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iberbumi
Menata Ruang, Menata Benturan Kepentingan
Proses penataan ruang dan pengembangan wilayah adalah memadukan berbagai informasi agar didapat pola yang
ideal dan berkelanjutan, dengan parameter di antaranya seperti di bawah ini. Seluruh informasi dianalisis, diberi bobot
dan nilai, kemudian ditumpangtindihkan melalui kompilasi berbagai peta tematik. Dengan menggunakan perangkat
lunak berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG), proses penumpangtindihan informasi dapat berjalan dengan cepat.
Namun, di lapangan, dengan munculnya berbagai kepentingan, proses penataan ruang nyatanya tidak semudah proses
menggerakkan tetikus di monitor komputer.

Batas adiministrasi

Pembagian wilayah berdasarkan
batas-batas administrasi dan politis.

Infrastruktur

Sebaran jalan dan infrastruktur lain.

Sosial, Budaya, Ekonomi

Sebaran potensi dan kendala yang
berkaitan dengan kondisi sosial, budaya,
dan ekonomi masyarakat.

Penggunaan lahan

Tata Guna Lahan (TGL) yang telah
ada dan TGL yang direncanakan/akan
dibuat.

Topografi dan morfologi
Ketinggian, lereng, dan
proses-proses geomorfik.

Geologi

Sebaran batuan, tanah dan mineral;
struktur (sesar, lipatan), sumber daya
air, dan ancaman bahaya geologi

Tata ruang dan
pengembangan wilayah
yang ideal

Konsep: Budi Brahmantyo | Grafis: Ayi Sacadipura.
Gambar dimodifikasi dari arcgis.com
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Foto sampul: Singkapan menerus batupasir turbidit di Cot Panglima,
Bireun, Aceh. Foto: Budi Brahmantyo.
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EDITORIAL

Geologi dan Peradaban
Civilization exists by geological consent, subject to change without notice, demikian
William James Durant (1885-1981), dalam karyanya yang terkenal, “What is
Civilization?”. Ungkapan penulis, ahli sejarah, dan filosof Amerika penulis buku The
Story of Civilization yang sangat terkenal itu, kiranya tidaklah mengada-ada. Sejarah
membuktikan bahwa fenomena kegeologian turut memicu perubahan peradaban
atau sejarah bangsa-bangsa dari masa ke masa.

Kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat,
sejak awal kehadirannya hingga kini, tidak mungkin
lepas dari batuan, mineral, atau barang tambang. Sumber
daya alam ini keberadaannya hingga cara eksploitasinya
dapat dijelaskan dan diprediksikan dengan baik melalui
geologi. Sejak manusia hidup menetap di gua-gua, atau
lebih tua dari itu, hingga ke era komputer dan teknologi
informasi seperti sekarang ini, batuan atau mineral, logam
dan nonlogam, selalu mewarnai kehidupan, bahkan
sering menjadi dasar perubahan peradaban manusia.
Demikian pula, keadaan bentang alam, kehadiran sungai
dan gunung api maupun pegunungan, dan sumber
daya lainnya, telah pula mengantarkan peradaban demi
peradaban.
Bencana alam, dalam besaran yang dahsyat atau
berulang-ulang, adalah fenomena geologi. Gunung
api raksasa (super volcano) Toba yang meletus sekitar
74.000 tahun yang lalu, ditengarai telah menyebabkan
berubahnya evolusi manusia purba atau pendahulu
manusia sekarang. Demikian pula letusan katastrofisme
yang tercatat dalam era manusia modern, seperti letusan
Gunung api Samalas pada 1250, dan Tambora di 1815,
hingga Karakatau di 1883 telah mendasari pemunculan
inovasi-inovasi dan pola-pola baru penyesuaian di
berbagai bidang kehidupan, baik perubahan iklim,
teknologi, kesehatan, ekonomi, hingga ke sosial budaya.
Semuanya membuktikan bahwa “kuasa” bumi memang
berpengaruh besar atas perkembangan peradaban. Kini
pun, di era modern, peristiwa bencana dahsyat Tsunami
Aceh 2004, disusul tsunami besar di Jepang pada 2011,
hingga dapat digunakannya gas serpih (shale gas) sebagai
sumber energi dengan harga murah, dan sebentar lagi,
mungkin energi yang berbasiskan thorium sebagai bahan
baku, akan sangat berpengaruh pada kehidupan manusia
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kini dan ke depan. Pada gilirannya semua itu dapat
memicu perubahan dan tumbuhnya peradaban baru.
Itu semua tidak mengherankan jika disadari bahwa bumi
memang merepresentasikan dua hal yang paradoks.
Keduanya diperlukan dari sudut pandang bumi sebagai
bagian dari alam. Bumi yang ramah dan pemurah,
laksana Yin atau seorang “Ibu”, ketika sedang tenang, atau
berkaitan dengan daya dukungnya; dan bumi laksana
angkara murka, Yang atau “ayah” yang melaksanakan
fungsinya saat ia sedang bergolak atau menunjukkan
hambatannya. Kedua keadaan ini harus dihadapi manusia
silih berganti dalam rentang ruang dan waktu geologi
atau sejarah.
Dalam tataran lokasi di bumi, geologi lingkungan
merumuskan dua hal yang paradoks itu sebagai
faktor pendukung dan faktor kendala. Pembangunan
fisik yang dilakukan oleh manusia sudah semestinya
mempertimbangkan kedua faktor tersebut secara
seimbang. “Diperlukan informasi geologi lingkungan
sebagai upaya mengurangi risiko, baik dengan cara
mengatasi permasalahan akibat eksploitasi sumber daya
geologi dan pembangunan konstruksi oleh manusia,
ataupun sebaliknya, mengatasi dampak fenomena geologi
terhadap kegiatan/kepentingan manusia”, demikian
prinsip geologi lingkungan yang dikutip dari tulisan
dalam Geomagz edisi ini. Semoga kita semakin bijak
dalam mengelola Bumi yang memiliki karakternya
tersendiri itu.

Oman Abdurahman
Pemimpin Redaksi

SURAT

Wisata Indonesia akan selalu terkait dengan alamnya. Di mata dunia, setidaknya Indonesia dikenal
dengan deretan gunung api yang relatif aktif. Tidak mengherankan jika banyak agen travel luar
negeri, terutama Eropa, yang menawarkan petualangan susur volcano di Indonesia.
Keunikan dan keindahan tentunya sangat disayangkan jika hanya diabadikan tanpa mengerti proses
pembentukannya. Sebagai pemandu wisata, tentu saya membutuhkan informasi lebih dari sekadar
letak geografis. Kehadiran Geomagz sangat membantu saya bekerja di dunia wisata.
Terima kasih untuk seluruh tim Geomagz. Saran saya, semoga penerbit Geomagz dapat
menyebarluaskan majalah menarik ini ke insan pariwisata di berbagai daerah. Sukses selalu!
Iim Ali Imron
Pemandu wisata, HPI Jabar

“Keren, itulah kesan pertama yang
saya rasakan saat pertama membaca
majalah Geomagz. Dengan uraian
yang ringan dan menarik namun,
tidak melupakan pengetahuan
penting mengenai geologi dan
kebencanaan sehingga memudahkan
pembaca untuk memahami setiap
artikel yang ada. Keadaan geografis
indonesia yang berada di pertemuan
tiga lempeng dunia, menyebabkan
seringnya terjadi bencana, baik
gempa bumi, tsunami maupun
letusan gunung berapi. Selain
itu, Indonesia juga mendapatkan
keuntungan, yaitu Indonesia menjadi
negeri yang mempunyai alam yang
indah dan sumber daya alam yang
melimpah.
Ditambah dengan gambar-gambar
tentang alam indonesia yang indah,
dipadu dengan teknik fotografi yang
bagus, membuat pemandangan
alamnya terasa nyata. Ini menurut
saya penting sekali. Mengingat, tidak
banyak dari masyarakat yang dapat
menjangkau seluruh keindahan
alam negeri ini. Oleh karena itu,
majalah Geomagz menjadi jembatan
bagi masyarakat untuk menikmati,
memahami perilaku alam yang
terjadi, dan menyadari akan potensi
yang ada, baik dari segi keuntungan
sumber daya alam maupun antisipasi
terhadap bencana yang akan terjadi.
Karena pentingnya majalah ini
untuk masyarakat, alangkah baiknya
jika majalah ini bisa dinikmati oleh
berbagai kalangan dan dipermudah
akses untuk mendapatkannya.

Dalam beberapa hal teknis, penulis
mengusulkan rubrik untuk kalangan
remaja maupun anak-anak, baik
dalam sisipan buklet di majalah atau
rubrik sendiri serta menyarankan
untuk font artikel, di setiap rubrik
diseragamkan dan tidak terlalu kecil
sehingga memberikan kenyamanan
bagi pembaca.”
Muhammad Mifta Hasan
Mahasiswa Pascasarjana Fisika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
“Wow”, kata yang muncul saat murid
saya melihat foto-foto keindahan
alam di Geomagz. Mereka antusias,
terbukti dari banyak sekali pertanyaan
yang dilontarkan.
Tak dipungkiri, dewasa ini banyak
anak-anak perkotaan yang kurang
bercengkrama dengan alam.
Kesibukan dan ketidaknyamanan
menjadi alasan beberapa orangtua
untuk tidak membawa anaknya
bermain di alam bebas. Anakanak membutuhkan media untuk
mengenal alam bebas.
Kehadiran Geomagz, bagi saya adalah
media pembelajaran yang sangat
membantu. Dengan gambar yang
besar dan keterangan yang singkat
memudahkan saya untuk memberikan
pengetahuan alam. Semoga Geomagz
terus eksis dalam memajukan
pendidikan.
Cut Nanda
Guru dan peminat Geotrek, Bandung

Geomagz menjadi bacaan pilihan kami
di antara sederet diktat atau buku
yang terkait hukum. Kami Mengenal
alam selalu menarik, keindahan
alam dan cerita di balik keindahan
yang terlihat membangkitkan
minat untuk mengunjungi lokasi
langsung. Membaca Geomagz seperti
“berkelana” menyusuri tempattempat yang luar biasa.
Terima kasih telah mengajak pembaca
menambah ilmu, menikmati ciptaan
Yang Maha Kuasa dengan penuh rasa
syukur.
Sukses selalu dan terus berkarya.
Salam Sehat.
Ahyani Raksanagara
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung

Ralat:
Pada Geomagz Vol.5 No.2,
pada halaman 70 dan 71,
seharusnya tertulis, foto:
Ronald Agusta.

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

Ada anekdot di kalangan penyelam dunia, “Jangan
mati dulu sebelum ke Rajaampat”. Mungkin ini
berlebihan, tetapi sang pembuat anekdot sepertinya
ingin melukiskan betapa indahnya Rajaampat.
Keindahan Rajaampat terbentang dari langit, darat
hingga ke dalam lautnya. Wilayah ini nyaris tak
terjamah. Kabupaten Rajaampat yang terletak di
Provinsi Papua Barat ini, memiliki 1.846 pulau, dan
hanya 35 pulau yang berpenghuni. Luas lautnya
sebesar 80 persen, sisanya berupa daratan. Pulaupulau ini sebenarnya merupakan kawasan kars
yang terbentuk pada batugamping Formasi Waigeo
yang berumur Miosen Tengah. Proses karstifikasi
memberi perkembangan morfologi kars yang
lembah-lembahnya tenggelam di bawah Samudra
Pasifik.
Foto dan teks: Ronald Agusta.

Visiting Rajaampat is a
Must
There is an anecdote among world divers, “Do not die
before visiting Rajaampat”. Maybe this is exaggerated,
yet the anecdote seems to describe how wonderful
Rajaampat is. Rajaampat beauty stretches from the
sky to land and under the sea. The area is almost left
virgin. Rajaampat Regency is located in the Province
of West Papua, which has 1,846 islands, and only 35
islands are inhabited. It consists of 80% sea, and the
rest is land. The islands are actually karst landscape
that are formed on limestone of Middle Miocene
Waigeo Formation. The karstification process makes
karst valleys submerged deep under Pacific Ocean.
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Danau Tapal Kuda
Bangkuang

Sungai tahap dewasa dicirikan oleh pola meander. Proses meandernya
begitu aktif membentuk lengkungan-lengkungan yang semakin lama
semakin menyempitkan leher meander dan akhirnya memotongnya. Aliran
sungai utama kemudian membuat by-pass meninggalkan lengkungan
sungai yang berubah menjadi danau tapal kuda. Fenomena ini terlihat
jelas melalui pemotretan udara di aliran Sungai Barito di Bangkuang,
Kalimantan Tengah.
Foto: Deni Sugandi
Teks: Budi Brahmantyo

Ox Bow Lake Bangkuang
A mature river is characterized by meandering pattern. The process of
meandering river flows is quite active, forming curves that increasingly
contract meander neck and finally cut it off. The main river flow then creates
a bypass, leaving of river curve that has been changes to be an ox bow lake.
This phenomenon can be clearly seen through aerial photography of Barito
River flows in Bangkuang, Central Kalimantan.
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Gua Lava

di Gua Lawa
Retakan-retakan merambat pada batuan pejal.
Dalam suasana gelap, para wisatawan minat
khusus menikmati petualangan di dalam Gua Lawa.
Gua yang terletak di Desa Siwarak, Kecamatan
Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
ini berada pada ketinggian 900 m dpl dan memiliki
panjang sekitar 1.300 meter. Uniknya, gua ini
terbentuk dari proses aliran lava Gunung Slamet.
Gua lava terjadi saat permukaan lava membeku,
tetapi inti aliran lava mengalir terus hingga habis,
meninggalkan bentuk seperti terowongan. Gua
Lawa terdiri dari batuan andesit basaltik yang
tersebar di lereng timur Gunung Slamet. Batuan ini
menumpang di atas Formasi Halang. Selain itu, di
dalam kompleks Gua Lawa yang sudah dilengkapi
dengan berbagai sarana wisata ini ada 14 gua
dengan nama-nama yang diambil dari legenda
setempat, seperti Gua Batu Semar, Gua Sendang
Slamet, dan Gua Sendang Drajat.
Foto: Rasyid Gumoong
Teks: Atep Kurnia

Lava Tube in Lawa Cave
Cracks propagate in solid rocks. In darkness, the
special interest tourists are enjoying adventure in
Lawa Cave. Located in Siwarak Village, Karangreja
District, Purbalingga Regency, Central Java, the cave
is at an altitude of 900 m above sea level and has
approximately 1,300 meters in length. Uniquely, this
cave is formed by lava flows from Slamet Volcano. The
cave is formed by flowing lava which moves beneath
the hardened surface of a lava flow, while its core
still actively drain away and left behind a morphology
like tube or tunnel. Lawa Cave is composed of basaltic
andesite rocks which scattered on the eastern slopes
of Slamet Volcano. These rocks are sited on top
of Halang Formation. Moreover, in the Lawa Cave
complex which is already equipped with a wide range
of tourist facilities, there are 14 caves which names
taken from local legends, such as Semar Batu Cave,
Sendang Slamet Cave, and Sendang Drajat Cave.
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Batur Berkabut
dari Pinggan

Suasana pagi dari Desa Pinggan, Kintamani, Bangli, Bali. Matahari
berteman kabut menciptakan cahaya yang membias indah. Kerimbunan
dan kehijauan pepohonan memulas desa yang ada di bawah bukit ini.
Nun di kejauhan, Gunung Batur, Gunung Abang, dan Gunung Agung
berdiri gagah dalam kelurusan struktur geologi. Struktur geologi itu
menyambungkan Kompleks Gunung Agung - Abang - Batur - Budakeling
dengan arah barat laut - tenggara.
Foto: Maki Sumawijaya
Teks: Igan S. Sutawidjaja dan Atep Kurnia

Morning Mist of Pinggan
Atmosphere in the morning from the Pinggan Village, Kintamani, Bangli,
Bali. The sun with the mist refracts light creating beautiful scenery.
The lush and greenery decorates the villages under this hill. There in
the distance, Batur Volcano, Abang and Agung Volcano stands proudly
in the straightness of the geological structure. Its structure connects
Agung Volcano Complex - Abang - Batur - Budakeling in the northwest –
southeast direction.
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Kawah-kawah

Talakmau

Cekungan-cekungan kecil berair biru kehitaman itu
adalah kawah-kawah Gunung Talakmau. Gunung
yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat dan
Pasaman Timur, Sumatra Barat, itu mempunyai
13 danau kawah di puncaknya. Tiga kawah utama
terdiri dari Talago Punti Sangka Bulan, Talago
Siuntung Sudah, dan Talago Satusa. Talago Punti
Sangka Bulan merupakan danau kawah terbesar
berdiameter 450 m, dan di sebelah utaranya
terdapat kubah lava setinggi 100 m. Kawahkawah itu merupakan hasil letusan celah (fissure
eruptions) berarah timur laut-barat daya.
Foto dan teks: Igan S. Sutawidjaja

The Craters of Talakmau
The small and watery blue-black craters of Talakmau
Volcano are located in West Pasaman and East
Pasaman Regency, West Sumatra. Talakmau Volcano
has 13 crater lakes on its peak. Three main craters
are Talago Punti Sangka Bulan, Talago Siuntung
Sudah, and Talago Satusa. Punti Talago Sangka
Bulan is the largest crater lake which has a diameter
of 450 m, and in the north there is a lava dome which
has height of 100 m from lake surface. The craters
were the result of the fissure eruptions trending
northeast-southwest.
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Lava Turgo

Jejak Merapi Purba
Celah curam hampir vertikal terbentuk pada lava basaltis tebal
terdapat di Bukit Turgo. Bukit ini merupakan produk erupsi dari
Merapi purba yang terletak di Dusun Turgo, Desa Purwobinangun,
Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan berada di
sebelah barat lokasi wisata Kaliurang yang terkenal. Kawasan Bukit
Turgo berada pada daerah bahaya awan panas Merapi. Tercatat
pada letusan 1994 dan 2006, kawasan ini dilanda awan panas yang
membuat hutannya hangus terbakar. Namun pada masa-masa
tenang Merapi, kawasan ini menjadi daerah tujuan wisata yang
menarik banyak kunjungan.
Foto: Suranto
Teks: Budi Brahmantyo

Turgo Lava, Track of Old Merapi
A steep slope almost vertical is formed on basaltic lava at Turgo
Hill. The hill is a product of Old Merapi and located at Turgo Village,
Purwobinangun, Pakem, Sleman Regency, Yogyakarta. It is also located
in the west of a very famous tourists attraction Kaliurang. The area
of Turgo Hill is in pyroclastic glowing avalanche dangerous zone of
Merapi eruption. It noted that in 1994 and 2006 eruptions, the woods
were destroyed by the avalanche. However, in quiet Merapi activity,
this area becomes a very attractive tourists visit.
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Curug Putri

Air Terjun Putri
sang Perampok
Fenomena air terjun banyak terjadi di kaki gunung
dan biasanya jatuh di atas lava. Contohnya sebuah
air terjun yang bernama Curug Putri yang terletak
di Dukuh Padanama, Desa Mendala, Kecamatan
Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, jatuh
di atas lava andesit yang berasal dari Gunung
Slamet. Dinding lava membentuk kekar kolom
yang melengkung, cerminan dasar aliran lava
yang cekung. Secara teoretis, kekar kolom akibat
kontraksi lava pijar yang mendingin, arahnya tegak
lurus terhadap dasar aliran. Air terjun setinggi
kira-kira 30 m di Jawa Tengah ini mempertahankan
toponim bahasa Sunda (curug untuk air terjun)
karena pengaruh Kerajaan Sunda di zaman dulu.
Nama daerah Sirampog di Curug Putri ini membawa
dugaan bahwa dulunya di wilayah ini banyak
perampok.
Foto: Nurman Sidiq
Teks: Budi Brahmantyo

Curug Putri, the
Waterfall of Princess
of the Robber
Waterfall phenomenon prevalent at the foot of the
volcano and usually falls over lava. For example, a
waterfall called Curug Putri located at Padanama,
Mendala Village, District Sirampog, Brebes, Central
Java, fell over the andesite lava from Mount Slamet.
Lava wall is formed by curved columnar joints,
suggesting concave base of lava flows. Theoretically,
columnar joints are formed by contraction of hot
glowing lava cools. Its direction perpendicular to the
base of lava flow. The waterfall that is approximately
30 m high in Central Java maintaining its Sundanese
toponyms (terminology of ‘curug’ for waterfall) due
to the influence of the Kingdom of Sunda in ancient
times. Name of Sirampog for this area may carries the
notion that once many robbers in this region.
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Foto: Deni Sugandi

Restu Geologi
untuk

Pembangunan

Oleh: Oki Oktariadi

Kepulauan Indonesia berada di lingkungan geodinamik yang sangat aktif yang
merupakan batas-batas pertemuan berbagai lempeng tektonik aktif, yaitu Lempeng
Indo-Australia dan Lempeng Samudra Pasifik yang menunjam terhadap Lempeng Benua
Asia. Gerak-gerak lempeng tektonik tersebut mengakibatkan terjadi berbagai jenis
proses geodinamik seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, gerakan tanah
(longsor), dan banjir bandang. Proses tersebut sebenarnya merupakan peristiwa alam
yang terjadi secara periodik dalam kurun waktu ratusan bahkan jutaan tahun, sejak
sebelum kehidupan manusia ada di muka bumi ini.

Apabila terjadi dalam kurun waktu dan dalam lingkungan
kehidupan manusia, maka berbagai proses geodinamik itu
akan berisiko pada kerugian sosial-psikologi dan kerugian
ekonomi yang fatal. Ancaman proses geodinamik ini
dikatagorikan sebagai bahaya geologi. Namun, apabila
benar-benar telah terjadi proses geodinamika yang
menimbulkan kerugian sosial ekonomi secara nyata,
maka proses geodinamika ini kita sebut sebagai bencana
geologi.
Di balik proses geologi yang telah dan sedang berlangsung
ini dihasilkan pula sumber daya geologi, baik mineral,

18

GEOMAGZ | SEPTEMBER 2015

minyak dan gas bumi, air, baik air permukaan, maupun
air tanah; baik air dingin maupun air panas; lahan,
baik bentang lahan (landscape), maupun bentuk
lahan (landform). Kesemuanya bermanfaaat bagi
keberlangsungan hidup manusia. Dengan demikian,
proses geologi yang menghasilkan sumber daya geologi
dan bahaya geologi tersebut, suka tidak suka, merupakan
lingkungan geologi tempat keberlangsungan hidup
manusia dan mempengaruhi secara langsung terhadap
kondisi dan keberadaan manusia.

Pengertian dan Fokus Utama
Sumber daya geologi merupakan faktor geologi
yang mendukung keberlanjutan manusia untuk
mempertahankan hidup. Sedangkan faktor pembatas/
kendala geologi merupakan faktor geologi yang
menimbulkan kerentanan bagi keberlangsungan hidup
manusia. Oleh karena itu, diperlukan informasi geologi
lingkungan sebagai upaya mengurangi risiko, baik dengan
cara mengatasi permasalahan akibat eksploitasi sumber
daya geologi dan pembangunan konstruksi oleh manusia,
ataupun sebaliknya, untuk mengatasi dampak fenomena
geologi terhadap kegiatan/kepentingan manusia
(American Geological Institute, dikutip dari Bell, 1998).

daya dukung tanah dan batuan, dan kondisi keairan/
hidrogeologi), kendala geologi (gempa bumi, gerakan
tanah dan gunung api), penyisih geologi dan penyisih non
geologi.
Dalam melakukan analisis geologi lingkungan diperlukan
suatu satuan unit analisis yaitu satuan geologi lingkungan
sebagai kerangka analisis yang di dalamnya terdapat
persamaan karakteristik dari seluruh atau sebagian besar
komponen-komponen geologi lingkungan sehingga
akan diketahui gambaran secara umum tentang faktor
pendukung dan pembatas/kendala yang ada. Dengan
demikian dapat dilakukan evaluasi terhadap tiap satuan
ini guna menilai keleluasaannya dalam pengembangan
wilayah.

Dengan studi Geologi Lingkungan diharapkan
pemanfaatan berbagai sumber daya geologi dapat
Selintas Sejarah Kelembagaan
dilakukan tanpa melampaui batas-batas daya dukung
Bidang Geologi Lingkungan dimulai pada 1978, ketika
lingkungan. Dengan kata lain, terwujudnya suatu
Direktorat Geologi,
keseimbangan
Direktorat Jenderal
antara kepentingan
Pertambangan Umum
pemenuhan kebutuhan
dikembangkan menjadi
manusia dengan
INFORMASI
Direktorat Jenderal
kepentingan dalam
GEOLOGI
Geologi dan Sumber
menjaga kelestarian
Daya Mineral yang
dan keselamatan
memiliki empat unit,
lingkungan. Hal
yaitu : (1) Direktorat
ini dapat dicapai
Sumber Daya Meneral
juga melalui upaya
(DSDM)), (2)
yang senantiasa
Direktorat Geologi Tata
mempertimbangkan
Lingkungan (DGTL)),
pencegahan,
(3) Direktorat
pengendalian dan
Vulkanologi (DV), (4)
meminimalkan dampak
Pusat Penelitian dan
negatif dari berbagai
Pengembangan Geologi
kegiatan eksplorasi
ANALISIS
(PPPG).
dan eksploitasi
GEOLOGI LINGKUNGAN
sumber daya geologi
Bidang Geologi Teknik
ataupun pembangunan
dan Hidrogeologi
konstruksi.
yang berada di bawah
DATA
DAYA DUKUNG
GEOLOGI

• SUMBER DAYA TANAH

DATA
PEMBATAS
LINGKUNGAN
GEOLOGI

• PEMBATAS ALAMI :

• SUMBER DAYA BENTANG ALAM

potensi bencana geologi

• SUMBER DAYA AIR

• PEMBATAS BUATAN (ditimbulkan oleh ulah manusia);

• SUMBER DAYA MINERAL DAN ENERGI

pencemaran erosi, menurunnya muka air tanah

MENGURANGI RISIKO dan
Direktorat Geologi,
Fokus utama dalam
MEMAKSIMALKAN KENYAMANAN
dikembangkan masingstudi Geologi
masing menjadi sub
Lingkungan adalah
direktorat dengan penambahan sub direktorat baru yaitu
observasi, analisis, dan prediksi terhadap aspek “sesumber
Geologi Lingkungan. Perubahan nomenklatur pun terus
geologi” dan “bahaya geologi”. Sesumber Geologi adalah
berlanjut pada tahun 2001 ketika berubah nama menjadi
produk dari proses yang dapat dimanfaatkan untuk
Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan
kesejahteraan manusia, sedangkan bahaya geologi adalah
Pertambangan. Pada tahun 2005 berubah nama menjadi
proses geodinamik yang mengancam kehidupan manusia,
Pusat Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan.
karena berpotensi menimbulkan kerugian sosial-ekonomi
Terakhir pada tahun 2010 berubah nama lagi menjadi
dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup
Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan
manusia.
(PSDAGL), terdiri atas: Bidang Geologi Teknik, Bidang
Analisis geologi lingkungan untuk pengembangan
Air Tanah, dan Bidang Geologi Lingkungan dengan
wilayah regional didasarkan pada komponen geologi
perubahan tugas yang bertitikberat ke arah penelitian dan
lingkungan yang berkaitan dengan faktor pendukung dan
pelayanan. PSDAGL ini adalah salah satu unit kerja di
faktor pembatas atau kendala secara fisik dalam suatu
bawah Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber
pengembangan wilayah. Beberapa komponen geologi
Daya Mineral.
lingkungan yang digunakan dalam analisis ini adalah:
sumber daya geologi (kondisi kelerengan atau topografi,
Bidang Geologi Lingkungan sebagai bagian dari PSDAGL,
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DATA GEOLOGI LINGKUNGAN

DATA / PETA DASAR
Topografi
Citra Landsat / Foto Udara
Kemiringan Lereng
Perubahan Garis Pantai
Geologi
Geologi Kuarter
Keteknikan Tanah / Batuan
Tanah

DATA / PETA SUMBER DAYA
Hidrologi
Hidrogeologi
Sebaran Mineral Ekonomi
Potensi Minyak dan Gas
Potensi Batubara
Sebaran Bahan Bangunan
Penggunaan Lahan

DATA / PETA BENCANA ALAM
Rawan Bencana Gunung Api
Kegempaan / Seismotektonik
Kerantanan Gerakan Tanah
Rawan Tsunami
Erosi Tanah
Abrasi-Akrasi
Rawan Banjir
dll.

•
•
•
•

DATA NON GEOLOGI

PRODUK GEOLOGI LINGKUNGAN

IKLIM
KEPENDUDUKAN
FLORA DAN FAUNA
EKONOMI, POLITIK,
SOSIAL, DAN BUDAYA

KRITERIA PENILAIAN TERHADAP
FAKTOR/INDIKATOR SETIAP KEGIATAN
YANG SATU SAMA LAIN BERBEDA

MENGHASILKAN PETA
GEOLOGI LINGKUNGAN UNTUK :

INFORMASI DAN ANALISIS
GEOLOGI LINGKUNGAN
• Faktor Pendukung
• Faktor Pembatas
kualitas dan kuantitas lingkungan fisik
suatu daerah yang akan di .peta

• UU NO. 26 TAHUN 2007
TENTANG PERENCANAAN RUANG
• UU NO. 27 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU PULAU KECIL
• UU NO. 32 TAHUN 2009
TENTANG LINGKUNGAN HIDUP
• UU NO. 24 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN BENCANA ALAM
• UU NO. 18 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOALAAN SAMPAH
• UU NO. 4 TAHUN 2009
TENTANG MINERBA
DLL.

Sejak tahun 1978 itu sudah banyak kontribusi Bidang
Geologi Lingkungan dalam menyediakan informasi untuk
keperluan berbagai kepentingan pengembangan wilayah,
kawasan, maupun tapak berbagai pembangunan wilayah
dan infrastruktur. Hasilnya pun selalu didistribusikan dan
disosialisasikan ke daerah bersangkutan.

Contoh Analisis
Pada awalnya penyusunan informasi geologi lingkungan
menggunakan batas lembar peta saja. Namun atas
permintaan daerah berkaitan dengan rencana tata ruang
wilayah, penyusunan pun lebih fleksibel, yaitu dapat
menggunakan batas administrasi kabupaten, kota, batas
pulau pulau kecil, dan batas-batas sesuai rencana tata
ruang kawasan. Batas ini dapat juga disesuaikan dengan
batas-batas pada masalah yang spesifik, seperti kasus
Lumpur Sidoarjo yang menggunakan batas terdampak
yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan
Salah satu contoh wilayah atau kawasan yang telah
diinventarisasi dan dipetakan kondisi geologi
lingkungannya adalah Kota Padang. Dalam upaya
penyusunan geologi lingkungan Kota Padang, telah
dilakukan pemetaan pasca gempa bumi berkekuatan 7,6
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ARAHAN PENGGUNAAN LAHAN
BERDASARKAN ASPEK
GEOLOGI LINGKUNGAN
Kawasan Lindung
Kawasan Budaya
Kawasan tertentu

Badan Geologi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan,
pemberian rekomendasi teknis pengelolaan lingkungan
dan penataan ruang, serta pelaksanaan pemetaan,
penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan
bimbingan teknis di bidang geologi lingkungan.
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Peta GL Perkotaan/Permukiman
Peta GL Kabupaten/Regional
Peta GL Kawasan Peruntukan Pertambangan
Peta GL Kawasan Karst
Peta GL Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
Peta GL Kelayakan Regional TPA Sampah
Peta GL Kawasan Cagar Alam Geologi

PERENCANAAN RUANG DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PRODUK TATA RUANG
RTRW, RDTR, RTRK, DLL
dan
PRODUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN
AMDAL, UKL/UPL, dll

Skala Richter (SR), di Sumatra Barat, pada 30 September
2009. Gempa bumi yang meluluhlantakan Ranah Minang
itu terjadi pada pukul 17.16 WIB, di lepas pantai Sumatra,
sekitar 50 Km barat laut Kota Padang. Sebanyak 1.128
orang dinyatakan tewas dalam peristiwa itu. Peristiwa
yang yang menyayat hati itu masih berbekas hingga kini.
Melihat kondisi seperti itu, pada pascabencana gempa
bumi Badan Geologi langsung menanggapinya dengan
melakukan upaya penyusunan peta geologi lingkungan
Kota Padang dan sekitarnya agar rehabilitasi, relokasi,
maupun restorasi kawasan sesuai dengan kondisi geologi
lingkungan. Dalam penyelidikan geologi lingkungan
parameter yang dipertimbangkan meliputi parameter
batuan, muka air tanah, kemiringan lereng, intensitas
curah hujan, rawan bencana geologi, dan penggunaan
lahan. Parameter tersebut di beri nilai kepentingan dan
kemudian ditumpangsusunkan.
Hasil analisis tumpang susun menghasilkan tiga zona
tingkat keleluasaan pengembangan wilayah perkotaan,
yaitu tingkat keleluasaan tinggi, sedang, dan rendah.
Sedangkan zona tidak leluasa berdasarkan faktor
pembatas yang bersifat kebijakan seperti ditetapkannya
suatu kawasan sebagai kawasan lindung. Pengertian
tingkat keleluasaan tersebut adalah perbandingan antara
faktor daya dukung geologi dan kendala geologi.
Peringkat leluasa menunjukkan wilayah tersebut
memiliki kendala geologi yang rendah, sehingga mudah
mengorganisasikan ruang kegiatan maupun pemilihan
jenis penggunaan lahan. Biasanya pada wilayah ini

tidak diperlukan rekayasa teknologi sehingga biaya
pembangunannya rendah. Sedangkan wilayah yang
tidak leluasa menunjukkan wilayah tersebut memiliki
kendala geologi yang tinggi, sehingga pada zona
tidak leluasa sangat diperlukan rekayasa teknologi
dan biaya pembangunan sangat mahal. Demikian
seterusnya.

