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PEMBACA YTH
 

Ada kutipan menarik dari naskah kuno berbahasa Sasak terkait dengan letusan gunung 
api. “Gunung Renjani kularat, miwah gunung samalas rakrat, balabur watu gumuruh, tibeng 
desa Pamatan, yata kanyut bale haling parubuh, kurambangning sagara, wong ngipun halong 
kang mati”. Ada yang mengartikan kutipan yang diambil dari Babad Lombok (Lalu Wacana, 
1979) itu sebagai berikut: “Gunung Rinjani longsor, dan Gunung Samalas runtuh, banjir batu 
gemuruh, menghancurkan Desa Pamatan, rumah-rumah rubuh dan hanyut terbawa lumpur, 
terapung-apung di lautan, penduduknya banyak yang mati”. Berkaitan dengan letusan 
Tambora, kita dapat membaca naskah Syair Kerajaan Bima dan kronik Kerajaan Bima, Bo’ 
Sangaji Kai. Lainnya, Syair Lampung Karam, sangat berharga, karena menjadi satu-satunya 
kesaksian pribumi yang secara tertulis menggambarkan letusan Gunung Krakatau 1883. 

Babad Lombok dan judul-judul naskah yang disebutkan di atas secara tepat melukiskan 
hubungan pengaruh gunung api terhadap perkembangan budaya, termasuk kota sebagai 
salah satu wujud kemajuan budaya. Hal tersebut wajar mengingat Indonesia kaya dengan 
gunung api. Budaya bangsa kita di antaranya juga terbentuk karena pengaruh gunung api 
yang menjadi karakter penting alamnya. Naskah Babad Lombok dan lain-lain di atas, bisa 
disebut sebagai buah budaya tulis yang sangat dipengaruhi gunung api.

Tanah Air kita yang kita cintai ini menjadi rumah bagi 127 gunung api atau 13% gunung 
api dunia. Beberapa letusan gunung api kita berskala dunia yang mengubah keadaan 
lingkungan dan sejarah di Indonesia, bahkan dunia; seperti letusan Tambora pada 1815, dan 
Krakatau pada 1883. Selain itu, beberapa gunung api yang telah lama beristirahat ternyata 
meletus kembali, seperti kelahiran gunung api Anak Ranaka di Manggarai, Flores pada 1987; 
Gunung Ibu di Halmahera yang tiba-tiba meletus pada Desember 1998 setelah 87 tahun 
istirahat; dan Gunung Sinabung di Sumatra Utara yang meletus pada 2010 setelah ratusan 
tahun tidur. 

Nyatalah, dari satu sisi, gunung api adalah ancaman bagi kebanyakan kita. Saat ini lebih 
dari 5 juta orang penduduk Indonesia tinggal berdekatan dengan gunung api aktif yang akan 
terkena dampak langsung dari letusan gunung api. Setengah dari jumlah tersebut berada 
di Pulau Jawa yang sangat padat penduduknya. Jutaan lainnya di pedesaan dan perkotaan 
di Indonesia akan menderita akibat lebih lanjut bila terjadi keadaan darurat karena letusan 
gunung api. 

Karena itu, menanamkan kesadaran yang sinambung akan kehadiran gunung api di 
tengah hidup kita mutlak diperlukan. Dalam kaitan ini, di Yogyakarta antara 9-14 September 
2014, akan berlangsung perhelatan “Cities on Volcanoes” ke-8. Acara internasional setiap 
dua tahun sekali ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapsiagaan dan manajemen di kota-
kota padat penduduk bila gunung api di dekatnya meletus. 

Di sela-sela menikmati kenyamanan hidup di bawah “naungan” gunung api, air yang 
melimpah, tanah subur dan udara segar; dan berbagai sumber daya mineral yang kejadiannya 
sering berkaitan dengan gunung api pada jutaan atau puluhan juta tahun yang lalu, kita 
memang sewajarnya selalu mewaspadai ancaman gunung api. Upaya untuk mengedepankan 
literasi gunung api menjadi sangat penting. Demikian pula, sama pentingnya, hidup bijak 
dengan hemat barang tambang, serta cukup kreatif dalam menyiasati tantangan kehidupan.n

Oman Abdurahman
Pemimpin Redaksi

Editorial
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Pemahaman terhadap fenomena lingkungan alam 
membutuhkan wawasan dan penafsiran yang luas 
tentang ilmu bumi dan ilmu lain yang berkaitan. 
Geomagz telah banyak memberikan informasi 
tentang ilmu kebumian yang populer kepada kami. 
Beberapa bagian dari informasi yang relevan dengan 
materi perkuliahan, kami jadikan sebagai suplemen 
untuk bahan ajar mahasiswa program studi 
pendidikan geografi.

Melalui kajian ilmu geologi lingkungan yang 
mempelajari interaksi antara alam atau lingkungan 
geologis (geological environment) dengan aktivitas 
manusia yang bersifat timbal balik, semoga Geomagz 
dapat meliput objek dan pesona kehidupan 
masyarakat Kampung Adat (khususnya) yang berada 
di Jawa Barat. 

Semoga Geomagz ini dapat terus berkembang 
sebagai media informasi geologi populer yang dapat 
dinikmati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. 
Melalui Geomagz versi online yang sudah dapat 
diakses, tentu hal ini akan semakin mudah terealisasi. 
Tak lupa pula kami haturkan terima kasih dan apresiasi 
yang tinggi kepada Redaksi Geomagz atas kiriman 
majalah ini untuk melengkapi koleksi perpustakaan 
program studi pendidikan geografi.

 
Iman Hilman

Dosen Program Studi Pendidikan Geografi
FKIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Geomagz dari satu edisi ke edisi berikutnya selalu 
menciptakan sebuah “lompatan” baik dari aspek 
substansi maupun penyajian, tetapi tetap berupaya 
berpegang pada misi awalnya, yaitu untuk 
menyampaikan informasi kegeologian dalam bahasa 
populer, sehingga pesannya mudah dipahami oleh 
pembacanya yang berasal dari berbagai kalangan. 
Walaupun pada kenyataannya, buat saya yang 
berlatar belakang pendidikan bidang sosial dan 
kemasyarakatan, beberapa kali ditemui istilah-istilah 
teknis geologi, yang mendorong saya untuk mencari 
arti dan maknanya pada sumber lain. Saya berharap 
bila ada istilah teknis tersebut, dapat kiranya diberikan 
terjemahan, arti atau maknanya.

Geomagz sampai edisi terakhir dengan tajuk “Museum 
Geologi Meretas Gagasan Melahirkan Kreativitas”, 

Pembaca dapat mengirimkan tanggapan, kritik, atau 
saran melalui surat elektronik ke alamat: geomagz@bgl.
esdm.go.id atau geomagz.bgl@gmail.com

Surat

telah menyajikan berbagai artikel kegeologian secara 
lengkap, seperti ulasan bentuk bentang alam dengan 
berbagai fenomena. Bahkan yang lebih menarik lagi, 
dalam beberapa edisi terakhir, ulasan-ulasan terkait 
fenomena bentangan alam tidak sekadar pada ilmu 
kebumian semata, melainkan dilengkapi juga dengan 
aspek ilmu sosial kemasyarakatan, kelembagaan 
dan ekonominya. Hal seperti ini akan menjadikan 
Geomagz terus dicari dan dibaca oleh beragam 
masyarakat.

Perubahan ke arah lebih baik terus berlangsung, 
namun sebagai pembaca yang kebetulan sejak 1982 
memiliki kegemaran pada kegiatan penelurusan 
gua dan spelologi, izinkan saya menyampaikan 
saran khusus. Yaitu, dapatlah kiranya Geomagz 
menyajikan berbagai hal yang terkait dengan 
bentang alam kars, khususnya endokars, baik dari 
aspek fenomena kebumian, pemanfataan, maupun 
aspek pengelolaannya. 

Ferry Hendarsin
Penggiat Kegiatan di Alam Bebas

Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk segenap tim 
redaksi Geomagz yang telah mengulas mengenai 
keragaman geologi Nusantara dengan rapi, indah, 
dan disajikan dengan bahasa yang sangat mudah 
dipahami oleh masyarakat umum. Esai foto yang 
spektakuler disertai narasi yang penuh akan makna 
menambah keistimewaan Geomagz. Inilah alasan 
mengapa Geomagz selalu saya nantikan kehadirannya 
dari setiap edisinya.

Harapan saya, semoga Geomagz tetap menjaga 
eksistensinya sebagai majalah geologi populer 
dengan artikel-artikel yang menarik, foto yang indah, 
dan tentunya tetap menjadi majalah yang selalu 
ditunggu-tunggu kehadirannya oleh masyarakat.

Ujang Kurdiawan
Alumni Teknik Geologi IST AKPRIND Yogyakarta
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KAWAH SIKIDANG, DIENG
Asap putih nampak mengepul-epul dari dalam kawah yang sekelilingnya diberi pembatas. Beberapa orang pengunjung berusaha mengabadikan momen 
tersebut. Itulah Kawah Sikidang di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, sebelah timur Dieng, berjarak sekitar 3 km dari 
pusat kawasan Dataran Tinggi Dieng. Kawah ini sering dikunjungi wisatawan karena sangat mudah dicapai dan menawarkan pemandangan alam yang 
sangat indah. Kawah Sikidang terbentuk pada periode letusan ketiga Gunung Api Dieng, bersama dengan beberapa titik letusan dan kubah lava, seperti 
Kawah Sikunang, Gunung Pakuwaja, dan Kubah Kunir. Area yang termasuk dalam daerah prospek panas bumi ini tersusun oleh andesit abu-abu hingga 
kehitaman yang termalihkan akibat kontak dengan panas bumi, sehingga warnanya menjadi putih kekuningan. Konsentrasi gas CO2 di Kawah Sikidang 
relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kawah Sikendang dan Kawah Buntu yang sama-sama termasuk wilayah timur Dieng. Di sekitar Kawah Sikidang 
dipasang papan peringatan larangan masuk ke kawah jika cuaca mendung dan hujan. Para pengunjung juga dihimbau untuk menggunakan masker ketika 
masuk ke kawah.n

Sketsa: Ayi Sacadipura
Teks: Priatna dan Atep Kurnia
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Danau Laguna adalah salah satu dari tiga lubang letusan sisa masa lampau yang terdapat di kaki Gunung Gamalama.  Danau ini dikenal 
juga dengan maar, yaitu sebuah kawah yang terbentuk pada erupsi piroklastik. Danau Laguna disebut pula Danau Ngade karena terletak 
di Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan, dekat pantai selatan Pulau Ternate. Dua maar lainnya adalah Danau Tolire Kecil 
dan Tolire Jaha berada di dekat pantai baratlaut. Danau dengan air biru jernih menawan ini berukuran 750 x 500 meter berada pada 
ketinggian 75 meter di atas muka laut berhadapan dengan Pulau Maitara dan Pulau Tidore, dua gunung api kuarter yang disusun oleh 
batuan andesit basaltis.

Foto: Iswan Budhi
Teks: SR. Wittiri

DANAU LAGUNA
PESONA DI KAKI GAMALAMA
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Laguna Lake is one of the three holes resulted from the past eruptions which is located at the foot of Gamalama Volcano. It is also 
known as a maar, a crater that was formed by pyroclastic eruption. This lake is also called Lake Ngade because it is located in the Ngade 
Village, District of South Ternate, near the south coast of Ternate Island. Two other maars are Lake Tolire Kecil and Lake Tolire Jaha 
which are located near the northwest coast. Laguna Lake with charming and clear blue water is 750 x 500 m width at an altitude of 
75 m above sea level. In front of the lake are Maitara Island and Tidore Island, Quarternary volcanoes which are composed of basaltic 
andesite.

LAGUNA LAKE, AN ENCHANTMENT AT THE FOOT OF GAMALAMA
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Air yang jernih menderas dari air terjun Saluopa atau yang biasa disebut Air Luncur Saluopa. Air terjun yang terletak di Desa Tonusu, 
Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, ini terdiri dari 12 tingkat. Di sana terlihat adanya undakan batu-batu yang membentuk setiap 
tingkatan berupa sebuah kolam kecil. Tingkatan air terjun ini dapat dijelajahi atau didaki hingga ke tingkat teratas karena batuannya 
tidak berlumut. Wilayah Kabupaten Poso didominasi oleh deretan pegunungan yang sangat rapat. Sebagian besar pegunungan itu 
berlereng terjal dengan kemiringan di atas 45 derajat. Daerah Poso berada di jalur tengah yang disebut juga Zona Poso. Zona ini 
merupakan graben dengan batuan penyusun umumnya berupa batuan ubahan (metamorf) jenis skis kristalin yang kaya akan mineral 
mika.

Foto: Anthony Tumimomor
Teks: Anthony Tumimomor dan Atep Kurnia

SALUOPA 
AIR TERJUN BERTINGKAT
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Clear water rushes from Saluopa Fall or Air Luncur Saluopa. Located in the Tonusu Village, North Pamona District, 
Poso Regency, the waterfall consists of 12 levels. There are the stone steps that make up each level in the form of a 
small pond. The level of waterfall can be explored or climbed up to the top because there are no mossy rocks. Poso 
District is dominated by the very tight mountains with steep slope above 45 degrees. Poso area is in the middle zone 
that called Poso Zone. The zone is a graben that composed of metamorphic rocks of schist crystalline which rich in 
mica mineral.

SALUOPA, STORIED WATERFALL
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Menjelang malam di sekitar pantai barat Ende matahari berbentuk seperti bola api yang menyemburkan 
cahaya. Di latar belakang, terlihat Pegunungan Ranggo yang termasuk ke wilayah Kabupaten Nagekeo. 
Pulau Ende yang terletak sekitar 13 km di sebelah barat Gunung Api Iya ini, memiliki bentang alam berupa 
perbukitan dengan tinggi kurang dari 1 km dari permukaan laut. Daerah ini pun dikenal memiliki banyak 
potensi pertambangan, seperti pasir besi, granit, zeolit, dan lainnya. Selain itu, Ende dan sekitarna juga 
tak lepas dari ancaman bahaya gunung api, gempa bumi, maupun tsunami, sehingga masyarakatnya 
senantiasa perlu melakukan upaya-upaya mitigasi bencana. 

Foto: Igan S. Sutawidjaja
Teks: Oman Abdurahman

BOLA API 
DI PANTAI ENDE

Towards evening, around the west coast of Ende, the sun shapes like a ball of fire sparkling lights. In the 
background, there are Ranggo Mountains belonging to Nagekeo Regency. Located approximately 13 km 
to the west of Iya Volcano, Ende Island has a landscape in the form of hills with a height of less than 1 km 
above sea level. This area is also known for its potential minings, such as iron sand, granite, zeolite, and 
others. However, Ende is also not free from geological hazrads such as volcano eruption, earthquakes, and 
tsunamis, so that the community always need to make efforts in encouraging disaster mitigation.

A FIRE BALL AT ENDE BEACH
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Hamparan bebatuan masif dan pejal dapat kita temui sepanjang perjalanan pendakian ke puncak Rinjani melalui 
arah Sembalun. Tempatnya di Sungai Padabalong, di sekitar Pos III, pada ketinggian 1.800 di atas muka laut. Batuan 
tersebut adalah lava andesit, bertekstur porfiritik, dan di beberapa tempat berstruktur vesikuler, yang merupakan 
bagian dari lava basal-basal andesit yang mendominasi batuan lava Rinjani. Singkapan lava tersebut adalah lava tua 
pra-kaldera Rinjani saat ini (Rinjani Tua), yang diperkirakan produk dari letusan Rinjani kurang dari satu juta tahun 
yang lalu. Secara umum lava ini ditutupi oleh endapan piroklastika. Sebarannya terdapat di sebelah timur laut dari 
Rinjani tua (kaldera Segara Anak) atau sebelah utara dari puncak Rinjani sekarang.

Foto: Ujang Kurdiawan
Teks: Heryadi Rachmat

LAVA PADABALONG
LAVA TUA RINJANI

A massive and solid andesitic lava outcrops are spread out along the way to the summit of Rinjani via Sembalun. 
It is located at River Padabalong, around Post III, at an altitude of 1,800 m above sea level. These andesitic 
lavas which have porphyritic texture (coarse mineral fragments among fine matrix), and in some places have also 
vesicular texture (holes due to gas escaping), are part of basaltic and andesitic lava which dominates Rinjani’s 
volcanic products. The outcrops are estimated as the products of Rinjani eruption from less than one million years 
ago. In general, the lavasare covered by pyroclastic sediments. The lavas wide spread to the north east of the 
summit of Old Rinjani (Segara Anak caldera) or north of the summit of recent Rinjani.

PADABALONG LAVA, THE OLD RINJANI LAVA
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Bulatan menonjol dan menganga itu adalah kerucut gunung api di lantai Kaldera Gunung 
Raung. Kerucut tersebut erat kaitannya dengan aktivitas gunung berketinggian 3.332 
meter itu. Pada Februari 1902, gunung yang masuk wilayah Banyuwangi, Bondowoso, dan 
Lumajang (Jawa Timur) itu meletus dengan intensitas cukup besar dan membentuk kerucut 
di lantai kalderanya. Kerucut itu tingginya 90 meter dan menjadi pusat letusan Raung saat 
ini. Setelah 1902, letusan Raung umumnya berskala kecil, kecuali letusan pada 19 Februari 
1956 tercatat agak besar. Sejak 1989 letusan Raung berubah karakter dan terjadi lebih 
rapat, 1-2 tahun sekali. Letusannya mirip tipe Semeru, berupa letusan abu disertai suara 
dentuman.

Foto: Mukijo
Teks: M. Nizar Firmansyah

KERUCUT 
DI LANTAI KALDERA RAUNG

The orb morphology, which is protruding and open, is a volcanic cone on the caldera floor 
of Raung Volcano. The cone is closely related to volcanic activity of Raung that is 3,332 
metres high. In February 1902 the volcano that was located in Banyuwangi, Bondowoso, 
and Lumajang (East Java), erupted with considerable intensity, forming a cone on the 
caldera floor. The cone that is 90 metres high from caldera floor become the center of 
current Raung eruption. After 1902, the eruption of Raung Volcano was generally in small 
scale, except the eruption on 19 February 1956 that was recorded large. Since 1989, the 
eruption has been changed into more intense character. It has been almost every 1-2 years. 
The eruptions are similar to Semeru type, i.e. ash eruptions accompanied by the boom.

THE VOLCANIC CONE ON THE FLOOR OF RAUNG CALDERA
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Lembang Fault’s valley which strech from Gunung Batu, Maribaya to Cibodas areas, is covered by cool morning’s 
mist.The valley that located 1.000 m above sea level is formed by Lembang Fault which has 22 km long in east-
west orientation north of Bandung City, West Java. In the earternmost, the fault line ends to area of inactive 
volcanoes: Bukittunggul, Pangparang, and Manglayang. Whether fault’s activity is still debatable, however this 
clear fault landmark can not be ignored. Earthquake alert must be kept all the time.

Lembah Sesar Lembang yang terbentang dari Gunung Batu, Maribaya hingga Cibodas, tersaput kabut pagi hari 
yang dingin. Lembah yang berada pada ketinggian rata-rata 1.000 m di atas permukaan laut ini terbentuk akibat 
Sesar Lembang yang yang memanjang lebih dari 22 km berarah timur - barat di utara Kota Bandung, Jawa 
Barat. Di ujung paling timur, jalur sesar berakhir di wilayah gunung api yang sudah tidak aktif lagi: Bukittunggul, 
Pangparang, dan Manglayang. Sekalipun masih diperdebatkan aktif tidaknya sesar ini, namun penciri bumi 
lembah sesar yang jelas ini tidak boleh diabaikan. Kewaspadaan terhadap rawan guncangan gempa bumi harus 
terus dijaga.

Foto dan teks: Budi Brahmantyo

LEMBAH BERKABUT

SESAR LEMBANG

LEMBANG FAULT’S MISTY VALLEY
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Sibayak adalah gunung api tipe B yang lahir sebagai gunung api kembar dengan Gunung Pinto. Gunung api berketinggian 
2.094 meter di atas muka laut ini memiliki kawah seluas 900 meter persegi. Dinding bagian utaranya ditindih oleh hasil letusan 
Gunung Pinto. Di celah sebelah barat terdapat aliran lava yang berasal dari sumbat lava di bagian tengah kawah. Sibayak 
dikelilingi oleh lapangan solfatara/fumarola yang selalu berasap putih tebal, terkadang bergemuruh. Selain itu kawasan ini 
dikenal juga sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang utama di Sumatra Utara karena memiliki banyak mata air panas dan 
panorama yang indah. Sejak 1990 kawasan ini dieksploitasi untuk pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik di Desa 
Semangat Gunung.

Foto: Novi Kristianti
Teks: SR. Wittiri

Sibayak is B type volcano which was born as the twin volcano with Pinto Volcano. Sibayak with its height of 2,094 m above 
sea level has a 900 m2 wide crater. The northern part of the volcano was overlain by the eruption of Pinto Volcano. In the west 
there is a gap of lava flows originating from the lava plug in the center of the crater. Sibayakis also surrounded by solfatara/
fumarole fields which always billowing thick white smoke, sometimes rumble. In addition, this region is also known as one 
of the main tourist destination in North Sumatra as it has many hot springs and beautiful panorama. Since 1990, geothermal 
energy for power plantwas exploited in Village Semangat Gunung which located around Sibayak Volcano.

SIBAYAK, VOLCANO TWINS IN TANAH KARO

SIBAYAK 
GUNUNG API KEMBAR 
DI TANAH KARO
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Oleh: 
Adjat Sudradjat

Gunung Api
danPasang Surut 

Budaya

Sudah sejak zaman dahulu kala letusan gunung api 
merupakan gejala alam yang menakutkan manusia. 
Bahkan orang Romawi Kuno menganggap 
gunung api sebagai tempat bersemayamnya Dewa 
Perang Vulkan yang tak hentinya menempa 
besi untuk senjata. Asap pembakaran besi itu 
membubung dari cerobong kawah. Dari situ pula 
kata Vulkanologi berasal. 



21

Persembahan ini dilakukan dalam Upacara Kesodo 
yang berlangsung setiap tahun.

Kedua contoh yang dicuplik di atas menunjukkan 
betapa erat hubungan antara manusia dengan 
gunung api. Masih banyak contoh lainnya yang 
memperlihatkan bagaimana suatu budaya 
berkembang atau sebaliknya, punah akibat kekuatan 
gunung api. Bahkan kerajaan-kerajaan di Jawa pada 
masa yang lalu banyak yang menyandarkan dirinya 
pada kekuatan spiritual yang melekat pada apinya 
gunung api. Kekuatan ini dipercayai dapat melindungi 
dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. 

Punahnya Kebudayaan Minos

Salah satu cerita rakyat yang terkenal berasal 
dari letusan Gunung Thera di Laut Aegea, Yunani. 
Gunung ini dikenal juga dengan nama lain, yaitu 
Gunung Santorin sebagai penghormatan kepada 
Santo Irene, Pembawa Kedamaian. Gunung Santorin 
meletus hebat pada abad ke-17 sebelum Masehi yang 
menyebabkan gunung ini tenggelam ke dalam laut. 
Beberapa pulau yang tersisa membentuk lingkaran 
sebagai bagian pinggiran kawah. Di tengah lingkaran 
ini muncul kembali sebuah kegiatan baru gunung api 
pada sekitar abad ke-2 sebelum Masehi.

Letusan hebat Gunung Thera telah 
menghancurkan budaya Minos yang pada zaman 
perunggu itu sudah sangat maju. Kebudayaan Minos 
berkembang di Laut Tengah bagian Timur dengan 
pusatnya di Pulau Kreta. Di situ berdiri kerajaan 
Minos yang amat kuat. Keperkasaannya diperlihatkan 
dengan ekspansi dan menjajah wilayah sekitar Laut 

KANAN Legenda 
masyarakat Tengger 
seperti terlukis pada 

dinding Museum 
Merapi. 

Foto: Ronald Agusta.

KIRI Candi Arjuna 
dibangun di Dataran 
Tinggi Dieng dengan 

kawah-kawahnya yang 
masih aktif. 

Foto: Priatna.

Di banyak tempat, penduduk mempunyai 
legenda yang berkaitan dengan gunung 
api. Salah satu yang banyak dikenal adalah 
legenda Dewi Api Pele di Hawaii. Dewi ini 

terkadang menampakkan dirinya sebagai perempuan 
yang cantik atau sebaliknya memperlihatkan 
wajah yang menakutkan. Bila marah, Dewi Pele 
menghentakkan kakinya sehingga keluarlah api 
dari dalam bumi yang melemparkan batu-batuan 
kepada orang yang tidak disukainya. Hentakan kaki 
terkadang mengeluarkan lava yang mengalir sampai 
ke laut. Kekuatan Dewi Pele, hanya dapat diimbangi 
oleh saudaranya Namaka o Kahai, Dewi Laut yang 
mampu mendinginkan lava yang disemburkan Dewi 
Pele. Orang Hawaii sangat takut dan hormat kepada 
Dewi Pele. Penghormatan itu dilakukan dalam bentuk 
persembahan bunga dan makanan, bahkan minuman 
beralkohol.

Persembahan semacam itu berlangsung juga di 
negeri kita. Penduduk Gunung Bromo di Jawa Timur 
mempersembahkan hewan sebagai pengganti anak 
yang diminta oleh Sang Dewa. Syahdan, pada zaman 
dahulu kala seorang pangeran bertapa di Gunung 
Bromo memohon untuk memperoleh keturunan. 
Permohonan itu ternyata dikabulkan, tetapi dengan 
syarat salah seorang anaknya akan diminta kembali 
pada waktunya nanti. Pada suatu hari Sang Dewa 
mengingatkan bahwa sudah waktunya syarat itu 
untuk dipenuhi. Maka terpaksalah anak yang bungsu 
harus dikorbankan. Sampai sekarang pengorbanan 
itu diikuti oleh para keturunan Sang Pangeran, tetapi 
sosok anak diganti dengan hewan atau makanan. 
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Aegea, salah satu di antaranya adalah Yunani. Pada 
suatu hari, salah seorang Pangeran Kerajaan Minos 
terbunuh di Yunani. Maka tak ayal, Kerajaan Minos 
menjatuhkan hukuman kepada rakyat Yunani untuk 
membayar pajak berupa 7 orang perawan dan 7 
orang jejaka setiap tahun. 

Kekejaman ini sangat membekas dalam di hati 
masyarakat Yunani, sehingga berkembanglah mitos 
yang sampai sekarang masih dipercayai. Ke tujuh 
perawan dan jejaka dari Yunani itu dijadikan makanan 
suatu makhluk berkepala manusia berbadan banteng 
yang dipelihara oleh Raja Minos. Makhluk itu adalah 
berupa seekor banteng yang berkepala manusia yang 
dikenal dengan nama Minotaur. Syahdan, suatu 
waktu Dewa Laut Poseidon memberi hadiah kepada 
Raja Minos berupa seekor banteng kedaton yang 
sangat indah dan perkasa sampai-sampai Pesiphae, 
istri sang raja jatuh cinta kepada banteng itu. Buah 
percintaan itu menghasilkan seekor makhluk banteng 
berkepala manusia, Minotaur. Itulah asal-usul 
Minotaur.

Kebudayaan perunggu Kerajaan Minos 
berkembang sejak lebih kurang 3500 tahun 
sebelum Masehi. Ketika Gunung Thera meletus 
pada 1700 tahun sebelum Masehi, kebudayaan itu 
sedang mencapai puncaknya. Penyelidikan para ahli 
menunjukkan bahwa Pulau Kreta, termasuk istana 
Kerajaan Minos di Knossos hancur karena diguncang 
gempa dan akhirnya disapu tsunami. Tak sedikitpun 

kejayaan Kerajaan Minos berbekas. Kebudayaannya 
punah sama sekali. Berakhirlah kerajaan yang kejam 
itu ditenggelamkan ke dalam bumi, begitu mitos 
Yunani Kuno.

Plato filsuf terkenal Yunani, mengolah mitos itu 
pada lebih kurang 350 tahun sebelum Masehi dan 
menuliskannya dengan judul “Timaeus” dan “Critias” 
yang di dalamnya mengulas kekejaman yang pada 
akhirnya mendapat kutukan dengan ditenggelamkan 
ke dalam laut. Dalam tulisan yang berisi pesan moral 
itu ditampilkan sebuah daratan imajinatif yang 
dinamakan Benua Atlantis yang ditenggelamkan ke 
dalam laut, atau “the Lost Atlantis”. Tulisan Plato 
inilah yang kemudian menjadi spekulasi berabad-abad 
lamanya, bahkan seseorang dari Amerika Selatan, 
menduga kuat bahwa benua yang tenggelam itu 
adalah Paparan Sunda.

Penyelidikan para ahli atas punahnya kebudayaan 
Minos menjadi intensif sesudah Gunung Krakatau 
meletus dan diketahui bahwa dapat menimbulkan 
tsunami yang menghancurkan pantai dan pulau-
pulau kecil di sekitarnya. Bentuk Gunung Santorin 
sama dengan bentuk Gunung Krakatau sekarang yang 
tenggelam pada letusan tahun 1883. Ketika diketahui 
bahwa letusan itu memakan korban jiwa sebanyak 
36.417 orang yang sekitar 90% di antaranya terseret 
tsunami, maka orang tertarik untuk meneliti kembali 
kasus letusan Gunung Thera yang terjadi 3700 tahun 
sebelumnya. Penelitian dengan menggunakan model 

Pemukiman padat di Kota Tasikmalaya di bawah kaki Gunung Galunggung. Foto: Deni Sugandi.
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tsunami Krakatau itu sampai pada kesimpulan bahwa 
kehancuran budaya Minos adalah akibat letusan 
Gunung Thera. Gunung api ini meletus hebat dan 
membentuk kaldera yang tenggelam ke dalam laut. 
Tsunami yang diakibatkannya menyapu Pulau Kreta 
yang secara frontal berada di sebelah selatannya. 
Kebudayaan Minos pun punah.

