
1

ISSN: 2088-7906Badan Geologi - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

VOL.5 | NO.4 | Desember 2015

Kemegahan 
Danau Raksasa 

Toba

Makna Ilmiah 
Warisan Bumi 
Gunung Sewu

Mempertalikan 
Barelang

Sutikno Bronto, 
Dalam Haribaan 

Gunung Api

Mendunia Lagi
Gunung Sewu



iberbumi

Kars di Geopark Global Gunungsewu
Geopark Global Gunungsewu mendapatkan predikat globalnya dari GGN UNESCO pada bulan September 2015 di 
Sanin Kaigan, Tottori, Jepang. Taman bumi ini menjadi taman bumi kedua dari Indonesia dengan predikat internasional 
setelah Kaldera Batur di Bali pada tahun 2012. Berbeda dengan Kaldera Batur yang berciri lingkungan gunung api, 
Geopark Global Gunungsewu dominan mengetengahkan perbukitan kars, walaupun sebagian juga meliputi lingkungan 
gunung api purba. 

Proses karstifikasi, terutama pembentukan jaringan gua dan sungai bawah tanahnya, telah menjadi acuan para ahli 
karstologi dan speleologi sejak awal abad ke-20. Ciri utama morfologi di permukaan (eksokars) Gunungsewu adalah 
bukit-bukit berbentuk kubah, sekalipun banyak disebut sebagai kerucut (cone karst atau kegelkarst). Adapun ciri 
endokars (morfologi bawah permukaan) adalah jaringan sungai bawah tanahnya yang rumit. 

Umumnya gua-gua di Gunungsewu berupa gua vertikal (dalam bahasa setempat disebut luweng) sedalam 40-60m 
yang kemudian membentuk jaringan gua dan sungai bawah tanah hampir horizontal atau miring landai. Hampir 
semua resurgens (sungai bawah tanah yang muncul kembali ke permukaan) berada di pantai selatan, bahkan di bawah 
permukaan Samudra Hindia.

Formasi utama pembentuk morfologi 
kars: Formasi Wonosari Punung 
(Miosen Tengah-Pliosen) berupa 
batugamping klastik dan terumbu. 
Akifer utama penyimpan air tanah 
pada media rekahan.

Formasi-formasi berumur Tersier 
Awal-Tengah, terutama bercirikan 
endapan gunung api: Formasi 
Nampol, Wuni, Jaten, Semilir, 
Nglanggran, dan Mandalika 
menjadi batuan dasar 
impermeabel (kedap air) bagi 
formasi pembentuk kars di 
atasnya.

Sungai bawah tanah yang muncul kem-
bali ke permukaan resurgens, misalnya 
di Pantai Baron

Bualan air di tengah laut karena 
resurgens (voclus) dasar laut

Nelayan mengambil air tawar di 
tengah laut

Konsep: Budi Brahmantyo
Grafis: Ayi R. Sacadipura
Sumber: Peta Geologi 
Lembar Surakarta-Giritontro
(Surono, Toha, dan Sudarno, 1992)

Daerah Aliran Sungai (DAS) permukaan sering 
berbeda dengan DAS bawah permukaan. Hidrologi di 
atas permukaan dapat kering atau tidak ada aliran air, 
namun di bawah permukaan sering terdapat aliran air.
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Indonesia meraih satu lagi kehormatan 
sebagai anggota Jaringan Geopark 
Dunia (Global Geopark Networks/
GGN). Pada 19 September 2015, 
bertempat di Tottori University of 
Environmental Studies, Geopark 
Gunung Sewu bersama delapan 
geopark lainnya dikukuhkan sebagai 
geopark global.
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Memetakan geologi gunung api 
beserta kawasan rawan bencana 
gunung api merupakan kerja yang 
musykil. Untuk itu, pasti diperlukan 
sosok yang berdedikasi tinggi, 
seperti profesor riset Sutikno Bronto. 
Bahkan sekarang, merambah ke 
gunung api purba.
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66 Kemegahan Danau Raksasa Toba

Berdiri di pinggir Danau Toba, hanya 
tepian danau terdekatlah yang 
terlihat. Perahu tak henti hilir-mudik 
menghubungkan antar kampung di 
tepian Danau Toba, atau mengantar 
wisatawan dari Parapat ke Pulau 
Samosir, pulau di tengah danau yang 
luasnya 650 km2.

LANGLANG BUMI

100 Indonesia dalam Lingkaran Api
“Perjalanan bertualang, entah hanya 
menikmatinya di rumah ataupun 
betul-betul langsung berkunjung, lebih 
tentang apa yang bisa dilihat dalam 
diri kita, bukan yang bisa dilihat di 
luar sana. Kita bisa saja berkeliling 
dunia tetapi tidak melihat apa-apa, 
atau berkeliaran di taman kita sendiri 
dan dipenuhi kekaguman akan hal-hal 
yang tak pernah kita bayangkan 
sebelumnya” (Lawrence Blair, 2010)
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102 Mempertalikan Barelang
Meski berstatus kota industri, Batam 
dan sekitarnya, yaitu kawasan Batam-
Rempang-Galang (Barelang), memiliki 
lokasi wisata seperti Pantai Mirota, 
Pantai Melayu, Pantai Sembulang, 
Camp Vietnam, dan Pantai Melur. 

ESAI FOTO
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EDITORIAL

Geokonservasi (geoconservation) adalah aksi yang 
dimaksudkan untuk melakukan konservasi dan 
memperluas manfaat dari fitur, proses, situs, dan 
contoh geologi dan geomorfologi. Konservasi berarti 
melestarikan atau melindungi. Ia bermakna pula 
mengelola sesuatu secara aktif untuk mempertahankan 
kualitasnya. Dalam geokonservasi, sesuatu itu adalah 
keragaman geologi (geodiversity) yang telah dinilai 
menjadi warisan atau pusaka geologi (geoheritage) atau 
keragaman geologi yang sedemikian penting sehingga 
perlu diwariskan atau menjadi pusaka dari generasi ke 
generasi.

Keragaman geologi adalah keragaman dari fitur 
(keistimewaan, tampilan) geologi (batuan, mineral, fosil), 
fitur geomorfologi (bentuk lahan, proses fisik), dan fitur 
tanah; yang meliputi kumpulan, hubungan, kandungan 
atau karakter yang dimiliki, interpretasi, dan sistem 
diantara fitur-fitur tersebut. Mengapa semua itu perlu 
dikonservasi? Sedikitnya ada dua alasan utama. Pertama, 
keragaman bumi sangatlah penting dan bernilai dilihat 
dari berbagai pemikiran. Kedua, keragaman bumi saat 
ini sedang terancam oleh banyak aktivitas manusia. 
Seorang ahli menyatakan bahwa masyarakat yang 
beradab dan tercerahkan sudah sepantasnya melindungi 
dan melestarikan unsur-unsur planet ini yang berharga 
sekaligus terancam kerusakan/hilang. 

Gray (2005) menandai enam kelompok nilai yang 
mungkin dikandung oleh keragaman bumi, yaitu nilai 
intrinsik, nilai budaya, nilai estetika, nilai ekonomi, nilai 
kegunaan khusus, dan nilai ilmiah. Nilai intrinsik atau 
nilai eksistensi adalah nilai apa adanya yang terlepas 
dari kepentingan manusia. Nilai budaya seperti cerita 
rakyat, arkeologi/sejarah, spiritual, dan sensasi lokasi. 
Nilai estetika meliputi lanskap, geowisata, rekreasi, 
apresiasi jarak jauh, penjelajahan, dan inspirasi artistik. 

Nilai ekonomi berupa energi, mineral industri, mineral 
logam, mineral untuk konstruksi, batu mulia, fosil, dan 
tanah. Nilai fungsi khusus seperti landasan, storage, daur 
ulang, kesehatan, timbunan, pengontrol polusi, kimia air, 
tanah, sistem bumi, dan ekosistem. Ada pun nilai ilmiah 
meliputi riset ilmu kebumian, sejarah riset, pemantauan 
lingkungan, pendidikan dan pelatihan. Geokonservasi, 
tak pelak lagi, perlu diterapkan untuk keragaman geologi 
yang mengandung semua atau sebagian besar dari nilai-
nilai tersebut.

Landasan regulasi untuk geokonservasi di Indonesia 
adalah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang dengan aturan di bawahnya, yaitu Peraturan 
Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional. Dalam regulasi tersebut 
diatur tentang kawasan lindung geologi yang salah satu 
bentuknya adalah Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG). 
Pelaksanaan KCAG, jelas, merupakan modal dasar untuk 
pengembangan geopark. Sebaliknya, pengembangan 
geopark di suatu kawasan idealnya telah pula didahului 
oleh penetapan kawasan tersebut sebagai KCAG. 

Meningkatnya pengembangan geopark sudah semestinya 
menjadi harapan akan bertambahnya aksi geokonservasi. 
Untuk itu, koordinasi lintas sektor menjadi syarat utama 
keberhasilan geopark. Sebab, geopark mengintegrasikan 
tiga kegiatan/kepentingan konservasi, yaitu konservasi 
keragaman geologi (geokonservasi), keragaman hayati, 
dan keragaman budaya. Selain itu, di kawasan geopark 
juga harus berlangsung kegiatan pendidikan dan 
penumbuhan ekonomi setempat yang basis utamanya 
adalah geowisata. 

 

Gunung Sewu kini menjadi geopark global kedua yang dimiliki Indonesia. Pencapaian 
ini seiring dengan animo pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, berbagai pemangku 
kepentingan, dan masyarakat, terhadap penerapan konsep geopark yang belakangan 
ini tambah semarak. Lalu, dengan semua itu, akankah wujud geokonservasi semakin 
meningkat? Jawabannya, mestinya ya. Sebab, geokonservasi adalah pilar utama 
pengembangan geopark, fondasi geopark itu sendiri. 

Geokonservasi melalui Geopark

Oman Abdurahman
Pemimpin Redaksi
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SURAT

Membaca majalah Geomagz seolah 
kita diajak berpetualang. Penemuan 
fosil manusia dan binatang purba 
di bumi nusantara, bukti adanya 
peradaban masa lampau, keindahan 
alam Indonesia, menjadikan referensi 
untuk bisa mendatanginya. Dan saya 
harap edisi berikutnya bisa mengupas 
informasi terbaru tentang penemuan 
Gunung Padang yang kabarnya adalah 
piramid tertua di dunia.

Ridwan Alawi
Direktur Marketing PT Damar Mutiara 
Indonesia

“Ternyata tidak seperti dugaan 
saya…”, itu kesan yg melintas ketika 
pertama kali membaca Geomagz. 
Saya memperoleh majalah itu 
saat Museum Geologi melakukan 
sosialisasi geologi di Tulungagung, 
24-25 November 2015. Sebagai 
penggemar sejarah, saya sering 
bersinggungan dengan geologi dan 
fenomenanya sebagai bagian dari 
peristiwa sejarah. 

Selama ini saya beranggapan geologi 
itu hanya seputar lapisan kerak bumi, 
usia, karakter, dan lain sebagainya. 
Namun, dugaan saya itu seketika 
musnah ketika membaca Geomagz. 
Ternyata apa yang saya baca dan 
peroleh dari Geomagz jauh lebih 
hebat dari yang selama ini saya 
“percayai”... Geomagz memberikan 
tidak saja informasi tentang geologi 
dan kebencanaan, namun juga 
pengetahuan yang luar biasa dan 
dikemas dengan ringan sehingga 
mudah dipahami, ditambah dengan 
foto-foto yang sangat indah dan 
terlihat seakan nyata. 

Pencerahan yang saya dapatkan 
ini akan semakin memperkaya 
dan menambah wawasan tentang 
hubungan sejarah dengan 
geologi dan fenomenanya dalam 
membimbing siswa belajar di dalam 
atau di luar kelas. Namun, rasanya 
akan lebih hebat lagi kalau ini semua 
juga bisa dirasakan, dinikmati dan 
pelajari para siswa saya. 

Semoga Geomagz ini juga bisa kami 
akses dan dapatkan di daerah seperti 
kami di Tulungagung ini sebagai salah 
satu media sumber belajar siswa. 

Agung Cahyadi
Pengajar Sejarah di Tulungagung

 
Kami menyambut baik majalah ini, 
karena tampilan, isi dan gambar-
gambarnya sangat baik dan menarik. 
Saya selaku guru Ilmu Pengetahuan 
Sosial di Sekolah Menengah Pertama, 
sangat membutuhkan informasi 
seperti ini, sebagai sumber belajar 
yang bermanfaat bagi seluruh siwa 
dan guru-guru. Kami harapkan 
majalah ini bisa tersosialisasikan lebih 
luas, sebagai referensi pengetahuan 
kebumian populer.

Yulia Karahmatika & Yuyun Yuniarti 
Guru IPS SMPN I Lembang

 
Yth. Dewan Redaksi Geomagz, 

Perkenalkan nama saya Kevin Muster 
dari Fakultas Teknik Geologi, Univ. 
Padjadjaran. Saya ingin memasukkan 
artikel tentang Pulau Menjangan yang 
berada di Bali yang tidak hanya dari 

sisi geologi tetapi dari sisi keragaman 
budaya, kultur, hingga keragaman 
hayati - hewani juga menjadi daya 
tarik Pulau Menjangan tersebut. 
Besar harapan kami, jika Bapak/Ibu 
berkenan untuk mengijinkan artikel 
saya bisa dimuat dalam salah satu 
majalah geologi ternama di Indonesia 
ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak 
terimakasih.

Wassalam 

Kevin Muster 

Jawaban: 

Dewan Redaksi berterimakasih jika 
Sdr. Kevin Muster dapat mengirimkan 
naskah artikel tentang Pulau 
Menjangan, di Bali tersebut dan akan 
memprosesnya agar dapat dimuat 
dalam Geomagz terbitan edisi yang 
akan datang. Terimakasih.

“Wow, amazing”, kata itulah yang pertama muncul di benak saya ketika pertama kali berkenalan 
dengan geomagz, di bulan Februari 2013. Ternyata artikel dan tulisan tentang geologi bisa juga 
dituangkan dalam bahasa populer. Sebelum mengenal Geomagz, artikel geologi yang saya baca 
selama ini selalu dituangkan dalam bahasa ilmiah, yang menimbulkan perasaan kurang menarik dan 
membosankan ketika hendak membaca artikel-artikel tersebut.

Gebrakan Geomagz adalah memperkenalkan geologi dalam bahasa yang mudah dimengerti ke 
masyarakat umum, sehingga orang yang sama sekali belum mengenal fenomena-fenomena geologi 
menjadi lebih tertarik untuk mengetahui sedikit lebih jauh tentang fenomena-fenomena tersebut .

Rubrik geofoto merupakan salah satu rubrik favorit saya, dimana tampilan visual dalam bentuk foto 
tentang keindahan alam Indonesia disajikan dengan keterangan mengenai informasi geologinya 
yang mudah dicerna dan dimengerti. Maju terus untuk Geomagz, maju geowisata Indonesia !

Agustina Djafar
Staf Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat

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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IN MEMORIAM

(1923 – 2015)

Purbo adalah lulusan dari sekolah yang menjadi 
cikal bakal pendidikan tinggi bidang geologi, Sekolah 
Pertambangan Geologi Tinggi (SPGT), tahun 1946 
di Yogyakarta. Selain ahli geologi – beliau lebih suka 
disebut geologiwan – almarhum juga seorang pengajar/
pendidik, penulis, ahli bahasa Indonesia, editor, 
redaktur, dan penerjemah. Ia menciptakan banyak 
istilah bahasa Indonesia, khususnya di bidang geologi. 
Ia pun perintis keilmuan dan aplikasi geologi di bidang 
hidrogeologi, geologi teknik, dan geologi lingkungan 
yang kini ketiganya diajarkan di perguruan tinggi yang 
menyelanggarakan pendidikan geologi. 

Moeljono Maghroebi Moenadjat Wirjodiningrat Purbo-
Hadiwidjoyo, itulah nama lengkapnya. Namun, ia 
menyingkatnya menjadi M.M. Purbo-Hadiwidjoyo. Ia 
dilahirkan di Salam, kota kecil di perbatasan Yogyakarta 
– Jawa Tengah, pada 14 April 1923, anak ketiga dari tujuh 
bersaudara hasil pernikahan pasangan Wedana Salam 
Mohammad Joesoef Poerbo-Hadiwidjoyo (1881-1964) 
dan R. Ajoe Sriwarwarinsih Poerbo-Hadiwidjojo. 

Purbo menyelesaikan pendidikan dasar SR dan HIS 
antara 1930-1942, di Karanganyar, Jawa Tengah, dan 
pendidikan menengah di AMS B, Yogyakarta pada 1943. 
Lalu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Teknik (STT) 
Bandung, di Yogyak pada 1945-1946; dan SPGT yang 
kemudian berubah menjadi Akademi Pertambangan 
Geologi (AGP) pada 1946-1949. 

Kariernya sebagai pengajar dimulai sejak masih muda, 
yaitu sebagai guru aljabar dan kini di Sekolah Menengah 
Islam, Magelang (1947-1948), dilanjutkan mengajar ilmu 
bumi di SMP Satria, Bandung (1950-1951). Sementara itu, 
dalam bidang pendidikan tinggi, ia pernah mengajar di 
Institut Teknologi Bandung (1960-1967) dan Universitas 
Padjajaran (1960-1967). Ia pun turut aktif di berbagai 
himpunan keahlian. Antara lain, ia aktif pada Ikatan 
Ahli Geologi Indonesia (IAGI, sejak 1960), Himpunan 
Pustakawan Khusus (1960-1966), Association of 
Engineering Geologists (sejak 1964), Association of Earth 
Science Editors (sejak 1972), dan Geological Society of 
Malaysia (1980-1984)

Kariernya sebagai redaktur, editor, dan penulis, juga 
dimulai sejak belia. Pada 1947-1949, Purbo menjadi 
redaktur Magma, majalah mahasiswa Geologi dan 
pertambangan. Pada 1968-1974, menjadi ketua redaksi 
penerbitan Direktorat Geologi (1968-1974) dan Buku 
Tahunan Pertambangan (1971-1974, dan redaktur 
konsultan hingga 1987); kemudian redaktur penerbitan 
Ikatan Ahli Geologi Indonesia (1972-1973), Gravity 
Survey in Java (1977), redaktur bidang Geologi untuk 
Projek Ensiklopedi Indonesia (1978-1979), dan redaktur 
bidang Hidrologi untuk penerjemahan buku terbitan 
Pustaka Time-Life, Water (1980-1981). 

Sementara itu, tulisan-tulisannya, baik ilmiah maupun 
populer, terus mengalir di berbagai media cetak, antara 
lain Suara Teknik, Suluh Pengetahuan, Pikiran Rakyat, 
Nasional, Buku Kita, Medan Bahasa, Bahasa dan Budaya, 

Awal Oktober 2015, geologi Indonesia kembali kehilangan salah satu putra terbaiknya. 
Dialah M. M. Purbo-Hadiwidjoyo, tokoh geologi sekaligus ahli bahasa Indonesia yang 
mencapai usia sangat sepuh, 92 tahun. Beliau meninggal dunia di Bandung, Kamis, 8 
Oktober 2015 sekitar pukul 18.15. Ia meninggalkan empat anak dan enam cucu. 

M.M. Purbo-Hadiwidjoyo
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Siasat Baru, Kompas, Berkala ITB, Madjalah Ikatan Ahli 
Geologi, dan pernah pula mewarnai Geomagz. Ia juga 
menghasilkan sejumlah buku, antara lain Peristilahan 
Geologi dan Ilmu yang Berhubungan (1975), Bumi dan 
Antariksa (1973), Menyusun Laporan Teknik (1978), 
Kamus Kebumian (1994), Kamus Inggris-Indonesia: 
Pilihan Kata Lain Penerjemah (2006), Kata dan Makna 
(2012), dan Kamus Geologi dan Istilah Rinangkun (2014).

Kecintaannya pada geologi dan dunia tulis-menulis 
agaknya tumbuh sejak kecil. Hal itu tidak lepas dari peran 
ayahnya. Ayahnya memungkinkan Purbo memperoleh 
akses pada sumber bacaan dan menjadi melek 
pengetahuan sejak belia. Maka, tak heran, sejak HIS, ia 
sudah membaca buku-buku tentang bumi, alam semesta, 
geografi dan lainnya. Buku Gedaanteveranderingen 
der Aarde, karya B.G. Escher, yang bercerita tentang 
perubahan roman muka bumi diakuinya memantapkan 
niatnya untuk masuk ke bidang geologi.

Karier Purbo yang tak kalah pentingnya adalah perintis 
keilmuan dan aplikasi geologi di bidang keteknikan, tata 
lingkungan, dan air tanah (hidrogeologi). Ini bermula 
dari tugas-tugas yang diembannya sewaktu bekerja di 
Direktorat Geologi, Departemen Pertambangan (kini 
Badan Geologi, KESDM) antara 1960-1970-an, saat dia 
banyak melakukan pemetaan, survei, dan penelitian di 
bidang geologi teknik dan air tanah. Pada masa itulah, 
ia menghasilkan peta-peta geologi terapan yang menjadi 
rujukan hingga kini. Pada kurun waktu itu hingga akhir 
1980-an, Purbo aktif mempresentasikan makalah dengan 

topik tentang ketiga bidang tersebut dalam seminar, 
kongres atau pertemuan ilmiah, baik di dalam maupun di 
luar negeri

Istri almarhum, Santi Warsiki Purbo-Hadiwidjoyo, sudah 
sejak 2003 kembali kepada-Nya. Hasil pernikahannya 
dengan Santi, Purbo dikaruniai dua putra dan dua 
putri. Sulungnya, putri, yaitu Ardina Purbo, lulusan 
dari Jurusan Hidrologi Fakultas Geografi UGM dan 
Integrated Surveys for Natural Resources Management 
di ITC, Belanda. Putri keduanya, Merina Sufia Purbo 
adalah lulusan dari Jurusan Oseanografi, ITB. Putranya, 
yang pertama Yusuf Wibisono Purbo, adalah lulusan dari 
Jurusan Arsitektur Universitas Parahyangan, dan kedua, 
Mohamad Mataram Purbo adalah lulusan dari Jurusan 
Informatika ITB. 

Semangat Purbo untuk berbagi pengetahuan melalui 
tulisan terus berlanjut. Hingga di tahun-tahun terakhir 
hidupnya, kreativitas Purbo di bidang tulis-menulis 
tak surut. Topik yang ditulisnya pun menapak ke 
bidang sejarah dan lainnya. Beberapa tulisannya, yang 
di-“lempar ke langit” – istilah Purbo untuk upload ke 
Internet–menunjukkan hal itu. Hasil lempar ke langit 
itu dapat dibaca pada situs www.purbo.com. Hal ini 
memperlihatkan pula sisi kemelekannya akan teknologi 
untuk menyampaikan gagasan yang tak pernah kering itu. 
Selamat jalan, Pak Purbo! 

Penulis: Oman Abdurahman 
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Nampak kabut yang merayapi kaldera Lautan 
Pasir, Gunung Bromo yang mengepulkan asap 
putih, Gunung Batok yang berlekuk-lekuk, serta 
di kejauhan nampak Gunung Arjuno-Walirang. 
Pemandangan ini dapat kita lihat dari Gunung Ider-
ider (2.527 m dpl) atau B-29, salah satu gunung di 
sekitar Kompleks Tengger. Secara geologi, Gunung 
Ider-ider termasuk satuan dinding kaldera, berupa 
endapan berlapis yang membentuk tubuh Tengger 
dan telah terpotong akibat pembentukan kaldera. 
Pada dinding kaldera yang menjulang tinggi ada 
perselingan antara lava, endapan piroklastika, dan 
retas-retas.

Foto: Oki Oktariadi
Teks: Oki Oktariadi dan Atep Kurnia

Fog creeping on Sand Sea Caldera, Bromo Volcano 
emitting white smoke, squiggly Mt. Batok, and at 
a distance it looks Arjuno-Walirang. This scene can 
be seen from the Mt. Ider Ider (2,527 m asl) or B-29, 
one of the mountain around Tengger Complex. 
Geologically, Ider-Ider belongs to a unit of caldera wall, 
in the form of layered deposits that form the body of 
Tengger and has been cut off due to the formation 
of the caldera. In the towering caldera wall there are 
interspaces among the lava, pyroclastic deposition, 
and small dykes.

Menatap Tengger
dari Ider-Ider

Staring Tengger from 
Ider-ider
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Pada 25 Oktober 2015, Gunung Barujari (2.300 m dpl) 
meletus. Gunung yang berada di dalam Kaldera Rinjani ini 
mengepulkan kolom abu setinggi lk. 200 m di atas kawah 
Barujari atau 2500 m dpl. Letusan ini menghasilkan abu, 
jatuhan piroklastik di badan Barujari dan aliran lava yang 
mengalir ke arah barat laut dan timur laut kawah Barujari. 
Aliran lava yang mengalir ke arah timur laut telah masuk ke 
dalam Danau Segara Anak hingga mencapai dinding kaldera 
bagian dalam serta menutupi area Batu Pagar.

Foto: Imran Putra Sasak
Teks: Heryadi Rachmat dan Atep Kurnia

Barujari Mengguncang
Rinjani

On October 25, 2015, Barujari Volcano (2,300 m asl) erupted. The 
volcano which is inside of Rinjani Caldera was puffed the columns 
of ash as high as 200 m above the crater of Barujari or 2500 m 
asl. The eruption produced ash, falling pyroclastic on Barujari’s 
body and lava flows flowing toward the northwest and northeast 
of the crater of Barujari. The lava flow which flowing toward the 
northeast has entered into Lake Segara Anak, reached the inner 
caldera wall and covered the area of Batu Pagar.

Barujari Rocking Rinjani
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Singkapan lapisan-lapisan batupasir yang tampaknya 
terganggu oleh proses perlipatan, slumping dan 
pensesaran, kemudian dikikis oleh gelombang 
yang tidak henti-hentinya menggempur pantai, 
menjadikan singkapan Formasi Ciletuh berumur 
Tersier Awal ini menyerupai sisik naga. Singkapan 
ini menjadi salah satu situs geologi penting di calon 
geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk 
mencapai tempat ini, kita harus menggunakan 
perahu dan mendarat di Pantai Batununggul dan 
kemudian berjalan kaki menyusuri pantai ke arah 
selatan tidak lebih dari 1 km.

Foto & Teks: Budi Brahmantyo

Sisik Naga 
Karang Naya
Ciletuh

Layers of sandstone outcrops that seemed to be 
disturbed by the process of folding, slumping and 
faulting, then eroded by waves incessantly pounding 
the coast, make the Early Tertiary Ciletuh Formation 
outcrops resemble dragon scales. This outcrop become 
one of the important geosites in the Ciletuh aspiring 
geopark, Sukabumi, West Java. To reach this place, one 
uses the boat and landed on Batununggul Beach and 
then on foot along the coast to the south not more 
than 1 km.

Dragon Scales of 
Karang Naya, Ciletuh
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Tebing itu berwarna merah tua, muda, coklat, dan 
kelabu. Ada yang berbentuk pilar, ada pula yang 
berbentuk seperti cendawan. Fenomena menarik 
itu bernama Kelabba Maja, yang berada di Desa 
Wadumaddi, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten 
Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Pulau Sabu, 
tempat Kelabba Maja berada, merupakan tempat 
bercabangnya dua jalur geantiklinal Busur Banda di 
sebelah barat. Pulau ini dikelilingi terumbu karang 
yang tingginya 300 m dpl. Batuannya berasal dari 
Zaman Pratersier (lebih dari 70 juta tahun yang lalu). 
Oleh pencinta wisata, Kelabba Maja dikenal sebagai 
Grand Canyon di Sabu Raijua.

Foto: Joey Rihi Ga
Teks: Atep Kurnia 

Grand Canyon
di Sabu Raijua

There are crimson, pink, brown, and gray cliffs. 
Some cliffs are shaped pillars, some are shaped like 
mushrooms. That interesting phenomenon is named 
Kelabba Maja and located in the Wadumaddi Village, 
Hawu Mehara District, Sabu Raijua Regency, East 
Nusa Tenggara. Sabu Island, the place of Kelabba 
Maja, is a branched place of two geanticlinal lanes 
of Banda Arc in the west. The island is surrounded by 
coral reefs height of 300 m asl. Its rocks was come 
from the Pre-Tertiary age (more than 70 million years 
ago). For travelers, Kelabba Maja is known as Grand 
Canyon of Sabu Raijua.

Grand Canyon of Sabu Raijua
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Singkapan ignimbrit atau aliran piroklastik di dinding 
Danau Kaldera Kerinci, tersusun atas batu apung felsik 
dengan ketebalan antara 6-40 m, tersebar luas hingga 
ke wilayah Kabupaten Merangin, Jambi. Endapan 
ignimbrit ini, terletak di atas batuan Meta-sedimen 
Formasi Asai yang berumur Jura Tengah dan batuan 
termalih lemah Formasi Peneta yang Berumur Jura 
Akhir-Kapur Awal.

Foto dan teks: Igan S. Sutawidjaja

Kerinci
Ignimbrit

On the walls of Lake Kerinci Caldera, there are ignimbrite 
outcrops or pyroclastic flow, it was composed of pumice 
with a thickness between 6-40 m and widespread up 
to Merangin Regency, Jambi. The ignimbrite outcrops, 
located above Middle Jurassic meta-sedimentary rocks 
of Asai Formation and low grade metamorphosis rocks of 
Late Jurassic – Early Cretaceous Peneta Formation.

Kerinci Ignimbrite
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Kawasan Wayag di Rajaampat mendapat pesaing yang sepadan, 
Teluk Triton, Kabupaten Kaimana. Sama-sama berada di Provinsi 
Papua Barat, Teluk Triton juga merupakan kawasan terumbu yang 
tidak kalah indahnya dengan Wayag Rajaampat. Bahkan keunggulan 
Teluk Triton ditambah dengan kehadiran ikan paus Bryde yang 
muncul pada musim-musim tertentu. Seperti Wayag, Teluk Triton 
merupakan bentang alam kars yang tenggelam. Banyak gua 
terbentuk di pesisir. Kars Teluk Triton terbentuk dari batugamping 
Formasi Lengguru berumur Eosen yang terbentang di sepanjang 
Leher Burung Papua, dari Bintuni di utara ke arah selatan dan 
melengkung ke timur di Kaimana. Mungkin karena keindahan 
lautnya yang bagaikan surga, serta kemunculan paus Bryde, 
Belanda menamainya Triton, putera Dewa Poseidon, Dewa Laut 
Yunani, yang bertubuh ikan.

Foto: Irfak
Teks: Budi Brahmantyo

Teluk Triton
Surga Laut di Timur Kaimana

Wayag region in Rajaampat got an equivalent competitor, Triton Bay, 
District of Kaimana. Both are in the Province of West Papua, Triton 
Bay is also a reef area that is not less beautiful compare with Wayag 
Rajaampat. Moreover, Triton Bay has the advantages of the presence 
of Bryde’s whales that appeared in certain seasons. Such Wayag, 
Triton Bay is a sunken karst landscape. Many caves are formed on the 
coast. Karst of Triton Bay is formed in Eocene limestone of Lengguru 
Formation which distributed along Bird’s Neck of Papua, from Bintuni 
in the north to the south and curved to the east in Kaimana. Maybe 
because of the beauty of the sea is like a paradise, as well as the 
emergence of Bryde’s whales, the Dutch named the bay as Triton, son 
of Poseidon, the Greek God of the Sea, which has body in form of fish.

Triton Bay, Sea Paradise 
in the East Kaimana
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Di sela-sela dinding batu cadas yang menghijau, air 
jatuh dari ketinggian 20 meter. Deras air mengalir 
menggetarkan dinding dan bebatuan bagai musik 
menyambut para penyuka wisata. Itulah Air terjun 
Tegenungan di Kecamatan Sukawati, Kabupaten 
Gianyar, Bali kurang lebih jaraknya 16 km dari Kota 
Denpasar. Dalam deretan keindahan, air terjun 
yang ditemukan tahun 1985 ini masuk kedalam 7 
Air terjun super indah dari 16 air terjun yang ada di 
Bali. Untuk menyapa gemercik air yang merupakan 
bagian dari aliran Tukad petanu yang melintasi 
Desa kemenuh ini tak kurang dari 172 anak tangga 
harus dilalui. Kini Keindahan air terjun Tegenungan 
menjadi daya tarik wisata di Bali yang dipenuhi 
bukan hanya penyuka wisata domestik. 

Foto dan Teks: Priatna

7 dari 16 Keindahan 
Air Terjun di Bali

Tegenungan

On the cracks of a verdant wall of rocks, water falls 
from a height of 20 meters. The swift flowing water 
vibrates the walls and the rocks like music which 
welcoming the tourists. That is the Tegenungan 
Waterfall in Sukawati District, Gianyar, Bali, of 
approximately 16 km from Denpasar. In a row of 
beauty, the waterfall found in 1985 is entered into 
seven super beautiful waterfall of 16 waterfalls in 
Bali. To greet splashing water that is part of the Tukad 
Petanu River and crosses Kemenuh Village is no less 
than 172 stairs should be traversed by the tourists. 
The beauty of Tegenungan waterfall now become a 
tourist attraction in Bali which filled with not only 
domestic tourists.

Tegenungan 
the 7 of 16 beautiful 
Waterfalls in Bali



19



GEOMAGZ  |  DESEMBER 201520

Mendunia Lagi
Gunung Sewu

Oleh: Hanang Samodra, Oman Abdurahman, dan Atep Kurnia

Dalam Simposium Jaringan Geopark Asia Pasifik (APGN) ke-4 di San’in Kaigan Geopark, 
Jepang, dari 15 hingga 20 September 2015, Indonesia meraih satu lagi kehormatan 
sebagai anggota Jaringan Geopark Dunia (Global Geopark Networks/GGN). Pada 19 
September 2015, bertempat di Tottori University of Environmental Studies, Geopark 
Gunung Sewu bersama delapan geopark lainnya dikukuhkan sebagai geopark global. 

Panorama pantai Klayar. Foto: Priatna.

ARTIKEL
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Gunung Sewu menjadi 
anggota Jaringan Geopark 
Dunia yang ke-117, yang 
dinobatkan bersama dengan 
Geopark Dunhuang dan 
Zhijindong Cave (Cina), 
Troodos (Siprus), Sitia 
(Yunani), Reykjanes 
(Islandia), Pollino (Italia), 
Mount Apoi (Jepang), 
serta Lanzarote & Chinijo 
Islands (Spanyol). Dengan 
raihan itu, kini Indonesia 
mempunyai dua geopark 
dunia, setelah Geopark Batur 
yang dinobatkan pada 2012.

Dengan raihan ini pula, 
Gunung Sewu kian mantap 
sebagai kawasan yang 
memiliki rekam jejak 
penelitian yang panjang. 
Nilai estetika bentang 
alam kars di Gunung Sewu 
telah dikenal orang sejak 
dulu. Franz Junghuhn 
adalah orang pertama yang 
merekam keindahan alam 
ini melalui sketsa-sketsanya 
dalam Java: Deszelfs 
Gedaante, Bekleeding en 
Inwendige Structuur (1848). 
Setelah itu, kian banyak 
orang yang meneliti Gunung 
Sewu.

Rangkaian Pegunungan Selatan
Gunung Sewu-beberapa peta lama menyebutnya sebagai 
Perbukitan Seribu-adalah kawasan perbukitan yang 
membentang arah barat-timur, antara Pantai Parangtritis 
di selatan Yogyakarta dan Teluk Pacitan (Jawa Timur). 
Secara fisiografi, daerah Gunung Sewu termasuk dalam 
rangkaian Pegunungan Selatan, yang berupa pematang 
perbukitan tinggi yang disusun oleh himpunan batuan 
Tersier yang berfasies gunung api, turbidit, terobosan, dan 
karbonat. Batuan yang paling tua berumur Oligo-Miosen, 
dan yang termuda berumur Kuarter. Pelamparannya ke 
selatan dibatasi oleh Samudra Hindia, yang di beberapa 
tempat membentuk pantai bergawir tegak (clift).

Jalur Pegunungan Selatan merekam sejarah geologi 
panjang yang dimulai sejak akhir Mesozoikum. Dalam 
kaitannya dengan proses pembentukan pegunungan 
(orogenesa), Sumosusastro (1956) menciri adanya 3 fasa 
orogonesa yang pernah terjadi di Pegunungan Selatan. 
Masing-masing orogenesa tersebut berlangsung selama 
Mesozoikum, Tersier, dan Kuarter. 

Dalam kaitannya dengan perkembangan bentang 
alam kars, Gunung Sewu adalah bentang alam yang 

berkembang pada batugamping yang berumur Miosen 
Tengah-Pliosen (Neogen). Batugamping yang terbentuk 
15-3 juta tahun lalu di paparan laut dangkal itu sekarang 
tersingkap menempati Pegunungan Selatan.

