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IBERBUMI

Bagaimana Gempa Bumi Terjadi
Gempa bumi adalah pelepasan energi tiba-tiba di dalam kerak Bumi atau selubung Bumi

bagian atas yang biasanya diakibatkan oleh pergerakan atau pematahan sepanjang bidang
sesar atau oleh adanya pergerakan magma pada aktivitas volkanik. Di Indonesia, gempa bumi
besar umumnya terjadi akibat proses subduksi lempeng yang menimbulkan sesar. Pelepasan
energi pada sesar dari lempeng yang patah ini menimbulkan gelombang gempa yang merambat
di permukaan Bumi. Jika energi yang dilepaskannya besar dan fokusnya dangkal, getaran ini
menimbulkan kerusakan besar pula di permukaan Bumi. Besaran gempa bumi (magnitude)
akan ditentukan oleh besarnya energi yang dihasilkan akibat proses pergerakan di kerak Bumi,
sedangkan intensitas gempa bumi ditentukan oleh jarak terhadap episentrum, kedalaman fokus
gempa bumi, dan sifat batuan yang dilaluinya.
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EDITORIAL

Mitigasi Gempa: Dari Riset hingga Rumbutampa
Tak terasa, 10 tahun lewat sudah sejak gempa besar mengguncang Yogyakarta dan
sekitarnya pada 27 Mei 2006 yang menyebabkan ribuan korban jiwa dan miliaran
kerugian harta benda. Peristiwa ini dan kejadian gempa lainnya seperti gempa Aceh
2004 dan gempa Flores 1992, kini kita kenang kembali. Selain itu, dua kejadian
gempa besar teranyar di dunia pada April 2016, yaitu gempa Kumamoto, Jepang (7,3
SR) dan gempa Ekuador (7,8 SR) dengan total ratusan korban jiwa, juga menguatkan
kita untuk kembali mengingat wilayah Indonesia yang sering dilanda gempa.

Indonesia dikenal selain sebagai negeri gunung

api, juga wilayah yang paling kerap diguncang gempa.
Salah satunya, yang terdahsyat di zaman modern ini,
adalah gempa yang menyebabkan tsunami Aceh 2004
dengan total korban di Banda Aceh dan sekitarnya
saja mencapai lebih dari 165.000 orang. Terdapat tiga
gempa besar lainnya yang korbannya lebih dari 1.000
jiwa yang juga termasuk gempa besar di dunia. Salah
satunya adalah gempa Yoga 2006.
Dengan besaran 5,9 SR atau 6,3 Mw, gempa Yogya
yang bersumber di darat juga memberikan dampak
yang hebat. Terlebih karena waktu itu masyarakat
semua sedang fokus pada letusan gunung Merapi
yang mengalami peningkatan kegiatan. Korban yang
diakibatkannya pun cukup banyak, mencapai 6.000
jiwa. Pada saat kejadian, masyarakat pun sempat panik
oleh berbagai isu yang berkembang, seperti isu akan
terjadinya tsunami akibat gempat tersebut.
Memang, prekursor atau tanda-tanda awal kejadian
gempa dan tsunami dapat dikatakan hampir tidak
ada. Tanda-tanda dari kearifan lokal masih sulit untuk
dirumuskan atau digeneralisasi. Ancaman gempa
adalah risiko hidup di jalur gempa, yakni di sekitar
pertemuan lempeng-lempeng tektonika, yang faktor
bahayanya (kapan persisnya dan seberapa besar terjadi,
serta di mana saja yang akan terlanda gempa) sangat
sulit untuk diketahui. Namun, sebenarnya cukup
banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi
risikonya.
Mitigasi atau upaya-upaya untuk mengurangi
bencana akibat gempa memerlukan pengetahuan
tentang sumber bencana gempa. Untuk itu, riset
tentang gempa mutlak perlu terus ditingkatkan guna
mempertajam perkiraan tentang kejadian gempa di
masa yang akan datang. Manfaat lainnya, sebagai
bahan untuk merumuskan langkah yang diperlukan
mulai dari rencana mitigasi, analisis risiko, sampai
ke mikrozonasi gempa. Yang terakhir ini berguna
antara lain untuk penataan ruang dan persyaratan
pembangunan konstruksi di zona gempa.

Upaya lainnya dalam mitigasi ini adalah sosialisasi
tentang sebab-sebab kejadian gempa dan sumbersumber “pembunuh” dalam peristiwa gempa seperti
tsunami, longsor, dan bangunan yang runtuh,
termasuk kepanikan yang dapat menyebabkan
bertambahnya korban. Dalam sosialisasi ini
masyarakat diberi pengetahuan dan praktek tentang
cara-cara menghindari ancaman gempa.
Mitigasi lainnya dapat didekati dengan rekayasa teknik
dalam pembangunan gedung atau rumah tinggal.
Di perkotaan, konstruksi bangunan seperti hotel
atau perkantoran pada kawasan aktif gempa sudah
seharusnya memenuhi syarat konstruksi yang telah
ditetapkan. Di pedesaan, dengan mempertimbangkan
kemampuan masyarakat dan kearifan lokal, salah
satu alternatif yang dapat diterapkan adalah konsep
pembangunan “rumbutampa” atau rumah bambu
tahan gempa.
Menurut Sobirin, salah satu narasumber Geomagz
edisi ini, sebanyak 80% dari sekitar 81.000 desa/
kelurahan di Indonesia berada di daerah rawan gempa,
sehingga sangatlah mendesak untuk mengadakan
gerakan “Masdesampa” atau “Masyarakat Desa Sadar
Gempa”. Salah satu upaya di dalam Masdesampa
adalah membangun rumbutampa secara gotong
royong sebagai suatu upaya mitigasi yang arif
untuk mengantisipasi kemungkinan gempa yang
bisa tiba-tiba melanda. Bambu sangat ideal untuk
bahan bangunan di pedesaan, jumlah dan jenisnya
pun melimpah, sehingga sepantasnyalah bambu
dimaksimalkan kegunaannya untuk kesejahteraan
rakyat pedesaan, di antaranya untuk antisipasi risiko
gempa. Paling tidak, di masa tanggap darurat gempa,
bambu dapat digunakan sebagai bahan bangunan
sementara di pedesaan.