Tumbuh Kembangnya Budaya Mataram

Sebagaimana juga budaya di tempat lainnya, 
budaya Mataram tidak lepas dari hebatnya 
kekuatan gunung api. Sarana yang disediakan suatu 
gunung api mendorong tumbuh dan kembangnya 
kebudayaan. Kesuburan yang selalu disediakan oleh 
gunung api, air bersih yang melimpah, lereng landai 
dan pedataran alluvium di kaki gunung, memberikan 
kesejahteraan yang tiada hentinya. Oleh karena 
itu, masyarakat dan budayanya dengan nyaman 
berkembang. Di sekitar Gunung Merapi di Jawa 
Tengah, bangunan-bangunan persembahan kepada 
Penguasa Alam, bertebaran di lereng dan kakinya.

Berdasarkan buku kuno “Pararathon”, Kerajaan 
Mataram Hindu pernah hancur karena letusan 
dahsyat Merapi pada tahun 1006. Walaupun tepatnya 
waktu kejadian masih menjadi perdebatan, namun 

dipastikan bahwa dalam rentang 100 tahun antara 
tahun 900-an sampai awal abad ke-11, letusan hebat 
terjadi di Gunung Merapi. Letusan ini menyebabkan 
sebagian puncak Merapi meluncur ke arah barat daya 
- selatan dan menghancurkan kerajaan yang berada 
di kakinya. Kejadian ini dikenal sebagai “Tahun 
Perlaya” dalam buku “Pararathon” tersebut.

Walaupun ada juga pendapat bahwa 
menyusutnya kejayaan Kerajaan Mataram adalah 
karena pertentangan di dalam keluarga, namun 
sejauh ini penyebab yang lebih dipercaya adalah 
karena letusan hebat Merapi. Hal ini diperkuat 
dengan berbagai tulisan pada batu yang bertanggal 
863 Çaka atau lebih kurang 1041 Masehi yang 
mengemukakan bahwa “Jawa terlihat sebagai lautan 
susu dan kraton terbakar serta terkubur batuan”. 
Raja dan seluruh keluarganya perlaya. Hanya seorang 
yang waktu itu sedang berburu di hutan, selamat, 
yaitu menantu Raja yang kemudian dikenal sebagai 
Erlangga. Nama ini berasal dari bahasa Sansekerta 
yang berarti selamat dari bencana air atau banjir 
(Er=air, langgah=selamat).

Budaya yang punah ini tercatat dalam sejarah 
sebagai menghilangnya hal ihwal tentang kebesaran 

Candi Borobudur tampak di tengah cekungan yang diapit Pegunungan Menoreh dan Gunung Merbabu-Merapi. Foto: Oman Abdurahman.
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Kerajaan Mataram yang sebelumnya memuncak, yaitu 
antara tahun 650 sampai 900 Çaka atau 730 sampai 
980 Masehi. Sesudah tahun 1000 Masehi dengan tiba-
tiba kejayaan kerajaan itu tidak terdengar lagi. Sangat 
besar kemungkinan, letusan besar Merapi itulah yang 
mengakhiri budaya Mataram Hindu. Dari penelitian 
gunung api terlihat bahwa morfologi puncak Merapi 
sangat mendukung adanya kemungkinan longsoran 
puncak yang menyertai letusan, seperti halnya di 
Raung, Papandayan, Galunggung, atau Bandai San 
di Jepang. Di Merapi longsoran itu menerjang sektor 
barat daya - selatan dan mengubur Candi Borobudur. 

Pegunungan Manoreh membentengi massa 
longsoran dari penyebarannya yang lebih luas ke 

arah barat. Sebagian Pegunungan Manoreh ikut 
terkubur. Perbukitan Gendol yang terletak sepanjang 
jalan Yogyakarta-Magelang, merupakan perbukitan 
yang terbentuk karena akumulasi tekanan (stress 
accumulation) akibat massa bagian atas tubuh 
longsoran. Perbukitan ini merupakan kaki (toe) dari 
massa longsoran itu. Bentuk pelipatannya yang 
melingkar (konsentrik) terhadap tubuh Merapi, 
menambah indikasi akan akumulasi tekanan ini.

Oleh karena kerajaan dan seluruh keluarga 
sudah tiada, maka Erlangga kemudian memutuskan 
untuk memindahkan kerajaan ke sebelah timur yang 
dirasa lebih aman. Namun, sebagai pegangan atau 
pakem, kerajaan itu harus tetap berlindung pada 

BAWAH Artefak tinggalan 
Kerajaan Tambora akibat 
letusan Tambora 1815. 
Foto: Deni Sugandi.

ATAS Kubah lava Kelud hasil 
letusan tahun 2007.
Foto: Ronald Agusta.
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Indonesia sebanyak 35 buah, dibandingkan misalnya 
dengan Pulau Sumatra yang jauh lebih besar dan 
hanya memiliki 28 gunung api aktif. Oleh karena itu, 
satu-satunya jalan bagi penduduk di sekitar gunung 
api adalah hidup harmonis bersama gunung api itu. 

Salah satu upaya yang paling penting untuk hidup 
harmonis dengan gunung api adalah mengetahui 
daerah bahaya gunung api dan mengusahakan 
untuk menghindari daerah bahaya itu, atau tidak 
melakukan investasi yang tetap dan berjangka 
panjang di dalamnya. Sedangkan wilayah yang 
aman dapat dimanfaatkan sejauh mungkin. Tingkat 
bahaya dapat diukur dengan penelitian tingkah laku 
gunung itu pada masa lampau melalui pemetaan 
geologi yang mendalam yang mencakup genesa, 
waktu, dan tempat. Peta daerah bahaya bukan 
sekadar gambaran bahaya sekejap, tetapi berisi 
pula dimensi waktu, sehingga kehidupan yang lebih 
harmonis dapat dicapai. Wilayah yang memerlukan 
pengendalian lingkungan pun perlu dicantumkan 
dalam peta tersebut. Peta zonasi semacam ini dapat 
mengefisienkan penggunaan lahan, memanfaatkan 
ruang secara maksimal, dan melindungi keselamatan 
penduduk.

Berkembangnya kota di lingkungan gunung api 
tidaklah dapat dihindari karena tumbuh kembangnya 
kebudayaan tidak dapat dilepaskan pari peranan 
suatu gunung api. Penelitian untuk memahami 
tingkah laku gunung api masa kini dan masa lampau 
adalah kunci untuk dapat saling mengerti dan 
hidup harmonis dengan gunung api. Kota dapat 
hidup berdampingan dengan sumber alam yang 
mendatangkan kesuburan tersebut.n

Penulis adalah Gurubesar Vulkanologi, Universitas Padjadjaran dan 
Manggala pada Akademi Budaya, Universitas Pasundan, Bandung.

kekuatan spiritual gunung api. Maka ketika sampai 
di kaki Gunung Kelud, dirasakan tempat itu cocok 
untuk mendirikan kerajaan baru dengan naungan 
supernaturalnya yang tak hentinya memancar, 
bahkan sampai sekarang. Kerajaan ini menjadi cikal 
bakal Kerajaan Singosari, Majapahit, dan Pajang 
sesudah mengalami berkali-kali gejolak perebutan 
kekuasaan. Nama-nama Ken Dedes, Ken Arok, dan 
Tunggul Ametung tercatat dalam sejarah. Kerajaan 
ini berpindah tempat dan bergerak kembali ke 
arah barat dalam bentuk kerajaan Islam. Akhirnya, 
sesudah melalui perjalanan yang panjang, kerajaan 
ini mendapatkan tempatnya kembali yang nyaman 
di kaki Merapi dalam bentuk Kerajaan Mataram 
Islam sampai sekarang. Kita menyaksikan bagaimana 
budaya Mataram berkembang dan berperan sangat 
penting dalam perjuangan dan eksistensi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan kehidupan kita 
semua.

Hidup Harmonis dengan Gunung Api

Masih banyak lagi legenda dan mitos yang 
menceritakan kehidupan masyarakat di sekitar 
gunung api yang menjadikan gunung sebagai 
pusat kehidupan di atas kehidupan (supernatural). 
Di Jepang, di Amerika, di Hawaii, di pusat ilmu 
kegunungapian di Italia, dan di banyak tempat 
lainnya mitos-mitos itu pun ada dan tercatat.

Sementara itu, banyak wilayah yang letaknya 
jauh dari gunung api, namun mengalami dampak 
dari letusan gunung api, seperti Eropa yang terkena 
dampak letusan Tamboran 1815, letusan Krakatau 
1883, juga Mesir yang terhempas oleh letusan 
Gunung Thera di Laut Aegea, Yunani. Pada waktu itu 
dikabarkan Sungai Nil menjadi merah seperti darah. 

Letusan besar Toba di Sumatra Utara pada lebih 
kurang 70 ribu tahun yang lalu telah menutup 
perjalanan budaya Tampa di Semenanjung Malaka. 
Demikian pun letusan Tambora 1815 telah menutup 
keganasan Perang Eropa akibat ekspansi Napoleon 
Bonaparte dan mengubahnya menjadi budaya yang 
lebih damai dan demokratis melalui perjalanan lanjut 
Revolusi Prancis. Legenda yang lebih menyenangkan 
terdapat pula di sekitar gunung api, seperti misalnya 
legenda Sangkuriang-Dayang Sumbi di Tatar 
Priangan, Jawa Barat.

Kesuburan yang tak hentinya diberikan oleh 
gunung api, tidak dapat menghambat keinginan 
penduduk untuk terus mendekatinya. Mereka 
pun tahu bahwa gunung api dapat menimbulkan 
bahaya. Tetapi, semuanya itu terbeli oleh kesuburan 
yang diberikannya. Bayangkan saja, Pulau Jawa 
yang luasnya hanya 7% dari daratan Indonesia 
mampu mendukung penduduk lebih dari 70 juta 
jiwa atau sepertiga dari penduduk Indonesia. Pulau 
ini dibangun oleh deretan gunung api terbanyak di 

Arca berciri Megalitik di Pulau Samosir yang berbahan dasar tuf keras 
produk letusan dahsyat Toba. Foto: Budi Brahmantyo.
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Di Indonesia, gunung api teruntai dari Pulau 
Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi 
hingga Maluku. Itu sebabnya Indonesia 
merupakan negara yang paling banyak 

mempunyai gunung api aktif. Di negeri ini ada 127 
atau 13% dari keseluruhan gunung api aktif.

Selain itu, letusan gunung api yang dahsyat 
banyak terjadi di Indonesia, seperti Tambora 1815 
dan Krakatau 1883. Dalam tiga dasawarsa terakhir ini 
juga banyak gunung api yang bergiat kembali setelah 
lama beristirahat, seperti Gunung Anak Ranakah, dan 
Gunung Sinabung.

Dalam kerangka ini pula IAVCEI (International 
Association of Volcanology and Chemistry of 
the Earth’s Interior) sebagai tempat berbagi ide 
dan pengalaman tentang “volcano cities” antara 
ahli gunung api dan pemangku kepentingan, 
menyelenggarakan agenda dua tahunan, Cities and 
Volcanoes. Tahun ini, Indonesia dipercaya sebagai 
tuan rumah perhelatan tersebut. 

Kota dalam Bayang-bayang Gunung Api

Pada organisasi IAVCEI memang ada Cities and 
Volcanoes (CaV) Commision atau Komisi Kota dan 
Gunung Api yang melaksanakan Konferensi Cities 
on Volcanoes (CoV) setiap dua tahun sekali. Sampai 
saat ini, sudah terselenggara tujuh pertemuan 
CoV dengan tuan rumah berganti-ganti. Tujuan 
konferensi CoV adalah untuk mempertemukan para 
ahli gunung api, pemerintah kota, sosiolog, psikolog, 
manajer darurat, ekonom dan perencana kota untuk 
mengevaluasi kesiapsiagaan dan manajemen di kota-
kota yang padat penduduk ketika terjadi letusan 
gunung api.

Indonesia yang berpenduduk sekitar 250 juta 
jiwa, memang mempunyai risiko tinggi jika terjadi 
letusan gunung api, karena banyak penduduk 
yang bermukim di dekat gunung api. Daerah di 
sekitar gunung api yang subur, air berlimpah dan 
pemandangan yang indah menjadi salah satu daya 
tarik penduduk untuk bermukim. Saat ini ada sekitar 
5 juta penduduk bermukim atau beraktivitas di 
kawasan rawan bencana gunung api. 

Umumnya penduduk yang bermukim di lereng 
gunung api aktif mempunyai sejarah panjang 
berhadapan dengan letusan gunung api. Sebagai 
contoh penduduk di sekitar Gunung Merapi, mereka 
sudah sangat kenal dengan letusan gunung ini selama 
hampir 1000 tahun. Namun, mereka tetap setia 
bermukim di bawah kaki Merapi, meskipun mereka 
mengetahui ancaman letusan yang bisa datang 
sewaktu-waktu. Pemahaman terhadap karakter 
Merapi hanya mereka dapatkan dari pengalaman 
hidup yang panjang di lereng gunung api. Mereka 
sebisa mungkin mencoba hidup selaras dengan 
dinamika gunung api.

Banyaknya penduduk yang bermukim di wilayah 
rawan letusan gunung api mengindikasikan perlunya 
penguatan kapasitas dalam mengantisipasi dan 
mitigasi letusan yang akan datang. Di sinilah 
dibutuhkan peran ahli gunung api dan ahli terkait 
lainnya untuk menjembatani keinginan alam (gunung 
api) terhadap masyarakat melalui riset, peringatan 
dini dan pendidikan untuk menguatkan kesadaran 
publik. Masyarakat harus mendapatkan informasi 
yang benar sebelum terjadi satu letusan gunung api. 

Hal inilah yang mendasari Badan Geologi 

Hidup Harmonis
bersama Gunung Api

Bertani di kaki Gunung Slamet. Foto: Ronald Agusta.

Oleh: Sri Hidayati
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(KESDM), Pemda DI Yogyakarta, Pemda Sleman 
dan UGM sebagai wakil Indonesia berkolaborasi 
mengajukan diri sebagai tuan rumah CoV ke-8. 
Negara kita terpilih sebagai tuan rumah CoV melalui 
seleksi pada Konferensi CoV ke-7, November 2011, di 
Colima, Meksiko. Tempat penyelenggaraan CoV kali 
ini adalah Yogyakarta. Kota ini dipilih sebagai tempat 
penyelenggaraan karena memenuhi beberapa 
kriteria, yaitu hadirnya Gunung Merapi yang berjarak 
sekitar 25 km dari kota, dan menjadi pusat budaya 
masyarakat Jawa, wisata dan pusat pendidikan. 

Rangkaian Acara Cities on Volcanoes ke-8

Konferensi CoV ke-8 mengambil tema “Living in 
Harmony with volcano: bridging the will of nature 
to society” atau “Hidup Selaras dengan Gunung Api: 
Menjembatani kehendak Alam kepada Masyarakat”. 
Acara ini akan berlangsung antara 9-13 September 
2014. Tempat acaranya adalah Graha Sabha Permana, 
Universitas Gadjah Mada. 

Sementara yang menjadi tuan rumah adalah Pusat 
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), 
Badan Geologi; Pemda Sleman, Universitas Gadjah 
Mada, serta didukung oleh IAVCEI, Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB), Institut Teknologi 
Bandung (ITB), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), 
dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI).

Adapun rangkaian kegiatan konferensi ini meliputi 
sesi ilmiah, kunjungan lapangan (fieldtrip), workshop 
dan city tour. Sesi ilmiah dalam konferensi ini dibagi 
dalam empat topik yang meliputi Volcanology, Living 
in Harmony, Lessons Learned from Volcanic Crises, 
dan Indonesian Session.

Sesi ilmiah vulkanologi meliputi 17 sesi. 
Pembahasannya akan berada di seputar proses magma 
melalui berbagai macam metoda, seismik, deformasi, 
remote sensing, pemantauan gas, dan studi geologi. 
Dari sesi ini diharapkan diperoleh integrasi berbagai 
metode yang dapat memberi pemahaman yang lebih 
baik mengenai karakter gunung api sehingga dapat 
memberikan peringatan dini untuk masyarakat yang 
tinggal di dekat gunung api. 

Untuk sesi Living in Harmony meliputi delapan 
sesi, yang secara umum pembahasannya berkutat di 
sekitar interaksi antara masyarakat dan pemerintah 
daerah dalam bahu-membahu menghadapi letusan 
gunung api serta bagaimana masyarakat di sekitar 
gunung api dapat hidup secara harmoni dengan 
gunung api. 

Sementara sesi Lessons Learned from Volcanic 
Crises terdiri dari 11 sesi. Fokus pembahasannya 
di sekitar peran dan strategi pemerintah pada saat 
terjadi krisis gunung api, baik krisis yang singkat 
maupun yang lama. Sedangkan untuk Indonesian 
Session, sesi ini diperuntukan untuk pemangku 

kepentingan, Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM), pendidik, psikolog, pemimpin agama dan 
sesepuh suatu wilayah untuk berbagi pengalaman, 
pengetahuan dan kearifan lokal dalam menghadapi 
letusan gunung api. Sesi ini terdiri dari dua forum: 
Temu Pakar dan Komunitas Berbicara. 

Selanjutnya, acara ini juga menyelenggarakan 
workshop yang terbagi menjadi tiga fase, yakni 
Workshop Prapertemuan (tiga sesi), Workshop di 
sela-sela acara (enam sesi), dan Workshop setelah 
acara (dua sesi). Demikian pula dengan kunjungan 
lapangan. Kegiatannya mencakup Kunjungan 
lapangan sebelum pertemuan, selama pertemuan, 
dan setelah pertemuan.

Kunjungan lapangan sebelum pertemuan 
meliputi kunjungan ke Kompleks Gunung Api Dieng 
(7-8 September 2014), Kaldera Bromo-Tengger (6-8 
September 2014), Kelud (7-8 September 2014), dan 
Kaldera Tondano, Sulawesi Utara (3-8 September 
2014).

Kunjungan lapangan dalam pertemuan, akan 
dilaksanakan ke  Gunung Merapi (11 September 
2014). Kali ini peserta konferensi akan diajak untuk 
melihat dari dekat endapan letusan Merapi, terutama 
letusan 2010. Peserta juga diajak untuk mengunjungi 
beberapa desa yang dipindahkan karena letusan, 
desa yang rusak karena terlanda awan panas, desa 
budaya dan Museum Gunung Merapi. Kunjungan 
akan berakhir di Teater Terbuka Candi Prambanan, 
untuk makan malam dan menikmati sajian Sendratari 
Ramayana. 

Sementara setelah usai pertemuan, panitia 
menyelenggarakan kunjungan lapangan ke Merapi 
Summit atau Puncak Merapi (13-14 September 
2014), Kaldera Rinjani (14-19 September 2014), serta 
ke Kompleks Krakatau (14-16 September 2014).

Semoga saja dengan diselenggarakannya acara 
CoV ke-8 ini, umumnya masyarakat kita, khususnya 
warga kota, akan senantiasa menyadari betapa 
gunung api dapat mengancam keberlangsungan 
hidup, sehingga upaya untuk selalu mengingatkan 
ancaman gunung api menjadi sangat penting. 

Oleh karena itu, mari kita bahu-membahu 
menyebarkan informasi kegunungapian ini ke 
seantero tanah air. Mari kita senantiasa waspada akan 
ancaman gunung api. Mari kita budayakan hidup 
harmonis berdampingan dengan gunung api.n

Penulis adalah Koordinator Program CoV8/Peneliti di PVMBG, 
Badan Geologi
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Y
ogyakarta terletak di bagian selatan 
Gunung Merapi yang sangat aktif. 
Ratusan candi, yang oleh banyak ahli 
arkeologi maupun geologi diyakini sebagai 

bagian dari peradaban zaman Mataram Kuno 
(abad ke-8 hingga 10 M), telah ditemukan dalam 
kondisi tertimbun oleh endapan gunung api, yaitu 
piroklastika dan lahar. Data menyebutkan bahwa 
bencana alam akibat kegiatan Gunung Api Merapi 
tersebut telah berlangsung secara berulang-ulang 
sejak 10.000 tahun lalu.. Bencana alam tersebut 
juga telah mampu mempengaruhi kondisi geologi 
lingkungan pada masa itu. Sedikitnya, enam dari tiga 
belas erupsi eksplosif Merapi dinyatakan berintensitas 
sangat tinggi sejak masa itu. 

Di lain sisi, ancaman bencana tidaklah 
menyurutkan semangat masyarakat untuk tinggal 
berbudidaya di wilayah ini. Lebih dari 188 sisa 
bangunan dari berbagai masa yang ditemukan 
terkubur material bencana itu membuktikan bahwa 
sumber daya alam di wilayah ini jauh lebih besar 
dibandingkan potensi bencana yang mungkin ada. 
Sejak abad ke-1 hingga masa kini, masyarakat tinggal 

di wilayah ini dengan membangun perkampungan, 
perniagaan, perkotaan, wisata; dengan tetap hidup 
berdampingan dengan Gunung Api Merapi. Wilayah 
ini tetap menjadi favorit bagi rakyat Yogyakarta dan 
Jawa Tengah, jauh sebelum kita lahir.

Merapi di Masa Lampau

Hasil studi penulis menunjukkan bahwa sejak 
abad ke-2, bencana yang disebabkan oleh aktivitas 
Gunung Api Merapi dengan intensitas besar, terjadi 
sekali dalam 150-300 tahun, bahkan hingga kini 
makin sering terjadi. Produk letusan Merapi yang 
menyebabkan bencana itu berupa piroklastika (awan 
panas) dan atau lahar. Studi ini terjadi sekali dalam 
150-300 tahun, dan hingga kini bencana itu makin 
sering terjadi. Studi ini juga berhasil mengetahui 
candi yang sangat tua yang dibangun pada abad 
ke-1 hingga 3 (Candi Kadisoko dan Gebang) dan 
candi muda yang dibangun pada abad ke-10 hingga 
13 (Candi Klodangan, Candi Mendiro dan Senden). 
Candi-candi yang sangat tua terletak pada lapisan 
paleosol berumur 1930 tahun yang lalu (tyl) atau 
sekitar 70-112 M, dan candi yang dibangun pada 
abad ke-8 hingga 10 M terletak pada paleosol 

Oleh: Sri Mulyaningsih

Merapi 
dan Kini

di Masa Lampau
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berumur 1430-1445 tyl (585-600 M) dan 1.175-
1.180 tyl (750-882 M). Candi-candi yang sangat tua 
terkubur oleh enam-tujuh sekuen endapan gunung 
api yang berumur 1.810 tyl (145-213 M), 1.430 
tyl (585-600 M), 1.175 tyl (785-865 M), 1.060 tyl 
(895-985 M), 740 tyl (1210-1305 M), dan 360 tyl 
(1480-1680 M). Candi-candi dari abad ke-8 hingga 
10 M tertimbun oleh dua hingga tiga sekuen terakhir, 
sedangkan candi yang berada pada ketinggian lebih 
dari 300 m dari permukaan laut (dpl) tertimbun 
juga oleh endapan gunung api hasil letusan tahun 
1728 dan 1882. Dari hasil analisis tersebut, dapat 
diinterpretasi bahwa, periodisasi erupsi eksplosif 
Gunung Merapi dengan intensitas yang besar (VEI 
3-4) hingga sangat besar (VEI 4-5) terjadi sekali 
dalam 50-150 tahun.

Namun, di samping bencana gunung api yang 
sering melanda, di lain sisi pada abad 8-10 M atau 
sebelumnya, wilayah ini telah menjadi daerah luas 
yang sangat indah dan nyaman sebagai tempat 
tinggal. Dari kajian geologi, diketahui bahwa 
ujung-ujung dataran gunung api, yaitu daerah-
daerah yang berbatasan dengan Pegunungan Kulon 
Progo dan Pegunungan Selatan, serta kaki lereng 
Gunung Sumbing dan Merbabu; merupakan danau 
atau rawa. Dari hasil penelitian penulis diperoleh 
bahwa keadaan lingkungan tersebut, setidaknya, 
telah ada sejak sekitar 6.210 tyl di dataran selatan 
Merapi, 16.590-740 tyl di dataran barat Merapi, 
3.430-420 tyl di dataran barat laut, sejak 40.000 tyl 
hingga beberapa ratus tahun yang lalu di sebelah 
utara Merapi, serta hingga 2.000 tyl di dataran 
timur - tenggara Merapi. Dari gambaran ini, dapat 
dibayangkan bahwa, dahulu kala jauh sebelum 
masa pemerintahan kerajaan hingga masa kerajaan-
kerajaan, Merapi dapat digambarkan bagai ceplok 

bunga teratai yang mengapung di atas air (danau), 
yang sangat indah. Hal inilah yang kini mendorong 
masyarakat sangat menyukai wilayah ini.

Banyak tulisan yang menginformasikan bahwa 
pada tahun 1006 M Gunung Merapi pernah meletus 
dengan sangat dahsyat. Namun, tidak sedikit pula 
para ahli gunung api, dan praktisi beranggapan 
bahwa Merapi belum akan mampu meletus (secara 
eksplosif) dengan intensitas yang sangat besar yang 
setara dengan letusan Gunung Vesuvius tahun 79 M, 
Gunung Tambora tahun 1815 atau Gunung Krakatau 
pada tahun 1883. 

Sangat sering kita dengar argumentasi van 
Bemmelen (1949) tentang peristiwa “pralaya 
1006” yang dihubung-hubungkan dengan 
kejadian erupsi besar Merapi tersebut. Demikian 
hebatnya letusan pada 1006 itu, hingga mampu 
memporak-porandakan pusat Kerajaan Hndu di 
Jawa Tengah; menghancurkan kerucut Merapi Tua 
dan melongsorkannya ke arah barat daya hingga 
menumbuk Perbukitan Menoreh, lalu terlipat 
dan membentuk Gunung Gendol. “This eruption 
depopulated and desorgenized the prosperous Hindu 
State of Central Java, converting the surrounding 
fertile fields into barren ash-covered deserts”, tulis 
van Bemmelen. Namun, banyak ahli vulkanologi 
menemukan bukti data vulkanologi yang berbeda. 

Newhall dkk. (2000) dalam penelitiannya tentang 
aktivitas Merapi pada periode itu tidak mendapatkan 
material-material erupsi hasil eksplosif besar Merapi 
selama aktivitasnya. Begitu juga Andreastusi 
(2000), Mulyaningsih (2000 dan 2006), dan lain-
lain menemukan endapan Merapi yang mengubur 
candi-candi di Yogyakarta, Magelang, Muntilan 
dan Klaten didominasi oleh lahar yang berselingan 

KIRI Gunung Merapi dilihat dari Desa Balerante. 
Foto: Deni Sugandi.

KANAN Kaliworo dan Merapi dini hari. 
Foto: Ronald Agusta.
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menjangkau daerah yang jauh hingga 17 km dari 
kawah Merapi, abu jatuhannya dijumpai hingga 
Tangerang (di barat) dan Bali (di timur), laharnya 
menjangkau lebih dari 20 km ke sisi barat dan 
selatan. Secara mineralogi, endapan piroklastika 
tersebut berbeda dengan hasil erupsi sebelumnya. 
Kini, material hasil letusan Merapi mengandung 
biotit (±5-7,5%), SiO2 58-63% atau rata-rata 60%, 
dan total K2O dan Na2O 3-3,6%). 

Erupsi 2010 sangat mencengangkan, bahkan 
BPPTKG Yogyakarta mengkategorikannya sebagai 
“very explosive” dengan tipe erupsi “Plinian”. Hasil 
analisis geologi terhadap material hasil erupsi masa 
lampau menunjukkan kehadiran horenblenda pada 
erupsi-erupsi besarnya, mengandung K2O±2,75-
3,4% dan SiO2 ±55%. Bandingkan dengan Merapi 
di masa lampau (zaman sejarah) tersebut yang 
menunjukkan bahwa untuk dapat berintensitas 
sangat tinggi, bahkan bertipe “vulkanian” pun, erupsi 
eksplosif Merapi membutuhkan waktu 50-150 tahun.

Setelah 2010, Merapi bererupsi lagi pada Februari 
2012, Juni-November 2013 dan Februari-Juni 2014. 
Kondisi tersebut telah menimbulkan prasangka: 
Apakah kini erupsi Merapi makin menguat atau 

dengan endapan abu gunung api (surge deposits) 
yang tebalnya tidak lebih dari 20 cm. Meskipun 
dijumpai endapan awan panas di dalam lingkungan 
candi, material berumur seputar tahun 1006 M 
- 1016 M hanya berupa lahar distal (lahar yang 
jauh dari sumbernya) yang tipis. Secara kualitatif 
dapat disimpulkan bahwa abu tipis pirokastika dan 
lahar ini tidak mungkin menyebabkan pralaya atau 
mahapralaya.

Merapi di Masa Kini

Kini, aktivitas Gunung Api Merapi dicirikan 
oleh letusan lemah dan tekanan gas rendah, serta 
didominasi oleh pembangunan dan guguran kubah 
lava yang berlangsung sekali dalam 1-5 tahun. 
Material letusannya bervariasi antara ±105 hingga 
sekitar 108 m3 per periode, serta berdampak bencana 
dalam 72 kali sejak tahun 1760. Kini, pengembangan 
geologi lingkungan di daerah ini telah mencapai 
fasies proksimal atau mendekati Gunung Api Merapi, 
yang sewaktu-waktu dapat saja terlanda bencana. 