Disebut Gunung Sewu karena bentang alamnya disusun 
oleh ribuan bukit kecil berbangun kerucut. Lehman 
(1936) menyebutnya sebagai tropic connical-karst type, 
yaitu jenis kars kerucut yang hanya dapat dijumpai di 
beberapa tempat saja di daerah tropis di dunia, antara lain 
di Jamaika, Filipina, dan Dalmatia.

Secara litostratigrafi, pengelompokannya menciri 
batugamping Neogen itu sebagai Formasi Oyo dan 
Formasi Wonosari. Kedua satuan batugamping yang 
relatif hampir seumur itu berhubungan secara menjemari, 
meskipun Formasi Oyo sedikit lebih tua dibanding 
Formasi Wonosari. Keduanya juga mempunyai fasies 
yang berbeda: Formasi Oyo berfasies klastik, dan Formasi 
Wonosari berfasies terumbu. Pembentukan Formasi 
Oyo dipengaruhi oleh kegiatan gunung api di daratan 
sekitarnya, sehingga tidak semua runtunannya disusun 
oleh batugamping. 

Selama proses pengendapan, unsur tufan dan klastik 
asal-daratan lainnya tercampur di dalam batuan 
karbonat, membentuk fasies klastik gampingan. Sedang 
batugamping Formasi Wonosari sama sekali bebas unsur 
gunung api, sehingga pada paparan yang relatif stabil 
berkembang fasies terumbu dengan sempurna.

Kehadiran batuan dasar dan batuan penutup yang 
mengalasi dan menutupi satuan batugamping sangat 
penting bagi proses karstifikasi. Di segmen Gunung Sewu 
bagian barat (daerah Gunung Kidul) yang bertindak 
sebagai batuan dasar batugamping kars adalah himpunan 
batuan berumur Oligo-Miosen yang terdiri dari Formasi 
Kebo-Butak, Formasi Semilir, Formasi Nglanggran, 
Formasi Sambipitu dan Formasi Wuni (yang hanya 
tersingkap setempat di Desa Wediombo, di pantai 
selatan). 

Sedangkan di segmen Gunung Sewu bagian tengah 
(daerah Wonogiri), himpunan batuan Oligo-Miosen yang 
berfungsi sebagai batuan dasar batugamping kars adalah 
Formasi Mandalika, Formasi Arjosari, Formasi Jaten dan 
Formasi Nampol. Empat satuan yang disebut terakhir 
merupakan pelamparan ke arah barat dari batuan dasar 
kars yang tersingkap di segmen Gunung Sewu bagian 
timur (daerah Pacitan).

Sementara sebagai batuan-penutup batugamping kars 
di daerah Gunung Sewu adalah endapan lempung 
hitam Kuarter dan endapan terra-rossa. Di daerah 
Wonogiri endapan Kuarter dipetakan sebagai Formasi 
Baturetno, sedang di daerah Pacitan dinamakan Formasi 
Kalipucang. Di daerah Gunungkidul, endapan lempung 
hitam Kuarter tersebar di beberapa tempat. Satuan yang 
tersingkap di Sungai Nglegungan, Tekuk, Tegalwareng, 
Sawahan menindih satuan batuan sedimen; sedang di 
Sungai Sumpil, Susukan dan Gelaran menutup lapisan 
batugamping.
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Selain itu, proses pelarutan lapisan batugamping Formasi 
Wonosari terkendala pemunculan batuan gunung api tua 
di beberapa tempat. Di wilayah Gunung Sewu, batuan 
gunung api Oligo-Miosen yang dimaksud adalah Formasi 
Wuni yang tersingkap setempat di daerah Siung, di 
sebelah barat Lembah Sadeng (Surono et al., 1992). Sifat 
litologinya yang sukar larut-berupa breksi gunung api-
menyebabkan pelarutan pada batugamping berhenti pada 
bidang ketidakselarasan di antara kedua satuan batuan. 
Sedangkan batuan penutup Formasi Baturetno yang 
bersifat lempungan, yang hanya tersingkap di Cekungan 
Baturetno di selatan Wonogiri (Surono et al., 1992) secara 
regional tidak menghalangi proses peresapan air yang 
memicu terjadinya karstifikasi.

3 Geoarea, 30 Situs Geologi
Dalam konteks geopark, Gunung Sewu memiliki 30 situs 
geologi (geosite) yang tersebar di tiga geoarea. Pertama, 
geoarea barat di Gunung Kidul. Di sini terdapat Formasi 
Nglanggran, Formasi Sambipitu, Gua Pindul, Kali Suci, 
Luweng Jomblang, Pantai Siung-Wediombo, Lembah 
Sadeng, Air Terjun Bleberan, Pantai Baron-Kukup-Krakal, 
Luweng Cokro, dan Gua Ngingrong. Semuanya berkaitan 
dengan gunung api, gua, sungai, air terjun, dan pantai. 

Kegiatan kegunungapian yang berlangsung sekitar 20 juta 
tahun yang lalu menghasilkan runtunan batuan gunung 
api dan menjadi lokasi tipe Formasi Nglanggran (Gunung 
api Miosen Awal). Kemudian fase sedimentasi setelah 
letusan Gunung Api Nglanggran menghasilkan endapan 
laut yang terbentuk sekitar 16 juta tahun lalu yang 
menjadi lokasi tipe Formasi Sambipitu. 

Sistem perguaan di geoarea barat dimulai dari Gua Pindul 
yang berkembang pada batugamping Formasi Oyo 
terbentuk sekitar 1,8 juta tahun lalu, ketika batugamping 
terangkat dari dasar laut dan mengalami karstifikasi 
tingkat lanjut. Luweng Jomblang yang tegak sedalam 
40 m pun terbentuk sekitar 1,8 juta tahun lalu. Luweng 
Cokro memperlihatkan retakan pada batugamping 
yang berkembang menjadi gua vertikal. Sementara Gua 
Ngingrong memiliki lorong mendatar sepanjang beberapa 
ratus meter yang dasarnya ditempati sungai bawah tanah 
kecil dan genangan air.

Selanjutnya, Sungai Suci yang berhulu di bagian 
selatan Plato Wonosari masuk ke dalam tanah melalui 
mulut Gua Suci dan akhirnya muncul di Pantai Baron. 
Kelurusan gua-gua Suci-Glatikan-Mburi Omah-Grubug 
dikendalikan oleh struktur patahan berarah utara timur 
laut-selatan barat daya.

Adapun yang berupa pantai kita dapat menyaksikannya 
pada Pantai Siung-Wediombo dan Pantai Baron-
Kukup-Krakal. Singkapan batuan gunung api tua 
yang tersesarkan di segmen Pantai Siung bagian timur 
dipotong oleh retas andesit-basal. Di segmen Pantai Siung 
sebelah barat, bongkahan batugamping yang disebabkan 
oleh struktur geologi membentuk tonjolan-tonjolan yang 
sangat ekspresif.

Selanjutnya, lembah kering Girotontro-Sadeng yang 
memotong lapisan batu gamping Formasi Wonosari 
dinamakan Lembah Sadeng. Lembah hasil kikisan sungai 
ini terbentuk sekitar 1,8 juta tahun lalu. Lembah kering 

Mulut gua Song Terus. Foto: Baskoro Setianto.
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ini berbelok-belok mengikuti arah retakan batuan. 
Kemudian, cucuran air terjun Bleberan setinggi belasan 
meter yang melewati dinding terjal batugamping. Tebing 
ini merupakan bidang patahan yang arahnya memotong 
aliran sungai. Situs geologi ini dikelola oleh masyarakat 
setempat menjadi objek dan daya tarik geowisata.

Kedua, geoarea tengah yang termasuk wilayah Wonogiri. 
Situs geologi yang dapat kita jumpai di sini adalah 
Lembah Giritontro, Gua Sodong, Gua Tembus, Luweng 
Sapen, Gua Mrico, Gua Potro-Bunder, dan Pantai 
Sembukan. Bila dibagi lagi, situs geologinya terdiri dari 
lembah, gua dan pantai. Mengenai lembah, di bagian 
utara ada Lembah Giritontro yang dindingnya berlereng 
terjal membentuk gawir setinggi puluhan meter karena 
dipengaruhi oleh patahan.

Adapun gua yang ada di geoarea ini terdiri dari Gua 
Sodong, Gua Tembus, Luweng Sapen, Gua Mrico, dan 
Gua Potro-Bunder. Gua Sodong terbentuk setelah 
batugamping Formasi Oyo terangkat ke permukaan 
sekitar 1,8 juta tahun yang lalu (tyl) dengan bentuk 
mulut gua yang dipengaruhi oleh kekar dan perlapisan 
batuan. Gua Tembus menembus bukit yang disusun oleh 
batugamping Formasi Oyo. Di gua ini  karstifikasi di 
kedalaman tanah dimulai sejak batugamping terangkat 
dari dasar laut, sekitar 1,8 juta tyl.

Di Luweng (gua) Sapen terdapat sistem gua kombinasi 
antara lorong mendatar dan lorong tegak dan genangan 
air yang jernih. Alirannya bersifat perennial dan hanya 
sedikit berfluktuasi antara musim hujan dan kemarau. 

Gua Mrico memiliki lorong mendatar dengan dasar 
gua yang dilapisi sedimen berwarna coklat. Hal ini 
menunjukkan bahwa gua itu pernah menjadi hunian 
sementara manusia prasejarah. Sementara itu, dasar Gua 
Potro-Bunder dilapisi sedimen dan dihiasi ornamen 
seperti stalaktit, stalagmit dan flowstone.

Pantai Sembukan yang terjal dan disusun oleh 
batugamping Formasi Wonosari memiliki panorama 
yang sangat indah. Setempat tersingkap batupasir, 
yang letaknya berada di bawah batugamping yang 
permukaannya sangat berongga. Dinding terjal yang 
membatasi pantai merupakan gawir patahan turun 
yang berarah hampir barat-timur. Banyaknya kekar 
yang memotong batuan pantai menunjukkan proses 
neotektonik yang masih aktif hingga sekarang.

Ketiga, geoarea bagian timur (Georea Pacitan) terdiri 
dari pantai, gua, sungai, dan telaga. Selengkapnya adalah 
sebagai berikut: Pantai Klayar, Pantai Buyutan, Pantai 
Watukarung, Pantai Srau, Pesisir Teluk Pacitan, Gua 
Gong, Gua Tabuhan, Luweng Jaran, Song Terus, Luweng 
Ombo, Luweng Ombo, Sungai Baksoka, dan Danau 
Guyangwarak. 

Pantai Klayar yang merupakan pocket bay terbagi menjadi 
bagian timur, tengah, dan barat. Di dasar tebing pantai 
ini terdapat paparan kecil yang permukaannya miring ke 
arah daratan (utara). Permukaan paparan itu terabrasi 
yang pada awalnya mendatar atau miring ke selatan (ke 
arah laut). Di Pantai Buyutan terdapat undak struktur 
setinggi 40 m yang disusun oleh batuan siliciclastic yang 
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Sri Gethuk. Foto: Anton Wicaksono
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miring 60 ke arah laut. Di depan tebing pantai yang terjal 
terdapat beberapa sea-stacks, dengan bentuk-bentuk 
topografi permukaannya yang unik.

Pantai Watukarung juga merupakan pocket bay yang 
dikelilingi bukit batugamping. Sementara Pantai Srau 
yang disusun oleh batugamping Formasi Wonosari 
terdapat bentukan hasil abrasi seperti cone-shaped rocky 
islets, sea-stacks, sea-arch, dan sea-level notches. Di 
pinggiran Teluk Pacitan sebelah timur dan barat teramati 
adanya lima stacked level surfaces. Di bagian barat teluk 
tersingkap batuan terobosan andesit yang terpatahkan 
dan terkekarkan. 

Adapun Gua Gong yang merupakan ruangan besar 
berukuran panjang sekitar 100 m, lebar 15-40 m dan 
tinggi 20-50 m dibentuk oleh proses pelarutan pada 
batugamping Formasi Wonosari yang berumur 15-3 juta 
tahun. Selanjutnya Gua Tabuhan yang mempunyai lorong 

mendatar sepanjang 105 m, berarah barat-timur, dasarnya 
dilapisi oleh sedimen berwarna coklat dan mengandung 
sisipan tuf berwarna putih. Pada 1955, van Heekeren 
melakukan penggalian pada lapisan sedimen gua, dan 
menemukan sisa-sisa tulang vertebrata dan peralatan 
batu.

Luweng Jaran merupakan sistem gua yang terpanjang 
di Jawa dengan lorong yang sudah dipetakan sekitar 
14,3 km. Pembentukannya dikendalikan oleh sesar 
berarah utara-timur laut-selatan-barat daya pada lapisan 
batugamping Formasi Wonosari sekitar 1,8 juta tahun 
lalu. Song Terus adalah gua berlorong pendek yang 
menembus bukit setempat yang terbentuk tidak lama 
setelah batugamping Formasi Wonosari terangkat ke 
permukaan, sekitar 1,8 juta tahun lalu. Luweng Ombo 
adalah gua yang berkembang dari dolina yang mengalami 
peruntuhan dan pelarutan.

Pantai Buyutan. Foto: Baskoro Setianto
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Baksoka menjadi satu-satunya situs geologi di geoarea 
timur Gunung Sewu yang merupakan sungai permukaan. 
Lembah sungai yang berundak menyingkapkan endapan 
Kuarter lempung hitam (Formasi Kalipucung), yang 
menindih tak selaras batu pasir gampingan Formasi 
Oyo. Pada endapan aluviumnya, van Heekeren (1955) 
menemukan banyak sekali artefak budaya Pacitanian dari 
Zaman Paleolitikum.

Guyangwarak merupakan telaga yang berair sepanjang 
tahun. Telaga itu dibentuk oleh genangan air yang 
mengisi lekuk dolina yang dasarnya dilapisi oleh 
terrarossa bersifat lempungan sehingga menjadi kedap 
air. Nama Guyangwarak menunjukkan bahwa telaga ini 
menjadi tempat badak mandi. Kejadian itu disaksikan 
oleh leluhur penduduk Pacitan, sehingga punahnya badak 
di Gunung Sewu diduga belum lama terjadi.

Dari uraian di atas, tampak betapa keindahan kawasan 
bentang alam kars dan batuan dasar yang mengalasi 

batugamping Gunung Sewu itu sangat menonjol. Hal 
ini terwakili oleh gua, pantai, telaga, air terjun, dan 
perbukitan. Sebagian besar situs geologi di sini sudah 
dikembangkan menjadi objek wisata yang dikelola 
oleh masyarakat setempat melalui organisasi kelompok 
sadar wisata. Program Geopark Gunung Sewu sudah 
meletakkan dasar-dasar dari fungsi konservasi, 
pendidikan, dan penumbuhan nilai ekonomi lokal 
melalui geowisata dan produk geologi. Keterlibatan 
masyarakat setempat secara aktif akan menentukan 
keberhasilan program geopark tersebut.■ 
 
Hanang Samodra Ahli Peneliti Utama pada PSG, Badan Geologi.
Oman Abdurahman adalah Kepala Museum Geologi, Badan 
Geologi.
Atep Krunia adalah penulis dan peneliti literasi.
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Geopark
Bukan Sekadar Secarik Kertas
Oleh: Oki Oktariadi

Saya sempat menghadiri Simposium Asia Pacific Geoparks Network (APGN) ke-4 di 
San’in, Kaigan Global Geopark, Jepang. Dalam acara yang diselenggarakan antara 
16-20 September 2015 itu, salah satu Geopark Nasional Indonesia yaitu Gunung 
Sewu dikukuhkan oleh Jaringan Geopark Global atau Global Geoparks Network (GGN 
UNESCO) menjadi geopark global. Dengan demikian, sekarang Indonesia telah memiliki 
dua geopark global, yaitu Geopark Kaldera Batur dan Geopark Gunung Sewu. 

Keberhasilan ini patut disyukuri, karena ternyata 
perjuangan selama lima tahun terakhir sejak 
Simposium Geopark tahun 2010 yang dilaksanakan 
Geoteknologi LIPI di Bandung telah membuahkan 
hasil. Dua buah sertifikat berlabel GGN UNESCO 
telah dipampang di berbagai tempat di dua 
geopark global milik bangsa Indonesia ini.

Apresiasi atas keberhasilan Indonesia pun bukan 
saja datang dari masyarakat Indonesia sendiri, 
tetapi datang juga dari luar negeri terutama dari 
para ahli geopark dunia, di antaranya Nickolas 
Zouros, Ross Dowling, Guy Martini, dan Ibrahim 
Komoo. Hal ini terungkap saat diskusi informal 
di siang hari di Taman Kampus Universitas 
Tottori, Jepang. Dalam kesempatan itu, mereka 
menitipkan pesan dan kiat-kiat kepada para 
pengelola geopark di Indonesia. Satu hal yang 
menggelitik adalah ungkapan, “Pembentukan 
geopark bukan untuk mencari secarik kertas saja, 
melainkan awal perjalanan menuju kawasan ideal”.

Kadang ungkapan seperti itu dapat menohok 
sebagian orang, namun dapat juga memicu 
sebagian yang lainnya untuk berbuat yang terbaik 
bagi keberlanjutan sebuah geopark. Dalam diskusi 
santai itu, sebenarnya mereka mengingatkan 
kembali amanat yang telah disampaikan oleh para 
pembicara utama dalam simposium ini, terutama 

kepada negara-negara yang berhasil meningkatkan 
geopark nasionalnya menjadi geopark global. 

Intinya, mereka mengharapkan para pengelola 
geopark selalu mengedepankan berbagai peran 
geopark. Berbagai peran itu dapat dirinci sebagai 
berikut: Pertama, bumi memberi kita berkah, 
termasuk sumber daya alam dan keindahan 
bentang alam. Tetapi sesekali juga memberi 
bencana besar seperti gempa bumi, tsunami, 
letusan gunung api, tanah longsor, dan banjir. 
Pendidikan di dalam geopark tentang planet kita 
yang dinamis menjadi cara yang paling efektif 
untuk membantu masyarakat setempat memahami 
cara hidup berdampingan dengan alam.

Kedua, saat ini, masyarakat sedang menghadapi 
perubahan iklim global yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. Geopark yang kita miliki mencatat 
perubahan iklim di masa lalu, sehingga kita 
harus berada di garis depan dalam perdebatan 
dengan masyarakat setempat dan para pemangku 
kepentingan. Kita harus menjadi pendidik dalam 
hal perubahan iklim, selain harus berusaha supaya 
dikenal karena menggunakan pendekatan praktek 
terbaik dalam memanfaatkan energi terbarukan 
dan memberlakukan standar terbaik untuk 
“pariwisata hijau”.
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Ketiga, geopark memiliki peran dalam memberi 
informasi tentang pemanfaatan sumber daya alam 
secara berkelanjutan dan kebutuhan manusia akan 
sumber daya alam. Tinggal mempertimbangkan, 
apakah sumber daya itu ditambang atau 
dimanfaatkan secara selaras dengan upaya 
menghargai lingkungan dan bentang alam?

Keempat, menghubungi berbagai lembaga 
yang mengatur dan melestarikan warisan bumi 
(geologi, alam, budaya berwujud, dan budaya 
nirwujud) yang kita miliki, dengan maksud untuk 
membangun fasilitas, dan menyediakan program 
pendidikan berkualitas tinggi agar menghargai 
GGN yang senantiasa berupaya meningkatkan 
kesadaran tentang hal tersebut.

Kelima, kerja sama antara masyarakat setempat, 
ilmuwan, industri pariwisata, masyarakat 
perkotaan dan pemerintah sangat diperlukan 
dalam kegiatan konservasi warisan bumi, 
pendidikan, pariwisata dan pengelolaan 
geopark. Kegiatan ini akan menghasilkan upaya 
pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena 
itu, geopark mendorong pendekatan secara 
bottom-up, yakni melibatkan masyarakat setempat 
secara penuh dalam kepemilikan dan kegiatan 
di dalamnya. Hal ini sangat penting mengingat 
pesatnya perkembangan geopark di Afrika, 
Amerika Latin, Asia Selatan, dan Asia Tenggara.

Keenam, pendekatan multidisiplin, pertukaran 
informasi, pertukaran teknik dan personil sangat 
penting karena akan memperkuat kegiatan 
geopark di berbagai tingkat jaringan. Pertukaran 
pengetahuan ilmiah tentang warisan berwujud dan 
nirwujud akan mempromosikan, meningkatkan, 
dan memelihara nilai-nilai geopark.

Ketujuh, geopark sudah seharusnya menjadi ide 
nyata untuk menerapkan strategi pembangunan 
berkelanjutan secara inovatif, terintegrasi, serta 
menghormati tradisi dan keinginan masyarakat 
setempat melalui sebuah rencana-induk. 

Pada akhirnya, mereka sama-sama menegaskan 
komitmennya untuk selalu mendukung upaya yang 
dilakukan oleh UNESCO di dalam meningkatkan 
perkembangan geopark. Katanya, “Kami, 
masyarakat geopark internasional mendukung 
sepenuhnya upaya yang tengah dilakukan oleh 
UNESCO untuk berkonsultasi dengan negara-
negara anggotanya guna menemukan cara yang 
tepat dalam meningkatkan kerja sama antara 
UNESCO dan GGN, selain menguji kelayakan 
program Geopark UNESCO di masa depan.■ 
 
Penulis adalah Penyelidik Bumi Utama di Badan Geologi, 
KESDM.
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Warisan Bumi Gunung Sewu
Makna Ilmiah
Oleh: Cahyo Alkantana

Tingginya nilai strategis kawasan Kars Gunung Sewu menyebabkan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Desember 2004 menetapkan daerah ini sebagai 
kawasan ekokars. Mulai tahun 2009, Kars Gunung Sewu selanjutnya dikelola secara 
berkelanjutan dalam kemasan geopark. 

Pantai Watukarung, Gunungsewu. Foto: Baskoro Setianto.
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Pada 13 Mei 2013 
Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral serta 
Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif 
menetapkan Geopark 
Gunung Sewu yang 
diusulkan oleh Forum 
Kerjasama Pacitan-
Wonogiri-Wonosari 
menjadi Geopark Nasional. 
Pengukuhannya dilakukan 
oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono pada 
awal Juli 2013. Selanjutnya, 
Geopark Nasional Gunung 
Sewu dihantarkan ke 
tingkat global, yaitu menjadi 
anggota Global Geoparks 
Network UNESCO pada 
2015.

Salah satu modal Kawasan 
Gunung Sewu adalah sejarah 
penelitian ilmiah yang 
secara sinambung dilakukan 
dari zaman ke zaman, 
paling tidak sejak abad 
ke-19. Dengan demikian, 
kawasan ini mengandung 
makna ilmiah yang berskala 
internasional, nasional, 
regional, dan lokal.

Makna Internasional
Kawasan Gunung Sewu 
telah menarik minat para 
ilmuwan barat untuk 

melakukan penelitian di daerah ini sejak pertengahan 
Abad ke-19. Junghuhn-seorang naturalis Jerman-
mengungkapkan keindahan alam Pulau Jawa yang sudah 
dianggapnya sebagai rumah kedua di dalam bukunya 
yang berjudul Java. Buku ini ditulis di Leiden, pada 
November 1851. 

Daerah Gunung Sewu ia kunjungi pada September 1851, 
dan kesaksiannya diilustrasikan melalui 2 lukisan yang 
sangat impresif. Pada permulaan Abad 20, Grund (1914), 
Danes (1915), dan Van Valkenburg & White (1923, dlm. 
Sartono, 1964) datang ke Gunung Sewu untuk meneliti 
morfogenesis kars tipe kerucut, yang mendasarkan pada 
konsep siklus kars. Kesimpulan mereka, Kars Gunung 
Sewu mewakili jenjang-akhir dari siklus perkembangan 
bentangalam kars. Pendapat klasik mereka masih 
digunakan hingga sekarang.

Untuk keperluan kunjungan lapangan pada acara Pacific 
Science Congress IV yang diselenggarakan di Yogyakarta, 
Bothe (1929) menyusun buku panduan yang berjudul 

Jiwo Hills and Southern Range. Di dalam buku tersebut 
ia mengusulkan nama-nama satuan stratigrafi seperti 
Kompleks Pratersier Jiwo, Formasi Kebo, Formasi Butak, 
Formasi Semilir, Formasi Nglanggran, Formasi Sampitu, 
Formasi Oyo dan Formasi Wonosari. Nama-nama 
tersebut masih dipakai hingga sekarang. 

Periode penelitian sesudahnya dilakukan oleh Escher 
(1931), Lehmann (1936), dan Pannekoek (1941). Mereka 
mulai melibatkan pengaruh struktur geologi terhadap 
pembentukan bukit. Konfigurasi dolina di antara bukit-
bukit kerucut ditafsirkan menempati perpotongan 
retakan. Bentang alam yang sangat khas itu dinilainya 
sangat ideal, serupa dengan yang terdapat di Jamaika, 
Filipina dan Dalmatia. 

De Terra (1943) tertarik pada lapisan tuf di sekitar 
singkapan batugamping di daerah Punung (Pacitan). 
Ia berkesimpulan bahwa tuf yang ia anggap mengisi 
celah-celah batugamping itu mempunyai umur yang 
berbeda-beda. Keterdapatan lembah kering Giritontro 
yang disampaikan oleh Lehmann (1936) diulang di dalam 
buku van Bemmelen (The Geology of Indonesia) yang 
ditulis tahun 1949. Ia juga melengkapi satuan stratigrafi 
batugamping di Gunung Sewu dengan mengusulkan 
nama Formasi Kepek. Nama satuan batugamping termuda 
ini masih dipakai hingga sekarang. 

Pada 1955, Van Heekeren tertarik pada situs arkeologi. Ia 
melakukan penggalian di Gua Tabuhan dan di sepanjang 
lembah Sungai Baksoka, Sungai Sunglar, Sungai Sirikan, 
dan Sungai Gedeh di daerah Pacitan. Dari penggalian 
tersebut ia berhasil mengumpulkan sejumlah peralatan 
batu dari Zaman Paleolitikum dan Neolitikum. Artefak 
dan serpihan tulang vertebrata yang ditemukan di dalam 
gua membimbingnya ke arah pendugaan bahwa gua itu 
pernah dihuni oleh manusia prasejarah. Karena spesifik, 
artefak batu yang dihasilkan oleh manusia prasejarah 
Paleolitikum itu ia beri nama Budaya Pacitanian. 

Flathe & Pfeiffer (1965) dan Verstappen (1969) 
mencermati bentuk-bentuk bukit di Gunung Sewu 
sebagai bentangalam yang dihasilkan oleh proses 
geomorfologi. Proses ini melibatkan banyak faktor 
karstifikasi. Bukit berpuncak melengkung, sehingga 
bentuknya seperti setengah bola, oleh Flathe & Pfeiffer 
(1965) dinamakan sinukarst atau sinoid kars. Karena di 
Gunung Sewu bentuk bukit seperti ini sangat banyak, 
maka mereka mengidentikkan sinukarst dengan “Gunung 
Sewu type karst”.

Untuk melengkapi data disertasinya (The Miocene 
Wonosari Formation, Java, Indonesia: volcaniclastic 
influences on carbonate platform development), Lokier 
(2000) melakukan penelitian di hampir seluruh kawasan 
Gunung Sewu. Ia menyebutkan batugamping Neogen di 
Gunung Sewu adalah paparan karbonat yang terangkat 
dan tersesarkan. Ketika batugamping itu terbentuk 
di lingkungan laut dangkal yang mempunyai energi 
menengah-tinggi terjadi pengaruh sedimen klastik asal-
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gunung api. Pengaruh itu berlangsung secara periodik. 
Ketika pengaruh sedimen klastik asal-gunung api itu kecil 
maka jumlah spesies dan individu fauna yang menyusun 
batugamping jumlahnya relatif banyak. Sebaliknya, pada 
saat sedimen klastik yang masuk ke dalam cekungan 
banyak maka jumlah spesies akan berkurang, meskipun 
jumlah individunya cenderung bertambah. Keadaan 
itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya 
kemampuan terumbu untuk tumbuh, bertambahnya 
nutrisi, dan perubahan kimiawi air laut. 

Secara khusus, Robles (2007) melakukan penelitian 
palinologi yang terawetkan pada lapisan sedimen di dasar 
Telaga Guyangwarak, Pacitan. Proyek ini menjadi bagian 
dari tesis S2-nya di Museum National d’Histoire Naturelle 
de Paris. Judul tesisnya: Palynological investigation of a 
laminated sediment core from Lake Guyangwarak, Java, 
Indonesia.

Makna Nasional, Regional, dan Lokal 

Untuk disertasinya, Stratigraphy and sedimentation of 
the easternmost part of Gunung Sewu, East Java, Sartono 
(1964) melakukan kajian geografi purba daerah Gunung 
Sewu bagian timur (Pacitan) dari aspek geologi. Ia 
berhasil merekonstruksi kedudukan garis pantai, proses 
sedimentasi, dan mengidentifikasi hubungan stratigrafi di 
antara satuan klastika dan batugamping di daerah Punung 
selama Zaman Neogen. 

Kemudian, Kars Gunung Sewu sudah menjadi perhatian 
Badan Geologi sejak tahun 1992. Sebagai bagian dari 
proyek pemetaan geologi bersistem di Indonesia, geologi 
kawasan Gunung Sewu tercakup dalam 2 lembar peta 
geologi skala 1:100.000, yaitu Lembar Surakarta & 
Giritontro (Surono et al., 1992) dan Lembar Pacitan 
(Samodra et al., 1992). 

Song Terus. Foto: Anton Wicaksono

Sadeng Gunung Kidul. Foto: Deni Sugandi.
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Sistem tata air di kawasan Kars Gunung Sewu 
telah menarik perhatian banyak ahli hidrologi dan 
hidrogeologi. Kajian rinci sistem tata air di bawah 
permukaan yang menjadi bagian dari proyek disertasi 
doktor antara lain dilakukan oleh Soenarto (1999) dan 
Bahagiarti (2000), masing-masing dari aspek geometri 
fraktal dan cekungan. 

Asal mula dan perkembangan segmen lembah kering 
Giritontro-Sadeng bagian selatan (Lembah Sadeng) 
diteliti oleh Samodra (2007) dengan menggunakan pola 
pikir deducto-hipotetico-verifikatif, yang didekati secara 
probabilistik. Pengujian dilakukan terhadap variabel-
variabel terukur seperti arah kelurusan-struktur, arah 
kelurusan-lembah, serta lebar dan tinggi lembah yang 
terkait dengan pembentukan fenomena geomorfologi 
Lembah Sadeng. Hasilnya, pola kelurusan segmen-
segmen Lembah Sadeng terbukti mempunyai kaitan 
dengan kelurusan struktur geologi daerah di sekitarnya 

yang diakibatkan oleh tektonik. Uji regresi-korelasi 
menunjukkan 99% variasi kelurusan-lembah dapat 
dijelaskan oleh kelurusan struktur geologi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tjia & Samodra (2011) 
di sepanjang kawasan pantai di segmen Gunung 
Sewu bagian timur (Pacitan) menghasilkan gambaran 
neotektonik yang ditunjukkan oleh lapisan berumur 
muda yang mengalami deformasi (recent crustal 
deformation). 

Kawasan Geopark Gunung Sewu yang berupa hamparan 
bukit diselangi oleh lekuk-lekuk topografi kars, lembah 
kering, lembah buntu, torehan sungai permukaan di 
beberapa tempat, gua dan pantai sepanjang lebih dari 120 
km, menyuguhkan sentuhan keindahan bentang alam 
yang unik dan langka. Selain itu, kawasan tersebut juga 
memberikan makna ilmiah yang kaya.■

Penulis adalah seorang fotografer dan videografer bawah laut.
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Merintis Geowisata

di Gunung Sewu
Oleh: Reza Permadi

Kawasan Gunung Sewu memiliki kekhasan dan keunikan yang jarang ditemui di daerah 
lain yang meliputi keragaman geologi, budaya, dan hayati. Kawasan kars tropik yang 
cantik ini terluas di Asia tenggara. Daerah ini secara administratif termasuk wilayah 
Kabupaten Gunungkidul (DIY), Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), dan Kabupaten 
Pacitan (Jawa Timur). Luas wilayahnya sekitar 800 km2 yang sangat mudah diakses 
baik dari Kota Yogyakarta-Wonosari, Wonogiri maupun Pacitan.

Di kawasan Gunung Sewu banyak sekali gua-gua 
alami yang indah dan dapat dikunjungi, mulai dari 
gua horizontal hingga gua vertikal. Selain gua, 
bentang alam Gunung Sewu juga memberikan 
pemandangan pantai yang sangat indah. Berada 
di selatan Pulau Jawa yang notabene menghadap 
langsung ke Samudra Hindia, pantai-pantai yang 
berada di Gunung Kidul, Wonogiri dan Pacitan 
merupakan spot terbaik untuk mendapatkan 
panorama yang menawan.

Berdasarkan pengalaman saya melakukan 
perjalanan ke Gunung Sewu, sungguh kita bisa 
melakukan segala aktivitas di kawasan kars ini. 
Dari mulai caving, surfing, cave tubing, dan lain-
lain. Setelah melakukan perjalanan tersebut, saya 
mengajak beberapa teman untuk mengunjungi 
Gunung Sewu dan setelah itu mulailah beberapa 
kali saya membawa tamu dari berbagai macam 
daerah mengunjungi kawasan Gunung Sewu. 
Kegiatan wisata terpandu ini merupakan kegiatan 
utama dalam geowisata.

Kegiatan geowisata atau jelajah wilayah 
geologi bertujuan untuk memperkenalkan dan 
mengapresiasi fenomena geologi yang dijumpai 
selama perjalanan wisata. Harapannya, seluruh 
peserta geowisata akan memahami fenomena 

alam dari sudut pandang geologi sehingga peserta 
mengerti bagaimana cara menjaganya.

Paket wisata yang ditawarkan dalam geowisata 
berbeda dengan paket wisata iburan ke tempat-
tempat wisata umum. Paket geowisata dengan 
konsep geowisata mencoba mengajak wisatawan 
untuk menikmati keindahan alam, budaya sekitar, 
sekaligus belajar memahami proses terjadinya 
bentang alam, keadaan geologi, dan lainnya 
dengan suasana dan keadaan yang nyaman, santai, 
aman dan menantang.

Aktivitas geowisata sangat baik sebagai sarana 
untuk memperkenalkan geoheritage (warisan 
geologi). Warisan geologi di Gunung Sewu 
memang sangat menarik. Batuan dasar yang 
tersingkap di kawasan ini adalah batuan vulkanik 
Formasi Semilir dan Formasi Nglanggran yang 
berumur Tersier Awal. Di bagian utara, batuan 
dasar ini ditutupi oleh batuan berjenis napal dan 
batupasir tufaan Formasi Sambipitu dan batupasir 
tufaan dan kalkarenit Formasi Oyo. Di atas Formasi 
Sambipitu dan Formasi Oyo terdapat Formasi 
Wonosari, dan Formasi Kepek. Di Daerah Gunung 
Sewu, batuan termuda adalah endapan Kuarter 
aluvial dan endapan vulkanik Gunung Merapi. 
Proses alam 
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yang kompleks telah mewariskan banyaknya situs 
geologi menarik di kawasan ini.

Oleh karena itu, di kawasan Gunung Sewu 
banyak pilihan untuk melakukan geowisata. Bila 
pengunjung ingin melakukan caving, cobalah untuk 
menjajal Gua Jomblang sedalam 80 meter ke 
bawah, juga Gua Cokro di Gunung Kidul. Kemudian 
Gua Gong di Pacitan memiliki daya tarik tersendiri 
karena kekhasannya, yaitu ornamen gua yang bisa 
menirukan suara alat musik “gong”. Kemudian Gua 
Jomblang yang merupakan gua vertikal sedalam 
80 meter ke bawah dan memiliki salah satu daya 
tarik wisata, yaitu fenomena “ray of light”. 

Kita bisa juga melakukan aktivitas unik, yaitu cave 
tubing atau menelusuri sungai menggunakan ban 
sebagai medianya. Di Gunung Sewu, ada dua lokasi 
untuk melakukan cave tubing, yaitu Goa Pindul dan 
Kalisuci yang keduanya berada di daerah Gunung 
Kidul.

Kalau kita ingin berlibur ke pantai, Pantai Klayar 
di Pacitan bisa menjadi daya tarik utama. Di sana 
ada fenomena unik ketika air laut masuk ke dalam 
celah batuan kemudian menyemburkan air ke atas 
seperti air mancur. Fenomena ini dikenal dengan 
istilah “Seruling Samudera”. Demikian pula, 

trio pantai di Gunung Kidul, yaitu Pantai Baron-
Krakal-Kukup yang bisa ditelusuri dalam sehari 
penjelajahan.

Dengan demikian, geologi ternyata tidak hanya 
berkaitan dengan pertambangan atau energi, 
melainkan masih banyak terapan lainnya yang 
dapat dikembangkan. Salah satunya geowisata 
atau geowisata yang di dalamnya ada unsur 
edukasi dan dedikasi. Ada orang bilang bahwa 
kalau kita memperkenalkan wisata kebumian di 
Indonesia nanti tempatnya menjadi kotor dan tidak 
bagus lagi. Itu sangat salah. Menurut saya, dengan 
menerapkan konsep geopark, maka hal tersebut 
dapat diatasi dan tidak perlu menjadi kekhawatiran 
lagi.