Oman Abdurahman
Pemimpin Redaksi
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Sepuluh tahun yang lalu, tepatnya pada
hari Sabtu Wage tanggal 27 Mei 2006
pukul 05.54.01 WIB, bumi Yogyakarta
dan Jawa Tengah diguncang gempa
bumi (gempa) yang kuat yang berpusat
di darat. BMKG mencatat kekuatan
gempa ini 5,9 SR, sedangkan USGS
mencatat kekuatannya 6,2 Mw.
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Pada hari Jumat, 1 April 2016,
Museum Geopark Batur telah
diresmikan oleh Menteri ESDM,
Sudirman Said. Dengan telah
diresmikannya Museum Geopark
Batur, kini masyarakat sudah dapat
mengunjungi museum pertama yang
bertemakan geopark yang berada di
Bali ini.
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Siapa Nenek Moyang Kita di Kepulauan Indonesia ?

RESENSI BUKU
86 Geliat Bumi Dieng
Buku Gejolak Dieng sebagian besar
diangkat dari hasil penelitian
penulisnya, Priatna, selama mengikuti
studi pascasarjana di Fakultas Teknik
Geologi, Universitas Padjadjaran
Bandung (2014). Secara umum isi
buku ini merupakan bagian dari kajian
Priatna yang berupaya memahami
perilaku aktivitas vulkanik dengan
fokus penelitian pada gas vulkanik di
kawasan wisata Dieng.

PROFIL
54 M.T. Zen Berbekal Pustaka
Menjelajahi Alam

Ribuan pustaka dengan beragam
tema mengisyaratkan sang
pemiliknya terkait erat dengan
dunia literasi, dunia baca dan tulis.
Selama ini, M.T. Zen dikenal sebagai
ahli geologi, ahli geofisika, eksponen
Angkatan 1966, intelektual publik,
dan penjelajah alam. Riwayat hidup
dan intelektualitasnya tentu tidak
terlepas dari dunia pustaka.

ESAI FOTO
88 Dieng, Calon Geopark yang Menjanjikan
Masyarakat di dunia kini berlomba
menata kawasan wisata geologi
yang dimilikinya untuk dapat diakui
menjadi geopark (taman bumi) dunia di
negaranya. Geopark yang memadukan
keragaman geologi, hayati, dan budaya
itu resmi menjadi program UNESCO.

LANGLANG BUMI
66 Wangi Cengkih Ternate
Pulau Ternate adalah Gunung
Gamalama. Pulau penghasil cengkih
ini identik dengan gunung ini yang
menjadi titik pusatnya. Gunung api
yang sudah puluhan kali meletus,
melelerkan lava dan menyemburkan
abu dan pasir itu, menyusun perlapisan
yang saling bertumpuk antara batu
pejal dan lahar yang membentuk
lereng dan tubuh gunung.
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SURAT
Geomagz is a must read magazine. Indonesia is a great country with great natural resources that
can be developed into great nation. This magazine provides mind-blowing articles that telling
us about the Beauty of Indonesia and so everybody can learn geology, no matter he/she is. I am
hopeful that this magazine will “wake” nature loving spirit and motivate the next generation of
Indonesia to thrive! Keep inspiring the nation. Well done Badan Geologi- Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral!
Mirzam Abdurrachman
Lecturer of Department of Geology
Faculty of Earth Sciences and Technology
Institut Teknologi Bandung

Geomagz adalah salah satu majalah
populer yang menjadi pilihan saya
untuk meng-update wawasan dan
pengetahuan khususnya tentang
ilmu kebumian. Awalnya saya
mengira Geomagz itu seperti majalah
mingguan yang memberitakan
sesuatu yang tidak begitu produktif.
Namun, setelah saya coba telaah dan
sering membacanya, pendapat saya
berubah karena apa yang saya kira
tidak seperti kenyataan yang saya
dapatkan setelah membaca Geomagz.
Berbicara konten, Geomagz sangatlah
membantu terhadap pemahaman
tentang ilmu kebumian baik untuk
pemula maupun bagi mereka yang
sudah malang-melintang dalam dunia
kegeologian.
Penyampaian kalimat per kalimat
dalam Geomagz sangat mudah untuk
dipahami sehingga menggiring
keingintahuan dari pembaca menjadi
terjawab. Hal-hal kecil memang masih
ada yang harus disempurnakan,
namun secara keseluruhan sajian
Geomagz sudah lebih dari cukup
untuk menjadi daya pikat masyarakat
terhadap dunia kegeologian yang
dijembatani oleh Geomagz terlebih
untuk pengembangan geowisata.
Khusus untuk Geomagz Vol. 6 No.
1, Maret 2016, dengan informasi
tentang kegunungapian yang sangat
lengkap termasuk di dalamnya
aspek sejarah dan kronologi tentang
gunung api sangat memberikan
wawasan dan ilmu pengetahuan serta
menjadi suplemen untuk pemahaman
kegeologian yang lengkap.