Peran Geologi Lingkungan
Selain menentukan kawasan permukiman, penyelidikan
geologi lingkungan pun berperan dalam analisis
kelayakan lokasi tempat pengolahan akhir (TPA) sampah,
seperti yang diamanatkan dalam SNI 03-3241-1994
tentang Cara Pemilihan Lokasi Tempah. Pada SNI itu,
penentuan lokasi TPA sampah harus sesuai dengan
kondisi geologi lingkungan meliputi kondisi hidrogeologi
dan geologi teknik. Parameter yang dipertimbangkan
meliputi parameter batuan, muka air tanah, kemiringan
lereng, intensitas curah hujan, rawan bencana geologi,

dan penggunaan lahan. Beberapa parameter diberi
nilai kelas sesuai dengan tingkat kelayakannya dan
diberi nilai kepentingannya dan kemudian diberi
pembobotan. Parameter lainnya merupakan pembatas
atau buffer yang dinyatakan daerah tidak layak. Setiap
parameter ditampilkan dalam peta tematik, kemudian
ditumpangsusunkan. Nilai bobot kemudian dijumlahkan,
dan dari rentang jumlah bobot kemudian ditentukan
tingkat kelayakannya yaitu layak tinggi, layak sedang,
layak rendah dan tidak layak.
Masih banyak lagi peranan geologi lingkungan dalam
menentukan berbagai rencana pemanfaatan ruang,
seperti menentukan kawasan karst, menentukan kawasan
peruntukan pertambangan, menentukan koefisien dasar
bangunan, menentukan kawasan cagar alam geologi, dan
lain sebagainya.
Pada akhirnya meningkatnya ketahanan suatu wilayah
atau kawasan dapat tercapai jika informasi berbagai
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Proses pencemaran limbah ke dalam batuan dan akifer.
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MAKNA
GEOLOGI LINGKUNGAN

AMAN

NYAMAN

PRODUKTIF

BERKELANJUTAN

unsur geologi lingkungan diintegrasikan dalam rencana
tata ruang wilayah dan dijadikan acuan pada saat proses
penyusunan tata ruang serta djadikan alat pengendali
pembangunan fisik di wilayah ini. Alat pengendali
ini tidak hanya digunakan untuk mengendalikan
pembangunan saat ini saja, namun juga digunakan juga
sebagai alat untuk mengendalikan pembangunan di
masa datang. Oleh karena itu analisis geologi lingkungan
ditujukan untuk memberikan kenyamanan gambaran
tingkat keleluasaan penggunaan lahan guna memperkecil
dampak negatif yang akan diakibatkan oleh suatu
pengembangan wilayah.
Makna dari uraian di atas memperjelas peranan geologi
lingkungan dalam pengembangan wilayah maupun
perencanaan pembangunan infrastruktur. Konsep the
present is the key to the future sangatlah penting untuk
selalu menyadarkan para ahli geologi lingkungan agar

jangan sampai terlena dengan melewatkan atau bahkan
mengabaikan berbagai fenomena geologi yang sangat
dinamis, yang makin sering terjadi di sekitar kita akhirakhir ini, seperti fenomena gempa bumi, longsor, erupsi
gunung api, dan banjir bandang ataupun fenomena mud
volcano (gunung api lumpur).
Para ahli geologi lingkungan harus terus berkarya dan
juga perlu selalu berupaya menyadarkan masyarakat
untuk bertindak tanpa melampaui batas-batas daya
dukung geologi. Dengan demikian, berbagai dampak
dari kejadian bencana geologi maupun kemanusiaan
dapat dihindari atau dicegah, atau diminimalkan, demi
tercapainya proses pembangunan berkelanjutan dan
Millennium Development Goals. ■
Penulis adalah Penyelidik Bumi Utama, Pusat Sumber Daya Air
Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, KESDM
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Ketahanan Air Tanah
Wilayah Gunung Api
Oleh: Hendarmawan

Potensi sumber daya air Indonesia sebenarnya melimpah. Sebagaimana disebutkan
UNESCO (2003), Indonesia mempunyai curah hujan tahunan sekitar 2.600-2.700
mm/tahun, atau menurut laporan BMG (2003), antara 996 hingga 4.927 mm/tahun.
Tidak mengherankan, seperti dinyatakan dalam worldwater.org, Indonesia memiliki
potensi ketersediaan sumber daya air terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Rusia
dan Kanada, yaitu mencapai 2.838 miliar m3/tahun. Potensi itu bersumber baik dari
sungai, danau, waduk, rawa, air tanah dangkal (shallow wells), air tanah dalam (deep
wells), maupun mata air. Namun, gejala kekurangan air masih juga terasa dimanamana, terutama di musim kemarau. Hal ini menguatkan kembali fakta bahwa masalah
ketahanan air yang telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai salah satu agenda
prioritas nasional sejak Desember 2013 itu, masih ada.
Tingginya curah hujan dan banyaknya potensi sumber
air tidak serta-merta menjadi harapan dan manfaat yang
menjanjikan. Berbagai potensi sumber air kita belum
mampu mencegah kekeringan di musim kemarau, dan
banjir di musim hujan. Padahal sangat jelas, Tuhan
menurunkan air hujan sebagai rahmat bagi semua
makhluk di bumi. Dengan air yang cukup, keperluan
air untuk masyarakat terpenuhi, produksi pertanian
tetap terjaga sehingga ketahanan pangan nasional dapat
terealisasi, kebutuhan air untuk industri dan pertanian
pun terlayani. Berbagai masalah sumber daya air ini
menyadarkan kita, sekaligus menggugah perhatian para
pemangku kepentingan terkait, untuk segera membuat
langkah yang aktual di lapangan.
Karena air merupakan sumber daya alam yang sangat
vital dan diperlukan oleh berbagai sektor (pertanian,
perikanan, industri, perkotaan, energi, perhubungan,
pariwisata, dll) dari hulu hingga hilir, langkah nyata
pengelolaan air sangat memerlukan koordinasi berbagai
pihak. Jika tidak, maka konflik kepentingan dapat terjadi
atau semakin meruncing. Terlebih saat ini, sumber daya
air tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai barang
sosial, namun sudah menjadi barang ekonomi.
Salah satu sumber air yang perlu mendapat perhatian
dalam koordinasi tesebut adalah air tanah di wilayah
gunung api mengingat potensinya yang tinggi. Dari
hasil survei tahun 2007 berdasarkan data cekungan air
tanah, diketahui potensi sumber daya air tanah Indonesia
mencapai 4.700 miliar m3/tahun yang jumlah terbesarnya
tersimpan dalam endapan volkanik atau produk gunung
api.
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Akar Permasalahan
Dalam memperkuat pengelolaan sumber daya air yang
menyeluruh (holistik) dan berwawasan lingkungan,
berbagai sektor dan keahlian pasti terlibat di dalamnya.
Untuk skala regional Indonesia, penelaahan dapat dimulai
dengan siklus hidrologi. Dalam sirkulasi air di bumi,
bagian air yang langsung berhubungan dengan aktivitas
kita adalah air permukaan dan air tanah. Bila kita
merujuk pada data air permukaan di Indonesia, terunjuk
tingkat persentase hampir 100% terbaharui, yakni sekitar
98% dari TARWR (total actual renewable water resources).
Sementara itu, bagaimana dengan persentase air tanah
yang terbaharui? Data memperlihatkan tingkat yang
terlalu minim, hanya sekitar 16% air mengisi reservoir
air tanah di Indonesia. Nilai persentase air terbaharui
untuk air tanah yang kecil dapat berimplikasi pada
bertambahnya air permukaan yang sangat besar.
Di sisi lain, kebutuhan air, khususnya air tanah, terus
meningkat. Hal ini menyebabkan penyusutan atau
berkurangnya cadangan air tanah, dan daya rusak air
pun terjadi berupa banjir, penurunan tanah (subsidence),
atau penurunan kualitas air tanah karena intrusi air
laut. Meskipun data tersebut masih perlu diklarifikasi,
ketersediaan sumber daya air tanah juga cenderung
menurun, terutama di kota-kota besar, sebagaimana
banyak diberitakan.
Pertanyaannya, apakah Indonesia tidak mempunyai
reservoir air tanah yang luas? Salah satu reservoir air
tanah yang cukup besar adalah wilayah pegunungan.
Secara geologi, bentang alam pegunungan bisa berupa

wilayah gunung api (pegunungan volkanik) dan
pegunungan tersusun atas batuan sedimen. Bentang
alam ini dicirikan oleh tingkat curah hujan yang tinggi.
Tidak mengherankan, pegunungan mempunyai potensi
kuantitas sumber daya air yang besar. Perbandingan
air yang ada di permukaan terhadap air yang meresap
sangat tergantung pada porositas (jumlah ruang dalam
butiran batuan) dan permeabilitas (kemampuan batuan
meloloskan air) dari komposisi batuan yang ada, serta
tentu saja kondisi lingkungan di wilayah resapan.
Secara empiris, wilayah gunung api muda yang
mempunyai tingkat peresapan air tinggi berbeda dengan
pegunungan yang tersusun oleh batuan tua, yaitu batuan
berumur Tersier (Miosen-Pliosen) atau sebelum Kuater
(Plistosen-sekarang). Endapan gunung api tua, terlebih
sedimen tua, menunjukkan tingkat peresapan air yang
sangat kecil. Kekhasan wilayah gunung api dengan
struktur dan tekstur batuannya ini tidak hanya sebagai
sumber potensi kebencanaan (apabila gunung api itu
meletus, misalnya), namun juga berfungsi sebagai suatu
tangki raksasa penyimpan air, baik di permukaan maupun
air di bawah permukaan.
Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah
gunung api aktif dan tak aktif terluas yang tersebar dari
ujung Sumatra hingga Maluku. Tidak bisa dipungkiri
bahwa lokasi kota-kota besar atau berbagai wilayah
pengembangan kota di Indonesia selalu berdekatan atau
terletak di hamparan pedataran endapan gunung api.
Pemenuhan kebutuhan airnya, baik kebutuhan seharihari penduduk, pertanian, maupun industri, sangat
menggantungkan pada sumber daya air dari wilayah
gunung api.
Seiring dengan pembangunan dan perkembangan
ekonomi yang meningkat, perubahan tata ruang ke arah
lereng gunung api pun terjadi. Pemerintah pusat dan
daerah sudah mengeluarkan peraturan dan berbagai
kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya air,
misalnya dalam kasus Bopuncur. Namun, tetap saja kita
masih sering mendengar kejadian mata air mengering,
pasokan air terganggu, air sungai sudah tidak mengalir
lagi di musim kemarau, penurunan muka air tanah terus
berlangsung, hingga banjir kiriman.
Dalam banyak kebijakan dan pengelolaan sumber daya
air dari beberapa wilayah, banyak hal yang menjadi
masalah. Pertama, menyamakan lapisan batuan pembawa
air (akuifer) mulai dari hulu hingga ke hilir wilayah
gunung api tanpa mempertimbangkan kerumitan
batuan di wilayah gunung api yang sangat berbeda-beda
dibanding pola endapan batuan sedimen, baik struktur
maupun tekstur. Pada jarak yang relatif dekat batuan bisa
berubah jenisnya yang berarti berubah permeabilitas
(tingkat kemampuan meloloskan air) dan kesarangan
atau porositas. Peta yang diacu memang sangat terbatas,
yakni peta geologi dan hidrogeologi regional. Kedua,
dalam penentuan daerah resapan air masih banyak
menggunakan cara konvensional (kualitatif) dan masuk
ke dalam kebijakan tata ruang.

Sebagai akibat dari masalah-masalah itu, perhitungan
nilai atau potensi bersih (net potency) sumber daya air
jenis air tanah ini menjadi terlalu tinggi (overestimate),
atau sebaliknya terlalu rendah (underestimate) untuk
air permukaan. Akibat lebih lanjut, kebijakan untuk
pembuatan resapan buatan (artificial recharge) dan
reboisasi pun menjadi tidak tepat lokasi.
Pengelolaan sumber daya air di wilayah gunung api
memerlukan penelitian yang rinci. Air mengalir melalui
ruang antar butir batuan (sistem media berpori)
atau rekahan (sistem media terekahkan), sehingga
pengetahuan dan pemahaman sistem recharge-discharge
atau sistem input-output air di wilayah ini harusnya
sangat jelas. Namun, rujukan (buku-buku, makalah
ilmiah, dll) yang mengetengahkan hidrogeologi gunung
api masih sangat terbatas, kalaupun ada boleh dibilang
dengan jari tangan, dan itu pun hanya bersifat umum.
Oleh karena itu, Asosiasi Hidrogeologi Internasional
(IAH) sangat mendorong dan mendukung pemunculan
makalah-makalah hidrogeologi gunung api.

Studi Komprehensif Air Tanah di Wilayah
Gunung Api
Penelaahan beberapa sistem resapan-luahan (rechargedischarge) daerah volkanik telah dilakukan sejak 18
tahun terakhir. Daerah penelitiannya antara lain wilayah
Cekungan Bandung, G. Salak, lereng G. Gede Pangrango,
Jawa Barat; daerah G Karang, Banten; Gunung Sibayak
(Brastagi) dan Binjai, Sumatra Utara; gunung api sekitar
Magelang, Jawa Tengah; dan wilayah Gunung Batur
(Bali). Melalui pemantauan yang relatif panjang, yaitu
setahun di setiap wilayah tersebut, diperoleh sejumlah
model yang dapat menjadi dasar pengelolaan sumber
daya air di wilayah gunung api.
Penelitian air tanah gunung api yang rinci di suatu
wilayah perlu ditunjang oleh beberapa studi sebagai alat
analisis hidrogeologi, yaitu survei topografi, analisis GIS
(geographic information system), dan lainnya. Survei
topografi merupakan kegiatan pengukuran setiap titik
studi yang didasarkan pada peta topografi dan peta citra
satelit, dan pengolahan datanya dilakukan dengan metode
analisis GIS. Penelusuri daerah aliran sungai (DAS) dan
identifikasi ukuran-ukuran jaringan air yang terdapat
didalamnya juga perlu dilakukan. Untuk itu, surveinya
didekati dengan studi hidrologi. Dengan demikian, sistem
air permukaan dan interaksinya dengan sistem air tanah
yang berkembang di daerah penelitian dapat ditelaah.
Berikutnya, dilakukan kajian geologi wilayah gunung api
yang didukung oleh kajian geofisika guna mengetahui
gambaran kondisi bawah permukaan tanah secara akurat.
Dengan cara ini maka informasi struktur geologi maupun
lapisan pembawa air (akuifer) yang berkembang dapat
diketahui dengan jelas. Selanjutnya, studi hidrokimia dan
hidro-isotop air tanah dilakukan agar dapat diketahui
asal air tanah dan perilaku dari air tanah yang mengalir.
Sintesa atas berbagai kajian tersebut akan memberikan
pengetahuan hidrogeologi yang komprehensif dengan
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pemahaman yang baik mulai dari kondisi sistem resapanluahan air tanah, laju resapan air tanah, sampai konsep
model hidrogeologi daerah penelitian.

dijumpai. Pemunculan mata air dengan debit besar sering
pula dijumpai saat lapisan batuan tersebut mengalami
pengaruh patahan.

Geologi dan Geofisik Wilayah Gunung
Api

Hasil pemetaan geologi dan pengukuran geofisik
selanjutnya dianalisis untuk melihat berbagai gambaran
di bawah permukaan tanah. Satu hal yang sangat penting
terkait dengan model adalah penggambaran (delineasi)
batas-batas cekungan air tanah. Sebaran cekungan
air tanah digambarkan secara rinci guna mengetahui
perilaku air di dalam tanah atau batuan. Luasan cekungan
air tanah juga memberi informasi akan cadangan dan
sistem resapan-luasan sumber daya air.

Pendekatan pemetaan geologi di lapangan dilaksanakan
melalui traversing, yaitu suatu kegiatan observasi
singkapan batuan. Pengambilan contoh untuk diuji di
laboratorium dalam rangka identifikasi batuan juga
dilakukan. Pengelompokan batuan sebagaimana menurut
Bronto (2006), mengacu pada pembagian oleh Bogie &
Mackenzie, 1998. Dalam klasifikasi ini fasies gunung api
dibagi ke dalam fasies sentral, fasies proksimal, fasies
medial, dan fasies distal. Istilah “fasies” batuan bermakna
suatu tubuh batuan yang memiliki kombinasi ciri yang
khas berdasarkan batuan penyusun dan struktur sedimen,
bahkan struktur biologinya, sehingga dapat dibedakan
fasies atas, tengah, dan bawah; atau, fasies terdekat
(proksimal), fasies medial (pertengahan), dan fasies distal
(terjauh) dari sumber asal, yaitu pusat letudan gunung
api, dalam kaitannya dengan endapan wilayah gunung
api.

Analisis Hidrokimia dan Hidro-isotop Air
Tanah
Pada umumnya penentuan daerah resapan air tanah
di Indonesia lebih didasarkan pada pendekatan
konvensional seperti tinggi rendahnya topografi dan
penampang tanah dan batuan bawah permukaan saja.
Beberapa penelitian memang sudah menambahkan
metode delineasi daerah resapan tersebut melalui
pendekatan analisis isotop air tanah – yaitu unsur yang
berisfat radioaktif dan diketahui laju peluruhannya
– untuk memastikan masuknya air dan mendelineasi
daerah resapan (recharge zone).

Fasies proksimal endapan wilayah gunung api ditandai
dengan asosiasi batuan sekitar puncak gunung api berupa
perselingan aliran lava dengan breksi piroklastika dan
terkadang tersingkap aglomerat. Di ujung fasies ini
seringkali dijumpai mata air yang cukup besar debitnya
dan mengairi sungai.

Bagaimanapun, penelitian terdahulu di Indonesia yang
menggunakan isotop stabil air tanah masih menimbulkan
keraguan. Hal ini disebabkan pencontohan yang
dilakukan tidak dilaksanakan secara periodik berdasarkan
musim yang ada di Indonesia. Di pihak lain, posisi
dan luas wilayah resapan akan menentukan jumlah
air yang masuk ke dalam lapisan tanah batuan yang
mengandung air tanah. Sebagai akibatnya, terjadi salah
penaksiran, yaitu terlalu besar (overestimate) atau terlalu
kecil (underestimate) dalam perhitungan kesetimbangan
air (water balance). Masalah merupakan bagian akar
permasalahan tulisan ini.

Ke arah hilir biasanya ditemukan breksi piroklastika dan
tuf sangat dominan, dan breksi lahar yang dikenal sebagai
fasies medial. Pada fasies ini berkembang celah dan sistem
rekahan yang cenderung ditandai dengan banyaknya
resapan air ke arah batuan di bawahnya. Seiring dengan
bentang alamnya yang agak melandai, di wilayah fasies
medial ini biasanya berkembang permukiman penduduk.
Endapan gunung api di sekitar kaki gunung disebut
fasies distal yang didominasi oleh breksi lahar, breksi
fluviatil, konglomerat, batupasir, dan batulanau. Melalui
pemboran inti, perselingan batuan-batuan tersebut sering

Pola fasies endapan gunung api yang mengontrol aliran air tanah.
Sumber: Bogie & Mackenzie, 1998.
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Fritz dan Fontes (1981) juga IAEA menyatakan bahwa
melalui analisis kandungan isotof 18O (oksigen) dan
isotof 2H (deuterium) dalam air tanah dan air hujan
secara berkala, maka asal usul air dapat dideteksi. Hasil
perhitungan analisis isotof 18O dan deuterium mengacu
kepada standar internasional, yaitu SMOW (Standard
Mean Ocean Water). Standar SMOW sebagai acuan
memiliki nilai rasio 18O/16O dan D/H adalah nol (0). Hasil
perhitungan analisis rasio 18O/16O dan D/H dinyatakan
dalam rasio relatif (δ) dengan satuan per mil.

	
  

Dari hasil analisis data akan dapat ditentukan berturutturut indeks kandungan isotop pada tiap stasiun (amount
effect), garis meteorik lokal dan hubungan kandungan
isotop terhadap elevasi (ketinggian). Kemudian indeks
kandungan isotop (meanweight) 18O dan 2H pada setiap
stasiun dihitung berdasarkan suatu persamaan yang akan
menganalisis kandungan isotop dan jumlah curah hujan
pada pengamatan setiap bulannya.
Hasil simulasi isotop dipadukan dengan hasil kandungan

Wilayah yang selama ini telah berkembang
eksploitasi air tanah besar-besaran di daerah
distal, tempat berkembang industri dan
pengguna air tanah lainnya, sangat ditentukan
oleh air yang berasal dari daerah fasies medial.
Sementara itu wilayah medial ini seringkali
sudah menjadi pemukiman. Oleh karena itu,
diperlukan kearifan lokal dalam program
konservasi sumber daya air untuk menjaga air
tetap meresap di wilayah tersebut.

Pemodelan dengan dasar isotop stabil deteurium dan oksigen
dalam penentuan asal-usul air.

ion yang umum dalam air alami seperti Na+, K+, Ca++,
Mg++, Cl-, CO32-=, HCO3- dan SO42-=. Dominasi kation
dan anion tersebut ditentukan dengan diagram trilinear
Piper (1944). Hasilnya digunakan untuk memastikan hasil
kandungan isotop stabil air tanah. Melalui metode ini,
fasies air tanah yang dihasilkan dapat digunakan dalam
memverifikasi penafsiran geologi.
Daerah resapan yang lokasi tepatnya telah dapat
ditentukan dan perhitungan sebaran luasnya cukup
mendekati kenyataan akan memberikan hasil perhitungan
input air yang lebih akurat. Dengan cara itu, kuantitas
masukan air di suatu wilayah dapat ditetapkan. Bukan
tidak mungkin bahwa data taksiran untuk penentuan
besaran air yang masuk ke dalam reservoir yang

Model hidrogeologi Gunung Salak relatif mewakili model lainnya.

digunakan dalam pengelolaan sumber daya air selama ini,
terlalu berlebihan. Akibatnya, terjadi ketimpangan debit
aman dalam suatu wilayah yang jauh di atas kapasitas
yang ada. Penting untuk diketahui bahwa data kasar air
hujan yang meresap di wilayah gunung api menunjukkan
21% hingga 37% dari total air hujan yang jatuh di wilayah
tersebut.
Hasil-hasil pengetahuan hidrogeologi gunung api dari
penelitian yang disebutkan di atas setidaknya membuat
pengelolaan sumber daya air harus lebih hati-hati.

Selanjutnya, model konservasi air tanah yang
didasarkan pada pengetahuan fasies batuan
gunung api dan daerah resapan-luahan ini perlu
menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan
	
   tata ruang wilayah. Dengan demikian, sumber
daya air yang berkelanjutan di wilayah gunung
api akan memberi kemampuan dan kapasitas
potensi air yang dapat dimanfaatkan oleh
kegiatan manusia untuk kegiatan sosial ekonomi
di sekitarnya.

Perlu Tindakan Segera
Terdapat beberapa hal paling penting tentang air
tanah di wilayah gunung api. Pertama, nilai persentase
terbaharui air tanah yang kecil merefleksikan kepastian
kelangkaan air di musim kemarau dan air permukaan
yang bertambah besar di musim hujan (banjir). Kegiatan
konservasi yang melibatkan berbagai sektor termasuk
masyarakat di dalamnya sudah tidak dapat ditunda lagi.
Kedua, manajemen sumber daya air yang konvensional
perlu ditunjang dengan pemahaman hidrogeologi yang
terukur melalui pendekatan studi yang komprehensif.
Dengan cara ini, maka penentuan daerah
resapan untuk keperluan konservasi dan luas
cekungan jauh lebih akurat dan pasti alias tidak
berubah-ubah. Dengan demikian, perhitungan
kesetimbangan air akan lebih mendekati
kenyataan, dan kepastian serta ketepatan daerah
konservasi akan mendukung penentuan tata
ruang wilayah.
Ketiga, hasil-hasil studi atau kajian hidrogeologi
di wilayah gunung api menunjukkan potensi
yang besar dalam pengelolaan sumber daya
	
  
air. Di antaranya, potensi itu menjadi dasar
dalam menyelesaikan kelangkaan air di musim
kemarau dan menurunkan air permukaan –
sehingga tidak menjadi banjir - di musim hujan.
Potensi lainnya, dilihat dari jumlah gunung api Indonesia
yang mencapai 127 buah atau 30% luas dataran Indonesia.
Keberadaan gunung api yang seringkali di dekat – atau
tidak jauh dari - kota-kota dan wilayah perkembangan
ekonomi, apabila potensi sumber daya airnya dikelola
dengan baik sumber daya air, maka wilayah gunung api
dapat menjadi sumber ketahanan air nasional.■
Tulisan ini disarikan dari orasi pengukuhan Guru Besar penulis.
Penulis adalah Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Universitas
Padjadjaran.
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Kota Mataram di pagi hari. Foto: Budi Brahmantyo.

Mikrozonasi

Bahaya Gempa
Kota Mataram
Oleh: Asdani Soehaimi, Marjiyono, dan Robby Setianegara

Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terletak di Pantai barat Selat
Lombok, tempat Garis Wallace berada. Kondisi geotektonik yang aktif sebagai akibat
dari tumbukan (collation) tak simetri antara lempeng-lempeng aktif, yaitu lempeng
Samudra Indo-Australia dengan lempeng benua Euro-Asia di sebelah selatan wilayah
provinsi ini, menjadikan Zona Wallace (Selat Lombok) – yang terletak kurang dari 25
km sebelah timur Kota Mataram dan sesar Busur Belakang Flores – yang terletak lebih
kurang 75 km di utara kota ini sebagai daerah yang aktif secara seismik. Beberapa
kejadian gempa merusak pernah terjadi di daerah ini, yaitu di tahun 1979, 1985, 1987,
2004, dan 2013.
28

GEOMAGZ | SEPTEMBER 2015

Kondisi geologi yang telah diketahui
menunjukkan bahwa Kota Mataram berada
di atas beberapa satuan batuan (litologi)
dari yang berumur tua hingga paling muda,
yaitu: endapan vulkanik darat (fluvial),
endapan alur sungai tua dan muda, endapan
dataran banjir tua dan muda, dan endapan
lempung pasiran rawa dan pantai. Setiap
satuan batuan ini menunjukkan perbedaan
respons dinamis terhadap guncangan tanah
akibat gempa. Karena itu, perlu dilakukan
pemetaan dan penyelidikan atas potensi
bahaya akibat guncangan gempa tersebut
dengan metode yang sesuai, salah satunya
metode mikrotremor.
Studi yang dilakukan di Kota Mataram ini
menunjukkan bahwa metode mikrotremor
merupakan sebuah solusi praktis untuk
membuat peta mikrozonasi gempa atau
potensi bahaya guncangan akibat gempa.
Peta yang dihasilkan ini merupakan data
dan informasi dasar dalam rekomendasi
umum perencanaan pengembangan dan
pembanguan kota. Dengan contoh di Kota
Mataram, diharapkan kota-kota lainnya
yang memiliki ancaman bahaya gempa
serupa dapat melakukan studi mikrozonasi
kegempaan.

Konsep Dasar Mikrozonasi
Intensitas guncangan tanah (ground
shaking) selama suatu kejadian gempa pada
lokasi (site) tertentu tidak saja bergantung
kapada besaran dan jarak pusat gempa,
melainkan juga secara kuat dipengaruhi
oleh kondisi geologi setempat. Di dekat
permukaan, lapisan sedimen (endapan)
dapat memperkuat gelombang seismik dan
mengakibatkan guncangan yang lebih kuat
jika dibandingkan dengan batuan keras di
bawahnya.

Konsep mikrozonasi seismik.

Tujuan dari studi mikrozonasi seismik adalah untuk
membuat zona-zona berdasarkan perbedaan intensitas
guncangan yang mungkin terjadi dengan menggunakan
data kondisi tanah setempat. Data kondisi tanah tersebut
dapat diperoleh dari berbagai metode seperti pengeboran,
investigasi atau catatan gempa. Konsep mikrozonasi
yang digunakan dalam studi ini didasarkan kepada
penggunaan data yang diperoleh dari survei mikrotremor.
Dua parameter paling penting yang menentukan reaksi di
permukaan lapisan batuan yang lunak untuk guncangan
tanah adalah ketebalan lapisan dan struktur kecepatan
gelombang geser (shear-wave velocity, Vs). Kombinasi
dari teknik mikrotremor (single-station and array)
memungkinkan untuk memperkirakan kedua parameter
tersebut. Reaksi untuk guncangan biasanya dinyatakan
dengan bantuan suatu fungsi perpindahan gelombang

	
  

geser mendatar (SH-transfer). Fungsi ini menunjukkan
suatu penguatan relatif dari guncangan sebagai fungsi dari
frekuensi guncangan untuk struktur bawah permukaan
tertentu (ketebalan lapisan dan kecepatan Vs).
Adalah penting untuk dicatat bahwa penguatan yang
disebabkan oleh lapisan tanah bergantung kepada
frekuensi. Selain untuk memperkirakan seberapa
besar kerusakan atas bangunan buatan manusia yang
disebabkan oleh suatu guncangan gempa pada suatu
lokasi tertentu, peneliti juga harus memperhatikan
tiga komponen berikut: (1) frekuensi spektrum gempa
pada lokasi batuan keras (sumber spektrum); (2)
ketergantungan frekuensi penguatan bawah tanah (efek
setempat); dan (3) ketergantungan reaksi frekuensi
bangunan terhadap guncangan.
Teknik mikrotremor dapat menyediakan informasi untuk
komponen (2), yakni fungsi perpindahan gelombang
geser mendatar (SH-transfer function). Peta mikrozonasi
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Peta periode dominan
Kota Mataram.