Dengan membuat biro-biro atau perusahaan 
bidang geowisata atau geowisata, bukan tidak 
mungkin, Indonesia akan memiliki banyak geopark 
berskala global yang pada gilirannya dapat 
mensejahterakan masyarakat lokal. Sebagai 
generasi muda, saya akan terus melanjutkan dan 
memperjuangkan kegiatan wisata berbasiskan 
kebumian di Indonesia, karena hal itu tak ternilai 
harganya.■

Penulis adalah co-founder Geotour Indonesia.
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Kiri Atas: Gua Gong di Pacitan. Foto: Ronald Agusta. Kanan: ray of light Gua Jomblang di Gunung Kidul. Kiri Bawah: cave tubing di Gua 
Kalisuci, Gunung Kidul. Foto: Reza Permadi.
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Sehari

di Pantai 
Gunung Kidul
Oleh: Priatna

Indonesia selain dikenal dengan kesuburan tanahnya juga menjadi tempat kunjungan 
wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Selain Bali dan Lombok yang sudah 
menjadi destinasi wisata terfavorit, banyak juga wisatawan yang berkunjung ke 
Pulau Jawa. Antara lain, berlibur ke Yogyakarta dan sekitarnya yang ternyata banyak 
memiliki pantai yang menarik.

Pantai Pulang Sawal atau Pantai Indrayanti. Foto: Priatna.
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Kota Yogyakarta dan sekitarnya, banyak dipilih oleh 
wisatawan sebagai tujuan mereka berlibur. Tiada lain, 
karena di dekat Yogyakarta ada salah satu keajaiban 
dunia, yaitu Candi Borobudur. Selain itu, Yogyakarta juga 
memiliki wisata gunung api, yaitu kawasan Merapi yang 
sudah sangat terkenal; dan wisata belanja dan kuliner, 
antara lain kawasan Malioboro. Namun, Yogyakarta 
ternyata juga menawarkan wisata lain yang tak kalah 
menariknya, yaitu wisata pantai, dengan sedikit ke luar 
dari Yogyakarta kea rah Gunung Kidul. 

Bicara tentang pantai di sekitar Yogyakarta, memang 
nama Parangtritis sengan sunset-nya, menjadi pantai 
favorit. Namun, sebenarnya di selatan-timur provinsi ini 
banyak pantai lain yang tak kalah menariknya dan layak 
untuk dijelajahi.

Pantai-pantai lain itu masuk wilayah Kabupaten Gunung 
Kidul. Kabupaten ini bersama-sama dengan Wonogiri 
(Jawa Tengah) dan Pacitan (Jawa Timur) menjadi area-
area yang membentuk Geopark Gunung Sewu. Geopark 
yang meliputi tiga provinsi tersebut dikukuhkan sebagai 
geopark nasional pada 13 Mei 2013 dan dianugerahi 
sebagai anggota ke-117 Jaringan Geopark Global (GGN) 
pada 19 September 2015.

Di dalam geoarea Gunung Kidul ada situs-situs geologi 
yang mendukung keberadaan Geopark Gunung Sewu, 
yaitu Formasi Nglanggran, Formasi Sambipitu, Gua 
Pindul, Kali Suci, Luweng Jomblang, Pantai Siung-
Wediombo, Lembah Sadeng, Air Terjun Bleberan, 
Pantai Baron-Kukup-Krakal, Luweng Cokro, dan 
Gua Ngingrong. Geoarea tengah yang masuk wilayah 
Wonogiri terdiri dari Lembah Giritontro, Gua Sodong, 
Gua Tembus, Luweng Sapen, Gua Mrico, Gua Potro-
Bunder, dan Pantai Sembukan.

Keberadaan pantai-pantai di Gunung Kidul memang 
menarik, karena daerah ini berbatasan langsung dengan 
Samudera Hindia, sehingga gugusan pantainya tersebar 
dari ujung timur yang berbatasan dengan Jawa Tengah 
dan ujung barat yang berbatasan dengan Kabupaten 
Bantul. Dengan demikian pula, sebagian besar wilayah 
ini merupakan perbukitan dan pegunungan kapur (kars), 
yang menjadi bagian dari Pegunungan Sewu.

Kebanyakan pantai di Gunung Kidul memiliki ombak 
yang besar serta pasir pantai yang berwarna putih. 
Bila dalam mempunyai waktu senggang seharian, para 
pengunjung wisatawan dapat mencoba menjelajahi, 
paling tidak, lima pantai yang ada di sekitar geoarea 
Gunung Kidul. Kelimanya adalah Pantai Pulang Sawal, 
Krakal, Drini, Kukup, dan Baron.

Pantai Pulang Sawal
Pantai Pulang Sawal terletak di Dusun Ngasem, Desa 
Tepus. Pantai ini tepat berada di sisi timur Pantai Sundak. 
Keduanya dibatasi oleh perbukitan karang. Nama asli 
pantai ini adalah Pantai Pulang Syawal atau disingkat 
dengan Pantai Pulsa. Namun, orang-orang sudah terlanjur 

Pantai Pulang Sawal paling ramai dikunjungi. Foto: Priatna.

Pantai Krakal. Foto: Priatna.

mengenal pantai ini dengan nama Pantai Indrayanti, 
karena keberadaan papan nama cafe “Indrayanti” di sana.

Pantai ini sangat ramai, seperti Pantai Kuta (Bali). Pantai 
berpasir putih yang menghampar dari timur hingga barat. 
Di sepanjang pantai ada gazebo dan restoran. Juga dikenal 
karena banyak cottage. Bila hendak mendapatkan sensasi, 
bisa menuju bukit yang terletak di sebelah kanan pantai 
atau berada di arah timur. 

Dengan menerobos semak, perdu serta memanjat karang, 
dari atas bukit itu kita dapat menyaksikan bentang dan 
birunya Samudra Hindia yang terhampar luas. Suasana 
yang ramai dan ternyata merupakan spot pilihan untuk 
menikmati pemandangan pantai, termasuk saat sunset 
menjelang. Di sudut lain pantai, terdapat tebing tinggi 
yang juga menawan. Di balik batu karang tersebut 
terdapat pantai berpasir putih yang cukup luas. 

Pantai Krakal
Pantai Krakal berada di Desa Ngestirejo, Kecamatan 
Tanjungsari. Pantai ini dapat dicapai sejauh 6 km dari 
Pantai Kukup dan bersebelahan dengan Pantai Sundak. 
Pantai Krakal sudah lama dikenal sebagai salah satu 
kawasan pantai yang sangat indah. Bentangannya sangat 
panjang. Batu-batu karang berdiri kokoh sepanjang 
pantai, ditambah beberapa spot untuk selancar yang 
menantang. 
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Saat laut surut, pengunjung bisa menuju Pulau Drini 
melewati tangga beton. Konon, di pulau ini banyak 
tumbuh santigi (Pemphis acidula), yang oleh masyarakat 
setempat disebut drini. Pohon ini dipercaya orang sebagai 
penangkal ular berbisa. Itulah sebabnya pantai dan pulau 
ini dinamai Drini. Kini, pohon drini tak ada lagi, yang ada 
pandan laut (Pandanus tectorius) yang bertautan dengan 
rerumputan.

Pantai Kukup
Pantai Kukup terletak di Desa Kemadang, sekitar 1 km 
sebelah timur Pantai Baron. Pantai ini bersama dengan 
pantai Baron dan pantai Krakal disebut trio pantai 

Pantai Kukup ada gazebo yang menjorok. Foto: Priatna.

Pantai Drini airnya paling tenang. Foto: Priatna.

tersebut dengan sebutan Baron, Kukup, Krakal. Ketiganya 
berada di Kecamatan Tanjungsari.

Pantai ini memiliki pasir yang putih terhampar luas dan 
mempunyaii daerah laut dangkal yangu cukup tenang 
berjarak sekitar 100 m dari bibir pantai. Daerah dangkal 
ini dibatasi dengan gundukan terumbu karang pada 
ujung pantai. Selain terumbu, di daerah dangkal itu berisi 
berbagai ikan hias dan biota laut lainnya. 

Di sebelah timur dari Kukup ada pulau karang, Pulau 
Jumino. Antara Kukup dan Jumino dihubungkan oleh 
jembatan untuk penyeberangan. Di pulau itu ada gardu 
pandang bagi yang ingin menikmati pemandangan laut 
lepas. Di tebing sebelah barat Kukup, banyak gua karang 
yang sering dipakai bermain dan tempat berteduh. 
Beberapa dari gua digenangi air laut dan diisi biota laut.

Pantai Baron
Pantai Baron berada di Desa Kamadang, Kecamatan 
Tanjungsari. Pantai ini merupakan pantai pertama yang 
ditemukan di persimpangan Baron, Kukup, Sepanjang, 
Drini, Krakal dan Sundak. Pantai Baron yang deburan 

Di pantai ini ada dua buah batu karang hitam yang 
menjulang tinggi dan menjadi pembatas pantai 
sebelahnya. Permukaan kedua batu itu banyak ditumbuhi 
berbagai macam vegetasi. Di sekitarnya ada gazebo 
yang disediakan untuk pengunjung. Bila memanjat batu 
karang sebelah barat melalui jalan setapak, di atasnya 
pengunjung akan disuguhi pemandangan elok. Tidak 
jauh dari situ ada pantai kecil bersuasana yang unik 
yang menambah pesona Krakal. Pantai kecil ini dibatasi 
sebongkah batu karang.

Sementara, bagi yang ingin melakukan surfing di Pantai 
Krakal harus berjalan terlebih dahulu menuju ke deretan 
batu karang yang berada di lepas pantai dan kemudian 
menyongsong ombak yang bertipe reef break dan cukup 
menantang. 

Pantai Drini
Pantai Drini terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan 
Tanjungsari, sekitar 1 km sebelah timur Pantai Sepanjang. 
Posisinya dihapit Pantai Kukup dan Pantai Krakal. Pantai 
Drini berombak tidak terlalu besar, karena terlindung 
oleh beberapa bukit karang. Pantai Drini melengkapi 
wisata pantai Gunungkidul, merupakan pelabuhan 
nelayan tradisional dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Ciri khas Pantai Drini adalah pulau kecil yang 
memisahkan pantai menjadi bagian timur dan barat. 
Di sisi timur pantai terdapat tebing-tebing karang yang 
membentuk laguna air hangat dengan ombak yang 
cenderung tenang. Di tengah, searah menuju Drini, 
ada lapisan tipis pasir hitam yang menerobos dominasi 
pasir putih. Katanya, hal ini disebabkan adanya sungai 
bawah tanah bermuara di Pantai Drini dan membawa 
pasir hitam itu. Sementara sisi barat berombak lebih 
kuat sehingga menjadi tempat para nelayan untuk pergi 
melaut. Dan bila siang menjelang, pengunjung akan 
melihat deretan perahu nelayan yang bercadik tertambat.
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Pantai Baron pantainya para perahu. Foto: Priatna.

ombaknya keras sebenarnya merupakan teluk yang diapit 
dua bukit di sisi kanan dan kirinya. bukit-bukit kapur 
yang di atasnya terdapat jalan setapak untuk menikmati 
keindahan laut. Di sebelah barat, ada muara air sungai 
bawah tanah sehingga nampak ada tempat pertemuan 
antara air laut dan air tawar.

Dua bukit yang mengapit pantai ini merupakan 
tempat perkemahan yang dapat anda gunakan untuk 
berpetualang dan menikmati suasana alam Baron 
pada malam hari. Dari atas bukit tersebut anda dapat 
menyaksikan pemandangan laut dari atas bukit dan 
perahu-perahu yang terhampar rapi di pesisir pantai 
Baron. Perbukitan di kawasan ini sering dipakai untuk 
lokasi trekking atau lintas alam. Untuk menaiki bukit ini, 
anda akan tertantang melihat naik turunnya jalan yang 
terjal yang terdiri dari bebatuan karang.

Pantai yang namanya diambil dari nama seorang 
bangsawan masa lalu, bernama Baron Skeber, yang 
pernah mendaratkan kapalnya di pantai ini memang 
menjadi dermaga bagi para nelayan. Sehingga dapat 
dimengerti bila di pantai ada TPI dan pengunjung bisa 
melihat deretan kapal nelayan berwarna biru yang 
berjajar rapi. 

Selain itu, pengunjung dapat melihat dan mengunjungi 
Mercusuar Pantai Baron yang berada atas bukit sisi timur 
pantai. Sebelum mercusuar setinggi 40 meter tersebut 
selesai dibangun Direktorat Navigasi dan Perhubungan 
Laut Kementrian Perhubungan pada 2014, di sana hanya 
berupa menara suar yang berupa tiang-tiang seperti 
menara pemancar sinyal TV dan seluler.■ 

Penulis adalah Kepala Seksi Edukasi dan Informasi Museum 
Geologi, Badan Geologi.
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Melacak Jejak

Manusia Wajak
Oleh: Erick Setiyabudi

Perbukitan kapur memanjang. Topografinya cukup terjal dengan hiasan pohon jati 
ranggas. Sebagaian besar penduduk di sini nyaris hanya menggantungkan pada musim 
penghujan untuk mengairi sawah dan ladang mereka. Asa dan peluh menjadi santapan 
turun-temurun. Mata air yang keluar dari sela-sela retakan batugamping yang sangat 
sulit diduga keberadaannya, seakan menjadi berkah. Berkah lainnya dari tempat ini 
adalah temuan fosil yang sangat berharga bagi ilmu pengetahuan.

Perbukitan kapur itu merupakan rangkaian Pegunungan 
Selatan Jawa (Gunung Sewu) yang berjajar dari daerah 
barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Perbukitan ini 
menyimpan misteri masa lalu, karena keberadaan 
manusia purba yang pernah mendiami gua-gua maupun 
ceruk-ceruk tebing di sana. 

Di wilayah Tulungagung Selatan, ada pegunungan kapur 
“Wajak” yang dikenal sebagai lokasi penambangan 
batu marmer sejak zaman Belanda. Perbukitan di Desa 
Gamping, Kecamatan Campur Darat, ini juga dikenal 
sebagai tempat penemuan manusia modern tertua di 
Jawa (Homo wajakensis) oleh B.D. Van Rietschoten dan 
Eugene Dubois pada akhir 1880-an.

38
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Tengkorak manusia Wajak ditemukan oleh Van 
Rietschoten pada 1888 dan dipublikasikan pada 
pertemuan ilmiah Koninklijke Natuuurkundige 
Vereeniging in Nederlandsch-Indie tahun 1889 (Aziz 
dan de Vos, 1989). Fosil yang dikenal sebagai Wajak 1 
itu dikirimkan kepada Dubois yang masih berada di 
Sumatra. Dubois sangat tertarik. Ia lalu mengganti arah 
penelitiannya ke Pulau Jawa. Dubois akhirnya melakukan 
penggalian di daerah Wajak berdekatan dengan lokasi 
penemuan Wajak 1. Ia menemukan berbagai tulang 
binatang dan tengkorak manusia lainnya (Wajak 2).

Monumen Keliru Letak
Gua kapur yang merupakan bagian dari litologi 
batugamping Formasi Campur Darat itu banyak 
yang rusak akibat penambangan marmer yang terus 
berlangsung hingga saat ini. Akibatnya, para ahli yang 
belakangan meneliti kembali lokasi penemuan tengkorak 
manusia Wajak kesulitan menentukan lokasinya. Warga 
Kecamatan Campur Darat pun tidak mengetahui tempat 
manusia Wajak itu ditemukan.

Untuk mengenang penemuan manusia Wajak, 
pemerintah daerah setempat membangun tugu/
monumen di dekat monumen Gubernur Jenderal Belanda 
C.F. Pahud yang mengunjungi lokasi Tambang Marmer 
pada 1850 (foto pada halaman 38). Padahal, tengkorak 
tersebut baru ditemukan 40 tahun kemudian (1888-
1890) dan bukan di lokasi monumen C.F. Pahud. Alhasil, 
monumen manusia Wajak dibangun bukan pada titik 
lokasi yang sebenarnya.

Akibatnya, generasi selanjutnya sangat sulit mengetahui 
lokasi penemuan penting tersebut. Oleh sebab itu, 
menemukan kembali titik lokasi penemuan manusia 
Wajak amatlah penting, karena bernilai sejarah. Untuk 
itu, dengan metode penelitian yang semakin canggih, para 
ahli dapat mengungkap seluk beluk maupun kondisi masa 
lalu saat manusia purba itu hidup di sana. Demikianlah, 
berdasarkan dokumentasi foto dan korespondensi, pada 
1985, tim Puslitbang Geologi (Pusat Survei Geologi, 
sekarang) dan Museum Natural History, Leiden, melacak 
lokasi penemuan Rietschoten dan Dubois pada akhir 
1880-an. Pelacakan ini dipimpin oleh Fachroel Aziz 
and de Vos. Mereka berhasil menemukan kembali 
titik lokasi penemuan sekitar seabad yang lalu itu dan 
mengklarifikasinya (Aziz dan de Vos, 1989). 

Menurut Aziz dan de Vos, Dubois pada waktu itu 
mengobservasi dan menggali lima titik prospek pada 
bukit “Lowo” (Kelelawar) tetapi hanya pada dua lokasi 
yang berhasil ditemukan tulang belulang binatang dan 
tengkorak manusia. Lokasi tempat penemuan tengkorak 
Wajak 1 masih menyisakan tanah asli dan akan digali lagi 
pada 2016 oleh Tim Vertebrata dari Museum Geologi.

Makna Penemuan
Penemuan kembali titik lokasi penemuan tengkorak 
manusia Wajak mengundang para ahli lain untuk 
mengungkap aspek penting lainnya yang patut untuk 
disebarluaskan bagi kemajuan dunia ilmu pengetahuan. 
Misalnya, Paul Storm seorang peneliti dari Museum 
Natural Histori Leiden, Belanda. Dalam disertasinya, ia 

Kiri: Lokasi temuan fosil Dubois, 1890 yang kini sedang dilakukan 
pembuatan parit uji oleh tim Museum Geologi. Kanan: Sketsa 
sistem grid lokasi penggalian Dubois 1890. Tengkorak manusia 
Wajak ditemukan pada grid no 21.

ARTIKEL
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mengungkap tengkorak manusia Wajak, di antaranya 
dengan melakukan pengukuran menggunakan metode 
Uranium-series dating pada tengkorak dan fragmen 
tulang binatang dari Wajak. Umur minimumnya antara 
37.4 and 28.5 ribu tahun lalu. 

Implikasinya, manusia Wajak termasuk Homo sapiens, 
sehingga penamaan Homo wajakensis sudah seharusnya 
tidak dipergunakan lagi untuk penamaan manusia Wajak. 
Karena mereka dengan segala bentuk peradabannya 
adalah manusia modern seperti halnya kita. 

Selain itu, menurut Dubois, manusia Wajak lebih mirip 
dengan Papua daripada Melayu. Apakah manusia pertama 

yang menghuni perbukitan kapur di Tulungagung ini 
merupakan jenis Australoid daripada Mongoloid? Para 
ahli menjawabnya sebagai Australoid. Dengan demikian, 
kemungkinan gelombang kedatangan pertama jenis 
manusia modern yang menghuni tanah Jawa merupakan 
Australoid yang kemudian meneruskan perjalanan ke 
Indonesia Timur hingga menuju Australia. 

Adapun tim penelitian Vertebrata dari Museum Geologi 
akan melakukan jejak telusur dari hasil penelitian 
sebelumnya (Aziz dan de Vos, 1989) dengan melakukan 
pembuatan parit uji (test pit). Tujuannya untuk 
mengetahui ketebalan endapan yang masih tersisa sejak 

Atas: Peta lokasi Desa Gamping berdasarkan peta Bakosurtanal skala 1 : 25.000 (atas), Bawah: paper de Bos dan Azis tahun 1985 yang 
menunjukkan lokasi gua-gua Dubois 1890. 
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digali oleh Dubois yang diharapkan masih memberikan 
kemungkinan adanya sisa peninggalan masa lalu. 

Berdasarkan peta penggalian yang dibuat oleh Dubois, 
bagian yang tersisa memberikan harapan bagi kita 
untuk mendapatkan data baru, mengingat semua 
hasil penggalian dari lokasi Dubois dikirimkan ke 
Museum Natural Histori. Selama 2 minggu tim bekerja 
mendapatkan kembali bukti kehidupan masa lampau 
di lokasi tersebut. Beberapa pecahan gigi dan tulang 
binatang telah didapatkan dari pecahan batugamping 
breksi yang cukup penting artinya, walaupun tengkorak 
manusia belum ditemukan. Pekerjaan besar ini masih 

akan terus dilanjutkan mengingat biaya dan waktu yang 
patut diperhitungkan. 

Sosialisasi pada masyarakat setempat dan para guru 
mata pelajaran ilmu kebumian akan dilakukan untuk 
memberikan pembelajaran bagi siswa-siswa yang 
kelak meneruskan penelitian tentang manusia Wajak. 
Dengan demikian, pemahaman yang selama ini keliru 
dapat diperbaiki dan membangkitkan semangat untuk 
mempelajari kembali yang sudah didapat para peneliti 
pendahulu agar lebih menjadi bangsa yang besar karena 
menghargai sejarah bangsanya.■

Penulis adalah peneliti pada Museum Geologi, Badan Geologi.
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Salah satu cuplikan dari thesis Paul Storm yang menggambarkan perbandingan manusia Wajak dengan manusia modern. 
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Berdasarkan faktor penyebabnya, terdapat beberapa 
pendapat para peneliti yang dapat dibagi menjadi tiga 
kelompok pendapat. Pertama,  peristiwa Lusi disebabkan 
karena reaktivasi tektonik dari gempa Jogja 27 Mei 2006 
(Mazzini et al, 2007, 2009, 2012;  Nawolo et al 2009). 
Kedua, kejadian tersebut karena operasi pengeboran 
Sumur Banjar Panji-1 dari Lapindo Brantas yang sedang 
berlangsung dekat dengan lokasi semburan Lusi (Davies 
et al 2006, 2008, dan 2010). Penyebab ketiga, kombinasi 
dari gempa bumi dan operasi pemboran (Manga et al 
2009).

Semburan lumpur  panas  muncul pertama kali pada 
29 Mei 2006 sekitar 200 meter dari barat daya titik 
pengeboran Sumur Panji 1 (SP1) milik PT Lapindo 

Brantas.  Kemudian semburan kedua terjadi pada 2 Juni 
2006, disusul semburan ketiga pada hari berikutnya. 
Lokasi Semburan kedua dan ketiga muncul pada jarak 
500 dan 800 meter di sebelah timur laut Sumur Panji 1, 
tetapi berhenti pada 5 Juni 2006 (Zaennudin,  dkk, 2010). 
Sedangkan semburan pertama terus berlanjut dengan 
debit semburan bervariasi. Semburan tertinggi pada 
periode 2007 – 2008 mencapai 120.000 m3/hari. Pada saat 
ini debit semburan cenderung mengecil, berfluktuasi pada 
angka 7.500 – 10.000 m3/hari.

Lusi sebagai Kawasan Lindung Geologi 
Aktivitas Lusi setelah sembilan tahun telah mengubah 
fungsi lahan dari kawasan budidaya menjadi kawasan 

Bencana Semburan Lumpur Sidoarjo (Lusi) terjadi di salah satu kawasan strategis di 
wilayah timur Pulau Jawa. Dampaknya yang besar bukan saja secara ekonomi bahkan 
menimbulkan  masalah sosial dan budaya masyarakat di sekitar lokasi kejadian.  Hal ini 
dikarenakan aktivitas Lusi itu berada di sekitar kawasan pemukiman, kawasan industri, 
kawasan campuran (industri dan pemukiman), pertanian (persawahan), di samping  
kawasan pertambangan minyak dan gas di daerah Sidoarjo, Jawa Timur.

Lumpur Sidoarjo
Keragaman Geologi Langka
Oleh: Indra Badri

Pusat semburan lumpur Sidoarjo kini setelah sembilan tahun. Foto: Ronald Agusta.
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lindung, misalnya zona semburan 
dan genangan lumpur kini ditetapkan 
sebagai Kawasan Lindung Geologi 
(KLG). Di samping itu, terdapat 
pula fenomena geologi Lusi yang 
penting yang dapat menjadi nilai 
sejarah geologi di Kawasan Lusi 
seperti adanya beberapa zona, seperti 
zona amblesan dan pengangkatan 
(daerah pemukiman, industri dan 
infrastruktur); zona retakan (terdapat 
pada tanah dan batuan); zona bualan/
tembusan gas berupa: vent (bubble, 
gryphons); dan perubahan bentuk 
muka bumi.

Oleh karena itu, beberapa objek perlu 
dilestarikan agar tidak rusak dan 
punah dan perlunya penataan ruang 
kembali pasca menurunnya aktivitas 
Lusi. Penataan Ruang Kawasan Lusi 
didasari Undang-undang Tata Ruang 

No.26 Tahun 2007 terkait dengan pasal tentang Kawasan 
Cagar Alam Geologi. Dalam hal ini, Badan Geologi turut 
serta dalam penataan lingkungan geologi-pengembangan 
taman bumi  serta fakta historis adanya keragaman geologi 
di Kawasan Lusi. 

Tujuan penataan ruang kembali (berdasarkan aspek 
geologi tata lingkungan) daerah yang mengalami 
perubahan fungsi ruang akibat terdampak Lusi, agar 
diperoleh fungsi ruang secara optimal dan bermanfaat 
bagi kepentingan masyarakat  dan pelestarian lingkungan. 
Selain itu juga untuk mengembangkan dan memperluas  
daerah KLG Lusi dan sekitarnya dalam bidang geowisata 
(geotourism) dan kemungkinan pengembangan 
taman  bumi untuk kepentingan masyarakat, baik dari 
segi ekonomi maupun sosial budaya. Aspek taman 
bumi diharapkan merangsang aktivitas ekonomi dan 
pembangunan berkelanjutan melalui geowisata.

Mengidentifikasi Keragaman Geologi
Berdasarkan data sekunder dan pengecekan di lapangan, 
di kawasan Lusi dan sekitarnya terdapat keragaman 
geologi (geological diversity) yang baik di sekitar wilayah 
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Keragaman 
geologi tersebut  meliputi  keunikan jejak geologi, proses 
geologi dan fenomena geologi, yaitu fenomena gunung 
lumpur, Sesar Watukosek, zona amblesan, zona bualan, 
dan Pulau Lusi. 

Gunung lumpur merupakan gejala alam yang banyak 
dijumpai pada bagian timur Pulau Jawa, yang biasanya 
dihubungkan dengan keterdapatan jebakan migas di 
bawahnya. Contoh Gunung lumpur yang masih terlihat 

ARTIKEL

Semburan lumpur Sidoarjo memperihatkan dua pusat semburan.  
Foto: Ronald Agusta.
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aktif sampai saat ini adalah Bledug Kuwu di Kabupaten 
Grobogan, Jawa Tengah, terletak sekitar 9 km sebelah 
timur kota Purwodadi dan Gunung Lumpur Sidoarjo 
(LUSI). Sedangkan contoh Gunung Lumpur yang tidak 
aktif saat ini adalah yang terdapat di Kecamatan Sedati, 
Kabupaten Sidoarjo dikenal dengan sebutan Gunung 
Anyar (Desa Pulungan) dan Gunung Kalang Anyar, 
Desa Buncitan. Di samping itu ditemui pula gunung 
lumpur tidak aktif di daerah Gresik dan di Desa Ceger di 
Bangkalan, Madura. 

Gunung Lumpur Sidoarjo (Gunung Lusi) adalah endapan 
gunung lumpur berbentuk tinggian yang morfologinya 
mulai mengerucut. Endapan lumpur telah menggenangi 
areal seluas 840 ha dengan rata-rata kedalaman antara 
8-10 meter. Sebagian besar endapan lumpur di dalam 
tanggul mulai mengering permukaannya, kecuali yang 
berdekatan dengan pusat semburan dengan radius sekitar 
400 meter. Pada kawasan gunung lumpur sering terdapat 
pemunculan lubang gas (vent), yaitu titik kemunculan 
dari gas, air, dan lumpur. Jenis lubang gas itu berupa 
gryphones, pools, dan salses yang berbeda sumber air dan 
reaksinya.

Keragaman geologi lain adalah Sesar Watukosek yang 
merupakan salah satu sesar di daerah Porong, Sidoarjo. 
Usia sesar ini terbilang muda sekitar 500 ribu sampai 
1 juta tahun lalu, membentang berarah relatif barat 
daya-timur laut dari Gunung Penanggungan melintasi 
Kawasan Porong  sampai Kecamatan Sedati (Kabupaten 
Sidoarjo) dan kemungkinan besar sampai di Pulau 
Madura. Indikasi sesar ditandai dengan adanya gawir 
(escarpment) pada Gunung Penanggungan, terdapatnya 
pembelokan Kali Porong yang signifikan, pemunculan 
bualan di sekitar zona sesar, dan adanya kerusakan 
tanggul penampung lumpur yang diduga karena dilalui 
jalur sesar tersebut pada Titik 68 serta adanya rembesan 
minyak bumi di Desa Carat.

Selain sesar Watukosek, zona amblesan merupakan 
keragaman geologi berikutnya yang menarik. Indikasi 
amblesan muka tanah pada awalnya diketahui dari 
adanya perubahan konstruksi jembatan jalan tol (fly over) 
yang melintasi Jalan Raya Porong. Indikasi lainnya adalah 
ditemukannya retakan pada tanah yang memotong atau 
meretakkan badan jalan, bangunan industri maupun 
bangunan pemukiman. Juga terjadinya bangunan miring, 

Lumpur Sidoarjo dan sungai Porong di sebalah kanan. Foto: Ronald Agusta.
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rel kereta api yang bengkok  atau patah antara  tahun 2006 
- 2013.  Gangguan terhadap infrastruktur jalan raya dan 
rel kereta api ini terjadi di daerah Siring Barat.

Bualan (bubble) berupa bualan aktif dan tidak aktif 
tersebar atau berada di beberapa desa antara lain di 
Siring Barat dan Ketapang. Tembusan gas aktif hingga 
pada tahun 2014  sekitar 250 titik dan  pada tahun 2013 
tinggal 15 titik tak aktif, mulai padam baik di Siring Barat, 
Ketapang maupun Candipari.

Pembentukan Pulau Lusi adalah hasil proses sedimentasi 
dari Kali Porong yang terbentuk di bagian hilir atau 
muara kali tersebut. Saat ini pulau tersebut dikelola oleh 
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Oleh 
BPLS sudah dilakukan penataan lingkungan dengan 
melakukan penanaman mangrove dan penanaman ikan 
yang cukup berhasil. Pada pulau tersebut didapatkan 
pula air tanah yang sangat penting karena airnya 
dapat diminum. Penataan lingkungan yang baik 
dapat berdampak positif, seperti tanaman penahan 
erosi, budidaya perikanan dan pulau lumpur ini dapat 
dikembangkan sebagai kawasan geowisata. 

Selain itu, beberapa candi ditemukan di kawasan ini 
yang diperkirakan sebagai “tugu peringatan” atau tempat 
pemujaan. Candi-candi ini diduga berasal dari Zaman 
Majapahit, berlokasi di tepi Gunung Lumpur Kalang 
Anyar dan di Desa Candipari sekitar 2 km di sebelah 
barat dari Kawasan Lusi. Hal ini menambah kelengkapan 
keragaman geologi kawasan Lusi, Jawa Timur untuk 
pengembangan ke depan.

Semburan Lusi merupakan peristiwa bencana, tetapi, 
bagi para ilmuwan kebumian, kejadian itu juga 
sekaligus merupakan peristiwa alam yang langka yang 
dapat dijadikan acuan dalam mempelajari seluk beluk 
terjadinya gunung lumpur (mud volcano). Demikian 
menariknya fenomena geologi ini, sejak kemunculannya 
Lusi telah banyak diteliti dan mengundang minat 
wisatawan minat khusus maupun masyarakat. Untuk itu, 
sangat berasalasan jika kawasan tersebut ditetapkan atau 
dijadikan kawasan lindung geologi.■

Penulis, bekerja di Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi 
Lingkungan.

Pulau Lusi di muara Kali Porong, sudah hijau dengan pepohonan. Foto: Ronald Agusta.
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Sejarah, Wisata, 
dan Bencana 

Sekilas Wajah Pulau Buru:

Oleh: Iqbal E. Putra

Port of Namlea Bupolo. Gerbang pelabuhan Namlea menyambut para penumpang yang 
baru turun dari Kapal Cantika Lestari 99. Ojek dan angkutan umum lain sudah siap 
menawarkan jasanya kepada para penumpang yang barus saja terombang-ambing 
selama kurang lebih 7 jam pelayaran dari Ambon. Waktu masih menunjukkan pukul 
04.00 pagi, hanya beberapa lampu sorot yang menerangi dermaga saat itu. Cukup 
untuk membantu penglihatan para anak buah kapal dan kuli pelabuhan menurunkan 
muatan kapal. Selebihnya, tak banyak yang bisa diamati di sekitar pelabuhan pada hari 
sepagi itu.

Panorama kawasan wisata pantai Desa Jikumerasa. Diunduh dari www.triptrus.com
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Namlea merupakan Ibukota Kabupaten Buru, Provinsi 
Maluku. Pelabuhan di kota kecamatan inilah yang 
menjadi gerbang para warga untuk berhubungan 
dengan dunia luar. Adapun Lapangan Terbang milik 
TNI AU hanya menyediakan 1 maskapai yang melayani 
penerbangan dari dan menuju Ambon. Jadwal 
penerbangannya pun paling sering hanya 2 kali dalam 
seminggu, dengan pesawat bermuatan 12 penumpang. 
Tak ayal, transportasi laut masih menjadi moda utama 
untuk berhubungan dengan pulau-pulau sekitar termasuk 
dengan Kota Ambon, Ibukota Provinsi Maluku.

Dari Namlea, terdapat 2 jalan utama yang terhubung 
dengan kecamatan lain. Jalur pertama menyusuri Teluk 
Kayeli menuju bagian tengah pulau melalui kawasan 
tempat tinggal para mantan tapol tahun 1970-an dan 
sentra pertanian Kabupaten Buru. Jalur kedua menyusuri 
pantai di utara pulau yang menghubungkan ujung timur 
dengan ujung barat pulau. Jalur utara ini melewati 
kawasan wisata serta calon bandara komersil yang masih 
dalam tahap pembangunan.

Jejak Tapol di Jalur Teluk
Jalan yang berkelok mengikuti kontur perbukitan savana 
menjadi pembuka jalur teluk ini. Perbukitan yang 
belakangan sering disebut Bukit Teletubbies ini sejatinya 
merupakan lahan tempat pohon kayu putih tumbuh 
secara liar. Sesuai namanya, pohon ini merupakan sumber 
utama dari minyak kayu putih yang menjadi komoditi 
khas Pulau Buru. Proses penyulingan minyak kayu putih 
ini masih dilakukan secara tradisional oleh penduduk 
setempat dan dijual dalam ukuran botol kecap seharga 
Rp. 200.000 per botol. Kekuatan sebuah merek membuat 
harganya menjadi lebih mahal seperti yang banyak 
dijual di Ambon sebagai oleh-oleh.

Konon, jalan berkelok yang memotong perbukitan 
tandus ini dibuat secara kerja paksa oleh para tahanan 
politik atau tapol yang dibuang ke Pulau Buru.Pekerjaan 
yang terbilang sulit karena mereka harus membelah 
kaki bukit yang tersusun dari batuan metamorf Formasi 
Wahlua dengan peralatan seadanya. Jalan ini kini tengah 
dalam tahap pelebaran dengan sistem cut and fill, yaitu 
sisi bukit dipapas lalu material yang dipapas digunakan 
sebagai timbunan pada sisi lerengnya. Pada potongan 
bukit tersebut, terlihat singkapan yang terdiri dari sekis, 
kuarsit, batupasir malih, filit dan pualam dari Formasi 
Wahlua. Kelompok batuan metamorf tersebut tersusun 
berlapis, banyak rekahan dan agak lapuk. 

Kondisi fisik batuan yang seperti ini rawan longsor 
terutama saat musim hujan. Di beberapa tempat, 
longsor bahkan sudah terjadi. Perlu adanya struktur 
penahan lereng atau dipotong lebih landai terutama 
pada lereng yang miring searah dengan kemiringan 
lapisan batuan.

Jejak para tapol tersebut masih dapat dijumpai di jalur 
teluk ini, mereka menghuni daerah yang disebut unit. 
Sekarang, unit-unit tersebut tergabung dalam satu 
kecamatan bernama Kecamatan Waeapu dan terbagi 
dalam beberapa desa. Yang menarik, nama-nama desa 
tersebut masih berhubungan dengan sejarah tempat itu. 
Sebut saja Desa Mako, Ibukota Kecamatan Waeapu, yang 
merupakan singkatan dari Markas Komando, disebabkan 
tempat ini pernah menjadi pusat komando pemerintah 
yang mengawasi para tapol di Pulau Buru.