Dudi Nasrudin Usman
Dosen Teknik Pertambangan UNISBA
Dari beberapa edisi majalah Geomagz
yang pernah saya baca, menurut saya
Geomagz Vol. 6 No. 1 Maret 2016,
merupakan salah satu edisi yang
paling menarik. Edisi ini membuka
lembaran tahun 2016 dengan
mengupas banyak gunung api.
Mungkin sekitar 90% isinya berlatar
tentang gunung api yang disajikan
atau diulas dari berbagai sudut. Buat
saya ini benar-benar menarik.
Sejarah Gunung Rinjani -Taman
Nasional Gunung Rinjani yang
menjadi salah satu liputan utama
edisi tersebut, sangat keren. Sebagai
gunung api tertinggi kedua dan salah
satu gunung api yang menjadi tujuan
para penggiat alam bebas ataupun
wisatawan minat khusus di Indonesia,
baik lokal maupun mancanegara,
liputan tersebut menjadi informasi
yang sangat bermanfaat.
Ada sedikit usul. Untuk edisi
berikutnya, di dalam artikel-artikel
tentang gunung/gunung api, agar
ditanamkan awareness (kesadaran)
tentang konservasi/pelestarian
di bidang vulkanologi, geologi,
arkeologi dan lain-lain di sepanjang
jalur-jalur pendakian ataupun camp.
Tujuannya supaya para pengunjung
yang saat ini jumlahnya meningkat
luar biasa, tidak merusak atau tidak
melakukan vandalism pada tempattempat tersebut. Majalah Geomagz
agar disebarkan kepada khalayak
yang lebih luas lagi supaya pesanpesannya dapat menjangkau lebih

banyak kalangan. Sangat menarik, jika
Geomagz dapat dijumpai di beberapa
perpustakaan, kedai kopi yang
sekarang menjamur, dan toko-toko
yang menjual berbagai perlengkapan
outdoor.
Saya sangat salut dan bangga
dengan tim redaksi Geomagz atas
kerja kerasnya untuk menyajikan
ilmu kebumian dengan ulasan yang
menarik dan gaya bahasa semi
populer, sehingga kita tidak mesti
selalu mengernyitkan dahi untuk
untuk mengerti sains. Maju terus
Geomagz, semoga terus menjadi
inspirasi masyarakat Indonesia
utamanya generasi muda agar
semakin bangga dengan tanah airnya.
Harley B. Sastha
Travelwriter dan penggiat alam bebas,
tinggal di Jakarta
RALAT:
Pada Geomagz Vol. 6 No. 1 edisi
Maret 2016, rubrik peta, pada
halaman 60-69, judul peta, tertulis:
Peta Geotrek Taman Nasional Bukit
Barisan, seharusnya: Peta Geotrek
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

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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Batuan Bancuh
Bantimala
Kompleks Bantimala di Kabupaten Pangkep,
Sulawesi Selatan, dibentuk oleh kepingan-kepingan
raksasa bermacam batuan seperti batupasir, sekis,
rijang, batuserpih, batuan ultramafik dan batuan
bancuh. Bersama kepingan batuan lain, kepingan
batuan bancuh berbanjar memanjang utaraselatan
sepanjang 25 km, yang singkapan paling
istimewanya bisa disaksikan di Sungai Pateteyang.
Singkapan batuan bancuh di sungai Pateteyang
untuk pertama kali dapat diamati melalui
pandangan mata burung memperlihatkan rijangbatuan sedimen dari lantai samudra berdampingan
dengan batupasir dan sekis yang berasal dari
keratan benua. Rijang diketahui berumur Kapur
tengah (Albian – Cenomanian) berdasarkan fosil
renik radiolaria yang dikandungnya. Batuan bancuh
di Sungai Pateteyang layaknya text book di alam
yang bercerita tentang evolusi Komplek Bantimala
dan pembentukan Kepulauan Indonesia.

Mélange in Bantimala
The Bantimala Complex in Pangkep Regency, South
Sulawesi, is a tectonic assemblage of a giant slices
of various rocks including sandstone, schist, chert,
shale, ultramafic rocks and mélange. Together with
other rock slices, the mélange extend in north-south
direction up to 25 km, and the most distinct outcrop
of which can be observed at the Pateteyang River.
Mélange in the Pateteyang River for the first time can
be seen through a bird’s eye view clearly shows the
juxtaposition of chert derived from the ocean floor
with schist and sandstone of continental fragments.
The chert is of middle Cretaceous (Albian-Cenomanian)
in age based on the content of radiolarian fossil. Here,
the mélange like a textbook in the nature that tells
story about the evolution of the Bantimala Complex
and the forming of Indonesian Archipelago.