	
  

yang telah disusun sesuai dengan konsep yang digunakan
dalam studi ini tidak dapat memberikan informasi yang
spesifik berkenaan dengan komponen (1) atau komponen
(3), namun, dapat memberikan nilai relatif bahaya terkait
dengan komponen (2).
Peta mikrozonasi memperlihatkan tingkat potensi bahaya
untuk setiap lokasi (site) di daerah kajian sebagai nilai
tunggal, bukan suatu rentang nilai. Dengan demikian,
diperlukan penurunan suatu nilai penguatan rata-rata

dari penguatan tertentu yang bergantung pada frekuensi.
Dalam kaitan ini, komponen (1) dan komponen (3) juga
dipertimbangkan. Informasi berkenaan dengan ketiga
komponen tersebut dapat diperoleh dari Kode Bangunan
Indonesia, Standar Nasional Indonesia (SNI) 1727,
tahun 2012, dalam bentuk kelas lokasi dan rancangan
respons spektrum (design response spectra). Dalam
SNI tersebut, bentuk dan rancangan respons spektrum
ditentukan berdasarkan kelas lokasi (site class), dan kelas

Peta ketebalan sedimen
lunak di Kota Mataram.
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lokasi ditentukan berdasarkan kecepatan gelombang
geser pada 30 meter tanah bagian atas (Vs30). Yang
terakhir ini (Vs30) dapat diperoleh dari data hasil survei
mikrotremor.
Dalam konsep yang diuraikan di sini, SNI untuk
rancangan respons spektrum digunakan sebagai fungsi
pembobot untuk fungsi pemindah gelombang geser
mendatar (SH-transfer function) sebelum nilai penguatan
ditentukan. Di sinilah, rancangan respons spektrum
yang ditentukan oleh ahli teknik sipil (bangunan) sebagai
standar untuk rancangan bangunan dan menentukan
terapannya ke dalam peta mikrozonasi. Alat mikrotremor
memberikan informasi tentang struktur kecepatan dan
ketebalan sedimen, sehingga Vs30 dapat diperoleh.
Juga, fungsi pemindahan gelombang geser mendatar
dapat dihitung dari hasil pembacaan mikrotremor. Nilai
Vs30 selanjutnya digunakan untuk menentukan kelas
lokasi sesuai SNI. Bersama-sama dengan nilai bahaya
kegempaan secara umum yang diperoleh dari SNI
untuk daerah penelitian, sehingga informasi kelas lokasi
memungkinkan untuk perhitungan rancangan respons
spektrum untuk setiap lokasi berdasarkan SNI.
Rancangan respons spektum selanjutnya digunakan untuk
membuat fungsi perpindah gelombang geser mendatar
(SH-transfer function) sehingga dapat dihitung nilai
penguatan rata-rata untuk setiap lokasi. Peta mikrozonasi
disusun berdasarkan nilai penguatan rata-rata tersebut.
Keseluruhan dari nilai-nilai tersebut dianalisis secara
statistik dengan tujuan untuk membuat tiga kelas

bahaya relatif, yaitu sebagaimana diwakili oleh warna
biru, kuning, dan merah. Masing-masing kelas tersebut
menempati sekitar sepertiga dari keseluruhan luas daerah
penyelidikan di Kota Mataram. Sebagai langkah akhir,
suatu rata-rata nilai zona dapat diperoleh untuk setiap
satuan wilayah terkecil (desa) di Kota Mataram.

Mikrozonasi Kota Mataram
Peta mikrozonasi dimaksudkan untuk dapat
dimanfaatkan oleh perencana kota dalam pengembangan
kota yang peka terhadap bahaya guncangan gempa. Peta
tersebut menguraikan potensi relatif dari zona bahaya
gempa (seismic hazard) pada tingkat perkotaan dan
membantu untuk mengenali bagian-bagian dari kota
yang kemungkinan mengalami intensitas goncangan yang
rendah (warna biru) dibanding bagian lainnya (kuning
dan merah) yang memiliki intensitas goncangan yang
lebih tinggi selama gempa terjadi.
Peta mikrozonasi juga mengandung informasi geoteknik
yang relevan untuk kebutuhan ahli teknik sipil, seperti
tebal sedimen, kelas lokasi, penguatan di lokasi dan
frekuensi yang dominan. Ini semua akan membantu
untuk memperkirakan kondisi bawah tanah dalam
fase perencanaan dari kegiatan membuat bangunan.
Akhirnya, peta mikrozonasi seharusnya juga mengandung
rekomendasi untuk prioritas pengembangan kota dan
evaluasi ulang serta penyesuaian kembali (retro-fitting)
untuk bangunan yang ada, dengan mempertimbangkan
tingkat bahaya relatif akibat gempa.

	
  

Peta klasifikasi situs batutanah Kota Mataram.
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Pemetaan dan penelitian mikrozonasi bahaya gempa di
Kota Mataram telah dilakukan dengan menggunakan
metode mikrotremor. Tujuan akhirnya adalah
mengurangi risiko gempa. Berdasarkan metode tersebut,
Kota Mataram memiliki 4 peta dasar mikrozonasi, yaitu
peta periode gempa dominan, peta ketebalan sedimen
lunak, peta klasifikasi tanah dan batuan setempat, dan
peta rata-rata penguatan.
Penelitian, evaluasi, dan analisis terhadap peta dasar
mikrozonasi ini menghasilkan suatu Potensi Bahaya
Guncangan Tanah Akibat Gempa (Potential Earthquake
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Ground Shaking Hazard) atau yang biasa disebut mikro
zonasi untuk Kota Mataram. Berdasarkan peta-peta
tersebut, Kota Mataram dapat dibagi menjadi tiga zonasi,
yaitu amplifikasi tinggi (3), menengah (2), dan rendah
(3). Amplifikasi ini memperlihatkan indeks potensi
bahaya guncangan tanah akibat gempa untuk kota
tersebut. Ini berarti peta mikrozonasi ditujukan untuk
dapat digunakan sebagai alat perencanaan, di mana kode
bangunan (building code) harus tetap diterapkan selama
pembangunan suatu proyek bangunan. Dengan demikian
peta mikrozonasi, dapat digunakan oleh perencana di

Penutup
Pemetaan dan penelitian tentang
mikrozonasi potensi bahaya gempa
di Kota Mataram menyimpulkan
adanya Zona 3, Zona 2 dan Zona
1. Zona 3 adalah zona yang tidak
diizinkan dibangunnya fasilitas
penting di dalamnya. Pada Zona
3 perlu dilakukan evaluasi ulang
atas fasiltas bangunan yang ada.
Demikian pula, penyesuaian ulang
(retro-fitting) fasilitas bangunan,
studi geologi khusus, penyelidikan
lokasi (site investigation), dan
rancangan khusus fondasi, perlu
dilakukan pada Zona 3 ini.
Pada Zona 2 perlu dilakukan
pemeriksaan kekuatan bangunan
(pengkategoirian risiko) dan
penyesuaian ulang perlu
dipertimbangkan. Adapun pada
Zona I, dapat ditempatkan struktur
kategori risiko tinggi yang telah
direncanakan. Pengembangan
kota juga direkomendasikan dapat
dilakukan di zona ini.

pemerintahan kota, khususnya dalam studi ini untuk Kota
Mataram dalam pengembangan kota yang peka terhadap
bahaya gempa.
Adalah penting untuk dicatat, bahwa peta mikrozonasi
tidak dapat menggantikan kode bangunan nasional untuk
Indonesia. Standar yang ada pada SNI 1726:2012, telah
memberikan informasi yang rinci untuk ahli teknik sipil,
termasuk didalamnya instruksi untuk uji (tanah) dasar
bangunan. Seluruh aktivitas utama pembangunan di
Indonesia harus mengikuti standar tersebut.

Untuk keseluruhan zona, dapat
	
  
diprioritaskan
pembangunan
pada zona bahaya rendah,
juga diprioritaskan relokasi dan penyesuaian ulang
fasilitas bangunan pada zona bahaya tinggi, serta
pemberlakuan dan penerapan regulasi kode bangunan
yang mempertimbangkan dengan baik ancaman bahaya
gelombang (seismic). ■
Asdani Soehaimi adalah Peneliti Utama bidang Seismologi;
Marjiyono adalah Peneliti Muda bidang Geofisika; dan Robby
Setianegara adalah Penyelidik Bumi Pertama Geofisika. Ketiganya
bekerja di Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, KESDM.
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Menata

Eksotisme
Dieng
Oleh: Priatna

Angin mendesis di atas ketinggian. Tiupan angin itu membuat gesekan pada bebatuan
serta tanaman sekitar sehingga terdengar semacam siulan. Nun di bawah sana terlihat
lukisan alam, Telaga Warna dan Telaga Pengilon dilatari bingkai hijau pepohonan dan
birunya langit.
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Telaga Warna dan Telaga Pengilon dilihat dari Batu Ratapan Angin

ARTIKEL
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Kawah Sikidang selalu diburu wisatawan

Pemandangan indah ini dapat dinikmati dari atas batu
berbentuk kotak dan berdiri kokoh, di atas bukit sekitar
Dieng Plateau Theatre. Tempat yang dikenal sebagai Batu
Ratapan Angin ini memang merupakan tempat yang tepat
untuk menikmati indahnya pemandangan Telaga Warna
dan Telaga Pengilon.
Pemandangan dari Batu Ratapan Angin ini termasuk
salah satu destinasi wisata di Dataran Tinggi Dieng,
yang kian hari kian menjadi buah bibir para wisatawan
domestik maupun mancanegara. Kawah, kompleks
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percandian, dan titik-titik untuk mengabadikan momen
matahari terbit telah memikat banyak orang untuk datang
ke Dieng. Untuk keamanan dalam menikmati wisata ini,
Dieng perlu ditata lebih baik lagi.

Menata untuk Mitigasi dan Wisata
Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan berwisata
di Dieng, tentu saja, diperlukan sentuhan pengelolaan
dari berbagai pihak termasuk geologi. Menurut Gunawan
(1968), struktur geologi di daerah Kompleks Dieng
dipengaruhi pergerakan tektonik Kuarter yang masih aktif

Sikidang kondisi saat ini

Sikidang kondisi saat ini

yang khas di Dataran Tinggi Dieng. Kejadian dahsyat
yang terjadi pada 1979 contohnya. Saat itu, warga
Dieng harus kehilangan 149 orang karena menghirup
gas beracun yang keluar dari Kawah Timbang setelah
terjadi letusan freatik di Kawah Sinila. Di samping itu,
berdasarkan catatan sekurang-kurangnya pernah terjadi
15 peristiwa gempa dan letusan vulkanik yang juga
mengakibatkan korban jiwa.
Dengan demikian, agar wisatawan memperoleh kepuasan
ketika datang ke Dieng, penataan kawasan baik penataan
kota secara umum juga penataan khusus di daerah wisata
sangat mutlak diperlukan. Ditambah kian ramainya orang
datang berdampak pada pentingnya pengelolaan kawasan
tersebut.

hingga sekarang. Sementara dari sisi kegunungapiannya,
Neumann van Padang (dalam Kusumadinata et al.,
1979) menyebutkan, 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 barat daya - tenggara, kelanjutan dari
deretan Gunung Sumbing-Sundoro.
Hal yang penting yang harus diwaspadai adalah ciri khas
aktivitas Gunung Api di Dataran Tinggi Dieng. Karena
semburan gas racun menjadi penanda kegunungapian

Dalam kaitannya dengan penataan kawasan wisata Dieng,
pususa perhatian diarahkan pada kawah-kawah yang
merupakan manifestasi dari aktivitas kegunungapian
Dataran Tinggi Dieng. Kawah-kawah yang akan dikaji
dari sisi gas vulkanik serta implikasinya terhadap
kawasan wisata Dieng itu adalah Kawah Sikidang, Kawah
Sikendang, dan Kawah Sileri.

Dari Kawah ke Kawah
Dari tiga kawah yang menjadi pusat perhatian, Sikidang
menempati posisi pertama dari sisi banyaknya jumlah
pengunjung. Kawah ini berada di sebelah selatan kawasan
wisata Dieng, sekitar 800 meter dari Telaga Warna, atau
sekitar 1,5 km dari Kompleks Candi Arjuna. Lokasinya
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Kawah Sikendang disamping Telaga warna

berada di lahan agak datar, sehingga pengunjung dapat
dengan jelas melihat gumpalan asap yang mengepul-epul
putih dari Sikidang.
Sementara di kejauhan, sekeliling Sikidang didominasi
kehijauan perbukitan serta mata air yang membentuk
anak sungai. Kawah di tengah lembah itu berdiameter
sekitar 4 meter. Uap putih mengepul dan meliuk-liuk
ditiup angin. Sementara di beberapa titik, muncul
semburan air dan uap panas. Suara blek-blek kian
terdengar saat mendekati bibir kawah. Semburan air
panas berwarna abu-abu yang meloncat-loncat, tercium
juga aroma belerang seperti bau telur busuk. Di sekitar
Sikidang ada beberapa kawah kecil serta kawah mati.
Sesuai namanya, kawah-kawah yang kecil ini selalu
berpindah pindah seperti kidang (kijang).
Kawah Sikidang menjadi satu-satunya objek wisata di
Dieng yang banyak dikunjungi adalah Kawah Sikidang.
Hal ini dapat dimengerti dari kandungan gas karbon
dioksidanya yang relatif lebih rendah dibandingkan
dengan kawah-kawah lainnya. Konsentrasinya 5,65%,
sehingga layak terus dikembangkan sebagai kawasan
wisata Dieng. Meski demikian, penataan lingkungan di
sekitar kawah harus menjadi perhatian, berupa pagar
pembatas dan papan peringatan tentang bahaya gas
beracun yang mungkin terjadi.
Di tepi Telaga Warna ada aktivitas gas vulkanik dari
Kawah Sikendang. Dengan konsentrasi CO2 sebesar
73,801% volume, kawah ini memerlukan penataan
dengan cara membuat pagar dan papan peringatan agar
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masyarakat tidak mendekati ke lubang fumarola yang
berada di tepi Telaga Warna. Para pengunjung juga
dihimbau untuk menggunakan masker ketika melewati
Kawah Sikendang, saat mereka pulang dari Kompleks
Telaga Warna-Pengilon dan mengakhiri kunjungannya
dari gua-gua di sekitarnya.
Konsentrasi CO2 di Kawah Sileri sebesar 56,01% volume,
sebaiknya tidak dikembangkan sebagai kawasan wisata.
Namun, bila terpaksa terus dikembangkan, maka
pembuatan pagar dan papan peringatan agar masyarakat
tidak mendekati kawah mutlak harus dibuat. Begitu juga
pemasangan pagar harus dilakukan di Kawah Sileri, jika
tetap ingin dijadikan sebagai tempat kawasan wisata.
Papan peringatan yang terutama bermanfaat saat cuaca
berkabut harus dipasang di beberapa tempat di sekitar
Kawah Sileri.
Oleh karena itu, pihak-pihak yang terkait wajib
mengembangkan materi sosialisasi kebencanaan geologi
yang meliputi tata ruang, peta daerah rawan bencana,
jenis dan gejala terjadinya bencana, mitigasi bencana,
peta evakuasi, peta potensi kerentanan di daerah rawan
bencana, SOP penanganan bencana, sistem peringatan
dini (early warning system), dan buku bencana serta
mitigasinya.

Implikasi
Penataan kawasan wisata Dieng berdasarkan karakteritik
gas harus benar-benar dipahami. Di satu sisi, ancaman
gas beracun mengintai setiap saat, tapi di sisi lain

Konsep penataan Kawah Sikendang, Telagawarna. Ilustrasi: Ayi
Sacadipura.

Kawah Sileri indah bila ditata lebih serius. Ilustrasi: Ayi Sacadipura.

	
  

Peta zonasi gas karbon dioksida di Kawasan Wisata Dieng

potensi wisatanya begitu besar untuk dikembangkan.
Atas dasar itu data gas vulkanik yang diperoleh dapat
diimplementasikan dalam mitigasi bencana gunung api.
Data gas vulkanik dapat digunakan sebagai referensi
dalam pembuatan peta kawasan rawan bencana gunung
api. Lebih lanjutnya, agar masyarakat memahami tingat
bahaya gas vulkanik, perlu dilakukan sosialisasi dalam
berbagai tingkatan pengetahuan masyarakat. Selain itu,
para ahli juga sangat diharapakan untuk menyebarluaskan
pengetahuan tentang gas vulkanik kepada masyarakat.
Selanjutnya, peta zonasi konsentrasi gas karbon dioksida
di kawasan wisata Dieng sebagai salah satu produk
analisis karakteristik gas vulkanik dapat dimanfaatkan
oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penataan
kawasan wisata Dieng. Di dalam peta tersebut diperoleh
informasi mengenai kawah-kawah yang mengeluarkan
gas karbon dioksida yang berbeda beda dalam persen
volume.

Dengan demikian, manajemen atau pengelolaan kawasan
yang berbasis kepada informasi kegeologian, lebih
khususnya mengenai vulkanismenya, sangat penting
untuk dikedepankan. Apalagi kini Dieng menjadi
destinasi wisata unggulan di wilayah Jawa Tengah,
sehingga pemerintah daerahnya melalui kabupaten
terkait dan dinas pariwisata mendapat tugas penting
untuk mewujudkan Dieng sebagai destinasi wisata
yang aman dan nyaman. Yang terpenting lagi adalah
mempersiapkan masyarakat Dieng agar tetap melek
terhadap fenomena gas vulkanik yang melingkupi daur
kehidupan mereka. Bila semuanya sudah terarah ke arah
upaya mengedepankan keselamatan, keamanan, dan
kenyamanan, maka eksotisme Dieng akan tertata dengan
baik. ■
Penulis adalah Kepala Seksi Edukasi dan Informasi Museum
Geologi, Badan Geologi.
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Melacak Air Kars

Cijulang
Oleh: Munib Ikhwatun Iman dan Taat Setiawan

Kars Cijulang mungkin kurang begitu dikenal oleh masyarakat luas. Namun, nama
Green Canyon atau Cukang Taneuh, telah dikenal luas sebagai tempat wisata alam yang
terletak sekitar 28 kilometer di sebelah barat Pangandaran, Jawa Barat. Ditinjau dari
segi hidrogeologi atau ilmu yang mempelajari air tanah, tidak banyak yang tahu bahwa
Green Canyon itu merupakan hidrogeologi kars, yaitu Kars Cijulang. Nama Cijulang juga
merupakan nama sungai yang membelah wilayah kars ini.
Sistem aliran air tanah pada kawasan kars termasuk unik.
Hal ini disebabkan air menjadi media untuk membentuk
daerah alirannya sendiri dengan cara melarutkan batuan
yang dilaluinya di bawah permukaan tanah. Jika rongaronga yang terbentuk dari hasil pelarutan ini saling
berhubungan, maka terbentuk saluran yang menjadi
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sungai di bawah tanah. Di permukaan tanah, suatu
kawasan kars mungkin tidak memperlihatkan aliran air.
Namun, justru di bawahnya, di dalam gua-gua, mungkin
hadir aliran air, baik berupa saluran maupun sungai.
Saluran air di bawah permukaan ini semuanya terbentuk
dari proses pelarutan.

Gambar ilustrasi saluran terbentuk
dari celahan, celahan dari rekahan,
rekahan berawal dari zona lemah
secara struktur. Hal ini di permukaan
tercermin dengan adanya depresi
dalam bentuk kelurusan lembah.
Akumulasi air tanah terbesar biasanya
terdapat pada zona kelurusan saling
bersilangan.

Tulisan ini menyajikan suatu upaya awal dalam
mengidentifikasi potensi air pada kawasan kars dengan
metode tidak langsung. Metode yang digunakan adalah
penafsiran kelurusan-kelurusan di permukaan Kars
Cijulang dan interpretasi kandungan air di bawahnya.
Analisis neraca air digunakan untuk menghitung
perkiraan jumlah yang terkandung di dalam kawasan
tersebut.

Prinsip Pelacakan Air di Kawasan Kars
Penelitian air di kawasan kars Cijulang dilakukan
dengan metode analisis hidrokimia untuk mengetahui
kualitasnya, dan analisis neraca kesetimbangan air untuk
menghitung kuantitasnya.
Sebelumnya, dilakukan perhitungan sebaran distribusi
air dengan menarik garis batas kawasan kars Cijulang.
Langkah ini biasa disebut sebagai delineasi. Dalam
dunia air permukaan seperti sungai, delineasi sama
dengan penarikan batas daerah aliran sungai (DAS) yang
menentukan kawasan yang mempengaruhi terkumpulnya
air di satu titik di sungai tersebut. Dalam kars berbeda,
karena sungai tersebut berada di bawah permukaan
tanah. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan lain
untuk menganalisis batas daerah aliran sungai di bawah
permukaan tanah pada kawasan kars.
Salah satu pendekatan yang digunakan dalam
menentukan batas daerah aliran di kars adalah
analisis atau karakterisasi kelurusan morfologi. Pola
analisis kelurusan morfologi dapat dikenali dari peta
topografi, foto udara, maupun citra satelit. Kelurusan ini
diidentifikasi sebagai ekspresi dari zona rekahan (kekar,

sesar) pada batuan. Analisis selanjutnya dibantu dengan
piranti lunak komputer khusus untuk mengolah informasi
geografisnya.
Karakterisasi kelurusan morfologi tersebut meliputi
perhitungan statistika kelurusan morfologi (lineament
statistics), densitas jumlah kelurusan (lineament count
density), densitas panjang kelurusan (lineament length
density), dan densitas titik perpotongan kelurusan
(intersection points lineament density). Dasar perhitungan
densitas kelurusan menurut Hardcastle (1995) dalam
Kim (2003) adalah dengan membuat grid dengan interval
yang tetap pada daerah penelitian, dimana perpotongan
antara grid vertikal dan horizontal disebut node grid.
Perhitungan densitas kelurusan dilakukan dengan
menjumlahkan jumlah kelurusan, jumlah panjang
kelurusan, dan jumlah titik perpotongan antar kelurusan
dalam sebuah luasan lingkaran dengan radius r. Titik
tengah dari lingkaran tersebut adalah node grid dengan
interval grid sama dengan radius lingkaran r.

Hasil Studi Pelacakan Air Kars Cijulang
Untuk memperkirakan air yang mengalir di bawah tanah
pada Kars Cijulang diperlukan pendekatan awal terhadap
medianya, yaitu batuan pembentuk kars dan struktur
geologinya. Menurut Parizek (1967) dalam Schwartz dan
Zhang (2003), pelarutan batuan memperkaya porositas
rekahan batuan karbonat. Fenomena depresi kars
seperti lembah kars, dolin, sinkholes, dan sebagainya,
berkembang terutama sepanjang zona rekahan, baik sesar
maupun kekar. Air memiliki kecenderungan mengalir
melalui zona rekahan baik sesar maupun kekar yang
secara morfologi ditunjukkan oleh kelurusan-kelurusan
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lembah di daerah kars.

dengan warna hijau muda sampai hijau tua, biru, dan

Hasil analisis densitas kelurusan yang telah dilakukan di
kawasan Kars Cijulang menghasilkan node grid dengan
nilai densitasnya masing-masing yang dapat dipetakan
secara spasial seperti digambarkan pada diagram blok

merah. Nilai tiap node-grid dapat dibuat dalam bentuk
peta kontur dari masing-masing densitas kelurusan.
Semakin gelap warna hijaunya menggambarkan nilai
densitas yang semakin besar.

Gambar ilustrasi memperlihatkan cara perhitungan densitas dari kelurusan dengan membuat grid dengan interval tetap. Perpotongan tiap
grid menjadi titik sebagai pusat perhitungan dari suatu lingkaran. Dalam tiap lingkaran dihitung jumlah kelurusan, panjangnya, dan jumlah
titik perpotongan antar kelurusannya. Setiap node-grid akan memiliki tiga nilai, yaitu jumlah, panjang, dan jumlah titik perpotongan. Ket:
circle with radius r = lingkaran dengan radius r, Count the intersection points of each lineament within a circle like the points 1) and 2) = Hitung
jumlah titik perpotongan masing-masing kelurusan di dalam sebuah lingkaran seperti titik 1) dan 2); Sum of lineaments = Jumlah kelurusan;
circle1, 2, 3 and 4 = lingkaran 1, 2, 3, dan 4; Study area = daerah penelitian, Target area = daerah penelitian; node point = titik node; r =
radius
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Gambar tiga dimensi (diagram blok) kawasan Kars Cijulang daerah yang diteliti potensi air tanahnya, skala . Keterangan gambar: ZT1 = Zona
transisi pertama atau, paling atas, setebal kl. 25 meter, tempat air mengalir; ZT2 = Zona transisi ke-2, dibawah ZT1, setebal lebih sekitar 25
meter, dan ZAM = Zona aliran menerus; Lingkaran/elip warna merah = mulut gua kering; lingkaran/elip warna biru = gua berair

Peluang akumulasi air tanah semakin besar di area
dengan warna yang semakin gelap. Sebaran warna
hijau secara lateral berpeluang sebagai rekahan yang
tersambung dan diinterpretasikan sebagai jalur aliran air
tanahnya. Warna hijau paling tua dihasilkan dari node
grid dengan nilai yang diwakili oleh 14-16 kelurusan
per kilomenter persegi, sedangkan warna hijau paling
muda memiliki nilai densitas kelurusan dalam kisaran
0 – 2 kelurusan per kilometer persegi. Semakin banyak
kelurusan di suatu area, maka akan semakin besar
kemungkinan area tersebut sebagai jalur air.
Lingkaran biru dan merah merupakan mulut gua, yang
berwarna merah merupakan gua kering dan merupakan
inlet atau air masuk ke dalam tanah. Lingkaran berwarna
biru merupakan gua keluaran air tanah atau outlet.
Gua kering lebih banyak dijumpai di bagian timur laut
dengan elevasi atau permukaan tanah yang lebih tinggi,
ke arah bagian hulu dari sungai Cijulang. Meski alirannya
berbelok ke arah timur, hasil analisis kelurusan justru
memperlihatkan adanya jalur aliran air tanah yang ke
arah tenggara. Gua berair pun banyak dijumpai di bagian
tenggara ini.
Dari model konseptual kars Cijulang, pada elevasi atau
ketinggian 100 meter dari permukaan laut merupakan
batas zona kering dan zona transisi. Zona kering di atas
elevasi tersebut umumnya tempat masuknya air ke dalam
sistem kars. Sedangkan pada zona transisi hingga elevasi
50 meter di atas permukaan laut, aliran air didominasi
jaringan rongga atau rekahan. Beberapa mataair kars
permanen meskipun debitnya kurang dari satu liter per

detik dijumpai di zona ini. Pada elevasi di bawah 50 meter
termasuk dalam zona aliran menerus sebagai akumulasi
zona di atasnya, mataair kars mengalir permanen dan
debitnya pun relatif besar, yaitu lebih dari 30 liter per
detik dengan aliran bersifat horizontal.
Kuantitas air di sekitar kars Cijulang dihitung
berdasarkan analisis neraca air yang menghasilkan nilai
sebesar 109 juta meter kubik per tahun. Kuantitas terbesar
akan terakumulasi di bulan November mencapai 20%.
Kualitas air termasuk sadah, tetapi masih aman untuk
dikonsumsi sebagai air minum berdasarkan standar baku
air minum dalam peraturan menteri kesehatan nomor
416 tahun 1990

Studi Lebih Lanjut yang Diperlukan
Melalui metode ini diharapkan dapat membantu dalam
menganalisis potensi sumber daya air di wilayah kars
yang umumnya memperlihatkan wilayah yang sulit atau
jarang terdapat air di permukaan tanahnya. Untuk itu,
metode ini masih perlu dibuktikan dengan metodemetode lainnya. Metode penyelidikan hidrogeologi secara
langsung dapat dengan melakukan pengeboran ataupun
pemetaan gua melalui penyusuran gua (spaleologi).
Secara tidak langsung, metode yang dapat dilakukan
adalah metode geofisika berupa resistivitas dengan
konfigurasi double dipole atau dengan metode uji jejak
(tracer test). ■
Penulis bekerja di Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi
Lingkungan, Badan Geologi.
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Sekilas

Geologi Medis
di Indonesia
Oleh: Aminuddin dan Andiani

Dengan semakin berkembangnya ilmu geologi terapan terhadap lingkungan maka akan
semakin luas kegiatan yang bisa dilaksanakan. Cakupannya tidak terbatas pada kondisi
fisik kebumian saja, melainkan juga pada kondisi lingkungan kesehatan masyarakat.
Bagi negara-negara maju, ilmu geologi untuk kesehatan masyarakat atau geologi medis
(medical geology) sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Namun, di negara
berkembang seperti Indonesia, ilmu terapan ini baru saja diperhatikan setelah banyak
terjadi kasus yang terkait kegiatan pertambangan. Misalnya, dampak negatif penggunaan
air raksa (mercury) dan sianida (CN) terutama pada penambangan emas tanpa izin.
Terkait UU No. 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah saatnya
daerah kabupaten/kota maupun provinsi melakukan
penyelidikan geologi lingkungan kesehatan masyarakat.
Yakni, pada kondisi yang secara alamiah sudah terjadi
pencemaran (natural resources), terutama pada daerah
yang ada indikasi pencemaran terhadap batuan tertentu
dan/atau akibat letusan gunung berapi, dan pencemaran
pada kegiatan pertambangan mineral logam (artificial
resources). Berkaitan dengan hal itu, telah dilakukan kerja
sama antara Badan Geologi dengan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
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Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan,
Badan Geologi, sebagai bagian dari instansi pusat,
memiliki tugas antara lain melakukan penyelidikan
geologi lingkungan kesehatan masyarakat, baik yang
bersifat alami (natural condition) maupun akibat ulah
manusia (artificial condition). Data sekunder lainnya
dapat diperoleh dari pusat yang berada di lingkungan
Badan Geologi; Litbangkes, Kementerian Kesehatan; dan
instansi di lingkungan Pemerintah Daerah setempat.
Berikut ini sekilas perjalanan geologi medis di Indonesia
yang dimulai tahun 2010.

Kegiatan Periode 2010 - 2012

Kegiatan Periode 2012 hingga Sekarang

Survei Geologi Medis sudah dimulai sejak tahun 2010.
Waktu itu pelaksana kegiatan ini dilakukan oleh Pusat
Sumber Daya Geologi Badan Geologi, yang berada
di Jalan Sukarno Hatta No. 444, Bandung. Sedangkan
pendataan sebaran unsur merkuri yang ada di tambang
emas rakyat sudah dimulai pada 2003 hingga 2010.

Setelah mendapatkan mandat dari Kepala Badan Geologi
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tugas
dan fungsinya, maka Pusat Sumber Daya Air Tanah dan
Geologi Lingkungan pada periode ini telah melaksanakan
kegiatan-kegiatan geologi medis yang bersifat alamiah
(natural resources) maupun pada daerah yang bersifat
akibat ulah manusia (artificial resources).

Namun, dilihat dari tugas dan fungsinya, atas
keputusan dari Kepala Badan Geologi, kegiatan
tersebut dipindahkan kepada Pusat Sumber Daya Air
Tanah dan Geologi Lingkungan. Adapun kegiatan
yang sudah dilakukan antara lain adalah: Dampak
penggunaan merkuri terhadap kesehatan masyarakat
dari penambangan emas tanpa izin di Gunung Ijen dan
sekitarnya (2010), Cisoka, Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten (2011), Poboya, Kabupaten Palu (2012), Lebong,
Kabupaten Rejan Lebong, Provinsi Bengkulu (2012),
kerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan, (Litbangkes) Kementerian Kesehatan, dan
Pertemuan Internasional pertama oleh Geological Survey
of Iran di Iran.

Kegiatan tersebut antara lain pada 2012 berupa
penyelenggaraan workshop tentang Geologi Medis
Indonesia, yang diselenggarakan di Hotel Bidakara,
Jakarta yang dihadiri oleh pembicara dari Institut
Teknologi dan Sain, Akprind Yogyakarta; Badan Tenaga
Atom Nasional; Litbangkes Kementerian Kesehatan; dan
Pusat Sumber Daya Mineral Badan Geologi. Pada tahun
sama, ada kegiatan lanjutan kerja sama untuk pertukaran
informasi kesehatan dengan Litbangkes Kementerian
Kesehatan.
Selanjutnya, ada kegiatan inventarisasi masalah
geologi medis di daerah: Kabupaten Pasaman; Gunung
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Kontaminasi logam berat di Tar Creek, Oklahoma, telah menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi warga sekitar.
Sumber: www.serc.carleton.edu.