Meski banyak tapol yang telah kembali ke tempat asalnya, 
beberapa di antaranya memilih bertahan dan bergabung 
dengan transmigran di sana. Salah seorang yang masih 
bertahan ialah Pak Hassanuddin yang tinggal di Desa 
Savana Jaya. Bersama tapol lain, beliau membuka lahan 
pertanian di daerah yang dulu masih berupa padang 
savana ini. Merasa mubazir jika lahan pertanian tersebut 
ditinggalkan begitu saja saat pemulangan tapol, maka 
lokasi ini dijadikan lahan program transmigrasi. Bersama 
transmigran, beliau melanjutkan lahan pertanian itu. 
Kini, savana yang semula gersang berubah menjadi sawah 
produktif dengan sistem irigasi sepanjang tahun. Kawasan 
ini pun didapuk sebagai sentra pertanian Desa Savana 
Jaya yang menjadi desa pertama di Pulau Buru.

Variasi Bentang Alam Jalur Pantai
Pemandangan yang lebih bervariasi ditemui di Jalur 
kedua yang menyusuri pantai di utara pulau. Mulai dari 
bukit savana hingga hutan yang masih asri. Perkebunan 
kelapa dan pemukiman penduduk asli lengkap dengan 
kesehariannya. Kawasan Wisata Pantai Jikumerasa 

Tempat penyulingan minyak kayu putih di Pulau Buru. Daun-daun 
kayu putih ditempatkan di tabung sebelah kiri foto, lalu dipanaskan 
dengan api yang berasal dari bawah tungku. Uapnya dialirkan ke 
wadah yang tersedia dalam tabung sebelah kanan foto untuk 
didinginkan dengan air yang menyelimuti tabung tersebut.
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dan kawasan kars lengkap dengan gua dan tebing 
curamnya. Sungai-sungai berair jernih yang mengalir 
di antar hamparan endapan aluvial berukuran bongkah. 
Namun, yang paling menarik ialah adanya perubahan 
geomorfologi dan fenomena lain yang mengikuti 
perubahan itu.

Kawasan kars berumur Kuarter yang terdiri dari 
batugamping terumbu memiliki lereng yang terjal, sangat 

berbeda dengan perbukitan tandus yang berlereng relatif 
lebih landai dan bergelombang. Goa beserta ornamennya 
berada di bagian bawah lereng, tersembunyi di antara 
pepohonan di tepi jalan.

Dari kawasan kars, morfologi berubah menjadi landai 
setiap kali memasuki daerah pemukiman yang sebagian 
besar berprofesi sebagai nelayan. Jika melintas saat jam 
sekolah, banyak dijumpai anak sekolah berkerumun di 
tepi jalan untuk meminta tumpangan menuju desa asal 
mereka. Di pemukiman ini, sungai masih menjadi bagian 
dari aktifitas sehari-hari mereka. Mandi dan mencuci 
masih dilakukan di aliran sungai yang jernih.

Salah satu pemukiman yang paling menarik ialah Desa 
Jikumerasa yang ditetapkan sebagai kawasan wisata 
pantai. Di sini terdapat danau berair payau yang berada 
tidak jauh dari pantai dan terhubung dengan pantai 
melalui sungai berair jernih dengan lebar sekitar 15 meter. 
Saat laut surut, air danau akan mengalir ke pantai melalui 
sungai tersebut. Sebaliknya, air laut mengalir masuk ke 
danau saat laut pasang. Suasana Danau Jikumerasa masih 
asri dengan hutan mengelilingi tepiannya. Disediakan 
sampan lengkap dengan dayungnya bagi pengunjung 
yang ingin menikmati suasana danau lalu mendayung 
menyusuri sungai menuju pantai atau sebaliknya. 
Pantainya yang masih jernih dan tenang relatif aman 
untuk snorkeling ataupun sekedar bermain air.

Interaksi antara perbukitan dan dataran tersebut, turut 
memberi bentukan pada aliran sungai di sepanjang jalur 
pantai ini. Endapan aluvial menghampar luas sebagai 
dampak terjadinya perubahan kecepatan aliran saat sungai 
memasuki dataran setelah mengalir deras di perbukitan. 
Hamparan endapan aluvial tersebar merata dalam bentuk 
yang menyerupai kipas jika dilihat dari udara. Bentuk ini 
lazim disebut sebagai kipas aluvial.

Kipas aluvial terluas ialah di aliran Sungai (Wae) Duna 
yang langsung bermuara ke laut. Material aluvialnya 
berukuran bongkah yang terdiri dari bermacam batuan 
termasuk yang memiliki kualitas sebagai batumulia. Jalur 
pantai ini melintas tepat di mulut kipas aluvial Wae Duna, 
sementara di kaki kipas aluvialnya berdiri Desa Bara yang 
berada di tepi pantai. Sebagai kipas aluvial yang dinamis, 
bukan tak mungkin, suatu saat desa tersebut akan 
semakin jauh dari pantai akibat pengendapan dari Wae 
Duna setiap tahunnya. Perlu penelitian lebih lanjut untuk 
mengetahui besaran laju pengendapan dari sungai yang 
berhulu di Gunung Kapalamada ini.

Mitigasi Sejak Dini
Kedua jalur jalan tersebut menunjukkan perkembangan 
dan pembangunan yang tengah terjadi di Pulau Buru 
khususnya Kabupaten Buru. Penemuan sumber daya 
mineral yang ekonomis turut ambil bagian dalam 
perubahan wajah Pulau Buru ke depannya. Namun, 
pembangunan tersebut jangan sampai mengabaikan 
potensi bencana yang mungkin terjadi. Sedari awal di 
kawasan ini perlu diterapkan pembangunan berwawasan 
mitigasi bencana.

Jalan berkelok mengikuti kontur perbukitan di Jalur Teluk. 
Tampak pemotongan lereng yang baru dibuat untuk pelebaran 
jalan, menyingkap batuan metamorf dari Formasi Wahlua. Di atas 
lerengnya pohon kayu putih tumbuh secara liar memenuhi bukit 
tersebut.

Aktifitas warga dalam memanfaatkan sungai yang masih jernih.
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Pelebaran jalan lama yang tengah dilakukan, sebaiknya 
memperhatikan kondisi geologi pada jalur jalan tersebut. 
Kemudian sesuaikan dengan teknik pemotongan lereng 
agar tidak menimbulkan gerakan tanah di masa depan. 
Lereng yang sudah runtuh dapat menjadi indikasi adanya 
ketidaksesuaian antara pemotongan lereng dengan 
kondisi fisik batuannya.

Pada jalur pantai, pembangunan jalannya sudah mulai 
memperhatikan potensi bencana di sepanjang jalan 
tersebut. Jembatan dibangun ulang dengan struktur 
yang kokoh dengan bentangan yang lebih lebar. Sekilas 
perbaikan ini seperti tak perlu karena jembatan terlampau 
panjang dibanding aliran sungainya. Namun, endapan 
sungainya menunjukkan bahwa sungai tersebut akan 
meluap berkali lipat saat musim penghujan. Dengan 
bentangan jembatan sekarang, jalan ini tetap bisa dilalui 
kendati sungainya meluap.■

Penulis adalah Penyelidik Bumi Pertama PVMBG, Badan Geologi

Lahan pertanian yang subur di Desa Savana Jaya, Kecamatan Waeapu. Saluran irigasi mengairi sawah ini sepanjang 
tahun sehingga tidak lagi mengandalkan musim hujan. Tampak bukit intrusi dan pegunungan di kejauhan yang 
merupakan lokasi penambangan emas di Pulau Buru.

Salah satu goa dengan stalaktitnya di kawasan kars yang dapat 
diamati dari tepi jalan.
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Kota di atas Kars
Oleh: Oki Oktariadi

Kupang, Ibukota Nusa Tenggara Timur, adalah kota yang sangat menarik. Lautnya 
indah. Selain itu, bentang alam kars yang menjadi pondasi salah satu kota besar 
di Indonesia ini, adalah fenomena langka. Kars umumnya dikategorikan sebagai 
kawasan lindung yang memiliki fungsi konservasi. Karena itu, pengembangan kota di 
atasnya harus dilakukan dengan bijak agar berkelanjutan.

Kupang
Sunset di Inaboi, dengan siluet 
sasando, alat musik tradisional NTT. 
Foto: Oki Oktariadi.
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Keindahan Teluk Kupang, seperti yang terlihat di Pantai 
Bolok Kupang Barat, tak diragukan lagi. Hamparan air 
laut dengan gradasi warna biru, pulau-pulau kecil yang 
menyembul diatasnya serta sesekali perahu nelayan dan 
kapal laut berlalu lalang. Di Lasiana, Kupang Tengah 
yang menyerupai sebuah teluk berpadu bukit dan pantai, 
pantainya berpasir putih halus. Di beberapa sudut, warna-
warni batu kerikil diterpa ombak berair jernih yang 
bergulung-gulung. Inilah tempat warga kota bersama 
keluarga mencari kedamaian di sore hari atau di hari-hari 
libur. Itulah pantai-pantai indah kekayaan alam Kota 
Kupang yang masih menanti penataan lebih lanjut. 

Kondisi pondasi kota berupa kawasan kars dan regulasi 
yang ada berkaitan dengan kars berhadapan dengan 
pertumbuhan penduduknya yang pesat, menjadikan Kota 
Kupang seakan menghadapi sebuah dilema. Namun, 
sesungguhnya masih dapat dicari jalan keluar yang win-
win solution, yakni kota tetap dapat dibangun, namun, 
alam dan lingkungan sekitar sebagai modal pemberian 
Tuhan dapat tetap terkonservasi.

Kars, Cendana dan Lontar
Bila kita memasuki dan menelusuri Kota Kupang, kita 
akan terheran-heran melihat sebuah daratan yang tidak 
rata dengan tonjolan batuan kasar muncul dipermukaan. 
Memang, hampir 80% Kota Kupang berada di atas kars 
yang puncaknya hampir datar. Punggungan kars tersebut 
mirip morfologi plato, yang memanjang arah utara-
selatan. Punggungan tersebut dibatasi oleh lembah sungai 
yang landai sampai agak terjal, seperti daerah antara 
Tenau dan Bolok. Daerah ini memiliki ketinggian yang 
cukup menonjol dibatasi oleh dataran pantai di sebelah 
utaranya, dan di sampingnya dibatasi oleh tebing yang 
agak terjal-terjal.

Kars yang tersebar umumnya berupa batugamping 
koral berwarna putih hingga kekuning-kuningan, 
keras, sebagian besar padat dan masif. Setempat-
setempat berkembang pula batugamping terumbu 
dengan permukaan kasar dan berongga. Ketebalannya 
diperkirakan mencapai sekitar 300 meter. Sementara 
itu, hasil lapukan batuan ini berupa lempung berwarna 
merah dengan sedikit fragmen batu gamping, dengan 
ketebalan 0,5 – 2 m yang sering disebut tanah terrarosa 
(tanah merah), tersebar di dataran. Pemandangan yang 
biasa bagi warga Kupang bila di halaman rumah terdapat 
tonjolan batuan kars maupun gua-gua kecil. Fenomena 
ini sebagian di antaranta oleh pemda setempat telah 
dijadikan taman kota. 

Sifat batuan karbonat yang menjadi penyusun utama 
bentang lahan kars adalah banyak mengandung rekahan, 
celah, dan rongga pada bagian permukaan. Inilah yang 
disebut zona epikars yang menjadi zona penangkap air 
hujan yang jatuh ditempat tersebut. Celah, rekah, dan 
rongga tersebut akan terhubung dengan lorong-lorong 
konduit (saluran) yang berada di zona vadose, dibawah 
zona epikars. Air yang ada di permukaan pada zona 
epikars akan terresap ke lorong sungai bawah tanah 

melalui rekahan-rekahan tersebut menuju lorong-
lorong sungai bawah tanah di zona vadose. Zona vadose 
merupakan bagian batuan karbonat yang tebal dan tidak 
banyak memiliki rekah. Pada zona ini lorong-lorong 
konduit terbentuk. Lorong konduit ini dapat dilihat dalam 
bentuk gua ataupun lorong sungai bawah tanah seperti 
banyak terlihat di Kota Kupang.

Di atas batuan kars itu tumbuh vegetasi yang khas seperti 
cendana (Indian sandlewood), dan lontar (Borassus 
flabellifer). Saat ini pohon cendana menjadi barang 
langka bahkan hampir mustahil bisa ditemui dalam 
kawasan hutan. Salah satu sentra cendana yang masih 
ada di Kupang, bahkan di NTT, adalah Kampung 

Nunka, merupakan satu dari empat anak kampung di 
Desa Ponain, berjarak sekitar 60 km arah selatan Kota 
Kupang. Kegunaan cendana cukup banyak seperti untuk 
berbagai jenis parfum, bahan kosmetik, tasbih, rosario, 
salib, kipas tangan, serbuk cendana pengharum ruangan, 
minyak atsiri, hiasan miniatur patung manusia, penjepit 
rambut dan berbagai ukiran kayu lainnya. Namun karena 
kelangkaannya, harganya pun semakin mahal. 

Sementara itu, pohon lontar nampaknya tidak 
menghadapi ancaman kelangkaan. Pohon ini banyak 
dijumpai dan tampak berjajar indah di sepanjang pesisir 
pantai Kupang. Pohon lontar atau siwalan  adalah sejenis 
palma (pinang-pinangan) yang tumbuh di Asia Tenggara 
dan Asia Selatan pada lahan kering seperti di Kota 
Kupang. Pada masa silam lontar memiliki nilai penting, 
yaitu sebagai media penulisan berbagai naskah kuno dan 
bahan penting untuk atap rumah khas Kupang. Kini, dari 
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Pohon Lontar, tumbuh di antara sela-sela batuan kars yang kering 
dan hitam. Foto: Oki Oktariadi.

Air terjun berundak Oenesu. Foto: Oki Oktariadi.
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pelepahnya dibuat serat untuk kerajinan anyaman juga 
songkok, semacam peci setempat. Dari lontar juga dibuat 
bahan kerajinan seperti kipas, tikar, topi, aneka keranjang, 
dan tenunan untuk pakaian, dan bahan dasar alat musik 
Sasando alat musik tradisional Timor. Tak hanya itu, 
lontar juga disadap niranya untuk dijadikan gula. Semua 
hasil produk lontar ibi di jual di berbagai tempat di Kota 
Kupang. Proses pembuatannya dapat diamati di sentra-
sentra kerajinan yang tersebar di pinggiran kota. Begitu 
pentingnya flora ini untuk masyarakat NTT, Kupang 
khususnya, maka pohon lontar sangat pantas menjadi 
ikon Kota Kupang

Dilema Pengembangan dan Jalan Keluar
Keberadaan Kota Kupang sendiri telah ada sejak 
dahulu, dimulai dari sebuah desa bernama Desa Baun 
yang merupakan kerajaan kecil bernama Amarasi yang 
merupakan salah satu kerajaan kecil di Pulau Timor, 
selain kerajaan Rote, SoE, Belu, Amanuban, Bonoboro, 
dan Lautem yang pernah tergabung dalam Kerajaan 
Wehali. Saat ini Desa Baun dikenal sebagai sentra 
kerajinan tenun ikat tradisional yang selalu dikunjungi 
oleh wisatawan yang datang ke Kupang. Penduduk 
desanya masih mempertahankan pembuatan tenun ikat 
secara tradisional, mulai dari benang berbahan dasar 
kapas hingga pewarnanya yang masih alami, yaitu dengan 
menggunakan buah mengkudu, kemiri, kosambi dan 
lainnya. Namun, ada juga yang menggunakan teknik 
pewarnaan secara modern. Di Kota Kupang sendiri 
terdapat 200 sentra tenun ikat. 

Pembangunan Kota Kupang selama ini tampak berjalan 
sesuai perannya sebagai ibukota provinsi Nusa Tenggara 

Timur. Tentunya impian tentang kota indah, megah, dan 
berbudaya menjadi harapan masyarakat kupang pada 
umumnya. Namun, impian tersebut boleh jadi pudar 
ketika berbenturan dengan fakta yang ada, yaitu adanya 
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang memasukkan 
kars sebagai kawasan lindung, sehingga secara hukum 
pembangunan di kawasan kars harus dihentikan. Fakta 
ini menimbulkan kebimbangan pemerintah daerah dalam 
pengambilan keputusan pengembangan Kota Kupang, 
termasuk pengembangan pabrik semen yang tentunya 
dibayang-bayangi ketakutan terjadinya pelanggaran 
perundang-undangan yang akan berujung pada proses 
pengadilan seperti yang terjadi di Kabupaten Gresik. 

Di lain pihak peraturan ini telah memberi secercah 
harapan bagi para penggiat penyelamatan kawasan 
kars di tanah air. Karena peraturan itu sejatinya telah 
menempatkan kars pada tempat yang semestinya, yaitu 
sebagai kawasan lindung karena memiliki potensi daya 
dukung terhadap kehidupan manusia dan berperan 
penting bagi keseimbangan ekologi.

Sebenarnya, tidaklah beralasan bila Kota Kupang harus 
dibongkar dengan alasan adanya peraturan perundangan 
yang baru tersebut. Sebab, pemanfaatan kawasan kars 
bukan satu hal yang tabu, asalkan sesuai dengan kaidah 
peruntukkannya dan tidak hanya mengedepankan 
kepentingan ekonomi semata. Untuk itu, telah ada 
langkah awal solusi yaitu Peraturan Menteri (PerMen) 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 17 Tahun 
2012 Tentang Penetapan Kawasan Kars Lindung dan 
Kars Budidaya. Penerapan peraturan tersebut baru dapat 
dilakukan setelah pasal tentang kars pada Peraturan 

Kiri Atas: Taman bermain di Gua Monyet, Kanan Atas: Gua Kristal, di bagian barat Kupang, yang banyak dikunjungi wisatawan. Gua ini 
memiliki air jernih berwarna biru, sehingga terlihat bagaikan kristal. Saat ini muka airnya mengalami penurunan., Kiri Bawah: Pantai Bolok, 
Kupang dengan latar kawasan industri, Kanan Bawah: Pabrik Semen Kupang, kebanggaan kita. Foto: Oki Oktariadi.



53

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN 
direvisi pada 2013, yaitu disesuaikan dengan PerMen 
ESDM tersebut. 

Bagi Kota Kupang, solusi tersebut cukup melegakan. 
Artinya pembangunan kota ini dapat terus berlanjut, 
namun mesti dengan penuh kehati-hatian karena 
permasalahan lingkungan pun terus bermunculan 
yang ditandai dengan laju pertambahan penduduk kota 
sebesar 3,5% per tahun. Selain itu, arah pembangunan 
kota pun semakin masif berada di kawasan kars yang 
berperan sebagai imbuhan air tanah, sehingga air tanah 
ini berpotensi tercemar oleh limbah perkotaan yang 
berdampak lebih lanjur ke warga kota itu sendiri. Untuk 
itu, perlu segera di ambil solusi, yaitu dengan menetapkan 
kawasan kars lindung dan kawasan kars budidaya. 
Penetapan ini harus segera ditindaklanjuti dengan 
pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Menuju Kota Kars yang Khas
Kota Kupang yang berada di atas kars, dapat kita sebut 
sebagai kota kars yang memiliki kekhasan. 
Selain pohon cendana dan pohon lontar, 
yang khas lainnya di NTT khusunya di kota 
Kupang, adalag gua-gua alami dan bentang 
alam kars itu sendiri. Namun, kota ini juga 
bercirikan temperatur udaranya yang panas 
sehingga di permukaan tanahnya umumnya 
kering kerontang. Karena itu, sangat 
pantas kiranya bila pengembangan kota ini 
didasarkan pada kekhasan yang dimiliki 
dengan mengurangi tingkat panas udaranya, 
sehingga penataan kota memberikan 
kenyamanan bagi penduduk dan para 
wisatawan. Mungkin konsep “Taman Hutan 
Kota“ (THK, city geoforest park) cocok untuk 
dikembangkan. Untuk Kota Kupang, THK 
adalah kota yang mampu menampilkan 
kombinasi keunikan bentukan kars dengan 
kekhasan pohon cendana dan pohon lontar. 

Keunikan dan kekhasan sumber daya alam 
ini perlu diinformasikan melalui panel-
panel agar wisatawan mendapatkan pengetahuan dan 
menikmati suasananya, sehingga meninggalkan kesan 
yang baik setelah mengunjunginya. Memang, di beberapa 
THK sudah tersedia, seperti taman Gua Monyet, komplek 
air terjun Oenesu, dan lainnya. Gua Monyet terletak 
di bagian selatan Kota Kupang. Di gua yang terletak di 
pinggir jalan raya Kota Kupang-Pelabuhan Tenau ini, 
terdapat ratusan kera ekor panjang (Macaca fascicularis) 
yang di bertengger di atas pohon-pohon Kosambi 
(Schleichera oleosa) yang tumbuh hijau. Gua-gua dan 
batu kars membuat kawasan ini menjadi habitat yang 
nyaman bagi kera-kera ini. Namun, THK yang ada masih 
perlu terus dikembangkan dan disempurnakan. 

Demikian pula sebuah runtuhan (collapse) dan gua kars 
berair yang ada di kampus Universitas Cendana belum 
dikelola secara holistik, baru dimanfaatkan sumber 

daya-airnya saja. Seyogyanya, pihak universitas dapat 
mengembangkan lokasi tersebut sebagai Taman Kars 
yang layak dikunjungi wisatawan, sekaligus sebagai 
laboratorium alam (geosite) bagi keilmuan terkait. 
Sayangnya, pengelolaan lokasi tersebut belum dilakukan 
secara professional dan berkelanjutan. Hasil ekonomi, 
estetika, maupun nilai lainnya pun belum dirasakan.

Samentara itu, perkembangan kota ini yang terbaru 
adalah dibangunnya kompleks Imperial World Kupang 
oleh sebuah perusahan real estate nasional. Lokasinya 
berada di pantai Kupang seluas 44 hektar dengan investasi 
mencapai Rp 1,7 triliun. Proyek ini diperkirakan akan 
rampung pada 2018 mendatang. Pembangunan mega 
proyek tersebut tentunya harus sudah memikirkan 
dampak positif maupun negatif. Sedangkan pemerintah 
daerah sejak dini sudah harus melakukan pemantauan 
agar keunikan kars Kupang dan lingkungan sekitarnya, 
seperti perairan laut yang biru dan bersih, senantiasa 
dapat terjaga dengan baik.

Keberhasilan pembangunan sebuah kota tidak ditentukan 
oleh sekedar kaya akan sumber daya alam, tetapi juga 
oleh kesiapan sumber daya manusia dalam melakukan 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Oleh 
karena itu, perguruan tinggi sebagai bagian dari 
masyarakat yang memiliki intelektual tinggi sangat 
diharapkan perannya dalam memberikan pemikiran dan 
inovasi bagi pengembangan sebuah kota yang indah, 
megah, dan berbudaya. Semoga harapan yang diidamkan 
masyarakat Kota Kupang sebagai Kota KASIH (Karya, 
Aman, Sehat, Indah, Harmonis) dapat diwujudkan 
dan memberikan kesejahteraan lahir dan batin denga 
memperhatikan kawasan kars sebagai modal dasar 
kekayaan alamnya.■

Penulis adalah Penyelidik Bumi Utama di Badan Geologi, 
KESDM.
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Imperial World, Kupang. Ilustasi 3D.
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Sebuah penelitian tentang karakteristik bungkal hingga bongkah emas dari 
sekeliling Australia telah memutarbalikkan teori ilmiah yang sudah diterima tentang 
pembentukan endapan emas yang besar tersebut. Bakteri tertentu ditengarai menjadi 
agen pengumpul butir-butir emas di alam menjadi bungkal emas.

Naget emas dengan berat 23,22 kg, ditemukan di Kalgoorlie, Australia, 
tahun 1995. Sumber: http://www.discoverychannel.com.au.

Oleh: Sabtanto Joko Suprapto

Bungkal Emas 
Tumbuh dan Membesar
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Butiran emas berukuran lebih dari dua milimeter disebut 
naget emas (gold nugget) atau bungkal emas. Bungkal 
emas terbesar yang tercatat dalam sejarah, pernah 
ditemukan di New South Wales, Australia pada 19 
Oktober 1872, beratnya 235,1 kg dan dinamakan Bungkal 
Holterman. Beberapa bungkal lain yang ditemukan juga 
di Australia adalah bungkal Hand of Faith (27,2 kg), 
Welcome Stranger (73,4 kg), dan Welcome (69,9 kg). 

Emas mempunyai beberapa sifat unik. Pola sebaran 
keterdapatannya di alam berbeda dengan jenis logam 
lainnya. Sebaran bongkah-bongkah batu berukuran besar 
di bagian hulu sungai mengecil ke arah hilir, merupakan 
fenomena yang lazim kita temui. Akan tetapi kondisi 
sebaliknya dapat terjadi pada emas. Di bagian hilir 
didapatkan bungkal emas berukuran besar, sementara 
pada batuan primer sebagai sumber emas di bagian hulu, 
butiran emasnya berukuran halus bahkan umumnya tidak 
dapat dilihat dengan mata telanjang.

Bijih logam umumnya berupa mineral, terdiri dari 
senyawa dua unsur atau lebih. Sedangkan emas di alam 
umumnya sudah berupa logam. Dengan warna dan 
kilap yang indah, logam emas mudah dikenali dan pasti 
menarik perhatian, lebih-lebih yang berukuran besar. 
Banyak daerah prospek emas ditemukan oleh penduduk 
lokal tanpa melalui tahapan eksplorasi. 

Pembentukan Emas
Emas dalam bentuk cebakan di alam terbentuk 
dalam dua tipe, yaitu cebakan emas primer dan emas 
sekunder. Cebakan emas primer di Indonesia umumnya 
terbentuk oleh aktivitas magmatik dan hidrotermal, 
yang membentuk tubuh bijih dengan kandungan utama 
silika. Bentuknya berupa tersebar dalam urat atau batuan. 
Sebagaimana pembentukan kristal mineral, emas hasil 
aktivitas magmatik dan hidrotermal yang terbentuk 
pada suhu tinggi butirannya lebih besar dan emas yang 
terbentuk pada suhu rendah butirannya.

Contoh emas yang terbentuk pada suhu tinggi > 600 oC, 
yaitu cebakan tipe porfiri Cu-Au, Tambang Emas Batu 

Hijau, ukuran butir emasnya mencapai 80 mikron (0,08 
mm). Meskipun terbentuk pada suhu tinggi, butiran 
emas relatif halus. Emas berukuran butir sangat halus 
dijumpai pada endapan sinter silika yang mengendap di 
permukaan tanah pada suhu rendah.

Proses oksidasi dan pengaruh sirkulasi air pada cebakan 
emas primer di atau dekat permukaan menyebabkan 
terurainya bijih emas primer. Emas pun terlepas 
dan terurai dari bijih primer yang kemudian dapat 
terendapkan kembali pada rongga-rongga atau pori-pori 
batuan, rekahan pada tubuh bijih, dan sekitarnya. Emas 
yang terbentuk berupa kumpulan butiran emas bertekstur 
permukaan kasar. Proses erosi, transportasi, dan 
sedimentasi yang terjadi pada hasil disintegrasi cebakan 
emas pimer ini menghasilkan cebakan emas letakan/emas 
aluvial atau emas sekunder. Emas letakan dapat berada 
pada tanah lapukan dari cebakan emas primer, sebagai 
endapan koluvial, kipas aluvial, dan pada umumnya 
terdapat pada endapan sungai.

Eksplorasi emas aluvial di Indonesia umumnya masih 
menggunakan asumsi bahwa konsentrasi dan akumulasi 
emas dihasilkan oleh proses gravitasi dan mekanis. 
Sementara, beberapa endapan di Kalimantan mempunyai 
genesa berbeda, yaitu berupa emas hasil transportasi 
dalam bentuk koloid asam organik yang berasal dari 
daerah endapan teras. Pada daerah cekungan aluvial 
terjadi percampuran koloid asam organik dengan 
air permukaan menyebabkan emas terendapkan, 
menghasilkan daerah prospek emas aluvial. 

Proses konsentrasi dan akumulasi endapan emas dapat 
juga sebagai hasil dari kerja organisme, terutama mikroba 
bakteri. Pada fluida dengan salinitas dan densitas tinggi 
yang di dalamnya terlarut logam, dapat tumbuh jenis 
mikroba atau bakteri yang menangkap dan mengikat 
ion-ion logam, termasuk emas. Mikroba ini terus tumbuh 
dan berkembang, membentuk koloni dan menghasilkan 
akumulasi emas yang terikat semakin besar.

ARTIKEL

Gambar mikroskopis butiran emas (Au) pada bijih primer tipe porfiri 
Cu-Au, Tambang Batu Hijau, Sumbawa.

Naget emas sekunder dari Legare, Nabire, Papua.

Bungkal Emas 
Tumbuh dan Membesar
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Konsep Pembentukan Bungkal Emas
Bungkal emas dijumpai pada endapan aluvial, tanah 
residu hasil pelapukan bijih emas primer, dan pengisi 
rekahan batuan. Pembentukan bungkal emas sampai 
saat ini masih menjadi bahan perdebatan. Masalahnya, 
terutama perihal mengapa dijumpai naget emas 
berukuran besar pada lingkungan aluvial atau pada tanah 
residu, bukan pada deposit emas primer.

Dengan semakin berkembangnya teknologi laboratorium 
dan riset, ditemukan fakta baru yang lebih memberikan 
kejelasan, terutama terkait dimensi naget yang 
mempunyai kecenderungan bisa tumbuh dan membesar. 
Ada lima konsep lama tentang pembentukan naget. 
Pertama, emas merupakan logam yang bersifat lunak, 
lengket, dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar 
antara 2,5 – 3. Selama tertranspot antar butiran emas 
menjadi saling melekat atau terelaskan akibat tergencet 
di antara kerakal waktu terbawa aliran air menuruni 
kelerengan, seterusnya semakin bertambah besar seperti 
bola salju membentuk naget besar. 

Konsep kedua, air tanah yang kaya kandungan emas 
terlarut mengalami presipitasi atau pengendapan 
emas pada rekahan batuan, zona tanah, atau pada 
endapan aluvial membentuk bungkal. Proses presipitasi 
berlangsung terus-menerus dalam kurun waktu lama. 
Emas hasil presipitasi menempel pada butiran emas yang 
terbentuk sebelumnya, sehingga terbentuk kumpulan 
butiran emas yang tumbuh semakin membesar. Proses 
presipitasi dapat melibatkan peran bakteri. Ketiga, Teori 
paling lama dan sudah dianggap usang menyebutkan 
bahwa bungkal berukuran besar sudah terbentuk dari 
hasil proses mineralisasi primer (hard-rock gold). Akan 
tetapi bukti tentang hal ini tidak pernah ditemukan atau 
saat ini tidak dijumpai lagi.

Keempat, bungkal berasal dari hasil erosi endapan aluvial 
tua (paleoplacers) mengandung emas, berumur ribuan 
tahun lebih tua seperti aluvial teras atau beda jutaan 
tahun. Kelima, bungkal emas tidak berasal dari hard-rock 
gold yang membentuk daerah perbukitan, akan tetapi dari 
zona lemah, zona batuan yang hancur, tergerus oleh aliran 
sungai. 

Bakteri yang Membentuk Bungkal Emas
Pada kegiatan usaha pertambangan, penggunaan mikroba 
berupa bakteri antara lain digunakan untuk menetralisir 
limbah yang mengandung logam. Selain itu, bakteri 
juga digunakan dalam proses biohidrometalurgi, yaitu 
mengolah bijih logam untuk menghasilkan logam murni. 
Terdapat bakteri Pedomicrobium yang hidup di air yang 
kaya kandungan logam-logam terlarut, membentuk 
lapisan oksida mangan atau oksida besi seperti cangkang. 
Aktivitas bakteri ternyata dapat juga mengurai bijih emas, 
seperti pada butir emas yang sangat halus yang terjebak 
dalam belerang. Atom demi atom emas dilepaskan oleh 
bakteri, membentuk bungkal. Peran bakteri sebagai 
media transportasi dan pengendapan emas sehingga 
terbentuk butiran dan naget pada endapan sekunder 
dapat mengungkap proses tumbuh dan membesarnya 
naget emas. 

Baru-baru ini penelitian John R. Watterson dari 
US Geological Survey di Alaska menemukan bukti 
peran dari bakteri itu. Penelitian tersebut pertama 
kali dipublikasikan pada bulan Desember 2014. 
Pengamatannya menggunakan scanning electron 
microscope (SEM) pada sampel butiran emas hasil 
dari mendulang. Ia mendapatkan data yang cukup 
mengejutkan. Kebanyakan partikel emas yang 
dikumpulkan dari lokasi tambang sungai di Alaska 
bukan merupakan gumpalan yang bersifat padu/masif, 
akan tetapi berupa kumpulan lempengan-lempengan 
emas, dengan struktur seperti kumpulan bakteri. 
Kenampakan tersebut seperti ikatan berbentuk renda 
yang dihubungkan oleh batang berbentuk silinder halus. 
Bentukan silinder tersebut sama dengan ukuran bakteri 
jenis Pedomicrobium. 

Emas menempati lubang pada dinding sel bakteri, 
tempat keluar masuknya makanan dan sisa makanan 
bakteri. Apabila lubang pada dinding tersebut seluruhnya 
tersumbat emas, akan menyebabkan bakteri itu mati, 
meninggalkan jejak emas. Bakteri tersebut tidak 
memproduksi emas, akan tetapi hanya menarik emas 
yang terlarut dalam air.

Umumnya bakteri berkembang biak dengan membelah 
diri. Sedangkan bakteri jenis Pedomicrobium mempunyai 
cara berkembang biak dengan membentuk tunas. 
Selanjutnya bakteri terus berkembang membentuk seperti 
rangkaian tangkai atau ranting. Koloni dari bakteri ini 
tumbuh mirip dengan pertumbuhan koral. Akumulasi 
emas yang dihasilkannya pun tumbuh semakin besar. 
Proses pertumbuhannya sangat lambat. Diperlukan waktu 
satu tahun untuk bisa menghasilkan butiran emas sebesar 
0,1 mm atau setebal rambut manusia. Apabila dilakukan 
peleburan emas ini, maka karbon sebagai penyusun tubuh 
bakteri akan menguap. 

Deposit emas di beberapa lokasi di Venesuela, 
mengindikasikan hasil dari aktivitas bakteri. Di Afrika 
Selatan juga dijumpai sebaran emas melimpah dengan 
struktur bakteri seperti renda pada deposit emas 

Naget emas sekunder diperoleh dari dalam rekahan pada batuan 
bijih emas primer, Tambang Emas Kelian, Kalimantan Timur, terdiri 
dari kumpulan butiran emas yang saling menempel.
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Witwatersrand berumur Pra-Kambrium. Temuan 
yang sama dijumpai di China pada endapan berumur 
Peleosoikum. 

Memperluas Konsep Eksplorasi 
Konsep konvensional tentang mekanisme terjadinya 
konsentrasi dan akumulasi emas sekunder dikontrol 
oleh proses secara gravitasional dan mekanis. Kini telah 
dijumpai bukti baru bahwa proses kimiawi dan peran 
organisme terutama mikroba cukup signifikan. Maka, 
konsep eksplorasi, terutama dalam menentukan daerah 
target, perlu lebih diperluas dengan memilih daerah 
yang masih dimungkinkan berlangsung peran mikroba. 
Demikian juga parameter analisis laboratorium terutama 
pada survei emas sekunder, perlu dilengkapi dengan 
pengujian menggunakan scanning electron microscope 
untuk menentukan genesa dari butiran emas.

Pada lokasi yang jauh dari terdapatnya emas primer, 
dapat dijumpai naget berukuran sangat besar karena 
naget emas dapat terbentuk, tumbuh, dan membesar di 
lokasi tersebut. Mengingat adanya peran bakteri dalam 
menangkap dan mengakumulasikan emas dari fluida 
pengandung logam-logam, maka sumber emas selain 
berasal dari cebakan bijih emas primer yang tererosi dan 
terlarutkan, bisa juga berasal dari fluida geotermal yang 
umumnya mengandung logam terlarut termasuk emas. 

Aktivitas bakteri menangkap emas yang terlarut dari 
fluida geotermal dijumpai di Danau Kaldera Osore, 

Jepang. Pada tepi Danau Osore terdapat manifestasi panas 
bumi berupa fumarol, mata air panas, dan sinter silika. 
Fluida geotermal mengalir ke dalam Danau Osore. Akibat 
adanya aktivitas bakteri yang menangkap emas dari fluida 
geotermal tersebut, kandungan emas pada endapan danau 
sangat tinggi. Oleh karena itu, mengingat Indonesia 
mempunyai potensi geotermal tersbesar di dunia, 
fenomena serupa berpotensi terjadi juga di Indonesia. ■

Penulis adalah Penyelidik Bumi Utama di Badan Geologi, 
KESDM.