Pada Oktober 2010, intensitas erupsi Merapi 
meningkat; lebih eksplosif dengan beberapa kali 
menyemburkan awan panas secara vertikal setinggi 
7 km. Pada letusan 2010 itu, awan panasnya 

Candi Prambanan dengan latar Gunung Merapi. Foto: SR. Wittiri.
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melemah? Selama ini yang diketahui tentang Merapi 
adalah aktivitasnya yang sangat sering bahkan hampir 
tiap tahun, namun intensitasnya rendah, yaitu berupa 
pembentukan dan guguran kubah lava saja. 

Dari hasil analisis data geomorfologi puncak 
gunung api, erupsi Merapi 2010 yang dikategorikan 
bertipe Plinian oleh BPPTKG Yogyakarta, membentuk 
kawah baru yang cukup besar dengan lebar 423 m, 
panjang 374 m, dan sedalam 140 m. Perubahan 
geomorfologi puncak gunung api tersebut telah 
membentuk arah erupsi utama baru, yaitu ke 
tenggara - selatan, melalui Pelataran Gendol dan 
Woro. Sementara itu, erupsi ke arah barat-barat laut 
atau ke arah utara - timur laut akan cenderung diikuti 
dengan guguran kubah lava membentuk awan panas 
guguran. Kawah baru di atas Woro dan Gendol kini 
telah terisi oleh kubah lava baru (2013 dan 2014), 
namun masih belum penuh. Kondisi tersebut masih 
dapat dianggap berisiko kecil. 

Jika kubah lava Woro-Gendol dapat memenuhi 
kaldera, maka erupsi Merapi dapat dinyatakan kritis 
(berisiko besar). Pada kondisi magmatologi tertentu, 
erupsi tersebut dapat bersifat eksplosif melontarkan 
rempah gunung api secara vertikal. Namun, jika 
kondisi magmatologi tidak memenuhi, erupsi yang 
akan berlangsung dapat bersifat freatik, yang dicirikan 
oleh meningkatnya solfatara dan fumarola pada awal 
erupsi. Pada tahap berikutnya, erupsi freatik ini dapat 
saja diikuti oleh erupsi tipe magmatik, namun tidak 
selalu. Erupsi freatik dan magmatik Tipe Merapi, 
biasanya dicirikan oleh pembangunan dan guguran 
kubah lava saja. Erupsi Merapi tahun 2013 memang 
diikuti dengan guguran kubah lava, namun erupsi 
tahun 2014 belum diikuti dengan guguran kubah 
lava. Kubah lava dijumpai sangat stabil pada kaldera 
baru Woro-Gendol yang dibentuk oleh erupsi tahun 
2010.

Secara petrologi, erupsi Gunung Api Merapi 
tahun 2010 dapat dikategorikan besar (Tipe 
Vulkanian), yaitu freatomagmatik. Hal itu ditunjukkan 
oleh keberadaan mineral horenblenda dalam jumlah 
yang besar (10-15%) dan biotit (walaupun hanya 
beberapa). Biotit, yang secara kimiawi memiliki 
rumus kimia K(Fe,Mg)3AlSi3O10(F,OH)2 merupakan 
mineral mika yang terbentuk pada tipe magma 
yang mengandung cukup unsur kalium dan bersifat 
hidroksida. Keberadaan horenblenda dan biotit 
sepertinya dapat dipahami, mengingat keduanya 
juga bersifat hidroksida. Namun, meningkatnya 
unsur kalium dalam magma, lebih mengindikasikan 
bahwa magma asal telah mengalami perubahan 
yang signifikan dari komposisi Ca-alkalin menjadi 
bersifat menuju K-alkalin. Alkali adalah senyawa 
bagian dari basa yang kandungan umumnya berupa 
ion hidroksida (OH-) ketika terlarut dalam air.

Perubahan komposisi kimia magma yang lebih 
bersifat menuju K-alkalin tersebut tentunya akan 
berimplikasi pada karakter aktivitas Gunung Api 
Merapi pada masa-masa yang akan datang. Pada 
2013 dan Maret-Mei 2014, telah diketahui bahwa 
aktivitas Merapi juga meningkat. Hasil pengamatan 
petrologinya, menjumpai sedikit horenblenda 
pada hasil erupsinya pada 2013. Hal itu masih 
mengindikasikan bahwa sifat magma Merapi 
masih sedikit mengandung air (hydrous). Namun, 
ketidakhadiran biotit pada aktivitasnya kali ini, lebih 
mengindikasikan bahwa sifat magma bukannya telah 
berubah lagi, melainkan kandungan kaliumnya masih 
belum cukup untuk membentuk biotit.

Intensitas aktivitas Merapi pasca erupsi 2010 
dapat dikategorikan akan meningkat, namun tidak 
dalam waktu dekat. Erupsi-erupsi yang berlangsung 
pada 2013 dan 2014 menandakan ciri Merapi, yaitu 
frekuensi tinggi (sekali dalam 1-2 tahun) dan kurang 

Pijar-pijar lava membara mengalir 
dari tubuh Merapi. 

Foto: Heru Suparwoko.
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intensif. Ke depan, Merapi dapat saja melakukan 
erupsi dengan intensitas yang besar, yaitu bertipe 
vulkanian atau sub plinian sedikitnya dalam waktu 
50 hingga 150 tahun lagi. Hal itu dikarenakan untuk 
dapat membentuk tekanan erupsi yang sangat besar, 
dibutuhkan waktu yang lama. Energi letusan dapat 
dibentuk oleh akumulasi hidroksida dalam magma, 
hingga membentuk busa magma, atau dapat juga 
dengan menambah komposisi kimia kation dalam 
magma sehingga viskositasnya menjadi lebih tinggi. 
Akumulasi energi yang besar dapat terbentuk dalam 
waktu puluhan hingga ratusan tahun. Jadi, erupsi 
2014 tidak akan menjadi erupsi yang sangat besar 
dalam waktu beberapa tahun ini. 
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hun 1760 M mulai didata ter-
masuk di dalamnya bencana 
yang ditimbulkan.

Tuf (volcanic ash) tak 
teridentifikasi
Aliran piroklastika

Endapan piroklastika

Lahar dengan fragmen kayu 
dan charcoal

Lahar proksimal

Lahar 

Abu-lanau pasiran

Endapan Fluvium

Pasir granulan
berstruktur ripple

Lempung hitam

430+/-50*

1900#

2210#
2220#
2460#

1130+/-50*

1330
+/-130*

Lereng Bawah 
(fasies medial-

distal)

Lereng Atas (proksimal)
Umur oleh Newhall et al. 

(2000)
Lokasi Tipe / Penampang 

Interpretasi Sebaran
Bencana Alam dan 

Budaya yang Terlanda

Lam-cross lamm. Lahar distal
KonglomeratJatuhan piroklastika

Seruakan piroklastika (surge)

Paleosol Perlapisan pasir lepas

Keterangan simbol :

Kadisoko LP 19 (S. Kuning)

Analisis 
umur 

14-C pada:

370+/-100 Pasekan LP 18 (S. Kuning)

740+/-60

Tonggak kayu
Fragmen kayu
Paleosol 

Paleosol 
Batang kelapa
Paleosol
Tonggak kayu

Paleosol 
Paleosol 

Paleosol 
Paleosol 

Paleosol 

Paleosol 

Arang end. 
Piroklastika
Paleosol 

Paleosol 
Paleosol 

Paleosol 

Arang dalam
abu gunungapi

* Umur oleh Newhall et al. (2000)
# Umur oleh Andreastuti et al. (2000)

Kalibrasi
kalender 
Masehi

145 (139-150)
190 (132-251)

70 (20-120)

1430+/-40 584 (583-600)
584 (581-600)

832 (785-865)
732 (660-880)

940 (995-985)
960 (880-1040)

1311 (1294-1329)
1254 (1241-1297)
1258 (1210-1305)
1258 (1210-1305)

1580 (1490-1650)
1595 (1560-1630)
1585 (1546-1635)

Letusan Merapi berdampak
bencana, melanda Candi 
Kadisoko dan Gebang

Ben-
cana
ke:

I

II

III

IV

V

VI

PERIODE:

T-0
(sebelum
abad ke I)

T-1I
(abad ke 

VI-X)

T-I
(abad ke 

II-VI)

T-1II
(abad ke 
X-XIV)

T-1V
(setelah 
abad ke 

XV)

Pengelompokkan periode didasarkan pada letak 
pondasi candi dan material gunungapi yang 
menguburnya terhadap masa kerajaan Mataram 
Kuno (abad ke VIII-X) dan Mataram Islam
(abad ke XVI)

740+/-80

Endapan lempung hitam

Penutup
Meskipun sudah banyak data dan informasi 

tentang Merapi, namun masih banyak juga hal terkait 
gunung api yang termasuk paling aktif di dunia yang 
belum sepenuhnya dipahami, sehingga masih perlu 
banyak dilakukan penelitian. Demikian pula, dampak 
letusannya di masa lalu masih perlu terus diteliti guna 
lebih memahami karakter letusan Merapi dari masa 
ke masa. Satu hal yang sudah pasti adalah bahwa 
kehadiran Gunung Api Merapi sangat mempengaruhi 
perkembangan peradaban budaya dan kota-kota di 
sekitarnya dari dulu hingga sekarang.

Lingkungan geologi – fenomena alam tempat kita 
hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari – di sekitar 

Komposisi litologi yang didasarkan pada pengukuran penampang stratigrafi di daerah penelitian.
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Merapi diketahui telah berkembang sejak 20.000 tyl 
hingga saat ini. Dalam rentang masa yang panjang 
itu, Merapi pun telah memberikan rempah-rempah 
unsur kesuburan tanah yang berasal dari bahan-
bahan yang ditumpahkannya ke sekitarnya. Kondisi 
ini telah mendorong masyarakat di sekitar Merapi 
dari waktu ke waktu sejak masa prasejarah hingga 
kini mengembangkan budi daya dan mendirikan 
bangunan seperti candi, dan keraton di masa lampau; 
rumah-rumah, masjid, dan lingkungan binaan 
lainnya, baik di pedesaan maupun di perkotaan, di 
masa kini. Untuk itu masyarakat harus senantiasa 
waspada karena pada dasarnya semua itu terjadi 
di antara periode bencana yang satu ke bencana 
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Candi-candi yang ditemukan Mundardjito (1993)

Candi / bangunan yang dibangun pada batuan dasar berumur 92-192 M (sangat tua)

Candi / bangunan yang dibangun pada batuan dasar berumur 600 M (tua)

Candi / bangunan yang dibangun pada batuan dasar berumur 600-950 M (Jaman Kalingga / Pra Mataram Kuno)

Candi / bangunan yang dibangun pada batuan dasar berumur setelah 954 M (Jaman Mataram Kuno: muda)

Candi / bangunan yang tidak diketahui umur batuan dasarnya

berikutnya. Kita dituntut untuk menjalani dengan 
arif dan menyikapi dengan bijak semua fenomena 
alam, yang seringnya merupakan tumpuan hidup 
dan bersahabat, namun terkadang mendatangkan 
bencana bagi kita. Semua itu akan terus berlangsung 
silih berganti sepanjang zaman.n

Penulis adalah Dosen di Teknik Geologi IST AKPRIND Yogyakarta.
Tulisan ini disarikan dari disertasi penulis berjudul : “Geologi Lingkungan 
di Daerah Lereng Selatan Gunung Api Merapi pada Waktu Sejarah 
(Historical Time) 

Sebaran candi dan umur batuan yang menjadi alasnya di sekitar Gunung Api Merapi.
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di Bumi Dieng
Awan Berarak

Asap Mengalun
Oleh: Priatna
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Rasa dingin di kota ini tetap menggigit meskipun kami sudah mengenakan 
jaket yang tebal. Temperaturnya yang bisa mencapai 5o C membuat udara seakan 
menusuk seluruh bagian tubuh. Itulah Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah 
yang menjanjikan begitu banyak pesona. Tanahnya subur, alamnya indah, dan 
menyimpan sumber energi yang berlimpah.

Lanskap Kemilau Sundoro dari Bukit Sikunir. 
Foto: Priatna

35
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Ahli gunung api Neumann van Padang 
menyebutkan, Dataran Tinggi Dieng adalah 
puing yang terdiri dari beberapa kerucut 
setinggi 100-300 m, berderet sepanjang 

14 km dengan lebar 6 km. Lajur gunung api ini 
memanjang ke arah barat daya - tenggara yang 
merupakan kelanjutan dari deretan Gunung Sumbing-
Sundoro. Sementara itu, menurut van Bemmelen, 
Dataran Tinggi Dieng yang secara administratif 
termasuk wilayah Kabupaten Banjarnegara dan 
Wonosobo itu merupakan kelompok gunung api 
Kuarter dan secara fisiografis merupakan bagian 
Pegunungan Serayu Utara. Pegunungan ini terletak 
pada zona lemah serta merupakan sayap bagian 
utara dari jalur geantiklin Jawa berarah timur - barat 
yang memanjang dari Dieng ke Gunung Slamet.

Aktivitas kegunungapian yang berkembang di 
daerah ini umumnya berupa letusan hidrotermal 
yang menghasilkan lumpur yang tersebar hanya di 
sekitar kawah dan mengalir melalui sungai-sungai 
yang berada di lereng kawah. Namun, letusan Dieng 
sering kali diikuti semburan racun yang justru lebih 
berbahaya, karena sifatnya yang tidak berbau dan 
tidak berwarna sehingga dapat menimbulkan korban 
jiwa. Meski demikian, Dataran Tinggi Dieng tetap 
menjadi tempat hidup sekian banyak orang yang 
mengandalkan mata pencahariannya pada pertanian, 
wisata, dan panas bumi.

Kawah-kawah fumarola yang melepaskan gas 
berkaitan dengan struktur geologi yang mengontrol 

daerah ini dan berkaitan dengan proses dinamika 
geologi di sekitarnya. Struktur geologi Dataran Tinggi 
Dieng dipengaruhi pergerakan tektonik kuarter 
yang masih aktif hingga sekarang. Di sini, kelurusan 
struktur sesar yang berarah barat laut - tenggara. 
Kelurusan ini merupakan sumber anomali yang 
dangkal. Oleh karenanya, penyebaran gas CO2 di 
permukaan di kawasan ini sangat dipengaruhi oleh 
keberadaan struktur tersebut.

KEMILAU BUMI DIENG

Di Dataran Tinggi Dieng, sering terlihat 
awan berarak dan kabut menyelimuti di semua 
perkampungan dan perbukitan. Ketinggian daerah 
yang mencapai 2200 meter di atas permukaan laut 
menyebabkan cuaca di Dataran Tinggi Dieng sangat 
dingin. Kendati bukan musim hujan, di siang hari 
sering terjadi hujan. Meski begitu, kehidupan di 
Dieng berlangsung ramai sejak pagi hari, terutama 
masyarakat yang beraktivitas mengolah lahan 
pertanian. 

Arak-arakan awan yang membuat Dieng menjadi 
dingin, tetapi di sisi lainnya menjadi penanda daerah 
ini, sehingga Dieng beroleh sebutan sebagai “negeri 
di atas Awan”. Dengan kondisi ini pula, dataran 
tinggi ini memiliki tempat-tempat berupa perbukitan 

Morfologi Dataran Tinggi Dieng. 
Foto: T. Bachtiar.
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yang dapat dijadikan titik tempat menikmati 
indahnya panorama alam, sekaligus mengabadikan 
momentum terbitnya matahari. 

Bahkan titik-titik tempat menikmati terbitnya 
matahari tersebut menjadi ajang buruan para 
pengunjung lokal maupun mancanegara. Di antara 
mereka, banyak yang berjuang mendaki perbukitan 
dan pegunungan, atau bila perlu mereka berkemah 
menunggu matahari terbit dan arakan awan yang 
berkejaran menghiasi untaian pegunungan di 
sekitarnya. Tiga tempat yang menjadi incaran para 
wisatawan menikmati “kemilau bumi” Dieng adalah 
Bukit Sikunir, Gunung Prau, dan Gunung Pakuwaja.

Bukit Sikunir

Bukit di Desa Sembungan ini menjadi salah satu 
primadona wisata terbaik untuk melihat keindahan 
golden sunrise atau sinar matahari berwarna emas. 
Selain itu, bukit ini relatif mudah didaki. Oleh karena 
itu, banyak orang yang seakan berlomba untuk 
berburu momen matahari terbit di sini.

Sikunir berada di Desa Sembungan, Kecamatan 
Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Desa tertinggi di 
Pulau Jawa ini berada di ketinggian 2.302 meter 

mulai ramai dikunjungi sekitar tahun 2009, sehingga 
masyarakat di sana berinisiatif menyediakan layanan 
penginapan atau homestay. Saking terkenalnya 
wisata kemilau bumi di Sikunir, jalan utama di desa 
ini disebut Sunrise Road.

Waktu yang tepat untuk menyaksikan matahari 
terbit di Sikunir adalah musim kemarau, yaitu antara 
bulan Juli-Agustus. Jarak tempuh dari Dieng ke kaki 
Bukit Sikunir sekitar 800 meter, dengan waktu tempuh 
sekitar 30-45 menit dan bisa dimulai sekitar pukul 
04.00. Awal pendakiannya adalah Telaga Cebong, 
yaitu tempat terakhir kendaraan bisa digunakan. 

Sekitar 200 meter dari area parkir jalanan mulai 
menanjak. Bila cuaca agak terang, di kiri-kanan 
jalan, para pendaki dapat melihat lahan perkebunan 
buah khas Dieng carica, kol, kentang, dan cabai. Bila 
cuaca gelap, para pendaki harus bersiap-siap dengan 
lampu senter. Saat tiba di puncak, barulah terlihat 
di kejauhan kerlap-kerlip lampu listrik dari rumah 
penduduk. 

Di puncak Sikunir, arak-arakan awan kelabu 
sering tampak mendominasi. Kemudian akan terlihat 
semburat emas memulas biru di langit. Arak-arakan 

Sundoro Sumbing diselimuti asap putih. Foto: T. Bachtiar.
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awan kelabu berubah jingga kemerahan. Pandangan 
pun kemudian akan dimanjakan oleh Gunung 
Sundoro yang berdiri kokoh dan anggun. Di kejauhan 
nampak menyembul Gunung Merbabu dan Gunung 
Merapi. Dari Bukit Sikunir juga kita bisa melihat 
indahnya Telaga Cebong di Desa Sembungan.

Gunung Prau

Lokasi kedua yang dapat dijadikan tempat 
berburu kemilau bumi adalah Gunung Prau. Gunung 
berketinggian 2.565 meter ini bentuknya memanjang, 
sehingga secara administratif termasuk ke dalam 
wilayah empat kabupaten, yaitu: Banjarnegara, 
Wonosobo, Batang dan Kendal. Selain itu, gunung 
ini bisa disebut sebagai puncak tertinggi di kawasan 
Dieng dan merupakan gunung yang memiliki puncak 
terluas di Jawa Tengah. 

Puncaknya menjadi spot sangat menarik 
untuk menikmati panorama sunrise atau sunset. 
Tantangannya suhu di puncak Prau sangat dingin 
dengan hembusan angin yang menerpa tubuh. Oleh 
karena itu, Gunung Prau termasuk salah satu gunung 
dengan suhu yang sangat dingin.

 Dari Dieng, ada dua jalur pendakian menuju 
puncak Prau. Pertama, melalui Desa Patak Banteng 

dapat ditempuh sekitar 2 jam. Jalur ini relatif lebih 
singkat namun kemiringannya sangat terjal. Jalur 
kedua, dari Desa Dieng Kulon, yang kondisinya relatif 
landai dan lebih jauh karena harus memutar. Namun, 
bagi pendaki pemula jalur kedua inilah yang relatif 
mudah didaki dan tidak berbahaya.

Pendakian dari jalur Dieng Kulon akan melalui 
Gemekan Area, Bukit Bucu, Plintangan, Tower Anjir, 
padang rumput Telaga Wurung, dan puncak Prau 
ditempuh dalam 3 jam. Lebih jelasnya, pendaki akan 
melewati perkampungan dan undakan-undakan 
anak tangga ke arah lahan kebun sayur. Setelah itu 
kita akan mulai melewati hutan pinus. Di sini ada 
patok batas antara Wonosobo dan Kendal. 

Setelah melalui punggungan pemisah air yang 
menghubungkan bukit bertower dengan bukit di 
sebelahnya, jalur ini akan memasuki padang sabana 
berhiaskan hamparan bunga daisy dan aster. Padang 
sabana yang dikenal sebagai Telaga Wurung ini yang 
menjadi lokasi favorit para pendaki untuk berkemah.

Saat matahari terbit, pendaki dimanjakan 
panorama indah. Gunung Slamet akan terlihat di 
sebelah barat. Di sebelah timurnya, terlihat gunung-
gunung di Jawa Tengah, yaitu Gunung Sundoro, 
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Keindahan untaian 
gunung dari Pakuwaja. 

Foto: Gunawan.

Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung 
Merbabu, Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo, dan 
Gunung Lawu. Sementara di sisi selatannya, pendaki 
dapat melihat panorama di sekitar Dieng, seperti 
Telaga Warna, Telaga Pengilon, Gunung Kendil, 
Gunung Pakuwaja serta Kompleks Candi Arjuna. 
Terlihat pula asap-asap mengepul dari PLTP Dieng.

Gunung Pakuwaja

Lokasi ketiga adalah Gunung Pakuwaja berada 
di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar. Gunung 
berketinggian sekitar 2.413 meter bisa menjadi 
alternatif untuk menikmati panorama kemilau 
bumi, selain Bukit Sikunir dan Gunung Prau. 
Jarak tempuhnya pun sebentar, hanya sekitar 1,5 
jam. Menurut sejarah, batu-batu andesit bahan 
pembangunan kompleks candi di Dieng berasal dari 
Pakuwaja.

Gunung Pakuwaja berada di selatan Bukit Sikunir 
atau sebelah tenggara Desa Dieng Kulon. Pendaki 
bisa memilih jalur Desa Sembungan yang agak terjal 
atau dari Dieng Plateu Theater yang landai, tapi agak 
memutar dan jauh. Kedua jalur ini harus melewati 
ladang kentang, bahkan hingga puncak Pakuwaja 
pun masih bisa dijumpai lahan perkebunan kentang. 
Selain itu, pendakian ini pun harus menghadapi 
ilalang-ilalang setinggi dada, yang menjadi bukti 
bahwa Pakuwaja masih jarang didaki.

Berkemah di Gunung Prau 
menanti mentari menghiasi 
untaian gunung.
Foto: Atep Kurnia.
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Di puncak gunung ini, pendaki akan mendapati 
sebuah batu besar yang tegak. Batu tersebut diyakini 
sebagai paku bumi Pulau Jawa, sehingga dengan 
alasan itulah gunung ini dinamai Pakuwaja atau 
pakunya Jawa. Batu ini diapit dua buah telaga yang 
kini sudah mengering.

Dari puncak Pakuwaja, para pendaki dapat bisa 
melihat bentang alam Dieng dengan sudut pandang 
agak berbeda. Telaga Warna, Kawah Sikidang, 
Kompleks Candi Dieng, akan tampak berbeda dilihat 
dari Pakuwaja. Gunung-gunung pun mempunyai 
sudut pandang lain bisa dilihat dari sini.

ASAP PUTIH MENGALUN

Penanda alam lain yang sangat khas di Dataran 
Tinggi Dieng adalah asap putih mengalun, yang 
terlihat di mana-mana. Asap putih yang keluar 
dari rekahan-rekahan di atas tanah itu merupakan 
manifestasi dari panas bumi. 

Di dalam perut bumi Dieng terdapat energi panas 
bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 
energi unggulan masa depan. Namun, Dieng di sisi 
lainnya menyimpan ancaman. Lapangan fumarola 
yang mengeluarkan asap yang mengandung gas 
beracun setiap saat dapat membahayakan masyarakat 
di dataran tinggi itu. 

Sejarah eksplorasi panas bumi di Dieng dimulai 
oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1928. 
Saat itu, Departemen Pertambangan mengebor 
beberapa lubang sedalam 80 m, tetapi tidak ada 

tindak lanjut pemboran selanjutnya. Pada tahun 
1964 hingga 1965 UNESCO mengidentifikasikan 
dan menetapkan bahwa Dieng sebagai salah satu 
prospek panas bumi yang sangat bagus di Indonesia. 
Hal ini ditindaklanjuti oleh USGS, pada tahun 1970 
USGS melakukan survei geosfisika dan tahun 1973 
melakukan pengeboran 6 sumur dangkal.

Pada tanggal 17 Agustus 1974 Dieng ditetapkan 
oleh Menteri Pertambangan dan Energi sebagai 
wilayah kerja VI panas bumi bagi Pertamina, meliputi 
area seluas 107.361.995 hektare. Dari tahun 1985 
hingga 1991, program pembangkit tenaga panas 
bumi berkekuatan (55 MW × 2) didirikan di Dataran 
Tinggi Dieng dengan menggunakan biaya dari ADB.

Pada tahun 1994, California Energy International 
(CEI) menandatangani kontrak pembangunan 
pembangkit (4, 150 MW), dan No.1 (60 MW) telah 
selesai dibangun pada tahun 1998. Meskipun 45 
sumur pemboran mengkonfirmasi adanya potensi 
panas bumi sebesar 350 MW, pembangunan 
pembangkit No. 2, 3, dan 4 ditunda karena adanya 
dampak krisis moneter di Asia. Kemudian, Mid-
American membeli CEI. Selanjutnya, PT. Geo Dipa 
Energi, yang merupakan perusahaan joint venture 
antara PLN dan Pertamina, memperoleh kepemilikan 
untuk mengusahakan panas bumi di Dataran Tinggi 
Dieng sejak Agustus 2001.

PT. Geo Dipa Energi Unit Dieng memiliki beberapa 
lokasi, sehingga perusahaan ini tidak memiliki luas 
area yang sesungguhnya, antara lokasi satu ke lokasi 

Lapangan panas bumi Dieng. Foto: Priatna.
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ANCAMAN GAS BERACUN TETAP MEMBAYANG

Di balik berbagai potensi berlimpah di Dataran 
Tinggi Dieng, tetap saja membayang bencana geologi. 
Karena kekhasan fenomena kegunungapiannya, 
unsur gas sangat dominan di dataran tinggi ini. 
Komposisi gas gunung apinya terdiri dari CO2, H2S, 
SO2, HCl, H2, N2, CO dan CH4. Di antara gas tersebut, 
konsentrasi CO2 lebih dominan, kemudian H2O dan 
diikuti gas-gas lain yang komposisinya bervariasi. 
Gas CO2 merupakan salah satu gas yang mencapai 
permukaan lebih awal, karena daya larutnya rendah. 
Gas CO2 ini juga sebagai gas yang paling beracun 
yang sering muncul di Dataran Tinggi Dieng seperti 
contoh kasus peritiwa tahun 1979.

Di wilayah Dieng bagian barat, yaitu di Kawah 
Candradimuka, Sinila, Timbang, Sigludug, Sidongkal, 
Wanapriya, Wanasida, konsentrasi CO2-nya tinggi. Di 
wilayah timurnya, gas CO2 dengan konsentrasi tinggi 
ditemukan di lokasi sumber gas, yaitu di Sikendang 
dan Buntu, sedangkan di Pakuwaja, Sikidang, 
Pagerkandang, dan Siglagah konsentrasi CO2 yang 
dijumpai relatif rendah.

Dominasi gas ini terlihat dari riwayat letusan 
gunung api di Dieng, paling tidak telah terjadi 15 
kali kejadian. Letusan 1826 terjadi di Kawah Butak 
yang melenyapkan Desa Jampang dan menyebabkan 

Gas keluar dari Kawah Timbang. Foto: Azis.

lainnya saling berjauhan. Kompleks PLTP Dieng Unit 
1 terletak di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Batur 
(Kabupaten Banjarnegara) dan Kecamatan Kejajar 
(Kabupaten Wonosobo), meliputi areal seluas 
107.351,995 hektare. Adapun energi listrik yang 
dihasilkan PLTP Geo Dipa Energi Dieng sebesar 60 
MW yang setara dengan kebutuhan steam 400.000 
kg/jam yang dipasok oleh 8 sumur produksi dari 
kemampuan maksimum produksi steam sebesar 
1.277 ton/jam atau setara dengan 103,11 MW. 

Keberadaan PLTP tersebut bisa menjadi wahana 
berkembangnya wisata edukatif. Hal tersebut misalnya 
mengemuka saat Kelompok Sadar (Pokdarwis) 
Wisata Dieng Pandawa bekerja sama dengan PT. 
Geo Dipa Dieng mengadakan pelatihan pemandu 
wisata bagi warga Desa Dieng Kulon, Pawuhan, 
dan Karangtengah (Kabupaten Banjarnegara), Desa 
Sembungan dan Jojogan (Kabupaten Wonosobo), 
dan Desa Rejosari (Kabupaten Batang). 

Selain itu, panas bumi juga digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sebagian warga 
Dieng. Misalnya di Dusun Bitingan, Desa Kepakisan, 
Kecamatan Batur, Banjarnegara memanfaatkan 
panas bumi untuk keperluan rumah tangga. Mereka 
menggunakan panas bumi sebagai sumber air panas 
untuk keperluan mandi air hangat setiap waktu tanpa 
memasak dengan kompor ataupun kayu bakar.
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38 orang meninggal. Pada Oktober 1939, di dekat 
Desa Batur, terjadi letusan dan menelan korban 10 
orang meninggal. Selanjutnya, pada 4 Desember 
1944 terjadi letusan di Kawah Sileri yang memakan 
korban, tercatat sebanyak 59 orang meninggal, 38 
orang luka-luka, dan 55 orang hilang.