Sinabung Kabupaten Karo; Aliran Kawah G. Ijen
Kabupaten Situbondo; Tambang Rakyat Soreang
Kabupaten Bandung; kegiatan ini hanya untuk menjaring
permasalahan yang ada di daerah apabila terjadi hal-hal
yang terkait dengan geologi medis, waktu inventarisasi
selama 5 hari untuk setiap daerah. Juga Penyelidikan
Geologi Medis/Kesehatan Masyarakat Kabupaten
Situbondo.
Kegiatan lainnya berupa Penyelidikan Geologi Medis/
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bondowoso. Kegiatan
ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh aliran air
kawah Gunung Ijen yang bersifat asam dan mengandung
unsur Fluoirida tinggi terhadap kesehatan masyarakat
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setempat. Penyelidikan ini menghabiskan waktu selama
15 hari.
Kemudian, Penyelidikan Geologi Medis/Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Pasaman. Kegiatan ditujukan
untuk mengetahui penggunaan merkuri atau air raksa
pada pengolahan bijih emas tambang rakyat dalam
kaitannya dengan kesehatan masyarakat setempat.

Konferensi Internasional, 2005 hingga
Sekarang
Permasalahan geologi medis sudah dianggap penting
oleh negara-negara di dunia, maka hingga saat ini sudah
terbentuk perkumpulan ahli geologi medis yang bernama

Mercury
Poisoning

Fluorosis

Silicosis

Black Lung
Balkan Endemic
Nephropathy

Se Deficiency

Arsenicosis

Mselini Joint
Disease

Berbagai penyakit akibat keracunan merkuri. sumber: pubs.rsc.org.

International Medical Geologi Association ( IMGA ) yang
berpusat di Amerika Serikat. Sampai saat ini sudah ada 23
negara yang terdaftar menjadi anggota IMGA terutama
dari negara-negara maju.
Beberapa kali pertemuan internasional (Medical
Geological Conference) telah dilaksanakan terutama di
negara-negara maju yaitu di Puerto Rico (2005), Brasil
(2007), Uruguay (2009), Italia (2011), Amerika Serikat
(2013), Portugal (2015). Untuk tahun 2017 dan 2019
pertemuan internasional geologi medis direncanakan
akan diselenggarakan di Rusia dan Tiongkok.

Black Foot
Disease

Medis mulai dari 2012 hingga sekarang, kami
berusaha untuk membuat makalah dan mengirimkan
abstrak kepada panitia penyelenggara internasional.
Alhamdulillah kami sudah mengikuti konferensi dari
tahun 2013 di Washington, Amerika Serikat dan tahun
2015 di Aveiro, Portugal, yang berlangung dari 26 Juli
hingga 1 Agustus 2015. ■
Aminuddin, perekayasa di Pusat Sumber Daya Air Tanah dan
Geologi Lingkungan, Badan Geologi.
Andiani, Kepala Bidang Geologi Lingkungan, Pusat Sumber Daya
Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi.

Setelah terlaksananya kegiatan Penyelidikan Geologi
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Ancaman

Air Asam Kawah Ijen
Oleh. Aminuddin dan Andiani

Aktivitas Gunung Api Ijen di Jawa Timur, selain menghasilkan gas beracun, debu
vulkanik, sublimasi sulfur, juga menyebabkan air kawahnya bersifat asam (pH-rendah),
dan mengandung unsur fluorida (F). Air kawah ini mengalir ke sungai di bagian hilir di
daerah Situbondo. Air kawah ini akan berdampak negatif terhadap kesehatan, yaitu
menyebabkan gigi menjadi kuning dan keropos (fluorosis), juga pada kulit manusia
akan menjadi gatal dan bersisik (dermatitis), serta sakit perut (diare).
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Badan Geologi melalui Pusat Sumber Daya Air Tanah
dan Geologi Lingkungan (PAG), telah melakukan
penelitian lapangan berkenaan dengan air Kawah
Ijen yang bersifat asam. Kegiatan yang dilakukan
di lapangan adalah mempelajari kondisi geologi
Gunung Api Ijen dan sekitar kawah, menelusuri
rembesan/bocoran air Kawah Ijen pada Sungai
Banyupahit di bagian hulu, dan mempelajari arah
aliran sungai yang menuju bagian hilir, yaitu pada
Sungai Banyuputih. Kondisi aliran air yang ada
di Sungai Banyupahit dan Banyuputih dianalisis
langsung sifat keasaman (pH), dan electric
conductivity (EC) serta pengambilan percontoh air
yang akan dianalisis di laboratorium fisika dan kimia
air untuk mengetahui faktor penyebab terhadap
kesehatan masyarakat.

paling atas dari Desa Bantal, di mana air sungai
tersebut digunakan masyarakat untuk mandi
dan cuci (MCK). Selain itu, digunakan juga untuk
mengairi sawah untuk tanaman jagung dan tebu
dengan menggunakan kincir air hasil rakitan
masyarakat setempat.
Di wilayah Belawan yang terkenal dengan air
panasnya, pH air berubah antara 2,5 hingga 4,0
dikarenakan adanya campuran air antara Sungai
Banyupahit, Sungai Ampar dan Sungai Kaligedang.
Warna air memperlihatkan warna keruh, sedikit
berbusa, dan kekentalan rendah. Pengaruh dari
air sungai lain yang masuk ke dalam aliran Sungai
Banyupahit, menjadikan pH air sedikit naik dan
keadaan fisik air pun berubah.

Kelanjutan aliran Sungai Banyupahit setelah
Data penyakit diambil dari Puskesmas setempat
melewati daerah Belawan atau Pegunungan
untuk mengetahui beberapa penyakit yang timbul
Kendeng, namanya berubah menjadi Sungai
akibat pemanfaatan aliran air Sungai
Banyupahit dan Banyuputih. Foto-foto
Hasil Analisis Kimia Air Sungai
kondisi kawah Gunung Ijen, kondisi
Sungai Banyupahit dan Banyuputih serta
Hasil Analisis
Baku Mutu
penyakit yang menimpa masyarakat
No. Parameter Satuan
Air Sungai Kls III*)
Air
Sungai
diambil sebagai pelengkap survei
1 pH
2,4 - 3,8
5,5 - 8,5
lapangan. Di bawah ini hasil-hasil
penelitian air Kawah Ijen yang dilakukan
2 Fluorida
mg/I
0,31 - 1,13
1,5
oleh Badan Geologi tersebut.
3 Sulfat
mg/I
309,2 – 30.889
(-)

pH Air Sungai Banyupahit –
Banyuputih

Bendungan (dam) Kawah Ijen, dibangun
pada waktu zaman Belanda, setelah
diketahui bahwa letusan pertama Ijen
telah membentuk kawah dan terisi air
hujan yang bercampur dengan materi
letusan yang banyak mengandung
belerang (sulfur). Keadaan dam tersebut
saat ini sudah mengalami kebocoran di
bagian samping dan atasnya, sehingga
air kawah tersebut mengalir langsung
mengikuti aliran Sungai Banyupahit.
Aliran tersebut mengandung beberapa
unsur kimia berbahaya untuk kesehatan
manusia dan makhluk hidup lainnya.

4

Khlorida

mg/I

8,69– 3.928,43

(-)

*) PP Nomor 82 Tahun 2001, Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air.

Hasil Analisis Kimia Air Sumur Penduduk
No.

Parameter

Satuan

Hasil Analisis
Air Sumur

Baku Mutu
Air Minum *)

5,8 - 6,5

6,5 - 8,5

1

pH

2

Fluorida

mg/I

0,15 - 1,42

1,5

3

Sulfat

mg/I

32,79 – 34,7

250

4

Khlorida

mg/I

2,47– 12,45

250

*) Per Men Kes, Nomor 492 Tahun 2010

Ketika air sungai tersebut keluar dari
dam Kawah Ijen pH airnya antara 0,35 - 0,89,
keadaan air berwarna kuning, berbuih, bau belerang,
uapnya apabila tercium sangat menyengat sekali,
dan dapat terjadi reaksi kimia terhadap batuan dan
tanah yang ada di sekitar sungai tersebut. Komposisi
kimia kondensat solfatara Kawah Ijen sangat
berbahaya, karena mengandung NH3 = 2.789,19
ppm, SO4 = 24.259,86 ppm dan Cl = 33.389,26 ppm,
Ca =44,30 ppm, Al = 36,24 ppm, SiO2 = 22,65 ppm,
Fe = 33,68 ppm, Mg = 9,20 ppm, Na = 4,08 ppm dan
Mn = 0,56 ppm (Wittiri SR dan Sumarti S., 2000).
Kampung Lewung dan Samir merupakan lokasi

Banyuputih disebabkan warna air sungai menjadi
putih dan keruh terutama di musim kemarau. Hal ini
ada reaksi antara air dengan batuan karbonat yang
dilaluinya.
pH Air di sepanjang Sungai Banyuputih tidak
berubah hingga di wilayah pemukiman penduduk,
pesawahan dan perkebunan tebu masyarakat
setempat sampai daerah pabrik gula. Wilayah
Kecamatan Asembagus, penduduknya sangat
kesulitan air bersih untuk mandi dan cuci, pengairan
sawah, perkebunan tebu dan buah-buahan,
sehingga mereka menggunakan aliran Sungai
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Jenis dan jumlah penyakit di Puskesmas Asem Bagus 2014
Desa Bantal
(Kampung)

No.

1.

2.

3.

Fluorosis

Dermatitis

Diarhe

Kampung Tenggara

1

20

97

16

1. Samir

2

3

63

41

2. Labeng

3

37

85

25

3. Lewung

4

24

51

27

Kampung Utara

5

61

34

12

1. Pedukuhan

6

24

43

19

2. Kenanga

7

41

22

18

3. Krajan

8

19

27

12

Kampung Selatan

9

19

27

18

1. Pariopo

10

0

49

17

2. Curah Malang

11

9

134

36

12

3

39

25

Jumlah

260

672

296

3. Ongkolan Asem
4. Loa

Banyuputih walaupun dilarang oleh Dinas Kesehatan
setempat. Pada musim penghujan, sungai tersebut
sangat keruh sekali tetapi tidak terlihat membawa
buih-buih belerang yang mengeluarkan bau
menyengat.
Hewan peliharaan sapi dan kerbau menggunakan
Sungai Banyuputih untuk berendam dan minum.
Dampak tercemarnya air tersebut terhadap
binatang peliharaan hingga saat ini tidak begitu
diperhatikan oleh masyarakat.
Sumur penduduk yang tidak terkontaminasi oleh
aliran Sungai Banyuputih, warnanya bening dan
tanpa rasa. Hasil pemeriksaan langsung di lapangan
dengan menggunakan alat pH meter dan EC meter
serta uji laboratorium memperlihatkan pH-nya
antara 6,42 - 7,14.
Mata air di wilayah Paltuding di dekat wilayah
Kawah Ijen, memperlihatkan rona yang sangat jernih
seperti halnya Sungai Sempol yang merupakan
cabang kanan Sungai Banyupahit. Kedua sumber
air tersebut dipergunakan penduduk setempat
untuk keperluan air minum, pH airnya sekitar 7,15
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- 8,01. Di wilayah Sungai Banyuputih pada cabang
kirinya, yaitu Sungai Kucing, memperlihatkan rona
air bening, tidak berbau dan digunakan penduduk
sebagai sumber air minum.
Saluran air bersih yang dibuat pemerintah, yaitu dari
wilayah Kabupaten Bondowoso yang melintang dan
memotong di atas Sungai Banyupahit, digunakan
oleh penduduk Kecamatan Asembagus dan
Banyuputih untuk MCK.

Kandungan Fluorida (F)
Salah satu unsur kimia berbahaya untuk kesehatan
manusia adalah fluor. Fluor dihasilkan oleh aktivitas
vulkanik berupa HF(g), selain itu ada juga gas buang
yang mengandung sedikit kandungan fluor, yaitu
berupa gas NH4F, SiF4, (NH4)2SiF6, K2SiF6, KBF4
dan fluor jenis organik (D’Alessandro W, 2000).
Pengambilan percontoh air yang dimulai dari Kawah
Ijen hingga Sungai Banyuputih oleh Delmelle et al.
(2000), diperoleh unsur F sebanyak 8 mg/kg hingga
2.077 mg/kg. Uji percontoh air sungai yang diambil
oleh tim penelitian Konservasi, Pusat Sumber Daya
Geologi di Kawah Ijen (2010), diperoleh kandungan

fluor 2,0 - 10,0 mg/l, kondisi pH air 0,02 - 4,5.
Adapun hasil penelitian selanjutnya oleh PAG,
pada 2014, menunjukkan bahwa pada air Sungai
Banyupahit - Sungai Banyuputih, kandungan F
sebesar 1,31 – 2,04 mg/lt. Hal ini memang sudah
melebihi baku mutu air sungai yang diperbolehkan
yaitu 1,5 mg/l, walaupun nilai kandungan fluor
tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan
penelitian sebelumnya. Besar kemungkinan
perbedaan kandungan fluorida tersebut disebabkan
oleh waktu pengambilan percontoh pada musim
hujan atau kemarau, jumlah percontoh dan lokasi
pengambilan serta analisis di dalam laboratorium.
Begitu pula hasil analisis percontoh air dari sumur
penduduk, yaitu dari sumur gali yang dangkal
(dengan kedalaman kurang dari 10 meter) yang
ada di desa yang sebagian besar untuk keperluan
MCK menunjukkan bahwa kandungan fluorida yaitu
sebesar 0,15 – 1,42 mg/lt. dan sumur bor pengairan
pertanian dengan kedalaman lebih dari 150 meter,
kandungan fluoridanya sebesar 1,55 – 1,93 mg/l.
Mengapa justru pada lapisan akuifer lebih dalam,
kandungan unsur fluoridanya semakin meningkat?
Besar kemungkinan ada hubungan langsung dari
dasar kawah Gunung Ijen dengan lapisan akuifer
yang ada di bagian hilirnya, yaitu di sekitar Desa
Bantal. Hal ini perlu dikaji lebih mendalam mengenai
hidrogeologi setempat.

Senyawa Sulfat dan Khlorida
Kandungan sulfat, khlorida dan kalsium sangat
tinggi, yang larut dan dibawa air Sungai Banyuputih,
kemudian sebagian meresap ke sumur-sumur
penduduk, terutama pada musim kemarau. Hasil
analisis laboratorium menunjukkan kandungan
sulfat pada air sungai sebesar 309,2 - 30.889
mg/l dan khlorida sebesar 8,69 – 3.928,43 mg/l,
sedangkan pada air sumur kandungan sulfat sebesar
32,79 – 34,70 mg/l dan khlorida sebesar 2,47 – 12,45
mg/l.
Baku mutu untuk kandungan sulfat dan khlorida
pada air minum adalah sebesar 250 mg/l. Penduduk
di sekitar Desa Bantal, terutama yang dekat saluran
irigasi dari Banyuputih, karena kesulitan air, banyak
memanfaatkan air sungai untuk MCK. Padahal
kondisi air sungai tersebut tidak memenuhi syarat
untuk kesehatan, sehingga secara tidak disadari
penduduk yang memanfaatkan air sungai tersebut
banyak terkena penyakit dermatitis dan diare, hal
ini dapat dilihat pada data analisis kimia air sungai
dan air sumur serta data penyakit dari Puskesmas
setempat.

Kesehatan Masyarakat Sekitar
Data penyakit yang diderita oleh masyarakat di
sekitar aliran Sungai Banyupahit sampai Banyuputih

dapat dilihat dari informasi Puskesmas setempat,
yaitu yang berada di Desa Bantal, Kecamatan Asem
Bagus. Namun, yang tercatat hanya orang sakit
yang melakukan pemeriksaan ke Puskesmas atau
orang yang melakukan pengobatan, sedangkan
ada indikasi sekelompok penduduk yang tidak mau
berobat ke Puskesmas karena faktor ekonomi,
kekurangan pengetahuan dan rasa malu.
Kalau melihat jumlah pasien yang berobat ke
Puskesmas di Desa Bantal, orang yang menderita
penyakit paling banyak adalah dermatitis (672
orang) kemudian Diare (296 orang), dan fluorosis
(260 orang). Hal ini dimungkinkan karena orang
masih banyak yang memanfaatkan air yang bersifat
asam, mengandung fluorida serta kandungan sulfat
dan khlorida tinggi untuk MCK dan air minum.
Berikut ini adalah tabel data penyakit yang ada di
Puskesmas Asembagus (2014).

Pendalaman Kajian hidrogeologi
Kampung Samir dan Lewung merupakan lokasi
paling atas dari Desa Bantal, yang memanfaatkan air
Sungai Banyupahit - Banyuputih, yang bersifat asam,
mengandung fluorida, sulfat dan khlorida tinggi. Air
sungai tersebut digunakan masyarakat untuk mandi
dan cuci (MCK), dan kadang juga untuk air minum.
Akibatnya, banyak penduduk yang mengalami sakit
fluorosis, dermatitis dan diare.
Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa
pada air Sungai Banyupahit – Sungai Banyuputih, pHnya antara 0,19 – 3,62; kandungan unsur Fluoridanya
(F) sebesar 1,31 – 2,04 mg/l; kandungan sulfat (SO4)
sebesar 309,2 – 30.889 mg/l dan khlorida (Cl) 8,69
– 3.928,43 mg/l. Adapun hasil analisis percontoh
air dari sumur penduduk, yaitu dari sumur gali yang
dangkal (kedalaman < 10 m) pH-nya sebesar 6,35
– 7,50; kandungan fluorida (F) sebesar 0,15 – 1,42
mg/l; pada sumur bor dalam kandungan fluorida (F)
sebesar 1,55 – 1,93 mg/l; kandungan Sulfat (SO4)
sebesar 32,79 - 34,7 mg/l dan kandungan khlorida
(Cl) sebesar 2,47 - 12,45 mg/l.
Dengan demikian, sebaiknya masyarakat setempat
tidak menggunakan air Sungai Banyuputih
karena tingkat keasamannya sangat tinggi dan
kandungan, sulfat dan khloridanya sangat tinggi.
Bila tetap dilakukan maka besar kemungkinan bisa
menyebabkan fluorosis, dermatitis dan diare. Kajian
hidrogeologi perlu dilakukan lebih mendalam untuk
mengetahui mengapa kandungan fluorida pada
akuifer dalam bisa lebih tinggi.■
Aminuddin, perekayasa di Pusat Sumber Daya Air Tanah dan
Geologi Lingkungan, Badan Geologi.
Andiani, Kepala Bidang Geologi Lingkungan, Pusat Sumber
Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi.
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Foto: Priatna

Untung Sudarsono
Menggarisbawahi
Peran Geologi

Bagaimana geologi air tanah (hidrogeologi), geologi teknik, dan geologi lingkungan
dapat beririsan dan bertaut pada diri seseorang? Peririsan dan pertautan tersebut
antara lain dapat kita selusuri dari riwayat hidup figur mantan Direktur Direktorat
Geologi Tata Lingkungan (Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan,
sekarang), Untung Sudarsono.
Tentu saja peririsan dan pertautan tersebut memiliki
proses yang terbilang panjang, antara satu masa ke masa
lainnya. Ada sekian masa terbentang sehingga Untung
bisa menapaki ketiga bidang ilmu kebumian itu secara
sinambung. Untuk itu, beberapa waktu lalu, Geomagz
menyambangi rumah kediaman Untung Sudarsono di
bilangan Jalan Sarikaso VI No. 4, Bandung.
Dalam tempo beberapa jam, ia mendedahkan berbagai
pengalaman dan pemikirannya sedari kecil hingga saat
ini, seraya mempertautkan dirinya dengan perkembangan
ilmu kebumian yang berkali-kali ia katakan sebagai
sebuah kebetulan. Atau dengan nada rendah hati,
keberuntungan.

Antrian yang Paling Pendek
Untung Sudarsono lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada
5 Juni 1947. Ayahnya bernama Soeprodjo dan ibunya
Soedarni. Namun, sejak kelas 2 Sekolah Dasar, ia telah
menjadi yatim piatu, sehingga kemudian ia mengikuti
kakak ibunya, yaitu pasangan Dyatmiko Anyokrokusumo
dan Yuniana di Yogyakarta. Untung, bahkan, diangkat
menjadi anak keenam dari tujuh bersaudara keluarga
Dyatmiko.
Setamat Sekolah Menengah Atas (SMA) pada 1965, sama
sekali tidak ada bayangan di benaknya untuk memasuki

bidang kajian ilmu kebumian, khususnya geologi. Pada
saat menyambangi Universitas Gajah Mada (UGM)
Yogyakarta, ia hanya berpikir praktis. “Hanya melihat
antrian yang paling pendek saja,” ujarnya sembari
terkekeh.
Bersama-sama dengan Soetrisno Soekiban, jadilah
Untung memasuki Jurusan Teknik Geologi Universitas
Gajah Mada Yogyakarta. Padahal, menurutnya, saat itu
Jurusan Teknik Geologi termasuk jurusan yang tidak
laku. Bahkan kenangannya mengenai jurusan geologi itu
agak “pahit”.
“Geologi di UGM saat saya kuliah sepertinya mati tak
mau hidup pun segan,” katanya. Betapa tidak, dosennya
cuman ada seorang, yaitu R. Soeroso Notohadiprawiro.
Selebihnya adalah dosen-dosen yang didatangkan dari
Institut Teknologi Bandung (ITB), antara lain Soekendar
Asikin, Rubini, Harsono, dan Pringgo.
Pada tahun 1969, saat di tingkat empat perkuliahannya,
Untung bersama-sama dengan Soetrisno, kawan
seangkatannya, ditawari untuk membantu pekerjaaan
geologi yang sedang dilakukan di Yogyakarta. Oleh
Darmawan Said, Untung dan Soetrisno diajak untuk
bekerja membantu proyek air tanah di Yogyakarta,
sebagai harian lepas.
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Pada 1976, terbuka kesempatannya untuk memperdalam
ihwal geologi air tanah. Dari kantornya di Bandung,
ia dikirim untuk mengikuti Groundwater Resources
Development Training Course, yang diselenggarakan
JICA-Geological Survey of Japan selama enam bulan.
Dari kursus tersebut, Untung belajar mengenai amblesan
(subsidence) yang sedang ngetrend di Negeri Sakura,
karena adanya peristiwa amblesan Tokyo.
Selain itu, dari kursus tersebut ia belajar mengenai
pemetaan geologi air tanah, yang selama itu di kantornya
belum memiliki standar pembuatan petanya. Oleh karena
itu, sebagai oleh-oleh dari perjalanan luar negerinya itu, ia
membawa peta hidrogeologi dari Jepang.

Jepang 1975

Oleh karena itu, setelah tawaran dari Direktorat Geologi
ia terima, bangku perkuliahan pun ia tinggalkan. Ia
mengambil cuti panjang. Sejak 1970, Untung mulai
bekerja sebagai harian lepas dan menempuh kajian baru
yaitu geologi air tanah. Pada 1972, Untung diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan
sebagai Asisten hidrogeologi di Direktorat Geologi,
Bandung.
Pekerjaan yang menyita waktu, tidak lantas membuat
Untung mengurungkan niatnya untuk merampungkan
studinya di Jurusan Teknik Geologi UGM. Pada 1974,
ia mendapat Tugas Belajar (TB) dari tempatnya bekerja,
sehingga Untung bisa melanjutkan studinya yang sempat
tertunda. Padahal tinggal menyusun tugas akhir saja.
Namun, menurutnya, karena tidak ada uang, ia tidak
menyelesaikan tugas akhir itu dan alih-alih bekerja pada
Direktorat Geologi.

Di kantornya, karena ada reorganisasi, pada 1979, Untung
diangkat sebagai Kepala Seksi Geologi Teknik Khusus
di Direktorat Geologi Tata Lingkungan. Karena sifatnya
khusus, maka bidang-bidang geologi selain air tanah dan
geologi teknik, menjadi urusannya. Untuk itu, Untung
merasa beruntung karena bisa mempelajari kemantapan
lereng, kegempaan, longsor, dan amblesan.
Selain itu, untuk memperdalam kajiannya di bidang
geologi yang kian bertambah itu, Untung terpanggil
untuk melanjutkan studinya. Mula-mula pada 1980, ia
mengikuti ujian masuk ke University of New South Wales,
Australia. Beruntung, Untung diterima di Faculty of
Applied Science universitas di Negeri Kangguru itu pada
1981.
Belajar di Australia, dimaknainya sebagai momentum
untuk terus menambah perbendaharaan ilmu
pengetahuan kebumian. Antara lain, ia mempelajari
geologi lingkungan laut yang diambilnya sebagai mata

Untuk tugas akhirnya berupa pemetaan geologi dan
skripsi. Pemetaan geologinya dilaksanakan di daerah
utara Kertosono, Jombang, Jawa Timur, yang termasuk
Pegunungan Kendeng atau Lembar Sendang Gogor.
Sementara skripsinya berkaitan dengan paleontologi.
Perbedaan bidang antara pemetaan dengan skripsinya
dilatari oleh ketersediaan dosen pembimbingnya. Saat
itu, katanya hanya ada Ir. Wartono Rahardjo, seorang
paleontolog, yang bersedia menjadi pembimbingnya.
Jadilah, Untung membuat skripsi tentang penentuan
umur Formasi Kepek di daerah Wonosaro, Yogyakarta,
dengan menggunakan foraminifera.

Momentum Belajar
Pada tahun 1975, tugas belajarnya selesai. Mulai tahun itu,
Untung diangkat menjadi ahli hidrogeologi di Direktorat
Geologi. Pada tahun itu pula ia menyunting Dra. Endah
Pudjiastuti, dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam
Bandung (UNISBA), sebagai pasangan hidupnya.
Pasangan Untung-Endah dikaruniai empat orang anak.
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Bersama Istri 1978

Baliem 1978

kuliah pilihan.
Untuk tesis Master of Applied Science (MAppSc),
di bidang Geologi Teknik-Hidrogeologi-Geologi
Lingkungan yang diselesaikannya pada 1985 itu,
Untung mengambil kajian mengenai hubungan antara
permeabilitas dengan ukuran tanah. Judul tesisnya pada
School of Applied Geology, University of New South Wales,
itu adalah Relationships between Permeability and Textural
Parameters of Unconsilidated Sand.
Sepulang dari Australia, antara 1985 - 1990, Untung
menjabat sebagai Kepala Seksi Geologi Teknik
Pertambangan di Direktorat Geologi Tata Lingkungan.
Selama masa itu, Untung banyak juga belajar hal-hal baru
mengenai geologi. Pembelajaran tersebut, antara lain,
tercermin dari keikutsertaannya dalam Engineering Rock
Mechanics Training Course (ITC-Direktorat Geologi Tata
Lingkungan, Bandung, 1987), Groundwater Resources
Development Advance Training Course (JICA-Geological
Survey of Japan, 1988), dan Kursus Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (Kantor Menteri Negara
Kependudukan dan Lingkungan Hidup - US EPA, 1988).

Selain itu, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi
Geologi Teknik Pertambangan, Untung dipercaya
sebagai Kepala Tim/Ahli Hidrogeologi dalam Studi
AMDAL PLTA Mrica (1985), Counterpart di Proyek
Pengembangan Batubara Ombilin (1986-1988),
Kepala Tim/Ahli Geologi Lingkungan dalam Proyek
penyelidikan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun untuk Daerah Bandung dan Lhokseumawe,
dan Surabaya (1989), dan ahli geologi lingkungan dalam
Studi Penimbunan Limbah Domestik, Bandung Urban
Development Project (1989).
Antara tahun 1990 - 1994, Untung diangkat menjadi
Pemimpin Proyek Penyelidikan Geologi Teknik dan
Gerakan Tanah, Direktorat Geologi Tata Lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut ia pun menambah ilmu
antara lain dengan mengikuti Kursus Dasar dan Penilai
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (AMDAL
A dan C, 1992), Kursus Penyusun Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL B, 1992) dan The
Indonesia Disaster Management Training Programme
(BAKORNAS-PB and UNDP, 1993).
Sebagai Pemimpin Proyek Penyelidikan Geologi Teknik
dan Gerakan Tanah ia dipercaya, antara lain, menjadi
Kepala Tim/Ahli Hidrogeologi Pengembangan Air tanah
di Daerah Blitar dan Kediri (1990 - 1991), Anggota Tim
Teknis AMDAL Departemen Pertambangan dan Energi
(1990-1997), dan Counterpart dalam Environmental
Geology for Landuse Planning - Bandung Basin (Kerja
sama antara Direktorat Geologi Tata Lingkungan dan
BGR, 1990 - 1995).

Dari Direktur ke Jalur Penelitian
Setelah sempat dipercaya menjadi Kepala Bagian Tata
Usaha di Direktorat Geologi Tata Lingkungan (1994
- 1995), antara tahun 1995 - 1998, Untung Sudarsono
diangkat sebagai Direktur Direktorat Geologi Tata
Lingkungan.
Baliem 1978

Sebagai direktur ia terlibat menjadi Penasehat Ahli
di Proyek Penyelidikan dan Pengembangan Air
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Evapotranspiration for Controlling
Landslides” (2006), dan “Karakteristik
Geologi Teknik Tanah Residu Batuan
Sedimen Kuarter Bawah Daerah
Kertajati, Majalengka, Jawa Barat”
(2011, bersama dengan Ginda
Hasibuan).

Australia 1983

tanah, Proyek Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan
dan Gerakantanah (1994 - 1998), Kepala Tim/Ahli
hidrogeologi dan geologi lingkungan Jakarta Bay
Coastplan Project, kerjasama CCOP - Direktorat Jenderal
Geologi dan Sumberdaya Mineral (1995 - 1998), dan
Anggota Tim Pakar di Dinas Pertambangan DKI Jakarta
(1996 - 1998).
Setelah tidak menjabat sebagai Direktur Direktorat
Geologi Tata Lingkungan, Untung masuk ke jalur
penelitian dengan menjadi peneliti. Antara tahun
1998 - 2005, ia menjadi peneliti di Pusat Penelitian dan
Pengembangan Geologi dan tahun 2005 hingga masa
purnabaktinya tiga tahun yang lalu, Untung menjadi
peneliti di Pusat Lingkungan Geologi.
Tentu saja, sebagai peneliti banyak hal yang ia ikuti dan
geluti. Antara lain ia menjadi Kepala Tim Studi geologi
dan sumber daya alam wilayah Perum PERHUTANI Unit
I Jawa Tengah (2000), Tenaga ahli pada tim Penelitian
Imbuhan dan Penyimpanan Air Tanah, Pusat Penelitian
Geoteknologi, LIPI (2001 - 2006), Kepala tim penelitian
Geologi Kuarter dan Pengembangan Wilayah Daerah
Luwu, Sulawesi Tengah (2004), dan Dewan Pakar di Pusat
Lingkungan Geologi (sejak 2006).
Namun, hal yang pertama dan terutama adalah
keterlibatannya dalam dunia tulis-menulis ilmiah sebagai
pertanggungjawabannya sebagai ilmuwan geologi. Sejak
1979, Untung sudah menghasilkan berpuluh-puluh
tulisan ilmiah baik yang berupa laporan intern maupun
yang ditujukan sebagai bahan presentasi dan publikasi
ilmiah. Ia juga menjadi anggota redaksi Majalah Geologi
Indonesia (1999) dan anggota redaksi Buletin Geologi Tata
Lingkungan (1998 - 2000).
Tulisan-tulisannya antara lain berjudul “Geologi dan
Sampah” (1987), “Peran Geologi dalam Pengembangan
Wilayah” (1998), “Kontribusi Geologi dalam
Pengendalian Pencemaran Lingkungan” (2001), “Use
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Selain itu, ia terlibat dalam sejumlah
organisasi profesi, yaitu sebagai Ketua
Bidang Enjinering dan Lingkungan
IAGI (1998 - 2000), anggota
Himpunan Ahli Teknik Tanah
Indonesia, anggota International
Landslides Studies, President of
Indonesian National Group of
Internalational Association for
Engineering Geologists (IAEG), dan
anggota International Association for
Hydrogeologists (IAH).
Dunia pendidikan pun dirambahnya pula. Antara lain,
Untung pernah menjadi Dosen
luar biasa
Universitas Islam Bandung (1985 - 1987), Dosen
Pembimbing Program S2 Bidang Hidrogeologi
ITB (1998 - 2000), Dosen Luar Biasa di Program
Pascasarjana UNPAD (sejak tahun 2000), serta menjadi
Instruktur pada Pendidikan dan Pelatihan Departemen
Pertambangan dan Energi.