ARTIKEL

Perbesaran gambar butiran emas menggunakan SEM, memberikan 
kenampakan struktur koloni dari bakteri, sampel dari Miss Mine, 
Queensland (modifikasi dari CSIRO, dalam https://en.wikipedia.
org )

Danau Osore, di Jepang, terdapat aktivitas bakteri menangkap emas terlarut, menyebabkan kandungan emas tinggi pada endapan danau. 
Tepi kanan terdapat hamparan sinter silika, mengandung emas.
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Latar belakang merupakan sesuatu yang niscaya pada 
seseorang yang memutuskan untuk mulai menggeluti 
sesuatu. Sutikno Bronto pun demikian. Dilahirkan 
di Desa Tunjungan, Ngombol, Jawa Tengah, pada 24 
Januari 1953, sebagai anak ketiga dari lima bersaudara 
dari pasangan Brontosudiro dan Wagisah, Sutikno 
sangat dipengaruhi oleh mata pencaharian di daerah 
tempat asalnya, yaitu pertanian, dan pendidikan yang 
ditempuhnya tatkala harus memutuskan untuk masuk ke 
jenjang pendidikan tinggi. 

Di desa asalnya, ayah Sutikno dikenal sebagai petani dan 
Sekretaris Desa atau masyarakat akrab menyebutnya 
dengan Pak Carik. Di sekitar desa inilah Sutikno kecil 
menyelesaikan pendidikan dasarnya. Pada tahun 1965, 
ia lulus dari Sekolah Dasar Negeri Bukur, Kecamatan 

Ngombol, Purworejo. Pendidikan menengahnya 
dilanjutkan di Kota Gudeg, Yogyakarta. Ia lulusan Sekolah 
Menengah Pertama Negeri I Yogyakarta (1968) dan 
Sekolah Menengah Atas Negeri I Teladan Yogyakarta 
(1971).

Setelah SMA, Sutikno melanjutkan studinya ke jurusan 
Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah 
Mada. Di balik masuknya ke ranah geologi inilah yang 
dilatari oleh mata pencaharian penduduk daerah asalnya 
dan pendidikan yang ditempuhnya selama sekolah 
menengah.

“Sebenarnya, pada awalnya, karena rasa penasaran. Waktu 
SMA itu kita mendapat pelajaran geografi kemudian saya 
berasal dari daerah pertanian. Waktu saya mendaptar ke 
Universitas Gadjah Mada, saat itu ada jurusan geografi 

Dalam Haribaan Gunung Api
Sutikno Bronto
Memetakan geologi gunung api beserta kawasan rawan bencana gunung api untuk 
kebanyakan orang, bahkan untuk para geologiwan sendiri, merupakan kerja yang 
musykil. Namun, tidak demikian halnya bagi Sutikno Bronto. Sosok profesor yang 
berdedikasi tinggi ini sudah biasa memetakan gunung api, bahkan sekarang ia 
merambah ke pemataan gunung api purba.
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dan pertanian. Tapi kan geografi sudah saya pahami sejak 
SMA dan pertanian juga karena saya berasal dari keluarga 
petani saya sudah tahu seluk beluk pertanian. Nah, yang 
belum tahu adalah teknik geologi. Makanya saya memilih 
tenik geologi sebagai pilihan pertama,” ujar Sutikno 
menerangkan ihwal latar belakang perkenalannya dengan 
geologi pada tahun 1972.

Saat ia mulai kuliah, di Indonesia sudah mulai banyak 
peminat geologi. Karena menurut Sutikno, pada tahun 
itu mulai perkenalan adanya geologi yang mengarah 
ke minyak bumi. Awal tahun 1970-an itu mulai 
disosialisasikan mengenai lulusan geologi, yang salah 
satu di antaranya bias masuk ke arah minyak bumi. 
Sehingga sebagian besar peminat geologi terarah kepada 
pertambangan minyak dan gas.

Selama kuliah ia tidak mendalami aspek yang khusus dari 
geologi. Ia beralasan, “Karena geologi itu umum. Artinya, 
nanti kita bekerja itu bisa di mana saja. Oleh karena itu, 
supaya siap bekerja di mana saja, geologinya lebih banyak 
geologi umum atau geologi dasar.”

Untuk tugas akhir kuliah yang diselesaikannya pada 
tahun 1979 itu, Sutikno memilih Pegunungan Menoreh 
sebagai daerah pemetaan geologi dan manifestasi panas 
bumi di daerah Buyan Bratan, Bali, sebagai skripsinya. 
Pemetaannya bertajuk Geologi Daerah Borobudur 
dan Sekitarnya Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 
dan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara 
skripsinya adalah Penyelidikan Struktur Geologi Sebagai 
Pengontrol Kenampakan Panasbumi di Daerah Plaga, 
Bali. Ia mengaku untuk pemetaan geologi itu hanya 
sebentar, sekitar enam bulan. Namun, yang lama adalah 
konsultasinya yang mencapai tiga tahun, 1976-1979. 

Masuk Direktorat Vulkanologi

Selama masa kuliahnya, Sutikno sering mengikuti kuliah 
lapangan. Menurutnya, “Kuliah lapangan itu terasa buat 
saya, kalau kita berbicara atau meneliti batuan sedimen 
itu kan daerahnya datar dan kesannya panas sekali, 
sehingga ketika bekerja saya ingin ke tempat yang agak 
sejuk. Nah, yang sejuk kan di daerah gunung api”. Itulah 
yang menjadi alasan bagi Sutikno untuk melamar kerja ke 
Direktorat Vulkanologi di Bandung pada 1980.

Kebetulan tahun itu, ada pengumuman dari Kementerian 
Pertambangan mengenai penerimaan pegawai negeri 
baru. Sutikno membaca pengumuman itu dari media 
cetak. Ia langsung melamar ke Direktorat Geologi dan 
mengikuti ujian masuk di kantor Seksi Penyelidikan 
Merapi di Yogyakarta. “Karena saya rumahnya di Yogya, 
daripada ke Bandung, saya tesnya di Yogya,” kata Sutikno.

Alhasil, sejak 1980, Sutikno tercatat sebagai Staf ahli 
pada Seksi Pemetaan Geologi, Sub Direktorat Pemetaan 
Gunung api, Direktorat Vulkanologi. Sebagai pemeta 
geologi, mula-mula ia mengikuti pemetaan Gunung 
Gamalama, Gunung Lamongan, dan Gunung Anak 
Krakatau. Hasil pemetaan tersebut sudah diterbitkan, 
yaitu Peta Geologi Gunungapi Gamalama, Ternate, 
Maluku Utara (Geologic map of Gamalama Volcano, 
Ternate, North Maluku, 1982), Peta geologi Gunungapi 
Lamongan, Lumajang, Jawa Timur (Geologic map of 
Lamongan Volcano, Lumajang, East Java, 1986), dan Peta 
Geologi Kompleks Gunungapi Krakatau, Selat Sunda, 
Propinsi Lampung (Geologic map of Krakatau Volcano 
Complex, Sunda Strait, Lampung Province, 1986).

Selama melakukan pemetaan gunung api pada 1980-1981 
itu, ia merasa tertantang. Katanya, “Karena sudah berniat 
bekerja di Vulkanologi dan tempatnya di gunung-gunung, 
ya rasanya senang dan tertantang karena sesuai dengan 
keinginan dan ternyata di atas gunung kan hawanya 
sejuk dan pemandangan ke bawahnya bagus. Kemudian 
tantangan lain, masalah geologinya ternyata lebih 
menarik. Apalagi kan masih muda, tenaganya masih 
fresh.”

Selama 1980-1984, Sutikno bekerja di pemetaan gunung 
api, termasuk diperbantukan pada tim pemetaan endapan 
dan lahar saat Gunung Galunggung meletus tahun 
1982. Memasuki 1985, ia mempunyai kesempatan untuk 
mendalami kegunungapian di Selandia Baru. Setelah 
mengikuti kursus bahasa Inggris di The British Council, 
English Language Centre, Jakarta (1984) dan English 
Language Institute, Victoria University of Wellington, New 
Zealand (1985), Sutikno mulai kuliah di The University of 
Canterbury, Christchurch, New Zealand.

Karena berpengalaman memetakan Gunung Galunggung, 
ia memilih gunung api di timur Jawa Barat ini sebagai 
kajian pascasarjananya. “Saya sendiri yang menentukan 
topic penelitiannya, karena saya punya pengalaman 
bekerja di Galunggung waktu meletus. Kemudian 
daerahnya di Indonesia, maksudnya supaya nanti hasilnya 
dapat dimanfaatkan langsung di Indonesia. Selain itu, 
pertimbangan saya, karena Galunggung baru meletus, itu 
berarti singkapan batuannya masih tersingkap dengan 
jelas. Karena sebagaian besar gunung api yang lain itu 
tertutup rapat oleh hutan, sehingga singkapan batuannya 
tidak kelihatan. Saat Galunggung meletus kan kering dan 
terbuka, jadi singkapannya sangat ideal dan jelas,” terang 
Sutikno mengenai latar belakang penyusunan disertasi 
bertajuk Volcanic Geology of Galunggung, West Java, 
Indonesia (1989) itu.

Sutikno Bronto. Foto: Deni Sugandi.
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Sepulang dari Negeri Kiwi, antara 1992-199, Sutikno 
menjabat Kepala Kantor Seksi Gunung Merapi di 
Yogyakarta. Begitu dia diangkat menjadi kepala kantor 
itu, awal tahun 1992, Gunung Merapi meletus. “Jadi 
Merapi seperti mengucapkan selamat datang kepada 
saya. Karena saya terbiasa gunung api, saya tidak begitu 
khawatir menghadapinya. Namun, saya harus mampu 
menenangkan pemerintah dan masyarakat setempat 
karena consent kita kan melakukan pengamanan bagi 
mereka. Kemudian saya juga harus bicara kepada 
wartawan,” kenang Sutikno.

Pada tahun 1994, Sutikno kembali ke Bandung. Kali ini ia 
dipercaya sebagai Kepala Seksi Pemetaan Daerah Bahaya 
Gunungapi, Sub Direktorat Pemetaan Gunungapi. Tugas 
utamanya adalah membuat peta daerah bahaya gunung 
api di seluruh Indonesia. Hasil kerjanya selama menjabat 
Kepala Seksi Pemetaan Daerah Bahaya Gunungapi, antara 
lain, Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Bromo, 
Propinsi Jawa timur (Volcanic Hazard Map of Bromo 
Volcano, East Java province, 1996), Peta Kawasan Rawan 
Bencana Gunungapi Agung, Propinsi Bali (Volcanic 
Hazard Map of Agung Volcano, Bali Province, 1996), 
dan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Batur, 
Propinsi Bali (Volcanic Hazard Map of Batur Volcano, Bali 
Province, 1998). 

Mendalami Gunung Api Purba

Pada 2001, Sutikno Bronto pindah ke Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Geologi (sekarang Pusat Survei Geologi). 
Jabatan fungsional peneliti dimulai dari Peneliti Madya 
pada 2003, dan menjabat sebagai Peneliti Utama pada 1 
April 2009. Pada 2005, ia menjadi anggota Dewan Ilmiah 
di Puslitbang Geologi.

Karena pindah ke Puslitbang Geologi, Sutikno tidak ingin 
terlalu masuk ke wilayah gunung api aktif, karena wilayah 
itu ada pada ranah Direktorat Vulkanologi. Katanya, 
“Saya ingin lebih fokus pada gunung api-gunung api yang 
belum ditangani oleh Vulkanologi.”

Pada beberapa hal, ia mengakui masih tertarik kepada 
gunung api-gunung api yang menyebabkan bencana-

bencana besar, misalnya bencana letusan kaldera, bencana 
longsoran letusan gunung api seperti Mt. Saint Helens. 
“Di situ kan Vulkanologi belum masuk. Jadi sebagai 
peneliti, saya masuk ke ranah itu. Misalnya, saya pernah 
mengkaji bahwa Gunung Merapi pernah longsor besar 
ke selatan sampai jarak 30 kilometer hingga mencapai 
daerah Godean, di daerah barat Kota Yogyakarta.”

Agar tidak terjadi tumpang tindih dengan yang 
dilakukan oleh PVMBG, Sutikno mengaku sering 
mengkoordinasikan apa yang ditelitinya kepada PVMBG. 
“Kepada mereka saya sering menyatakan, tolong hasil 
penelitian saya ini ditindaklanjuti untuk jaga-jaga 
agar nanti kalau benar-benar terjadi, kalian harus siap 
menghadapinya. Ya, saya selalu mengkomunikasikannya 
melalui presentasi, lisan, ataupun tertulis,” ujarnya.

Ihwal ketertarikannya mempelajari gunung api purba 
(paleovolcano), Sutikno menerawang ketika masa-masa 
kerjanya di Yogyakarta. “Waktu itu saya selain bekerja 
di Merapi, saya diminta mengajar mahasiswa teknik 
geologi Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNas). 
Karena saya punya latar belakang pengalaman di gunung 
api aktif, dan mengajar serta kunjungan lapangan ke 
Pegunungan Selatan dan Kulon Progo. Di daerah situ 
kan batuan penyusunnya batuan gunung api. Sejak saat 
itu saya mencoba menghubungkan prinsip geologi the 
present is the key to the past. Artinya, hasil mempelajari 
gunung api aktif masa kini, seperti Gunung Merapi, 
dapat kita terapkan untuk menjawab masala gunung api 
purba seperti yang ada di Pegunungan Selatan dan Kulon 
Progo,” terangnya.

Berdasarkan prinsip yang dikemukakan oleh James 
Hutton (1726-1797) pada abad ke-18 itu, dapat dipelajari 
kelakuan gunung api masa kini, bentuk bentang alam, 
pola aliran, batuan penyusun dan struktur geologi yang 
dihasilkan. Data tersebut kemudian dapat dijadikan 
landasan untuk menjelaskan genesis fakta geologi batuan 
gunung api yang lebih tua. Alur pemikiran ini sebenarnya 
sudah dimulai oleh van Bemmelen, yang mengamati 
kelakuan gunung api aktif masa kini, seperti Merapi, 
Kelud dan Semeru, kemudian beranjak ke gunung api 
yang lebih tua, yakni Muria. Fakta-fakta tersebut oleh 
Sutikno kemudian dijadikan dasar untuk menyatakan 
bahwa di Pegunungan Kulon Progo terdapat tiga gunung 
api Tersier, yaitu Gajah, Ijo dan Menoreh. Lebih jauh, 
Sutikno menyatakan, “Studi terpadu geologi mencakup 
geomorfologi dan inderaja, stratigrafi dan fasies gunung 
api, sedimentologi, petrologi geokimia, geokronologi 
serta struktur geologi dapat menemukan fosil gunung 
api (gunung api purba), terjadinya tumpang tindih 
vulkanisme (superimposed volcanisms) dan terdapatnya 
cekungan sedimentasi di dalam busur gunung api (intra 
arc basins/basins within the arc).”

Gunung api purba itu sendiri dimaknainya sebagai 
“gunung api yang pernah aktif pada masa lampau, tetapi 
sekarang ini sudah mati dan tererosi lanjut sehingga 
penampakan bentang alamnya sudah tidak sejelas gunung 
api aktif masa kini, bahkan sebagian besar batuan hasil 

Intrepreter kuliah lapangan mahasiswa geologi. Foto: Dok. Pribadi.
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kegiatannya sudah tertimbun oleh batuan yang lebih 
muda. Pada umumnya, aktivitas gunung api purba itu 
terjadi pada umur Tersier atau lebih tua, dan pada masa 
kini jejak peninggalannya hanyalah berupa batuan 
gunung api.”

Menurutnya, di Indonesia, sebaran batuan gunung 
api berumur Tersier dan pra-Tersier sangat melimpah. 
Batuan gunung api tertua yang tersingkap di Sumatra 
berumur Perem berumur 280-250 juta tahun yang lalu 
(tyl), dan dikelompokkan ke dalam Formasi Gunung Api 
Panti, Silungkang dan Palepat. Vulkanisme sangat tua di 
Kalimantan ditandai oleh batuan gunung api Jambu (209 
± 5 juta tyl), Sekadau dan Formasi Kuayan, yang berumur 
Trias, serta Formasi Haruyan yang berumur Kapur (82,93 
± 2,21 juta tyl – 66,27 ± 11,63 juta tyl). Di Jawa dan pulau-
pulau lain di Indonesia, vulkanisme diduga sudah dimulai 
sejak Kapur-Eosen, yang diwakili antara lain oleh Formasi 
Jatibarang.

Untuk penemuan dan kajiannya seputar gunung api 
purba, Sutikno telah dan sedang menuliskannya dalam 
bentuk makalah dan buku. Makalah-makalah seputar 
gunung api purba antara lain dimuat dalam “Jurnal 
Geologi dan Sumber Daya Mineral”, “Majalah Geologi 
Indonesia”, “Jurnal Geologi Indonesia”, dan sejumlah 
prosiding pertemuan ilmiah yang diikutinya. Sementara 
itu, karya tulisnya yang berbentuk buku adalah “Geologi 
Gunung Api Purba” (2010 & 2013) dan “Pengembangan 
dan Terapan Geologi Gunung Api” (dalam proses cetak).

Kini, menurut Sutikno, tantangan ke depan yang 
dihadapinya adalah melakukan penelitian untuk 
mengidentifikasi gunung api purba di luar Jawa dan 
kemungkinan terjadinya tumpang tindih vulkanisme, 
serta adanya cekungan sedimentasi di antaranya.

Kajian Geologi Dasar
Kajian mengenai gunung api purba di tingkat dunia, 
menurut Sutikno, bisa dikatakan relatif baru. “Karena 

faham geologinya yang menyebabkannya. Jadi, kalian 
belajar geologi kan hanya melihat batuan beku, sedimen, 
dan metamorf. Jadi kalau melihat peta-peta geologi, 
batuan-batuan gunung apinya tidak muncul.”

Menurut Sutikno, pembelajaran geologi selama ini, 
lebih didasarkan pada pandangan geologi sedimenter. 
Hampir tidak ada institusi geologi yang secara 
berkelanjutan melakukan penelitian kegunungapian, 
apalagi mengkhususkan diri di bidang geologi gunung 
api. Kenyataan tersebut berkait dengan pemikiran ahli 
geologi barat yang lingkungan geologinya jauh dari 
gunung api dan lingkungan geologinya lebih bersifat 
darat (continental atau cratonic) dan atau laut (oceanic). 
Pandangan ini secara tegas memisahkan antara proses 
pengendapan dengan proses penerobosan magma.

Padahal menurut Sutikno, pandangan Geologi sedimenter 
mempunyai beberapa kelemahan, yaitu kurangnya 
pemahaman terhadap pembentukan batuan gunung 
api, yang secara langsung atau primer terbentuk oleh 
erupsi gunung api. Kelemahan kedua, terkait dengan 
pemahaman mengenai cekungan sedimentasi yang 
merupakan cekungan di depan busur gunung api 
dan secara tektonik tidak mungkin terbentuk magma 
di bawahnya, karena terlalu dekat dengan lokasi 
penunjaman kerak bumi.

Atas kiprahnya terhadap kegunungapian, pada tahun 
2010, Sutikno diangkat sebagai profesor riset. Pidato 
pengukuhannya bertajuk “Geologi Gunung Api di 
Indonesia: Masa Kini dan Masa Depan”. Pidato ini 
menekankan pembelajaran geologi, melalui penelitian 
dan pendidikan, yang disesuaikan dengan kondisi umum 
di Indonesia.

Menurut Sutikno, geologi gunung api dapat diaplikasikan 
dalam rangka penemuan sumber baru mineral dan 
energi, pengelolaan lingkungan geologi, dan mitigasi 
bencana. Untuk mineral dan energi dapat menggunakan 
konsep pusat gunung api (volcanic center concept for 
gold exploration strategy). Penerapannya antara lain 
untuk mendapatkan sumber baru mineralisasi di daerah 
Cupunagara, Subang, Jawa Barat. Kata Sutikno, “Untuk 
menambah jumlah temuannya, konsep pusat gunung 
api ini agar dikembangkan di seluruh daratan kepulauan 
gunung api dan gunung api bawah laut, baik pada gunung 
api Kuarter maupun yang lebih tua.”

Dalam kaitannya dengan sumber daya lingkungan, ia 
menyatakan bahwa hampir seluruh kawasan gunung api 
aktif menjadi daerah pemukiman, pariwisata, pertanian, 
dan kehutanan. Selain itu, kerucut gunung api menjadi 
daerah tangkapan dan resapan air hujan. Dan pada 
cekungan dalam busur gunung api diharapkan banyak 
mengandung potensi air bawah permukaan. 

Untuk mendukung mitigasi bencana geologi, 
pemahaman geologi gunung api dapat berperan dalam 
kaitannya dengan kegiatan tektonika dan vulkanisme, 
pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, dan 
gerakan tanah di daerah gunung api.

Pengamatan lapangan menggunakan topi caping. 
Foto: Dok. Pribadi.
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Semangat Ilmiah Tinggi
Hingga sekarang, Sutikno Bronto tetap bekerja 
dan berkarya. Penelitiannya kini tertuju kepada 
pengembangan geologi gunung api yang diarahkan 
kepada penemuan minyak bumi atau temuan yang 
diindikasikan mengandung minyak bumi.

Selain itu, sebagai insan yang menyadari arti penting 
pendidikan, ia masih mengajar geologi gunung api di 
Fakultas Teknik Geologi Universitas Trisakti, Jakarta. 
Sebelumnya, antara 1992-2002 ia menjadi staf pengajar 
Teknik Geologi STTNas Yogyakarta. Juga sering diundang 
sebagai dosen tamu, antara lain UGM, ITB, UNPAD, 
UPN ”Veteran” Yogyakarta, STTNas Yogyakarta dan IST 
AKPRIND Yogyakarta.

Sutikno pun dengan suka rela menjadi pembimbing 
tugas akhir mahasiswa. Ia antara lain membimbing 
mahasiswa program studi S1 dan S2 , serta sebagai 
penyanggah untuk ujian S3 di Institut Teknologi Bandung 
dan Universitas Padjadjaran. Ia pun sering diundang 
untuk menyampaikan materi tentang bahaya gunung api 
dan penanggulangannya, memberikan kursus dasar-
dasar batuan gunung api dan geologi gunung api untuk 
mendukung eksplorasi mineral, memandu lapangan 
gunung api dan daerah berbatuan gunung api.

Dengan dilandasi semangat ilmiah yang tinggi sebagai 
seorang peneliti, Sutikno telah menghasilkan lebih dari 
100 buah karya tulis ilmiah, baik yang ditulis sendiri 
maupun bersama dengan penulis lain. Bentuknya berupa 
makalah dalam majalah ilmiah, prosiding pertemuan 
ilmiah, maupun laporan tidak terbit. Semuanya 

berkaitan dengan kegunungapian, mulai dari dasar-dasar 
vulkanologi dan geologi gunung api hingga implikasinya.

Selain itu, hingga kini, ia aktif menulis dan menjadi mitra 
bestari bagi jurnal-jurnal ilmiah terkait ilmu kebumian. 
Sutikno pernah terlibat sebagai anggota redaksi dan 
mitra bestari bagi, antara lain, Jurnal Teknologi Nasional 
(1996-2002), Majalah Geologi Indonesia (2001-2005), 
Jurnal Sumber Daya Geologi (2001-2005), dan Jurnal 
Geologi Indonesia (2006-2008). Sejak 2009, ia menjadi 
anggota redaksi Buletin Eksplorium. Pada pertemuan 
ilmiah geologi dan vulkanologi juga berperan serta secara 
aktif, baik di dalam dan luar negeri, antara lain di Jepang, 
Amerika Serikat, dan Meksiko.

Dalam haribaan gunung api pula ia kini menetap. 
Selain berkantor di Bandung, bersama istrinya R.R. 
Maryuni Praptokoesoemo yang dinikahinya pada 1981 
dan mengarunianya Anelia Meliolina SB, Inten Galuh 
Prawesti SB dan Trinita SB, Sutikno membangun rumah 
di sekitar kaki selatan Gunung Merapi. Tepatnya di Dusun 
Karanganyar, Desa Wedomartani, Ngemplak, Sleman, 
Yogyakarta. Sementara dua dari ketiga putrinya telah 
menikah dan menganugerahinya dua cucu. ■

Penulis: Atep Kurnia

Fotografer: Deni Sugandi 

Bersama keluarga saat acara orasi pengukuhan profesor riset. Foto: Dok. Pribadi.

PROFIL
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Prinsip the present is the key to the past yang ditindaklanjuti dengan analisis peta 
geologi dan studi terpadu geologi, dapat menghasilkan penemuan dan pemikiran yang 
baru dan asli di dalam pengembangan ilmu kebumian. Salah satunya, fosil gunung api 
atau gunung api purba, yaitu gunung api yang pernah aktif pada masa lampau, tetapi 
sekarang sudah mati dan tererosi lanjut, sehingga penampakan bentang alamnya 
sudah tidak sejelas gunung api aktif masa kini, bahkan sebagian besar batuan hasil 
kegiatanya sudah tertimbun oleh batuan yang lebih muda. Nglanggeran adalah salah 
satu gunung api purba yang ditemukan di daerah Gunung Kidul.

Gunung Api Purba

Nglanggeran
Oleh: Sutikno Bronto

Gunung Nglanggeran. Foto: Deni Sugandi.
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Pada umumnya, aktivitas gunung api 
purba itu terjadi pada umur Tersier 
atau lebih tua, dan pada masa kini 
jejak peninggalannya hanyalah berupa 
batuan gunung api. Dan sesuai fokus 
penelitian selama ini, fosil gunung api 
sudah banyak ditemukan di kawasan 
Pegunungan Selatan Jawa Tengah dan 
Yogyakarta. Di Sangiran dan Jawa 
Tengah bagian utara, yang selama 
ini lebih banyak digeluti oleh ahli 
geologi paleontologi, stratigrafi dan 
sedimentologi, ternyata juga terdapat 
gunung api purba. Demikian pula 
di daerah Banten dan Jawa Barat 
adanya gunung api purba juga sudah 
dilaporkan. Di luar Jawa, gunung api 
purba mulai ditemukan di wilayah 
Nanggroe Aceh Darussalam, Lampung 
dan Sulawesi.

Di wilayah Desa Nglanggeran, 
Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, terdapat bentang alam 
tinggian. Kawasan ini sekarang lebih 
dikenal sebagai salah satu objek pariwisata bernama 
gunung api purba Nglanggeran.

Nama ‘Nglanggran Beds’ pertama kali diperkenalkan 
oleh Bothe (1929) dalam sebuah buku panduan ekskursi. 
Bothe mendapat tugas menyusun buku panduan itu 
untuk digunakan para peserta Kongres Ilmiah Pasifik 
IV di Bandung dalam acara kunjungan lapangan ke 
Pegunungan Selatan, Yogyakarta - Jawa Tengah. 

Kata ‘Nglanggran Beds’ terus diacu penyelidik berikutnya, 
misalnya oleh van Bemmelen (1949). Selanjutnya, pada 
“Peta Geologi Lembar Surakarta dan Giritontro”, nama 
itu diubah menjadi “Formasi Nglanggran” (Surono 
dkk., 1992). Agar selaras dengan nama pemerintah desa 
setempat, penulis lebih memilih untuk menggunakan kata 
‘Nglanggeran’ ketimbang ‘Nglanggran’.

Penamaan ‘Nglanggran Beds’ atau ‘Formasi Nglanggran’ 
oleh para penyelidik terdahulu itu dikarenakan Gunung 
Nglanggeran dijadikan lokasi tipe satuan batuan yang 
sangat khas, yaitu berupa breksi gunung api berkomposisi 
andesit. Satuan batuan itu merupakan hasil kegiatan 
gunung api pada masa lampau di daerah Pegunungan 
Selatan Yogyakarta-Jawa Tengah.

Dalam penelitian yang lebih baru Bronto (2009, 2010 
& 2013) melaporkan bahwa sebagian besar Gunung 
Nglanggeran tersusun oleh aglomerat, bukan breksi 
gunung api. Aglomerat adalah batuan piroklastika yang 

banyak mengandung bom gunung api. Pada saat terjadi 
letusan bom gunung api itu dilontarkan dari dalam kawah 
dan kemudian jatuh bebas di dekat/sekeliling kawah. 

Adanya bom gunung api berbentuk seperti buah salak 
menjadi bukti bahwa bom itu dilontarkan lurus ke atas 
kemudian jatuh bebas sesuai hukum gaya berat. Karena 
itu, bahan yang besar dan berat berada di bagian bawah, 
sedangkan bahan yang kecil (runcing) dan ringan 
menempati bagian atas bom itu. Data ini menunjukkan 
bahwa aglomerat Gunung Nglanggeran diendapkan 
sangat dekat dengan kawah gunung api purba setempat. 
Sekalipun letak kawah purba ini masih menjadi bahan 
penelitian para ahli, untuk memudahkan pemahaman 
masyarakat umum, Gunung Nglanggeran dipandang 
sebagai bagian dari Gunung api purba Nglanggeran.

Selain Nglanggeran di Pegunungan Selatan yang masuk 
wilayah Kabupaten Gunungkidul banyak dijumpai 
sisa-sisa gunung api purba setempat, mulai dari Gunung 
api purba Parangtritis di sebelah barat sampai dengan 
Gunung api purba Wediombo di sebelah timur. Pada 
saat ini kedua kawasan gunung api purba tersebut sudah 
menjadi kawasan wisata yang sangat ramai. Bahkan di 
sebelah barat laut Gunung api purba Nglanggeran, yakni 
di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, terdapat 
Gunung api purba Watuadeg, yang mulai diperkenalkan 
sebagai objek wisata minat khusus. ■

Penulis, profesor riset di Pusat Survei Geologi.

Gunung Nglanggeran. Foto: Deni Sugandi.
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Kemegahan 
Danau Raksasa Toba
Oleh: T. Bachtiar

Berdiri di pinggir Danau Toba, hanya tepian danau terdekatlah yang terlihat. Burung 
berwarna putih berjajar di tiang penyangga jaringapung di tepian danau, sesekali terbang 
bila mendengar suara-suara yang mencurigakan. Inilah danau kaldera terbesar di dunia, 
dengan luas perairan danaunya 1.130 km2, dengan kedalaman maksimal danau 500 m., 
yang dapat menampung air tawar sebanyak 240 km3. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, 
danau yang berukuran 87 x 294 km ini jaraknya 176 km ke arah selatan. Karena ukurannya 
yang sangat luas, sehingga untuk mendapatkan gambaran bentuk danau yang utuh, 
haruslah difoto dari pesawat terbang atau dari satelit.

LANGLANG BUMI
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Secara geografis, kawasan Danau Toba terletak di sisi 
timur rangkaian Bukit Barisan pada titik koordinat 20 
21‘ 32‘‘– 20 56‘ 28‘‘ Lintang Utara dan 980 26‘35‘‘ – 990 
15‘40‘‘ Bujur Timur. Permukaan danaunya berada pada 
ketinggian 903 m.dpl, dan Daerah Tangkapan Air (DTA) 
sampai di ketinggian 1.981 m.dpl, dan total luas Daerah 
Tangkapan Air (DTA) danau ini mencapai 4.312 km2.

Perahu-perahu penuh muatan dengan musik dangdut 
yang dibunyikan keras sekali, tak hentinya hilir-
mudik mempertalikan warga di tepian Danau Toba 
dan Pulau Samosir. Perairan danau menjadi sarana 
transportasi yang tidak perlu dibeton atau diaspal. 
Jalur perahu penyeberangan di perairan Danau Toba 
itu menghubungkan Ajibata ke Tomok, Ajibata ke 
Pangururan melalui Ambarita, Balige ke Pangururan 
melalui Nainggolan dan Mogang, Ajibata ke Nainggolan, 
dan dari Nainggolan ke Muara. Perahu di Danau Toba 

perannya sangat penting untuk kelancaran pergerakan 
penduduk dari satu tempat kegiatan ke tempat kegiatan 
lainnya. Penduduk yang bermukim di Kawasan Danau 
Toba itu tersebar di 443 desa/kelurahan, pada 37 
Kecamatan, di 7 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Samosir, 
Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang 
Hasundutan, Karo, dan Dairi.

Jalan berliku, dengan jurang yang menganga. Punggung 
bukit meruncing ditutupi rerumputan dengan jajaran 
pohon yang renggang. Akhirnya sampai di Desa 
Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Di sini 
sudah ada pelataran untuk melihat airterjun Sipisopiso 
dari kejauhan. Airterjun yang menghujam setinggi 175 m. 
itu berada di celah sempit ujung barat laut Danau Toba, 
layaknya bilah pisau yang tajam mengiris alam. Namun, 
bagi pengunjung yang menyukai tantangan petualangan, 
disediakan jalan sedepa yang melipir meniti tebing yang 
curam. Dinding tegak ini merupakan dinding Kaldera 
Toba berupa bongkah-bongkah raksasa dari batuan dasar 
berumur Mesozoikum – Paleozoikum. Kesegaran uap air 
terjun yang tertiup angin akan didapat pengunjung yang 
sampai di dasar sungai.

Di ujung barat laut danau, sobekan bumi terlihat nyata, 
jejak dinamika kulit bumi Sumatera yang tiada henti 
ditekan dari Samudra Hindia dengan kecepatan 6-7 
cm per tahun, telah mendorong sebelah barat pulau 
ini ke arah barat laut, dan sisi sebelahnya lagi bergerak 
ke arah tenggara. Ujung robekan di barat laut danau 
itu merupakan jejak sesar normal, situs bumi yang 
menyimpan pengetahuan. 

Di ujung utara Danau Toba inilah tempat dimulainya 
tahap awal pembentukan gunung api, yang menurut Craig 
A. Chesner, Gunung Toba purba ini mulai membangun 
dirinya sejak 1.200.000 tahun yang lalu. Letusan Toba 
purba menghembuskan material letusan yang kemudian 
dinamai Haranggaol Dacite Tuff (HDT). 

Tidak jauh dari gunung api purba ke arah barat 
laut danau, tak jauh dari titik letusan Gunung Toba 
Purba, terjadi letusan dahsyat generasi kedua dalam 
pembentukan Kaldera Toba. Menurut Craig A. Chesner, 
kaldera ini terbentuk pada 500.000 tahun yang lalu. 
Letusannya menghembuskan 60 km3 material yang 
dikenal sebagai Tuf Toba Menengah (MTT, Midle Toba 
Tuff), yang menghasilkan Kaldera Haranggaol, yang 
lingkaran kalderanya berbatasan dengan Kota Silalahi di 
barat dan Kota Haranggaol di timur.

Lereng-lereng terjal memagari danau yang jauh berada 
di bawahnya. Jalan menyusuri lereng luar kaldera, 
memotong zona sesar Sumatera menuju Sidikalang, 
tempat rehat untuk minum kopi, sebelum melaju di jalan 
yang berada di lembah yang diapit dua dinding yang 
memanjang barat laut – tenggara dengan ketinggian 
lebih dari 150 m. Setelah perjalanan sejauh 15 km, 
jalan berbelok ke arah timur, memotong lagi zona sesar 
Sumatera menuju Tele.

Panorama Toba dari Panatapan Bakara, Foto: Igan S. Sutawidjaja

LANGLANG BUMI
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Dari menara pandang di Tele, Danau Toba terlihat 
pesonanya, namun tetap belum dapat melihat sebagian 
besar kaldera ini. Hanya satu sudut yang dapat dinikmati. 
Agar mendapat gambaran lebih nyata, Kaldera Toba 
seluas 2.270 km2 itu dapat dibandingkan dengan luas 
beberapa kota di Indonesia. Luas Kaldera Toba itu hampir 
sebanding dengan Kota Palangkaraya yang luasnya 2.400 
km2, atau 13 kali luas Kota Bandung, 18 kali luas Kota 
Denpasar, 35 kali luas Kota Gorontalo, 47 kali luas Kota 
Sukabumi, atau 126 kali luas Kota Magelang. 

Jalanan menikung tajam, di sana terdapat kedai kopi, 
tempat berisitrahat melepas lelah sambil dibuai pesona 
alam. Dari Tele pada ketinggian 1.800 m.dpl., perjalanan 
dapat dilanjutkan menuju Pulau Samosir. Jalannya 
menurun berkelok-kelok sampai ketinggian 910 m.dpl 
di tapi danau. Hanya dari sisi barat inilah menuju Pulau 
Samosir dapat dicapai dengan berjalan kaki. Tinggal 
menyebrangi jembatan selebar 20 m., akan sampai di 
Pulau Samosir, pulau dengan bagian terpanjang 60 km. 
dengan lebar 20 km. Selama di sini pengunjung dapat 
diantar beca motor (betor), atau menyewa sepeda motor 

roda dua atau kendaraan roda empat ke berbagai tujuan 
wisata, seperti ke batu kursi parsidangan di Huta Siallagan 
dan ke Kompleks Makam Raja Batak di Tomok. 