Letusan pada 20 Februari 1979 merupakan 
letusan yang paling banyak merenggut korban. 
Keluarnya gas dari Kawah Timbang dan rekahan di 
Desa Kepucukan yang mengiringi letusan freatik 
Kawah Sinila menyebabkan jatuhnya korban hingga 
149 orang. Korban-korban tersebut umumnya 
disebabkan oleh gas beracun yang dikeluarkan dari 
rekahan tanah. Dampak lainnya, adalah matinya 
tanaman dan gugurnya daun-daun tanaman yang 
tingginya mencapai 1,7 meter.

Hal ini tentu memerlukan pemahaman terhadap 
fenomena kegunungapian di Dataran Tinggi Dieng 
yang berlangsung secara sinambung dimana 
masyarakat berikut perekonomiannya dibatasi oleh 
alam tempat hidupnya. Dengan kata lain, masyarakat 
di sekitar Dieng tidak bisa hidup tanpa lingkungan 

alam berikut fenomena kebumiannya, sehingga 
ekonomi pun tidak akan bergulir tanpa adanya 
sumber daya alam. 

Seperti gunung api lainnya di Indonesia, di 
Gunung Dieng dilengkapi peralatan seismograf 
sebagai pendeteksi kegempaan. Selain itu karena 
keberadaan fumarola tersebar begitu luas di 
beberapa tempat, maka pemantauan terhadap gas 
merupakan bagian yang penting dilakukan secara 
periodik. Kawah Sikidang, Sibanteng, Sikendang, 
dan Sileri merupakan kawah utama untuk terus 
dipantau karena daerah tersebut sudah menjadi 
tempat wisata. Selain itu Kawah Timbang kendati 
jauh dari penduduk namun kawah tersebut sering 
mengeluarkan gas beracun.

Tiga metoda yang telah dilakukan untuk 
mengetahui kadar gas yang keluar dari lubang 
fumarola, yakni: pengukuran langsung di lapangan, 
pengambilan percontoh gas, dan pemasangan 
sensor gas permanen di lokasi. Pertama, dengan 
menggunakan alat portable multi-gas detector dapat 
diketahui konsentrasi gas yang keluar dari lubang 

Pengambilan percontoh gas di Kawah Sikidang. Foto: T. Bachtiar.
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fumarola. Pengukuran biasanya dilakukan pada 
ketinggian 1 sampai 1,5 meter di atas permukaan 
tanah. Sensor gas yang dipilih tergantung kebutuhan 
dan gas yang dominan keluar dari lubang fumarola 
tersebut. Untuk kasus di Dieng dipilih detektor gas 
CO, CO2, H2S, dan SO2 konsentrasinya dinyatakan 
dalam satuan part per million (ppm). Kedua, untuk 
mengetahui komposisi gas vulkanik dipilih tiga 
metode analisis yang digunakan. Pertama, metode 
analisis spektrofotometri untuk menganalisis gas-
gas terlarut HCl, HF, NH3, dan SO2. Kedua metode 
analisis volumetri untuk menganalisis gas-gas terlarut 
CO2 dan H2S, dan ketiga, menggunakan metode 
analisis kromatografi gas untuk gas tidak terlarut, 
yaitu H2, CO, O2+Ar, N2, CH4. Ketiga, pemasangan 
peralatan pengukur kandungan gas secara permanen 
dibangun di lapangan. Metoda pengiriman 
datanya menggunakan sistem telemetri dengan 
memanfaatkan tenaga surya sebagai energi listrik. 
Data berupa grafik dapat dibaca di layar monitor 
di Pos Pengamatan Gunung Dieng. Saat ini sudah 
dipasang di dua lokasi, yaitu di Kawah Timbang dan 
di Kawah Sileri.

HIDUP HARMONI DI BUMI DIENG
Dieng telah menghipnotis begitu banyak 

orang untuk datang dan kembali untuk datang 
lagi. Dua tempat, Bukit Sikunir dan Gunung Prau 
telah menjelma menjadi tempat yang digandrungi 
para pecinta alam dan fotografer. Kedua lokasi itu 
juga sering dijadikan tempat untuk mengabadikan 
momen-momen penting sebagian cerita kehidupan 
seseorang. Namun, bagi masyarakat Dieng atau 
mereka yang mendekat ke Dieng, ancaman bahaya 
gas racun tetap saja membayang meski Dieng 
menjanjikan beribu pesona. 

Kesadaran untuk hidup harmoni di Bumi Dieng 
harus terus ditumbuhkan kepada seluruh masyarakat. 
Memahami fenomena kebumian yang ada di 
sekitar tempat hidupnya menjadi bagian aktivitas 
kesehariannya. Masyarakat harus bisa memilih 
dan memanfaatkan sumber kekayaan alam sesuai 
dengan batas kebutuhannya, serta mengutamakan 
keseimbangan antara hidupnya dengan kehendak 
alam.n
Penulis adalah Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan, Sekretariat Badan 
Geologi, Wapimred Geomagz.

Kawah Sikidang ramai dikunjungi wisatawan. Foto: T. Bachtiar.
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Sujatmiko
Berkah di Balik Batu Mulia

45

Foto: Deni Sugandi

Cobaan datang silih berganti. Mulanya 

dari dunia kampus, pemetaan geologi, 

kemudian terserak ke perminyakan. 

Diselang lontang-lantung, tetapi berbekal 

kesabaran dan kegigihan, akhirnya, 

Sujatmiko bertemu berkah di balik batu 

mulia.
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Sore itu cuaca cerah. Laju kendaraan mengarah 
ke Jalan Pajajaran, Bandung. Kami hendak 
menuju ke galeri ahli geologi sekaligus ahli 
batu mulia, Sujatmiko. Di depan Jalan Pajajaran 

No 145, terpampang tulisan “Gem-Afia” dan “Pusat 
Promosi Batu Mulia Indonesia”.

Di depan pintu, gundukan fosil-fosil kayu yang 
sudah keras membatu menyambut. Terlihat fosil kayu 
panjang, disimpan di tengah ruangan. Juga berbagai 
jenis batu berukuran besar nampak memenuhi galeri 
ini. Beraneka bentuk dan warna batu mulia terlihat. 
Sebagian dipajang dalam rak-rak kaca. Bangunan ini 
dijadikan ruang pameran, tempat konsultasi dan jual-
beli batu mulia. 

Tuan rumah mempersilakan kami memasuki 
ruangan yang nampaknya dijadikan kantor. Selama 
beberapa jam kami berbincang seputar aktivitas 
Sujatmiko sejak kecil, menempuh studi, bekerja, dan 
menekuni batu mulia sehingga berhasil mendirikan 
perusahaan “Gem-Afia” dan “Pusat Promosi Batu 
Mulia Indonesia” ini.

Jalan Masuk ke Dunia Geologi

Nama lengkapnya H. Ir. Sujatmiko, Dipl. Ing. 
Sapaan akrabnya Miko dan dikenal di kalangan 
masyarakat batu mulia sebagai Mang Okim. Ia lahir di 
Pamekasan, Madura, pada 24 Oktober 1941. “Masa 
kecil saya lewati di pulau yang terkenal dengan 
garam dan karapan sapinya, sampai kelas 2 SMP. 
Pada tahun 1956, mengikuti orang tua pindah ke 
Surabaya, diterima di SMPN I Pacar. Lulus SMAN II 
Wijayakusuma Surabaya, melanjutkan studi di Jurusan 
Teknik Geologi ITB pada tahun 1960,” kenang Miko.

Keputusannya untuk belajar di dunia geologi 
karena terdorong oleh buku-buku yang dibacanya. 
“Saya masuk geologi itu karena terinspirasi oleh 
buku-buku Karl May yang saya baca ketika masih di 
SD. Waktu itu hanya 12 mahasiswa saja yang masuk 
ke jurusan geologi,” ujar Miko.

Namun, selama studi di geologi itu ia sering 
beradu argumentasi dengan kakaknya yang tertua. 
Kakaknya meminta Miko masuk jurusan kimia teknik 
karena gampang cari pekerjaan. Ibunya pun sering 
menangis, karena mengira yang dinamakan geologi 
itu pekerjaannya membelah batu untuk dibikin jalan. 
Yang jelas, menurutnya, waktu dia masuk ke jurusan 
geologi tahun 1960 itu, jurusan tersebut memang 
kurang diminati. Miko mengakui bahwa sebenarnya, 
ia bercita-cita masuk ke akademi militer. Namun, 
karena alasan kesehatan dan karena ia anak bungsu, 
maka Miko mengurungkan niatnya masuk ke dalam 
dinas kemiliteran. 

Setelah masuk ITB, mula-mula Miko tinggal 
bersama kakaknya di Hotel Preanger selama setahun 
lebih. Waktu itu kakaknya menjabat sebagai Wakil 
Direktur Perusahaan Industri Angkatan Darat (Pindad), 
Bandung. Kemudian Miko mengikuti kakaknya 
pindah ke Jalan Dr. Rivai. Setelah dua tahun tinggal 
di sana, Miko kemudian pindah ke Plan Cisitu. Tidak 
berapa lama, ia diterima sebagai penghuni Asrama 
Barrac ITB selama 3 tahun (1963-1966).

“Saat kuliah di ITB, sampai tahun ke tiga, saya 
belum tahu mau ambil spesialisasi apa. Pak Zen (M.T. 
Zen – red) pernah meminta saya untuk menggeluti 
dunia vulkanologi, namun, akhirnya saya jadi asisten 

Miko (jongkok paling kiri depan) bersama teman-temannya di SMAN 2 Wijayakusuma, Surabaya (1958). Sumber: Koleksi Sujatmiko.
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Dari Direktorat Geologi ke Dunia Perminyakan

Pada tahun 1963, Miko diterima sebagai pegawai 
tugas belajar di Direktorat Geologi Bandung. Ia 
ikut membantu pemetaan geologi Tjia Hong Djin 
di daerah Subang. Itulah kali pertama Miko belajar 
kerja lapangan yang benar dari seorang dosen dan 
sekaligus ahli geologi idolanya. 

Setelah empat tahun berstatus sebagai pegawai 
tugas belajar, Miko akhirnya lulus dari ITB pada tahun 
1967. Tak hanya itu, beberapa bulan sebelum lulus, 
Miko bertemu dengan mojang Garut Ai Mulyati 
yang kemudian dinikahinya pada 22 Juni 1967 dan 
membuahkan tiga anak, yaitu Feni Kertikasyari, 
Mohamad Iman Santoso, dan Arinaka Trisuharno. 
Cucu Miko yang terbesar dari 5 cucunya telah lulus 
S-2 Universitas Parahyangan (Unpar) dan telah 
menyandang ijazah pilot komersial. 

Selama masa kerja antara 1963-1973, Miko 
berhasil mempublikasikan hasil karyanya, yaitu Peta 
Geologi Bersistim Lembar Cianjur Skala 1:100.000 
(Direktorat Geologi, 1972), Peta Geologi Regional 
Lembar Majene & Palopo Skala 1:250.000 (Direktorat 
Geologi, 1974), dan Peta Geologi Bersistim Lembar 
Leuwidamar Skala 1:100.000 (Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Geologi, 1984). 

 “Peta geologi lembar Cianjur mendapat apresiasi 
langsung dari United States Agency for International 
Development (USAID) karena merupakan peta geologi 
bersistem pertama yang diterbitkan oleh Direktorat 
Geologi setelah Perang Dunia ke-2. Tadinya, Pak Sigit 
(Soetaryo Sigit – red) yang berminat memetakan 
lembar Cianjur itu, namun, karena kesibukan beliau 
sebagai Direktur Direktorat Geologi, akhirnya saya 
yang diberikan tugas memetakannya,” aku Miko. 

Pemetaan lembar Cianjur dikerjakannya selama 
dua tahun, 1970 sampai 1972. Miko mengakui, “ 
Pengerjaannya tidak main-main, lho. Pengamatan 
geologinya sangat rinci, hampir seluruh sungai kecil 
dilintasi. Di dalamnya ada tiga sampai empat surveyor 
dan dua asisten geologi yang terlibat.”

Saat di Direktorat Geologi, Miko giat menulis di 
Berita Geologi. Ia yang pertama kali mengekspos 
endapan turbidit di kawasan Citatah. Ketika 
memetakan lembar Leuwidamar, Miko mengekspos 
hasil pengamatan arah sumbu fosil turritella dalam 
kaitannya dengan garis pantai di kawasan Lebak, 
Banten.

Ketika kesempatan melanjutkan studinya ke luar 
negeri tak kunjung tiba, Miko menerima tugas untuk 
diperbantukan dalam kegiatan eksplorasi minyak Total 
Indonesie di daerah Jambi selama enam bulan. Setelah 
kembali ke Bandung, dan mempertimbangkan masa 
depannya yang tidak menentu, akhirnya dengan 
perasaan sedih, pada 1973, Miko mengajukan surat Miko dan Ai Mulyati 1967. Sumber: Koleksi Sujatmiko.

mikropaleontologi, membantu Pak Suyitno dan Pak 
Harsono,” kenang Miko.

Memasuki tahun 1965, saat terjadinya Gestapu, 
Miko sedang mempersiapkan skripsi mengenai 
struktur geologi di daerah Gunung Kidul, di bawah 
bimbingan Sukendar Asikin. “ Sejak tahun 1963, 
saya diangkat oleh Muslimin Nasution yang ketika 
itu menjadi Ketua Dewan Mahasiswa untuk menjadi 
Ketua Bidang Dakwah Islam. Sebagai rasa tanggung 
jawab, sehubungan dengan beredarnya isu adanya 
penyusupan paham komunis dalam organisasi 
mahasiswa, saya mengikuti masa percobaan untuk 
menjadi anggota CGMI. Setelah mengikuti beberapa 
kali pertemuan, saya jadi yakin akan kebenaran isu 
tersebut dan diam-diam meninggalkan organisasi 
itu”.

Meski demikian, karena pernah bersinggungan 
dengan organisasi terlarang, Miko kemudian diskors 
dari ITB selama setahun. Setelah mendapatkan 
rehabilitasi murni, Miko langsung mengikuti ujian 
sarjana dan lulus pada 11 Agustus 1967. “Selama 
musibah itu, alhamdulillah Pak Sukendar yang 
membimbing skripsi saya selalu membuka pintu 
untuk konsultasi di rumah beliau yang asri, sehingga 
begitu direhabilitasi, saya bisa langsung mengikuti 
ujian,” ujarnya. 
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lolos butuh dan keluar dari Direktorat Geologi. Tak 
berapa lama kemudian, Miko diterima bekerja di 
Total Indonesie Jakarta. 

Di perusahaan minyak itu, Miko merasa sangat 
beruntung karena ikut terlibat dalam penelitian 
beberapa lapangan minyak penting di kawasan 
lepas pantai Kaltim dan bahkan menjadi well-site 
geologist-nya di awal-awal temuan lapangan minyak 
raksasa Handil di Delta Mahakam. Cadangan minyak 
lapangan ini ketika itu diperkirakan lebih dari 2 miliar 
barel dengan ketebalan endapan pasir di salah satu 
sumur bor-nya mencapai lebih dari 200-an meter. 

Tahun 1974, Miko dipindahkan ke Total 
Balikpapan. Impian untuk dapat belajar ke luar negeri 
akhirnya terwujud ketika Total Indonesie mengirimnya 
bersama istrinya, tugas belajar ke Prancis di akhir 
tahun 1975. Setelah belajar bahasa Prancis di Lyon 
selama 7 bulan, Miko langsung menjadi mahasiswa 
S-2 di Institut Minyak Prancis IFP di Rueil-Malmaison, 
dekat Kota Paris. 

Pada tahun 1978 ia kembali ke Balikpapan dan 
empat tahun kemudian, 1982, dipercaya menjabat 
sebagai Kepala Departemen Geologi, membawahi 
sejumlah doktor Prancis dan banyak sarjana geologi 
Indonesia. Di saat-saat itulah Miko berperan aktif 
dalam penelitian lanjutan lapangan migas Total 
Indonesie, antara lain lapangan gas raksasa Tunu 
dengan perkiraan cadangan saat itu mencapai lebih 
dari 12 Triliun Cubic Feet (TCF). Saat di Balikpapan itu 
pula, Miko yang tak pernah diam, dipercaya menjadi 
ketua komisariat IAGI, ketua Ikatan Keluarga Madura, 
dan pengurus Paguyuban Warga Sunda. 

Namun, untung tak dapat diraih, malang tak 
dapat ditolak. Dengan dalih security approach, 
rezim Orde Baru memecat Miko dengan alasan 
pernah terlibat dalam organisasi terlarang. Setelah 
tidak berhasil membela diri, dan setelah sempat 
dikarantina selama beberapa bulan, akhirnya Miko 
harus hengkang dari Total Indonesie dengan sanksi 
keras, yaitu dilarang menyentuh kegiatan migas. 
“Saat itu kami benar-benar hancur. Kami kembali ke 
Bandung dalam kondisi berantakan,” ungkapnya. 

Bertemu Batu Mulia

Saat keluar dari Total Indonesie di akhir 1985, 
Miko sudah mempunyai tiga anak, Feni di SMA, Iman 
di SMP, dan Ari di SD. Iman dan Ari dititipkan ke tante 
mereka di Jakarta, dan Feni ikut Miko ke Bandung. 
Beruntunglah ia karena memiliki rumah hadiah 
pernikahan dari mertuanya yang bisa dijadikan 
tempat berlindung. Dengan cap pernah terlibat 
dalam organisasi terlarang membuat Miko bagaikan 
bara api. Banyak perusahaan enggan menerimanya 
bekerja. Agus Suparman, mantan atasan Miko di 
Direktorat Geologi, yang mula-mula memintanya 
untuk membantunya di Ingold, anak perusahaan 
Inco. Miko hanya memerlukan waktu beberapa bulan 
untuk dipercaya oleh kantor pusat Inco di Toronto, 
memimpin kegiatan eksplorasi emas di Kaltim yang 
melibatkan belasan ahli dari Direktorat Geologi. 
Hanya sayang, musibah kembali menimpanya. 
Dengan alasan yang sama, yaitu alasan security, Miko 
harus keluar dari lingkungan Ingold. 

Perjuangan Miko untuk mempertahankan 
kehidupan dan eksistensinya tak lapuk oleh hujan, 
tak lekang oleh panas. Didukung oleh teman-teman 

Miko bersama sahabatnya, Ir. Djuri Rosidi 
dan Ir. Ramsi Ramelan, di halaman 
Kantor Direktorat Geologi Bandung 
(1970). Sumber: Koleksi Sujatmiko.
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lamanya, Miko sempat dipercaya sebagai konsultan 
dalam beberapa studi lapangan minyak, eksplorasi 
mineral, dan bahkan studi kelayakan industri semen 
di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah.

Akhirnya, guratan takdir membawanya ke dunia 
batu mulia. Ia sendiri mengakui bahwa bisnis batu 
mulia bermula secara kebetulan. Walau demikian, 
Miko sebenarnya telah berkenalan dengan batu mulia 
sejak lama. “Tanda-tanda ketertarikan saya pada batu 
mulia terjadi semasa SMA. Waktu itu, dalam kegiatan 
olahraga, saya menemukan sebuah batu cincin mirah 
siam yang tidak diketahui siapa pemiliknya,” ujar 
Miko. 

 “Ketika bekerja di Total Balikpapan,” sambungnya, 
“Saya sudah mulai mengoleksi batuan untuk kantor. 
Sampai sekarang, saya kira, koleksi saya satu rak 
penuh batu masih dipajang di kantor Departemen 
Geologi Total. Yang saya koleksi itu adalah batu 
gamping dan batu lempung warna-warni yang 
diperkirakan terbakar oleh gas metan. Fosil kayu dan 
mineral limonit saya kumpulkan juga saat itu.”

Sekembalinya di Bandung, untuk mengatasi 
rasa gundah-gulana dan kesepian, Miko memilih 
back to nature. Tahun 1986 misalnya, ia mengajak 
keluarganya berkelana ke tambang mangan 
Karangnunggal dan Pantai Cipatujah, Tasikmalaya. 
Waktu itu dia sempat mengamati dan memungut batu 
mulia yang berserakan di stanplat angkot Cikalong. 
Usai dari Tasikmalaya, ia mengajak anak-anaknya naik 
perahu pinisi ke kawasan Gunung Krakatau, mancing 
ikan, dan mendaki sampai ke puncak Anak Krakatau. 
Dalam kesempatan itu ia sempat mampir ke tambang 
emas Cikotok dan tambang opal di Lebak, Banten. 

Pada tahun 1989, Miko diajak oleh Gunadi, 
rekannya di Aneka Tambang, untuk mencari 
tembaga alam di Bungbulang, Garut. Di sana ia 
bertemu dengan Ajengan Tosin, tokoh agama yang 
memperkenalkannya dengan beragam jenis fosil 
kayu. Itulah awal perjalanan hidup Miko di dunia 
batu mulia. Secara kebetulan, Miko ditawari seorang 
pengumpul batu, beberapa jenis batu Garut yang 
ketika itu harganya masih 300 rupiah perkilo. Tadinya 
Miko menolaknya karena tidak tahu mau diapakan. 

Namun, setelah mendengar penjelasan 50-an 
truk bahan batu mulia dari Garut dibeli seorang 
pengusaha di Tangerang untuk diekspor mentah 
ke Taiwan, jiwa nasionalisme Miko tergugah dan 
langsung memesan satu truk. Pada pengiriman truk 
kedua, Miko baru tahu bahwa bahan batu mulia 
tersebut adalah apkiran dari pengusaha Tangerang 
dan harganya hanya 100 rupiah perkilo. Atas 
informasi itu, Miko pergi sendiri ke Bungbulang 
dan menemukan setumpukan batu mulia di rumah 
penduduk yang dibelinya dengan harga hanya 100 
rupiah perkilo franko Bandung.

Setelah tiga truk batu mulia dimilikinya, ia 
mengakui tidak tahu cara memanfaatkannya. Namun, 
Miko tidak tinggal diam. Pengetahuan mengenai batu 
mulia terus digalinya, antara lain dengan membaca 
buku-buku batu mulia yang dibelinya di Pasar Buku 
Bekas Palasari, Bandung. Miko juga banyak belajar 
dari orang-orang yang terlebih dulu memberdayakan 
batu mulia. Di sini, ia beruntung bertemu dengan 
Eem Sulaeman di Sukaraja, Sukabumi. Dari dialah 
Miko belajar cara memroses batu mulia menjadi 
produk perhiasan. 

Mengenai peran Ajengan Tosin, Eem Sulaeman, 
sahabat dan pekerjanya, Miko menyitir pepatah 
Prancis. Katanya, “On a souvent besoin d’un plus 
petit que soi yang maknanya bahwa kita sering 
membutuhkan bantuan dari orang-orang yang 
lebih kecil dari kita. Merekalah yang selama ini 
banyak menolong saya, bukan orang-orang yang 
berkedudukan lebih tinggi dari saya. Saya amat 
berhutang budi kepada mereka!” Ibaratnya adalah 
seekor singa yang terjerat jaring pemburu, yang 
dibebaskan seekor tikus, bukan oleh gajah, singa, 
atau yang lainnya.

Antara Bisnis dan Konservasi

Roda kehidupan terus berputar, begitu pun 
dengan bisnis batu mulia yang diusahakan Sujatmiko. 
Berkah-berkah batu mulia pun mulai terkuak. Di 
saat kehidupannya mulai terjepit karena banyak 
berinvestasi di batu mulia, pada tahun 1993, salah 
satu koleksi batu mulianya akan dibeli Rp 100 juta 
oleh Probosutedjo. Namun, karena beberapa masalah 
prinsip, transaksinya batal. Miko dan tiga anaknya yang masih kecil, di puncak Gunung Anakkrakatau, 

ditemani oleh para awak perahu pinisi. Sumber: Koleksi Sujatmiko.
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Penyerahan cenderamata 
untuk Menperindag Rini 
Soewandi seusai peresmian 
Pusat Promosi Batu Mulia 
Indonesia (2004). Sumber: 
Koleksi Sujatmiko.

Tak lama setelah itu, ia berhasil menjual koleksi 
lainnya seharga Rp 100 juta. Di tahun berikutnya, ia 
pun berhasil menjual batu mulia lainnya seharga Rp 
45 juta. Kata Miko, “Kalau kita konsisten menekuni 
sesuatu dan selalu bertaqwa dan bersyukur, maka di 
saat kita merasa tidak berdaya lagi, insya Allah Tuhan 
akan menurunkan mukjizat-Nya.”

Untuk menampung sekaligus mengonservasi 
batu mulia yang banyak diekspor ke luar negeri, 
pada tahun 1994 Miko membeli tanah di Jalan Pasir 
Luhur No. 20, Desa Padasuka, Kecamatan Cimenyan. 
Tanah seluas 6.000-an meter persegi di Kabupaten 
Bandung itu ia jadikan lahan untuk mengonservasi 
ribuan ton batu mulia dari seluruh pelosok tanah 
air. Batu-batu mulia tersebut dipisahkan menurut 
daerah asalnya antara lain dari Garut, Tasikmalaya, 
Sukabumi, Lebak, Pandeglang, Purbalingga, Pacitan, 
Ponorogo, Solok Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Di 
antara batu-batu mulia itu banyak di antaranya yang 
berupa artefak batu prasejarah.

Pada tahun 1995, Miko mendirikan perusahaan 
yang diberi nama CV Gem-Afia dengan jumlah 
karyawan sekitar 30-an. Kata-kata “Gem-Afia” 
tersebut merupakan gabungan dari kata gem yang 
berarti batu mulia dan afia yang merupakan singkatan 
dari nama anggota keluarganya, yaitu istrinya Ai, dan 
ketiga putri-putranya, yakni Feni, Iman dan Ari.

Batu mulia Indonesia kemudian kian terangkat 
derajatnya. Di tangan Miko, bebatuan tersebut 
tidak hanya berhenti sebagai ornamen atau hiasan 
semata, melainkan dimuliakan dengan banyak cara 
lain, di antaranya yang bertautan dengan ihwal 
komunikasi. Pada 1997 sampai 2001, sebanyak 24 
koleksi batu mulia Miko diabadikan dalam prangko 
Republik Indonesia seri khusus batu mulia. Batu 
mulia produknya bahkan ditempelkan sebagai hiasan 
di souvenir sheet sampul hari pertama.

Pada 2004, berkat konsistensi dan kegigihannya, 
batu mulia Indonesia kian berkibar di tangan 
Sujatmiko. Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
saat itu, Rini Soewandi, sempat meresmikan Pusat 
Promosi Batu Mulia Indonesia dan taman batu mulia 
yang dikelola Miko. Tempat mengonservasi batu-batu 
mulia di kawasan Pasir Luhur itu dilengkapi dengan 
bengkel pembuatan mesin dan workshop pelatihan 
batu mulia. Hingga kini, Miko telah sering kali 
menyelenggarakan pelatihan kerajinan batu mulia 
yang mencakup 5 sampai 30 peserta dari berbagai 
daerah di tanah air. 

Atas dorongan dan informasi Miko yang tidak 
suka melihat batu mulia Indonesia diekspor mentah 
tanpa nilai tambah, Menperindag Rini Soewandi 
kemudian mengirim surat kepada 15 gubernur ihwal 
batu mulia yang terancam habis karena dieksploitasi. 
Selanjutnya, Rini juga mengundang 21 bupati dalam 
pertemuan di kantor Depperindag dimana Miko 
diundang sebagai narasumber tunggal mengenai 
prospek dan permasalahan batu mulia Indonesia.

Implikasi dari rangkaian kegiatan itu dan 
atas saran dan masukan Miko, Menperindag Rini 
Soewandi kemudian menerbitkan Keputusan Menteri 
Nomor 385/MPP/Kep/6/2004 yang isinya mengenai 
larangan ekspor bahan-bahan mentah batu mulia 
khususnya fosil kayu. Keputusan tersebut langsung 
diumumkan oleh Presiden Megawati saat kunjungan 
resmi ke Rangkasbitung. Namun, Kepmen tersebut 
kurang disosialisasikan kepada para kepala daerah. 
Apalagi Presiden Megawati berikut para Menterinya 
lengser empat bulan kemudian, pada Oktober 2004. 
Akibatnya, kegiatan ekspor bahan mentah batu mulia 
tetap berlangsung, bahkan sampai saat ini.

Menurut Miko, “Potensi dan ragam batu 
mulia Indonesia terus bertambah dengan adanya 
temuan-temuan baru di berbagai pelosok tanah 
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air.” Temuan yang cukup fenomenal antara lain opal 
di Lebak, Banten; krisopras di Garut selatan, Jawa 
Barat; krisokola kuarsa di Kepulauan Bacan, Maluku 
Utara; idokras di Solok Selatan, Sumatra Barat; giok 
nefrit dan idokras di Nagan Raya dan Gayo Luwes, 
Nanggroe Aceh Darussalam, dan lain-lain.

Tak Henti Mempromosikan Batu Mulia Indonesia

Semangat untuk terus memperkenalkan batu 
mulia Indonesia selalu membara di dada Sujatmiko. 
Untuk itu, ia sering menulis di media cetak maupun 
untuk kepentingan materi presentasinya seputar 
batu mulia. Tulisannya di media cetak mengenai batu 
mulia mulai muncul sejak 1991. Tulisan pertama 
dan keduanya berjudul “Batupermata Indonesia, 
Aset yang Hilang tanpa Inventarisasi” dan “Nasib 
Batupermata Garut, Emas di Negeri Orang, Batu 
di Negeri Sendiri”. Keduanya dimuat di HU. Pikiran 
Rakyat, edisi 15 April 1991 dan 18 Mei 1991. Sejak 
itu, tulisan-tulisannya sering kali menghiasi harian 
umum yang bermarkas di Kota Bandung itu.