Sekilas Pandangan
Dalam buku Apa & Siapa Orang Jawa Barat edisi 1996
- 1997, antara lain, dimuat profil Untung Sudarsono.
Di dalamnya dimuat pengalaman dan pandangan
pria penyuka olahraga jogging ini. Pandangannya itu
menggarisbawahi pentingnya peran geologi dalam
masalah air tanah, pembangunan teknik, tanah longsor
dan lingkungan.
Pandangannya seputar air tanah menarik untuk disimak.
Katanya, fungsi air dewasa ini sudah bergeser bukan
saja mempunyai fungsi sosial tetapi sudah bergeser
menjadi komoditi ekonomi dan kebutuhan akan air dari
masa ke masa selalu meningkat. Baik untuk keperluan

Bersama keluarga. Foto: Dok. pribadi

rumah tangga maupun industri dan sebagian besar
menggantungkan pada suplai air dari dalam tanah,
akibatnya di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta,
Semarang persoalan air tanah ini merupakan masalah
yang serius, karena penurunan muka airnya menurun
dangan cepat. Misalnya di Jakarta dan semarang air laut
menyusup ke darat dan permukaan tanah menunjukkan
penurunan diakibatkan oleh pengambilan air tanah yang
berlebihan.”

sedangkan siklus bencana tidaklah berhenti. Pada masa
itu perlu dilakukan upaya mitigasi dan peningkatan
kewaspadaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan
bencana.”

Mengenai air tanah ini, Untung menyarankan untuk
eksplorasi, evaluasi, eksploitasi, konservasi dan
pengelolaannya diperlukan teknologi tertentu untuk
mengembangkan air tanah serta pengelolaan daerah
resapan agar terjaga kelestariannya.

Demikian pula mengenai masalah lingkungan. Untung
menekankan ihwal peran ahli geologi dalam menangani
masalah lingkungan, karena katanya, “yang paling
tahu tentang kondisi bumi kita ini adalah ahli-ahli
geologi.” Dalam hal itu, ia mencontohkan mengenai
penanganan masalah limbah. Menurutnya, “Untuk itu
dilakukan penyelidikan, penelitian, studi tentang geologi
lingkungan. Karena tanpa ini maka suatu saat kita akan
kekurangan sumber daya mineral, batu, tanah maupun
air.” ■

Demikian pula dengan pembangunan struktur. Dalam
pandangan Untung, untuk pembangunan tersebut
diperlukan data dan informasi kondisi keteknikan tanah
dan batuan. Informasi tersebut, antara lain, dibutuhkan
untuk menangani bencana alam. Karena katanya, “Setelah
masa rehabilitasi dan rekonstruksi selesai orang akan
melupakan bahwa daerahnya pernah dilanda bencana,

Di situlah, katanya, kegiatan penyeledikan, penelitaian
kondisi tanah dan batuan diperlukan untuk menentukan
daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga masyarakat
sadar bahwa tempat tinggalnya terancam bencana alam.

Penulis: Atep Kurnia
Fotografer: Deni Sugandi
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Geologi untuk

Kota
Oleh: Untung Sudarsono

Ekonomi yang tumbuh cepat menggeser orientasi pertanian ke bidang industri dan
jasa. Pergeseran tersebut diikuti perubahan spasial, yaitu tumbuhnya daerah-daerah
perkotaan sebagai basis kegiatan industri dan jasa yang berkembang dengan cepat
(Soegijoko, “Kebijakan Pemerintah dan Strategi Pembangunan Permukiman Skala
Besar/Kota Baru,” 1966.
Fenomena yang perlu diantisipasi dengan perkembangan
kota adalah munculnya siklus kota sebagai akibat
perkembangan kota tersebut yang begitu pesat dalam
waktu singkat, yaitu sekitar lima tahun terakhir (Mochtar,
“Prospek dan Masalah Manajemen Pembangunan Kota
Baru di Indonesia,” 1996). Siklus ini terjadi melalui suatu
proses perkembangan intensifikasi internal yang menuju
ke inti kota sehingga inti kota menerima beban berat.
Konsekuensinya, terjadilah ektensifikasi internal yang
ditunjukkan dengan tumbuhnya gedung-gedung tinggi,
pengunaan ruang bawah tanah, dan penambahan lahan
dengan reklamasi.
Selain terjadi intensifikasi internal dan ektensifikasi
internal, terjadi pula proses intensifikasi eksternal, yaitu
berkembangnya daerah-daerah pinggiran, seperti di
daerah Bogor-Tanggerang-Bekasi (Botabek), Kabupaten
Bandung, Ungaran, Sidoardjo, dan Malang. Kesemuanya
memerlukan pertimbangan kajian yang berkaitan dengan
daya dukung dan kendala fisik pembangunan, yakni
kajian yang dapat dilakukan oleh bidang geologi.
Peran Geologi
Dalam pembangunan dan pengembangan kota, selain
lahan, diperlukan kontribusi geologi terutama data dan
informasi tentang kondisi tanah dan batuan, hidrologi
dan hidrogeologi, sumber daya mineral, sumber daya
air, bahaya geologi, kondisi tektonik, dan proses geologi
lainnya.
Tanah dan Batuan
Kondisi tanah dan batuan sangat diperlukan karena tanah
dan batuan di setiap lahan mempunyai karakteristik yang
tidak sama. Data dan informasi yang diperlukan adalah
ketebalan tanah, sifat fisik dan mekanik tanah dan batuan,
dan ketahanan terhadap gempa/getaran. Informasi
tersebut diperlukan untuk merencanakan penempatan
bangunan ringan, bangunan berat, kemudahan
penggalian, lokasi pembuangan limbah, rencana
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pembuatan jalan, dan sarana serta prasarana lain.
Tektonik
Informasi tektonik yang diperlukan antara lain
keberadaan sesar aktif, sistem retakan batuan, sejarah
kegempaan, dan struktur bawah permukaan. Kondisi
tektonik ini diperlukan mengingat daerah-daerah subur
dan cepat berkembang umumnya terletak di kawasan
sesar aktif, seperti sepanjang Sesar Sumatra, dan Sesar
Palu. Di sepanjang jalur sesar juga sering terletak kotakota besar yang rawan terhadap gempa seperti Kerinci,
Bukittinggi, Liwa, Palu, dan Maumere. Informasi
struktur bawah permukaan sangat diperlukan dalam
pembangunan sarana dan prasarana bawah permukaan,
seperti rencana pembangunan sarana transportasi bawah
permukaan di Jakarta.
Hidrologi dan hidrogeologi
Kondisi hidrologi diperlukan untuk menghindari banjir
mengingat pengembangan kota umumnya dibangun di
daerah dataran banjir sehingga perlu diperhitungkan
dalam perencanaan sistem drainase. Kondisi hidrogeologi
yang diperlukannya antara lain kedalaman muka air
tanah, arah aliran air tanah, dan kualitas air tanah.
Informasi ini diperlukan untuk merancang pembangunan
fondasi, mengingat terdapat kecenderungan untuk
membangun bangunan bertingkat tinggi yang
membutuhkan lantai dasar (basement) beberapa tingkat
di bawah muka tanah dan kerap kali sudah terletak di
bawah muka air tanah setempat.
Proses geologi lainnya
Proses geologi lainnya yang diperlukan dalam
pengembangan kota, antara lain, proses geodinamika,
seperti pola arus, arah dan besarnya gelombang laut,
pola transportasi pasir, pembentukan bukit pasir (sand
dunes), pola sedimentasi dan erosi, serta proses-proses
lainnya. Proses-proses ini sangat diperlukan dalam rangka
reklamasi pantai yang menjadi kecenderungan untuk

menambah daratan di kota-kota yang terletak di pantai
seperti Jakarta dan Semarang.
Sumber daya mineral
Sumber daya mineral yang diperlukan dalam
pengembangan kota adalah bahan bangunan yang
merupakan kebutuhan pokok dalam pembangunan
kota. Bahan bangunan (agregat) mempunyai keunikankeunikan, yaitu merupakan sumber daya yang tak
terbarukan, harus ditambang ditempatnya, dibutuhkan
dalam jumlah besar, dan
harganya sangat tergantung pada
jarak transportasinya.
Oleh karenanya informasi
akan keberadaan dan kualitas
bahan bangunan tersebut sangat
diperlukan dalam pengembangan
kota untuk mencegah terjadinya
tumpang-tindih penggunaan
lahan. Selain itu apabila di lahan
yang akan dibangun terdapat
sumber bahan bangunan dapat
direncanakan pemanfaatannya
sebagai bahan bangunan dan
kemudian bekasnya dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan
lain. Contohnya, sebagian dari
wilayah Bumi Serpong Damai di
Tangerang memanfaatkan agregat
yang terletak di kawasan tersebut
untuk membangun kota mandiri
dan kolam-kolam yang tidak
dapat direklamasi dipergunakan
sebagai kolam di lapangan golf.
Sumber daya air

Jakarta dan Sekitarnya,” 1995).
Penurunan kuantitas air tanah ini disebabkan pula oleh
terjadinya penutupan daerah-daerah resapan dengan
bangunan sarana dan prasarana kota. Oleh karenanya
penetapan perbandingan antara lahan terbuka dan
tertutup (building coverage ratio) merupakan persyaratan
mutlak dalam pengembangan kota. Dengan demikian,
untuk mengelola air tanah diperlukan kontribusi ahli-ahli
geologi terutama yang mendalami hidrogeologi, baik
secara teknis maupun dalam
peraturan perundang-undangan.
Bahaya Alam
Salah satu peran geologi
dalam pengembangan kota
adalah mengurangi akibat
yang ditimbulkan oleh
bahaya geologi dan prosesproses alam yang dapat
mengganggu pembangunan atau
pengembangan kota. Bahaya
geologi yang perlu diidentifikasi
adalah daerah rawan banjir,
erosi dan sedimentasi, longsor,
amblesan, tanah mengembang,
intrusi air laut dan likuifaksi.

Diseminasi Informasi
geologi

Foto: Deni Sugandi.

Air merupakan kebutuhan pokok dalam pengembangan
kota terutama untuk mencukupi kebutuhan akan
air bersih. Tanpa air maka pengembangan tersebut
tidak akan berfungsi. Sumber daya air yang dapat
dipergunakan berasal dari air permukaan dan air tanah.
Dalam kenyataannya sampai saat ini kebutuhan akan
air bersih umumnya dipasok dari air tanah, baik dengan
memanfaatkan air tanah dangkal maupun air tanah
dalam.
Pemanfaatan ini mengakibatkan tekanan pada air tanah,
seperti tercermin dari terjadinya penurunan muka
air tanah sehingga muka air tanah dangkal menjadi
semakin dalam sehingga air tanah dangkal sukar untuk
didapat dan kualitasnyapun menurun pula karena
terjadi pencemaran dari air permukaan yang semakin
tercemar, seperti di Jakarta, Semarang, Bandung dan kota
besar lainnya. Selain penurunan muka air tanah yang
cukup drastis, di beberapa tempat eksploitasi air tanah
yang berlebihan telah menimbulkan dampak berupa
penurunan muka tanah (amblesan) dan intrusi air laut,
seperti di Jakarta dan Semarang (Harnandi dan Iskandar,
“Laporan Konservasi Air tanah Wilayah Cekungan

Uraian di atas menegaskan
peran informasi geologi dalam
pengembangan kota atau, tetapi
kenyataannya informasi geologi
tersebut belum dimanfaatkan.
Hal tersebut disebabkan oleh
belum dikenalnya bahwa geologi dapat memberikan
sumbangan dalam penataan ruang pengembangan
wilayah, masyarakat masih beranggapan bahwa geologi
hanya berkaitan dengan kegiatan di sektor pertambangan
mineral dan hidro karbon dan informasi geologi
umumnya belum memasyarakat sehingga informasi
geologi hanya dimengerti oleh sesama ahli geologi.
Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan
penyebarluasan (diseminasi) informasi geologi kepada
masyarakat. Informasi geologi dan sifat keteknikan
material pembentuk bumi harus disajikan dengan
sederhana dan dihindari penyajian data yang berlebihan
sehingga mudah dimengerti oleh para perencana,
ahli-ahli teknik, dan pengambil keputusan (Tumer
and Coffman, “Geology for Planning: a review of
Enviromental Geology”, 1973). ■
Tulisan ini disunting dari makalah berjudul “Geologi dan
Pembangunan Kota Baru” (1997) dan“Peran Geologi dalam
Pengembangan Wilayah dan Pantai” (1998).
Penulis, mantan Direktur Direktorat Geologi Tata Lingkungan
(1995-1998).

59

LANGLANG BUMI

Menelusuri Kelurusan Pulau-pulau

Menuju

Anakkrakatau
Oleh: Budi Brahmantyo

Krakatau adalah daya tarik alam yang luar biasa karena sejarah kedahsyatan letusannya
pada 27 Agustus 1883. Geomagz edisi September kali ini ikut memperingati ledakan
kolosal 132 tahun yang lalu itu.
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dua perahu nelayan. Sebelumnya ada kesempatan untuk
sarapan pagi terlebih dahulu di beberapa warung yang
banyak berdiri di Canti.
Beberapa saat kemudian, menjelang matahari meninggi,
peserta Geotrek Krakatau sudah mengalun di atas dua
kapal nelayan yang disewa untuk mengarungi Selat
Sunda. Udara cerah, matahari pagi bersinar hangat, dan
ombak cukup tenang, sehingga perjalanan di atas kapal
cukup menyenangkan. Menyenangkan juga bagi beberapa
peserta yang melanjutkan tidur di dek bawah, sementara
mereka yang menikmati angin laut bercengkerama di dek
atas yang tidak beratap karena sebenarnya dek ini adalah
atap dari dek bawah.

Dermaga Pelabuhan Canti, Kalianda selatan, Lampung.
Foto: Budi Brahmantyo.

Daya tariknya tidak hanya untuk Indonesia, tetapi
menyebar hingga seantero dunia. Maka tidak salah jika
kawasan Krakatau menjadi destinasi wisata yang ramai
dikunjungi oleh berbagai bangsa. Rangkaian empat
gugusan pulau yang berada di tengah-tengah Selat
Sunda sebagai sisa-sisa ledakan dahsyat 1883, pulau di
tengah-tengahnya yang tumbuh sebagai gunung api aktif
Anakkrakatau, serta deretan pulau-pulau Sebesi, Sebuku,
hingga Gunung Rajabasa di daratan Lampung, menjadi
jalur geowisata yang menawan.
Daya tarik itulah yang menjadi penyemangat hampir
sebanyak 70-an peserta Geotrek Anakkrakatau yang
diselenggarakan oleh komunitas Jelajah Geotrek
Matabumi. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Ada
PNS, pegawai swasta, pekerja kreatif, dosen, mahasiswa,
siswa SMA dan SD, bahkan yang mengaku pengangguran.
Semuanya satu tujuan: mendarat di Gunung
Anakkrakatau, gunung yang tumbuh dari letusan dahsyat
Krakatau 1883 yang bersejarah itu.

Dua kapal mengarah ke barat daya, persis pada kelurusan
timur laut - barat daya yang menghubungkan Gunung
Rajabasa, Pulau Sebuku, Pulau Sebesi, Kompleks
Krakatau, bahkan jauh ke Pulau Panaitan di Ujung Kulon,
Banten. Jadi pulau-pulau ini dalam pandangan dari
kapal yang berjalan mengikuti kelurusan ke arah barat
daya, saling berlapis. Pulau Sebuku yang pertama terlihat
melatari Pulau Sebesi di belakangnya yang menjulang
membentuk kerucut tinggi. Tentu saja Kompleks
Krakatau tidak terlihat karena terhalangi Pulau Sebesi
yang tinggi menjulang kira-kira 800 m di atas permukaan
laut rata-rata, menutupi pandangan ke arah Krakatau di
belakangnya.
Saat dua kapal berangkat dari Canti, tiga pulau kecil
yang disebut Pulau Tiga Saudara menawan mata dan
menimbulkan pertanyaan: sisa dari apakah ketiga pulau
kecil yang berderet berdekatan itu? Namun, pertanyaan
belum terjawab saat dua kapal sudah mendekati pantai
Sebuku Kecil. Peserta pun berloncatan turun dari kapal.
Foto-foto yang diambil para peserta sendiri selalu
dikomentari sebagai mirip pengungsi Rohingya yang
beberapa minggu sebelumnya ramai diberitakan terusir
dari Myanmar.

Jumat 5 Juni 2015 sore, setelah berkumpul, briefing dan
berdoa di halaman Museum Geologi Bandung, bus
menghantar ketujuhpuluh orang itu ke arah Merak di
Banten untuk menyeberang dengan feri ke Sumatra. Sabtu
subuh, 6 Juni 2015, feri merapat di Bakauheni, Lampung,
setelah meninabobokan dalam posisi yang bervariasi –
yang jelas tidak nyaman – di atas ‘hotel maju’ itu. Lalu
angkot-angkot kuning dikebut ke arah Kalianda dan
sejam kemudian tiba di Pelabuhan Canti di kaki barat
daya Gunung Rajabasa.

Dari Lampung Alih-alih dari Banten
Canti berada di selatan Kalianda, lebih dari 70 km
tenggara Bandar Lampung. Pelabuhan kecil ini menjadi
ramai sejak para pelancong alam dan wisatawan
beransel (backpackers) menjadikan Canti sebagai titik
awal keberangkatan ke perairan sekitar Pulau Sebuku,
Sebesi dan Krakatau, terutama untuk kegiatan selam dan
snorkeling. Peserta jelajah geotrek pun turun dari angkot
kuning untuk berganti moda transportasi menggunakan

Perhentian geotrek pertama di Pulau Sebuku Kecil. Tampak di latar
belakang kerucut gunung api yang telah mati Pulau Sebesi.
Foto: Budi Brahmantyo.
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meter persegi. Di semua sisi pulau ini batuan beku jenis
basalt-andesit dan diorit tersingkap. Sisi timur bahkan
menampakkan kekar kolom, suatu bentukan struktur
primer retakan yang terbentuk saat terjadinya proses
pendinginan lava. Perairan di sekitarnya jernih dan
hangat. Tidak ayal, tempat ini menjadi favorit untuk
snorkeling, menyelam, atau sekadar berbasah-basah
bermain air di pantainya.

Singkapan lava dioritik di Pulau Umang-umang dengan latar
belakang Pulau Sebesi. Foto: Budi Brahmantyo.

Sepuas jelajah Pulau Umang-umang, kedua kapal
mengangkat sauh dan dalam 5 menit kemudian sudah
merapat di dermaga Pulau Sebesi. Seluruh Pulau
Sebesi merupakan wilayah Desa Tejang, Kecamatan
Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
Lampung. Desa Tejang terdiri dari empat dusun utama,
yaitu Dusun Bangunan, Dusun Inpres, Dusun Segenom,
dan Dusun Regahan Lada. Pulau ini mempunyai populasi
yang cukup besar. Berdasarkan data sensus tahun 2011,
penduduknya mencapai 771 kepala keluarga dengan 2913
jiwa, terdiri dari dari 1636 laki-laki dan 1277 perempuan.
Mata pencaharian penduduknya kebanyakan adalah
petani (pisang, kopi, kakao, dan lada) selain sebagian kecil
nelayan. Sekolah hingga tingkat SMA sudah ada di pulau
ini.
Dari singkapan batuan berupa endapan tuf dan breksi
yang ditemui di sekitar pantai tenggara, serta dari
bentuk morfologinya, Pulau Sebesi jelas merupakan
pulau gunung api yang telah mati. Morfologi berbentuk
kawah terlihat dengan baik dari citra atau peta digital
yang langsung dapat dilihat di telepon-telepon pintar
(smartphone) para peserta geotrek. Puncaknya mencapai
ketinggian 844 m dpl. Itulah mengapa dari arah utara dan
timur laut, Pulau Sebesi menghalangi gugusan Krakatau
yang berada di balik sisi selatan dan barat daya.

Teras terumbu karang di Gubuk Seng. Gugusan Krakatau terlihat
jauh samar-samar. Foto: Budi Brahmantyo.

Di perhentian pertama Jelajah Geotrek Krakatau di
pantai Pulau Sebuku Kecil ini, peserta merasakan pasir
pantainya yang putih tetapi tercampur pasir besi yang
hitam. Pecahan terumbu karang, dan beberapa batu
apung yang tidak lain kemungkinan besar produk letusan
Krakatau 1883 tersebar di sepanjang pantai walaupun
tidak begitu banyak. Tidak dijumpai singkapan batuan
di pantai sempit ini, tetapi dari morfologinya serta
pandangan jarak jauh ke batu di tepi pantai Pulau Sebuku
Besar, diperkirakan Pulau Sebuku tadinya merupakan
pulau gunung api juga.
Dari Pulau Sebuku Kecil, kapal mengarah ke Pulau
Umang-umang di lepas pantai Pulau Sebesi. Pulau kecil
yang cantik itu terdiri dari lava basaltis-dioritis, beberapa
menunjukkan adanya kekar kolom. Belum pasti benar
apakah batuan di pulau itu merupakan lava yang mengalir
dari Gunung Sebesi, atau berupa kerucut tersendiri yang
membentuk Pulau Umang-umang. Ya, Pulau Sebesi
sejatinya adalah gunung api. Namun, diperkirakan sudah
mati.
Luas Pulau Umang-umang tidak lebih dari 25 x 30
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Saat kapal bersandar di dermaga, peserta geotrek
langsung berhamburan ke daratan, mengejar warung
terdekat, memburu minuman. Cuaca yang sangat terik
siang itu di atas kapal, bagaikan menguapkan seluruh
cairan tubuh. Sepertinya semua lidah masih terjulur
keluar saat panitia mengumumkan pembagian homestay.
Ya, malam minggu akan dihabiskan dengan menginap di
beberapa homestay di Pulau Sebesi. Udara masih panas
ketika ruang tamu rumah yang menjadi homestay sudah
menggelar tikar atau kasur di lantainya. Peserta pun
langsung berebutan mengklaim tempat tidurnya masingmasing.

Gubuk Seng
Berdiam di rumah homestay sudah terasa amat gerah
dengan udara panas yang lembab, tetapi hampir semua
peserta masih tertarik untuk ke Gubuk Seng. Bayangkan
akan betapa terasa saunanya jika berada di dalam Gubuk
Seng! Namun, itu hanyalah nama tempat di sisi tenggara
Pulau Sebesi, titik terbaik untuk melihat gugusan
Krakatau. Maka dengan semangat geotrek, beranjaklah
sebagian besar peserta memburu hari yang masih terang
ke arah Gubuk Seng.
Sekalipun sudah diberitahu penduduk setempat bahwa

tertutupi kaki gunung Pulau Sebesi. Walaupun hari
menjelang gelap, beberapa peserta masih asyik di tepi
pantai sampai akhirnya terusir sendiri oleh gelombang
pasang yang datang di senja itu. Beruntunglah ada mobil
bak yang bisa ditumpangi dengan membayar Rp 10.000,per orang yang menghantar kami kembali ke homestay di
sisi utara Pulau Sebesi.
Memang di jelajah geotrek kali ini, tidur tidak dijamin
nyaman. Setelah malam pertama di atas feri, malam
kedua ini pun dipaksa bangun jam 2 dini hari. Hal itu
untuk mengejar pendaratan di Anakkrakatau pada subuh
hari, dan menjelajah lereng Gunung Anakkrakatau saat
matahari tidak terlalu tinggi. Lalu, tidur pun dilanjutkan
di atas kapal. Lumayan ada waktu 2 jam sebelum kapal
mendarat di pantai Anakkrakatau yang statusnya
merupakan Cagar Alam.

Kapal nelayan menjelajahi perairan sekeliling Gunung
Anakkrakatau. Foto: Tatan Sumaryana.

Si Anak yang Sedang Tumbuh
Berkembang
Gunung Anakkrakatau yang lahir -- dalam faham
manusia daratan: muncul ke permukaan Selat Sunda
-- pada tahun 1928 dengan letusan jet. Pada tahun 1929,
seorang bangsawan Jepang Marquis Tokugawa mengikuti
ekskursi pra-konferensi Pertemuan Ilmiah Asia-Pasifik
ke-4, menyaksikan telah munculnya daratan di titik
tersebut. Pada tahun 1930, dipastikan daratan puncak
gunung muncul ke permukaan laut dan aktif meletus.
Kemunculan gunung api baru di Kaldera Krakatau itu
kemudian diberi nama Anakkrakatau.

	
  

ke Gubuk Seng perlu waktu setengah jam dengan
mengendarai motor, banyak peserta memaksa berjalan
kaki. Dalam perhitungan kasar, paling-paling hanya 6
km. Saat tiba di tujuan, GPS mencatat 12 km! Pantas,
beberapa peserta langsung menyerah di tengah perjalanan
dan mencegat ojek atau mobil bak.
Gubuk Seng tidak lain adalah teras terumbu karang di
tepi pantai tenggara Pulau Sebesi. Mungkin dulu pernah
dibangun gubuk dari seng di tempat ini. Dari sini tepat
ke arah barat daya, gugusan Krakatau tampak jelas
walaupun masih tampak kecil karena jauhnya. Namun,
Pulau Panjang di kiri pandangan, Gunung Anakkrakatau
di tengah, dan Pulau Sertung di kanan, menjadi objek
pandang yang memikat untuk segera diabadikan. Samarsamar, Pulau Rakata yang berada pada lingkar luar selatan
gugusan ini, muncul berbentuk kerucut di antara Pulau
Panjang dan Gunung Anakkrakatau.
Sayangnya suasana matahari tenggelam berlalu begitu
saja. Sang mentari tenggelam di sebelah barat yang

Setelah letusan paling bersejarah umat manusia di atas
muka bumi ini, 27 Agustus 1883, Krakatau diperkirakan
membentuk kaldera yang tenggelam di bawah perairan
Selat Sunda. Sebelum letusan dahsyat itu, sebuah pulau
besar dengan dua Kawah Danan dan Perbuwatan,
terbentuk menyambung ke Pulau Rakata, tetapi terpisah
dengan Pulau Panjang dan Pulau Sertung. Ledakan
dahsyat dengan semburan piroklastik dari dua kawah
ini menyapu semua pulau di sekitarnya, termasuk Pulau
Sebesi dan Sebuku, dan pulau-pulau lain di sekitar
Krakatau.
Tsunami yang menyusul setelah ledakan dahsyat
itu menyapu semua pantai dari pulau-pulau yang
berhadapan, baik di Lampung (Sumatra) maupun Banten
(Jawa). Di sisi Lampung, sebuah kapal uap Belanda yang
bernama Berouw (artinya ‘penyesalan’) tersapu sejauh
dua kilometer ke arah daratan Teluk Betung. Adapun di
sisi Banten, tsunami ini mengungkit terumbu karang dan
kemudian menghantam mercusuar di Cikoneng, Anyer,
merobohkannya rata dengan tanah. Di arah Carita dan
Labuan, seluruh perkampungan dan pemukiman amblas
terbawa gelombang tsunami yang diperkirakan mencapai
ketinggian 30 m.
Setelah ledakan itu, hanya Pulau Rakata saja yang
muncul dengan dinding vertikal di sisi utara – barat laut
sebagai bibir kaldera yang tersisa. Cekungan kalderanya
tenggelam di bawah Selat Sunda, sampai kemunculan
Gunung Anakkrakatau tepat di tengah-tengah kaldera,
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Bom gunung api yang meninggalkan lekukan jejak jatuhnya bomb sag. Foto: Budi Brahmantyo.

seolah-olah lahirnya kembali Danan dan Perbuwatan. Itu
hanya membutuhkan 45 tahun setelah ledakan kolosal
sampai puncaknya menyembul di atas permukaan laut
pada letusan jet pertama di tahun 1928. Kini si anak yang
hiperaktif diperkirakan telah mencapai ketinggian 400 m
di atas permukaan laut. Betapa cepat pertumbuhannya!
Pulau Rakata, Panjang, dan Sertung kemungkinan
merupakan bagian juga dari proto-Krakatau yang dalam
buku karya Simon Winchester, Krakatoa: The Day the
World Exploded, August 27th 1883, disebut Gunung
Kapi, mengutip tulisan Pujangga Keraton Surakarta,
Ronggowarsito. Gunung leluhur Krakatau ini diduga
meletus pada tahun 416 M (Abad ke-5 Masehi).
Dengan latar belakang sejarah Krakatau seperti itulah,
penjelajah Geotrek setelah sarapan pagi seadanya,
langsung masuk ke kawasan Cagar Alam Krakatau
dalam jalur yang sudah ditentukan oleh BKSDA, yaitu
pada lereng timur Anakkrakatau. Memasuki lereng ini
fenomena bom gunung api menjadi perhatian.
Bom-bom dalam berbagai ukuran itu adalah hasil dari
letusan besar terakhir pada 2 September 2012. Satu bom
sebesar mobil tampak teronggok dan di arah hulunya
memberikan suatu lekukan seperti kawah. Bayangkan
batu sebesar mobil itu terlontar dari kawah, melayang
di udara sejauh kurang lebih 2 km dan kemudian jatuh
di kaki gunung, membentuk lekukan yang dikenal
sebagai bomb sag. Saat jatuh menimpa tanah, momentum
gaya menggeser bom gunung api ini ke arah hilir
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meninggalkan lekukan bom di belakangnya.
Mendaki semakin tinggi ke arah timur, pemandangan
sekitarnya nampak semakin menarik. Dinding Pulau
Rakata yang vertikal terlihat seluruhnya membentuk
siluet segitiga. Di sisi lain, Pulau Panjang tampak jelas
terpapar matahari pagi. Di ujung punggungan yang
merupakan bibir kawah tahun 1960, jalur terpotong aliran
lava berwarna kemerah-merahan yang telah membeku.
Warna kemerah-merahan menunjukkan suhu yang tinggi,
selain kandungan besi yang kemudian berubah menjadi
hematit. Lava ini seperti bom, sama-sama produk letusan
2 September 2012.

Cagar Alam yang Ketat
Status lahan Anakkrakatau adalah Cagar Alam. Ini
menimbulkan dilema. Di satu sisi hal ini baik karena
akan melindungi tumbuhan asli yang berkembang sejalan
dengan tumbuhnya Gunung Anakkrakatau, tetapi di sisi
lain menjadi kendala bagi kunjungan wisata.
Karena Krakatau terkenal ke seluruh dunia, banyak
wisatawan yang datang ke gunung api ini. Namun,
wisatawan tidak begitu saja bisa datang dan bayar tiket
di tempat. Mereka harus memohon surat izin memasuki
kawasan konservasi alias SIMAKSI. Surat sakti ini harus
dimohon di BKSDA Lampung di Bandar Lampung.
Pernah ada kasus wisatawan mancanegara yang datang
dari arah Pantai Carita (Banten) ditolak oleh penjaga
cagar alam karena tidak ada SIMAKSI tersebut. Kesan

	
  

Setelah selesai observasi lava merah erupsi 2 September 2012, jelajah geotrek menyusuri punggungan sisa kawah tahun 1960-an.
Foto: Budi Brahmantyo.

yang sangat tidak baik bagi pariwisata Indonesia.
Bayangkan promosi buruk dari preseden ini terhadap
kunjungan wisata berikutnya.
Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam, kawasan cagar alam
adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya
mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya
atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan
perkembangannya berlangsung secara alami. Karena
sensitifnya kawasan cagar alam, beberapa kegiatan
dilarang dilakukan di kawasan cagar alam karena dapat
mengakibatkan perubahan fungsi kawasan cagar alam.
Larangan juga berlaku terhadap kegiatan yang dianggap
sebagai tindakan permulaan yang berakibat pada
perubahan keutuhan kawasan, seperti memotong,
memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda
batas kawasan, atau membawa alat yang lazim digunakan
untuk mengambil, mengangkut, menebang, membelah,
merusak, berburu, memusnahkan satwa dan tumbuhan
ke dan dari dalam kawasan.
Tetapi sesuai dengan fungsinya, cagar alam dapat
dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan penunjang
budidaya. Di sini tidak secara eksplisit kegiatan wisata
dilarang, apalagi wisata seperti geotrek yang justru
bersifat edukatif dan menunjang pengembangan ilmu
pengetahuan.