Saat beristirahat di Pangururan, tak terbayangkan, 
74.000 tahun yang lalu telah terjadi letusan mega-
kolossal yang membentuk kaldera generasi ketiga, 
yaitu Kaldera Sibandang. Tiang letusannya mencapai 
ketinggian lebih dari 50 km, abu halus dan aerosol-
nya mencapai lapisan stratosfer sehingga menghalangi 
pancaran cahaya matahari ke bumi, yang berdampak 
besar pada kehidupan karena terjadi perubahan iklim. 
Abu letusannya tertiup angin menyebar ke separuh bumi, 
dari daratan Cina sampai ke ke Afrika Selatan. Material 
letusan supervulkano Toba ini menutupi sebagian besar 
Sumatera Utara, dan abunya tersebar menutupi seluruh 
Asia Selatan setebal 15 cm. Lapisan abunya terendapkan 
di Samudera Hindia, Laut Arabia, dan Laut Cina Selatan. 
Menurut Craig A. Chesner, endapan awan panas (ladu) 
menutup kawasan seluas 20.000 km2. Di beberapa tempat 
ketebalanya mencapai 400 m., namun, enadapan ladu itu 
rata-rata setebal 100 m. 

Tebing Sibaganding. Foto: T. Bachtiar
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Kekuatan letusannya berada diurutan teratas, mencapai 8 
VEI (Volcanic Explosivity Index). Letusan ini merupakan 
letusan terbesar dalam 2 juta tahun terakhir yang terjadi 
selama seminggu. Batas-batas lingkaran kalderanya 
mulai dari Pangururan di barat, melingkar ke utara 
mengikuti ujung utara Pulau Samosir, menerus ke sisi 
timur dan selatannya sampai batas Blok Uluan, termasuk 
ke dalamnya Selat Latung. Inilah lingkaran kaldera yang 
oleh Craig A. Chesner dikategorikan sebagai kaldera 
hasil letusan Toba generasi ketiga atau terakhir. Letusan 
pamungkas yang mahadahsyat ini menghembuskan 
2.800 km3 material letusan yang dikenal sebagai Tuf 
Toba Termuda (YTT, Youngest Toba Tuff), membentuk 
kaldera raksasa 87 x 30 km., yang kemudian terisi air 
hujan membentuk danau kaldera, danau volkanotektonik 
terbesar di dunia yang kemudian diberi nama Danau 
Toba. 

Sejauh mata memandang, hanya air yang terlihat, 
sekelilingnya dipagari tebing-tebing tegak, perbukitan, 
dan pesawahan yang terhampar di bawahnya. Danau 
raksasa ini mampu menyimpan air tawar sebanyak Batugamping Formasi Sibaganding di tepi timur Danau Toba. 

Foto: Igan S. Sutawidjaja
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240 km3 yang bersumber dari air hujan yang langsung 
jatuh ke danau dan air yang berasal dari sungai. Sungai-
sungai yang mengalir dan bermuara ke Danau Toba 
di antaranya: Sungai Sigubang, Bah Bolon, Sungai 
Guloan, Arun, Tomok, Sibandang, Halian, Simare, Aek 
Bolon, Mongu, Mandosi, Gopgopan, Kijang, Sinabung, 
Ringo, Prembakan, Sipultakhuda, dan Sungai Silang. 
Keseluruhan sungai yang masuk ke Danau Toba sebanyak 
289. Dari Pulau Samosir 112 sungai dan dari Daerah 
Tangkapan Air lainnya adalah 117 sungai. Dari 289 
sungai, 57 di antaranya mengalirkan air secara tetap, dan 
222 sungai merupakan sungai musiman. Sehingga Danau 
Toba dapat penyimpan cadangan air tawar sebagai air 
baku air minum. Sedangkan outlet Danau Toba hanya 
satu, yaitu ke Sungai Asahan, yang telah dimanfaatkan 
menjadi pembangkit energi listrik sebesar 450 Megawatt. 

Di tempat-tempat yang lebih datar di pinggiran danau, 
yang memungkinkan untuk membangun kehidupan, 
rumah-rumah di sana didirikan, berdekatan dengan 
sumber air, tak jauh dari aliran sungai. Ada 289 sungai 
itu bermuara di Danau Toba, ditambah kegiatan di 
perairan danau, maka semua apa yang dibawa sungai-
sungai itu, tak terkecuali limbah domestik/limbah 
rumah tangga, termasuk limbah dari MCK, limbah dari 
budidaya perikanan berupa sisa pakan, limbah kegiatan 
pertanian berupa residu pestisida dan pupuk, limbah 
kegiatan pariwisata dan perdagangan, termasuk di 
dalamnya limbah dari pasar, hotel, restoran, industri kecil, 
serta kegiatan transportasi air yang berupa residu minyak 
dan oli, itu semua menjadi penyebab zat pencemar 
yang menurunkan kualitas air danau. Limbah itu telah 
penyumbang nitrogen, fosfor, dan kalium, yang dapat 
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Danau Toba dilihat dari sebuah hotel (kiri) dan dilihat dari dinding kaldera (kanan) di Prapat. Foto: Igan S. Sutawijaya.

menyuburkan perairan danau, dapat dicirikan dengan 
meningkatnya jumlah tumbuhan air, seperti ganggang 
dan encenggondok yang tumbuh subur di perairan 
dengan pemukiman. 

Di setap sudutnya, danau ini menyimpan pesonanya, 
dan banyak teka-teki sejarah buminya yang masih 
terkubur, yang belum dapat dijawab secara sempurna. 
Dengan bentang alam yang menakjubkan, Danau Toba 
mempunyai harapan yang tinggi sebagai tujuan wisata, 
apalagi bila dihubungkan dengan sejarah buminya 
yang mahadahsyat, dengan letusan supervolkano-nya 
74.000 tahun yang lalu. Masalahnya selalu berakhir pada 
manajemen, bagaimana mengelola sumberdaya alam yang 
mahaindah itu dengan segala informasinya, agar menjadi 
objek geowisata andalan yang dapat menyejahterakan 
masyarakatnya. Penataan kawasan adalah kuncinya, 
sehingga tidak banyak bangunan atau kegiatan yang 
justru menurunkan kualitas fisik danau dan kenyamanan 
wisatawan.

Bentang alam seputar Kaldera Toba yang membentengi 
danau ini, secara umum didominasi oleh perbukitan 
dan rangkaian gunung-gunung, dengan kelerengan 
mulai dari datar sampai curam, bahkan sangat curam 
dan terjal. Keadaan rona bumi itu oleh masyarakat 
dimanfaatkan sebagai pesawahan, pemukiman, hutan 
tanaman, hutan jarang, kebun campuran, dan yang 
paling menghawatirkan, sisa hutan alam hanya tinggal 
13,47%. Sesungguhnya keadaan inilah yang akan sangat 
berpengruh pada jumlah air danau yang banyak menjadi 
tumpuan harapan.

Selama mengelilingi pinggiran danau, kerusakan 
lingkungan di Daerah Tangkapan Air (DTA) 
sudah terlihat nyata. Luas hutan di DTA 
Danau Toba pada tahun 1985 mencapai ± 78.558 ha, 
luasannya terus menurun pada tahun 1997 menjadi 
± 62.403 ha. Kerusakan lingkungan itu salah satunya 
adalah perambahan hutan. Semuanya itu akan berdampak 
pada penurunan kamampuan lahan meresapkan air 

hujan. Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian akan 
memperluas lahan terbuka, menyebabkan erosi menjadi 
tinggi, dan meningkatkan aliran permukaan, sehingga 
akan mengganggu neraca air danau. Padahal, di perairan 
itu menyimpan keragaman hayati berupa ikan Batak 
jenis Lissochilus sumatranus, Labeobarbus soro, dan 
remis Toba (Corbicula tobae), serta air tawarnya sangat 
dibutuhkan masyarakat.

Dari pantai barat Pulau Samosir yang landai, dari 
Pangururan, perjalanan memotong bagian terlebar 
yang berada tengah pulau. Perjalanan dari ketinggian 
906 m.dpl. terus meninggi hingga mencapai daerah 
di ketinggian 1.600 m.dpl., yang di depannya, sedikit 
ke sebelah timur, terdapat tebing yang hampir tegak 
menghadap timur sedalam 200 m., di bawahnya terdapat 
pelataran selebar 2 km pada ketinggian 1.400 m.dpl.. 
Rona bumi ini terlihat dengan jelas bila berlayar dari 
arah Parapat, bagian timur Pulau Samosir itu nampak 
jelas lebih mencuat ke atas. Pulau Samosir berukuran 60 
x 20 km itu telah terangkat setidaknya 1.100 m ke posisi 
sekarang.

Dalam tulisannya yang terbit pada tahun 1949, van 
Bemmelen memberikan jawaban atas keadaan rona 
bumi Pulau Samosir. Diawali dengan pembentukan 
“Tumor Batak”, lebarnya 150 km dan panjangnya 275 km, 
membentuk bangun lonjong berarah barat laut-tenggara, 
lalu terangkat menjadi cikal-bakal terbentuknya “Gunung 
Toba Purba”. Kubah itu kemudian meletus mahadahsyat, 
menghembuskan material ke angkasa, menyebabkan 
terjadinya kekosongan di dalam tubuh “gunung”, sehingga 
bagian atas dari tubuhnya tak kuat lagi menahan beban, 
lalu runtuh. Dua blok raksasa itu melesak ambles lurus ke 
bawah, membentuk diding yang tegak di sekelilingnya. 
Air hujan mengisi runtuhan itu membentuk danau 
kaldera yang amat luas. Proses sedimentasi danau terus 
berlangsung, sehingga fosil ganggang (diatom) dan fosil 
daun dapat ditemukan di ketinggian Pulau Samosir, yang 
terhampar dengan ketebalan puluhan meter. Endapan 
itu memberikan keyakinan, bahwa daerah yang sekarang 



71

bernama Pulau Samosir itu semula merupakan dasar 
danau kaldera yang kemudian terangkat ke permukaan. 
Kenyataan ini menunjukkan bahwa sekitar 33.000 tahun 
yang lalu, Pulau Samosir masih di bawah permukaan 
danau.

Kegiatan magma yang menerebos ke permukaan telah 
memperkuat tekanan dari dalam, menyebabkan kubah 
di dasar kaldera terangkat kembali (resurgent doming), 
yaitu pengangkatan dasar kaldera karena adanya desakan 
magma. Bagian tengah blok mendapatkan tekanan yang 
lebih kuat, sehingga sisi timur dari blok barat terangkat 
lebih tinggi, sehingga Pulau Samosir sisi timur itu rona 
buminya lebih tinggi yang menurun halus ke bagian 
baratnya. 

 Perjalanan kembali menyusuri lereng dalam kaldera 
bagian barat yang curam, untuk kembali ke Tele. Dari 
sana perjalanan dilanjutkan dengan mengikuti jalan ke 
arah tenggara. Setelah menempuh perjalanan 8 km, jalan 
berbelok ke arah barat daya, lalu menyusuri dataran yang 
memanjang, dibentengi patahan/sesar di sisi baratnya. 31 
km dari Tele, akan sampai di jalan sempit yang menurun 
berkelok, dengan jurang yang dalam. Dari sana lembah 
Bakkara terlihat keindahannya. Dari lembah ini pula telah 
lahir generasi awal Si Singamangaraja.

Dari Bakkara, perjalanan dilanjutkan melewati Balige 
menuju Porsea di bagian tenggara danau. Perjalanan 
sejauh 66 km itu dapat ditempuh selama 1,5 jam. Kawasan 
ini merupakan lingkar luar sisi tenggara dari Kaldera 
Porsea. Letusan kaldera generasi pertama Toba ini terjadi 
840.000 tahun yang lalu, menghembuskan material 
letusan sebanyak 500 km3, menghasilkan endapan 
ignimbrit Tuf Toba Tua (OTT, Old Toba Tuff). 

Dari Porsea perjalanan dilanjutkan ke Parapat. Kota 
Porsea ini berada di Blok timur yang terangkat kembali 
setelah 33.000 tahun lebih berada di dalam dasar danau. 
Kawasan ini disebut juga Blok Uluan, namun tidak 
terangkat setinggi Blok Samosir. Ujung selatannya berada 
pada ketinggian 1.200 m.dpl. dan di bagian utara, di Kota 
Parapat, ketinggiannya 1.100 m.dpl., dengan rata-rata 

permukaan Blok Uluan 1.400 m.dpl.. Tebing sisi barat 
Blok Uluan ini setinggi 300-360 m. bila diukur dari 
permukaan air danau samai permukaan daratannya.

Menjelang pagi di bibir pantai Danau Toba, di Kota 
Parapat, kota terakhir yang kami singgahi setelah 
mengelilingi seluruh pinggiran danau dan mengeliling 
Pulau Samosir yang berada di tengahnya. Dalam remang 
cahaya, terlihat bayangan perahu terus melaju dalam riak 
yang berkilau, pantulan cahaya dari hotel yang berjajar. 
Nelayan itu menepikan perahu kecil selebar tubuhnya, 
lalu menawarkan ikan dan udang hasil tangkapannya. 
Ikan nila seukuran telapak tangan orang dewasa dan 
udang sebesar ibujari kaki. Pak Saragih, namanya. Ia terus 
bercerita tentang keluarganya, tentang anak-anaknya 
yang dikaruniai kepintaran, selalu mendapat nilai bagus 
di sekolahnya, yang menurutnya itu karena anak-anaknya 
selalu sarapan dengan ikan dan udang dari Danau Toba. 

Di pinggiran Danau Toba, saya membayangkan letusan 
mahadahsyat Gunung Toba 74.000 tahu yang lalu, 
letusan yang menyemburkan abu vulkanik sebanyak 
2.800 km3 yang menyebar dalam skala global, sehingga 
mendinginkan suhu di Bumi (volcanic winter), yang 
memicu terjadinya kemacetan genetis dalam evolusi 
manusia. Saat itu tak terbayangkan atmosfer bumi yang 
diselimuti lapisan kuning beracun, dan sebanyak 2-4 
megaton mengendap di Greenland. Menurunnya suhu 
di bumi itu telah berdampak pada kehancuran hutan, 
sehingga menyebabkan terjadi badai debu yang dahsyat.

Para peneliti dari berbagai belahan Dunia akhirnya 
dapat mengisi sebagian besar puzzle dari teka-teki 
Kaldera Toba. Penelitian yang satu melengkapi hasil 
penelitian sebelumnya. Namun, penelitian selalu belum 
berakhir dengan sempurna. Selalu ada hal masih perlu 
penyempurnaan, dan ini memberikan kesempatan kepada 
para ilmuwan lain untuk berperan mengisi bilah-bilah 
puzzle yang belum terisi dengan sempurna. ■

T Bachtiar, anggota Masyarakat Geografi Indonesia (MGI) dan 
Kelompok Riset Cekungan Bandung (KRCB).

LANGLANG BUMI

Daerah Paropo, Toba dan pemandangan Danau Toba dari Tele. 
Foto: Igan S. Sutawidjaja

Menuju Ambarita di P. Samosir. Foto: T. Bachtiar
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Jika kita menelusuri salah satu jalur 
geowisata Tongging – Silalahi – Sumbul 
di Geopark Nasional Danau Toba, di satu 
titik kita akan bertemu dengan fiamme. 
Apakah itu? Sebelum menjawab itu, mari 
kita mulai geotrek kita dari satu tempat di 
ujung barat laut Danau Toba yang sangat 
terkenal: Air Terjun Sipisopiso. 

Lokasi air terjun Sipisopiso berada di Desa Tongging, 
Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Air terjun ini sangat 
disukai para wisatawan Geopark Toba karena jatuhnya 
sangat tinggi, yaitu mencapai 120 m sehingga dinobatkan 
sebagai salah satu air terjun tertinggi di Indonesia. Begitu 
tingginya sehingga air sungai yang menunjam jatuh 
bagaikan sebilah pisau yang menyayat bebatuan yang 
berwarna kecoklatan. Begitulah nama Sipisopiso berasal 
dari kata pisau. 

Air jatuh terjun dari atas perbukitan bergelombang yang 
menghijau oleh perkebunan pada ketinggian sekitar 800 
m di atas permukaan laut. Komposisi warna alam ini 
berpadu dengan belukar hijau yang menjalar di dinding 
batu tuf terelaskan (ignimbrit) vertikal itu. Memang 
morfologi di sisi utara Danau Toba adalah bagian blok 
yang patah, melesak ke bawah, meninggalkan dinding-
dinding batuan yang terjal dari umur-umur yang sangat 
tua.

Peta geologi Danau Toba memetakan batuan dasar di 
sekitar Sipiso-piso berumur Paleozoik terdiri atas batuan-
batuan metasedimen dan metamorf. Batuan sangat 
tua ini kemudian terangkat yang lalu diikuti dengan 
terjadinya ledakan mahadahsyat dari supervolcano 
Toba. Van Bemmelen pada tahun 1949 berpendapat 
bahwa terjadinya ledakan maha dahsyat ini setelah 
penggelembungan tanah Batak yang kemudian dikenal 
sebagai Tumor Batak. Setelah ledakan mahadahsyat yang 
terjadi 74.000 tahun yang lalu itu, bagian tengah Tumor 
Batak ambles mengikuti pola-pola tektonik yang searah 
dengan memanjangnya Pulau Sumatra. Maka kemudian 
terbentuklah Danau Toba dengan Pulau Samosir di bagian 
tengah yang seakan-akan ikut terungkit menyembul dari 
permukaaan danau. 

Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa proses 
pembentukan kaldera Toba tidak hanya terjadi sekali. 
Sejak kira-kira 1 juta tahun yang lalu, sedikitnya telah 
terjadi tiga kali ledakan dan dipuncaki ledakan 74.000 
tahun yang lalu yang ditengarai mengacaukan iklim Bumi. 
Di dunia arkeologi dikenal pula adanya fenomena bottle-
neck population karena berkurangnya populasi manusia 
penghuni Bumi di sekitar umur 74.000 tahun itu.

Adanya dinding-dinding batuan Sipisopiso menjelaskan 
dahsyatnya fenomena tektono-vulkanik tersebut. Namun 
bukti adanya ledakan dahsyat harus dikejar ke arah 
berbagai tempat, di antaranya ke pantai-pantai danau. 
Program geotrek pun mengarah menuruni danau melalui 
pola jalan yang berkelok-kelok merayapi dinding vertikal 

Bertemu 
Fiamme 
di Jalur Silalahi-Sumbul
Oleh: Budi Brahmantyo
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batulempung metasedimen berumur Permokarbon lebih 
dari 200 juta tahun. Jalan yang berkelok-kelok antara 
tebing dan jurang itu menuju satu desa pertama di tepi 
danau, Tongging. Usahakan makan siang di tepi danau 
dengan suguhan ikan mas dengan bumbu khas Toba, 
ikan arsik. Menu ini tadinya sangat khusus untuk upacara 
Batak tertentu, tetapi sekarang sudah bisa dipesan di 
beberapa rumah makan di Tongging. Kekhasannya di 
antaranya dengan bumbu bawang berumbai yang dikenal 
sebagai bawang Batak, atau dengan nama lain lokio.

Perjalanan kemudian berlanjut ke ujung barat laut Danau 
Toba menuju satu kampung tradisional Batak di Silalahi. 
Rumah-rumah adat dengan atap melengkung khas Batak 
mendominasi lanskap perkampungan. Sayangnya atapnya 
yang dulunya berupa ijuk, sekarang banyak yang diganti 
menjadi beratapkan lempengan seng.

Sore akan menjelang saat perjalanan kembali mendaki 
lereng terjal Danau Toba menuju puncak plato ke arah 
Sumbul. Satu situs geologi yang menarik dikunjungi 
di lereng Sumbul adalah mata air yang bernama Aek 
Sipaulak Hosa Loja, yang artinya Air Pengobat Lelah. 
Namun sebelumnya, di satu tempat yang diapit dinding-
dinding batu, sang fiamme pun muncul tersingkap. 
Fiamme adalah tekstur pada tuf terelaskan dengan 
lembaran-lembaran gelas kaca volkanik (obsidian). 
Asalnya dari bahasa Italia yang berarti jilatan api. Tekstur 
fiamme sangat khas terbentuk pada tuf Toba, terutama 
dari jenis tuf terelaskan (welded tuff). 

Inilah bukti adanya aktivitas gunung api di sekitar Toba 
di masa lalu. Bukti lain letusan dahsyat Toba selain tuf 
terelaskan atau ignimbrit, adalah endapan batuapung. 
Ignimbrit yang paling ideal dapat dijumpai di Bendungan 
Siguragura di sisi tenggara Danau Toba. Di sini ignimbrit 
tersebut bersifat sangat keras. Palu geologi yang 
dipukulkan sekeras-kerasnya ke permukaan singkapan 
ignimbrit, akan melenting kembali dengan bunyi tiiing 
dan terkadang memercikan api. Namun di sisi barat laut, 
di Merek, yang dijumpai adalah sebaran batu apung yang 
luas dan sangat tebal. Seluruh satuan batuan hasil ledakan 
dahsyat ini terpetakan atas nama Tuf Toba.

Inilah bukti adanya aktivitas gunung api di sekitar Toba 
di masa lalu. Bukti lain letusan dahsyat Toba selain tuf 
terelaskan atau ignimbrit, adalah endapan batuapung. 
Ignimbrit yang paling ideal dapat dijumpai di Bendungan 
Siguragura di sisi tenggara Danau Toba. Di sini ignimbrit 
tersebut bersifat sangat keras. Palu geologi yang 
dipukulkan sekeras-kerasnya ke permukaan singkapan 
ignimbrit, akan melenting kembali dengan bunyi tiiing 
dan terkadang memercikan api. Namun di sisi barat laut, 
di Merek, yang dijumpai adalah sebaran batu apung yang 
luas dan sangat tebal. Seluruh satuan batuan hasil ledakan 
dahsyat ini terpetakan atas nama Tuf Toba. ■

Penulis adalah Dosen di Prodi Teknik Geologi, FITB, ITB.

Air Terjun Sipisopiso. Sketsa: Budi Brahmantyo.

73LANGLANG BUMI



GEOMAGZ  |  DESEMBER 201574

Peta digambar oleh: Roni Permadi
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Tidak terasa lima tahun 
sudah majalah geologi 

populer GEOMAGZ yang 
anda pegang ini rutin terbit 
empat kali setiap tahunnya. 

Saat itu dalam rinai hujan 
malam bulan Desember 

2010 di satu kamar hotel 
di Cipanas, Garut, nama 

GEOMAGZ lahir. Akankah 
terus bertahan?

Majalah ini lahir sebagai transformasi dari majalah 
“Warta Geologi” yang rutin memberitakan aktivitas 
internal Badan Geologi. Ketika terdapat tuntutan untuk 
menyosialisasikan kegeologian ke masyarakat umum, 
maka diprakarsai suatu media yang terpisah dari “Warta 
Geologi”. Tercetuslah ide menerbitkan satu majalah 
geologi populer.

Namun, nama “Majalah Geologi Populer” terlalu panjang 
dan terkesan resmi jika digunakan sebagai nama majalah. 
Nama majalah dituntut harus populer, tetapi tetap 
mengusung kegeologian Indonesia. Selain itu, nama 
tersebut juga harus mudah diingat atau mind-catching, 
tetapi tetap mencerminkan visi misi Badan Geologi, 
KESDM.

Setelah diskusi dan pemaparan, serta penelusuran di 
internet, tim redaksi akhirnya sepakat memilih nama 
GEOMAGZ. Nama ini dipilih dari beberapa alternatif 
nama dan pertimbangan nama majalah kebumian yang 
beredar di dunia. Misalnya melalui telusuran internet 
diketahui adanya majalah kebumian terbitan Jerman yang 
bernama GEO. 

Penggunaan kata tambahan “magz” (singkatan dari kata 
“magazine”) sebagai nama majalah, bagaimana pun 
terinspirasi dari majalah di luar dunia kebumian yang 
telah terbit, yaitu Lionmag (majalah udara satu maskapai 
penerbangan nasional), dan Cinemagz (majalah lisensi 
asing yang terbit di Indonesia dalam bidang film/sinema). 
Munculnya huruf Z sebagai singkatan ‘magz’ alih-alih 
‘mag’ karena ternyata di dunia, nama GEOMAG telah 
dipergunakan sebagai satu merek mainan konstruksi 
(seperti Lego) yang menggunakan batang-batang 

magnetik. Nama itu juga sudah digunakan oleh Badan 
Survei Amerika (USGS) untuk satu program penyelidikan 
magnetik mereka.

Nama GEOMAGZ memang terasa keinggris-inggrisan. 
Namun tim redaksi tetap sepakat dengan nama itu agar 
juga ada harapan bisa mendunia, walaupun semua artikel 
ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali dwi-bahasa 
Indonesia – Inggris di rubrik geofoto. Lalu ketua tim 
redaksi mengetok meja, cukup dengan tangan karena 
tidak tersedia palu, saat jam dinding menunjukkan jarum 
telah lewat tengah malam.

Perwajahan GEOMAGZ
Disainer sampul dan isi majalah dibebani tugas yang 
tidak ringan. Tuntutan sifat kepopuleran majalah menjadi 
masalah ketika sasaran pembaca ini mestinya menengah 
ke atas dan mereka yang ingin mengetahui permasalahan 
kegeologian. Artinya, tidak populer dalam pemahaman 
majalah hiburan semata. 

Beruntunglah ada contoh yang bagaimana pun 
mempengaruhi gaya penerbitan majalah sejenis, yaitu 
Majalah National Geographic Indonesia (NGI). Majalah 
berlisensi Amerika ini yang telah terbit dengan versi 
Indonesia sejak Maret 2009 telah menjadi contoh gaya 
layout GEOMAGZ. Tentu saja tidak persis sama.

Akhirnya, terancanglah GEOMAGZ nomor perdana yang 
bergaya populer, modern, fleksibel, dan international 
look. Konsep desain yang diusung GEOMAGZ cenderung 
playful karena di beberapa section keluar dari pakem 
grid yang konvensional. Namun, tidak mengurangi 
kesan rapi dan clean. Selain perubahan konsep tata 

Kunjungan Kepala Badan Geologi, R. Sukhyar (ke-4 dari kiri) pada Juni 2013 ke dapur 
redaksi Geomagz.

KILAS BALIK 5 TAHUN GEOMAGZ
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Membaca Geomagz: Kepala Badan Geologi (2008-2014), 
Dr. R. Sukhyar, Bapak Geologi Migas Indonesia, Prof. Dr. R.P 
Koesoemadinata, dan Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Tata 
Ruang dan Lingkungan Hidup, Dr. Yun Yunus Kusumahbrata.

letak (lay out) yang lebih modern dan fleksibel dari 
majalah pendahulunya, seluruh aplikasi tipografi dalam 
GEOMAGZ juga mengalami perbaruan. Penggunaan 
linings dan separator yang lebih simpel bertujuan untuk 
menimbulkan kesan lapang sekaligus elegan, yang 
menambah kenyamanan saat membaca.

Desain baru ini juga memberi ruang lebih besar untuk 
fotografi, yakni dengan membagi rubrikasi dengan sebuah 
halaman opener (pembuka) yang berisi foto satu bahkan 
dua halaman penuh (spread page). Dengan tampilan 
seperti ini diharapkan GEOMAGZ dapat tampil lebih 
segar dan digemari kalangan pembaca lebih luas, serta 
dapat bersaing dengan perwajahan majalah terbitan luar 
negeri. Gaya ini dinamis dengan mengalami perubahan 
tetapi tidak mengubah total tampilan majalah. 

Ujian di Nomor Perdana
Nomor perdana untuk volume pertama merupakan ujian 
bagi GEOMAGZ, apakah majalah ini dapat diterima 
pembaca atau tidak. Tantangan nomor perdana juga 
adalah kekurangan sejumlah artikel untuk dimuat. 
Akhirnya diputuskan bahwa hampir semua artikel ditulis 

oleh anggota redaksi. Cover story (cerita 
sampul) atau topik utama dipilih tentang Sesar 
Lembang, dengan judul “Sesar Lembang, 
Heartquake di Jantung Cekungan Bandung”. 
Banyak artikel juga bercerita tentang Cekungan 
Bandung, misalnya “Letusan Gunung Sunda 
Purba”. Begitu pula esai foto masih di seputar 
Bandung, yaitu “Ci Tarum, Urat Nadi Jabar 
yang Tercemar”.

Ketika nomor perdana ini terbit, sambutannya 
di luar perkiraan. Hampir semua pembaca 
mengapresiasinya dengan baik. Bahkan Kepala 
Badan Geologi saat itu, Dr. R. Sukhyar, dalam 
suatu pertemuan dengan dewan redaksi 
GEOMAGZ, mengacungkan nomor perdana 
ini dengan ungkapan pujian atas format 
dan isi GEOMAGZ. Baginya, GEOMAGZ 
menjadi corong Badan Geologi yang salah 
satu fungsinya adalah mensosialisasikan dan 
memberikan pembelajaran kepada masyarakat 
dalam kegeologian.

Tanggapan positif datang dari berbagai 
kalangan. Pada umumnya mereka menyambut 
baik GEOMAGZ yang berpenampilan setara 
dengan Majalah NGI. Beberapa tanggapan 
bahkan memberi nilai tambah karena semua 
artikelnya tentang kegeologian Indonesia.

Namun demikian kritik juga ada. Di antaranya 
tanggapan terhadap tampilan foto yang kurang jelas. 
Beberapa menilai artikelnya masih kurang menggunakan 
bahasa populer sehingga masih sulit dicerna. Ada pula 
kritik terhadap materi yang hanya fokus di sekitar 
Bandung. Pengeritik khawatir edisi berikutnya masih 
tentang Bandung lagi. Bahkan ada yang memberi kritik 
tentang nama GEOMAGZ sendiri yang menggunakan 
bahasa asing.

Masukan positif dan kritik itu menjadi pelecut bagi 
dewan redaksi untuk membuktikan semuanya di nomor 
kedua. Topik utama tentang Museum Geologi menjadi 
pilihan. Di nomor kedua ini, artikel dari penulis di luar 
dewan redaksi mulai banyak dimuat. Namun demikian, 
artikel-artikel penulis luar tersebut masih didapatkan 
berdasarkan permintaan.

GEOMAGZ Nomor 3 dengan cerita sampul 
Gunung Anakkrakatau mungkin menjadi salah satu 
perwajahan sampul GEOMAGZ yang terbaik. Sampul 
memperlihatkan foto karya Anton pengamat di Pos 
Gunung Anakkrakatau yang memperlihatkan letusan 
Anakkrakatau pada malam hari yang menyemburkan 
lava. Pada GEOMAGZ Nomor 4 yang jatuh di bulan 
Desember, GEOMAGZ mengambil cerita sampul tentang 
peringatan bencana tsunami di Aceh, dengan judul 
Dekade Teror Gempa Sumatra.
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Volume Selanjutnya
Pada GEOMAGZ volume selanjutnya, banyak artikel 
berdatangan sendiri ke redaksi. Hal ini menunjukkan 
perkembangan yang menggembirakan karena 
GEOMAGZ telah dianggap sebagai media yang patut 
diperhatikan. Pada tahun keduanya, berturut-turut 
GEOMAGZ mengusung cerita sampul No. 1 tentang 
Indonesia yang bertekad meraih pengakuan dunia 
melalui taman bumi. Judulnya, “Indonesia Menuju 
Jaringan Geopark Dunia”. Edisi No. 2 membahas geliat 
batubara yang sedang menanjak dalam judul “Berharap 
Banyak Pada Batubara”. Lalu edisi No. 3 kembali 
mengangkat Krakatau dengan judul “Menjelajah Ingatan 
akan Krakatau 1883”. Keberhasilan Indonesia meraih 
pengakuan internasional melalui taman bumi dimuat di 
edisi No. 4, “ Kaldera Batur, Taman Bumi Pertama dari 
Indonesia”.

Pada Volume 2 No. 3 yang terbit bulan September 2012 
seolah-olah selalu menjadi edisinya Krakatau. Setelah 
di volume 1 nomor 3 tentang Krakatau, maka di volume 
2 nomor 3 juga mengangkat tema Krakatau. Bedanya 
pada volume 2 ini, artikel utama merupakan hasil 
liputan langsung tim redaksi GEOMAGZ ke Gunung 
Anakkrakatau. 

Liputan yang tadinya merupakan liputan biasa berubah 
menjadi luar biasa. Sejam sebelum perahu motor yang 
ditumpangi tim redaksi tiba di Gunung Anakkrakatau, 
sang gunung meletus. Abunya yang terlontar ke angkasa 
dapat dilihat jelas dari perahu pada jarak kurang lebih 5 
km. Dengan perasaan antara khawatir tetapi bersemangat 
karena beruntung bisa menyaksikan gunung bersejarah 
ini meletus, tim redaksi dengan hati-hati mendarat di 
sisi utara gunung. Lontaran bebatuan yang mengarah 
ke barat, membuat tim redaksi cukup aman untuk 
mengamati letusan sang legenda. Namun tidak urung tim 
redaksi cepat-cepat meninggalkan pulau gunung api itu 
ketika dirasakan letusan semakin membesar.

Pada akhir tahun 2012 itu, berita gembira datang dari 
sidang Global Geopark Network (GGN) di Portugal: 
Kaldera Batur resmi diterima sebagai anggota taman 
bumi dunia (global geopark). Hal ini menjadi prestasi 
kebumian Indonesia yang sangat menggembirakan karena 
pengukuhan itu sudah dirancang sejak 2010 dan sempat 
gagal di tahun 2011. Menyambut hal itu, GEOMAGZ 
Edisi Desember 2012 (Volume 2 Nomor 4) mengusung 
cerita sampul tentang Geopark Global Kaldera Batur, Bali.

Memasuki tahun ke-3, GEOMAGZ telah menjadi incaran 
banyak pembaca untuk memilikinya. Hal itu tercermin 
dari surat-surat elektronik yang masuk yang menanyakan 

Badan Geologi, Kementerian ESDM berhasil meraih Anugrah Media Humas 2014 sebagai pemenang ke-2. Ikut untuk yang pertama kalinya 
pada acara ini, Badan Geologi mengirimkan Majalah Geologi Populer, GEOMAGZ yang berhasil mengumpulkan angka 95 dan hanya terpaut 
satu angka dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memenangkan Kategori Penerbitan Media Internal. Penghargaan tersebut diberikan 
pada acara Anugerah Media Humas 2014, Rabu 26 November 2014, yang merupakan puncak acara Bakohumas Expo 2014 di Hotel Harris, 
Bandung.
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tentang kemungkinan untuk membeli GEOMAGZ. 
Namun keputusan Badan Geologi tetap mempertahankan 
GEOMAGZ sebagai non-PNBP sehingga tidak dapat 
dijual. Di sisi lain, tanggapan yang luar biasa dari 
pembaca di luar kalangan geologi menunjukkan hausnya 
masyarakat akan informasi kegeologian yang mudah 
dicerna dengan bahasa populer. Untuk memenuhi 
keinginan masyarakat ini, Badan Geologi membuka 
layanan Internet yang mengunggah GEOMAGZ versi 
elektronik yang dapat diunduh gratis dalam format pdf.

Pada tahun 2015 ini, Edisi Maret 2013 menjadi sangat 
berkesan bagi tim redaksi GEOMAGZ. Saat itu untuk 
mengisi cerita sampul dan rubrik Langlang Bumi (yang 
tadinya bernama Geotrek di Volume 1 dan Geotravel 
di Volume 2), peliputan ke Jawa Tengah mengajak 
serta M.M. Purbo-Hadiwidjoyo. Kenangan itu begitu 
terpatri sehingga redaksi merasa kehilangan ketika ia 
menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang pada 
Jumat, 9 Oktober 2015. 

Pak Purbo almarhum yang saat itu berusia 90 tahun 
dengan masih semangat menjelajah dan menjelaskan 
fenomena geologi di sepanjang daerah yang sering 
dilewatinya sewaktu muda. Sejak dari Wangon, 
Purwokerto, hingga ke kampung halamannya di 
Magelang, lalu berputar ke Wonosobo, Dieng dan 
Banjarnegara, dan kembali ke Bandung, ia seperti 
tidak menunjukkan kelelahan pada usianya yang sepuh 
itu. Begitulah atas sarannya juga ia menamai geologi 
linewatan untuk judul cerita sampul, sebagai makna 
geologi daerah yang selalu terlewati.

Selanjutnya, GEOMAGZ Nomor 2, 3 dan 4 Volume 3 
tahun 2013 itu berturut-turut mengusung cerita sampul 
Menelusuri Jejak Penemuan Manusia Purba (hasil liputan 
ke Trinil dan Sangiran), Daulat Rakyat di Ladang Minyak 
(hasil liputan ke Cepu), dan Megapolitan Jayabaya, artikel 
yang dipicu persoalan meraksasanya Jakarta ke wilayah-
wilayah sekitarnya.