Karya tulisnya juga dimuat dalam jurnal-jurnal 
ilmiah ihwal gemology antara lain “Opal from 
Banten, Indonesia, and its Varieties” dalam Journal 
of the Deutschen Gemmologischen Gesselschaft 
(September 2004, sebagai penulis pertama) dan 
“Chrysocolla Quartz from the Bacan Archipelago, 
South Halmahera Regency, North Maluku Province, 
Indonesia” dalam Journal Gemmology (2006, sebagai 
penulis pertama). 

Tulisannya juga dimuat dalam buku Merahnya 
Batu Merah: Taman Jasper Tasikmalaya (2009, sebagai 
penulis dan penyunting) dan Misteri Batu Klawing, 
Jejak-jejak Peradaban di Purbalingga (2009, sebagai 
penulis dan penyunting). Tulisan-tulisan lainnya 
banyak yang berupa laporan valuasi, peninjauan, 
kajian dan reevaluasi batu mulia di tanah air.

Sebagai insan sosial sekaligus insan ilimiah, 
Sujatmiko berkecimpung di banyak organisasi. Ia 
aktif sebagai pengurus Ikatan Ahli Geologi Indonesia 
(IAGI), Sekretaris Jenderal Masyarakat Batu Mulia 
Indonesia (DPP MBI), Ketua Persatuan Penggemar 
Suiseki Indonesia (PPSI-Bandung), Ketua Masyarakat 
Batu Mulia dan Mineral (MBM Jabar), anggota 
Gemmological Association of Hongkong, Wakil Ketua 
Umum Bidang ESDM Kadin Jabar, Gubernur Rotary 
International Distrik Indonesia (2006-2007), Sekretaris 
Jenderal Kelompok Riset Cekungan Bandung (KRCB), 
Ketua Paguyuban Pensiunan Prospektor Geologi dan 
Tambang (PPPGT), Ketua Paguyuban Eks Bumi Barrac 
Indonesia (PBBI-ITB), dan beberapa organisasi lainnya.

Jejak langkah Sujatmiko menerakan sosok yang 
penuh kesabaran dalam menghadapi berbagai 
rintangan dan cobaan, sekaligus menampilkan profil 
yang selalu gigih memperjuangkan harapan dan cita-
citanya. 

Dalam hal batu mulia yang menjadi pusat 
perhatian Miko selama ini, kita dapat melihat dua 
berkah sekaligus di balik batu mulia. Di satu sisi, ia 
berhasil mengonservasi dan mengangkat derajat 
batu mulia Indonesia, dan di sisi lainnya, dari berkah 
batu mulia itu pula, Sujatmiko dengan latar belakang 
kehidupan masa lalunya yang penuh goncangan, 
bisa berbisnis, meraih kesejahteraan hidupnya dan 
keluarganya.n

Penulis: Atep Kurnia
Pewawancara: Oman Abdurahman, Budi Brahmantyo, Atep Kurnia
Fotografer: Deni Sugandi

Miko memberikan pelajaran 
dasar tentang gemologi 
kepada calon pengrajin 

batu mulia dari kabupaten 
Jayapura (2014). Sumber: 

Koleksi Sujatmiko.
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Batu mulia adalah segala jenis batuan, 
mineral, dan bahan alam lainnya termasuk 
beberapa jenis bahan organik, yang setelah 
diproses dengan sentuhan teknologi, memiliki 

keindahan dan ketahanan yang mencukupi untuk 
dijadikan sebagai batu permata. Seperti halnya 
istilah diamond yang mencakup intan sebagai bahan 
mentah dan berlian setelah intan itu diproses menjadi 
batu permata, maka pengertian batu mulia yang 
bahasa Inggrisnya gemstone mencakup segala bahan 
mentah yang dapat diproses menjadi batu permata. 

Dalam cakupan batu permata tersebut dikenal 
istilah batu permata mulia atau precious stone untuk 
bahan yang kekerasannya melebihi 7 skala Mohs, 
seperti intan, mirah delima, safir, zamrud; dan batu 
permata setengah mulia atau semi-precious stone 
untuk bahan yang kekerasannya tidak melebihi 
7 skala Mohs, misalnya, mineral keluarga kuarsa, 
giok, prehnit, dan rodonit. Hal ini perlu diketahui 
mengingat tidak sedikit kalangan masyarakat dan 
instansi terkait yang menganggap batu mulia 
Indonesia identik dengan bahan batu permata mulia 
atau precious stones padahal sebagian besar adalah 
bahan semi precious stone. Selain batu mulia, dikenal 
juga istilah batu hias atau ornament stone yang 
sifatnya sebagian besar tidak tembus cahaya dan 
nilainya tidak setinggi batu mulia, seperti antara lain: 
serpentin, batu gamping, marmer, andesit, basalt, 
dan granit.

Belakangan ini batu mulia Indonesia mulai 
mendapat tempat di hati masyarakat. Perkembangan 
yang menggembirakan ini tidak lepas dari sejarah 

panjang keberadaan dan potensi batu mulia di 
wilayah negara kita.

Kerajinan Batu Mulia di Indonesia

Kerajinan batu mulia di Indonesia mulai muncul 
untuk pertama kalinya di Sukabumi Jawa Barat sekitar 
tahun 1920. Pengrajinnya yang pada waktu itu hanya 
2 orang saja kemudian berkembang sampai lebih 
dari 1.000 orang sebelum krisis moneter tahun 1998, 
ketika banyak pesanan diterima dari luar negeri. Para 
pengrajin Sukabumi inilah yang kemudian hijrah 
dan mengembangkan keterampilannya ke kota-kota 
besar di Indonesia, bahkan hingga ke Singapura dan 
Malaysia. Produk kerajinan Sukabumi berupa batu 
cincin dan sejenisnya banyak dipasarkan di Mekah 
dan Madinah. 

Di Garut Selatan, Jawa Barat, adanya potensi batu 
hijau (krisopras) diketahui sejak 1972. Walaupun 
demikian, pengrajinnya baru muncul setelah pada 
1989, Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 
Pajajaran bekerja sama dengan Masyarakat Batu Mulia 
Indonesia mengadakan serangkaian penyuluhan 
di Pendopo Kabupaten Garut dan Kecamatan 
Bungbulang. Perkembangannya kurang begitu baik 
karena masyarakat setempat lebih memilih untuk 
menjual bahan mentah dari pada membuat produk 
jadi. 

Sejak 1990, dalam upaya mengembangkan 
industri kerajinan batu mulia di tanah air, Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan serta beberapa 
instansi pemerintah pada waktu itu berinisiatif 
mensponsori program pelatihan dan pengadaan 

Sekilas

Oleh: Sujatmiko

Batu Mulia
Indonesia
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mesin pemrosesan batu mulia untuk para pengrajin 
dari beberapa provinsi dan kabupaten di Indonesia. 
Namun, karena kurang konsistensinya pembinaan 
dan bebasnya ekspor bahan mentah, maka sampai 
saat ini, industri kerajinan batu mulia di Indonesia 
kurang berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Potensi Batu Mulia Indonesia

Dari hasil inventarisasi Masyarakat Batu Mulia 
Indonesia selama dua dasawarsa terakhir, terungkap 
bahwa potensi batu mulia terdapat hampir di seluruh 
provinsi di Indonesia, dari Nangroe Aceh Darussalam 
sampai Papua. Hal tersebut sangat erat kaitannya 

dengan peristiwa tektonik dan vulkanik yang terus-
menerus melanda kepulauan Indonesia, sejak zaman 
Silur, sekitar 410 juta tahun yang lalu (tyl), sampai 
saat ini. Dalam peristiwa tersebut, magma dari perut 
bumi menerobos naik ke permukaan bumi sambil 
mengendapkan beragam jenis mineral dan batu mulia 
di rongga-rongga atau rekahan-rekahan batuan yang 
dijumpai di sepanjang perjalanannya. 

Beberapa provinsi yang dikenal mengandung 
potensi batu mulia antara lain: Nangroe Aceh 
Darussalam (giok nefrit, fluorit, aventurin, kuarsa 
merah jambu, serpentin, kristal kuarsa, idokras), 

 

 

KIRI Contoh batu permata 
mulia / precious stone. 
Foto: Koleksi Sujatmiko.

Peta keterdapatan beragam 
jenis batu mulia unggulan di 
Indonesia.

KANAN Contoh batu permata 
setengah mulia (semi 
precious stone) 
Foto: Koleksi Sujatmiko.
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Seri prangko batu mulia Indonesia.

Kumpulan beberapa jenis batu mulia Indonesia.

TAHUN JENIS BATU MULIA 

1997 
Picture 
Jasper 

Chrysocolla Geode 
Banded 
Agate 

--- 

1998 Tektite Amethyst Chrysopal 
Petrified 
Wood 

Opal 

1999 Chrysoprase 
Smoky 
Quartz 

Blue Opal Javan Jade 
Silicified 

Coral 

2000 Prehnite Chalcedony 
Volcanic 
Obsidian 

Jasperized 
Limestone 

Copper 
Jasper 

2001 Rose Quartz 
Brecciated 

Jasper 
Heliotrope Malachite Realgar 
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Sumatra Barat (kecubung ungu, garnet, serpentin, 
idokras), Riau (intan), Jambi (koral tersilisifikasi, fosil 
kayu), Sumatra Selatan (kalsedon biru, kecubung 
aleksandrit, fosil kayu), Lampung (beragam jenis 
akik, amber), Banten (opal, geode, akik, fosil kayu), 
Jawa Barat (krisokola, krisopras, opal biru, kalsedon 
ungu, batu pancawarna, “batu sabun”), Jawa Tengah 
(giok Jawa, heliotrop, tektit ), Jawa Timur (karnelian, 
kalsedon, geode). Batu mulia juga terdapat di 
provinsinya lainnya, yaitu: di Sulawesi Tenggara 
(krisopras, opal hijau), Maluku Utara (krisokola kuarsa, 
jasper, kalsedon, karnelian), Kalimantan Selatan 
(intan, prehnit, rodonit akik, tektit), Kalimantan 
Tengah (kecubung ungu, kuarsa asap, sitrin, kristal 
kuarsa), dan Sulawesi Tengah (serpentin, jasper).

Untuk mengabadikan kekayaan batu mulia 
Indonesia tersebut, maka Divisi Filateli PT Pos 
Indonesia selama periode 1997 sampai 2001 telah 
menerbitkan 24 jenis batu mulia Indonesia dalam 
prangko seri batu mulia. Kesemua model prangko 
batu mulia itu diambil koleksi batu mulia penulis.

Penutup

Perkembangan batu mulia Indonesia sejak 
setahun terakhir ini menunjukkan perkembangan 
yang sangat menggembirakan menyusul publikasi 
dan promosi yang dilancarkan secara luas dan terus-
menerus oleh Majalah Gemstone yang terbit sebulan 

sekali sejak Oktober 2013. Beragam jenis batu mulia, 
baik temuan lama ataupun temuan baru, ditampilkan 
di majalah berwarna tersebut berikut tokoh-tokoh 
terkemuka batu mulia Indonesia, seperti misalnya 
krisopras Ohen dan pancawarna Edong dari Garut 
(Jawa Barat), opal dari Banten, jasper hijau dari 
Klawing Purbalingga (Jawa Tengah), akik Kladen dari 
Pacitan (Jawa Timur), kalsedon biru dari Baturaja 
(Sumatra Selatan), idokras/batu Sungai Dareh dari 
Solok Selatan (Sumatra Barat), kuarsa krisokola/batu 
Bacan dari Pulau Kasiruta (Maluku Utara). Selain dari 
itu, beberapa kali pameran batu mulia telah dan 
akan digelar berikut kontes batu mulia Indonesia dari 
beberapa jenis dan kategori. 

Secara menakjubkan animo masyarakat batu 
mulia tumbuh berkembang ke seluruh pelosok tanah 
air. Batu mulia digandrungi oleh masyarakat dari 
berbagai kalangan dan strata. Dengan perkembangan 
yang sangat di luar dugaan ini diharapkan batu mulia 
Indonesia memegang peranan penting dalam upaya 
memperluas lapangan kerja dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Semoga!n

Penulis adalah ahli geologi dan penggiat batu mulia Indonesia.

Beberapa contoh prangko 
batu mulia Indonesia.
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Berkenalan
dengan Batu Bacan

Batu Bacan yang secara gemologi (ilmu yang 
mempelajari batu mulia) merupakan batu mulia krisokola 
kuarsa atau quartz chrysocolla ditemukan di bagian barat 
Pulau Kasiruta, Kepulauan Bacan, Kabupaten Halmahera 
Selatan, Provinsi Maluku Utara. Karena kecantikan 
tampilannya, Batu Bacan banyak dicari orang.

Ketika kami melaksanakan eksplorasi di daerah 
ini pada 2004 atas undangan Pemprov Maluku Utara, 
kegiatan penggalian terpusat di wilayah Desa Doko, yaitu 
di Gunung Pido dan Gunung Majiko. Sejalan dengan 
meningkatnya permintaan dan apresiasi kolektor batu 

mulia, para penggali setempat terdorong untuk mencari 
lokasi lainnya. Akhirnya ditemukan lokasi baru, yaitu di 
Palamea dan Tanjung Gulao. 

Secara genesa, pembentukan krisokola kuarsa 
berkaitan erat dengan proses mineralisasi pada 
periode Miosen Tengah. Mineral krisokola itu sendiri 
merupakan produk alterasi dari mineralisasi tembaga 
porfiri epigenetik yang terjadi di zona oksidasi, dengan 
kalsedon kuarsa sebagai endapan penyerta. 

Ciri di lapangan berupa urat-urat atau veins 
yang memotong batuan formasi gunung api berumur 
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Oligosen yang didominasi oleh lava bantal basaltic 
(vein type chrysocolla). Jenis lainnya berhubungan dengan 
mineralisasi tembaga singenetis dalam lava bantal 
basaltis yang menghasilkan krisokola jenis kerak (crust 
type chrysocolla). 

Secara gemologi, krisokola kuarsa terdiri atas dua 
kelompok besar, yaitu kelompok batu hijau kebiruan 
atau biru kehijauan, dan kelompok batu kembang atau 
pancawarna. Berat jenisnya 2,34 sampai 2,50 gram/cm3, 
kekerasannya lebih dari 6 skala Mohs, dan berwarna 
putih kebiruan di bawah sinar lampu fluoresen. Indek 

Peta Kepulauan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi 
Maluku Utara

Kawasan eksplorasi di Palamea &Tanjung Gulao

Krisokola kuarsa berbagai warna dari Bacan

Batu kembang Bacan dengan warna yang kontras

refraksinya lebih kurang sama dengan kuarsa pada 
umumnya, yaitu sekitar 1,54.

 Sejenis batu Bacan, berwarna gelap, diyakini dapat 
berubah warna menjadi hijau jernih kebiruan kalau 
permukaannya sering digosok dalam jangka waktu 
tertentu. Berkat keyakinan proses perubahan warna yang 
di perdagangan dikenal sebagai proses metamorphose 
itu, batu Bacan dihargai sangat tinggi di pasaran batu 
mulia. n
Penulis: Sujatmiko
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Deni adalah salah seorang dari 16 penyandang cacat 
yang memilih kursus batu mulia yang digagas oleh 
Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan 
“Gem-Afia” Bandung. Dalam kursus tersebut seluruh 
peserta diberikan pelatihan tentang teknik pengolahan 
batu mulia. Deni yang hidupnya sangat tergantung 
kepada kursi roda, tak pernah patah semangat dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, 
dari mulai memotong, menggerinda, mengampelas, 
sampai memoles batu mulia. Matanya berkaca-kaca 
ketika dia berhasil menyelesaikan tugas pertamanya, 
memoles sebuah bintal akik atau agate nodule yang 
sebelumnya dilapisi tanah pelapukan berwarna putih. 
Deni seolah tidak percaya bahwa dia ternyata mampu 
merubah bintal akik yang tidak berharga menjadi sebuah 
produk yang bernilai tambah tinggi. 

Sebagaimana halnya Deni, Yandi yang dua 
tangannya tidak tumbuh wajar, dan Suherman yang 
lengan kirinya lumpuh, demikian juga 13 orang lainnya 
yang seluruhnya penyandang cacat, ternyata mampu juga 
menyelesaikan beberapa desain kerajinan batu mulia yang 
cukup sulit. Pelatihan (training) kerajinan batu mulia 
yang dilaksanakan di tahun 2011 dengan pertemuan 
seminggu sekali selama 8 bulan itu, Alhamdulillah, telah 
berhasil menggugah hati, memberikan kebahagiaan, dan 
menumbuhkan rasa percaya diri kepada para penyandang 
cacat. Program ini kemudian dilanjutkan di tahun-tahun 
berikutnya. Kemasan pelatihan disesuaikan dengan 
kondisi peserta yang jumlahnya sekitar 14 - 20 orang per 
tahun. 

Materi yang diberikan kepada para peserta pelatihan 
ini tidak semata-mata tentang teknik pengolahan dan 

Berbagi Kebahagiaan
Melalui Pelatihan 

Batu Mulia

Keterangan foto. Foto: Koleksi Sujatmiko.
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kewirausahaan di bidang batu mulia, tetapi juga kepekaan 
spiritual dan semangat nasionalisme serta ke-bhineka- 
tunggal-ika-an. Di setiap pembukaan pelatihan selalu 
diawali dengan do’a dan menyanyikan lagu “Bagimu 
Negeri”. Selama training, para peserta dari beragam suku 
dan agama digabungkan menjadi satu, baik di guest house 
ataupun di workshop. Pada pelatihan di bulan November 
2013 misalnya, 5 peserta dari Kabupaten Jayapura, 
Provinsi Papua, digabung selama 4 hari penuh dengan 5 
peserta dari Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta. 
Dengan demikian, maka terjalinlah rasa kebersamaan 
dan silaturahmi yang kiranya akan berkembang positif di 
kelak kemudian hari. Selain dari itu, karena para peserta 
membawa juga contoh-contoh batuan dari daerahnya 
masing-masing, maka inventarisasi dan pemanfaatan 
batuan yang mereka bawa dapat langsung didiskusikan 
dan diketahui bersama. 

Hal lain yang sangat mengharukan adalah pengakuan 
beberapa peserta dari Pegunungan Cyclops, Kabupaten 
Jayapura. Selama ini mereka merasa kepentingan dan 
masa depannya terpinggirkan, sementara itu, sumber daya 
alam di daerah mereka diekstraksi tanpa batas dan tanpa 
melibatkan mereka, apalagi meningkatkan taraf hidup 
mereka. Dengan pelatihan singkat tersebut, harapan 
dan semangat hidup mereka kembali bersemi sehingga 
mereka merasa yakin bahwa dengan keterampilan baru 
yang mereka peroleh, kehidupan mereka ke depan 
akan lebih baik. Kecintaan terhadap Negara Kesatuan 
Republik Indonesia pun tidak akan luntur. Semoga. n
Penulis: Sujatmiko

KIRI ATAS 
Foto: Koleksi Sujatmiko.

KIRI BAWAH 
Foto: Koleksi Sujatmiko.

KANAN ATAS 
Foto: Koleksi Sujatmiko.
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Safari batu mulia Indonesia akan sampai pada nama 
“batu satam” yang berasal dari Pulau Belitung. Warnanya 
yang hitam dan tampilannya yang memperlihatkan urat-
urat yang khas, dan keterdapatannya yang langka, batu 
satam banyak menarik perhatian para peminat batu 
mulia dan diburu oleh para kolektor dari seluruh dunia. 

Banyak yang menduga bahwa batu satam adalah 
murni batuan yang berasal dari angkasa luar (meteor). 
Namun, ternyata bukan. Hanya, memang, kejadian batu 
satam berkaitan dengan proses tumbukan batuan yang 
jatuh dari luar angkasa. Batu satam sangat khas dan 
menjadi ikon Tanjung Pandan, ibu kota Belitung.

Belitung dan Billiton
Nama Belitung atau Billiton dalam pengucapan oleh 

orang Inggris dan Belanda, muncul pertama kali dalam 
sejarah pada zaman Kerajaan Majapahit melalui Syair 
Nagara Kartagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca 
tahun 1365. Majapahit menguasai wilayah Bangka-
Belitung sejak tahun 1293. Nama Belitung juga muncul 
dalam catatan perjalanan Laksamana Cheng Ho dari 
Tiongkok tahun 1413. Tapi, dari mana kata Billiton 
berasal?

Nama Billiton terkenal melalui perusahaan tambang 
kelas dunia bernama BHP Billiton. Nama itu juga 
terawetkan melalui batu tektites yang disebut “Billitonite” 
atau batu satam. Perusahaan BHP Billiton adalah 
perwujudan dari dua perusahaan, yaitu NV Billiton 
Maatschappij (Belanda) dan Broken Hill Proprietary 
(Australia). NV Billiton Maatschappij didirikan pada 
tahun 1860 di The Hague, Belanda, setelah mendapatkan 
konsesi pertambangan timah menyusul ditemukannya 
timah di Pulau Belitung di tahun 1851.

Lebih awal, nama Billiton muncul dalam tulisan 
James Horsburgh, 1811 ketika ia menjelaskan tentang 
peta navigasi yang dibuat oleh armada Spanyol pada 
tahun 1724. Nama Billiton ini kemudian dipakai oleh 
Belanda untuk penyebutan Belitung. 

Menelusuri catatan sejarah tadi, nama Billiton 
kelihatannya adalah hasil bentukan oleh orang-orang 
Inggris atau Belanda yang tidak dapat mengucapkan 
kata Belitung (Bill-i-ton(g)) dengan benar seperti halnya 
orang Indonesia mengucapkan kata Belitung. Hal yang 
sama terjadi dengan penyebutan Kalimantan sebagai 
Borneo, Sulawesi menjadi Celebes atau Maluku menjadi 
Mollucca dan Bangka menjadi Banca. Contoh lain dari 

Batu Satam Belitung

Batu Satam Belitung. Foto: Oki Oktariadi. 
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daerah Belitung misalnya Sijook untuk penyebutan Sijuk, 
Blantoe untuk Belantu, atau Lingan untuk Lenggang.

Batu Satam dan Billitonite
Istilah “batu satam” diberikan pada batu kecil 

berwarna hitam yang ditemukan di Pulau Belitung. 
Kata “satam” diyakini berasal dari bahasa Tiongkok yang 
berasal dari kata “sa” (butiran) dan “tam” (empedu), yaitu 
untuk menggambarkan batu berwarna hitam seperti dan 
seukuran empedu. batu satam memang ditemukan rata-
rata berukuran beberapa sentimeter saja dan berwarna 
hitam seperti empedu.

Wineaston seorang Belanda dari Akademi 
Amsterdam menyebut batu satam ini sebagai Billitonite. 
Secara akademik istilah Billitonite digunakan untuk 
menunjukkan bahwa batu ini khas dari Billiton atau Pulau 
Belitung. Billitonite yang rata-rata berbentuk membulat 
dengan permukaan tidak rata ini secara kimiawi tersusun 
atas senyawa silica (SiO2) dan dikategorikan sebagai 
tektites (tektit). Tektit juga kaya dengan oksida-oksida 
potasium (K), kalsium (Ca), and aluminium (Al).

Tektit berasal dari bahasa Yunani “tektos” yang 
berarti “meleleh”. Pada awalnya tektits diduga sebagai 
batuan meteorite (berasal dari luar Bumi) yang bersifat 
non-kristalin seperti gelas (glassy meteorites). Malah dulu 
ada juga yang mengira bahwa tektit ini adalah batuan 
letusan gunung api di bulan yang terlempar jatuh ke 
bumi. Belakangan, karena komposisinya terutama terdiri 
atas silica, tektites diyakini sebagai gelas alami yang 
terbentuk akibat batuan permukaan yang meleleh karena 
ditabrak oleh batuan meteor yang jatuh ke bumi.

Selain di Belitung, tektit juga ditemukan di bagian 
lain di Indonesia seperti di Riam, Pelihari, Martapura 
dan Laut di Kalimantan. Di Jawa, tektit ditemukan di 
Sangiran dan Jepara, sedangkan di Flores ditemukan di 
Mataloko. Tektit ini diperkirakan berasal dari tumbukan 
meteor besar atau asteroid yang jatuh di Teluk Tonkin di 
Indocina sekitar 800 ribu tahun lalu. Tektit yang sama 
juga ditemukan di Guangxi, Guangdong, dan Hainan di 
Cina, di Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja, Myanmar, 
Filipina, Malaysia, Brunei, dan Australia. Serpihan-
serpihan halus tektites ini juga ditemukan sampai di 
Antartika.

Batuan sejenis batu satam ini disebut Philippinites 
di Filipina, Malaysianite di Malaysia, Darwin glass 
untuk batu yang ditemukan di Queenstown, West 
Coast, Tasmania, Australia. Di Tiongkok batuan yang 
ditemukan di Guandong disebut Lei Gong Mo. Di 
Indocina disebut Indochinite.

Bagaimana batu satam terbentuk? Dijelaskan pada 
beberapa acuan bahwa meteorite yang menghantam 
permukaan bumi menyebabkan batuan di permukaan 
bumi meleleh akibat panas dari tumbukan tersebut. 
Batuan yang meleleh tersebut muncrat atau berhamburan, 
seperti halnya kalau kita menjatuhkan sebuah batu besar 

pada permukaan air. Cipratan dari batuan yang meleleh 
itu lalu membentuk butiran-butiran dengan bentuk 
membulat, lonjong, atau gepeng. Cipratan lelehan itu 
lalu jatuh kembali ke permukaan bumi dan membentuk 
butiran gelas yang tidak mempunyai struktur kristal 
(amorph) karena pendinginan yang sangat cepat. Itulah 
tektit batu satam.

Pendinginan yang sangat cepat ini menyebabkan 
gelembung-gelembung gas di dalamnya terlepas. 
Akibatnya, permukaan batu satam berlubang-lubang. 
Selain itu, lubang-lubang pada batu satam juga dapat 
dihasilkan karena gas yang terjebak di bagian dalam 
batu yang membeku itu tapi kemudian sisi luarnya rusak 
karena proses erosi. Komposisi batuan yang terutama 
terdiri atas silika amorf (silika yang bukan kristal) ini 
menyebabkan bentuk choncoidal (seperti pinggiran kaca 
pecah) jika batu satam itu dipecahkan.

Di Belitung, batu satam ditemukan masyarakat 
yang menambang timah dari dalam kaksa. Butiran-
butiran “empedu alami” itu terdapat bersama pasir yang 
mengandung timah. Sebagian masyarakat meyakini batu 
satam memiliki kekuatan magis dan bisa membawa 
keberuntungan. 

Oleh mereka yang senang mengoleksi batu berharga, 
batu satam kerap kali dipakai sebagai hiasan cincin, 
kalung, dan sebagainya. Warnanya yang hitam kelam jika 
digosok memberikan kenampakan yang sangat eksotik 
sehingga menarik sebagai perhiasan. Demikian batu 
satam yang sangat khas yang akan selalu mengingatkan 
orang tentang Pulau Belitung.n
Penulis: M. Soeryowibowo.

Tugu Batu Satam di Kota Tanjung Pandan, Belitung. Foto: Oki Oktariadi.
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Bahan baku mineral mentah hasil tambang 
kini tidak boleh diekspor langsung. Itulah 
peraturan yang kini menjadi isu penting di 
dunia pertambangan. Pengaturan itu tertuang 

di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 
2014 dan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 
1 tahun 2014 yang merupakan turunan dari dari 
UU Mineral dan Batubara (Minerba) Nomor 4 tahun 
2009. Agar dapat diekspor, produk mineral tersebut 
wajib diolah atau dimurnikan terlebih dahulu di 
dalam negeri. Hal ini ditempuh guna meningkatkan 
nilai tambah mineral dan untuk menunjang program 
pengembangan industri lanjutan dari bahan 
pertambangan (hilirisasi industri) yang sedang 
dicanangkan pemerintah.

Bijih besi termasuk salah satu produk mineral 
strategis yang harus mengikuti peraturan tersebut. 
Sebagaimana diketahui, besi merupakan tulang 
punggung industri baja nasional sebagai bahan 
utama bangunan konstruksi, infrastruktur dan industri 
manufaktur. Konsumsi baja nasional setiap tahun 
terus meningkat. Sebagai gambaran, pada 2014 
ini kebutuhan baja nasional diperkirakan mencapai 
14,7 juta ton, dan hanya 65% dari kebutuhan ini 
yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. 
Dengan laju peningkatan kebutuhan besi ditaksir 8% 
per tahun, maka kebutuhan besi kita diprediksi akan 
meningkat menjadi 20 juta ton per tahun pada 2020. 
Jika dibandingkan dengan negara maju, kebutuhan 
baja kita masih sangat jauh tertinggal, yaitu hanya 
40 kg per kapita per tahun, sedangkan negara maju 
telah mencapai 600 kg per kapita per tahun.

Semenjak pemberlakuan tindak lanjut UU Minerba 
itu, sejumlah investor telah mengajukan smelter besi 
di daerah tertentu diantaranya di Kalimantan dan 
Jawa. Memang membangun smelter di dalam negeri 
atau smelter sendiri menjadi tuntutan berikutnya.

Smelter adalah bagian dari proses sebuah 
produksi produk tambang. Mineral yang ditambang 
dari alam biasanya masih tercampur dengan kotoran, 
yaitu material bawaan yang tidak diinginkan yang 
harus dibersihkan. Hasil tambang  juga harus 
dimurnikan. Smelter-lah tempat membersihkan dan 
atau memurnikan mineral hasil langsung dari suatu 
penambangan. 