Foto: Ronald Agusta
Teks: Munasri
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Liang Ara Raya
Kars Sangkurilang-Mangkalihat
yang Terancam Eksploitasi
Semenanjung Sangkurilang dan Mangkalihat di Kalimantan timur
laut merupakan semenanjung raksasa yang membentuk Pegunungan
Marang. Hampir seluruhnya merupakan wilayah karst yang terbentuk
dari batugamping bioklastik dan terumbu Formasi Tendehantu
yang berumur Miosen Awal – Tengah, kira-kira 15 – 20 juta tahun.
Salah satu gunung di sebelah timur laut semenanjung ini dikenal
sebagai Liang Ara Raya. Seperti umumnya wilayah kars SangkurilangMangkalihat, Liang Ara Raya berciri khasnya berupa kars menara
dengan tinggi lebih dari 70 m dari dataran di bawahnya. Beberpa gua
yang berada di gunung ini kaya akan gambar cadas (garca). Sayang
beberapa di antaranya te;lah rusak karena vandalisme. Namun
ancaman yang lebih serius gunung ini adalah penghancuran total
seluruh gunung untuk eksploitasi batugamping bagi industri semen.
Foto: Aidil Putra
Teks: Budi Brahmantyo

Liang Ara Raya, SangkurilangMangkalihat Karst Region that
Threatened by Exploitation
Sangkurilang-Mangkalihat Peninsula in northeast of Kalimantan is a
giant peninsula that forms the Marang Mountains. Almost entirely of
the mountain dominated by karst region that formed by reefal bioclastic
limestones of Early – Middle Miocene Tendehantu Formation, ca. 15-20
million years. One of the mountains in the northeast of the peninsula
is known as Liang Ara Raya. Like most regions of SangkurilangMangkalihat karst region, Liang Ara Raya is characterized by its
distinctive form of karst tower with a height of more than 70 ms from
the plain below. Several caves are rich in rock painting. Unfortunately
some of them were damaged due to vandalism. However, a more
serious threat is the total destruction of the entire mountains due to the
exploitation of limestone for cement industry.
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Fondasi
Alamiah

Kolom Basalt di
Sape, Sumbawa
Sebuah pulau kecil di lepas pantai Sape, Kabupaten
Bima ujung timur, Sumbawa, tersusun dari batubatu yang unik. Satu sisi pulau terbentuk dari
susunan kolom-kolom batu segi lima atau segi enam
yang teratur. Mungkin banyak orang menyangka
susunan batu ini adalah fondasi bangunan
purbakala. Namun tidak. Alam bekerja dengan
sempurna. Sebuah terobosan magma basalt ke
permukaan akan membentuk kolom-kolom ini
dengan sendirinya secara alamiah ketika terjadi
efek kontraksi saat magma mengalami proses
pendinginan.
Foto: Arif Kurniawan
Teks: Budi Brahmantyo

Natural foundation of
Basalt Column at Sape,
Sumbawa
A small island off the coast of Sape, east end of Bima,
Sumbawa, composed of unique stones. One side of
the island is formed by neat composition from stone
columns in shape of pentagon or hexagon. Perhaps
many people think this is the foundation of stone
structure from ancient buildings. But not like that.
Nature works perfectly. An extrusion of basaltic
magma to the surface can form these columns
naturally when the contraction effect took place
during magma cooling.
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Seperti
Taman Jura

di Puncak Cartensz
Ketika puncak-puncak Cartensz yang
berbatugamping berumur Tersier dimahkotai salju
tropis abadi di Pegunungan Jayawijaya, Papua,
bagian lereng bawahnya dihiasi hutan palem dan
rerumputan. Pemandangan itu membawa imajinasi
kita pada hutan-hutan Jura sekitar 200 juta tahun
yang lalu yang digambarkan melalui imajinasi artis
melalui buku atau film. Sayangnya Papua pada saat
itu merupakan lingkungan laut, sehingga imajinasi
adanya dinosaurus daratan harus disingkirkan.
Foto: Noer Huda
Teks: Budi Brahmantyo

Like Jurassic Park in the
Cartensz Peak
When Cartensz Peak where dominated by Tertiary
limestone crowned by tropical perpetual snow in
the mountains of Jayawijaya, Papua, part of the
slope beneath is decorated by palm forest and
grasses. The view brings an imagination to the
Jurassic forests about 200 million years ago which is
illustrated by the artist’s imagination through books
or movies. Unfortunately Papua at that time was
marine environment, so that the imagination of the
existence of land dinosaurs must be removed.
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Fenomena
Struktur Geologi
Misterius
di Gunung Botak,
Manokwari Selatan
Dua jam perjalanan dengan mobil ke selatan
Manokwari, Kepala Burung, Papua Barat, kita dapat
menyusuri tebing pantai rawan longsor yang dalam
geologi dikenal sebagai Zona Sesar Ransiki. Salah
satu fenomena yang teramati adalah fitur struktur
geologi yang masih misterius di dinding perbukitan
yang disebut Gunung Botak karena tidak adanya
tumbuhan. Fenomena yang terjadi pada selangseling batuan metasedimen terdiri dari batupasir,
serpih dan tuf pada Kelompok batuan PermoKarbon Mawi diduga struktur slump yang mungkin
juga mengalami sesar seretan (drag fold) atau
bahkan terfoliasi (foto diambil saat Ekspedisi NKRI
2016 Koridor Papua Barat).
Foto dan teks: Budi Brahmantyo

Mysterious Phenomenon
of Geological Structure
in Gunung Botak, South
Manokwari
A two-hour drive to the south of Manokwari, the
Bird’s Head of West Papua, we can down to a
landslide prone coastal cliffs, which in geology
known as Ransiki Fault Zone. A phenomenon that
is observed is a mysterious geological feature in the
walls of hills called Gunung Botak (Bald Mountain)
due to the absence of plants. The phenomenon that
occurs in intercalation metasediment rocks consist
of sandstone, shale and tuff on a Permo-Carbon
Mawi Group is estimated a slump structure that may
also undergone by drag fold or even foliated (the
photo taken during 2016 NKRI Expedition of West
Papua Corridor).
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Ebulobo