Namun dengan terlalu ketatnya pemberian izin
kunjungan ke Anakkrakatau, ada baiknya BKSDA
mengubah status kawasan cagar alam (CA) menjadi
kawasan taman nasional (TN) atau bahkan taman wisata
alam (TWA). Sekali pun lebih longgar, tentu saja prinsipprinsip konservasi harus tetap dijaga kuat. Petugas yang
berada di Anakkrakatau sendiri dengan tegas menyatakan
bahwa, “Sebagai kawasan cagar alam, seharusnya semua
kegiatan yang tidak menunjang konservasi, termasuk
wisata, dilarang dilakukan.”
Lalu? “Yaah kami terpaksa mengizinkan karena
keterkenalan Krakatau,” demikian jawaban para petugas
Cagar Alam tersebut.
Semoga saja perubahan status kawasan Gunung
Anakkrakatau dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata
Alam akan segera terwujud. Artinya, dermaga nantinya
bisa dibangun sehingga pengunjung tidak harus
berbasah-basah turun dari kapal. Selain itu, tiket masuk
bisa didapatkan langsung di tempat. Namun, ketatnya
peraturan tentang konservasi harus tetap dikedepankan,
sekalipun statusnya berubah menjadi Taman Wisata Alam
Krakatau.■
Penulis adalah dosen di Teknik Geologi ITB, staf redaksi Geomagz,
perintis geotrek, penulis buku Geowisata Bali - Nusa Tenggara dan
Wisata Bumi Cekungan Bandung. Tulisan ini ditulis ulang dari
artikel penulis sendiri di media blog Kompasiana.
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Geowisata
Krakatau
Sejak Lampau
Oleh: Ayu Wulandari

Jika orang menduga bahwa baru dalam
kisaran belasan tahun terakhir saja
Anakkrakatau diminati sebagai salah
satu destinasi wisata, maka dugaan itu
tidaklah tepat. Lebih dari seabad lalu,
tak terpaut lebih dari seminggu sejak
letusan pertamanya di Mei 1883, ibu
dari Anakkrakatau sendiri bahkan telah
menerima kunjungan dari sekelompok
orang. Sebanyak 86 orang dengan
sukahati membayar sebesar 25 Guilder
(Gulden, mata uang Belanda sejak 1602
hingga 2002) kepada Netherland-Indies
Steamship Company untuk mendapatkan
pengalaman berpesiar mendekati
gunung api yang tengah bergolak
itu menggunakan kapal uap bertajuk
Governor General (GG) Loudon.
Tak tanggung-tanggung, TH Linderman, sang kapten
kapal, bahkan menyediakan sebuah perahu kecil agar
para penumpang dapat menjejakkan kaki di Krakatau.
Perjalanan wisata perdana tersebut kemudian diikuti
perjalanan-perjalanan rutin GG Loudon berikutnya
dengan tujuan yang tak berubah dan tak pernah
kekurangan peminat karena pemandangan yang diberikan
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Krakatau dinilai fantastis, terlebih dengan kepulan asap
dan hutan tropisnya yang beralih hilang hingga pulau
tersebut kerontang. Ketika letusan hebat di 27 Agustus
1883 terjadi diiringi tsunami, GG Loudon tengah berada
di perairan Selat Sunda besama 111 penumpangnya.
Mujur, kapal uap tersebut selamat.
Kalau orang menyangka bahwa wisata gunung api dalam
berbagai wajah (petualangan, ekowisata, geowisata, wisata
religi) adalah hal yang masih terus dikembangkan, maka
itu pun tak tepat. Sesungguhnya perjalanan ke kawasan
gunung api – apalagi gunung api yang memiliki catatan
sejarah di masa lampau dan memberikan pengaruh
bagi peradaban khususnya – sebagai destinasi, bukanlah
fenomena baru dan asing di belahan lain dunia. Entah
itu hanya sekadar berjalan melintasi dan menikmati
bentangnya yang cantik dari kejauhan atau memanfaatkan
balon udara sebagaimana yang diberlakukan di
Cappadocia (Turki), atau mendekati lerengnya dan
berinteraksi dengan kehidupan-kehidupan di sekitarnya,
bahkan mendaki menghampiri kaldera dan puncak
yang tak jarang dilakukan ketika gunung api tersebut
sedang galak-galaknya. Jika di kisaran abad ke-17 dan 18,
Vesuvius dan Etna yang berada di Italia telah lebih dulu
dijadikan tujuan eksklusif kaum aristokrat Eropa, maka
di masa kini tak sedikit orang rela menghabiskan ratusan
hingga ribuan Euro untuk kedua gunung api tersebut. Hal
yang sama juga di Aso di Jepang, Pegunungan Andes di
Ekuador, Thrihnukagigur dan Eyjafjallajokull di Islandia,
St. Helen dan Pegunungan Hawaii di Amerika Serikat,

Letusan G. Anakkrakatau 2 September 2012. Foto: Budi Brahmantyo.

Pico di Portugal, Santorini di Yunani, dan masih banyak
lagi tanpa terkecuali beberapa gunung api bersejarah di
Nusantara, seperti Anakkrakatau, Banda Api Tua, atau
Tambora.

Gerbang Akses Anakkrakatau
Cagar Alam Krakatau dikelola oleh Balai Konservasi
Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung dan untuk
dapat memasuki kawasan tersebut harus terlebih dahulu
mengurus Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi
(SIMAKSI) minimal tujuh hari sebelum waktu kunjungan.
Meski demikian, lazimnya terdapat dua gerbang masuk
yang sering digunakan untuk mengakses Anakkrakatau,
yaitu: pertama melalui Pantai Carita atau Pantai Anyer
yang berada di Pesisir Barat Banten, dan kedua melalui
Dermaga Canti yang merupakan bagian dari Kecamatan
Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.
Gerbang kedua lebih banyak diminati oleh kaum muda
khususnya. Anggaran perjalanan terbatas membuat
mereka lazim bersegera menyepakati paket-paket
perjalanan yang terbilang murah atau menerima
ajakan mendadak dari serombongan kawannya (tanpa
memanfaatkan jasa agen sama sekali), karena semakin
banyak peserta perjalanan mengakibatkan semakin
murahnya biaya yang harus ditanggung per orang. Tak
lebih dari 500 ribu rupiah (untuk paket 2 hari 1 malam;
biasanya mencakup tiket penyeberangan MerakBakauheni PP, transportasi selama kegiatan, penginapan
di Pulau Sebesi, dan 4 kali makan), seseorang sudah

dapat merasakan ayun gelombang Selat Sunda dan
menginjakkan kaki di Anakkrakatau.
Sementara itu, jika memilih berangkat dari gerbang
pertama bukan hanya disuguhi pilihan yang sama, malah
justru lebih banyak. Moda transportasi yang tersedia
bukan hanya kapal kayu, tetapi juga fiber speed boat
hingga yacht. Bahkan apabila memilih menggunakan
speed boat misalnya, sangat memungkinkan untuk
perjalanan 1 hari tanpa perlu menginap. Hanya saja,
segala kemudahan tersebut berbanding lurus dengan
biaya yang harus dikeluarkan. Untuk menyewa kapal
kayu, tarif yang diberlakukan mulai dari 2,5 juta rupiah
untuk 4 jam perjalanan, namun bila menyewa speed
boat yang memungkinkan 1,5 jam perjalanan sampai
ke Anakkrakatau, akan dikenai tarif mulai dari 3-4 juta
rupiah, dan apabila memilih yacht, 8-10 juta rupiah. Itu
pun baru untuk biaya sewanya saja.
Dari mana pun akses yang dipilih, Gunung Anakkrakatau
sebagai tujuan utama adalah destinasi yang luar biasa.
Selain sejarah letusannya di tahun 1883 yang terkenal
ke seluruh dunia, saat ini aktivitas dan lingkungan di
sekitarnya pun menjadi daya tarik yang menggoda
wisatawan untuk mengunjunginya. Krakatau sejak masa
lampau, kini, dan kemudian, akan terus menarik orang
untuk selalu datang menjejakkan kakinya di pasirnya yang
hangat. ■
Penulis adalah peminat perjalanan dan fotografi.
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Peta digambar oleh: Roni Permadi
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52
Hari
di Samudra Pasifik

Foto: Rita Susilawati.

Mengenal sejarah bumi melalui sedimen bawah laut.
Pengalaman mengikuti IODP Expedition 337
Oleh: Rita Susilawati

Program riset S3 yang saat ini tengah saya lakukan di University of Queensland Australia,
terkait dengan penelitian potensi batubara untuk bisa menghasilkan renewable gas.
Karena riset inilah, pada bulan Agustus hingga September 2012, memiliki kesempatan
untuk bergabung sebagai ilmuwan pada proyek Integrated Ocean Drilling Program
(IODP) Chikyu 337, Deep Coal Biosphere Shimokita di lepas pantai Shimokita Jepang.
Ekspedisi ini secara garis besar bertujuan untuk meneliti aktivitas mikroorganisma pada
lapisan biosfir di kedalaman lebih dari 2000 meter di bawah permukaan laut di mana
juga terdapat lapisan lignit dan batubara.
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Kapal Chikyu memiliki panjang 210 meter, lebar 38 meter, dan tinggi 16,2 meter dengan berat sekitar 57.087 ton. Alat derek di Chikyu
memiliki tinggi 70 meter. Foto: Rita Susilawati.

Bergabung sebagai ilmuwan dalam proyek IODP 337
merupakan kesempatan yang luar biasa. Pengalaman yang
sangat berharga ketika bisa terlibat dalam organisasi riset
yang terstruktur dengan sangat baik, merasakan kultur
riset bersekala internasional yang ditunjang berbagai
peralatan riset yang lengkap dan up to date di samping
tentunya bertemu dan bekerja sama dengan berbagai ahli
dari mancanegara.
Ekspedisi 337 juga mencatat sejarah tersendiri dalam
dunia riset bawah laut sebagai pemecah rekor pengeboran
terdalam untuk kepentingan science dengan berhasil
menembus 2114 mbsf (meter below sea floor). Hingga
ekspedisi ini berakhir, pengeboran berhasil mencapai
kedalaman 2466 mbsf. Pengeboran dilaksanakan selama
kurang lebih dua bulan.

Riset Multiplatform
IODP adalah salah satu organisasi riset international
yang bergerak dalam riset kelautan dengan tujuan untuk
memahami lebih mendalam sejarah bumi yang terekam
pada batuan batuan di bawah dasar laut. Secara umum
semua kegiatan IODP terfokus pada 3 tema penelitian
berskala besar, yaitu: Biosfir dan bawah dasar laut,
proses perubahan lingkungan dan akibat-akibatnya,
serta siklus dan geodinamika bumi. Termasuk ke dalam
3 tema besar tersebut adalah perubahan iklim, tektonik
lempeng, sumber daya alam, dan ancaman geologi.

Sebagai contoh, beberapa program IODP didedikasikan
untuk mengetahui secara lebih detail proses terkait aliran
fluida di dasar laut, pembentukan gunung api dasar laut,
methane hydrate, komunitas mikroba yang hidup pada
mantel bumi dan juga siklus perubahan iklim bumi.
IODP Ekspedisi 337 dilakukan dengan tujuan untuk
mengungkap sistem hidrokarbon yang berhubungan
dengan lapisan batubara yang terletak lebih dari 2000
meter di bawah dasar laut laut Semenanjung Shimokita,
Jepang. Ekspedisi ini berusaha menjawab pertanyaan
terkait peranan ekologi bawah laut dalam pembentukan
reservoir hidrokarbon. Pertanyaan besar yang ingin
dijawab melalui ekspedisi ini di antaranya adalah ada
tidaknya reservoir hidrokarbon bawah laut yang bisa
bertindak sebagai reaktor geobiologi. Lebih jauh, juga
mencari tahu kemampuan reaktor alam tersebut untuk
memelihara kehidupan mikroba bawah laut dengan
memberikan nutrisi dan energi yang dibutuhkan mikroba
tersebut. Hal lainnya yang juga menjadi perhatian dalam
ekspedisi ini adalah pengaruh konversi dan transpor
hidrokarbon yang ada dalam reservoir bawah laut
terhadap biomasa, keragaman, aktivitas, dan fungsi dari
populasi mikroba bawah laut di sekitarnya.
Pada praktiknya, IODP adalah program riset kelautan
multiplatform. Saat ini memanfaatkan 3 jenis platform;
kapal pemboran tanpa riser (riserless drilling vessel), kapal
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Lokasi Expedition 337, Deep Coal Biosphere Shimokita, Integrated Ocean Drilling Program, di Samudra Pasifik,
lepas pantai Shimokita, Jepang.

Derik (menara derek) kapal Chikyu terlihat dari helipad. Foto: Rita Susilawati.
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Pipa-pipa pemboran yang siap digunakan untuk mengeksplorasi bawah laut di salah satu geladak Chikyu,
bisa terbayang seberapa besar kapal penelitian ini. Foto: Rita Susilawati.

pemboran dengan riser (riser drilling vessel) dan platform
untuk misi-misi khusus (mission-specific platforms).
Dua buah kapal didedikasikan khusus untuk kegiatan
IODP, yaitu Joides resolution (riserless drilling vessel)
yang dimiliki Amerika dan Chikyu (riser drilling vessel)
yang dimiliki Jepang. Amerika dan Jepang bertindak
sebagai operator proyek-proyek IODP yang melibatkan
dua kapal tersebut, sementara Eropa bertindak sebagai
operator untuk mission specific platforms yang melibatkan
kapal atau peralatan-peralatan khusus lainnya yang tidak
dimiliki atau tidak bisa dilakukan oleh Joides dan Chikyu.
Dengan menggunakan sistem pemboran riser, IODP
diklaim sebagai hal baru dalam dunia riset kelautan.
Dengan sistem ini pemboran bisa dilakukan lebih dalam
dan pada wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap
rawan oleh sistem pemboran nonriser. Riser drilling yang
dimiliki Chikyu, merupakan yang pertama di dunia
didedikasikan untuk kepentingan science. Riset kelautan
sebelumnya biasanya hanya menggunaan pipa pemboran
dan memanfaatkan sirkulasi air laut untuk mengangkat
core (percontoh inti bor) atau cuttings (percontoh
remukan bor).

Ilmuwan di Chikyu
Proyek IODP mungkin memiliki banyak kesamaan
dengan apa yang dikerjakan oleh Pusat Penelitian dan
Pengembangan Geologi Kelautan melalui kapal Geomarin
atau BPPT melalui Baruna Jaya. Bedanya kegiatan yang
dilaksanakan IODP berskala internasional dengan
penelitian yang melibatkan berbagai disiplin ilmu.
Semua peneliti yang terlibat dibolehkan untuk memiliki
research interest pribadi terhadap core atau cutting

yang dihasilkan selama program pengeboran. Para
ilmuwan tersebut harus mengajukan permohonan secara
khusus untuk mendapatkan percontoh. Tergantung
dari kebutuhan, percontoh yang mereka ajukan bisa
dianalisis langsung di atas kapal atau juga dikirim untuk
diteliti secara lebih lanjut di masing-masing institusi.
Seperti halnya saya, contoh batubara dari Shimokita area
akan digunakan untuk program penelitian di Australia
nantinya.
Mengenai Chikyu sendiri merupakan kapal yang sangat
besar. Lambung kapalnya memiliki panjang 210 meter,
lebar 38 meter dan tinggi 16,2 meter dengan berat sekitar
57.087 ton. Alat derek di Chikyu memiliki tinggi 70
meter dengan kemampuan mengangkat beban hingga
maksimum 1250 ton. Kapal ini dapat menampung 150
kru, 100 orang operator dengan tambahan 50 personel
ilmuwan. Kapal ini bahkan memiliki helypad dan
pergantian kru dilakukan dengan helikopter.
Demikian besarnya kapal, sehingga selama berada di
kapal penumpang tidak pernah merasakan goyangan
yang berarti termasuk ketika terjadi ombak besar.
Ketika ombak besar atau cuaca yang tidak mendukung,
goyangan Chikyu terasa seperti ayunan. Tidak perlu
bawa antimo karena dijamin tidak akan mabuk, itu yang
disampaikan Co-Chief Scientist atau “Kepala Tim”. GPS
yang dimiliki Chikyu memungkinkan kapal ini berada
dalam posisi stabil selama melakukan pemboran.
Terbang dari Hachinohe (kota terdekat dari lokasi
pemboran) dengan menggunakan helikopter
membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Target pemboran
ekpedisi 337 memang hanya satu lubang bor, karena
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pemboran yang dilakukan adalah pemboran dalam, jadi
selama ekspedisi berlangsung kami akan berada di lokasi
yang sama. Pada proyek IODP yang lainnya, bisa juga
kapal berpindah-pindah tempat, sehingga satu ekspedisi
memiliki beberapa lubang bor.
Begitu datang, kami disambut dengan presentasi health
safety di kapal termasuk juga difoto untuk identifikasi,
dilanjutkan dengan pembagian kunci kabin dan tur ke
bagian-bagian kapal di mana kami, ilmuwan, akan banyak
terlibat di dalamnya. Satu kabin ditempati oleh dua orang
ilmuwan dalam grup yang sama tetapi berbeda shift.
Karena ada dua shift kerja, yaitu shift siang mulai dari jam
12 siang hingga 12 malam, dan shift malam mulai dari
jam 12 malam hingga 12 siang. Contohnya, saya sebagai
sedimentologi berbagi kabin dengan Doris dari Austria
yang juga sedimentologi. Pada akhirnya hanya satu orang
yang akan berada di kabin ketika istirahat dari waktu
tugas. Karena ketika kita bertugas sebagian besar waktu
akan dihabiskan di laboratorium.
Untuk kehidupan monoton di dalam kapal, Chikyu
dilengkapi beberapa perlengkapan hiburan, seperti

cinema room, jacuzy dan sauna serta ruangan fitness juga
ada meja pinball dan pingpong. Kami juga mendapat
jatah telepon satelit gratis 10 menit setiap hari untuk
menghubungi siapapun di dunia. Waktu makan di Chikyu
bukan 3 kali tetapi 4 kali, pagi jam 5-7, siang jam 11-1,
sore jam 5-7 dan tengah malam jam 11-1. Ini tentunya
untuk mensiasati pembagian shift kerja, sehingga setiap
orang akan memiliki kesempatan 3 kali makan tanpa
mengganggu jam istirahat.
Setiap hari minggu jam 10 pagi adalah waktu rutin acara
ship drill atau latihan untuk mengantisipasi jika kapal
berada dalam keadaan bahaya. Pada saat ship drill ini
kami diharuskan mengenakan pakaian PPE lengkap
dengan kacamata dan helm dan juga life jacket dan
berkumpul di life boat.
Makanan di Chikyu cukup bervariasi, daging dimasak
berbagai cara juga ada ikan, berbagai salad, buah dan
makanan cuci mulut, seminggu sekali ada ice cream.
Sedangkan roti dan kue-kue tersedia 24 jam. Jangan
heran kalau banyak yang bertambah berat badan. Apalagi
di kapal ruang gerak terbatas dan tidak begitu banyak

Salah satu belahan inti bor (core) yang berhasil diambil dari kedalaman lebih dari 2000 meter di bawah permukaan laut, batupasir dengan
banyak sisa-sisa binatang laut (shell fragment), mengingatkan pada kue cake marmer. Foto: Rita Susilawati.
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kegiatan fisik. Hanya jangan khawatir, asal tidak malas,
tinggal datang ke ruang fitness atau lari-lari di helydeck
sambil melihat matahari terbit, dijamin berat badan tetap
terkontrol.

ilmuwan. Mirip sekali dengan seminar yang sering kita
selenggarakan, tetapi karena berlangsung informal jadinya
terasa lain, ada kopi, chip dan kue-kue ringan. Dan ilmu
yang disuguhkan dikemas untuk orang yang awam.

Sebagai onboard Scientist, banyak pertemuan yang
dijadwalkan untuk kami. Presentasi kemajuan kerja
berlangsung terus-menerus. Yang unik ada juga science
café. Jadi di café ini, yang hadir disuguhi presentasi
tentang suatu bidang ilmu tertentu oleh beberapa

Pertemuan digelar dalam suasana santai, peserta bisa
duduk selonjoran di bawah. Tidak seperti seminar yang
serius di auditorium dengan moderator. Science café
terkesan lebih santai. Saya mendapatkan kesempatan juga
menjadi penyaji dalam science café ini, bersama Doris ahli
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Penulis bersama tim sedimentologist berfoto setelah menyelesaikan deskripsi core terakhir, dari kiri ke kanan, Doris dari
Austria, Stephen dari USA, Murayama dari Jepang, David dari UK dan Yong Shoo dari Korea. Foto: Rita Susilawati.

Salah satu sudut
laboratorium mikrobiologi
di Chikyu, tampak
Elizabeth, ilmuwan dari
California Universtiy
sedang bekerja

batubara dari Austria, mempresentasikan “all about coal”
termasuk juga coal bed methane.
Yang cukup mengagumkan dari ekspedisi ini, di samping
peralatan yang komplit dan canggih juga organisasi kerja
yang tertata dengan sangat baik. Terasakan sekali kultur
Jepang, yaitu pekerja keras, semua melaksanakan dengan
sungguh-sungguh dan ketaatan tinggi, mulai dari health
safety sampai aturan terkecil soal penggunaan toilet.
Teknisi yang membantu kami bekerja, semuanya bergelar
master bahkan beberapa adalah S3. Tetapi pekerjaan
teknisi ini termasuk menyapu dan membuang sampah.
Teknisi siap membantu dalam banyak hal, termasuk
jika kita memiliki kesulitan dalam pengoperasin alat
laboratorium.

Soal disiplin, terkait kebiasaan merokok, bagi perokok
disediakan ruangan tersendiri. Di luar ruangan, tempat
merokok di dek hanya disediakan satu tempat saja. Pada
saat penjelasan tentang aturan merokok, juga diingatkan
akan bahaya merokok dan dianjurkan untuk berhenti
merokok. Di dalam kabin terpasang detektor asap, selain
agar alarm berbunyi ketika ada kebakaran, akan berbunyi
juga apabila ada asap rokok.
Memang banyak pengalaman berharga yang didapatkan
selama bergabung dalam eskpedisi ini. Hal ini adalah
buah kesabaran 52 hari di tengah laut dengan hasil
penegasan mengenai nilai-nilai kesungguhan, disiplin,
dan kerja keras, yang diyakini harus kita miliki. ■
Ditulis dari kapal Chikyu, 11 September 2012, 08.17am.
Penulis bekerja di Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi.
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Dari Lembang
ke Patuha

Oleh: Franz Wilhelm Junghuhn

Pengantar Redaksi
Dalam tulisan-tulisannya mengenai budidaya kina di Hindia Belanda, Franz Wilhelm
Junghuhn (1809-1864) menyebut dirinya sebagai “inspektur penyelidikan ilmu alam
di Hindia Belanda merangkap pengarah budidaya kina di Jawa” (inspekteur voor de
natuurkundige onderzoekingen in Nederlandsch-Indië, tevens belast met de leiding der
kinakultuur op Java). Tempat Franz Junghuhn merintis budidaya kina berada di wilayah
Priangan. Tempat itu antara lain meliputi Cibodas di Gunung Gede; Cinyiruan dan
Cibeureum di Gunung Malabar; Genting di Gunung Tangkubanparahu; Riunggunung di
antara Gunung Tilu dan Gunung Kendeng; sekitar Kawah Ciwidey di Pegunungan Kendeng;
dan perkebunan di Gunung Patuha. Adapun pohon kina yang dibudidayakan waktu itu
adalah C. Lucumaefolia dan C. Calisaya.
Secara berkala Franz Junghuhn mengumumkan laporan mengenai perkembangan
budidaya kina yang sedang ditanganinya. Laporan tahunan (jaarlijksch berigt) Junghuhn
dapat dibaca dalam, misalnya, Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië terbitan
Perhimpunan Ilmu Alam Kerajaan di Hindia Belanda. Dalam berkala itu terdapat laporan
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Pangalengan. Foto: Ronald Agusta.

Franz W. Junghuhn.
Sumber: www.nationaalherbarium.nl

tahunan Franz Junghuhn untuk 1860 dan 1861. Franz Junghuhn, bersama rekannya, J.E.
de Vrij, juga menulis De Kinakultuur op Java op Het Einde van Het Jaar 1859: Kort Beschreven
(Batavia, H.M. Van Dorp, 1860). Artikel ini ditulis di Lembang pada 28 Desember 1859.
Laporan ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul, “The
Cultivation of the Quina Tree in Java: to the End of the Year 1859”, dan dimuat dalam jurnal
Bonplandia (1861), halaman 1 – 75. Sebagaimana biasanya dalam tulisan Franz Junghuhn,
dalam tulisan ilmiah ini pun tersisipkan catatan perjalanan. Kali ini catatan perjalanan Franz
Junghuhn menceritakan perjalanan dari Lembang ke Pangalengan.
Berikut ini adalah terjemahan atas catatan perjalanan itu atau bagian kecil dari artikel
tersebut. Terjemahan ini dikerjakan oleh Hawe Setiawan berdasarkan edisi Inggrisnya
dengan perbandingan edisi aslinya dalam bahasa Belanda. Judul artikel di atas berasal
dari penerjemah.
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Pangalengan. Foto: Ronald Agusta.

Kami beranjak dari Lembang diterangi bintanggemintang, sebelum dinihari ‘tersenyum ke wajah
malam’, dan bergegas, dalam balutan mantel, mendaki
perkebunan kopi, melewati sawah yang berundak-undak,
sering kali di antara pohon-pohon bebuahan di desa-desa
yang tersebar, hingga ke Dataran Tinggi Bandung yang
terhampar 1.700 kaki di bawah. Di semua turunan curam
ada belasan orang yang berdiri siaga untuk menahan laju
kendaraan dengan tali yang terbuat dari kulit kerbau; rem
pijak tidak digunakan. Matahari terbit dan memancarkan
sinarnya ke wilayah luas yang membentang hingga ke
kawasan pegunungan di selatan, yang hendak kami
kunjungi; tapi tiada yang dapat kami saksikan di dataran
Bandung selain gelombang lautan kabut dan awan, yang
dari permukaannya hanya terlihat bagian tertinggi dari
bukit-bukit porphyry Rongga yang terpancarkan seperti
gugusan pulau nan hijau. Seketika kami terkepung kabut
basah, yang sebelumnya kami lihat dari atas, dan yang
selalu menutupi dataran tinggi berbentuk kuali ini sehabis
malam yang cerah.
Kami menyantap sarapan di tempat tinggal Asisten
Residen A. G. Visscher van Gaasbeek yang nyaman,
kemudian bergegas lagi, dengan kendaraan kecil kami,
lebih jauh menembus kabut tebal dan melalui dataran
itu. Pada jarak sekitar lima staves (mil geografis) kami
menjumpai sejumlah stasiun pos, tempat empat dan
kadang enam kuda disiapkan buat kami. Karena kuda di
Jawa sangat terlatih sehingga hanya bisa ditarik dengan
kecepatan penuh, kami dapat melaju cepat dan segera
mencapai belahan selatan dataran itu, dan manakala kami
melintasi desa utama (?) di distrik Banjaran dan Kopo,
sesuai dengan adat, Gamelan bertalu dan para Ronggeng
mempertunjukkan seni Tandak (?).
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Ketika itu kabut yang menutupi dataran tinggi itu telah
sirna, dan cahaya matahari yang gemilang menerangi
gerbang ke lembah Cisondari, yang, mula-mula berupa
celah sempit, kian jauh kian lebar, dan tertutup hamparan
sawah yang berundak-undak. Di sini Ciwidey tiba-tiba
menuruni jutaan bekas lava yang menutupi lembah
sedalam 50 kaki. Di lereng bukit-bukit yang membentengi
lembah itu, pepohonan berbuah di desa-desa berseling
dengan dua jenis pohon Mimosa, Albizzia procera

Pangalengan. Foto: Ronald Agusta.

Tumbuhan tamu itu memperlihatkan penampilan hutan
seperti hutan yang dibudidayakan dari sangat jarangnya
daun di cabang-cabang Erythrina.

Lembah Maribaya. Foto: Ronald Agusta.

dan stipulata, yang terlihat dari jarak sangat jauh dari
batang-batangnya yang condong dan berwarna cerah,
dan dari naungannya yang serupa payung; juga sangat
banyak Aleurites moluccana. Tanah yang ditumbuhi
rerumputan hijau muda di dinding-dinding gunung, sarat
dengan pepohonan tersebut, dan di sana sini tertutup
oleh belukar yang rimbun, yang di atasnya menyembul
pucuk-pucuk Areca Catechu, gapura bambu, dan pohon
Areng hijau tua tegak berpencaran di sekitarnya, sungguh
menyajikan pemandangan elok, yang dapat dinikmati
di waktu senggang, sedangkan di sejumlah tempat kami
perlu bergerak dengan menunggang kerbau, apabila kami
hendak turun perlahan-lahan.
Kami tiba di desa utama di distrik Cisondari setelah jam 9
tempat para pemandu beserta kawanan kuda tunggangan
telah siaga,—lekas membagi-bagi peti-peti kecil, yang
berisi barang-barang perbekalan kami, di antara yang
sebelumnya (sehingga peti-peti itu dapat dipanggul di
atas punggung kuda), dan lekas melaju ke arah lembah.
Karena kami akan kembali melalui jalan lain ke Gunung
Malabar, angkutan itu dikirimkan kembali dari sini. Cepat
kami melintasi persimpangan jalan menuju kebun-kebun
kopi, yang dalam naungannya pohon-pohon Dadap,
kemudian semak-semak Loranthus, tumbuh subur, dan
dengan melintasi jalan yang kian jauh kian curam kami
tiba di bagian dalam hutan yang telah dibabat demi
tumbuhnya belukar kopi. Kini kami berada di lereng
utara Gunung Patuha. Di sini pepohonan yang tumbuh
terutama adalah Rasamala (Liquidambar Altingiana),
yang mulai ditebangi sekitar 35 tahun lalu; itulah masa
penanaman pohon-pohon kopi tertua di sini, yang hingga
kini masih berbunga karena lahannya, yang mengandung
pecahan-pecahan batu, tidak mudah habis, karena
pelelehan batu yang terus berlangsung. Namun, seperti
di semua kebun kopi yang sangat tua, sekian banyak
pokok Loranthus menyalip perkebunan yang berumur
panjang ini. Setiap pohon Dadap (Erythrina indica)
mendapatkan dua, tiga, atau lebih tamu seperti ini, yang
tumbuh di cabang-cabang bagian tengah dan atasnya,
dan membentuk jumbai dedaunan hijau tua yang lebat.