Berdasarkan data yang dikeluarkan Ditjen Minerba, 
setidaknya pada 2014 ini telah ada delapan smelter 
bijih besi yang sudah atau sedang dibangun, yakni 
lima diantaranya berada di Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Tengah, dan tiga lainnya berada di Pulau 
Jawa. Apa yang menjadi pertanyaan sekaitan dengan 
hal itu adalah: “Apakah sumber daya bijih besi yang 
ada memadai dari segi volume dan memenuhi syarat 
dari segi kualitas guna memenuhi pasokan bahan 
baku untuk kebutuhan smelter tersebut?”. Untuk 
menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui 

Bijih Besi

Oleh: Armin Tampubolon

Smelter
Sendiri

untuk

Singkapan Bijih Besi Magnetit di 
Daerah Solok, Sumatra Barat.
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kertersediaan sumber daya besi yang ada dan 
kualitasnya dikaitkan dengan jarak jangkauan smelter 
yang ada dari tempat keterdapatan sumber daya 
tersebut. Dengan pengetahuan itu, dapat diketahui 
perlu tidaknya pengembangan sumber daya maupun 
pencarian sumber sumber baru.

Data Sumber Daya dan Cadangan

Berdasarkan data Pusat Sumber Daya Geologi 
(PSDG), Badan Geologi, KESDM, jumlah sumber daya 
bijih besi nasional berdasarkan pendataan tahun 2013 
mencapai hampir 5 miliar ton. Sumber daya dalam 
pengertian potensi yang belum dinilai kelayakannya 
dengan penilaian menggunakan parameter ekonomi 
ini dapat dikatakan cukup berlimpah. Akan tetapi 
bila sumber daya ini diurai lebih rinci atau dinilai 
kelayakannya dengan menggunakan parameter 
ekonomi atau - dengan kata lain - sumber daya 
yang dikategorikan sebagai cadangan, maka angka 
yang didapatkan hanyalah sekitar 71 juta ton atau 
tidak sampai 2% dari potensi sumber daya yang ada. 
Sumber daya maupun cadangan ini dihimpun dari 
hasil penyelidikan Badan Geologi dengan data berasal 
dari para pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan) 
melalui Ditjen Minerba dan sumber lainnya, meliputi 
jenis bijih primer, laterit, pasir besi dan sedimenter.

Data cadangan besi ini menyebar pada 62 
lokasi. Namun, saat ini terdapat 169 wilayah IUP 

Produksi. Sesuai dengan ketentuan yang ada, setiap 
IUP Produksi harus melaporkan cadangan bijih besi 
dalam laporan studi kelayakan sebagai syarat untuk 
mengajukan IUP Produksi, semestinya terdapat 
sedikitnya 169 lokasi cadangan. Akan tetapi, ternyata 
jumlah lokasi sebaran tidak sesuai dengan jumlah IUP 
Produksi. Diduga belum semua pemilik IUP Produksi 
melaporkan cadangan bijih besi yang mereka kuasai. 
Bila melihat jumlah keseluruhan wilayah IUP Eksplorasi 
besi yang mencapai 457 lokasi, patut diduga pula 
bahwa belum semua IUP Eksplorasi memiliki data 
sumber daya atau pun cadangan. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa masih sangat banyak IUP 
yang belum dieksplorasi secara serius atau boleh jadi 
sudah dilakukan kegiatan penyelidikan namun data 
sumber daya atau cadangannya hasil penyelidikannya 
belum dilaporkan. 

Besaran sumber daya dan cadangan bijih 
besi tersebut di atas diyakini belum sepenuhnya 
mencerminkan potensi bijih besi sebenarnya yang ada 
di Indonesia. Kemungkinan besar masih banyak data 
sumber daya atau cadangan yang sampai sekarang 
masih belum dapat dihimpun atau belum terdata 
dari IUP. Hal ini disebabkan oleh belum lancarnya alur 
informasi dari Daerah dan koordinasi dengan Ditjen 
Minerba sebagai regulator. Namun demikian, data 
sumber daya dan cadangan bijih besi yang tersedia 
ini setidaknya sangat penting sebagai patokan dalam 

Data Sumber Daya dan Cadangan Bijih Besi 2013

No. Komoditi Pulau
Sumber Daya 

(Ton)

Cadangan (ton)
Fe total (%)

Terkira Terbukti

1. Besi Primer Sumatra 242.370.733 2.432.000 - -

Kalimantan 562.980.585 68.375.925 - 63 juta ton: 60,02% - 68,7% 5,3 juta ton: 
40% - 56%

Nusa Tenggara 754.182 - - Fe total: 33,9% - 67,28%

Sulawesi 75.677.655 - - Fe total: 30,63% - 67,5%

2. Besi Sedimen Jawa 18.002.186 - - -

3. Besi Laterit Sumatra 2.421.437 - - Fe total: 11% - 72,74%

Jawa 500.000 - - Fe total: 30% - 60%

Kalimantan 550.297.883 - - Fe total: 39,82% - 55,23%

Sulawesi 839.567.697 - 3.500.000 Fe total: 26,59% - 49%

Maluku 171.190.000 168.130.000 29.300.000 Fe total: 12,24% - 42,1%

Papua 327.851.000 157.778.435 83.937585 Fe total: 9,19% - 45,1%

4. Pasir Besi Sumatra 8.147.184 - - Fe total: 31,5% - 61,50%

Jawa 319.999.749 143.308193 30.502.419 Fe total: 3,55% - 60%

Sulawesi 139.373.020 - - Fe total: 5,6% - 53,44%

Nusa Tenggara 688.957 - - Fe total: 33,9% - 64%

Maluku 581.283.120 - - Fe total: 5,6% - 53,44%

Papua 1.071.850.000 - - -

Jumlah 4.912.955.388 540.024.553 147.240.004
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merancang skala industri smelter bijih besi di dalam 
negeri. Keakuratan data tersebut adalah bagian dari 
basis data geologi yang akan menjadi faktor penentu 
investasi pertambangan di Indonesia. Beberapa waktu 
yang lalu indikasi faktor tersebut yang memburuk 
diterbitkan oleh lembaga survei the Fraser Institute 
yang meliputi kurun waktu 9 Oktober 2012 hingga 
6 Januari 2013. 

Bila mengacu kepada kandungan besi (Fe) total, 
kualitas bijih besi yang ada cukup bervariasi. Hal ini 
terlihat dari kisaran kandungan Fe total yang berbeda 
untuk setiap tipe endapan. Untuk cadangan bijih 
besi primer, kandungan Fe total bervariasi mulai 
dari 30,63% hingga 68,7%. Sedangkan untuk tipe 
endapan laterit besi, kandungan Fe-nya berkisar 9,9% 
hingga 60%; dan untuk jenis pasir besi kandungannya 
berkisar 37,8% hingga 61,5% Fe.

Kebutuhan Besi untuk Smelter yang Ada

Berdasarkan focus group discussion (FGD) yang 
dilaksnakan oleh BPPT pada Maret 2014, terungkap 
dari hasil penelitian bahwa tipe endapan bijih 
besi laterit yang berlimpah di Kalimantan Selatan 
memerlukan biaya pengolahan yang lebih tinggi 
dibandingkan tipe besi primer (batu besi). Karena itu, 
untuk pemenuhan kebutuhan smelter yang telah ada 
di Kalimantan Selatan disarankan untuk dipasok dari 
tipe bijih besi primer. Dalam kaitan ini, BPPT sendiri 
telah melakukan uji pengolahan bijih besi primer 

berasal dari Sumatra Barat dan hasilnya memuaskan. 

Melihat jenis bijih besi primer merupakan bahan 
baku yang paling cocok secara kualitas untuk 
memenuhi kebutuhan smelter yang tersedia, pada 
Juni 2014 Badan Geologi telah mengadakan FGD 
mengenai sumber daya bijih primer yang ada dan 
pengembangannya kedepan. FGD ini melibatkan para 
ahli dari perguruan tinggi, regulator, perusahaan dan 
institusi terkait lainnya. Dari diskusi ini berbagai butir 
penting yang mengemuka terkait dengan kebutuhan 
bijih besi primer, syarat kualitasnya terkait dengan 
teknologi smelter yang ada, dapat disarikan dalam 
beberapa butir bawah ini

• Konsentrat bijih besi yang secara umum layak 
untuk dapat diolah dan dimurnikan dengan 
teknologi proses yang tersedia saat ini adalah 
sekurang-kurangnya mempunyai kandungan 
63% Fe. 

• Smelter yang akan dibangun hendaknya 
disesuaikan dengan bijih besi yang ada. Contoh 
yang sangat kontras sehingga tidak sesuai 
adalah antara keberadaan bijih besi di Solok 
Selatan Sumatra Barat dan smelter di Kalimantan 
Selatan. Di Solok dan Solok Selatan bijih besi 
terdapat cukup besar. Sementara di Kalimantan 
Selatan tersedia smelter namun kekurangan 
bahan baku bijih besi disebabkan kadar Fe di 
Kalimantan Selatan umumnya rendah sehingga 

Perkiraan Umur Cadangan Bijih Besi Primer yang Ada

 

 

No. Lokasi Cadangan
Cadangan 

(Fe: 40-68%)

Cadangan 

(Fe: >58%)

Kebutuhan Smelter 

/tahun
Umur Cadangan

1. Kalimantan 68,3 juta ton 63 juta ton 10 juta ton 6,3 tahun

2. Sumatra 2,4 juta ton - - -

Jumlah 70,7 juta ton 63 juta ton 10 juta ton -
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menimbulkan biaya pengolahan yang tinggi. 
BPPT meneliti bahwa bijih besi di Solok Selatan 
mempunyai kualitas yang cocok dengan smelter 
yang ada di Kalimantan Selatan.

• Kualitas cadangan selain ditentukan oleh 
komposisi kimia juga ditentukan komposisi 
mineral magnetit dan hematit, kadar Fe antara 
20 – 65%. Smelter yang ada di Indonesia dapat 
mengolah bijih besi dengan kadar diatas 58% 
sehingga cadangan yang ada menjadi terbatas 
penggunaannya. Sedangkan smelter di Tiongkok 
bisa mengolah bijih besi hingga kadar 20% Fe 
menjadi konsentrat berkadar 65%-Fe, dan 
bijih berkadar 36% Fe dapat diproses menjadi 
konsentrat kadar 66% Fe.

• Silica iron yang tinggi (> 15%) pada endapan besi 
laterit menjadi masalah dalam pengolahannya 
sehingga sumber daya besi laterit yang berlimpah 
tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 
kebutuhan smelter yang ada karena memerlukan 
biaya yang tinggi untuk membuang mineral 
pengotor (silika dan alumina).

Dari hasil diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa 
untuk kebutuhan pasokan smelter yang tersedia 
maka sebagian besar cadangan bijih besi yang ada 
harus ditingkatkan konsentrasinya menjadi bijih 
besi dengan kadar Fe total > 63%. Tipe cadangan 
bijih besi dimaksud yang cocok untuk smelter yang 
telah tersedia adalah bijih besi primer atau secara 
awam disebut batu besi. Berkaitan dengan teknologi 

 

 

Tahun

Rencana
2015 2016 2017 2018

Kegiatan • Kajian sumber daya bijih 
besi primer yang ada di 
Kalimantan Selatan untuk 
kebutuhan semleter di 
Kalimantan Selatan.

• Prospeksi tipe besi skarn 
di Kalimantan Tengah dan 
Kalimantan Selatan.

• Kajian sumber daya bijih 
besi primer yang ada 
di Sumatra Barat dan 
Aceh untuk kebutuhan 
semleter di Pulau Jawa.

• Prospeksi dan eksplorasi 
rinci bijih besi primer di 
Sumatra dan Aceh.

• Propeksi bijih 
primer di Sulawesi.

• Tindak lanjut 
penelitian rinci di 
Kalimantan Tengah 
dan Kalimantan 
Selatan.

• Penelitian rinci 
cadangan bijih 
besi primer di 
Aceh.

• Tindak lanjut 
penyelidikan bijih 
besi di Pulau 
Sulawesi.

Target • Data sumber daya/cadangan 
besi di Kalimantan untuk 
pasokan ke smelter di 
Kalimantan.

• Data sumber daya / data 
cadangan baru bijih besi 
primer di Kalimantan.

• Data cadangan besi di 
Pulau Sumatra untuk 
pasokan ke smelter di 
Pulau Jawa.

• Data sumber daya/ data 
cadangan baru bijih besi 
primer di Sumatra.

• Data sumber daya/ 
cadangan bijih 
besi primer di 
Sulawesi.

• Data sumber daya/ 
cadangan bijih 
besi primer di 
Kalimantan.

• Data cadangan/ 
sumber daya bijih 
besi primer di Aceh 
dan Sulawesi.

Road Map Pencarian dan Pengembangan Status Sumber Daya 
Bijih Besi Primer Jangka Pendek Menengah (2015-2018)



66 GEOMAGZ    September 2014

pengolahan smelter yang tersedia yang hanya mampu 
mengolah bijih besi primer dengan kadar Fe total > 
58%, maka cadangan bijih besi yang ada masih harus 
dipilah lagi agar layak diolah oleh smelter tersebut.

Berdasarkan data Ditjen Minerba, kebutuhan 
cadangan bijih besi primer tahun 2013 untuk pasokan 
smelter dalam negeri mencapai 9,8 juta ton per 
tahun guna memenuhi produksi besi baja sebesar 6,1 
juta ton per tahun. Apabila cadangan bijih besi yang 
ada ini disebarkan sesuai dengan letak smelter, akan 
terlihat gambaran jangkauan cadangan terhadap 
smelter. Diantaranya, tampak bahwa sebagian besar 
(sekitar 68 juta ton) konsentrasi cadangan bijih besi 
primer, berada di Kalimantan dimana di Kalimantan 
pula terdapat sebagian besar smelter. 

Dengan jumlah cadangan bijih besi sebesar 70,8 
juta ton, maka tidak berarti otomatis semua cadangan 
bisa langsung diolah. Tiada lain karena pengolahan 
itu harus berpatokan kepada kadar Fe yang memenuhi 
syarat teknologi pengolahan smelter yang ada, yaitu 
Fe total harus > 58%. Untuk memperkirakan berapa 
lama umur cadangan sekarang dapat digunakan oleh 
smelter yang tersedia, maka harus terlebih dahulu 
dianalisi lagi jumlah cadangan yang memenuhi 
syarat Fe total > 58%. Berdasarkan hasil analisis 

itu, cadangan yang ada hanya mampu memasok 
bahan baku untuk smelter yang tersedia kurang dari 
7 tahun. Umur cadangan bijih besi yang ada lebih 
singkat dibanding lifetime ekonomis industri smelter 
itu sendiri, yang umumnya lebih dari 10 tahun.

Berdasarkan semua hasil analisis di atas, maka 
diperlukan kegiatan penyelidikan jangka pendek 
dalam rangka peningkatan status sumber daya dan 
pencarian sumber-sumber baru bijih besi yang berada 
dalam jangkauan smelter. Peluang untuk peningkatan 
status sumber daya ini sangat besar mengingat 
sumber daya berbagai tingkat kategori masih cukup 
berlimpah dan menyebar di seluruh Indonesia. 

Road Map Pengembangan Sumber Daya Bijih Besi

Sumber daya bijih besi primer yang telah 
diketahui bila dikaitkan dengan smelter yang sudah 
atau sedang dibangun sekarang ini dapat dikatakan 
kurang memadai terutama dari segi kuantitas. Untuk 
itu masih perlu dilakukan peningkatan status sumber 
daya dan pencarian sumber-sumber baru. Diantara 
tipe endapan bijih besi primer yang indikasinya cukup 
luas di Indonesia dan dapat dikembangkan adalah 
tipe skarn karena kisaran umur pembentukannya 
pada rentang yang lebar. Peran Badan Geologi 

Bijih Besi Magnetit di Daerah Tanah datar, Sumatra Barat.

Endapan Pasir Besi Daerah Cidaun, Pantai Selatan Jawa Barat. Endapan Besi Laterit di Daerah Sintang, Kalimantan Barat.
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Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Dari segi total 
sumber daya, ketiga pulau ini memiliki sumber daya 
bijih besi yang paling besar. Di Kalimantan terdapat 
sumber daya bijih besi primer lebih dari 500 juta ton, 
di Sumatra lebih dari 200 juta ton, dan di Sulawesi 
lebih dari 75 juta ton. Disamping itu, Kalimantan 
dan Sulawesi dapat memasok kebutuhan smelter 
yang ada di Kalimantan, sedangkan Sumatra dan 
Kalimantan dapat memenuhi pasokan smelter yang 
ada di Pulau Jawa mengingat jangkauannya sangat 
memungkinkan. Dengan demikian penyelidikan 
jangka pendek dan jangka menengah guna 
meningkatkan cadangan bijih besi primer tiga tahun 
kedepan dapat dijabarkan seperti pada road map 
terkait. Kegiatan ini menjadi sangat strategis karena 
harus mampu menjamin pasokan bahan baku smelter 
sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam 
menunjang peningkatan industri hilir pertambangan 
di Indonesia.

Peran Pemda dan SIGNAS

Perencanaan industri smelter bijih besi pada 
skala yang sesuai dengan kebutuhan industri hilirnya 
tidak terlepas dari cadangan/sumber daya dan harus 
dimulai dari data sumber daya/cadangan yang 
tersedia. Oleh karena itu, mengetahui cadangan/
sumber daya melalui kompilasi dan penelitian 
menjadi sangat penting sebelum skala industri 
smelter ditetapkan. Peran Badan Geologi sebagai 
institusi yang berkompeten menjadi sangat strategis 
karena dituntut merencanakan program jangka 
pendek, menengah dan panjang guna menyiapkan 
data sumber daya/cadangan. Hambatan utama yang 
dialami Badan Geologi sekarang ini, yaitu kurangnya 
tenaga ahli yang ada dikarenakan pensiun, perlu 
diatasi segera melalui rekrutmen tenaga ahli yang 
baru dan secara bersamaan menjalin kerjasama 
dengan perguruan tinggi atau lembaga riset terkait 
lainnya. 

Oleh karena kualitas sumber daya/cadangan 
bijih besi mempengaruhi teknologi pengolahan 
smelter, maka hendaknya institusi terkait membuat 
road map teknologi smelter yang sesuai dengan tipe 
umum bijih besi yang tersedia di Indonesia. Dengan 
demikian dapat difokuskan arah penyelidikan pada 
tipe endapan besi yang dibutuhkan dalam jangka 
pendek, menengah dan panjang. 

Peran pemda dalam penyampaian informasi 
sumber daya/cadangan pada IUP Bijih Besi yang 
ada melalui SIGNAS sangat membantu dalam 
menghimpun data neraca nasional agar lebih lengkap 
dan up to date. Oleh karena itu, koordinasi agar alur 
informasi ini berjalan dengan lancar menjadi urgen.n

Penulis adalah Koordinator Kelompok Penyelidikan Mineral Logam Pusat 
Sumber Daya Geologi-Badan Geologi

sebagai institusi yang berkompeten sangat dituntut 
dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dengan 
menerapkan konsep-konsep geoscience, teknologi 
eksplorasi dan fasilitas laboratorium yang modern 
sangat membantu dalam mengarahkan penyelidikan.

Dengan mengacu kepada jumlah cadangan bijih 
besi primer yang ada, laju peningkatan kebutuhan 
besi baja nasional dan teknologi smelter yang sudah 
dibangun ataupun yang segera akan dibangun, 
road map pencarian/peningkatan sumber daya 
dapat disusun dengan skala prioritas jangka pendek 
menengah atau tiga tahun kedepan (2015-2018). 
Tiga tahun kedepan saat delapan smelter sudah 
terbangun dan siap beroperasi dan pada saat yang 
sama implementasi pelarangan ekspor bahan mentah 
mineral sudah sepenuhnya berjalan, maka akan 
diperlukan bahan baku bijih besi yang besar. Pada 
saat itu pemenuhan bahan baku dari produk smelter 
untuk pasokan industri hilir pertambangan di dalam 
negeri diharapkan sudah mulai berjalan. 

Mengacu kepada hasil pembahasan FGD, 
peningkatan status sumber daya ataupun perluasan 
sumber daya bijih besi dan kajian kebutuhan 
sumber daya bijih besi untuk pasokan smelter dapat 
diprioritaskan untuk jangka pendek menengah di 

Hamparan Pasir Besi di daerah Sangihe, Sulawesi Utara

Hamparan Pasir Besi di Pantai Selatan Ende, Flores, NTT
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Langlang Bumi

68 GEOMAGZ   September 2014

Harmoni
  Merapi

Oleh: T. Bachtiar
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Gunung Merapi dan Candi Borobudur menjelang pagi dilihat dari Punthuk 
Setumbu. Foto: T. Bachtiar.



70 GEOMAGZ    September 2014

Gunung Merbabu dan Merapi dilihat dari Gunung Prau, Kompleks Dataran Tinggi Dieng. Foto: Rudi Hartono
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ATAS Pasargubrah, tempat istirahat sebelum 
mendaki ke puncak. Foto: Deni Sugandi.

BAWAH Merayapi batu-batu lepas sebelum 
puncak. Foto: Deni Sugandi.

Angin dingin bertiup kencang 
di lembah yang memanjang, 

menimbulkan suara menyerupai 
riuhnya orang-orang sepulang 

belanja di pasar, dengan 
bebatuan besar kecil yang 

berserakan, seperti kios dan 
dagangan yang ditinggalkan. 

Itulah yang menjadikan tempat 
ini dinamai Pasarbubrah, seperti 

pasar yang baru bubaran. 
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ATAS Jalur terakhir pendakian: pasir dan 
batu-batu lepas. Foto: Deni Sugandi.

BAWAH Disarankan memakai helm dan 
masker. Foto: T. Bachtiar.
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Menjelang pagi, kami berdiri di bibir kawah Gunung 
Merapi yang dibongkar pada letusan tahun 2010, 

sehingga bentuk kawahnya menjadi berubah, dengan 
diameter tak kurang dari 400 meter yang terbuka 

ke selatan. Di dasar kawah terlihat bentukan hitam 
melingkar besar, dari sisinya asap putih terus mengepul. 
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Kawah Merapi pasca letusan 2010. Foto: Deni Sugandi.
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Menjelang subuh di Pasarbubrah. Cahaya lampu 
sudah redup di tenda-tenda yang terpencar. Para 
pendaki beristirahat beberapa waktu di sini sebelum 
pendakian ke puncak Gunung Merapi dilanjutkan. 
Angin dingin bertiup kencang di lembah yang 
memanjang, menimbulkan suara menyerupai riuhnya 
orang-orang sepulang belanja di pasar, dengan 
bebatuan besar kecil yang berserakan, seperti kios dan 
dagangan yang ditinggalkan. Itulah yang menjadikan 
tempat ini dinamai Pasarbubrah, seperti pasar yang 
baru bubaran. 

Lembah itu sesungguhnya semula berupa 
kawah, Kawah Pasarbubrah yang terbentuk karena 
letusan Gunung Merapi yang terjadi antara 60.000 
– 8.000 tahun yang lalu. Lengkungan bibir kawahnya 
terkenal dengan sebutan Pusunglondon. Dari bibir 
kawah Merapi Pertengahan ini banyak pendaki yang 
mengabadikan detik-detik perubahan antara malam 
berganti siang. Dari Kawah Pasarbubrah ini kemudian 
lahir gunung api baru, Gunung Anyar, namanya, yang 
meletus sejak 2.000 tahun yang lalu. Secara umum, 
kerucut ini disebut Gunung Merapi, tingginya 2.978 
m dpl. dengan volume sebesar 150 km3.

Tak menanti hitungan menit, kami sudah terlelap 
dalam dingin yang mengerutkan kulit telapak 
tangan. Untung ada seorang yang terjaga, yang 
membangunkan kami, mengingatkan untuk segera 
bejalan kembali, agar sampai di puncak saat langit di 
ufuk timur dipulas warna mambang kuning keemasan. 
Kami berjalan melewati tenda-tenda para pendaki 
yang didirikan di balik batu-batu besar, sehingga 
sedikit terhindar dari tiupan angin. Selang beberapa 
menit, perjalanan meniti pasir berbutir kasar, yang 
sedikit ambles kalau diinjak, pasir hasil letusan tahun 
2010 yang lalu. Inilah perjalanan terakhir yang sangat 
berat, ketika energi sudah terkuras dan rasa kantuk 
bergelayut di bibir mata. Pada pendakian tahap 
akhir di medan yang berpasir dan berbatu lepas ini 
disarankan memakai masker, karena abu gunung 

api mengandung serbuk kaca yang sangat halus, 
sehingga bila masuk ke saluran pernafasan, akan 
terjadi iritasi yang akan mengganggu kesehatan. Di 
dalam tubuh manusia, abu itu tidak seketika terasa 
akibatnya. Kalaupun terasa, pasti akan menduga 
karena sebab lain. 

Namun, yang paling merasakan dampak dari 
letusan gunung api adalah jasa penerbangan. Jalur 
penerbangan yang melintasi gunung yang sedang 
meletus akan langsung ditutup, dan semua jadwal 
keberangkatan akan ditangguhkan. Pesawat jet 
modern menghisap udara dalam jumlah yang sangat 
banyak. Saat letusan gunung api, udara dipenuhi abu 
gunung api yang mengandung banyak serbuk halus 
kaca. Abu itu akan masuk ke dalam mesin pesawat 
yang panas, menyebabkan serbuk kaca yang sangat 
halus itu akan meleleh, lalu menyumbat saluran 
bahan bakar, yang menyebabkan mesin pesawat 
mati.

Menjelang puncak, perjalanan meniti batuan 
lepas, sehingga perlu sangat berhati-hati, karena bila 
terpeleset, bukan hanya bermasalah bagi si pendaki, 
tapi batu yang terlepas dan menggelinding itu 
sangat membahayakan bagi pendaki yang berada di 
bawahnya. Teriakan-teriakan yang mengabarkan ada 
batu yang jatuh menggelundung sering terdengar, 
agar yang di bawah waspada dan menghindar. “Stop! 
Stop!”, “Rock! “Rock!”, “Awas batu!”, atau “Brenti!” 
Ternyata, teriakan itu bukan hanya mengabarkan ada 
batu yang jatuh, tetapi juga menyuruh agar batu 
itu berhenti. Di medan berbatu lepas ini disarankan 
memakai helm karena batu tak pernah permisi bila 
membentur kepala.

Wedhus Gembel

Menjelang pagi, kami berdiri di bibir kawah 
Gunung Merapi yang dibongkar pada letusan tahun 
2010, sehingga bentuk kawahnya menjadi berubah, 
dengan diameter tak kurang dari 400 meter yang 
terbuka ke selatan. Di dasar kawah terlihat bentukan 

Dalam perjalanan pulang, menuruni 
batu-batu lepas. Foto: Deni Sugandi.
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hitam melingkar besar, dari sisinya asap putih terus 
mengepul. 

Setiap kali ingat Merapi, selalu terbayang bahaya 
awan panas. Inilah ancaman yang paling mengerikan. 
Sekarang kami berada di bibir kawah, di depan terlihat 
kawah yang terbuka sebagai sumber dari ancaman 
itu. Di Masyarakat setempat awan panas disebut 
wedhus gembel, karena awan panas itu terlihat 
seperti asap tebal berwarna abu, hitam, coklat, dan 
merah yang bergumpal bergulung-gulung, terlihat 
seperti rombongan domba yang menuruni lereng 
Merapi. Suhu wedhus Gembel mencapai 1.000o C. 
Pada jarak 8 km dari puncak, suhunya masih 450o C, 
dengan kecepatan luncurnya + 100 km per jam. 

Awan panas Merapi diawali dari kubah lava yang 
sudah terbentuk itu terganggu stabilitasnya karena 
adanya desakan dari magma yang baru naik. Kubah 
lava yang lama itu akan dihancurkan seluruhnya 
atau sebagian saat letusan, lalu digantikan dengan 
kubah lava yang baru. Guguran kubah lava saat 
letusan itulah yang menyebabkan terjadinya wedhus 
gembel runtuhan. Selain wedhus gembel runtuhan, 
ada satu lagi jenis awan panas Merapi yang terjadi 
ketika letusan, yaitu material letusan yang terhempas 
kemudian jatuh kembali di sekitar puncak, lalu 
meluncur di lereng sebagai wedhus gembel jatuhan. 
Semakin banyak volume awan panas, maka akan 
semakin cepat daya luncurnya, dengan jangkauan 
yang semakin jauh pula. 

Kubah lava di Merapi sudah menjadi perhatian 
sejak lama, ketika para ahli gunung api zaman 
kolonial mulai mengamati gunung api aktif di 
Nusantara. Pada awal abad ke-19, kedalaman dasar 
kawah Merapi mencapai 100 m. Pada April 1883 
mulai teramati adanya kubah lava yang keadaannya 
terus membesar. Awal abad ke-20, tinggi kubah lava 
sudah melebihi bibir kawah. Pasokan magma dari 
dapur magma ke kantung magma sebanyak 100.000 
meter kubik setiap bulannya menjadi penggerak 

utama letusan Gunung Merapi. Tekanan yang kuat 
dari dapur magma akan menggerakan magma untuk 
naik mengisi kantung magma yang berada di bawah 
tubuh Gunung Merapi. Bila tekanan di kantung 
magma melebihi kekuatan “katup” kantung magma 
untuk menahannya, maka akan terjadi letusan, 
yang melelerkan lava, mengugurkan kubah lava, 
dan menghamburkan material dari dalam kantung 
magma sebanyak 4-10 juta meter kubik. 