Memasuki tahun ke-4, empat nomor kembali 
mengunjungi para pembaca, baik yang mendapatkan 

edisi cetaknya, maupun melalui edisi elektronik. Cerita 
sampulnya di tahun ke-4 mengusung: No. 1 Gelegar 
Kelud 2014, menyambut letusan besar Gunung Kelud 
13 Februari 2014 yang menghancurkan kubah lava 
yang terbentuk di tahun 2007. Pada edisi No. 2 cerita 
sampulnya mengusung tema industri kreatif, diantaranya 
melalui geotrek dan Museum Geologi: Meretas Gagasan, 
Melahirkan Kreativitas. Penerbitan edisi Juni 2014 ini juga 
menyambut selesainya rekonstruksi kerangka fosil gajah 
dari Blora yang terlengkap ditemukan di Indonesia. Pada 
edisi No. 3 judulnya adalah Hidup Harmonis Bersama 
Gunung Api, yang merupakan tema untuk menyambut 
Seminar Internasional IAVCEI Cities on Volcanoes di 
Yogyakarta pada Juli-Agustus 2014. Tema yang sama 
yang dipergunakan oleh panitia IAVCEI Indonesia. 
Edisi No. 4 bercerita sampul 10 tahun Tsunami Aceh. 
Tema ini sebenarnya mengulang tema edisi Desember 
Tahun Pertama di 2011, namun dalam peringatan 10 
tahun bencana berskala internasional itu, GEOMAGZ 
mengusung kembali sebagai pengingat kita semua.

Di akhir tahun 2014, penghargaan yang tidak disangka-
sangka diraih GEOMAGZ. Pada kompetisi mengenai 
penerbitan yang diselenggarakan oleh Bako Humas 
Kementerian Komunikasi dan Informasi, GEOMAGZ 
berhasil meraih Juara ke-2 sebagai media yang berhasil, 
baik dalam sisi isi dan sajian, tampilan, serta keteraturan 
penerbitan.

Sayangnya pada tahun ini di ajang yang sama, 
GEOMAGZ hanya berada sebagai nominasi 6 besar dari 
ratusan publikasi penerbitan media internal Kementerian/
Lembaga/Perguruan Tinggi Negeri/BUMN(D). Namun 
demikian, hal ini menunjukkan bagaimana GEOMAGZ 
tetap berkategori baik karena menyisihkan ratusan 
publikasi lainnya.

Di tahun yang kelima di 2015 ini, GEOMAGZ telah 
terbit dengan edisi No. 1 yang mengusung cerita sampul 
Kawasan Kars Sebagai Sistem Energi. Persoalan yang 
mencuat di tengah-tengah masyarakat Indonesia 
tentang perseteruan antara rakyat di Jawa Tengah yang 
mempertahankan lahan pertaniannya dari industri 
semen, merupakan salah satu hal yang diangkat di nomor 
ini. Pada edisi No. 2 tema yang diangkat adalah tentang 
krisis energi dengan terpuruknya harga batubara dan 
anjloknya harga migas dunia, dengan judul Hari Depan 
Energi. 

Di edisi No. 3 tema yang diangkat adalah masalah 
pembangunan yang bagaimana pun harus 
memperhatikan kondisi geologi, dalam judul Restu 
Geologi Untuk Pembangunan. Judul ini terilhami kata-
kata mutiara yang disampaikan seorang sejarawan dunia 
Will Durant: Peradaban ada karena restu geologi, kapan 
pun selalu tunduk pada perubahan. Dan, pada edisi yang 
anda pegang sekarang, tema yang diangkat kembali ke 
geopark. Hal ini dikarenakan pada bulan September 
2015, di forum Asia Pacific Geopark Network (APGN) 
di San’in Kaigan, Jepang, sidang GGN telah memutuskan 
menerima geopark kedua dari Indonesia resmi menjadi 

Rapat redaksi GEOMAGZ
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anggota GGN, yaitu Geoprak Global Gunung Sewu.

Mulai Volume 5 ini terdapat rubrik baru, yaitu Iber 
Bumi. Rubrik ini merupakan info grafis di bidang geologi 
dengan tujuan agar pembaca cepat memahami berbagai 
fenomena kegeologian yang tadinya rumit. Nama rubrik 
ini mengambil kekayaan kosakata dari Bahasa Sunda iber 
yang berarti informasi.

Dua Puluh Edisi
Hingga edisi sekarang, telah terbit sebanyak 20 edisi 
GEOMAGZ. Beberapa rubriknya menjadi favorit 
pembaca, di antaranya geofoto, langlang bumi, esai foto, 
dan profil. Khusus untuk profil, redaksi GEOMAGZ 
terkadang bertukar pikiran alot di antara anggota dewan 
redaksi untuk menampilkan sosok yang menonjol di 
bidang geologi. Sosok tersebut tidak saja bekerja di Badan 
Geologi, tetapi juga di instansi kegeologian lainnya, atau 
di perguruan tinggi. 

Dalam 20 edisi tersebut, sosok-sosok geologiwan atau 
yang berkutat di seputar kegeologian, muncul di rubrik 
profil. Mereka berturut-turut adalah: Kama Kusumadinata 
(Ahli Gunung Api Pembuat Peta Spidol), J.A. Katili 
(Bapak Geologi Indonesia), R.P. Koesoemadinata (Bapak 
Geologi Migas Indonesia), Emmy Suparka (Profesor 
Geologi Perempuan Pertama Indonesia), Rab Sukamto 
(Bonek yang Tak Henti Belajar), R. Sukhyar (Bentara 
Utama Sumber Daya Mineral Indonesia), M.M. Purbo-
Hadiwidjoyo (Selalu Bersyukur, Sugih Tanpa Banda), 
Nana Suwarna (Memetakan Bumi, Mengelola Publikasi), 
Fachroel Aziz (Keliling Dunia Berkat Fosil Hominid), 
Yunus Kusumahbrata (Dengan Taman Bumi Masyarakat 
Sejahtera), A. Djumarma Wirakusumah (Perawi Gunung 
Api), Sampurno (Membangun Negeri dengan Geologi), 

Syukuran Redaksi GEOMAGZ atas diraihnya pemenang ke-2 
Anugrah Media Humas 2014.

Dewan Redaksi Geomagz di bibir Kaldera Tambora, 11 April 
2014. Foto: Wahibur Rahman.

Surono (Berdiri di Cincin Api), Adjat Sudradjat (Tinggi 
Gunung Selaksa Karya), Sujatmiko (Berkah di Balik Batu 
Mulia), Dwikorita Karnawati (Memadukan Sosioteknika 
dalam Mitigasi Bencana), R.K.T. Ko (Dokter Gua), 
Subroto (Dedikasi untuk Energi), Untung Sudarsono 
(Menggarisbawahi Peran Geologi) dan di edisi ini Sutikno 
Bronto (Dalam Haribaan Gunung Api). 

Sebanyak 20 edisi GEOMAGZ telah terbit selama 
5 tahun terakhir. Usia 5 tahun bagi suatu majalah 
masihlah tergolong muda. Masih perlu kerja keras 
untuk mewujudkan suatu majalah kegeologian yang 
dapat dibaca semua pihak sehingga informasi geologi 
itu menjadi renyah dibaca, enak dipikirkan, tanpa 
kekurangan kualitas informasinya.

Akankah GEOMAGZ terus berkiprah mencapai target 
di atas di tahun-tahun berikutnya? Hal itu mestinya 
suatu keniscayaan bagi Badan Geologi dengan salah satu 
tanggung jawabnya adalah menyampaikan informasi 
kegeologian kepada masyarakat luas.■

Penulis adalah redaksi Majalah GEOMAGZ
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Ahli Geologi
Citarasa Sherlock Holmes
Oleh: Gamma Abdul Jabbar
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“Pengetahuan Geologi?—Praktis, 
tetapi terbatas”

Ilustrasi salah satu kisah dalam cerita 
Sherlock Holmes & John Watson. Sherlock 

Holmes merupakan tokoh detektif 
fiktif ciptaan Sir Arthur Conan Doyle. Ia 

digambarkan memiliki kemampuan geologi 
praktis yang membantunya memecahkan 

kasus-kasus dalam petualangannya (kredit: 
Strand Magazine; sumber : commons.

wikimedia.org)

Kata-kata tersebut adalah penilaian John Watson terhadap 
pengetahuan Sherlock Holmes tentang geologi. Watson 
bercerita bahwa Sherlock dapat membedakan satu tanah 
dengan tanah yang lain. Dengan melihat percikan tanah 
yang menempel pada celana seseorang, Sherlock dapat 
menyimpulkan dari bagian London mana seseorang itu 
sebelumnya. Sherlock adalah detektif fiktif terkenal karya 
Sir Arthur Conan Doyle. 

Di Jerman pada tahun 1904, seorang wanita bernama Eva 
Disch ditemukan tewas di sebuah perkebunan. Di tempat 
kejadian ditemukan satu sapu tangan. Pada sapu tangan 
ini ditemukan nasal mucus (ingus) yang setelah diteliti 
mengandung partikel batubara, tembakau, dan - yang 
paling menarik - pecahan mineral hornblenda. Pecahan 
mineral yang sama kemudian ditemukan juga di kuku 
seseorang bernama Karl Laubach. Bukti pendukung lain 
adalah kesamaan jenis tanah yang menempel pada celana 
Laubach dan tanah yang berada di lokasi ditemukannya 
korban. Maka pengadilan pun menetapkan Karl Laubach 
sebagai pelaku pembunuhan Eva Disch.

Meski Sherlock tokoh fiktif, tetapi kasus yang ditangani 
Georg Popp adalah kisah nyata. Georg adalah saintis 
forensik yang diminta meneliti petunjuk-petunjuk yang 

ada pada kasus pembunuhan Eva Disch. Georg, menurut 
Murray (2004) termasuk salah seorang pelopor yang 
menggunakan material bumi sebagai petunjuk dalam 
kasus-kasus kriminal. Pada akhirnya hal ini menjadi salah 
satu subdisiplin geosains yang kita kenal sebagai geologi 
forensik.

Geologi Forensik
Geologi forensik dapat didefinisikan sebagai subdisiplin 
dari geosains yang menyangkut penerapan informasi dan 
metodologi geologi dan lingkungan untuk menyelidiki 
kasus-kasus hukum. Menurut Pye (2004) geologi forensik 
menyangkut segala aspek dari material bumi, termasuk 
di dalamnya batu, sedimen, tanah, air dan udara, serta 
fenomena dan proses alam yang lebih luas. Menurut 
IUGS Inisiative on Forensic Geology (IUGS-IFG), geologi 
forensik melibatkan aplikasi geosains terhadap kepolisian, 
investigasi hukum, yang dapat secara relevan berkaitan 
dengan kasus hukum yang dihadapi. 

Geologi forensik sendiri tidak begitu dikenal pada 
awalnya, sampai pada saat diterbitkannya buku pertama 
mengenai geologi forensik di tahun 1975. Tulisan-tulisan 
mengenai investigasi kriminal juga sedikit sekali (bahkan 
tidak sama sekali) mengangkat tema-tema tentang geologi 
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forensik. Pye (2004) juga menambahkan bahwa pada saat 
itu masih ada penolakan dari praktisi hukum maupun 
kepolisian mengenai keabsahan geologi forensik. Bahkan, 
Pye menambahkan, banyak yang masih terkekang dengan 
anggapan bahwa “tanah adalah tanah, pasir adalah pasir, 
lumpur adalah lumpur”.

Hans Gross, pada 1893, sudah berpikir jauh ke depan 
tentang pemanfaatan material bumi sebagai alat 
pendukung dalam investigasi kasus hukum. Ia, dalam 
bukunya Handbook for Examining Magistrates, berujar, 
“Dirt on shoes can often tell us more about where 
the wearer of those shoes had last been than toilsome 
inquiries.”

Hal yang menjadi dasar penggunaan material bumi 
sebagai alat pendukung penyelidikan adalah luasnya 
keragaman jenis material bumi ini, baik tanah, batu, 
mineral, dan lainnya. Keragaman ini mulai dari ukuran, 
warna, bentuk, dan juga mineraloginya. Alat-alat modern 
dapat secara detail memisahkan material ini. Ada kasus 
menarik yang menggambarkan keunikan setiap jenis 
material bumi jika dikaitkan posisi geografisnya.

Kasus ini terjadi pada tahun 1925 di California, Amerika 
Serikat. Seorang perempuan bernama J.J. Loren dibunuh 
dan tubuhnya dipotong-potong. Beberapa bagian 
tubuhnya berhasil ditemukan di daerah El Cerrito, 
California. Termasuk yang ditemukan adalah potongan 
telinga. Namun, bagian tubuh lainnya belum dapat 
ditemukan. Edward Heinrich meneliti dan menyimpulkan 

bahwa butiran pasir yang ditemukan di telinga itu 
tidak berasal dari lumpur di mana potongan telinga itu 
ditemukan. Ini artinya telinga dan potongan tubuh ini 
pernah dikubur di suatu tempat lain. 

Setelah meneliti butiran pasir ini, Heinrich 
menyimpulkan bahwa ada butiran pasir pantai yang 
menempel. Ia berasumsi bahwa butiran ini berasal dari 
suatu sungai yang mulai memasuki laut. Akhirnya, setelah 
mempelajari peta, ia mendapatkan lokasi terdekat yaitu 
di Pulau Bay Farm, yang jaraknya 12 mil dari lokasi 
penemuan awal. Akhirnya ditemukanlah keseluruhan 
potongan tubuh di bawah jembatan antara Alameda dan 
Pulau Bay Farm. 

Kontak dengan Material Bumi
Dasar lain dalam penerapan geologi forensik adalah 
asumsi bahwa setiap kontak dengan material bumi akan 
ada jejaknya pada barang pelaku, korban, benda, atau 
tempat kejadian perkara. Hal ini terjadi pada kasus 
pencurian ternak di Missouri, Amerika Serikat. Dalam 
kasus ini, kumpulan ternak ini diduga dicuri hingga ke 
Montana. Awalnya tersangka menolak mengakui bahwa 
truk yang dipakainya untuk mencuri pernah keluar dari 
Montana. Namun, penelitian seksama menunjukkan 
bahwa pecahan-pecahan rijang yang ditemukan pada bak 
truk berasal dari Missouri. Penelitian lebih lanjut bahkan 
menunjukkan bahwa rijang ini sama dengan rijang yang 
ada pada kandang ternak di Missouri.

Selain kasus-kasus kriminal seperti pembunuhan atau 
pencurian, para geolog forensik juga dapat diminta 
bantuannya dalam kasus-kasus kejahatan lingkungan, 
kecelakaan tambang, kecelakaan pesawat, atau kejahatan 
yang melibatkan batu mulia atau barang tambang 
lain. Bahkan prinsip-prinsip geologi forensik juga bisa 
digunakan untuk meneliti kehidupan peradaban masa 
lalu yang telah terkubur. 

Dalam mengungkap teka-teki di dunia kriminal, geologi 
forensik dapat memberikan bukti-bukti ilmiah yang lebih 
maju sehingga akan mempersulit pelaku kriminal untuk 
mengelak. Saat ini para pelaku kriminal sudah terbiasa 
mengelak dengan tidak meninggalkan jejak-jejak yang 
konvensional, misal menghapus sidik jari, menghilangkan 
bercak darah, tidak meninggalkan cairan tubuh dsb. 
Tentunya diperlukan metode-metode yang lebih maju 
(advance) dalam mengungkapkan sebuah tindak kriminal 
yang bukan konvensional. Tinggalan lainnya dari suatu 
kejahatan, misalnya debu di dalam mobil, serat mineral, 
lumpur yang menempel di sepatu, merupakan jejak-jejak 
baru yang harus diketahui oleh polisi atau penyidik. 

Ilustrasi Sherlock Holmes
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Ilustrasi penyelidikan geologi forensic. Foto: EPA (internet)

Setiap daerah memiliki karakteristik lumpur yang 
berbeda-beda. Dengan diketahuinya asal lumpur yang 
menempel pada sebuah mobil truk, misalnya, tentunya 
akan menunjukkan tempat mana saja mobil itu sering 
beroperasi.

Keahlian yang Semakin Penting
Saat ini sudah banyak instansi pemerintah maupun 
swasta di luar negeri yang berkontribusi dalam 
pengembangan geologi forensik. Instansi pemerintah itu 
antara lain adalah Federal Bureau of Investigation (FBI), 
Japanese National Research Institute of Police Science, dan 
Netherland Forensic Institute. Sementara banyak juga 
lembaga swasta yang bergerak dalam bidang ini seperti 
McCrone Associates dan GeoForensic, Inc yang bergerak 
dalam bidang konsultasi geologi dan lingkungan. Bahkan 
pada tahun 2011, International Union of Geological 

Sciences (IUGS) menerima pembentukan Initiatives 
on Forensic Geology (IFG) sebagai bagian IUGS yang 
menangani hal-hal tentang geologi forensik. 

Kita melihat bahwa geologi dapat digunakan untuk 
menjawab teka-teki kasus-kasus kriminal. Hal ini 
ditunjukkan dengan mulai diakuinya cabang geologi 
forensik dalam suatu organisasi sekelas IUGS dan juga 
mulai bergembangnya jasa swasta di bidang geologi 
forensik. Dengan demikian, geologi merupakan salah 
satu cabang ilmu yang pemanfaatannya luas. Walaupun 
perkembangan yang pesat ini baru terlihat di luar 
negeri, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang 
kebutuhan akan ahli geologi forensik di Indonesia juga 
meningkat.■ 

Penulis adalah pendiri dan direktur di BelajarGeologi.com.
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Tragedi Awan Panas
Gunung Sundoro
Oleh. Igan S. Sutawidjaja dan N. Kartadinata

Pemetaan geologi Gunung Api Sundoro yang dilakukan oleh R. Sukhyar dan kawan-kawan pada 
1992, sekarang menyeruak jadi perhatian kalangan sejarawan dan kepurbakalaan, lebih-lebih 
bagi Balai Arkeologi Yogyakarta. Pasalnya, pemetaan itu mengungkapkan adanya awan panas 
letusan Sundoro dahulu yang mengubur Kompleks Candi Liyangan di lereng Sundoro. Lokasi ini 
kini menjadi penting untuk studi kepurbakalaan dan karakter letusan gunung api berikut jenis 
bencana yang diakibatkannya di masa lalu.



87

Letusan Sundoro yang terjadi pada 1280 tahun yang 
lalu atau setara antara 700 – 750 Masehi menyemburkan 
material vulkanik dan awan panas yang mengubur situs 
Liyangan setebal sekitar 6 meter. Penanggalan tersebut 
diperoleh dari arang yang terpanggang di dalam endapan 
awan panas yang kemudian dianalisis berdasarkan 
metode karbon-14 (14C), sehingga diperoleh umur yang 
akurat. Sedangkan lokasi situs berada di lereng Timur 
Laut Gunung Sundoro pada ketinggian 1.174 meter.

Stratigrafi di daerah ini tersusun atas aliran piroklastik 
atau awan panas, yang mengubur Dusun Liyangan 
yang berjarak sekitar 9 km dari sumber letusan atau 
kawah Gunung Sundoro. Dusun itu kini terletak di Desa 

Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, 
Provinsi Jawa Tengah. 

Ciri-ciri batuan yang mengubur Liyangan adalah terpilah 
buruk dengan fragmen relatif menyudut, berukuran abu 
hingga bongkahan bom vulkanik berdiameter hingga 1,5 
m. Sebagian besar matriks dan bongkahannya teroksidasi 
sehingga warna batuan menjadi merah. Hal tersebut 
diakibatkan oleh suhu awan panas yang cukup tinggi pada 
saat diletuskan kemudian kontak dengan udara sekitar 
yang lembab atau basah.

Adapun sisa bangunan candi yang terkubur oleh endapan 
awan panas ini pada umumnya bagian atasnya porak 

Kompleks Situs Lyangan dengan latar belakang gunung api 
Sundoro. Foto: Igan S. Sutawidjaja.

Tampak pagar atau benteng kuno pada bagian depan candi (atas); 
dan deretan bagian bawah candi (bawah) di situs Liyangan. 
Foto: Igan S. Sutawijadja.
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poranda akibat terjangan aliran piroklastik, tetapi bagian 
tengah dan bawahnya tampak masih utuh. Candi-candi 
tersebut disusun oleh tumpukan batu andesit. Selain 
candi, terdapat juga bangunan lainnya. 

Menurut Baskoro Daru Tjahjono dalam Penelitian 
Penjajagan Situs Liyangan Temanggung (Balar Yogya, 
2010), situs Liyangan merupakan peninggalan 
kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu-
Buddha yang terus berkembang di Pulau Jawa. 
Disebutkan bahwa pada masa itu pusat kekuasaan yang 
awalnya berada di Jawa Barat bergeser ke Jawa Timur. 
Menurutnya, kebudayaan yang berasal dari India ini 
diperkirakan masuk ke Jawa Tengah pada awal abad VI 
M. Ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di desa 
Dakawu Kawedanan Grabag, Magelang. 

Situs candi Liyangan ditemukan pada 2008 oleh 
para penambang pasir yang beraktivitas di lokasi itu. 
Menurut Tjahjono, keberadaan candi itu terindikasikan 
dalam Prasasti Rukam, yang dibuat pada sekitar 
907 M. Disebutkan dalam prasasti itu bahwa telah 
terjadi bencana alam letusan gunung api yang 
memporakporandakan sebuah desa di wilayah Purbosari. 
Akibatnya kini dapat dilihat di Liyangan. Terjangan awan 
panas yang membawa bongkahan batu besar berdiameter 
hingga 1,5 m menghantam candi dan merusak struktur 

Situs Liyangan tampak dari ketinggian, memperlihatkan bahwa di masa lalu terdapat juga indikasi perkampungan di situs tersebut. 
Foto: Igan S. Sutawidjaja.

Kenampakkan kayu arang (charcoal) sebagai bukti awan panas yang 
menyapu pepohonan, Dari material kayu arang ini umur situs yang 
kebih akurat diukur. Foto: Igan S. Sutawidjaja.
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bangunannya. Candi yang menghadap ke arah kawah 
Gunung Sundoro mengalami dampak paling parah 
karena hantaman bongkah batu-batu besar. Kompleks 
candi lalu terkubur oleh endapan awan panas yang masih 
sangat panas. 

Semua material kayu diarangkan termasuk pepohonan 
besar yang dilewati oleh aliran awan panas. Sebagian 
pepohonan besar menahan terjangan batu besar sehingga 
banyak batu besar yang terkumpul di balik pohon dan 
pohonnya pun terarangkan. Hutan yang terlewati awan 
panas ini semuanya terarangkan. Ada yang posisinya 
masih tegak, tetapi ada yang roboh terbawa aliran awan 
panas dan terpotong-potong. Arah batang-batang pohon 

yang roboh itu masih seragam, yaitu berarah timur laut-
barat daya.

Di sisi lain, menurut Sugeng Riyanto (2010 dan 2011), 
temuan di Situs Liyangan tidak hanya berupa arca dan 
bangunan candi, tetapi juga perkampungan dan lahan 
pertanian. Dengan demikian, ia kemudian menyimpulkan 
bahwa situs tersebut bukan merupakan candi besar tetapi 
sebuah perdusunan Mataram Kuno. Dengan demikian 
pula, tragedi awan panas yang melanda kompleks 
percandian di Liyangan mirip dengan temuan di Gunung 
Tambora, Nusa Tenggara Barat. Di sana pemukiman dan 
lahan pertanian, bahkan tiga kerajaan, terkubur endapan 
awan panas letusan Gunung Tambora pada 1815.■ 

Penulis adalah Penyelidik Bumi Madya, Badan Geologi.

Endapan piroklastik, bongkahan 
batu dan material lainnya yang 
dihasilkan letusan gunung api 
Sundoro yang mengubur situs 

Liyangan pada sekitar abad 8 M. 
Foto: Igan S. Sutawidjaja.
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Setahun yang lalu bumi Sulawesi Utara dilanda gempa 
yang merusak, tepatnya pada hari Sabtu, 15 November 
2014 pukul 10.31.44 WITA dengan kekuatan 7,3 SR 
(Skala Richter). Saat itu, sebagian warga Kota Manado 
dan Minahasa sedang melakukan aktivitas sehari-hari, 
kemudian secara tiba-tiba mereka dikejutkan oleh 
goncangan gempa yang kuat. Tidak ada korban jiwa 
akibat kejadian gempa ini, namun masyarakat Kota 
Manado, Bitung dan wilayah pesisir timur Sulawesi Utara 
panik dan resah karena BMKG mengeluarkan peringatan 
dini tsunami. 

Tujuh tahun sebelumnya, tepatnya pada hari Minggu 
tanggal 21 Januari 2007 pukul 19.27.48 WITA bumi 
Sulawesi Utara juga diguncang gempa bumi kuat. 
Masyarakat Kota Manado, Bitung, dan wilayah pesisir 
timur Sulawesi Utara juga dibuat panik dan resah karena 
terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,1 SR. Saat itu 
BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami, 
sehingga di pantai timur Bitung dan Minahasa suasana 
sangat mencekam. Mereka berbondong-bondong 
menjauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. 

Kedua kejadian bencana gempa bumi tersebut telah 
memberikan hikmah kepada masyarakat Sulawesi 
Utara, khususnya yang bermukim dan beraktivitas di 
kawasan rawan bencana gempa bumi dan tsunami, 
bahwa mereka perlu melakukan upaya mitigasi gempa 

bumi dan tsunami, baik mitigasi fisik maupun non fisik. 
Upaya mitigasi tersebut harus dilakukan secara terus-
menerus yang bertujuan untuk meminimalkan risiko 
bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Utara yang 
mungkin akan terulang di kemudian hari. 

Tektonik, Batuan, dan Struktur Geologi
Pulau Sulawesi memiliki bentuk menyerupai huruf K 
dan memiliki tataan tektonik sangat rumit akibat proses 
tektonik yang terjadi sebelumnya. Untuk menggambarkan 
betapa rumitnya proses tektonik yang terjadi, maka Hall 
dan Wilson (2000) menamakan suture (pemisah atau 
pemersatu yang belum jelas posisi tektoniknya) Sulawesi 
dan suture lainnya di wilayah Indonesia, yaitu suture 
Maluku, Sorong, Banda dan Borneo atau Kalimantan. 
Berdasarkan model animasi tektonik dari Hall (2002), 
Pulau Sulawesi mengalami gabungan dari beberapa mikro 
kontinen dan busur yang kemudian menyatu. Pada bagian 
utara terjadi tumbukan antara busur vulkanik Sulawesi 
Utara dengan busur kepulauan yang menghasilkan zona 
penunjaman Sulawesi Utara. Hamilton (1979) membagi 
Pulau Sulawesi menjadi empat mandala tektonik, yaitu 
lengan utara yang merupakan busur vulkanik, lengan 
selatan yang juga merupakan busur vulkanik, lengan 
timur merupakan mikro kontinen, kompleks ofiolit dan 
batuan metamorf, serta lengan tenggara merupakan 
kompleks ofiolit dan batuan metamorf. Daerah Sulawesi 

di Sulawesi Utara
Kegempaan
Oleh: Supartoyo 

Sulawesi Utara terkenal dengan keindahan alamnya, taman laut Bunaken dan makanan 
khas, yaitu bubur Manado. Namun, Sulawesi Utara juga merupakan salah satu daerah 
rawan bencana gempa bumi dan tsunami di Indonesia. Penyebabnya, karena posisi 
Sulawesi Utara yang terletak dekat dengan sumber gempa bumi dan pembangkit 
tsunami, baik di darat maupun di laut yang terbentuk akibat proses tektonik. Sumber-
sumber gempa di darat berasal dari beberapa sesar aktif yang terletak di daratan 
Sulawesi Utara. Adapun sumber gempa di laut berasal dari penunjaman sublempeng 
Sulawesi Utara yang terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi, lempeng Punggungan 
Mayu, dan lempeng Sangihe yang terletak di sebelah timur Sulawesi Utara. Sumber 
gempa di laut ini juga merupakan sumber pembangkit tsunami.
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Lima suture (garis hitam diarsir) yang terdapat di Indonesia akibat dinamika tektonik yang terjadi (Hall dan Wilson, 2000). Daerah warna abu-
abu merupakan daerah pertemuan antara Lempeng Eurasia, India-Australia, Pasifik, dan Filipina.

Utara merupakan busur gunung api berumur Tersier 
dan Kuarter. Gunung api Kuarter dicirikan oleh hadirnya 
beberapa gunung api aktif tipe A, yaitu Gunung 
api Lokon, Tangkoko, Ambang, Soputan, Mahawu, 
Awu, Karangetang, dan Ruang. Tiga diantara gunung 
api tersebut terletak di laut, yaitu Gunung api Awu, 
Karangetang, dan Ruang. 

Disamping itu pada bagian timur Sulawesi Utara 
terbentuk suture Maluku yang terjadi akibat tumbukan 
ganda antara lempeng Laut Maluku dengan busur 
Halmahera dan Sangihe. Tumbukan tersebut diperkirakan 
terjadi pada Kala Pliosen Hall dan Wilson (2000). Hal ini 
mengakibatkan terbentuknya penunjaman punggungan 
Mayu yang masih aktif hingga kini, yakni dicirikan oleh 
tingkat kegempaan sangat tinggi.

Sebagian besar daerah Sulawesi Utara tersusun oleh 
endapan rombakan gunung api berumur Tersier dan 
Kuarter. Sebagian batuan rombakan gunung api tersebut 
telah mengalami pelapukan. Hanya sebagian kecil yang 
tersusun oleh batuan sedimen Tersier. Daerah pantai 
Sulawesi Utara secara umum tersusun oleh endapan 
aluvial pantai, adapun daerah di sekitar Danau Tondano 
tersusun oleh endapan danau. Berdasarkan kondisi 
batuan tersebut terlihat bahwa wilayah Sulawesi Utara 
rawan terhadap goncangan gempabumi karena endapan 
Kuarter tersebut pada umumnya bersifat urai, lepas, 
belum kompak, dan memperkuat efek goncangan gempa. 

Berdasarkan informasi dari peta seismotektonik daerah 
Manado dari Setiawan dkk. (2007) terlihat beberapa 
struktur geologi di daerah Sulawesi Utara. Sesar utama 
berarah utara-selatan, barat laut-tenggara, dan timur laut-
barat daya. Di sekitar Kota Manado terdapat sesar berarah 
barat laut-tenggara, ada kecenderungan aktif karena 
memotong atau ada retakan struktur penyerta yang 
memotong batuan Kuarter. Di sekitar danau Tondana 
terdapat sesar berarah barat laut-tenggara dan pada 
bagian baratnya berarah timur laut-barat daya. 

Kegempaan di Sulawesi Utara 
Wilayah Sulawesi Utara memiliki tingkat kegempaan 
tinggi yang tersebar di laut dan di darat. Sumber 
gempabumi wilayah Sulawesi Utara terletak di laut 
akibat tumbukan antar busur kepulauan di sebelah timur 
Sulawesi Utara dan barat Halmahera yang menghasilkan 
penunjaman Punggungan Mayu, penunjaman Sulawesi 
Utara akibat tumbukan antara busur vulkanik Sulawesi 
Utara dengan busur kepulauan, dan sekumpulan sesar 
aktif di darat. Wilayah ini terletak pada batas lempeng 
aktif (active plate margin) dicirikan tingkat kegempaan 
yang tinggi terutama yang bersumber dari penunjaman 
Punggungan Mayu. Sumber gempa bumi penunjaman 
Sulawesi Utara juga tergolong aktif. Kejadian gempabumi 
tahun 1980 dan 1988 yang mengakibatkan kerusakan 
sejumlah bangunan di Kota Manado berkaitan dengan 
aktivitas penunjaman Sulawesi Utara. Kedua sumber 
gempabumi yang terletak di laut ini juga merupakan 
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sumber pembangkit tsunami (tsunamigenic), hal ini 
dibuktikan dengan mekanisme sumber gempabumi pada 
penunjaman Sulawesi Utara umumnya berupa sesar naik 
berarah barat-timur. Sementara itu mekanisme sumber 
gempabumi penunjaman Punggungan Mayu tersebut 
pada umumnya juga sesar naik dengan arah bidang sesar 
relatif utara-selatan.

Sumber gempabumi yang terletak di darat berasal dari 
berapa sesar aktif. Kota Manado diperkirakan terletak 
dekat dengan sesar aktif yang berarah barat laut - 
tenggara (Setiawan dkk., 2007). Pada peta geologi lembar 
Manado juga terlihat adanya kelurusan berarah barat 
laut – tenggara dekat dengan Kota Manado (Effendi 
dan Bawono, 1997). Pengamatan lapangan di daerah 
Tikala memperlihatkan adanya kekar pada endapan tuff 
Tondano yang diduga berkaitan dengan keberadaan sesar. 
Umur dari tuff Tondano ini adalah Pleistosen, sehingga 
sesar yang memotongnya diperkirakan merupakan sesar 
berpotensi aktif atau sesar aktif. 

Berdasarkan data sejarah kejadian gempabumi merusak, 
wilayah Sulawesi Utara paling tidak pernah mengalami 
13 kejadian gempabumi merusak, dan empat kejadian 
diantaranya menimbulkan tsunami yang bersumber 
dari penunjaman Sulawesi Utara pada bagian utara 
dan penunjaman Punggungan Mayu pada bagian 
timur Sulawesi Utara. Kejadian gempabumi merusak 
selengkapnya daerah Sulawesi Utara tercantum pada tabel 
di halaman 94.

Bencana Gempabumi Tanggal 21 Januari 
2007 dan 15 November 2014
Setahun yang lalu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 
15-11-2014 pukul 09.31.44 WIB, daerah Sulawesi Utara 

dan juga Maluku Utara digoncang gempabumi kuat 
dengan kekuatan 7,3 SR. Menurut informasi dari Badan 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pusat 
gempabumi terletak di Laut Maluku pada koordinat 1,95° 
LU dan 126,46° BT, kedalaman 48 km dan berjarak 187 
km timur laut Kota Manado dan 160 km barat laut Kota 
Ternate. Menurut data USGS pusat gempabumi terletak 
di Laut Maluku pada koordinat 1,928° LU dan 126,547° 
BT dengan magnitudo 7,1 Mw (Moment magnitude) 
pada kedalaman 35 km, berjarak 195 km timur laut 
Kota Manado dan 151 km barat laut Kota Ternate. 
Kejadian gempabumi tersebut berpotensi menimbulkan 
tsunami, karena menurut data mekanisme sumber (focal 
mechanism) dari USGS diakibatkan oleh sesar naik pada 
penunjaman Punggungan Mayu dengan kedudukan 

Kenampakan tiga dimensi Suture Laut Maluku dan Sorong. Suture Laut Maluku terbentuk akibat tumbukan ganda antara lempeng Laut 
Maluku dengan busur Halmahera dan Sangihe (Hall dan Wilson, 2000).

Kekar pada batuan tuff Tondano yang diperkirakan terbentuk 
akibat aktivitas sesar (Foto Supartoyo).
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N199o E, dip 62o dan slip 79o. Tsunami tidak terjadi 
karena diperkirakan tidak terjadinya dislokasi morfologi 
bawah laut, atau kalaupun ada diperkirakan dimensinya 
kecil. Kejadian gempabumi tersebut mengakibatkan 
dinding lantai VII Hotel Lion ambruk dan retakan 
dinding Hotel Grand Puri, keduanya di Kota Manado. 
Di Kota Bitung sebuah rumah rusak, dan terjadi longsor 
di jalan menuju Kota Bitung. Sebanyak sembilan rumah 
mengalami kerusakan di Kabupaten Kepulauan Sitaro. 
Skala intensitas gempabumi di Kota Manado dan Bitung 
mencapai V skala MMI (Modified Mercally Intensity) 
yang dicirikan: terasa oleh orang di luar rumah, cairan 
bergoyang dan tumpah sedikit, terjadi retakan pada 
dinding, pintu rumah bergerak menutup dan membuka. 
Kejadian gempabumi tersebut sempat menimbulkan 
kepanikan dan keresahan masyarakat di Kota Manado, 
Bitung, Kabupaten Minahasa Utara dan pesisir pantai 
timur Sulawesi Utara karena berpotensi menimbulkan 
tsunami.

Tujuh tahun sebelumnya, tepatnya pada hari Minggu 
tanggal 21 Januari 2007 pukul 19.27.48 WITA bumi 
Sulawesi Utara juga diguncang gempabumi kuat. 
Menurut data BMG pusat gempabumi terletak di Laut 
Maluku pada koordinat 1,18o LU dan 126,42o BT dengan 
kekuatan 6,7 Skala Richter (SR) pada kedalaman 63 
km. Menurut USGS lokasi pusat gempabumi terletak 
di laut Maluku pada koordinat 1,207o LU dan 126,292o 
BT dengan kekuatan 7,3 Mw pada kedalaman 10 km. 
Seperti halnya gempabumi tanggal 15-11-2014, kejadian 
gempabumi ini juga diakibatkan oleh sesar naik pada 
penunjaman Punggungan Mayu dengan kedudukan N 
3o E, dip 42o dan slip 94o (data USGS). Dengan demikian 
arah kompresi kedua kejadian gempabumi tersebut relatif 

barat barat utara (WWN) - timur timur selatan (EES), 
dan bersesuaian dengan arah gaya utama pembentuk 
terjadinya penunjaman Punggungan Mayu. Kejadian 
gempabumi tanggal 21 Januari 2007 mengakibatkan enam 
(6) orang meninggal, kerusakan 15 gedung sekolah dan 
sejumlah bangunan (pusat perbelanjaan Hypermart/ 
Manado Town Square, Mega Mall, Matahari, Hotel Grand 
Puri dan Hotel Ritzy) di Kota Manado, retakan dinding 
di Kantor Walikota Bitung, tiga buah alat penangkap 
ikan (bagan/rumpon) mengalami kerusakan di pantai 
Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Skala 
intensitas goncangan gempabumi di kawasan pesisir 
timur Provinsi Sulawesi Utara mencapai skala VI MMI 
(Modified Mercalli Intensity), dicirikan : terasa oleh semua 
orang, masyarakat panik, terasa oleh sebagian orang yang 
sedang mengendarai mobil, terjadi retakan pada dinding 
bangunan, sebagian gambar yang diletakkan di dinding 
dan barang-barang di atas rak dan meja berjatuhan 
serta sebagian lantai rumah penduduk mengalami 
keretakan. Sementara itu di Kota Manado mencapai 
skala V MMI, dicirikan: terasa oleh orang di luar rumah, 
cairan bergoyang dan tumpah sedikit, terjadi retakan 
pada dinding bangunan, pintu pada bangunan bergerak 
menutup dan membuka. 