Menjulang di
Selatan
Cekungan Soa

Gunung Ebulobo dilihat dari Rawe dan Boawae. Gunung yang dikenal
juga sebagai Emburombu atau Puncak Nage Keo ini adalah gunung
stratovolcano yang terletak di bagian selatan dari Kabupaten
Nagekeo di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Gunung Ebulobo
menjulang di atas Kecamatan Boa Wae di sebelah utaranya yang
secara geomorfologi merupakan bagian dari Cekungan Soa yang kaya
akan fosil mamalia. Bentuk gunung simetris dengan ketinggian 2124
m ini bagian atasnya berupa kubah lava berbentuk datar. Sejarah
letusannya, yang tercatat sejak 1830, antara lain berupa lelehan lava di
lereng utara serta letusan-letusan eksplosif pada puncak kawahnya.
Foto dan teks: Deni Sugandi
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Ebulobo
Looming in the
Southern of
Soa Basin

Ebulobo Volcano seen from Rawe and Boawae. The volcano which
also known as Emburombu or Peak Nage Keo is a stratovolcano that
located in the southern part of the Nagekeo Regency, Flores Island,
East Nusa Tenggara. Ebulobo mounts over the northern part of Wae
Boa District, which geomorphologically belongs to Soa Basin which is
rich in mammalia fossils. The symmetrical shape of the volcano with
an altitude of 2124 m, its top is the flat lava dome. Its eruption history
has been recorded since 1830, among others, in the form of molten
lava on the northern slopes and explosive eruptions at the summit
crater.

15

Barisan Kecokelatan
di Pesisir Malingping

Di kejauhan, cakrawala disaput warna biru langit, ditingkahi warna putih
ombak yang bergulung-gulung. Di latar depan, barisan batuan berwarna
kecokelatan, seolah memagari buncah ombak Samudra Hindia. Inilah penanda
khas pantai di daerah Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. Barisan batuan
tersebut merupakan batupasir yang termasuk Formasi Bayah, yang terdiri dari
konglomerat, batupasir kuarsa, batulempung, tuf dan batubara. Satuan ini
berumur Eosen dan diendapkan pada lingkungan paralik (Sujatmiko & S. Santosa,
1992).
Foto: Eka Kurniawijaya
Teks: Oman Abdurahman
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The Brownish Row on Malingping Beach
In the distance, the horizon covered by the blue sky, accompanied by the whitish rolling
waves. In the foreground, rows of brownish rocks as if fenced the waves of the Indian
Ocean. This is a distinctive marker of Malingping beaches, Lebak Regency, Banten.
The rocks are sandstone of Bayah Formation which consists of conglomerate, quartz
sandstone, claystone, tuff and coal seams. This unit belongs to Eocene Epoch and
deposited on the paralic depositional system (Sujatmiko & S. Santosa, 1992).

17

ARTIKEL UTAMA

10 Tahun

Gempa
Yogyakarta
Oleh: Supartoyo, Oman Abdurahman, dan Atep Kurnia

Sepuluh tahun yang lalu, tepatnya pada hari Sabtu Wage tanggal 27 Mei 2006
pukul 05.54.01 WIB, bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah diguncang gempa bumi
(gempa) yang kuat yang berpusat di darat. BMKG mencatat kekuatan gempa ini 5,9
SR, sedangkan USGS mencatat kekuatannya 6,2 Mw. Gempa sangat mengagetkan
masyarakat Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah, karena pada saat yang bersamaan,
Pemerintah Daerah dan masyarakat sedang fokus pada upaya mitigasi letusan gunung
Merapi yang aktivitasnya meningkat.

18
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Gempa Yogya 2006, kembali menyadarkan kita akan
pentingnya upaya mitigasi, baik mitigasi struktural
atau fisik maupun non struktural atau non fisik.
Upaya mitigasi tersebut harus dilakukan secara terus
menerus yang bertujuan untuk meminimalkan risiko
bencana gempa dan tsunami di wilayah Yogyakarta
yang mungkin akan terulang di kemudian hari.
Termasuk upaya mitigasi non fisik, yaitu sosialisasi
dan penyampaian data serta informasi seputar bahaya
dan dampak gempa agar masyarakat tidak mengalami
kepanikan dan tidak mengikuti isu yang tidak jelas
sumbernya pada saat kejadian gempa.

Geologi dan Tektonik
Daerah Yogya merupakan bagian dari lempeng benua
Eurasia yang terletak dekat dengan zona subduksi atau
penunjaman yang terbentuk akibat tumbukan antara
Lempeng Benua Eurasia dan Lempeng Samudra Indo
– Australia yang telah berlangsung sejak Jaman Kapur
Akhir (sekitar 65 juta tahun yang lalu) dan masih
berlangsung hingga kini. Lempeng Benua Eurasia
bergerak relatif ke arah selatan – tenggara dengan
kecepatan ± 0,4 cm/tahun dan Lempeng Samudra
Hindia – Australia bergerak relatif ke arah utara
dengan kecepatan ± 7 cm/tahun. Tumbukan yang
berarah tegak lurus ini menghasilkan palung atau zona
subduksi, cekungan muka, jalur magmatisme yang
selanjutnya membentuk jalur gunung api (termasuk
Gunung Merapi), cekungan belakang, dan pola
struktur geologi. Zona subduksi terletak di selatan
daerah Yogyakarta yang berjarak sekitar 256 km dari
Pantai Parangtritis.
Foto: ?