Gunung Merapi menjadi gunung api yang sangat 
aktif, meletus paling cepat setiap 4 tahun, dengan 
waktu istirahat paling lama 15 tahun. Letusan besar 
pada umumnya terjadi per seratus tahun. Dapur 
magma sebagai pemasok magma itu volumenya jauh 
lebih besar dari kantung magma Merapi, sehingga 
bila pasokannya berlebih, seperti yang terjadi pada 
letusan besar tahun 2010, menghempaskan material 
vulkanik lebih dari 100 juta meter kubik.

Letusan Gunung Merapi ditandai dengan 
keluarnya magma ke permukaan, membentuk kubah 
lava baru yang terus membesar. Munculnya lava baru 
itu diawali dengan penghancuran kubah lava yang 
lama yang menutup pipa kawah, sehingga terjadi 
ketidakstabilan, maka terjadilah guguran lava yang 
disebut wedhus gembel.

Ketika berdiri di puncak Merapi, terlihat lembah 
yang menoreh kawasan perkampungan. Terbayang 
bagaimana dampak yang diderita masyarakat saat 
gunung ini meletus pada 2006 yang menyebabkan 
400.000 meter kubik dari sebagian Gegerboyo 
runtuh, sehingga alur Gendol menjadi lebih terbuka. 
Akibatnya, di minggu kedua bulan Juni 2006 itu, 
awan panas meluncur sejauh 7 km di Kali Gendol, 
mengubur objek wisata Kaliadem, dan merenggut 
korban jiwa. 

Sukarelawan Merapi

Kehangatan matahari pagi menyibakkan kabut 
yang membalut tubuh gunung, sehingga bentang 

Wisata gunung api: menelusuri jejak 
letusan Merapi. Foto: T. Bachtiar.
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roboh bila digoyang sedikit saja. Di sisi yang lain, 
rekahan besar merobek dinding kawah sedalam 
200 m. Di bibir kawah kami mengobrol dengan 
dua orang sukarelawan Merapi. Mereka sangat 
bangga menjadi bagian dari upaya penanggulangan 
bahaya gunung api. Dengan alat berupa telepon 
genggam, handytalkie, siaran radio, dan kentongan, 
serta media sosial seperti twitter dan facebook, 
semuanya itu dimanfaatkan dengan sangat baik 
untuk menyampaikan pesan kepada warga Merapi. 
Komunitas itu sangat berperan bukan hanya dalam 
mendistribusikan bantuan, tetapi juga berperan 
dalam hal komunikasi antar warga di lapangan 
selama 24 jam. 

Letusan Gunung Merapi menjadi momentum 
mempersatukan tekad warga untuk secara bersama-
sama mengurangi risiko bencana gunung api. 
Masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari 
program penanggulangan bencana. Dengan bekerja 
secara kolektif, warga Merapi telah terbukti lebih 
siap dalam pengurangan risiko bencana. Warga 
diikutsertakan dalam program pengurangan risiko 
bencana secara menyeluruh dan partisipatif, seperti 
dalam simulasi evakuasi masyarakat, dan program 
pelatihan wajib untuk mitigasi bencana. 

Dalam perjalanan pulang, terlihat rumput setinggi 
orang dewasa untuk pakan ternak subur menghijau. 
Para penyabit rumput menggunakan sepeda motor 
sebagai alat angkutnya. Namun masih banyak yang 
diangkut dengan cara digendong. Sapi dan domba 
banyak dipelihara di perkampungan, sehingga 
menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga. Ketika 
Gunung Merapi meletus, para pemilik ternak sangat 
khawatir meninggalkan ternaknya, karena takut 
satwa peliharaannya kelaparan, sehingga perlu 
diberi makan. Bahkan, dalam situasi krisis itulah 
ada penjahat yang memanfaatkan situasi, mencuri 
ternak dan isi rumah yang mereka tinggalkan. Upaya 
pengungsian warga yang akan terdampak letusan 
Merapi akan dapat dengan mudah untuk mengungsi 
dan tidak kembali lagi ke kampungnya untuk melihat 
rumah dan memberi makan ternaknya, bila dibuatkan 
pula tempat pengungsian ternak komunal.

alam di kaki gunung semakin jelas. Kawasan yang 
terdampak letusan Merapi 2010 terlihat dengan 
jelas. Letusan kali ini berbeda dengan letusan Merapi 
yang selama ini terjadi. Pada tanggal 4-5 November 
2010 terjadi letusan yang menghembuskan material 
vulkanik setinggi lebih dari 17 km, dengan luncuran 
awan panas sejauh 15 km ke arah selatan, mencapai 
Desa Kinahrejo, dan telah merenggut 40 orang, 
termasuk juru kunci Gunung Merapi Mbah Marijan. 
Pada tanggal 30 Oktober, gunung ini meletus 
kembali, abu letusannya tersebar sejauh 30 km dari 
kawah. 

Kematian jurukunci Merapi itu sangat 
mempengaruhi persepsi warga Merapi tentang risiko 
letusan gunung api. Selama ini banyak masyarakat 
yang percaya kepada sang jurukunci. Namun, setelah 
kematiannya, warga desa semakin mempercayai 
pemerintah dan ahli vulkanologi sebagai penjaga 
Merapi yang baru. Kesadaran masyarakat itu harus 
terus ditumbuhkan, karena risiko dari letusan Merapi 
termasuk yang tertinggi di dunia, dan mengancam 
lebih dari 450.000 warga Merapi yang berada di 
kawasan yang berisiko tinggi terkena sapuan wedhus 
gembel dan terjangan lahar. Korban meninggal 
karena letusan Merapi 2010 sebanyak 347 orang, 
yang tersebar di Kabupaten Sleman: 246 orang, 
di Kabupaten Magelang: 52 orang, di Kabupaten 
Klaten: 29 orang, dan di Kabupaten Boyolali: 10 
orang. Warga Merapi yang mengungsi sebanyak 
410.388 orang.

Setiap kali meletus, seperti letusan Gunung 
Merapi tahun 2010, material letusan yang jatuh di 
lereng gunung itu bila bercampur dengan air hujan, 
akan menjadi adonan yang disebut lahar. Bebatuan 
yang berukuran kacangtanah hingga bongkah 
seukuran gajah, dapat meluncur dengan “ringan”, 
dan mengalir ke Kali Gendol, Kali Kuning, Kali Krasak, 
dan Kali Boyong sampai jauh. Pasir dan batu inilah 
yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 
ditambang tiada henti setiap hari.

Dari bibir kawah Merapi terlihat jelas dinding-
dinding kawah yang retak-retak, seperti akan 

Pasarbubrah dibatasi dinding 
Pusunglondon. Foto: Deni Sugandi.
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Keberkahan dan Ancaman

Lewat tengah hari kami kembali sampai di pos Selo. 
Sop panas terasa nikmat sekali siang itu. Perjalanan 
menanjak saat pergi dan terus menurun saat pulang, 
cukup menguras tenaga dan membuat otot-otot 
kaki menjadi kaku. Latihan sebelum pendakian 
merupakan hal wajib agar mendaki gunung menjadi 
lebih menyenangkan. Hal lain yang perlu diperhatikan 
adalah rencanakan jadwal pendakian dengan 
matang, sehingga diketahui berapa lama akan di 
lapangan. Hal ini penting untuk persiapan membawa 
perbekalan dan perlengkapan. Mulailah mendaki 
dengan pelan, jangan langsung cepat, agar terjadi 
penyesuaian suhu tubuh dan suhu di luar, apalagi 
bila melakukan perjalanan malam. Bawalah makanan 
dan air minum yang cukup. Pakailah jasa porter bila 
tidak kuat membawa perbekalan dan perlengkapan 
berkemah. Pakailah sepatu yang nyaman untuk 
berjalan antara 12-16 jam. Bawa pakaian ganti, baju 
hangat tahan air dan tahan angin, sarung tangan, 
kaus kaki, serta jas hujan. 

Saat turun dari puncak Merapi, janganlah berlari, 
terutama di medan berbatu lepas dan berpasir. 
Banyak kejadian, mereka yang berlari tak bisa 
mengerem laju larinya sampai Pasarbubrah, dan ada 
yang menemui azalnya karena kepalanya membentur 
batu besar. Jangan lupa membawa obat-obatan, tisu 
basah, dll. Jangan terlewat membawa catatan dan 
alat-alat dokumentasi. Matikan musik, nikmati irama 
alam dengan leluasa. Jangan sekali-kali membuang 
sampah di gunung. Bawa kembali bungkus makanan 
dan botol minuman ke bawah untuk dibuang 
ditempatnya. 

Para pemuda yang tergabung dalam komunitas 
“Wisata Gunung api” di Desa Kinahrejo, merintis 
wisata menelusuri jejak letusan Merapi, seperti 
kawasan yang tersapu awan panas dan lahar dengan 
menggunakan jeep. Wisata ini sesungguhnya 
bentuk penyebarluasan informasi kegunungapian, 
khususnya Merapi. Para pemuda itu bila dibekali 
informasi tentang hal-ihwal Gunung Merapi, mereka 
akan menjadi penyampai informasi yang baik. 

Misalnya dari mana batu-batu sebesar gajah sampai 
di tempat yang jaraknya sekitar 15 km. Bagaimana 
batu itu datang dan terhanyutkan. Apa, bagaimana, 
dan bahaya wedhus gembel, tentang lahar, dan hal 
lainnya, sehingga menjadi pengetahuan bagi para 
pengunjung. Informasi disampaikan dalam situasi 
yang menyenangkan, sambil mengunjungi situs-situs 
letusan Merapi, melaju di jalan bekas tambang pasir 
dan batu. 

Kesegaran udara, kesuburan tanah, dan 
kelimpahan air, merupakan keberkahan alam yang 
terus dinikmati oleh warga di sekeliling Merapi. 
Namun, ketika gunung ini meletus membangun 
dirinya, abu, pasir, batu, selalu datang, bahkan 
sering menimbun peradaban. Dengan jarak letusan 
yang dekat, warga di sekeliling Merapi selalu 
berharap kepada Tuhan Yang Maha Melindungi, agar 
keberkahan alam terus adanya, dan dilindungi dari 
bahaya letusan gunung api.

Gunung Merapi, bukan hanya diperuntukan bagi 
para pendaki yang secara fisik masih kuat untuk 
berjalan selama tujuh jam, namun, gunung ini 
dipersembahkan juga bagi penikmat dan pengagum 
bentang alam. Melihat Gunung Merapi dari Punthuk 
Setumbu, misalnya. Dari puncak bukit, pengunjung 
dengan sabar menanti detik-detik matahari terbit, 
menyaksikan perubahan warna langit menjadi jingga 
yang membias di antara mega-mega. Menjelang 
matahari menghangatkan semesta, Candi Borobudur 
dan bukit-bukit di kaki Merapi, masih dalam belitan 
selimut kabut. 

Dari kejauhan terlihat rumah-rumah sudah meniti 
lereng-lereng terjal Merapi, mereka ingin semakin 
dekat dengan kesuburan, namun sesungguhnya 
semakin dekat dengan sumber ancaman. Hidup 
selaras di gunung api adalah kunci, adil dalam 
menimbang, kapan mengolah keberkahan alam dan 
kapan harus menjauh dari ancaman.n

Penulis adalah anggota Masyarakat Geografi Indonesia dan Kelompok 
Riset Cekungan Bandung. 

Para pendaki merayapi lereng Merapi 
pada malam hari. Foto: Deni Sugandi
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itu, boleh jadi magma sudah mencapai permukaan. 
Kondisi ini sangat memungkinkan karena pada 
periode April-Mei 2014 sesungguhnya fluida magma 
Slamet sudah dangkal yang ditandai dengan adanya 
letusan strombolian.

Pada 8 Agustus 2014 gempa vulkanik mulai 
terekam. Meskipun hanya dua kejadian, tetapi 
indikasi ini menunjukkan bahwa magma mulai 
memanfaatkan kondisi batuan penutup yang mulai 
lemah. Atas kejadian tersebut, pada 12 Agustus 2014 
status Gunung Slamet dinaikkan kembali menjadi 
Siaga (level III).

Untuk mengetahui kedalaman sumber gempa 
vulkanik, kita dapat mengggunakan persamaan h 
= k (s-p). Pada persamaan ini, h adalah kedalaman 
gempa, k merupakan suatu konstanta yang untuk 
gunung api andesit bernilai antara 2,5-3; dan (p-
s) adalah selisih gelombang sekunder (s) dengan 
gelombang primer (p). Karena (s-p) dari gelombang 

Slamet
 Menggeliat

Oleh: SR. Wittiri dan M. Nizar Firmansyah

Letusan Gunung Slamet yang terjadi pada periode 
April-Mei 2014 agaknya berhenti mendadak. 
Letusan magmatik berupa strombolian berakhir 
dengan freatik yang menghasilkan abu dan 

berhenti pada minggu pertama Mei 2014. Status 
kegiatan Slamet dinyatakan Waspada (level II) pada 
12 Mei 2014 yang sebelumnya berstatus Siaga (level 
III).

Setelah istirahat selama dua bulan, pertengahan 
Juli 2014 aktivitas vulkanik Slamet meningkat. Hal 
ini ditandai dengan terjadinya letusan abu yang 
mencapai tinggi 1.500 meter di atas puncak. Gejala 
visual tersebut didukung dengan terekamnya gempa 
vulkanik tipe A. Meskipun jumlahnya tidak banyak, 
tetapi dapat dimaknai bahwa fluida mulai menekan.

Meletus Kembali

Pada 17 Juli 2014 tengah malam terdengar suara 
gemuruh lemah dari Slamet akibat letusan abu di 
dasar kawah. Dua minggu kemudian, pada 29 Juli 
2014 penduduk dikagetkan dengan suara dentuman. 
Suara tersebut mengiringi letusan yang cukup besar. 
Pada 31 Juli mulai terlihat sinar api di puncak pertanda 
adanya temperatur yang tinggi di dalam kawah. Saat 

Letusan Slamet, Mei 2014.
Foto: Ronald Agusta.
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yang terekam bernilai antara 0,8-1,3 detik, maka 
gempa vulkanik itu terjadi pada kedalaman 2-3,2 km 
di bawah kawah. 

Karena perekahan atau gempa vulkanik tidak 
terjadi pada wilayah yang liquid, maka dapat diduga 
bahwa kantong magma lebih dangkal dari sumber 
gempa, atau lebih dangkal dari 2 km. Itulah sebabnya 
setiap terjadi kenaikan tekanan yang mendadak, 
selalu diikuti oleh lontaran lava pijar. Paling tidak, 
setiap terjadi kepulan asap dari dalam kawah, 
pada malam hari, selalu memancarkan sinar merah 
pertanda adanya magma dangkal. Bahkan, bukan 
tidak mungkin lava sudah muncul di dasar kawah. 
Kedalaman kawah sekitar 150 m.

Hingga 23 Agustus 2014 letusan yang dianggap 
terbesar terjadi pada 17 Agustus 2014. Saat itu 
letusan strombolian terjadi berkali-kali disertai suara 
dentuman dan gemuruh. Pantulan sinarnya mencapai 
ketinggian 500 meter di atas puncak.

Memperkirakan Letusan di Masa yang akan Datang

Gempa vulkanik terakhir pada periode ini terjadi 
pada 11 Agustus 2014. Selanjutnya, rekaman 
seismograf didominasi oleh gempa hembusan/
letusan. Hal ini menyiratkan bahwa tidak ada pasokan 

Gunung Slamet
Foto: SR. Wittiri.

Seismograf Gunung 
Slamet

Foto: SR. Wittiri.

fluida yang besar dari dalam, tetapi sedang terjadi 
proses pelepasan gas. Dalam kondisi demikian dapat 
terjadi letusan yang sifatnya sporadis sampai tekanan 
benar-benar berhenti. Dugaan tersebut didukung 
oleh hasil pengukuran deformasi yang nilainya naik-
turun, antara inflasi dan deflasi dengan nilai yang 
tidak besar.

Dari uraian di atas, tidak berlebihan apabila 
dikatakan bahwa kecil kemungkinan terjadi letusan 
yang berskala besar dalam waktu dekat. Namun, 
dalam jangka panjang, perlu diwaspadai kenaikan 
magma yang sifatnya sporadis. Sebagai contoh, 
kejadian di Gunung Soputan, Sulawesi Utara dan 
Gunung Ibu, Maluku Utara. Kedua gunung api ini 
pada awalnya meletus efusif dan berulang-ulang. 
Masa jedanya beberapa bulan dan kembali meletus. 
Demikian seterusnya hingga seluruh ruang di dalam 
kawah penuh dengan lava dan meluber keluar. 
Kondisi ini bukan tidak mungkin juga terjadi di 
Gunung Slamet di masa datang.n

SR. Wittiri adalah ahli gunung api.
M. Nizar Firmansyah adalah Penyelidik Bencana Geologi di PVMBG,
Badan Geologi.
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Letusan Gunung Tambora pada 1815 merupakan 
letusan terbesar dalam sejarah manusia. Letusan 
yang memuntahkan 100 km kubik batuan 
vulkanik, menghancurkan hampir setengah 

dari tubuhnya yang setinggi kl. 4000 meter, dan 
menghasilkan kaldera berdiameter sepanjang 
7 kilometer dan kedalaman 1 kilometer itu, 
menyebabkan bencana bukan saja di Pulau Lombok 
dan sekitarnya, melainkan sampai ke Eropa dan 
belahan bumi bagian utara lainnya. 

Letusan Tambora 1815 di Pulau Sumbawa 
menyebabkan dua buah kerajaan musnah terkubur, 
sebuah kerajaan tertimbun setengahnya, dan 
beberapa kota hilang. Korban jiwa keseluruhan di 
Indonedia akibat letusan itu lebih dari 100.000 orang 
meninggal. Letusan itu juga menyebabkan dampak 
atmosfir terbesar. Di Eropa dan belahan bumi bagian 
utara lainnya terjadi musim dingin berkepanjangan, 
penyakit dan kelaparan akibat “tahun tanpa musim 
panas” yang disebabkan oleh letusan katastrofis 
tersebut. 

Hasil penelitian dengan mengandalkan metode 
nondestruktif dan penggalian pada 2004 terhadap 

kawasan di sekitar Tambora, menemukan bukti-bukti 
lebih lanjutnya tentang malapetaka hebat di tahun 
1815 itu. Temuan-temuan ini memberikan informasi 
awal tentang model penghancuran komunitas 
oleh letusan gunung api, kehidupan dan budaya 
penduduk Kerajaan Tambora sebelum 1815; dan 
keinginan kuat untuk melindungi dan melestarikan 
situs arkeologi Tambora, serta mempromosikannya 
sebagai tujuan wisata.

Korban mencapai 117.000 Jiwa

Setelah masa istirahat dalam beberapa tahun 
sejak 1075, kegiatan vulkanik Tambora dimulai pada 
5 April 1815. Letusan itu menghasilkan kolom asap 
setinggi 33 km yang merupakan letusan jenis plinian. 
Kolom asap ini terdiri atas material batu apung, 
didorong oleh angin ke arah daratan Sumbawa 
dan sekitar Gunung Tambora, mengendapkan abu 
vulkanik dan material batu apung yang hampir 
menutupi seluruh pulau Sumbawa. Setelah tenggang 
waktu beberapa hari dengan aktivitas tingkat rendah, 
letusan mencapai puncaknya pada malam hari 10 
April 1815, berupa letusan plinian dengan kolom 
asap mencapai tinggi 44 km. Runtuhnya kolom asap 

Letusan 
Tambora 
1815
 yang Mematikan

Oleh: Igan S. Sutawidjaja

Gunung Tambora merupakan kerucut 
terpancung yang kehilangan hampir 

setengah tubuhnya setelah letusan dahyat 
pada 1815. Menurut Raffles, tinggi Gunung 

Tambora sebelum letusan 1815, lk. 4000 m.
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tersebut menghasilkan awan panas yang mengalir ke 
seluruh lereng gunung ini dan sebagian awan panas 
ini menerjang air laut hingga menyebabkan tsunami. 

Catatan sejarah menyebutkan bahwa letusan 
Tambora ini menghancurkan hampir setengah 
tubuhnya dari tinggi asalnya sekitar 4000 m menjadi 
elevasi rata-rata 1500 m dan membentuk kaldera 
berdiameter 7 km dengan kedalam kaldera lebih 
dari 1 km. Letusan ini merupakan peristiwa vulkanik 
yang mengakibatkan dampak atmosfer terbesar 
dalam sejarah, karena abu yang dikirim dari Tambora 
menutup sinar matahari di daratan Eropa dan Kanada 
sehingga mereka kehilangan musim panas selama 
setahun, yang dikenal sebagai “tahun tanpa musim 
panas” (year without summer). 

Letusan Tambora 1815 menyebabkan pula 
pendinginan global akibat emisi sulfur dioksida dalam 
jumlah sangat besar menyebar di stratosfer dan 
mengakibatkan pembentukan aerosol asam sulfat. 
Pendinginan global ini merupakan peristiwa paling 
parah yang disebabkan oleh kegiatan gunung api, 
dan merupakan catatan sejarah yang mengakibatkan 
krisis ekonomi, sosial, dan politik di dunia barat. 

Awan panas dan gelombang tsunami adalah 
fase letusan yang menerjang Pulau Sumbawa dan 
sekitarnya. Namun, hujan abu dan batu apung di 
Sumbawa, Lombok dan Bali juga menyebabkan 
kelaparan yang parah yang banyak berujung pada 
kematian. Sebelumnya diketahui bahwa di lereng 
barat laut terdapat kota Kerajaan Tambora, di lereng 
timur terdapat Kerajaan Sanggar, dan di lereng 
selatan terdapat Kerajaan Pekat. Akibat letusan 
Tambora 1815 itu, Kerajaan Tambora dan Kerajaan 
Sanggar, dan sebagian Kerajaan Pekat benar-benar 
hilang terkubur awan panas. Letusan Tambora pada 
1815 menjadi kegiatan vulkanik global yang menelan 
korban jiwa keseluruhan sekitar 117.000 orang.

Menemukan Kota yang Hilang

Penelitian terhadap dampak letusan Tambora 
tersebut dilakukan pada bulan Agustus 2004, 
bekerja sama dengan Prof. Haraldur Sigurdsson 
dari Universitas Rhode Islands, Amerika. Penelitian 
ini mengukur ketebalan endapan awan panas 
di beberapa lokasi yang diduga sebagai lokasi 
masing-masing kerajaan yang hilang, serta untuk 
mengukur temperatur awan panas saat kejadian. 
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Cara pengukuran ketebalan endapan awan panas 
menggunakan metode Ground Penetrating Radar 
(GPR), sedangkan pengukuran temperatur dilakukan 
dengan mengambil contoh arang atau benda lainnya 
seperti gelas yang meleleh yang kemudian dianalisis 
di laboratorium. 

Dari pengukuran yang dilakukan di masing-masing 
titik dugaan lokasi kerajaan tersebut diketahui bahwa 
di sekitar lokasi Kerajaan Sanggar ketebalan awan 
panas antara 1 – 4 m, kemudian di sekitar Kampung 
Tambora 2-3 m, dan di sekitar Pekat mencapai 6 – 
8 m. Kerajaan Sanggar tidak sepenuhnya terkubur 
awan panas sehingga bekas kerajaannya sekarang 
digunakan sebagai kuburan raja-raja Bima dan 
bangunan kerajaannya sendiri dipindahkan ke kota 
Sanggar sekarang. Di Pekat endapan awan panas 
cukup tebal sehingga memerlukan waktu dan alat 
mesin penggali untuk mengukurnya. 

Pengukuran ketebalan awan panas secara rinci 
dilakukan di lereng barat laut Tambora, 2 km dari 
Kampung Tambora ke arah lereng atas. Selain 
pengukuran ketebalan endapan awan panas juga 
dilakukan pengukuran urutan perlapisan endapan 
yang menunjukkan kegiatan letusan 1815 dari awal 
sampai akhir. Hasil penelitian menemukan lokasi kota 
yang hilang dari Kerajaan Tambora, di sebuah situs 
25 km di sebelah barat gunung api, yang terungkap 
akibat pengikisan endapan awan panas letusan 1815 
yang membentuk alur sungai pada kedalaman 2 m. 

Hasil pengukuran GPR menunjukkan bahwa pada 
bagian alas endapan awan panas ini ditemukan balok-
balok kayu yang terarangkan. Penelusuran lebih lanjut 
ternyata balok-balok kayu tersebut merupakan balok-
balok tiang rumah yang roboh, terbakar dan porak 
poranda akibat terjangan awan panas letusan tahun 
1815. Di dalam robohan rumah tersebut ditemukan 
kerangka manusia dan tulang-tulangnya yang juga 
terarangkan, terdiri dari dua orang dalam posisi 
terlentang dan lainnya menelungkup. Diperkirakan 
kerangka ini adalah penghuni rumah tersebut. Benda 

lainnya yang ditemukan di sekitar robohan rumah ini 
adalah tembikar, pecahan porselen Cina, potongan 
kain, pepaya, kopi, beras yang semuanya sudah 
terarangkan. Pengukuran temperatur awan panas 
saat itu berdasarkan pendekatan analisis terhadap 
panas yang mengubah balok-balok kayu dan benda-
benca lainnya menjadi arang tersebut menununjukkan 
temperatur 600-800oC. Bukti tersebut juga dapat 
dijumpai di sepanjang pantai Kenanga, di mana 
batang-batang pohon berdiameter sampai 30 cm 
seluruhnya terarangkan.

Eksplorasi endapan awan panas letusan Gunung 
Tambora 1815 dilakukan tahun 2006 dan 2008, 
bekerja sama dengan Prof. Haraldur Sigurdsson dari 
Universitas Rhode Island, USA. Sebelumnya, telah 
dilakukan survei awal untuk mengungkap seberapa 
parah letusan Gunung Tambora ini berdampak 
terhadap daerah sekitarnya ataupun dampak global. 
Pemetaan endapan awan panas dilakukan sejak 
2004, bahkan Sigurdsson memetakan kawasan 
Gunung Tambora dan pulau di sekitarnya sejak 
1983. Selama kegiatan itu, banyak ditemukan artefak 
berupa pecahan porselen buatan Cina pada torehan 
endapan awan panas oleh eksavator yang dilakukan 
PT. Veneer dalam pembuatan jalan untuk mengangkut 
gelondongan kayu hasil tebangan mereka di lereng 
Gunung Tambora. 

Selama ekspedisi 2004, kami menggunakan 
GPR untuk mengeksplorasi bawah permukaan 
daerah dengan cara nondestruktif. Proses scanning 
menggunakan GPR ini berhasil menentukan stratigrafi 
vulkanik hingga kedalaman 20 meter di bawah 
permukaan. Hal ini memudahkan dalam pencitraan 
endapan awan panas 1815 sekaligus batuan 
dasarnya. Rekaman radar ini juga mengungkapkan 
undak-undak (terasering) yang menjadi karakteristik 
tanah pesawahan di dekat perkampungan sebelum 
letusan 1815. 

Selain itu rekaman radar juga mengungkapkan 
batu-batu pondasi sebagai penopang rumah 

GPR yang digunakan untuk mendeteksi struktur di bawah tanah sehingga 
dapat mengetahui tebal endapan material vulkanik dan gejala lainnya.

Ilustrasi bangunan rumah sebelum terkena terjangan awan panas.
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panggung dan karakteristik gambaran lapisan 
dasar dari lapisan endapan awan panas, yang 
ternyata adalah lapisan material rumah yang sudah 
terarangkan. Dengan demikian penggunaan GPR 
sangat membantu dalam mengidentifikasi benda 
atau bangunan yang terkubur serta struktur bawah 
permukaan lainnya pada kedalaman sampai 30 m. 
Di kampung Tambora, diketahui bahwa situs-situs 
yang terkubur oleh endapan vulkanik berada pada 
kedalaman 2-3 m. Hasil survei GPR menunjukkan 
bahwa situs di daerah tersebut merupakan lokasi 
kota Tambora dan mungkin pusat Kerajaan Tambora 
yang hilang tertimbun endapan awan panas. 

Temuan artefak juga menjadi bukti awal untuk 
studi budaya di masa lalu, termasuk basaha. 
Menurut Raffles (1817), letusan Tambora 1815 
bukan saja menyebabkan kepunahan kerajaan ini, 
tetapi juga memusnahkan bahasa Tambora. Raffles 
mengumpulkan kosakata bahasa secara parsial 
sebelum terjadi letusan sehingga bagian-bagian 
kosakatanya masih ada. Dixon (1991) beragumen 
bahwa bahasa yang digunakan di Tambora 
sebagaimana yang dikumpulkan oleh Raffles itu 
bukanlah bahasa Austronesia seperti lidah Melayu 
modern, melainkan bagian dari bahasa Mon-Khmer. 
Hal tersebut sesuai dengan temuan berbagai porselen 
yang bergaya Annam yang ditemukan di situs pada 
tahun 2004. Dari temuan iu Dixon menyimpulkan 
bahwa bahasa dan budaya Tambora sebelum tahun 
1815 sangat terpengaruh oleh Indo-China sebagai 
hubungan dagang antarnegara.

Situs di Desa Tambora ini juga mencerminkan 
dampak landaan awan panas yang mematikan. Hal 
tersebut terindikasikan dari temperatur awan panas 
yang sangat tinggi sehingga semua benda, manusia, 
hutan, dan perumahan penduduk menjadi arang 
yang terawat dengan baik karena terkubur oleh 
endapan awan panas yang cukup tebal. Penemuan 
pada penelitian 2004 itu memberikan petunjuk 
bagi penelitian selanjutnya tentang, (a) model 

penghancuran komunitas oleh letusan gunung api 
dan (b) memberikan informasi tentang kehidupan 
dan budaya penduduk Kerajaan Tambora sebelum 
1815.