Di beberapa bagian Rasamala terpelihara di tengah
wilayah pembudidayaannya, tempat batang-batangnya
dapat terlihat, di lereng dan perbatasan kebun kopi,
seperti tiang-tiang raksasa, dengan warnanya yang hijau
muda terlihat mencolok dengan latar gelap bagian dalam
hutan itu. Tiada pohon lain di Jawa yang mencapai
pertumbuhan batang Rasamala yang besar, lurus dan
bundar. Pohon-pohon itu telah dibabat sebagian besar
hingga ke pucuk-pucuknya, yang tidak melebihi 4.500
kaki. Di bagian-bagian bawahnya pohon-pohon itu telah
lama lenyap, dan saya hanya mengetahui satu celah di
wilayah ini, yakni celah Tji-seragi di kaki utara Gunung
Tilu (terdapat dalam peta saya), tempat pohon-pohon itu
dapat tumbuh berkat kecuraman dan ketakterjamahan
tanahnya sedalam 3000 kaki di bawah. Sebelumnya
pohon-pohon yang elok yang tumbuh berkelompok dan
menyisihkan sebagian besar penghuni hutan lainnya dari
kelompoknya ini membentuk sabuk yang berpautan, yang
muncul dari perbatasan antara distrik Jampangwetan
dan Rongga, memasuki kawasan itu kemudian melewati
Gunung Patuha, membentang dalam garis panajng
sekian mil geografis, 1.500 kaki ke atas, sepanjang lereng
pegunungan sejauh celah Ci-Sangkin, yaitu sisi utara
pegunungan itu, menghadap ke arah Dataran Tinggi;
tapi di sisi selatan pegunungan yang sama, yang hingga
kini belum terjamah oleh kapak, tidak hanya ada satu
contoh tanaman. Mendaki selangkah lebih tinggi,
dari 5.000 hingga 6.000 kaki, tumbuh pohon lainnya,
Quercus fogiformis, yang juga menegaskan batas wilayah,
yang, sebagaimana yang disebutkan dalam laporan
saya sebelumnya, saya jumpai pertama kali di Gunung
Malabar. Perlunya mengakrabkan diri kita dengan wilayah
setempat pohon-pohon kina, terutama C. Calisaya,

Foto: Ronald Agusta.
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Burangrang Tangkubanprahu Maribaya dari Tebing Keraton. Foto: Ronald Agusta.

sehubungan dengan penerapan praktisnya, meningkatkan
minat yang tergugah oleh banyaknya tanaman hutan yang
tumbuh liar di Jawa. Namun, sayang sekali, Tuan Hasskarl
tidak memberi pemerintah di sini informasi mengenai
wilayah Calisaya, dan apa yang dikomunikasikan oleh Dr.
Weddell dengan mengacu padanya, dalam Monographynya, halaman 30, “ad altitud. 1,500-1,800 m.,” sangatlah
sedikit, malahan boleh jadi tidak berdasarkan
pengukuran yang nyata, sehingga saya ragu bagaimana
saya harus mencerap pendapatnya yang lebih jauh bahwa
“fevidissimas (!) inter valles Bolivae & c. Sylvas incolit.”
Dalam iklim tropis yang sarat hujan dan awan pentinglah
orang mengetahui apakah pohon-pohon tertentu tumbuh
di sisi timur ataukah di sisi barat wilayah pegunungan,
berdasarkan pertimbangan yang saya sebutkan dalam
laporan saya sebelumnya.
Kini kami menunggang kuda segar-bugar, yang telah
disiapkan buat kami, yang membawa kami mendaki lebih
tinggi dan kian tinggi menuju ke hutan pegunungan. Pada
jam sepuluh lewat tiga puluh menit terbentuk gumpalan
awan, yang memperkelam hutan, dan pada jam sebelas
hujan turun, mula-mula berupa gerimis yang jarang,
tapi segera menjadi hujan lebat. Jalan setapak bertambah
sempit, kawanan kuda terengah-engah dan terpeleset;
kami pun turun, kuyup dan tepercik butiran air
berlumpur yang mengucur dari cecabang pepohonan, lalu
kami meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki hingga
mencapai Kawah Patuha pada jam dua belas (tepiannya
di sebelah selatan setinggi 6.700 kaki). Seperempat
jam sebelumnya ada dua gejala yang memperlihatkan
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lingkungan sekitar kawah kepada kami—danau air tawas;
(1) terputusnya tempat tumbuh pepohonan berbatang
tinggi, berganti dengan hutan tempat tumbuh pepohonan
lebih kecil yang batang-batangnya bengkok dan miring,
dan pepohonan itu hampir seluruhnya terdiri atas
Thibandia (agapetes) vulgaris (mihi), dengan sejumlah
besar spesies Pteris dan Mertensia di antara pokok-pokok
pepohonan itu; (2) munculnya pecahan batu keputihputihan, yang bertambah banyak dari tempat yang sama
dengan tempat Thibandia dan pakis menyekat hutan yang
tinggi itu. Kedua gejala itu jelas timbul dari satu sebab.
Dalam buku saya, Java, jilid I, saya menyebutkan “vegetasi
kawah” di halaman 456 dan menunjukkan sebatas
sebab ketiga dari kemunculan pepohonan itu, bahwa
“barangkali sifat tanahnya sendiri sangat mempengaruhi
pertumbuhan pepohonan itu, yang barangkali meningkat
oleh hasil-hasil berlumpur yang berasal dari penguraian
bebatuan lava dari uap vulkanis. Dengan Pteris incisa jelas
sekali, sebab tiada tempat lain di mana spesies ini tumbuh
sedemikian suburnya seperti di tanah kawah berasam
yang bercampur dengan tawas dan lae sulfuris, dalam
hawa asam sulfur dan hidrogen sulfur, yang senantiasa
mengitarinya.” Bukti mencolok mengenai ketergantungan
pepohonan tertentu pada jenis-jenis tanah yang secara
kualitatif ditentukan sudah saya ketahui. Di punggung
Tangkubanparahu sebelah selatan yang luas, setinggi
6.000 kaki, tumbuh pohon dari keluarga Myrtaceae,
Syzygium rostratum, D.C. (Jambosa tenuicuspis)
sedemikian suburnya, dan di sejumlah tempat, di mana
muncul hanya sedikit jamur tumbuhan dan jamur yang

Gambung. Foto: Ronald Agusta.

lebih kecil, secara khusus membentuk hutan, yakni di
mana saja yang tanahnya terdiri atas putih-susu yang
mengandung banyak tawas, dan bercampur dengan
debu batuan yang warnanya sama, yang tidak pelak lagi
muncul dari bebatuan Trachyt, yang terurai oleh uap
vulkanis dari kawah di dekatnya. Tiada pohon lain yang
akan tumbuh di atas tanah seperti ini, sementara di
pihak lain, Syzygium telah menampik semua upaya saya
untuk menumbuhkannya di atas tanah coklat yang lazim.
Tanaman mudanya, demikian pula biji-bijinya, cepat mati,
sedangkan jutaan buahnya yang jatuh bisa berkecambah
dan tumbuh di atas tanah kawah putih. Batu yang terurai
tidak terdapat di lingkungan Kawah Patuha, seperti
di lereng selatan Tangkubanparahu, melainkan hanya
terdapat di cekungan danaunya, yang lumpur putihnya
adalah silika tanah lait yang mengandung banyak tawas.
Tampaknya, meskipun jarang, ada pertumbuhan periodik
hidrogen sulfur di cekungan danau itu sendiri; sebab
meskipun dalam kunjungan saya yang sering dilakukan,
saya tidak pernah menemukan setitik jejak pun dari
mendidihnya gas, tidak pula hal ini ditemukan oleh
penduduk setempat, tapi di sini ditemukan endapan
belerang yang bercampur dengan lumpur dalam jumlah
yang sangat kecil, atau membentuk cadar tipis di atas
permukaannya.
“Kami menyantap makanan, yang kami bawa, di dangau
yang dibangun di tepi danau kawah itu, kemudian kami

Prasasti makam Junghuhn di Jayagiri, Lembang Foto: Deni Sugandi.

Tebing Kraton. Foto: Ronald Agusta.

melanjutkan perjalanan dalam guyuran hujan. Jalan yang
baru dibuka pertama-tama mengarah ke selatan dan
barat daya mengitari danau itu, menyusuri lereng landai
pegunungan yang membatasinya di sebelah tenggara, lalu
kian jauh kian menurun sepanjang 500 atau 700 kaki,
terus mengarah ke tenggara dengan beberapa tikungan.
Tanah naik-turun sehingga perjalanan jarang melampaui
beberapa ratus kaki di bawah atau di atas ketinggian
sedang, yang dapat mencapai 6.000 kaki. Untuk sebagian
besar, gugusan pegunungan itu sangat luas dengan arah
menyilang, yang hanya sedikit bergelombang.
“Kemudian kami meninggalkan tetumbuhan kawah itu,
begitu terpikat oleh tanah istimewa di belakang kami,
dan kembali menunggang kuda di bawah naungan
pepohonan hutan yang tinggi, yang tampak gelap dan
samar dalam balutan kabut, sementara hujan yang tiada
hentinya mengucur menimbulkan suara gemuruh yang
menyulitkan tiap orang untuk menangkap suara rekan
seperjalanan. Selain tertegun oleh suara gemuruh yang
melelahkan karena monoton, guyuran, dan curahannya,
kami merasakan gigi kami bergemeletuk kedinginan, dan
dengan semangat yang payah, kami tiba pada jam 2 di
sebuah tempat di mana kesamaran alamiah hutan, yang
diperkelam oleh hujan dan kabut, tiba-tiba buyar, dan
warna hijau muda rerumputan terpancar dari pepohonan
di sebidang kecil tanah di depan kami, membedakannya
dari hutan yang mengelilinginya. Sulit membayangkan
pemandangan yang lebih menawan daripada dataran
berumput yang kehijaunnya begitu cerah ini, dalam
kesunyian hutan, yang dalam perjalanan seharian
menutupi gunung dan lembah dengan kerimbunannya,
dan tidak menyuguhkan apapun selain warna hijau
tua dan kuning muda ke depan mata. Pada akhirnya
orang merasa tak berdaya berada di bawah pekatnya
naungan pepohonan yang di sana sini cecabangnya
tertutup lumut tebal, memberat karena hujan, patah
dan jatuh ke jalan setapak, menggentarkan manusia dan
kuda, sehingga pemandangan sebidang dataran terbuka
sungguh menyegarkan. Penduduk Jawa menyebut tempat
berbentuk persegi yang, dari timur laut ke barat daya,
panjangnya sekitar 1.500 kaki ini Rawa Rancabeureum.
Di bagian tengahnya yang cekung, pada musim hujan
seperti saat ini, air tertampung dalam danau kecil. ■
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Mitos

Tiada Gempa di
Kalimantan
Oleh: Supartoyo

“Apakah Pulau Kalimantan aman terhadap gempa bumi?” Pertanyaan tersebut sering
muncul, karena memang sangat jarang terjadi gempa bumi – disingkat: gempa - di pulau
Kalimantan. Demikian langkanya gempa di Kalimantan, sebagian besar orang mengira
bahwa Kalimantan aman terhadap gempa. Benarkah Kalimantan aman terhadap gempa?
Atau, itu mitos belaka?
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Gambar tektonik dan struktur geologi Pulau Kalimantan. Data dikompilasi dari beberapa sumber
(Hamilton, 1979; Moss ?; Simons dkk., 2007; Hutchison, 2007).

Gempa memang relatif jarang terjadi di Pulau
Kalimantan, namun pada 5 Juni 2015, kita dikejutkan
oleh terjadinya gempa di daerah Ranau, Sabah dengan
magnitudo 6 SR (Skala Richter) yang mengakibatkan
bencana, yaitu korban jiwa sebanyak 19 orang, longsoran
di Gunung Kinibalu dan kerusakan bangunan di Kota
Ranau. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika (BMKG) pada 25 Pebruari 2015 mencatat
terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 5,7 SR dengan
pusat gempa bumi berjarak 413 km timur laut Kota
Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kedua kejadian
gempa ini setidaknya dapat menjawab pertanyaan di atas,
bahwa Pulau Kalimantan tidak sepenuhnya aman dari
gempa. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah dari

manakah kira-kira sumber gempa di Pulau Kalimantan?
Hingga kini pertanyaan tersebut masih sulit untuk
dijawab secara pasti, karena minimnya data penelitian
kegempaan di Kalimantan.
Adanya dua kejadian gempa tersebut setidaknya
memberikan hikmah kepada masyarakat Pulau
Kalimantan yang bermukim dan beraktivitas di
kawasan rawan bencana gempa, bahwa mereka tetap
perlu melakukan upaya mitigasi gempa, baik mitigasi
fisik maupun nonfisik. Upaya mitigasi tersebut harus
dilakukan secara terus-menerus yang bertujuan untuk
meminimalkan risiko bencana gempa yang mungkin akan
terulang di kemudian hari.
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Tektonik, Batuan dan Struktur Geologi
Pulau Kalimantan merupakan bagian dari kerak Sunda
(Sundaland) dan kerak Sunda ini merupakan bagian dari
lempeng benua Eurasia. Menurut Minster dan Jordan
(1978 dalam Yeats, 1997), Lempeng Eurasia yang bergerak
ke arah tenggara dengan kecepatan sekitar 0,4 cm/tahun
bertumbukan dengan Lempeng Indo-Australia yang
bergerak ke arah utara dengan kecepatan sekitar 7 cm/
tahun. Zona tumbukan tersebut terletak di sebelah barat
Pulau Sumatra, selatan Pulau Jawa, hingga selatan Bali
dan Nusa Tenggara, dan membentuk palung laut yang
dikenal sebagai zona subduksi. Adapun Pulau Kalimantan
posisinya terletak jauh dari zona tumbukan tersebut,
sehingga relatif stabil secara tektonik. Namun demikian
akibat proses tektonik yang terjadi sebelumnya telah
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mengakibatkan terbentuknya struktur geologi, khususnya
sesar.
Morfologi Pulau Kalimantan didominasi oleh perbukitan
hingga perbukitan terjal pada bagian tengahnya,
sedangkan dataran terdapat pada daerah sepanjang
pantai. Morfologi perbukitan hingga perbukitan terjal
tersusun oleh batuan berumur Pra Tersier dan Tersier,
sedangkan morfologi dataran tersusun oleh batuan
berumur Kuarter.
Sebagian besar Pulau kalimantan tersusun oleh berumur
Pra Tersier dan Tersier. Batuan Pra Tersier terdiri –
dari kompleks batuan bancuh atau melange, yaitu
percampuran batuan beku, sedimen, metamorf dengan
massa dasar lempung dan batuan sedimen. Batuan Tersier
terdiri - dari batuan sedimen dan batuan gunung api.

Hutan di Kalimantan.. Sumber: wikipedia

Sementara itu batuan Kuarter pada umumnya terdapat di
daerah pantai, kanan kiri sungai, dan lembah. Sebagian
batuan Pra Tersier dan Tersier tersebut telah mengalami
pelapukan.
Endapan Kuarter dan batuan sedimen Pra Tersier dan
Tersier yang telah mengalami pelapukan pada umumnya
bersifat urai, lepas, belum kompak (unconsolidated), dan
lunak. Endapan ini dapat memperkuat efek goncangan
atau amplifikasi, sehingga rawan terhadap goncangan
gempa.
Struktur geologi Pulau Kalimantan didominasi oleh
sesar dan lipatan. Secara umum sesar-sesar di Pulau
Kalimantan mempunyai tiga arah, yaitu utara – selatan,
barat laut – tenggara, dan barat daya – timur laut. Lipatan
yang terdapat pada bagian timur Kalimantan pada

umumnya berarah barat daya – timur laut. Pola struktur
geologi tersebut terbentuk akibat aktivitas tektonik yang
terjadi sebelumnya.
Berdasarkan kompilasi data dari beberapa peneliti
(Hamilton, 1979; Moss ?; Simons dkk., 2007; Hutchison,
2007,), diperoleh beberapa nama sesar di Pulau
Kalimantan, yaitu Sesar Tinjia di Serawak, Sesar Adang
di Kalimantan Barat, Sesar Sangkulirang di Kalimantan
Timur, Sesar Paternoster di Selat Makassar. Disamping
itu, juga terdapat penunjaman Borneo di barat laut
Sabah, penunjaman Sulu di timur laut Sabah, dan
penunjaman Sulawesi Utara di timur Kalimantan Utara
dan Kalimantan Timur. ■
Penulis adalah Surveyor Pemetaan Madya di PVMBG, Badan
Geologi, KESDM.
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Teluk Lhok Pria Laot dilihat dari pantai Serui dengan latar belakang pulau Rubiah.

Pesona Fumarola
Bawah Laut
Teluk Pria Laot
Oleh: Subaktian Lubis, Mira Yosi, dan Hananto Kurnio

Pulau Weh adalah salah satu pulau pada gugusan pulau terdepan pojok barat
Indonesia yang secara administratif masuk Provinsi Aceh Darussalam. Gugusan pulau
yang terdiri atas Pulau Weh, Klah, Rubiah, Seulako, dan Pulau Rondo, secara geografis
terletak di Laut Andaman dan secara tatanan geotektonik berada di pojok barat cincin
api (ring of fire) yang masih aktif. Pulau Weh membentang sepanjang 15 kilometer
dengan luas 160 km². Dalam klasifikasi pulau UNESCO (1991), pulau ini termasuk
kategori pulau kecil (<2.000 km2). Pulau Weh sering juga disebut sebagai pulau
gunung api. Tinggi maksimum sekitar 610 m di atas muka laut. Keistimewaan Pulau
Weh adalah kota Sabang sebagai kota terbarat Republik Indonesia. Selain itu, di pulau
ini juga terletak Titik Kilometer Nol Wilayah NKRI (Kilometer Zero, Westernmost Point
of Indonesia) yang dianggap sebagai titik jarak nol kilometer di ujung terbarat jalan
raya antara Sabang (Provinsi NAD) sampai Merauke (Provinsi Papua) di pojok timur
Indonesia.
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Lubang fumarol yang muncul mampir sepanjang tepi pantai Serui, Sabang, berkaitan dengan kelurusan sesar
Pria Laot yang ditemukan di daratan. Foto: S. Lubis 2012.

bagian selatan sebagai daratan Pulau Weh yang sekarang.
Selain itu, sebagai konsekuensi dari aktivitas tektonik
terutama pengaruh kelanjutan Mega Sesar Sumatra, juga
telah mengakibatkan munculnya beberapa sesar yang
membelah pulau Weh.
Gejala post-volcanism di Pulau Weh ini dicirikan oleh
adanya lubang-lubang fumarola, solfatar, dan sumber air
panas yang banyak dijumpai, baik di lereng gunung, kaki
gunung, di tepi pantai dan bahkan di dasar laut. Lubang
fumarola di dasar laut merupakan fenomena alam yang
langka karena menyemburkan gelembung gas dan uap
air yang selain menyuguhkan pemandangan mempesona
dan fantastik, namun juga menyiratkan rahasia alam
tersembunyi (Earthcache) yang menarik untuk diteliti
lebih lanjut.

Catatan Sejarah Geologi
Alterasi bongkah batuan andesit di sekitar lubang fumarol yang
mengakibatkan terkelupas dan melapuknya kulit batuan.
Foto: S. Lubis 2012.

Menurut data geologi dari Katili (1980) juga De Neve
(1983), letusan terakhir gunung di pulau ini diperkirakan
terjadi pada kala Pleistosen. Berdasarkan rekaan
rekonstruksi jejak-jejak letusan, diduga sebagian dari
puncak dan lereng gunung bagian utara ini hancur, dan
selanjutnya terisi air laut membentuk teluk Lhok Pria
Laot dan teluk Sabang. Oleh sebab itulah, sebagaimana
dinyatakan Akbar dan Dendi (1983), bentuk pulau Weh
ini seolah-olah terbagi menjadi dua bagian, bagian utara
yang hilang terpisah akibat letusan dan sisa letusan

Gunung api di Pulau Weh termasuk gunung api muda
yang berada pada jalur volkanik Sunda yang naik akibat
proses orogenesa dan membentuk kerucut-kerucut
gunung api, seperti Gunung Leumo Matee, Semereuguh
dan Kulam. Selain itu, gunung-gunung api yang muncul
ini juga telah membentuk kelurusan puncak-puncak
gunung berarah barat laut-tenggara dan utara-selatan
dicirikan oleh bentuk tubuh-tubuh lava memanjang yang
berkomposisi andesit-dasitis dan breksi lava/piroklastik.
Namun demikian, berdasarkan Kusumadinata, 1979,
salah satu gunung api, yaitu gunung Puluh Weh atau
gunung Jaboi (publikasi lokal menyebutnya lapangan
Panas Bumi Batee Shok) dalam klasifikasi gunung api
Indonesia termasuk dalam kategori gunung api tipe C.
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Artinya, gunung api ini tidak pernah meletus dan hanya
merupakan lapangan solfatar/fumarola.
Rekaan sejarah geologi mencatat bahwa pulau Weh telah
mengalami lebih dari sembilan kali periode tektonik
dan mengakibatkan munculnya beberapa struktur sesar.
Sebagaimana menurut Bennet dkk, 1980, Sesar Sabang
merupakan salah satu sesar normal yang terdapat di pulau
ini, diperkirakan terbentuk pada periode awal kegiatan
tektonik regional pada Tersier Bawah yang diikuti
sesar utama lainnya seperti sesar Seuke, Balohan, Lhok
Pria Laot dan Lhok Jeumpa. Sesar-sesar ini umumnya
merupakan sesar normal-geser yang diduga merupakan
kelanjutan dari kelurusan sesar Lam Teuba-Krueng Raya
bagian utara. Sesar Sabang adalah sesar normal utama
yang berarah relatif utara–selatan, di mana bidang graben
blok barat sebagai bagian yang turun dan blok timur
sebagai bagian yang relatif naik. Kenampakan sesar ini di
lapangan diperkuat oleh adanya cermin sesar, topografi
serta keberadaan danau Aneuk Laot yang terbentuk diatas
bidang sesar yang telah mangalami amblesan (graben).
Pada zona graben ini banyak ditemukan sesar-sesar
berupa sesar normal, sesar geser mendatar yang
umumnya berarah utara–selatan dan barat laut–tenggara.
Salah satu sesar yang terkait dengan kemunculan lubang
fumarola adalah sesar Pria Laot. Sesar Pria Laot berarah
utara selatan memotong sisi barat tubuh volkanik Kulam,
merupakan sesar normal di mana blok sebelah timur

relatif naik terhadap blok sebelah barat yang turun.
Diduga sesar ini berlanjut ke Teluk Pria Laot membentuk
bidang-bidang lemah yang memunculkan lubang-lubang
fumarola bawah laut.

Gejala Post Volcanism
Ciri-ciri gejala post-volcanism yang ditemukan di
Pulau Weh terutama pada gunung api yang sudah mati
(dormant) antara lain: ekshalasi (sumber gas) berupa
solfatar, yaitu gas belerang (H2S) dan fumarola, yaitu gas
uap air (H2O). Selain itu, ditemukan pula sinter karbonat,
dan mata air panas yang kaya akan kandungan unsurunsur mineral.
Munculnya gejala panas bumi berupa lapangan
fumarola dan kolam lumpur (mudpot), serta ubahan
hidrotermal dapat ditemukan di tepi pantai teluk Pria
Laot bagian barat. Temperatur lubang fumarola ini
diatas 90oC disertai bau gas H2S yang cukup menyengat.
Hal ini mengindikasikan bahwa proses sublimasi unsur
belerang pada tepian lubang fumarola disertai dengan
semburan gas dan uap air. Di tempat ini juga dijumpai
proses alterasi mineral batuan terutama pada lubanglubang fumarola dan proses pelapukan batuan secara
kimiawi (asam sulfat) yang intensif terjadi sehingga
mengakibatkan batuan mengelupas lapis demi lapis.
Demikian pula di kawasan Lhok Pria Laot bagian timur,
ditemukan juga lapangan fumarola, ubahan hidrotermal

Lubang fumarol yang mengeluarkan lumpur dan air panas di tepi pantai Pria Laot bagian timur. Foto: S. Lubis.
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peralatan geofisika, yaitu echosounder frekuensi
tunggal Stratabox dengan frequensi 10 kHz (portable
high-resolution marine sediment imaging instrument),
pengamatan fisika dan kimia air laut, pengambilan
percontoh air, percontoh gas dan sedimen dasar laut, serta
pengukuran kelurusan menggunakan underwater compass
secara visual oleh para penyelam saintifik (scientific
divers).
Hasil analisis gelembung gas menggunakan Gas
Chromatograf menunjukkan bahwa dominan gas utama
yang disemburkan merupakan gas sulfur H2S (38%),
Sulfur dioksida (17%), dan uap air (42%) sehingga
menguatkan dugaan bahwa lubang-lubang fumarola
bawah laut ini berkaitan erat dengan kegiatan gunung
api dan gaya-gaya tektonik yang membentuknya. Bukti
bahwa gelembung yang muncul tersebut sebagai aktivitas
Penyelam melintas gelembung gas dari lubang fomarol bawah
laut di perairan Pria Laot, pulau Weh yang merupakan salah satu
situs geologi unik dan mempesona serta memiliki keunggulan
geoheritage untuk dipromosikan sebagai “Underwater Geopark”
Foto: S. Lubis.

yang menyemburkan uap air dengan suhu antara 70–95
o
C. Lubang fumarola ini ditemukan di sepanjang pantai
sepanjang 2 km yang diperkirakan menerus menuruni
lereng dan kaki gunung sampai ke dasar laut. Selain
itu, di pantai ini ditemukan pula lubang fumarola
yang menyemburkan lumpur panas (mudpot) yang
berkomposisi lumpur vokanik yang berasal dari formasi
lempungan bawah permukaan.

Fumarola Bawah Laut yang Unik dan
Mempesona
Fumarola (berasal dari bahasa Latin fumus, asap) adalah
lubang di dalam kerak bumi yang sering dijumpai di
sekitar gunung berapi, umumnya mengeluarkan uap
dan gas seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, asam
hidroklorik, dan hidrogen sulfida. Fumarolaa lazimnya
terdapat di sepanjang retakan kecil maupun rekahan
panjang, lapangan terbuka, permukaan aliran lava,
dan endapan aliran piroklastik. Lapangan fumarola
merupakan suatu wilayah mata air panas dan semburan
gas serta uap air tempat magma atau batuan beku yang
panas bersentuhan dengan air tanah.
Ditinjau dari hubungannya dengan air tanah, maka
fumarolaa dapat dideskripsikan sebagai mata air panas
atau mendidih (uap air) sebelum air mencapai permukaan
tanah. Jika lubang fumarola ini terletak di dasar laut
atau bawah laut maka akan mengeluarkan gelembunggelembung berupa gas dan uap air. Gelembunggelembung ini akan semakin besar volumnya makin
ke atas mendekati permukaan laut karena efek tekanan
hidrostatis kolom air laut sendiri.
Penelitian fumarola bawah laut telah dilakukan oleh
Puslitbang Geologi Kelautan (PPPGL), Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2012 dan
penelitian lanjutan pada tahun 2014, menggunakan

Pengambilan sampel gas fumarol bawah laut yang dominan
mengandung gas H2S yang dicirikan oleh bau yang menyengat
Foto: S. Lubis.

post volkanism adalah terjadinya alterasi batuan dan
sublimasi sulfur pada dinding-dinding lubang fumarola
serta batuan di sekitarnya.
Hasil kedua penelitian ini telah memberikan
pemahaman baru tentang rekaan atau rekonstruksi
terbentuknya lubang-lubang fumarola bawah laut
serta kaitannya dengan kelanjutan sesar-sesar yang
berada di darat. Umumnya lubang-lubang fumarola ini
keluar di sepanjang sesar atau kekar memanjang,dan
menyemburkan gelembung-gelembung udara secara
terus-menerus yang menyuguhkan pemandangan unik
dan cukup mempesona. Lubang fumarola di dasar laut
merupakan fenomena alam yang langka karena disamping
menyemburkan gelembung gas dan air dalam bentuk
semburan gelembung yang cukup fantastik, namun juga
menyiratkan rahasia alam tersembunyi (Earthcache)
yang menarik untuk tetap dilestarikan keberadaannya
dan patut diusulkan menjadi salah satu taman bumi atau
geopark bawah laut Indonesia.
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maksimum 1.500 meter dari garis pantai. Lubang
fumarola yang ditemukan pada kedalaman 10 meter
bentuknya memanjang mengikuti kelanjutan sesar Pria
Laot membentuk rekahan yang berarah relatif utaraselatan, sedangkan pada kedalaman 40-50 meter lubanglubang fumarola ini umumnya berada pada puncak
undulasi atau tinggian menyerupai bentuk kepundan.
Lubang-lubang fumarola tersebut umumnya berada
pada rekahan atau kekar yang terlihat menyerupai jalur
sesar, namun belum bisa dipastikan geometrinya karena
tidak dijumpainya komponen sesar seperti vertikal offset
ataupun horizontal offset akibat tertutup endapan pasir
halus.
Alterasi pada lubang fumarol di dasar laut pada kedalaman
13 meter dicirikan oleh semburan gas dan air panas dengan
temperatur 65 oC. Foto: Mira Yosi.

Interpretasi rekaman seismik Stratabox dengan interval
250 meter memotong barat-timur teluk Lhok Pria Laot
menunjukkan banyaknya lubang-lubang fumarola bawah
laut yang terekam. Munculnya gelembung udara pada
rekaman ini mudah dikenali, karena citra gelembung
dari lubang fumarola ini memperlihatkan bentuk pola
rekaman chaotik pada kolom air laut.
Umumnya lokasi fumarola bawah laut ini berada pada
kelurusan sesar-sesar di darat yaitu berarah relatif utaraselatan. Selain dapat mengindentifikasi geomorfologi
dasar laut, peralatan Stratabox ini juga dapat merekam
lokasi gelembung gas pada lubang-lubang fumarola baik
yang berada di dasar laut ataupun yang mengapung
sampai ke permukaan laut. Hasil pendataan indikasi
lubang fumarola dari rekaman data seismik ini ditemukan
33 lubang fumarola yang tersebar di dasar teluk Lhok Pria
Laot. Rekaman lubang fumarola pada kedalaman antara
13-20 m umumnya merupakan jenis lubang semburan
yang kontinu, sedangkan jenis lubang fumarola yang
lebih dalam pada kedalaman antara 20-64 m merupakan
lubang fumarola berkala, artinya gas yang disemburkan
tidak terus menerus tetapi keluar secara berkala.
Umumnya lubang-lubang fumarola bawah laut ini
ditemukan pada kedalaman >10 meter dan berjarak

Hasil rekaman seismik Stratabox yang memperlihatkan indikasi
lokasi keluarnya gelembung fumarol dari dasar laut (Harsenanto,
2012)
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Walaupun lubang-lubang fumarola bawah laut ini
mempunyai suhu yang relatif panas disertai oleh proses
alterasi batuan serta proses sublimasi sulfur, manun
anehnya masih ditemukan juga beberapa jenis ikan yang
justru hidup dan menetap di sekitar lubang fumarola
tersebut, diantaranya ikan kerapu, buntel, jenis ikan bat
fish, stone fish, lion fish, dsb. Sebagai konsekuensinya
warna-warni kulit ikan-ikan tersebut telah mengalami
efek meluntur dan memudar sehingga berwarna pucat
pudar.
Para penyelam juga menemukan beberapa bongkah
batuan breksi berukuran besar (diameter antara 1-3
meter), dan beberapa log batang kayu berukuran panjang
lebih dari 6 meter pada kedalaman 20 meter. Diduga,
bahwa bongkah-bongkah batu dan batang kayu tersebut
berasal dari tepi pantai yang terangkut oleh gelombang
tsunami pada saat terjadinya gempa bumi Aceh 26
Desember 2004 yang lalu.

Potensi Geopark
Mengacu pada kriteria cara pengusulan kawasan geopark
yaitu kawasan terpadu dengan warisan geologi yang dapat
dimanfaatkan untuk mempromosikan pembangunan
masyarakat setempat secara berkelanjutan, maka kawasan
yang diusulkan ini telah memiliki sejumlah jejak geologi
yang terkait kepentingan ilmiah khusus, dan kelangkaan
atau keindahan.
Selain itu, calon kawasan geopark ini tidak hanya
berhubungan dengan keragaman geologi (geodiversity)
saja, tetapi juga memiliki nilai-nilai ekologi (bio-diversity),
dan nilai sejarah atau budaya (cultural diversity), sehingga
memungkinkan untuk dikelola secara terpadu. Kawasan
teluk Pria Laot dan teluk Sabang sebelumnya telah
ditetapkan sebagai kawasan taman laut konservasi. Oleh
sebab itu, usulan kawasan ini sebagai geopark bawah
laut akan semakin menyempurnakan perpaduan antara
kawasan biodiversity dan geodiversity.
Dengan demikan, geopark bawah laut teluk Pria Laot ini
tidak hanya mengandalkan kumpulan fenomena geologi
yang unik dan menarik saja, namun secara keseluruhan
mencakup juga tatanan sejarah geologi, tatanan alam
biologi, dan warisan budaya lokal (cultural heritage),
sehingga upaya untuk menata dan mengelola kawasan ini
sebagai kawasan geopark akan lebih mudah diwujudkan.

Lokasi ditemukannya 33 indikasi lubang-lubang fumarol bawah laut yang diplot berdasarkan hasil rekaman Stratabox, di teluk Pria Laot,
Sabang. Sumber: Harsenanto, 2012.

Gelembung fumarol yang keluar di sepanjang rekahan berarah
hampir utara-selatan. Foto: S. Lubis.

Gelembung fumarol yang keluar di sepanjang rekahan berarah
hampir utara-selatan. Foto: S. Lubis.