Dari kiri - kanan (searah jarum jam): 1. Kerusakan kampus STIE
kerjasama di Kota Yogyakarta akibat gempa tanggal 27 Mei 2006,
2. Longsoran akibat gempa tanggal 27 Mei 2006 di desa Wonolelo,
Kecamatan Plered, Bantul , 3. SD Lowanu di kota Yogyakarta roboh
akibat gempa tanggal 27 Mei 2006, 4. Retakan tanah sepanjang
± 2.900 meter berarah barat – timur di Kecamatan Gantiwarno,
Klaten akibat gempa tanggal 27 Mei 2006, 5. Kerusakan jembatan
di daerah Gantiwarno, Klaten akibat gempa tanggal 27 Mei 2006,
6. Rumah penduduk roboh akibat gempa tanggal 27 Mei 2006 di
zona Sesar Opak. Lokasi dusun Guyangan, desa Wonolelo, Plered,
Bantul. Foto: Supartoyo, 2006.

Gempa Yogyakarta (Yogya) 2006 telah

mengakibatkan bencana. Lebih dari 5.000 orang
meninggal, kerugian harta benda yang besar, dan
banyak kerusakan lingkungan. Sejumlah retakan
tanah, likuifaksi, dan longsoran terjadi di wilayah
Yogyakarta yang menandakan guncangan gempa
cukup kuat. Daerah Bantul mengalami bencana
terparah, sehingga gempa 27 Mei 2006 dapat pula
disebut sebagai “Gempa Bantul 2006”. Gempa
Yogya 2006 adalah salah satu gempa dengan korban
terbanyak di Indonesia sejak 1612.

Sebagian besar wilayah Yogyakarta merupakan dataran
yang tertutup oleh endapan rombakan gunung api
muda hasil kegiatan gunung Merapi. Bagian lainnya
tertutup oleh endapan aluvium. Hal ini menjadikan
sebagian besar wilayah Yogyakarta memiliki tanah
yang subur dan air yang melimpah, sehingga
pemukiman dan aktivitas penduduk terkonsentrasi
di sini. Pada bagian barat, yaitu daerah Kulon Progo,
dataran ini berubah menjadi perbukitan. Dataran
tinggi Jonggrangan (± 750 m dpl.) merupakan tempat
tertinggi di wilayah ini. Perbukitan ini terkikis oleh
sejumlah sungai yang membentuk serangkaian lembah
radial. Di beberapa tempat, terdapat air terjun yang
tingginya mencapai ± 30 m. Bagian timur, yaitu daerah
Wonosari, merupakan perbukitan kars bagian dari
Kars Gunung Sewu.
Batuan yang menyusun wilayah Yogyakarta pada
umumnya berupa endapan Kuarter yang tersusun dari
endapan rombakan gunung api muda dan endapan
alluvial, dan batuan sedimen Tersier. Endapan
rombakan gunung api dihasilkan oleh erupsi gunung
api, khususnya Gunung Merapi. Secara umum batuan
hasil erupsi gunung api ini berupa abu vulkanik, tuf,
lava, breksi vulkanik, breksi andesit dan agglomerat.
Batuan vulkanik lainnya banyak didapatkan di sekitar
wilayah Yogyakarta sebagai hasil erupsi Gunung Tidar,
Puser, Balak, Candikukuh, Merbabu, Sumbing dan
Merapi. Endapan aluvium terdiri-dari material lepas
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sesar aktif lainnya selain sesar Opak. Menurut
Irsyam dkk. (2010), magnitudo maksimum gempa
yang bersumber dari zona subduksi adalah 8,1
Mw, sedangkan sesar Opak adalah 6,8 Mw. Dapat
dibayangkan apabila gempa bersumber dari sesar
Opak mencapai 6,8 Mw, tentu akan menimbulkan
bencana yang sangat dahsyat.
Berdasarkan catatan sejarah kejadian gempa merusak
dari Supartoyo dkk. (2014) ditambah dengan kejadian
tahun 2015, daerah Yogyakarta paling tidak pernah
mengalami sebanyak tujuh kejadian gempa merusak.
Satu kejadian diduga mengakibatkan terjadinya tsunami, yaitu gempa tahun 1840. Kejadian gempa merusak
tahun 1943, 2006 dan 2010 diperkirakan bersumber
dari sesar Opak.

Gempa Yogya 2006
Rumah penduduk roboh akibat gempa tanggal 27 Mei 2006 di
daerah Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Foto: Supartoyo.

berupa kerakal, pasir, lanau dan lempung sepanjang
sungai besar dan dataran pantai. Batuan sedimen
Tersier yang menempati wilayah Yogyakarta, terdiri
– dari batugamping, batugamping koral, batupasir
gampingan, batupasir napalan, batupasir, konglomerat,
napal tufan dengan sisipan tuf kaca. Batuan sedimen
Tersier tersebut terdapat pada bagian barat yaitu
daerah Kulom Progo dan bagian tenggara yaitu daerah
Wonosari.