Menginginkan Situs Vulkanologi-Arkeologi

Sigurdsson berencana untuk melanjutkan 
penelitiannya di sekitar kampung Tambora dan 
kemungkinan di wilayah Pekat dengan melakukan 
survei geologi yang lebih rinci dan bekerja sama 
dengan arkeologi untuk membuka tabir Kerajaan 
Tambora. Ia menekankan bahwa survei selanjutnya 
bukan ditujukan untuk survei arkeologi, melainkan 
sebuah aplikasi untuk studi dampak letusan gunung 
api. 

Survei yang akan dilakukan itu meliputi: (a) 
survei topografi, berdasarkan data digital radar 
yang ada, dibantu dengan pengukuran GPS, (b) 
survei GPR di sekitar Sungai Sorisumba, kampung 
Tambora, (c) survei magnetometer di daerah yang 
sama, dan (d) pemetaan geologi di wilayah desa ini, 
khususnya pemetaan kontak antara tanah alas pra-
1815 dan endapan awan panas 1815. Penelitian 
2004 mengundang kepenasaran untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut. Dengan diketahuinya tebal 
lapisan endapan awan panas di beberapa tempat 
di sekeliling Gunung Tambora maka pemetaan 
rinci daerah ini perlu dilakukan dalam rangka 
pengembangan eksplorasi dan eksavasi di masa yang 
akan datang.

Sigurdsson melakukan penelitian di Tambora 
sejak 1986 yang bekerja sama dengan Direktorat 
Vulkanologi Indonesia, di Bandung, kini Pusat 
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 
Badan Geologi. Ia berencana memimpin ekspedisi 
selanjutnya dengan bekerja sama dengan beberapa 
ahli terkait dari dalam negeri dan luar negeri, seperti 
Carey, dan lainnya. Sigurdsson dan Carey memiliki 
pengalaman lapangan yang luas dalam studi situs 

Jasad penghuni rumah yang telah terarangkan ditemukan di dalam 
rumah.

Beras yang terarangkan ditemukan di halaman rumah.
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arkeologi yang terletak di daerah gunung api. Mereka 
telah bekerja selama lebih dari dua dekade di lokasi 
Pompeii dan Herculaneum yang terkubur oleh letusan 
Vesuvius 79 AD, serta studi tentang Budaya Minoan 
(Zaman Perunggu) di situs gunung api Santorini, dan 
penggalian korban manusia yang musnah akibat 
terjangan awan panas letusan gunung api El Chichon 
1982 di Meksiko. 

Penelitian kawasan terdampak letusan Tambora 
1815 yang dilakukan pada 2004 cukup berhasil. 
Penelitian itu mendorongkan minat yang besar 
bagi para peneliti Indonesia maupun dunia untuk 
mengembangkannya lebih lanjut. Pada akhir 
penelitian 2004, Bupati Bima saat itu meminta saran 
tentang bagaimana melindungi dan melestarikan 
situs arkeologi Tambora, serta mempromosikannya 
sebagai tujuan wisata. Saat itu Sigurdsson berjanji 
akan mencarikan dana melalui UNESCO dan 
NGO untuk pelestarian dan pengembangan situs 
vulkanologi dan arkeologi di wilayah Gunung 
Tambora.n

Penulis adalah Penyelidik Bumi Madya, Badan Geologi.

Dalam sejumlah catatan letusan Tambora 1815, letusan 
dahsyatnya telah memusnahkan Kerajaan Tambora, 
Papekat, dan Sanggar. Dari ketiga kerajaan tersebut, 
hanya raja Sanggar yang menjadi sumber keterangan 
mengenai peristiwa tersebut bagi pihak Inggris yang saat 
itu menguasai wilayah Nusantara.

 Namun, pertanyaannya bagaimana keadaan Kerajaan 
Tambora berikut raja-rajanya sebelum Tambora meletus? 
Jawabannya hanyalah serpih-serpih informasi yang 
berhasil saya kumpulkan. Belum ada buku yang secara 
khusus membahas mengenai Kerajaan Tambora. 

Dalam melakukan pencarian jejak Kerajaan Tambora 
itu, saya mencari sumber-sumber pribumi dan sumber 
asing. Sumber pribumi berupa naskah dari Kerajaan Bima 
dan Kerajaan Gowa-Talloq, Sulawesi Selatan. Sementara 
sumber asing berupa catatan harian VOC berikut catatan 

Dulu Ada
Raja Tambora

Jasad penghuni rumah yang telah terarangkan ditemukan di luar rumah.

Penemuan sebuah rumah yang terkubur endapan awan panas letusan 
Gunung Tambora 1815.
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para pejabat kolonial beserta hasil pengumpulan peneliti 
saat ini.

Sebelum itu, ada catatan menarik terkait sejarah 
Tambora jauh sebelum pengaruh Gowa-Talloq datang. 
Catatan tersebut berjudul Dwijendra Tattwa. Transkripsi 
dan terjemahannya digarap I.B.G. Astia (1992). Dalam 
naskah ini ada bagian yang menceritakan perjalanan 
(dharmayatra) Danghyang Nirarta ke Tambora. 

Menurut Soegianto Sastrodiwiryo dalam Danghyang 
Nirarta: Sebuah Dharmayatra (1478-1560) dari Daha ke 
Tambora, perjalananan sang Danghyang dilakukan pada 
bulan Phalguna tahun 1532 Masehi. Sang Danghyang 
pergi ke Pulau Sumbawa untuk menemui kerabatnya dan 
terdorong rasa kagum untuk melihat Gunung Tambora 
dari dekat.
Bo’ dan Lontaraq

Dari sumber yang berasal dari Kerajaan Bima kita 
dapat membaca naskah Bo’ Sangaji Kai (disunting oleh 
Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, 
2000) yang merupakan kronik Kerajaan Bima dari 
abad ke-17 hingga ke-19. Dalam hubungannya dengan 
kerajaan-kerajaan di Jazirah Sanggar itu naskah Bo’ 
menyatakan bahwa keamanan setiap kerajaan terancam 
oleh pertikaian dan persaingan yang terus-menerus 
antara berbagai kerajaan di Pulau Sumbawa. 

Mengenai Kerajaan Tambora sebelum tahun 1815, 
naskah tersebut antara lain menyebutkan bahwa pada 
tahun 1693 raja Bima dan raja Tambora memutuskan 
untuk berdamai. Namun, pada akhir tahun 1694, raja 
Tambora menyerang kerajaan-kerajaan lain dengan 
maksud menguasai seluruh Pulau Sumbawa. Banyak 
desa di Bima dan Dompu dibinasakannya. Peperangan 
tersebut berlangsung selama beberapa bulan dan reda 
berkat intervensi Belanda dan dibantu pasukan Bugis. 

Selanjutnya naskah tersebut banyak menerangkan 
perihal ikatan perjanjian raja-raja di wilayah Sumbawa 
dengan VOC alias Kompeni. Misalnya, pada 18 April 
1701, Raja Dompu, Tambora, Sanggar, Kore, dan 
Pekat bersepakat dengan VOC. Pada 29 Oktober 1718, 
perjanjian dengan VOC diperbaharui. Pada 18 Januari 
1720, ada permufakatan antara raja Bima, Dompu, dan 
Tambora. Dan pada 2 Desember 1747 di Makassar, saat 
raja-raja di Pulau Sumbawa hendak memperbaharui 
perjanjian, VOC mengangkat Toreli Tambora sebagai 
raja Tambora.

Sumber pribumi kedua berupa kronik Kerajaan 
Gowa-Talloq yang berjudul Lontaraq Bilang. Naskah 
berkode VT 25 koleksi Perpustakaan Nasional Republik 
Indonesia dan bertitimangsa tahun 1874 itu yang 
diterjemahkan dan diedit oleh William Cummings 
dalam The Makassar Annals (2010). Naskah ini banyak 
menceritakan ihwal hubungan antara Kerajaan Gowa-
Talloq dengan kerajaan-kerajaan di Pulau Sumbawa. 
Secara khusus kronik tersebut menyebut Kerajaan 
Tambora dengan nama Kengkelu.

Dari naskah itu diketahui bahwa pada 3 Juli 1626, 
Karaeng Ala’uddin kembali dari Buton, berhenti di 
Bima, kemudian menaklukkan Bima, Dompu, Sumbawa, 
dan Kengkelu. Kemudian, pada 17 September 1695, 
Arung Tosiada dan Karaeng Jarannika dari Kerajaan 
Bone, pergi ke Sumbawa untuk memerangi Kengkelu. 
Keduanya dikirim Arung Palakka untuk membantu 
Kompeni mengamankan Pulau Sumbawa, karena 
Kerajaan Kengkelu hendak menguasai seluruh kerajaan 
di Sumbawa. Namun ternyata, pada 29 April 1696, kedua 
perwira Bone itu pulang tanpa memenangi pertempuran.

Selain itu, ada sumber lain dari Sulawesi Selatan yang 
menyatakan perkaitannya dengan Kerajaan Tambora. 
Catatan tersebut adalah Lontaraq berbahasa Bugis yang 
dikoleksi KITLV. Naskah berkode Or. 698 Rol 8 No. 
7, menyatakan bahwa Tambora diislamkan oleh Arung 
Bulo-bulo dan Bone.
Sumber Asing

Adapun sumber-sumber asing yang dapat 
dimanfaatkan untuk menjejaki Kerajaan Tambora 
antara lain buku Oud en Nieuw Oost-Indien (1726: 142) 
karya Francois Valentijn. Menurut Valentijn, Kerajaan 
Tambora mempunyai ikatan kontrak dengan VOC pada 
tahun 1677. Wilayah Tambora meliputi Cadinding, 
Cankeeloe, Baraboen, Wawo, Lawasa, Papoenti, 
Laleekan, Salepe, Sakeewy, Laewong, Waro, Tanga, 
Soekon, Catoepat, Toewy, Tompo, Calomon, dsb. Yang 
menjadi Raja Tambora pada tahun 1688 adalah Raja 
Nilaauddin, Abdul Bazer. 

Kemudian ada History of the Island Celebes (1817: 
98-101) karya R. Blok, gubernur Makassar. Naskahnya 
ditulis berbahasa Belanda di Fort Rotterdam, Makassar, 
31 Desember 1759. Naskah ini lalu diinggriskan oleh 
Kapten John von Stubenvoll dan diterbitkan Calcutta 
Gazette Press pada 1817. Dalam buku tersebut, antara 
lain, Blok menyatakan bahwa di Pulau Sumbawa ada 
Kerajaan Bima, Dompo, Tambora, Sangar, Papekat, 
dan Sumbawa yang semuanya mandiri. Namun, terikat 
menjadi sekutu untuk mempertahankan Pulau Sumbawa. 
Mereka juga disebut sekutu VOC. 

Menurut buku itu Kerajaan Bima, bersama 
dengan Dompo, Tambora, dan Sangar pada tahun 
1619 menyerah kepada Makassar. Pada tahun 1674, 
pasukan VOC dikirim ke Sumbawa untuk mengecek 
pemberontakan di sana. Mereka berhasil merekonsiliasi 
Kerajaan Dompo, Tambora, dan Pekat. Namun, terjadi 
intrik yang menyebabkan tewasnya Ratu Dompo. 
Kejadian tersebut menyebabkan Raja Bima dan Tambora 
diasingkan. Setelah itu, Dompo, Tambora, Sangar, dan 
Papekat mengikat persekutuan baru dengan VOC

Sumber ketiga adalah Corpus Diplomaticum 
Neerlando-Indicum (1726-1752) yang disusun oleh Dr. 
F. W. Stapel dan dimuat dalam BKI Deel 96 (1938). 
Buku ini memuat catatan harian (daghregister) VOC 
di Makassar. Dalam buku itu antara lain disebutkan: 
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Siti Maryam, putri Sultan Muhammad Salahuddin, memperlihatkan Bo’ Sangaji Kai, kronik Kerajaan Bima yang mencatat keberadaan Kerajaan 
Tambora serta mengungakap letusan Tambora 1815. Foto: Deni Sugandi.

Lokasi bekas penggalian tinggalan budaya Kerajaan Tambora yang terkubur akibat letusan Tambora 1815 di Desa Oibura, Kecamatan 
Tambora, Kabupaten Bima. Foto: Oman Abdurahman.
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catatan 5 Desember 1726 menyatakan bahwa Daeng 
Mamangon adalah Raja Tambora. Raja Abdul Hasis 
mempunyai dua anak, yaitu Tureli Tambora yang 
bernama Djeneli Kadingding atau Abdul Rachman dan 
Anko Rato atau Abdul Chalim. Catatan 7 Desember 
1726 menyebut-nyebut Raja Tambora, Abdul Rachman. 
Dalam catatan 30 Januari 1727, ada disebut-sebut Raja 
Abdul Moesalima Alisa.

Sumber keempat adalah tulisan Radermacher yang 
berjudul “Korte Beschriving van het Eilanden Floris, 
Sumbawa, Lombok en Bali”. Tulisan yang dimuat dalam 
VBG (1786: 254) ini antara lain menyatakan bahwa di 
Pulau Sumbawa ada beberapa kerajaan merdeka, yaitu 
Bima, Sumbawa, Dompo, Tambora, dan Papekat.
Raja-raja Tambora

Mengenai urutan raja-raja yang memerintah di 
Kerajaan Tambora, saya beruntung menemukan pasase 
dari buku Regents of Nations: Asia & Pacific Oceania 
(2003:1313) karya Peter Truhart. Dalam buku itu ada 
raja-raja yang memerintah di Kerajaan Tambora antara 
tahun 1675 hingga 1815. 

Bila diurutkan adalah sebagai berikut: Bagus Ima, 
Raja Kalongkong (1675), Gamal ad-Din (hingga 1687), 
Nizam ad-Din Abd al-Bashir (1687-1697), Damala 
Daeng Mamangon (1697-1716), Abdul Aziz (1716-
1726), Abd ar-Rahman (1726-1748), Jeneli Kadingding 
(1748), Abd as-Said Gahan Kamalasa (1748), Toreli 
Tambora (1748-1749), Abd as-Said Gahan Kamalasa 
2 (1749-1771), Tahmid Allah Hidaya Tun Minalla 
(1771-1773), Abdul ar-Rasid Taj al-Arifin (1773-1800), 
Muhammad Taj al-Masahur (1800-1801), dan Abd al-
Ga’far Daeng Mataram (1801-1815).

Dari nama-nama raja di atas, ada beberapa hal yang 
layak dicatat. Pertama, mengenai Raja Nizam ad-Din Abd 
al-Bashir atau Nilaauddin Abdul Basyir, Abdul Radja, 
Albubasi Raja, Abdul Basi Rajaia, atau Rajah of Tambora. 
Raja ini menurut J. Hoge dalam “The Family of the Rajah 
of Tambora at the Cape” (1951: 27-29), “Diasingkan 
ke Cape Town dengan resolusi pemerintahan Batavia 
bernomor 13/8/1697 karena memberontak terhadap 
VOC, yaitu melakukan konspirasi melawan Raja Dompo 

dan membunuh ratunya. Dia meninggal di Cape pada 
1719”. 

Setahun setelah dibuang, Rajah of Tambora menikah 
dengan putri Syaikh Yusuf al-Maqassari, Sitina Sara 
Marouff. Syaikh Yusuf lebih dulu diasingkan ke Cape 
Town, yaitu pada tahun 1694. Selain itu, Raja Tambora 
dikenal juga sebagai orang pertama yang menulis al-
Quran di Cape Town. Kitab suci ini kemudian diberikan 
sebagai hadiah kepada Gubernur Cape Town, Simon van 
der Stel. 

Kedua, Damala Daeng Mamangon alias Djamaluddin 
yang lahir pada 1662 adalah keturunan Kerajaan Gowa. 
Ayahnya Bumisoro atau Karaeng Popo adalah gubernur 
Sumbawa terakhir bagi Raja Gowa, yang termasuk juga 
cucu Karaeng Pattingalloang.

Ketiga, Abd al-Ga’far Daeng Mataram (1801-
1815) alias Abdul Ghafur adalah raja terakhir Tambora, 
karena kerajaanannya musna dihempas letusan Gunung 
Tambora. Raja inilah yang menurut cerita rakyat yang 
berhasil dikumpulkan P.P. Roorda van Eysinga (Handboek 
Nederlanden Volkenkunde, Geschidenis, Taal, Aardijks-en 
Staatkunde van Nederlandsch Indie, 1841: 37-41) yang 
menyebabkan Gunung Tambora meletus. Katanya, Said 
Idrus yang sedang mampir “ditipu” raja Tambora untuk 
memakan daging anjing. Bahkan raja ini memerintahkan 
membunuh Said Idrus di puncak Tambora. Gunung 
Tambora pun meletus untuk menghukum raja yang lalim.

Yang jelas, bila ada yang masih penasaran mengenai 
keberadaan raja-raja Tambora bisa melihat surat-surat 
Raja Tambora kepada VOC yang kini dikoleksi di 
Belanda. Surat tersebut antara lain dikumpulkan dalam 
himpunan berkode Cod. Or. 2242-II. Di situ ada surat 
dari Raja Tambora, Abdul Rasyid Taj al-Arifin, kepada 
gubernur jenderal VOC. Surat tersebut bertitimangsa 
Tambora, 6 Sapar 1214 (10 Juli 1799) dan diterima di 
Batavia pada 29 Juli 1799. Masih penasaran? Silakan 
menjelajah lagi! n
Penulis: Atep Kurnia

KIRI Pecahan porselen yang 
ditemukan di dalam rumah.

KANAN Tembikar/gerabah yang 
ditemukan di dapur rumah.
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Resensi Buku

Bumi 
yang Hidup

Hingga pesan-pesan indah penuh pengorbanan 

dan kegigihan selalu mengisi lorong imajinasi saat 

menenteng kamera. Dengan cara bersandar pada 

mitos dan legenda yang dikombinasikan dengan 

rasio, saya berusaha menjelaskan tentang bumi yang 

hidup. Tentang alam raya yang teratur bergerak 

dalam acuan waktu semesta. Maka jangan heran 

jika kita merusak bumi, ekosistem akan terancam 

dan bumi akan menyembuhkan diri. Meski jauh dari 

sempurna, tapi definisi fotografi still life untuk bumi 

seperti itulah yang tertanam. 

Maka ketika Badan Geologi menerbitkan buku 

mewah tentang air dan batu dari sudut pandang 

wisata geologi, jelas saya berharap banyak. 

Pertemuan lempeng bumi yang melahirkan barisan 

gunung berapi jelas menjanjikan eksplorasi wisata 

DATA BUKU

Judul Buku Geofoto Nusantara seri Air
Geofoto Nusantara seri Batu

Penulis Tim Badan Geologi

Penerbit Badan Geologi

Tahun Terbit 2013

Oleh: Ray Bachtiar Dradjat

S
ensasi bau tanah basah yang muncul saat 

hujan, menyibakkan misteri kisah Sri dan 

Sadana yang tak boleh bersatu karena 

akan menimbulkan bencana. Itulah inti 

kisah kasih tak sampai Dewi padi pujaan para petani 

sebagai simbol tanah, dan Dewa kekayaan, Sadana 

sebagai simbol air. Tanah tercampur air adalah lumpur 

yang harus dipisah kembali menjadi tanah dan air.

Selanjutnya, setelah mengisi ruang-ruang kosong di 

relung hati Dewi Sri, Sadana harus rela melepas Sri. 

Lalu mengalir kembali, menerjang dan menggerus 

apapun untuk menuju tujuan akhir. Muara. Di muara, 

air bersiap kembali diuapkan menjadi awan. Bersiap 

diturunkan sebagai hujan. Bersiap menghadapi 

rintangan yang akan menghadang. Bayangkan, 

berapa banyak hambatan dan waktu tempuh dilalui 

air gunung untuk mencapai muara? Tapi sepertinya 

bukan masalah itu yang dipersoalkan. Sepertinya 

perjalanan air dan sikapnya yang konsisten menuju 

muara yang dipermasalahkan. Analoginya seberapa 

besar tekad, kegigihan, dan keyakinan kita untuk 

meraih cita-cita yang harus digarisbawahi. 

Dalam rangka memberi nyawa, secara otodidak 

saya mencari tahu melalui sejarah dan dongeng. 
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alam yang menakjubkan. Kekayaan Ibu Pertiwi yang 

luar biasa akan terdokumentasi dengan baik oleh 

ahlinya. Kebersamaan seperti inilah yang ditunggu 

masyarakat.

Namun, nyatanya buku ini tidak bertutur seperti 

kisah eksotis Sri dan Sadana. Bahkan seperti terjebak 

menjadi kumpulan foto geowisata yang indah. Dan 

ada yang sangat mengganggu atau mungkin hanya 

karena saya yang sok tahu. Saya tidak mempersoalkan 

fotonya yang memang sudah jempolan. Coba simak 

liputan Taman Purbakala Cipari. Sebagaimana tertulis 

pada deskripsinya, awal ditemukannya memang 

situs kubur batu, gerabah dan lain sebagainya yang 

ada di daerah tersebut. Tapi mengapa justru foto 

menhir atau batu tegak yang terpampang? Mengapa 

bukan foto kubur batu untuk mempertegas bahwa 

Cipari adalah tempat asli ditemukan? Meski menhir 

itupun asli, tapi konon tidak selokasi dengan kubur 

batu. Karena Cipari kini menjadi museum “Taman 

Purbakala Cipari” yang direka. Dan yang paling 

mencolok pada buku air adalah tidak terlihatnya foto 

bawah air (underwater photography), baik air laut 

maupun air tawar. Apalagi foto keajaiban air sungai 

tawar di dalam laut milik kita. Atau memang garapan 

geowisata hanya mengkhususkan diri di daratan saja?

Terus terang, untuk sebuah awal buku air 

dan batu ini cukup baik bahkan mewah. Namun 

untuk menjadi sebuah buku tontonan sekaligus 

tuntunan yang dikeluarkan oleh ahlinya, sebaiknya 

usahakan perkecil terjadinya distorsi dan salah 

pengertian, terutama bagi pembaca awam. Jika tidak 

melihat judul bukunya, saya pun hampir tidak bisa 

membedakan secara khusus antara angle foto buku 

yang membahas air atau yang membahas batu.

Semoga awal yang baik dengan mengajak para 

fotografer di luar Badan Geologi ini untuk selanjutnya 

bisa ditingkatkan dan ditindaklanjuti lebih teliti dan 

terbuka lagi, karena hanya untuk mendokumentasi 

kekayaan alam dan budaya yang kita punya ini saja 

pastilah dibutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang 

bukan sedikit.n

Peresensi adalah seorang fotografer profesional.
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Esai Foto
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Intan 
Martapura 
Selamanya dari Meratus

Foto: Ronald Agusta

95

Oleh: Budi Brahmantyo
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Pegunungan Meratus dan intan dari Martapura 
seolah-olah bagaikan dua sejoli yang tidak 
terpisahkan. Sejak ratusan tahun lalu, 
dataran Martapura di sisi barat dan barat 

laut Pegunungan Meratus yang memanjang timur 
laut – barat daya di Kalimantan Selatan, diaduk-
aduk untuk dicari kandungan intannya. Hingga 
saat ini intan Martapura memang didapatkan pada 
endapan aluvial sungai Martapura purba yang 
berhulu dari Pegunungan Meratus. Memang, selama 
ratusan tahun penggalian itu, intan Martapura 
dikenal sebagai intan letakan (placer) yang dibawa 
bersama-sama sedimen Sungai Martapura. Dahulu, 

di dataran kaki barat Pegunungan Meratus, penggali 
intan beratus-ratus, tetapi sekarang tinggal beberapa 
kelompok pendulang saja

Dari kaitan inilah, para geologiwan berpikir bahwa 
sudah semestinya sumber primer intan Martapura 
berasal dari satu tempat di Pegunungan Meratus. 
Namun, misteri itu belum terpecahkan bahkan 
hingga saat ini. Dugaan sumbernya dari batuan 
kimberlit seperti di Afrika Selatan, atau dari lamproit 
sangatlah kecil karena lingkungan tektoniknya yang 
tidak sesuai. Berbagai pendapat baru mengarah pada 
kemungkinan dari jenis basanit, nafelinit, melilitit, 
leusitit, dan basalt-alkali yang mengikuti model intan 
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KIRI Galian-galian batu mulia dan intan di 
Pumpung, Cempaka, Martapura yang mulai 
berkurang sejalan semakin berkurangnya 
cadangan batu mulia atau intan letakan 
(placer) di endapan aluvial Sungai Martapura, 
sisi barat Pegunungan Meratus yang tampak 
samar-samar. Foto: Budi Brahmantyo.

KANAN Menyedot pasir dan batu, menyaring 
batu mulia sambil berharap keberuntungan 
menemukan intan. Foto: Ronald Agusta.

ini gairah penggalian intan sedikit surut, namun di 
hati para penggali intan yang tetap bertahan, mimpi 
mendapatkan intan seperti Intan Trisakti di tahun 
1960-an yang menghebohkan itu, masih tetap 
bersinar. Walaupun tugu peringatan temuan Intan 
Trisakti kumuh dan tidak terurus, sinaran mimpi para 
penggali tetap menyala bagaikan kilap intan yang 
menyilaukan semua orang. Intan adalah selamanya, 
segalanya.n

yang dihasilkan dari lingkungan subduksi sesuai 
dengan situasi tektonik Pegunungan Meratus. 

Namun keberadaan jenis batuan itu pun belum 
terbuktikan. Jenis batuan di Pegunungan Meratus 
adalah dari kompleks ofiolit yang terdiri dari dunit, 
lerzolit, harzburgit, atau eklogit yang mungkin 
terdapat di sana. 

Apakah jenis batuan ini sebagai batuan pembawa 
intan? Belum terbuktikan juga, sehingga misteri terus 
berlanjut. Namun, seperti pepatah ‘intan adalah 
selamanya’ (diamonds are forever), perburuan intan 
Martapura tidak pernah sepi. Sekali pun akhir-akhir 
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Tugu peringatan temuan intan Trisakti 
di Pumpung, Cempaka, Martapura yang 

terbengkalai. Keberadaan intan sebesar telur 
merpati itu kini entah berada di mana.

Foto: Ronald Agusta.
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Sungai Martapura yang melewati 
Kota Martapura ini menjadi sungai 
yang menjadi agen pembawa batu 
mulia dan intan dari hulunya di 
Pegunungan Meratus. Foto: Budi 
Brahmantyo

Kesibukan pasar batu mulia di 
Pasar Martapura. Di antara batu 
asli, pembeli harus juga jeli dan 
cermat karena banyak juga batu 
olahan yang beredar. Namun 
kuncinya mudah, batu mulia asli 
biasanya ditawarkan dengan harga 
mahal. Foto: Budi Brahmantyo

Batu mulia selain dijual di jongko 
pasar tradisional, juga didagangkan 
di toko-toko, bahkan pada 
showroom yang mewah. Memang, 
gemstones and diamonds are 
forever... Foto: Budi Brahmantyo
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Sungai Pagatbatu di Barabai dengan dasar batugamping Tersier berlapis, salah satu sungai di Pegunungan Meratus yang di luar jalur intan. 
Foto: Budi Brahmantyo.

 

Sungai Loksado, salah satu sungai di Pegunungan Meratus di Loksado: banjir bandang telah menghantam fondasi jembatan hingga rusak. Banjir 
bandang seperti ini pula yang membawa bebatuan terbawa hingga hilir. Di antara sedimen itu bukan tidak mungkin berupa sumber batu mulia, bahkan 
sekali-kali intan. Foto: Ronald Agusta.
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Benda-benda penanda budaya masa kini: 

motor, helm, penanak nasi elektrik, dan 

termos, tak kuasa melawan terjangan batu 

dan debu yang dilontarkan Merapi pada 2010. 

Ciri kemajuan teknologi dari abad ke-20 sisa-

sisa dampak letusan Merapi 4 tahun yang lalu 

ini ditemukan di Kinahrejo Umbul Harjo, 

Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, 

DI Yogyakarta. Kini tinggalan budaya itu 

menjadi koleksi Museum Geologi, Bandung.

Ciri Budaya Kini
Sisa Letusan Gunung Api

Foto: Deni Sugandi
Teks: Oman Abdurahman
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Tangan yang mengguratkan aksara pada sebongkah 

batu menyiratkan ikhtiar manusia untuk menyiasati 

berlalunya waktu. Hidup yang rapuh dan singkat dalam 

ruang yang terbatas hendak diteruskan dari satu ke lain 

generasi, dari abad ke abad. Benda-benda yang tak 

mudah lapuk dan tak gampang lekang dijadikan 

prasasti, sebentuk saksi yang memuat isyarat dan 

amanat. Di belahan timur Jawa Barat, di Ciamis, hingga 

kini masih dapat kita lihat “Prasasti Kawali V”. Itulah 

salah satu bukti bahwa bongkahan batu yang pada 

dasarnya bisu bisa jadi saksi bagi upaya manusiawi 

untuk menulis dan membaca. Di situ, pada bongkahan 

andesit, tertera tulisan “Sanghyang Lingga Bingba” 

dengan aksara Sunda kuna, saksi abadi bagi peradaban 

Kerajaan Galuh. Batu bertulis ini juga jadi saksi bagi 

keberaksaraan masyarakat di Nusantara. Selamat Hari 

Literasi Dunia, 18 September 2014!

Foto: Deni Sugandi
Teks: Atep Kurnia dan Hawe Setiawan

Pada 
Sebongkah Andesit

Literasi Terbersit