Hasil pemetaan Stratabox dan pengamatan para
penyelaman ilmiah terhadap gejala fumarola di teluk Pria
Laot, telah berhasil mengidentifikasi 33 lokasi lubang
fumarola atau hidrotermal bawah laut yang tersebar luas
pada kedalaman antara 13-64 m, dengan berbagai bentuk
lubang seperti cerobong, lubang memanjang, kepundan,
dan rekahan. Berdasarkan keunikan fenomena geologi
(geodiversity) yang letaknya berdampingan dengan
taman laut nasional dengan biodiversity terumbu karang
dan jenis ikan yang menakjubkan dan mempesona,
maka kawasan ini sudah sepatutnya dapat diajukan
sebagai kawasan konservasi Taman Bumi bawah air atau
“Underwater Geopark” karena memiliki fenomena geologi
post-volcanism bawah laut yang unik dan berkelas.

dengan manajemen berbasis konservasi dan edukasi
yang berlandaskan aktivitas “sustainable green tourism”,
maka lima kriteria lainnya yaitu ukuran dan lokasi
wilayah; manajemen dan pelibatan masyarakat lokal;
pengembangan ekonomi; pendidikan; serta perlindungan
dan konservasi; secara bertahap dapat dipenuhi oleh
Pemerintah Daerah Provinsi NAD.■

Mangingat bahwa persyaratan untuk mengajukan suatu
kawasan Geopark yaitu harus memiliki sekurangkurangnya satu bentukan geodiversity atau geoheritage
berkelas nasional atau internasional yang dilindungi

Hananto Kurnio adalah Peneliti Madya pada Puslitbang Geologi
Kelautan (PPPGL), dan sedang menyelesaikan S3 bidang Marine
Geology di UNPAD.

Subaktian Lubis adalah dosen luar biasa pada Program Studi
Oseanografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB,
memperoleh sertifikat Rescue Diver dari POSSI-CMAS;
Mira Yosi adalah Peneliti Muda pada Puslitbang Geologi Kelautan
(PPPGL), menyelesaikan program Master of Science di ITB dan
anggota Scientific Diver Persatuan Olah Raga Selam Seluruh
Indonesia (POSSI);
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SUmber: wisataindonesia.biz.

Menelusuri

Keluarga Gajah
di Indonesia
Oleh: Unggul Prasetyo Wibowo

Kepulauan Indonesia sudah lama dikenal memiliki kekayaan sejarah keanekaragaman
hayati yang penting dalam ilmu pengetahuan. Sejarah keanekaragaman hayati
di daerah ini semakin menarik untuk dikaji karena kompleksitasnya yang sangat
dipengaruhi oleh dinamika perkembangan terbentuknya Kepulauan Indonesia di masa
lalu dalam sudut pandang ilmu kebumian.
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Salah satu jenis hewan yang sebaran dan jejak
kehidupannya di Kepulauan Indonesia sangat terkait
dengan dinamika perkembangan terbentuknya Kepulauan
Indonesia adalah keluarga gajah atau genus Proboscidea.
Melalui tulisan singkat ini, pembaca dibawa untuk
menelusuri keluarga gajah dan perkembangannya di
Indonesia.

Apa itu keluarga Gajah?
Keluarga gajah atau Proboscieda merupakan salah
satu hewan mamalia darat yang memiliki ciri berupa
belalai. Fungsi belalai ini disamping sebagai hidung,

juga layaknya tangan pada manusia. Orang umumnya
mengenal mamalia besar ini dengan sebutan gajah. Untuk
kemudahan membaca, maka tulisan ini selanjutnya akan
menggunakan istilah “gajah” sebagai pengganti keluarga
gajah atau Proboscidea .
Gajah dalam umur geologi mulai muncul pada Kala
Pleistosen atau sekitar 58 juta tahun yang lalu di Afrika.
Di masa lalu, keluarga gajah memiliki banyak jenis,
namun sekarang hanya tinggal dua genus yang masih
hidup di dunia, yaitu Loxodonta atau Gajah Afrika dan
Elephas atau Gajah Asia.

PROBOSCIDEA
Early proboscideans

(e.g., Phosphatherium, Moeritherium, Numidotherium, Barytherium, Deinotherium)

Eutheria
(placental
mammals)

Mammutidae (e.g., Mammut)
Elephantiformes

Gomphotheriidae (e.g., Gomphotherium)
Stegodontidae (e.g., Stegodon)
Elephantidae (Loxodonta, Elephas, Mammuthus)

Taksonomi keluarga Proboscidea/gajah

Gajah Afrika

Gajah Asia
Jenis gajah yang masih hidup di dunia di masa sekarang

Di Indonesia informasi keberadaan keluarga gajah
dengan berbagai jenisnya yang pernah hidup di masa
lalu, didasarkan pada temuan-temuan fosilnya. Karena
ukurannya yang umumnya besar, fosil-fosil gajah yang
ditemukan di masa lalu biasanya dihubungkan dengan
mitos bahwa fosil-fosil tulang yang berukuran besar
itu berasal dari raksasa atau buto yang mati dalam
pertempuran besar melawan bangsa manusia yang terjadi

dahulu kala. Mitos yang hampir mirip berkaitan dengan
fosil-fosil besar ini di masa lalu juga bisa dijumpai di
daerah Eropa.
Di Eropa dikenal mitos raksasa bermata satu yang
disebut cyclop dimana sebenarnya legenda ini berasal
dari tengkorak gajah (keluarga Proboscidea). Lubang di
tengah muka gajah yang merupakan tempat belalai inilah
yang dahulu di Eropa dianggap sebagai tempat mata

ARTIKEL
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Penggambaran mitos raksasa yang didasarkan pada fosil dan tulang-tulang besar, sebelah kiri: mitos raksasa bermata satu
cyclop di daerah Mediterania Eropa , sebelah kanan: raksasa/buto dalam kisah pewayangan di Pulau Jawa

raksasa cyclop. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan,
sekarang kita tahu bahwa fosil dan tulang-tulang besar ini
berasal dari megafauna seperti gajah.

Keluarga Gajah di Indonesia
Eksplorasi dan penelitian berkaitan dengan penemuan
fosil gajah di Indonesia sudah lama dilakukan para
peneliti baik asing maupun dalam negeri. Hasil-hasil
penelitian menyimpulkan bahwa beberapa genus dari
gajah pernah hidup di Indonesia. Laporan paling awal
tentang temuan fosil-fosil besar dari hasil ekskavasi
berasal dari kegiatan ekskavasi yang dilakukan oleh
Raden Saleh sekitar tahun 1865-1866. Salah satu hasil
temuan tersebut dideskripsi sebagai holotipe dari gajah
jenis Stegodon trigonocephalus oleh Martin pada tahun
1987.
Setelah publikasi tersebut kemudian banyak
dipublikasikan fosil-fosil gajah yang ditemukan dari
batuan sedimen berumur Kuarter yang dikenali berasal
dari berbagai jenis gajah yang berbeda. Hingga kini, jenisjenis gajah yang berada di Indonesia tersebut dikenal
beberapa jenis, yaitu: Stegolophodon, Paleoloxodon,
Stegoloxodon, Sinomastodon, Stegodon, dan Elephas.
Hanya satu fosil Stegolophodon yang pernah dilaporkan
ditemukan di Kepulauan Indonesia. Genus yang sudah
punah ini di Kepulauan Indonesia ditemukan di daerah
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Brunei (secara politik sebagai Kerajaan Brunei), Pulau
Kalimantan. Umur geologi genus ini di Indonesia sampai
saat ini belum jelas karena informasi yang didapatkan
hanya berupa specimen fosilnya saja tanpa disertai
informasi lokasi temuan yang jelas dan memadai.
Paleoloxodon dilaporkan pernah ditemukan di daerah
Samarinda, Pulau Kalimantan. Spesimennya berupa
gigi geraham ini diidentifikasi sebagai Paleoloxodon cf.
Namadicus. Genus ini juga telah punah. Umur geologi
specimen ini di Indonesia juga tidak jelas karena tidak
ada informasi posisi stratigrafi dimana spesimen ini
ditemukan.
Stegoloxodon adalah genus yang sudah punah. Namun,
dilaporkan pernah ditemukan di daerah Sulawesi Selatan,
daerah Bumiayu Jawa Tengah dan daerah Sangiran Jawa
Tengah. Sinomastodon juga genus yang telah punah.
Genus ini dilaporkan berasal dari batuan sedimen
berumur Pleistosen Awal dari hasil kegiatan ekskavasi
oleh peneliti Belanda pada tahun 1930-an di daerah
Bumiayu. Spesimen dari hasil ekskavasi tersebut sekarang
disimpan di Museum Geologi Bandung.
Stegodon juga merupakan jenis gajah purba yang telah
punah. Gajah ini pernah hidup tersebar luas di Kepulauan
Indonesia bagian barat dan tengah. Fosil gajah jenis
Stegodon ini dilaporkan pernah ditemukan di pulaupulau Jawa, Sulawesi, Sangihe, Sumba, Timor, dan

Geokronologi keluarga gajah di Kepulauan Indonesia

Flores. Stegodon di Indonesia dijumpai dalam beberapa
spesies, di antaranya Stegodon trigonocephalus, Stegodon
sompoensis, Stegodon florensis, Stegodon sondaari,
Stegodon sumbaensis dan Stegodon timorensis.

tersebut ke daerah Wallanea. Gajah sebagai salah satu
fauna khas Asia merupakan merupakan salah satu
megafauna yang memiliki sejarah panjang migrasi ke
daerah Wallanea di Kepulauan Indonesia.

Elephas adalah gajah yang masih bisa dijumpai
perkembangannya hingga sekarang di Sumatra dan
Kalimantan. Fosil Elephas dilaporkan pernah ditemukan
di Sumatra dan Jawa.

Data temuan fosil keluarga gajah di Kepulauan Indonesia
memiliki arti penting di dunia ilmu pengetahuan,
karena ukuranya yang sangat bervariasi dari jenis yang
berukuran kerdil yang tingginya hanya sekitar satu meter,
seperti Stegodon sondaari yang ditemukan di Pulau
Flores; sampai jenis gajah yang berukuran sangat besar
dengan tinggi sampai sekitar empat meter seperti Elephas
hysudrindicus yang ditemukan di Pulau Jawa. Para peneliti
meyakini bahwa fenomena ini sangat berkaitan erat
dengan peristiwa tektonik dan iklim yang menyebabkan
muka air laut dunia naik atau turun.

Keluarga Gajah dan Geologi Indonesia
Evolusi tektonik Kepulauan Indonesia sangat unik.
Seperti yang kita tahu bahwa Kepulauan Indonesia
terletak di daerah pertemuan tiga lempeng tektonik
besar seperti Lempeng Eurasia, Lempeng Australia,
dan Lempeng Pasifik. Interaksi antara tiga lempeng
tersebut membentuk Kepulauan Indonesia menjadi
seperti sekarang. Proses konvergen dari tiga lempeng
ini membawa Paparan Sahul yang merupakan bagian
dari lempeng Australia mendekati Paparan Sunda yang
merupakan bagian dari lempeng Asia di Asia tenggara.
Di antara dua paparan ini di tengah Kepulauan Indonesia
sekarang dalam dunia biogeografi dikenal sebagai daerah
“Wallacea”. Migrasi-migrasi fauna daratan ke daerah
Wallacea ini berasal dari dua paparan tersebut. Dinamika
naik turunnya muka air laut dunia pada zaman Kuarter
sangat mempengaruhi peristiwa migrasi-migrasi fauna

Di Kepulauan Indonesia, turunnya muka air laut
menyebabkan daratan di suatu pulau menjadi lebih luas,
sedangkan naiknya muka air laut menyebabkan suatu
daratan atau pulau menjadi lebih kecil dan terisolasi. Hal
ini memaksa fauna-fauna yang hidup di dalamnya harus
beradaptasi menghadapi keadaan baru tersebut.
Area jelajah yang kecil tidak membutuhkan ukuran
badan yang besar. Karena tubuh yang besar akan sangat
merugikan terkait dengan makanan yang terbatas. Jadi,
ukuran tubuh yang lebih kecillah yang berkembang
karena lebih efektif dalam sebuah daerah jelajah yang
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Elephas hysudrindicus koleksi Museum Geologi Bandung (Sumber: Geomagz Juni 2014)

sempit dan terisolasi. Bukti-bukti fosil keluarga gajah
yang ditemukan di Indonesia menunjukkan bahwa
semakin terisolasi suatu pulau, maka fosil keluarga gajah
yang ditemukan juga menunjukkan tingkat kekerdilan
yang nyata. Contoh yang sangat terkenal adalah Stegodon,
gajah kerdil dari kawasan Pulau Timor.
Keluarga gajah di Indonesia kaitannya dengan sejarah
umur geologi secara umum bisa dibagi menjadi tiga, yaitu
Pliosen akhir-Pleistosen Awal, Pleistosen Tengah-Akhir,
Pleistosen Akhir-Holosen.
Pada Pliosen Akhir-Pleistosen Awal, keluarga gajah yang
hidup di umur ini di Indonesia tersebar di tiga pulau.
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Di Pulau Jawa ditemukan Sinomastodon bumiajuensis,
dan Stegoloxodon indonesicus. Keluarga gajah lain yang
ditemuka di kisaran umur ini, di luar Jawa, adalah
Stegoloxodon celebensis dan Stegodon sompoensis di
Sulawesi dan Stegodon sondaari di Flores.
Pada Kala Pleistosen Tengah – Pleistosen Akhir pernah
hidup Stegodon jenis Stegodon trigonochepalus dan
Elephas jenis Elephas hysudrindicus di Pulau Jawa.
Peneliti yang memperhatikan hal ini adalah John de Vos
dan Sondaar dari Belanda. Stegodon lain yang hidup di
zaman ini di luar Pulau Jawa adalah Stegodon sumbaensis
di Pulau Jawa dan Stegodon timorensis di Pulau Timor.

Lokasi-lokasi temuan fosil gajah di Kepulauan Indonesia

Keduanya merupakan jenis kerdil.
Di zaman Pleistosen Akhir – Holosen, Elephas
hysudrindicus kemungkinan pernah hidup sezaman
dengan Elephas maximus, namun, pada akhirnya Elphas
hysudrindicus pun punah menyisakan hanya Elephas
maximus yang bertahan dan masih bisa dijumpai hidup
di masa sekarang. Fosil kerangka Elephas hysudrindicus
yang hampir utuh, sekitar 85%, dapat dilihat di Museum
Geologi Bandung.
Berdasarkan data-data di atas, keberadaan fosil-fosil dari
berbagai jenis gajah menjadi sesuatu yang penting dalam
mengungkap dan merekonstruksi sejarah paleogeografi

Kepulauan Indonesia. Seringkali, temuan-temuan fosil
gajah ini juga berasosiasi dengan keberadaan manusia
purba seperti Stegodon trigonochepalus dengan Homo
erectus di Pulau Jawa atau Stegodon florensis dengan
Homo floresiensis di Pulau Flores. Akhirnya Kepulauan
Indonesia sebagai suatu situs dunia yang unik dalam
sejarah kebumian khususnya geologi-paleontologinya,
merupakan tempat yang menarik untuk menguji hipotesa
tentang proses migrasi, adaptasi dan evolusi dari suatu
makhluk hidup. ■
Penulis bekerja di Museum Geologi, Pusat Survei Geologi,
Badan Geologi, KESDM.
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Geomorfologi
untuk Kemanusiaan

Oleh: Adjat Sudradjat

DATA BUKU
Judul Buku Geomorfologi Terapan
Penulis

H. Th. Verstappen

Tebal

xiii+629

Penerbit

Ombak Yogyakarta

Cetakan

Edisi pertama 2014

Sebuah buku tentang geomorfologi yang ditulis oleh seorang ahli berkaliber dunia,
pada tahun 2014 yang lalu berhasil diterbitkan oleh Penerbit Ombak, Yogyakarta. Buku
ini merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul “Applied Geomorphology:
geomorphological surveys for environmental development” yang diterbitkan oleh
Penerbit Elsevier, Amsterdam-New York tahun 1983. Penterjemah adalah Prof. Dr.
Sutikno, Guru Besar pada Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Judul
lengkap buku terjemahan ini adalah “Geomorfologi Terapan: Survey Geomorfologikal
untuk Pengembangan Lingkungan”.
Penulis buku ini adalah Prof. Dr. Herman Theodorus
Verstappen, lahir di Den Haag pada 30 Juli 1925. Setelah
menyelesaikan pendidikannya di Universitas Utrecht,
Negeri Belanda, pada 1949 beliau bekerja pada Jawatan
Topografi Angkatan Darat, ketika Indonesia sangat
memerlukan ahli geografi. Bekerja di Indonesia bagi
seorang Belanda, pada saat Republik Indonesia masih
dimusuhi Belanda, tentu menimbulkan pengalaman
tersendiri. Tetapi suatu kenyataan, betapa besar komitmen
beliau kepada negara kita yang beliau buktikan sampai
sekarang dengan terus-menerus membantu pendidikan
geografi di Indonesia, khususnya di Universitas Gadjah
Mada. Beliau juga merelakan hak ciptanya diberikan
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kepada Penerbit Ombak melalui terjemahan ke dalam
bahasa Indonesia.
Sambil bekerja pada Jawatan Topografi dalam perioda
transisi Indonesia-Belanda tersebut, beliau berhasil
menyelesaikan penelitian untuk bahan disertasinya yang
berjudul “The Jakarta Bay” dan meraih gelar Doktor
dalam Bidang Ilmu Pengetahuan (D. Sc.) pada 1953.
Sesudah itu, beliau bekerja di berbagai belahan dunia
dan akhirnya menetap sebagai Guru Besar pada Institut
Internasional untuk Survei Udara dan Ilmu Kebumian
di Delft dan kemudian dipindahkan ke Enschede,
Belanda. Oleh karena pengalamannya yang luas itu,
maka dalam buku yang ditulisnya ini banyak contoh

yang diambil dari seluruh dunia seperti Afrika, Amerika
Selatan, khususnya Suriname dan tempat lainnya.
Beberapa contoh kasus, potret udara, potret satelit,
peta geomorfologi dan berbagai ilustrasi yang menarik
dari bumi Indonesia menghiasi buku Geomorfologi
Terapan. Hampir semua contoh mengenai geomorfologi
gunung api diambil dari Indonesia. Kecintaannya kepada
Indonesia ditunjukkannya pula dengan menerbitkan
berbagai tulisan dan buku tentang Indonesia, antara lain
“A Geomorphological Reconnaissance of Sumatra and
Adjacent Islands” (Wolters, 1964) dan “Outline of the
Geomorphology of Indonesia” (ITC, 2000). Juga beliau
menerbitkan sebuah buku tentang Irian.
Buku Geomorfologi Terapan, tampaknya mempunyai
makna tersendiri, sebab merupakan akumulasi dari
berbagai buku yang ditulis sebelumnya. Pada fase awal,
tulisannya terfokus pada deskripsi berbagai wilayah
(data collecting), kemudian meningkat ke uraian
tentang metodologi, misalnya “Remote Sensing in
Geomorphology” (Elsevier, 1973) dan akhirnya bermuara
pada aplikasi sebagaimana diuraikan dalam buku
“Geomorfologi Terapan”. Urutan buah pikirannya itu
seolah-olah menjawab suatu pertanyaan yang berkecamuk
dalam diri beliau, yaitu untuk apakah semua ilmu yang
dimilikinya itu? Jawabnya adalah sebuah komitmen
kepada kemanusiaan seperti tampak dan terasa menonjol
dalam buku ini. Dengan judul geomorfologi untuk
pengembangan lingkungan seolah menjawab pertanyaan
itu. Orang mudah menebak, lingkungan adalah sesuatu
untuk mensejahterakan umat manusia dengan cara
memanfaatkan lahan, mengefisienkan penggunaannya
dan menghindarkan bencana yang ditimbulkannya.
Semua ini terhidang dalam buku Geomorfologi Terapan
yang ditulis dengan lugas, enak dibaca dan penuh dengan
ilustrasi, baik gambar maupun potret yang memperjelas
uraian yang dikemukakan. Kematangan jiwa untuk
memanusiakan manusia sebagaimana terakumulasi
dalam buku ini, sangat mungkin ditempa oleh perjalanan
hidupnya yang ketika Negeri Belanda diserang Jerman
pada Perang Dunia yang lalu, beliau sudah hampir
meninggal karena kelaparan, jari-jari kakinya yang
membeku karena tidak ada bahan pemanas dan badan
yang tinggal disaput kulit. Kekejaman perang itu sangat
berkesan pada usia beliau yang masih muda belia pada
umur 16-an tahun dan tinggal di Den Haag yang menjadi
pusat pendudukan.
Berdasarkan pola pikir itu, maka tampaknya semua
kemampuan beliau ditumpahkan dalam buku ini untuk
dapat memanfaatkan pengetahuan geomorfologi bagi
kemaslahatan umat manusia. Pada Bab 1 dan Bab 2
beliau menulis tentang bagaimana survei harus dilakukan
untuk menginventarisasi kekayaan lingkungan, seperti
Geologi dan Tanah (Bab 3), Hidrologi (Bab 4) dan
Vegetasi (Bab 5). Semua ini terangkum dalam Bagian
A sebagai landasan dasar. Kemudian dalam Bagian B,
pembahasan terfokus pada kegunaan yang tepat dari
kondisi lingkungan yang sudah diinventarisasi tersebut.
Bagaimana peranan ilmu geomorfologi diterapkan

dalam pemanfaatan lahan (Bab 6), dalam urbanisasi
(Bab 7) dan bagaimana melakukan rekayasa kondisi
geomorfologi agar memberikan manfaat dan kenyamanan
bagi umat (Bab 8). Kekayaan alam yang ada di bawah
tanah pun perlu diketahui dengan memanfaatkan gejala
geomorfologi yang dapat diketahui di permukaan.
Kondisi geologi dan cebakan yang dikandungnya
perlu diinventarisasi (Bab 9) yang semua itu bermuara
kepada perencanaan pembangunan (Bab 10). Maka,
pada akhirnya pengetahuan yang terakumulasi itu
ditumpahkan pada survei perencanaan pembangunan
(Bagian C) dengan cara melakukan survei analitik (Bab
11) dan survei sintetik medan (Bab 12). Semua kekayaan
alam itu perlu pula diwaspadai karena mempunyai faktor
pembatas, bahkan mengancam keselamatan. Karena
itu, survei geomorfologi perlu dimanfaatkan untuk
mendeteksi pembatas dan ancaman alam serta ancaman
buatan manusia (anthropogenic). Geomorfologi juga
sangat membantu untuk mengantisipasi banjir (Bab 13)
dan kekeringan (Bab 14), mengetahui stabilitas lereng dan
erosi (Bab 15), mewaspadai runtuhan atau guguran (Bab
16) dan juga memperkirakan ancaman yang datang dari
dalam bumi (endogen) seperti bahaya gunung api dan
gempa bumi (Bab 17).
Suatu hal yang lebih penting dalam buku ini adalah
bahwa di dalam survei geomorfologi diperkenalkan
acuan-acuan, sehingga penilaian daya dukung lahan
dan ancamannya dapat diketahui dengan lebih objektif.
Semua bidang ilmu yang menyusun perencanaan suatu
wilayah akan bersinergi pada landasan pemahaman
yang sama sehingga akan diperoleh output yang
paling menguntungkan, baik optimal maupun
maksimal, bagi kesejahteraan dan kenyamanan umat
manusia. Ringkasnya buku ini perlu menjadi bacaan
rujukan bagi banyak bidang ilmu yang sama-sama
berkomitmen terhadap kesehateraan umat manusia
dalam memanfaatkan kakayaan alam, baik di permukaan
maupun di bawah permukaan. Ilmu geomorfologi yang
mampu menyajikan apa yang langsung bisa dilihat di
permukaan merupakan titik awal yang sangat penting
dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan.
Buku ini disunting dan dicetak dengan rapi, serta
ditulis dengan huruf yang enak dibaca. Namun,
seperti dikomunikasikan oleh Prof. Verstappen kepada
penulis, buku versi Indonesia ini masih dapat dicetak
dengan lebih indah, terutama dalam menampilkan
ilustrasi potret-potret. Demikian juga beberapa
gambar yang keterangannya tidak dapat atau tidak
sempat diterjemahkan dan gambar-gambar yang
dikecilkan, penampilannya agak mengganggu dan untuk
membacanya memerlukan cukup banyak waktu. Dalam
hal ini tentulah faktor biaya merupakan kendala utama.
Namun demikian secara keseluruhan buku ini amat
bagus dan perlu dimiliki oleh berbagai bidang ilmu yang
berjuang untuk mensejahterakan umat manusia melalui
pembangunan lingkungan.■
Penulis adalah Guru Besar di Universitas Padjadjaran, tinggal di
Bandung, berkenalan dengan Prof. Verstappen sejak tahun 1969.
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Menahan Napas

di Keindahan Rinjani
Oleh: Heryadi Rachmat dan Atep Kurnia
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Gunung Rinjani menjadi magnet yang menarik sekian banyak orang ke puncak dan
sekitarnya. Setiap tahunnya ribuan orang baik yang berbondong-bondong datang
sebagai pengunjung lokal maupun pendatang dari mancanegara ke gunung api di
wilayah Nusa Tenggara Barat ini. Tapi, akhir-akhir ini ada yang membuat para pendaki
yang peduli lingkungan menahan nafas sejenak di sepanjang jalur pendakian Rinjani
yang indah itu.
Kaldera dan puncak Rinjani di lihat dari Plawangan Senaru. Foto: Igan S. Sutawidjaja.
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Rinjani dilihat dari Pos Pengamatan Gunung Api Sembalun. Foto: Heryadi Rachmat.

Pada tahun 2014, jumlah pendaki Gunung Rinjani
mencapai 50 ribu orang. Angka tersebut menunjukkan
peningkatan sekitar 200% dibanding tahun 2013 yang
mencapai 24.114 orang. Rinciannya, selama AprilDesember 2014, Rinjani dikunjungi 44 ribuan pendaki
melalui Sembalun, Senaru, dan Timbenuh. Dengan
demikian, rata-rata jumlah pendaki 5.000 orang per
bulan.
Dari jumlah tersebut, pendaki mancanegara mencapai
14.463 orang, yang terdiri dari Prancis (1.179 orang),
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Jerman (731 orang), Belanda (630 orang), Inggris
(583 orang), dan Kanada (402 orang). Tentu saja
kebanyakannya adalah para pendaki yang berasal dari
sekitar Rinjani dan daerah lain di Indonesia.
Ada banyak alasan di balik kunjungan yang terus berlipat
ke gunung yang secara administratif masuk wilayah
Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok
Tengah ini. Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726
m dpl adalah gunung api tertinggi kedua di Indonesia
setelah Gunung Kerinci yang berketinggian 3.800 m dpl.

Endapan piroklastik dengan lapisan batuapung di Tanahbeaq. Foto: Heryadi Rachmat.

Penggalian pada endapan piroklastik Rinjani yang mengubah lahan untuk
pesawahan di Tanahbeaq, sebelah timur Mataram. Foto: Heryadi Rachmat.

Selain itu, gunung ini memiliki potensi geowisata yang
sangat mumpuni, berupa panorama kaldera, danau,
puncak, kawah, air terjun, mata air panas, gua, sejarah
letusan, dan aliran lava baru.

hingga penelitian 2012-2013 dari Universitas Sorbonne
(Prancis) dan ahli dari Indonesia, membuktikan bahwa
di sekitar Rinjani ditemukan bukti baru mengenai letusan
yang terjadi pada abad ke-13.

Potensi-potensi itulah yang menyedot orang ke Rinjani.
Tidak terkecuali para ahli gunung api yang terus
tertarik dan mengulik mengenai aktivitas vulkanisme
Rinjani. Kajian-kajian vulkanik Rinjani yang dilakukan
sejak tahun 1999, 2002-2004 oleh Japan International
Cooperation Agency (JICA) dan ahli dari Indonesia,

Letusan yang diperkirakan terjadi pada tahun 1257 itu
dikenal sebagai letusan Gunung Samalas yang terjadi di
kompleks Gunung Rinjani. Menurut jurnal Proceedings
of the National Academy of Sciences (PNAS) edisi akhir
September 2013, letusan Samalas berdampak global dan
diduga memicu kelaparan dan kematian massal di Eropa

ESAI FOTO
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Tebing Pantai Luk yang disusun oleh endapan piroklastik hasil letusan Rinjani 1257 yang mencirikan adanya proses pengendapan awan
panas yang masuk ke laut. Foto: Heryadi Rachmat.

setahun setelah letusan. Di Lombok sendiri, letusan
tersebut terekam dalam naskah Jatiswara yang tersimpan
di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Lombok Utara.
Ketika wacana mengenai taman bumi (geopark) mulai
bergulir, Rinjani menjadi pionirnya. Pada tahun 2013
akhirnya Rinjani mendapat predikat sebagai geopark
nasional.
Membludaknya pendakian ke Rinjani berdampak
pada serakan sampah sepanjang jalur pendakian. Sejak
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Januari 2015, jumlah pendaki yang masuk melalui pintu
Sembalun dan Senaru mencapai lebih dari 7 ribu pendaki.
Memang ada himbauan dan upaya dari Balai Taman
Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) untuk menangani
sampah, salah satu caranya memberikan kantong
plastik kepada para pendaki sebagai tempat sampah dan
selanjutnya membawanya kembali ke bawah. Namun,
kebanyakan pendaki tidak membawanya lagi, melainkan
dibuang saat perjalanan turun gunung. Jelaslah, pada
benak kebanyakan para pendaki itu tidak tertanam

Limbah sampah yang dibuang oleh pengunjung. Foto: Heryadi Rachmat.

Area perkemahan di tepi danau kaldera Segaraanak yang kotor. Foto: Koleksi Heryadi Rachmat.
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Pendaki bertanggung jawab membawa pulang sampah setelah pendakian saat dicek secara acak. Foto: Heryadi Rachmat
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Sampah yang dibawa turun kembali oleh pendaki. Foto: Heryadi Rachmat.

Wisatawan asing memungut sampah. Sumber: mybackpacker.com

kesadaran untuk bersih lingkungan. Sementara pendaki
yang lain yang peduli terhadap kebersihan mengeluhkan
kondisi tersebut, sehingga mengajukan gagasan
penghentian penjualan tiket masuk ke Rinjani.
Sampai kapankah kita harus menahan napas di Rinjani,
sementara sampah terus mengepung di sepanjang
jalan pendakian? Mungkin suatu saat nanti, saat kita
menyambangi lagi Rinjani, saat kesadaran orang terhadap
kebersihan lingkungan Gunung Rinjani sudah terpatri
dalam hati, pikir, dan tindakan.■
Heryadi Rachmat adalah perekayasa utama di Museum Geologi,
Badan Geologi.
Atep Kurnia adalah staf redaksi Majalah Geomagz.
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SKETSA

Punggungan Homoklin Penosogan
dan Lembah Sinklin Pencil
Kawasan pemetaan geologi Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah
memang memberikan objek-objek pembelajaran geologi lapangan yang
lengkap. Salah satunya adalah Perbukitan Penosogan yang merupakan
perbukitan lipatan dari selang-seling batupasir, kalkarenit, batulempung dan
tuf Formasi Penosogan berumur Miosen. Dari arah G. Pranji di sisi barat daya
Gunung Brujul, morfologi ideal punggungan homoklin dan lembah sinklin
terlihat dengan sangat jelas, menjadikan objek sketsa geologi yang sangat
menarik.
Sketsa dan teks: Budi Brahmantyo.
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Sambungmacan
SEM.244
Bagian tempurung kepala (cranium) fosil Sambungmacan
SEM.244 yang ditemukan ahli paleontologi Museum
Geologi Bandung di daerah Sembungan, Sambungmacan,
12 kilometer di sebelah timur Kota Sragen, Jawa Tengah.
Fosil macan (keluarga Felidae) ini ditemukan pada
Formasi Kabuh yang terbentuk sekitar 130 ribu tahun
yang lalu atau pada Kala Pleistosen Tengah.
Foto: Deni Sugandi
Teks: Atep Kurnia
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“Civilization exists by geological consent, subject
to change without notice” (Peradaban ada
karena restu geologi, kapanpun selalu tunduk
pada perubahan)
-- William James Durant (1885-1981), dalam “What is
Civilization?” Ladies’ Home Journal, LXIII (Januari 1946).
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