Catatan Gempa Yogya yang terjadi pada 27 Mei 2006
pukul 05.54.01 WIB, diperoleh dari stasiun BMKG,
USGS, dan stasiun milik Balai Penyelidikan dan
Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK),
Yogyakarta. Data dari BPPTK ini selanjutnya dianalisis
oleh Tim Tanggap Darurat Badan Geologi (TTD BG).
USGS mencatat bahwa pusat gempa tersebut terletak
pada koordinat 8,01oLS & 110,29oBT pada kedalaman
17,2 km, kekuatan 6,2 Mw, dan intensitas kerusakan
VII MMI. Menurut BMKG, gempa berpusat pada
7,89oLS & 110,37oBT dan kedalaman 40 km, dengan
besaran 6,2 Mw, dan intensitas VII MMI. Sedangkan

Pola struktur geologi yang berkembang merupakan
hasil interaksi antara Lempeng Samudra Hindia Australia dan Lempeng Benua Eurasia. Berdasarkan
peta geologi lembar Yogyakarta oleh Raharjo dkk.
(1995), terlihat bahwa struktur geologi utama berupa
sesar berarah timur laut – barat daya yang merupakan
jalur Sesar Opak. Sesar lainnya terdapat di daerah
Gunung Kidul dan Kulon Progo. Struktur geologi
lainnya berupa lipatan yang terdapat secara lokal di
daerah Kulon Progo yang terdapat pada batupasir
napalan (Formasi Sentolo) berarah timur timur laut –
barat barat daya.

Kegempaan
Yogyakarta merupakan wilayah rawan gempa dan
tsunami. Sumber gempa di wilayah ini terletak di
laut dari zona subduksi dan di darat dari sesar aktif.
Disamping itu, terdapat sebaran gempa yang terletak
pada bagian atas dari zona subduksi atau dikenal
juga zona interplate, yaitu zona prismatik akresi
(accretionary prism zone). Gempa ini dicirikan oleh
posisi pusat gempa yang terletak di laut namun dengan
kedalaman yang dangkal. Sumber gempa dari zona
Benioff kadang-kadang juga terjadi di daerah ini.
Sumber gempa di darat telah teridentifikasi berasal
dari Sesar Opak. Inilah sesar atau patahan yang
dianggap sebagai penyebab gempa Yogya 2006.
Berdasarkan sebaran kegempaan, mungkin terdapat
20
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Kerusakan rumah penduduk akibat proses likuifaksi atau pelulukan
di Paseban, Bayat, Klaten. Foto: Supartoyo, 2006.

menurut TTD BG, gempa berpusat pada 8,08oLS &
110,31oBT, kedalaman 33 km, dengan besaran 5,8 SR
dan skala intensitas VII MMI.

2006), 20 kali (02/06/2006), 26 kali (03/06/2006),
14 kali (04/06/2006), 12 kali (05/06/2006), 16
kali (07/06/2006), 13 kali (08/06/2006), 18 kali
(09/06/2006), 7 kali (10/06/2006), dan 11 kali
(11/06/2006). Hasil perhitungan waktu tiba gelombang
s – p berkisar antara 3 - 6 detik. Ini mengindikasikan
bahwa sumber gempa susulan masih berada tidak jauh
dari stasiun pemantau gempa yang dipasang TTD BG
dan berada di darat sepanjang zona sesar Opak.

Berdasarkan data mekanisme sumber (focal
mechanism) dari USGS, kejadian gempa 2006 ini
diakibatkan oleh sesar mendatar (strike slip) dengan
kedudukan N 231o E, Dip 87o dan slip 3o. Analisis
seismotektonik memperlihatkan bahwa sesar ini
merupakan sesar mendatar mengiri (sinistral strike
slip fault). TTD BG melakukan pemantauan gempa
susulan dengan memasang sebanyak tiga unit
seismograf (portable seismograph), yaitu di Parang
Tritis, Prambanan dan Catur Tunggal Kota Yogyakarta.
Berdasarkan pantauan tersebut serta data dari stasiun
pemantau Gunung Merapi BPPTK, Gempa Yogya
2006 ini memang diikuti oleh serangkaian gempa
susulan yang masih dapat dirasakan oleh masyarakat
Yogyakarta, khususnya Bantul, hingga satu bulan
setelah gempa utama.

Kejadian Gempa Yogya 2006 telah mengakibatkan
bencana di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah,
khususnya Kabupaten Bantul, Sleman, dan Klaten.
Korban jiwa tercatat lebih dari 5.700 orang, yang
sekitar 1.000 orang terdapat di Kabupaten Klaten,
Provinsi Jawa Tengah. Ribuan orang mengalami lukaluka, ribuan bangunan (rumah penduduk, kantor,
took, dll) roboh dan mengalami kerusakan. Dampak
geologi yang dapat diamati di permukaan tanah
berupa retakan tanah, likuifaksi dan longsoran.

Hasil analisis atas data pemantauan gempa
susulan memperlihatkan bahwa jumlah dan
kekuatan gempa susulan semakin mengecil, yaitu
sebanyak 176 kali pada 27 Mei 2006, 126 kali
pada 28/05/2006, 79 kali (29/05/2006), 48 kali
(30/05/2006), 21 kali (31/05/2006), 10 kali (01/06/
No.
1

2

Nama
Gempa
Bantul

Yogyakarta

Retakan tanah, baik pendek maupun panjang, dapat
diamati di Bantul, Sleman, dan Klaten. Pola retakan
berarah N 250o – 260o E, N 70o – 100o E, dan N
175o – 180o E. Beberapa lokasi retakan tanah yang
diamati dan diukur adalah: (1) Kelurahan Sanggrahan,
Kecamatan Prambanan berarah N 260o E, panjang ±

Tanggal/
Tahun

Pusat
Gempa

Kedalaman
(Km)

Magnitudo

Skala
MMI

1840

-

-

-

VII

10/6/1867

-

-

-

Kerusakan
Tsunami melanda selatan
Bantul dan Kulon Progo.

VIII-IX

Getaran gempa terasa
sampai Surakarta, 372
rumah roboh, 5 orang
meninggal.