Berdasarkan analisis dari rupture zone kedua kejadian 
gempabumi tersebut yang dianalisis berdasarkan sebaran 
gempabumi susulan, maka diperoleh nilai magnitudo 
maksimum sebesar 8,46 dan dapat dibulatkan menjadi 
8,5 Mw. Nilai magnitudo maksimum tersebut apabila 
terjadi dengan mekanisme sesar naik maka tentu akan 
berpotensi mengakibatkan terjadinya tsunami.

Pentingnya Upaya Mitigasi Gempa Bumi dan 
Tsunami 
Kedua kejadian gempa bumi tersebut memberikan 
pelajaran, bahwa di wilayah Sulawesi Utara harus 
dilakukan upaya mitigasi terutama mitigasi gempabumi 
dan tsunami. Berdasarkan pengamatan lapangan penulis 
pada pemeriksaan kedua kejadian gempabumi tersebut 
hampir belum ada kemajuan yang signifikan upaya 
mitigasi gempabumi dan tsunami di wilayah Sulawesi 

Runtuhan tembok lantai atas Hotel Lion di Kota Manado akibat 
gempabumi tanggal 15-11-2014. Foto: Supartoyo.

Peta sebaran sesar di daratan Sulawesi Utara (Setiawan dkk., 2007).
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No. Nama Gempa Tanggal
Pusat 

Gempa
KDLM 
(KM)

MAG
Skala 
MMI

Kerusakan

1. Manado 
(Tsunami) 8/02/1845 - - - VIII-IX

Beberapa rumah roboh. 
Bencana terjadi di Manado, 
Tikala,Tomohon, Tondano 
Tonsarongson & Tanawanko.

2. Manado 
(Tsunami) 1857 - - - - Tsunami melanda pantai 

Manado.

3. Tondano 
(Tsunami) 13/12/1858 - - - VII

15 rumah rusak dan atapnya 
jatuh. Terjadi tsunami di 
Ternate, Tidore, Halmahera, 
Talaud dan Minahasa timur.

4.
Minahasa 

Timur 
(Tsunami)

1859 - - - -
Tsunami melanda pantai 
Minahasa timur.

5 Tondano 14/05/1932
0,5°LU-
126°BT

- - VII

Bencana terparah di Kakas, 6 
org meninggal, 115 org luka-
luka dan 592 rumah roboh. 
Bencana terjadi di Langowan, 
Poso, Tondano, Waluyama, 
Rembokan, Koya dan Lekupang. 
Retakan pada pasir pantai 
antara Amurang-Tompoan.

6. Sangir 1/04/1936
3,6°LU-

126,7°BT
- - VIII-IX

127 rumah roboh dan terjadi 
retakan dinding.

7. Pulau Siau 27/02/1974
2,7 °LU – 
125,4° BT

33 5,2 V
Terjadi kerusakan bangunan 
dan longsoran, terdengar suara 
gemuruh.

8.
Sangihe-
Talaud

22/10/1983
4,0 °LU – 
126,0° BT

118 4,9 V Retakan dinding bangunan.

9. Manado 22/02/1980
1,5 °LU – 

124,65° BT
33 5,5 VI-VII Retakan dinding bangunan.

10. Manado 17/08/1988
1,555 °LU 

124,79° BT
33 5,4 VII

Beberapa bangunan roboh 
dinding dan rusak di Manado.

11. Manado 21/01/2007
1,207 °LU 

126,29° BT
10

7,3 
Mw

VII

6 org meninggal di Sulut, 
sejumlah pusat perbelanjaan 
dan hotel serta 15 gedung 
sekolah rusak ringan di Manado. 
Gedung Walikota Bitung 
retak. Di Pulau Batang Dua, 
Maluku Utara dermaga, rumah 
penduduk & sarana peribadatan 
rusak.

12. Talaud
12/02/2009

00.34.50 
WIB

3,902 °LU 
126,4° BT

20
7,2 
Mw

VII
1 orang meninggal, 64 orang 
luka-luka, 879 bangunan rusak 
berat, 621 rusak sedang dan 
158 rusak ringan.

13. Manado
15/11/2014

09.31.44 
WIB

1,95 °LU 
126,46° BT 48

7,3 
SR

V-VI

Tembok atas Hotel Lion runtuh. 
Dinding Hotel Grand Puri 
retak. 9 rumah rusak di Kab. 
Kepulauan Sitaro, 1 rumah rusak 
di Bitung.

Kejadian gempa bumi merusak di Sulawesi Utara (Supartoyo dkk., 2014).
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Retakan dinding Hotel Gran Puri di Kota Manado akibat 
gempabumi tanggal 15-11-2014. Foto: Supartoyo.

Permukiman nelayan pantai Iyok, Kabupaten Bolaang Mongondow 
Timur (Boltim) rawan tsunami dan gelombang laut pasang. Tidak 
ada rambu jalur dan tempat evakuasi tsunami. Foto: Supartoyo.

Retakan dinding Pusat Perbelanjaan Matahari di Kota Manado 
akibat gempabumi tanggal 21 Januari 2007. Foto: Supartoyo.

Gerakan tanah dipicu oleh curah hujan dan gempabumi di Jalan 
menuju Kota Bitung akibat gempabumi tanggal 15-11-2014. Foto: 
Supartoyo.
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dengan tepat. Oleh karena itu, upaya terbaik yang dapat 
dilakukan adalah mitigasi yang dilakukan melalui 
mitigasi struktural atau fisik dan mitigasi non struktural 
atau non fisik. Mumpung belum terlambat upaya 
mitigasi ini harus segera dilakukan di wilayah Sulawesi 
Utara, terutama mitigasi tsunami di wilayah kepulauan 
maupun di sepanjang wilayah pesisir timur Sulawesi 
Utara. Apalagi wilayah ini memiliki potensi tsunami dari 
penunjaman Punggungan Mayu yang diperkirakan akan 
mampu menghasilkan gempabumi dengan magnitudo 
mencapai 8,5 Mw. Semoga dengan upaya mitigasi ini 
diharapkan risiko dari kejadian gempabumi juga tsunami, 
di kemudian hari dapat diminimalkan. ■ 

Penulis adalah Surveyor Pemetaan Madya di PVMBG, Badan 
Geologi, KESDM.

Utara. Padahal setelah terjadi gempabumi tanggal 21 
Januari 2007 telah dibentuk kelembagaan yang khusus 
melakukan pengelolaan manajemen kebencanaan di 
daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 
Pengamatan penulis pada pemeriksaan kejadian 
gempabumi tanggal 15-11-2014, hampir belum terlihat 
adanya upaya mitigasi, terutama mitigasi tsunami di 
sepanjang wilayah pesisir timur Sulawesi Utara. Mereka 
belum pernah menerima sosialisasi, simulasi, pelatihan, 
bahkan tanda-tanda dan tempat evakuasi tsunami tidak 
tersedia di daerah ini. 

Hingga kini belum ada teknologi yang mampu untuk 
meramalkan kapan, dimana, berapa besar kekuatan 
yang terjadi pada kejadian gempabumi atau tsunami 
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di Laut Kita
Unsur Tanah Jarang
Oleh: Hananto Kurnio

Demam pencarian unsur-unsur tanah jarang atau logam tanah jarang (LTJ atau REE 
– rare earth elements) dipicu oleh perannya yang semakin nyata dalam penerapan 
teknologi hijau seperti mobil-mobil hibrid dan turbin angin. Pada saat ini Cina 
memasok REE dunia sekitar 90 persen, serta ada kecenderungan di masa mendatang 
kebutuhan akan REE akan meningkat pesat. Indonesia memiliki potensi unsur tanah 
jarang yang cukup besar.

Fumarola Bawah Laut.
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Dengan terbukanya peluang mencari sumber daya REE, 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan 
(P3GL) telah melakukan penelitian kegunungapian 
di wilayah Sabang, Aceh. Hasil penelitian tersebut 
mendapatkan kelimpahan beberapa unsur tanah jarang di 
sekitar fumarola dasar laut baik yang masih aktif maupun 
yang tidak aktif. Hasil penelitian di Sabang ini telah 
dibandingkan pula dengan hasil penelitian di Andaman 
oleh Ray dkk, 2012, dan Semangko oleh penulis dkk, 
2005. Ternyata Sabang lebih tinggi kandungan REE-nya.

Sabang yang termasuk wilayah paling barat Indonesia, 
merupakan bagian dari gunung api bawah laut aktif yang 

sudah mulai menurun aktivitasnya. Hal ini ditandai 
dengan kegiatan kegunungapian permukaan seperti 
fumarola, solfatara, kolam lumpur panas (hot mud pool), 
tanah panas (hot ground) dan mata air panas (hot spring). 
Semua gejala itu dapat diamati di darat dan wilayah 
pesisir serta pantai. Di dasar laut, aktivitas fumarola 
menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung gas 
dan menghangatkan air laut di sekitarnya. Objek dasar 
laut ini dapat diakses. Selain itu, kawasan tersebut pada 
saat ini menjadi objek wisata khusus diving.

Perkembangan penggunaan LTJ tergantung pada 
inovasi teknologi, karena tidak semua endapan LTJ 
dapat diperlakukan sama. Sebagai contoh, neodimium 
(Nd) yang digunakan sebagai magnet super untuk disk 
drive, mobil hibrid dan generator angin; dan serium 
(Ce) sebagai bahan pokok dalam katalis otomotif; 
kebutuhannya baru meningkat belakangan ini karena 
adanya aplikasi-aplikasi baru tersebut. Demikian pula 
dengan beralihnya pasaran televisi ke teknologi TV 
datar. Jadi yang menjadi perhatian di sini adalah mencari 
endapan logam tanah jarang yang bernilai sesuai dengan 
kemajuan teknologi hijau dan aplikasi-aplikasi teknologi 
tinggi lainnya.

Penelitian di Sabang
Saat ini metode eksplorasi yang umum digunakan untuk 
pencarian LTJ atau REE adalah mulai dari kajian citra 
satelit hingga geokimia. Konsentrasi ekonomis mineral 
pembawa REE biasanya berada dalam batuan induk, 

ARTIKEL

Survei Bawah Laut.

Pengambilan contoh pasir yang mengandung REE di dasar laut.
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Ilustrasi Gunung Api bawah laut.

atau batuan yang berasosiasi dengan batuan beku alkalin 
dan karbonatit; sehingga identifikasi batuan ini harus 
dilakukan terlebih dahulu dalam eksplorasi. Bentuk 
morfologinya, yang diidentifikasi dari citra satelit, 
biasanya melingkar (sirkular), dan masih dapat dikenali 
walaupun terkubur dalam dan sangat tertutup vegetasi. 
Morfologi sirkular ini cenderung membentuk klaster 
sepanjang sabuk linier. Di samping metode tersebut, 
survei udara magnetik, radiometrik dan graviti dapat pula 
digunakan untuk mencari batuan induk. 

Penelitian geologi kelautan di wilayah pantai dan laut 
Sabang telah dilakukan di triwulan ketiga tahun 2014. 
Metode yang digunakan adalah seismik dan pengambilan 
contoh batuan dan sedimen, baik di wilayah pantai 
maupun dasar laut. Metode oseanografi digunakan pula 
terutama untuk mengukur parameterparameter yang 
berhubungan dengan pengaruh aktivitas volkanisme 
dasar laut terhadap kolom air laut, seperti temperatur dan 
salinitas. 

Dari hasil penelitian diperoleh fumarola aktif di dasar 
laut yang menghasilkan kelimpahan beberapa unsur 
tanah jarang di sekitar area semburan. Unsur-unsur tanah 
jarang tersebut adalah Nb dengan konsentrasi 4,33 ppm, 

La (16,52 ppm), Ce (38,82 ppm), Nd (19,15 ppm), Pr 
(4,907 ppm), Sm (4,04 ppm), Gd (3,95 ppm), Dy (3,38 
ppm), Th (6,432 ppm) dan U (4,335 ppm ). Nilai kadar 
atau konsentrasi LTJ tersebut adalah rata-rata dari 10 
contoh yang diambil oleh Tim Diving pada kedalaman 10, 
15 dan 23 meter.

Sedangkan di area-area solfatara dasar laut yang tidak 
aktif, data seismik menunjukkan adanya pola-pola 
sirkular dasar laut yang membentuk morfologi bukit-
bukit kecil. Contoh sedimen dan batuan di sekitar 
morfologi dasar laut ini memperlihatkan tingginya kadar 
unsur atau logam yang termasuk langka seperti Tantalium 
(Ta), Vanadium (V), dan Stronsium (Sr).

Dari hasil bahasan di atas, penulis mencoba penentuan 
daerah prospek unsur tanah jarang dasar laut di Perairan 
Sabang. Hasilnya menunjukkan bahwa prospek umumnya 
berada pada daerah terban. Area-area di Serui, Pria 
Laot, utara dan Balohan (selatan) merupakan daerah 
konservasi wisata dan pelabuhan; sehingga tidak dapat 
diganggu. Akan tetapi area-area timur  dan barat 
tampaknya menarik untuk dikembangkan. Di samping 
jauh dari pemukiman, kedua area ini bukan merupakan 
area wisata penyelaman.
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Implikasi Penelitian
Hasil kajian pustaka yang menunjukkan bentuk endapan 
REE yang sirkular, ternyata mirip dengan hasil penelitian 
di laut sekitar Sabang berdasarkan hasil analisis rekaman 
seismik. Morfologi sirkular di Sabang ini terbentuk 
pada umur Holosen-Resen, karena prosesnya masih 
berlangsung hingga saat ini. Ada kemungkinan bahwa 
endapan terdahulu sebagaimana terekam dalam sejarah 
geologi kawasan tersebut, terbentuk oleh proses yang 
sama, yaitu aktivitas vulkanisma; baik di laut maupun di 
darat.

Kecenderungan kumpulan morfologi sirkular 
terkonsentrasi pada zona linier (lurus), mengindikasikan 
pula bahwa aktivitas tektonik juga berperan dalam 
pembentukan dan distribusi endapan REE atau LTJ 
ini. Endapan REE, seperti disebut di atas merupakan 
perespon (responden) yang baik untuk parameter 
geofisika seperti magnetik dan graviti; sehingga lebih 
mudah diidentifikasi. Kini muncul istilah ‘mata kerbau 
magnetik’ (magnetic bull’s eye) untuk endapan seperti 
dijumpai di Sabang tersebut.

Melimpahnya unsur-unsur tanah jarang di daerah 
penelitian dihasilkan dari fumarola bawah laut, baik 
yang masih aktif maupun tidak. Contoh-contoh hasil 
pengambilan oleh Tim Diving di dasar laut di sekitar 
fumarola yang masih aktif menunjukkan kelimpahan 
beberapa unsur tanah jarang. Dan hasil analisis ini 
telah dibandingkan dengan hasil analisis geokimia 
contohcontoh Andaman dan Semangko, dengan hasil 
lebih tingginya data Sabang.

Kelimpahan unsur tanah jarang di sekitar fumarola dasar 
laut yang tidak aktif ditunjukkan oleh terbentuknya 
morfologi sirkular dengan ketinggian sekitar 2 hingga 3 
meter. Temuan ini merevolusikan cara eksplorasi unsur-
unsur tanah jarang di lautan sekitar gunung api bawah 
laut yang sudah mulai menurun aktivitasnya; melalui 
pemetaan geologi dan geofisika kelautan detail; untuk 
mengetahui kandungan REE dari sedimen dan batuan 
dasar laut, serta morfologi dan pola-pola deposit REE 
lainnya melalui seismik.■ 

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

ARTIKEL

Unsur

Contoh Dasar 
Laut Cr Cu Fe Ti V Zn Sr Ta

UNITS PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM

SL-02 / 90 M 7 2 0,18 115 7 8 5.030 0,12

SL-03 / 20 M 7 3 0,15 102 6 7 3.610 0,08

SL-04 / 28 M 2,5 2 0,24 176 9 8 4.690 0,05

SL-11 / 17 M 12 4 2,19 1.810 101 34 4.950 0,17

SL-13 / 7 M 
(Sedimen) 28 8 8,18 6.110 311 125 938 0,6

SL-18 / 30 M 47 21 3,84 3.140 143 63 243 0,47

SL-20 / 34 M 
(Sedimen) 21 11 6,28 4.430 222 94 363 0,49

SL-26 / 27 M 2,5 1 0,17 158 10 7 7.240 0,11

SL-31 / 21 M 
(Sedimen) 22 5 4,94 3.130 195 76 4.100 0,26

SL-34 / 15 M 15 4 1,97 1.460 84 33 3.420 0,11

SL-35 / 21 M 7 2 0,57 480 25 14 5.400 0,09

SL-39 / 28 M 8 2 0,8 627 34 16 5.550 0,07

SL-40 / 17 M 7 1 0,38 327 15 7 5.370 0,07

SL-43 / 17 M 
(Sedimen) 36 7 2,39 1.600 58 41 1.980 0,26

Tampilan hasil analisis geokimia contoh-contoh dasar laut
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RESENSI BUKU

Indonesia
dalam Lingkaran Api
Oleh: Awang H. Satyana

“Perjalanan bertualang, entah hanya menikmatinya di rumah ataupun betul-betul 
langsung berkunjung, lebih tentang apa yang bisa dilihat dalam diri kita, bukan yang 
bisa dilihat di luar sana. Kita bisa saja berkeliling dunia tetapi tidak melihat apa-apa, atau 
berkeliaran di taman kita sendiri dan dipenuhi kekaguman akan hal-hal yang tak pernah 
kita bayangkan sebelumnya” (Lawrence Blair, 2010).

DATA BUKU

Judul Buku Ring of Fire: An Indonesian Odyssey

Penulis Lawrence Blair & Lorne Blair

Tebal xx + 400

Penerbit Ufuk Press

Cetakan Oktober 2012

Bangsa Inggris mungkin mempunyai naluri penjelajahan 
melebihi pada umumnya bangsa-bangsa lainnya. 
Penjelajahan itu memang ada yang berakhir dengan 
penjajahan bangsa yang disinggahinya, tetapi tidak 
sedikit juga penjelajahan untuk kepentingan sains. Dua 
contoh menonjol dan terkait penjelajahan mereka di 
Indonesia yang menghasilkan ilmu pengetahuan adalah 
penjelajahan Alfred Russel Wallace dan Charles Darwin. 

Darwin memang tidak pernah menjejakkan kakinya di 
Indonesia, mendekatinya pernah dari Samudra Hindia 
saat dia pulang dari pengembaraannya di Amerika Selatan 
dan pulau-pulau di Samudra Pasifik, tetapi Darwin ikut 
meneliti spesies fauna Indonesia yang sampel-sampelnya 
dikirimkan secara rutin oleh Wallace dari Indonesia, 
lalu mereka berdua sebenarnya menuju penemuan teori 
evolusi berdasarkan sampel-sampel itu.

Wallace, kita ketahui sebagai penjelajah Indonesia selama 

delapan tahun, menempuh jarak 14.000 mil. Namanya 
abadi di dunia zoogeografi Indonesia sebagai Garis 
Wallace dan Wilayah Wallacea. Saat berada di Halmahera, 
ia berkirim surat kepada Darwin, sebuah surat yang 
membuat Darwin segera menerbitkan teorinya - evolusi, 
yang sudah sekitar 20 tahun Darwin gumuli sepulang 
pengembaraannya dari Amerika Selatan dan Pasifik 
dengan kapal Beagle.

Tulisan ini bukan tentang Darwin dan Wallace, tetapi 
tentang dua orang Inggris lainnya, kakak beradik 
Lawrence dan Lorne Blair. Mereka menjelajah Indonesia 
selama sepuluh tahun, sudah lama terjadi, tahun 1972-
1982. Mereka menulis buku tentang penjelajahan di 
Indonesia itu (1988, diterbitkan kembali tahun 2010), 
yang pada Oktober 2012 baru diterjemahkan bukunya 
oleh Penerbit Ufuk ke dalam bahasa Indonesia dengan 
judul seperti judul tulisan ini.
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Lawrence Blair, sang kakak adalah seorang doktor 
psiko-antropologi, sedangkan Lorne Blair adiknya 
adalah seorang sutradara film dokumenter BBC spesialis 
untuk film-film tentang alam dan budaya wilayah 
terpencil. Sebagai seorang antropolog yang tertarik 
dengan penelitian kisah-kisah magis berbagai bangsa 
di dunia, keahlian dua saudara Blair ini bertemu untuk 
memilemkan alam dan budaya Indonesia. Jadilah mereka 
pada tahun 1972 pergi ke Indonesia, mengembara di 
antara pulau-pulau terpencil di Indonesia, bertemu 
dengan suku-suku bangsa terpencil dengan budaya dan 
tradisi magis tersendiri.

Ternyata, pengembaraan kakak beradik di Indonesia 
ini terjadi berulang kali sampai total memakan waktu 
sepuluh tahun lamanya. Mereka keluar masuk hutan-
hutan di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, 
Maluku dan Papua; berlayar ribuan mil laut untuk 
mendatangi pulau-pulau terpencil dan suku-suku bangsa 
yang mendiaminya.

Berbeda dari Darwin dan Wallace yang tidak 
menghasilkan film sebab belum ada teknologi film saat 
mereka menjelajah, penjelajahan Lawrence dan Lorne 
terutama untuk didokumentasikan melalui film yang 
diproduksi guna menjadi tontonan dokumenter. Seri 
film mereka mendapatkan penghargaan internasional 
Emmy Award 1989 untuk National Educational Film. 
Beberapa tahun seusai menjelejah, tahun 1988 Lawrence 
dan Lorne Blair mengabadikan penjelajahan mereka ke 
dalam sebuah buku berjudul “Ring of Fire”. Buku ini pada 
masanya merupakan buku the best seller yang banyak 
menarik para wisatawan dan ilmuwan mancanegara 
datang ke Indonesia. 

Lawrence dan Lorne Blair bercerita tentang wilayah-
wilayah di Indonesia yang terpencil dengan suku-suku 
bangsanya yang memiliki tradisi-tradisi yang aneh, 
mendebarkan, dan memukau. Tahun 2010, Lawrence 
Blair menerbitkan kembali buku ini, menambahi subjudul 
menjadi “Ring of Fire: An Indonesian Odyssey”. Kala itu 
sang adik Lorne Blair telah tiada. Lorne yang menetap di 
Bali setelah pengembaraannya itu meninggal pada tahun 
1995 karena sebuah kecelakaan kecil yang tak terduga bisa 
mengambil nyawa. 

Sang kakak menulis tentang kematian adiknya ini dengan 
getir di kata pengantar buku yang diterbitkannya kembali 
itu.

“....adik saya dan saya awalnya adalah romantik yang 
sangat naif, yang luar biasa beruntungnya sehingga 
bisa pulang hidup-hidup, tidak hanya sekali, melainkan 
berkali-kali. Namun kehidupan, dan semesta, seperti kata 
orang-orang, tidak hanya lebih aneh daripada yang kita 
duga, namun lebih aneh daripada yang bisa kita duga, dan 
sungguh ironi tajam bahwa setelah selamat menempuh 
total 1.200 km, sebagian besar dengan berjalan kaki, 
melalui rimba raya Borneo - di mana kaki patah bukan 
hal aneh - adik tersayang saya, Lorne, jatuh ke parit 
terbuka di jalanan Legian, Bali, mengalami patah kaki, 

dan meninggal beberapa hari kemudian di rumah sakit 
setempat akibat stroke gara-gara ada sumsum memasuki 
aliran darahnya. Saya ditinggalkan dengan perasaan 
bahwa menunda waktu kematian seseorang sama sulitnya 
dengan mempercepatnya.” 

Pada Oktober 2012, Penerbit Ufuk Press menerjemahkan 
buku yang diterbitkan kembali oleh Lawrence Blair pada 
2010 itu dan memberinya judul “Ring of Fire: Indonesia 
Dalam Lingkaran Api”. 

Seperti disebutkan di atas, buku ini bercerita tentang 
persinggahan kakak-beradik Blair selama sepuluh tahun 
di kepulauan paling besar di dunia namun kala itu 
kurang dikenal: Kepulauan Indonesia. Di tengah-tengah 
hutan hujan tropis yang tidak dapat ditembus, gunung-
gunung api yang meletus, dan keindahan alam yang 
sangat mengagumkan, mereka telah menuangkan kisah 
tentang salah satu penjelajahan yang paling menawan dan 
menarik dalam bentuk film dan buku.

Pengembaraan mereka dimulai pada 1972 dengan 
melakukan perlayaran sejauh 2.500 mil menuju Pulau 
Rempah-Rempah dalam cerita dongeng untuk mencari 
burung Cenderawasih Kuning-Besar. Lalu dilanjutkan 
dengan penjelajahan selama sepuluh tahun ke berbagai 
pulau di Indonesia. Mereka pernah hidup di antara 
Suku Asmat yang kala itu masih kanibal, hidup dengan 
para dukun dan tabib di Bali, bertemu dengan “naga” 
pemakan manusia komodo, dan mengembara bersama 
para “pengembara mimpi” di Kalimantan. Dengan 
keberanian, humor, dan hasrat yang luar biasa untuk 
mengetahui hal-hal yang tidak diketahui, kakak-beradik 
Blair menceritakan kita kisah-kisah yang ajaib seperti 
dongeng-dongeng kuno yang masih tumbuh dengan 
suburnya di pelosok-pelosok Indonesia.

Sepuluh bab ditulisnya untuk menceritakan kisah 
penjelajahan ini, dimulai dengan Negeri Mimpi Kala 
Terjaga, kemudian berturut-turut: Menuju Cincin Api, 
Anak-Anak Bintang Terakhir, Saga Kepulauan Rempah-
Rempah, Menuju Wilayah Burung Cenderawasih, Hidup 
di antara Suku Kayu, Pulau Naga, Tarian Para Prajurut, 
Pengelana Mimpi dari Kalimantan, dan diakhiri oleh 
Wayang Kehidupan.

Sayang buku terjemahan ini tidak memasukkan semua 
foto eksklusif dari edisi aslinya yang hanya bisa terlihat 
eksklusivismenya bila dicetak di atas kertas yang 
mengkilap. Meskipun itu foto-foto lama, namun susah 
ditandingi momennya oleh foto-foto moderen sekalipun.

Namun secara umum penerjemahan buku terkenal 
Ring of Fire ini patut dipuji sebab dapat mengenalkan 
kita kepada kisah-kisah unik dari berbagai pelosok 
Negeri ini yang belum tentu kita ketahui meskipun kita 
sendiri bangsa Indonesia dan sehari-harinya tinggal di 
Indonesia.■

Peresensi adalah Tenaga Ahli Geologi & Geofisika SKK Migas

RESENSI BUKU
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Mempertalikan
Oleh: T. Bachtiar dan Oman Abdurahman

Barelang

ESAI FOTO
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Meski berstatus kota industri, Batam dan sekitarnya, yaitu kawasan Batam-Rempang-
Galang (Barelang), memiliki lokasi wisata seperti Pantai Mirota, Pantai Melayu, Pantai 
Sembulang, Camp Vietnam, dan Pantai Melur. Pemukiman dan aktivitas industri 
yang tak mengindahkan daya dukung lingkungan setempat, dapat mengancam 
keberlangsungan Barelang.

Jembatan Barelang. Foto: Gunawan.

ESAI FOTO
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Inilah ikon Kota Batam, Jembatan Barelang yang aslinya bernama Jembatan Fisabilillah,  
bagian dari enam jembatan penghubung di Kepulauan Riau. Foto: Ronald Agusta

Pulau Batam dengan Singapura hanya dipisahkan 
selat selebar 15 km. Di sini ada lima pelabuhan yang 
dapat menghubungkan Pulau Batam dengan Johor dan 
Singapura. Jarak yang dekat dengan waktu tempuh yang 
singkat, menjadi daya tarik untuk melakukan perjalanan. 
Dan, tentu, perjalanan itu harusnya dilakukan dari Johor 
dan Singapura ke Pulau Batam, bukan sebaliknya. 

Itulah tantangannya. Bagaimana membangun Kota Batam 
dan kawasan pendukungnya menjadi daya tarik tujuan 
wisata Asia? Bagaimana membangun kota yang ramah 
lingkungan, dinaungi pepohonan, yang suasananya, 

alamnya, budayanya, berbeda dengan yang ada di negara 
asalnya, sehingga wisatawan akan berdatangan dan 
merasa nyaman? Sebab, naluri dasar wisatawan adalah 
pergi ke suatu kawasan yang berbeda dengan apa yang 
ada di negaranya. 

Itu tantangan utama pembangunan Batam, juga pulau-
pulau lainnya yang berdekatan seperti Rempang dan 
Galang – ketiganya kini populer disebut kawasan 
“Barelang” – bila kawasan ini dirancang menjadi tujuan 
wisata. Dengan suhu rata-rata 26,2° C - 28,4° C, tanpa 
penataan kawasan dengan pepohonan yang rindang, 
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wisatawan ke kawasan ini hanya akan betah berada di 
dalam hotel yang suhunya dapat disesuaikan.

Dari sisi kebumian, pulau-pulau yang tersebar di 
Kepulauan Riau, seperti Barelang, merupakan bagian 
dari paparan kontinental yang telah mengalami erosi 
dari daratan Pra Tersier, membentuk pulau-pulau besar 
dan kecil yang kini dihubungkan dengan laut. Sementara 
keadaan permukaan tanah di Kota Batam pada umumnya 
datar dan bergelombang dengan bukit-bukit kecil 
berketinggian maksimum 160 m dpl. Sungai-sungai kecil 
mengalir pelan. 

Oleh karena itu, pembangunan di pulau kecil seperti 
Barelang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Bila 
pembangunan dilakukan seperti saat ini, masa depan 
kawasan ini sangat dipertaruhkan, terutama masalah air. 
Semula, kawasan ini terjaga keseimbangan ekologisnya 
karena perbandingan antara luas hutan dengan kawasan 
terbangun masih sangat baik, yaitu ketika perbukitan, 
lahan basah, rawa, dan kebun, keadaannya masih sangat 
terjaga.  

Namun, kenyataan berkata lain. Investasi yang pesat di 
Kota Batam berdampak besar terhadap melonjaknya 

Kanan Atas: Gerbang jembatan Barelang. Kanan Bawah:  Perahu melintas di bawah jembatan Barelang. 
Foto: Priatna.
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harga tanah. Pabrik dan pertokoan berkembang sangat 
pesat, sehingga menjadi gula bagi penduduk di luar 
pulau ini untuk mengadu peruntungan di sini. Jumlah 
penduduknya pun terus melesat. Para pendatang baru itu 
banyak yang tidak mampu untuk menyewa atau membeli 
rumah, sehingga mereka menyerbu lereng-lereng bukit 
untuk mendirikan rumah-rumah sementara di sana. 

Akibatnya, luasan hutan semakin menyusut. Hal ini 
berarti daerah tangkapan hujan pun semakin menyempit 
seiring dengan tingginya pertumbuhan kota. Untuk 
mendapatkan lahan, maka perbukitan pun diratakan, 
sehingga tanah pucuk di atas dijadikan tanah untuk 
mengurug lahan yang lebih rendah di bawahnya. 
Keadaan inilah yang paling menghawatirkan, sebab 

air di alam mempunyai hukumnya sendiri. Bila tanpa 
usaha nyata untuk menata pulau-pulau kecil ini dengan 
ramah lingkungan, maka air bersih bagi warga kota dan 
wisatawan akan menjadi masalah.

Kerusakan karena pembangunan di sempadan pantai 
pun tak jauh berbeda dengan di darat. Ekosistem pantai 
dengan hutan bakau, rawa, kebun, hutan sekunder, 
dan hutan primer, menjadi terganggu, padahal sangat 
berarti bagi keseimbangan ekologis, dan menjadi habitat 
bagi satwa. Perairan lautnya, secara umum merupakan 
ekosistem perikanan yang dipengaruhi arus dari 
Samudera Hindia yang melewati Selat Malaka, dan arus 
dari Laut Cina Selatan. Kawasan ini merupakan daerah 
yang subur bagi macam-macam jenis ikan.

Kiri Atas: Jembatan Barelang dari sisi yang lain. Foto: Ronald Agusta. Kiri Bawah: Pemandangan 
perbukitan sampai ke laut lepas di kawasan Barelang. Foto: Deni Sugandi
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Kehancuran pantai yang secara sistemik berdampak 
menurunkan daya dukung lingkungan itu bukan 
hanya diakibatkan oleh para investor, tapi juga oleh 
kegiatan penduduk. Selain rumah-rumah liar yang terus 
merangsek ke atas perbukitan, pantai-pantai pun sudah 
mengalami tekanan ekologis yang berat. 

Batu kapur atau batukarang banyak digunakan oleh 
masyarakat sebagai bahan bangunan. Di sisi lain, terumbu 
karang adalah tempat berkembang-biaknya ikan, juga 
salah satu daya tarik pariwisata. Dengan demikian, 
pembangunan wilayah pesisir dan laut kawasan Barelang 
harus sangat hati-hati, sebab pantai-pantai itu termasuk 
dalam kawasan yang rawan banjir, dan abrasi, pada 
musim-musim tertentu juga rawan gelombang pasang.

Selepas mentari berpamitan, kelap-kelip lampu berganti menghiasi jembatan Barelang. Foto: Gunawan

Pembangunan kawasan Barelang saat ini perlu penataan 
ulang, agar menjadi kawasan yang alamnya, suasananya, 
keteduhan dan kenyamanannya lebih baik dari negara 
asal wisatawan. Bila kekeliruan dalam pembangunan yang 
menghancurkan lingkungan itu dibiarkan, sesungguhnya 
perkembangan kota dan wilayah di ketiga pulau tersebut 
sedang menggali kuburnya sendiri. ■

T. Bachtiar, anggota Masyarakat Geografi Indonesia (MGI) dan 

Kelompok Riset Cekungan Bandung (KRCB).

Oman Abdurahman adalah Kepala Museum Geologi, Badan 

Geologi. 
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SKETSA

Amfiteater raksasa lembah Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat merupakan 
lembah alami berbentuk tapal kuda yang terbesar di Indonesia. Gambaran 
besarannya adalah 12 km panjang, yaitu jarak dari Pantai Palangpang ke 
tebing Panenjoan dan lebarnya sekitar 7 km, yaitu jarak dari tebing Curug 
Cikanteh ke Panenjoan. Dinding amfiteater ini terbentuk dari lapisan-lapisan 
batupasir yang keras dari Formasi Jampang berumur Miosen.

Sketsa: Eko Pramudyo
Teks: Oman Abdurahman

Amfiteater Ciletuh
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Titik-titik menonjol hitam kecoklatan itu adalah geligi 

yang tertancap pada rahang bawah fosil kuda nil 

(Hippopotamus simplex). Rahang yang tertanam dalam 

batu pasir berona keabuan ini ditemukan oleh Tim 

Vertebrata Museum Geologi Bandung pada 2012 di 

daerah Pasir Cabe, Desa Wanareja, Kecamatan Subang, 

Jawa Barat. Sesuai dengan lingkungan pengendapannya, 

fosil ini ditemukan dalam Formasi Citalang dan ditaksir 

berumur Pleistosen Tengah, sekitar 800 ribu tahun yang 

lalu.

Foto: Gunawan 
Teks: Atep Kurnia

Kuda Nil 
dari Pasir Cabe
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Taman bumi tidak melulu tentang batuan. Ia justru tentang 

masyarakat. Maka, sangat penting untuk melibatkan masyarakat 

sebanyak mungkin untuk berkunjung ke taman bumi dan menikmati 

kondisi geologinya melalui geowisata. Memaksimalkan program 

geowisata di dalam taman bumi akan mensejahterakan masyarakat 

setempat secara ekonomi. Selain itu, melalui taman bumi masyarakat akan 

terbantu dalam memahami evolusi bentang alam di tanah 

yang dipijaknya. 
 
Chris Woodley-Stewart, Geopark Manager,  
North Pennines AONB, United Kingdom.
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