3

Yogyakarta

23/07/1943

8,6ºLS 109,9ºBT

-

-

VIII-IX

Getaran gempa terasa
dari Garut hingga
Surakarta, 213 orang
meninggal, 2.096 orang
luka-luka, dan 2.800 rumah
hancur.

4

Yogyakarta

13/01/1981

7,2ºLS 109,3ºBT

-

-

VI

Dinding Hotel Ambarukmo
retak. Getaran terasa kuat
di Kota Yogyakarta.

5

Yogyakarta

27/05/2006
05.54.01 WIB

8,007ºLS 110,286ºBT

6

Bantul

21/08/2010

7

Bantul

11/11/2015
18.45.25 WIB

17,2

6,2 Mw

VII

Lebih dari 5.700 orang
meninggal, ribuan orang
luka-luka di Yogya dan
Jawa Tengah. Terjadi
retakan tanah, likuifaksi,
longsoran.

8,03°LS 110,39°BT

15

5 SR

V

Beberapa bangunan dan
rumah penduduk rusak
ringan.

8,97°LS 110,19°BT

93

5,6 SR

IV

Sebuah bangunan rusak
ringan di Bantul.

Katalog gempa bumi merusak wilayah Yogyakarta.
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sini retakan berarah N 270o E.
Retkan tanah lainnya terdapat
di Desa Sambisari, Kabupaten
Sleman; Desa Paseban, Kecamatan
Bayat, Kabupaten Klaten; dan
Desa Kembangsari, Kecamatan
Piyungan, Kabupaten Bantul.
Lokasi likuifaksi pada umumnya
mempunyai muka air tanah
dangkal, antara 1 – 2 m. Kondisi
tanahnya tersusun oleh butir
pasir halus hingga lanau.
Beberapa sumur penduduk di
Kota Yogyakarta, Prambanan,
Bantul, Maguwoharjo menjadi
keruh airnya atau kering akibat
kuatnya guncangan gempa. Gempa
juga mengakibatkan terjadinya
longsoran berukuran kecil di
Kabupaten Bantul, yaitu di Parang
Tritis, juga di Desa Bawuran dan
Desa Wonolelo, Kecamatan Plered;
serta Desa Kamitan, Kecamatan
Bambang Lipuro.
Wilayah kerusakan terparah di
Yogyakarta adalah Kecamatan
Bambang Lipuro, Jetis, Imogori,
Plered, Piyungan, Kabupaten
Bantul; dan Kecamatan
Prambanan, Kabupaten Sleman.
Sedangkan di Klaten, Jawa Tengah,
wilayah kerusakan akibat gempa
meliputi Kecamatan Gantiwarno,
Bayat, Prambanan, Klaten,
sebagian Wedi dan Cawas.

Peta intensitas gempa Bantul tanggal 27-5-2006 (TTD BG, 2006).

10 m; (2) Prambanan berarah N 175o E, panjang ± 4
m; (3) Jembatan Kembang Sari, Kecamatan Piyungan,
jalan Parang Tritis, Desa Putren kecamatan Plered dan
daerah Lowanu kota Yogyakarta berarah barat – timur,
panjang ± 3 -5 m; (4) Desa Grojogan, Kecamatan
Banguntapan, Bantul berarah N 0o E, panjang ± 15
m; (5) Desa Kamitan, Kecamatan Bambang Lipuro,
Kabupaten Bantul, berarah N 0o E, panjang ± 30 m; (6)
Desa Mawen, kecamatan Gantiwarno berarah N 0o E,
panjang ± 30 m; dan (8) Kecamatan Gantiwarno yang
melewati desa Cendol, desa Kragilan dan desa Gesikan
berarah N 70o – 100o E, panjang ± 2.900 m.
Likuifaksi teramati di Kabupaten Bantul, Sleman,
dan Klaten yang dicirikan oleh munculnya pasir
halus sepanjang retakan tanah, sumur penduduk
kering airnya, dan bangunan menjadi miring. Lokasi
likuifaksi yang diidentifikasi berada di Kelurahan
Sanggrahan, Kecamatan Prambanan, Sleman. Di
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Beberapa bangunan di kota
Yogyakarta tak luput dari
kerusakan akibat gempa. Sebagian
besar korban meninggal karena
tertimpa runtuhan bangunan. Di
desa Bawuran, Kecamatan Plered tidak ada bangunan
dan rumah penduduk yang dapat ditempati lagi,
sekitar 90% bangunan roboh, korban jiwa di desa ini
mencapai lebih dari 60 orang. Kerusakan bangunan
yang terjadi di wilayah ini umumnya disebabkan oleh
tiga faktor, yaitu: (1) lokasi terletak pada atau dekat
dengan zona sesar Opak, (2) bangunan berusia tua
dan dirancang tidak tahan guncangan gempa bumi,
dan (3) terletak pada tanah lunak (endapan rombakan
gunung api muda, endapan aluvial dan tanah urug)
sehingga guncangan yang terjadi diperkuat (efek
amplifikasi).

Skala Intensitas Gempa
Berdasarkan pengamatan lapangan terhadap
respon obyek akibat guncangan gempa, dapat
diidentifikasikan bahwa efek guncangan tanah di
Kecamatan Bambang Lipuro, Plered, Jetis, Imogiri,
Kabupaten Bantul, dan Kecamatan Prambanan

Kabupaten Sleman serta Kecamatan Klaten, Kabupaten
Klaten yang mencapai skala VII MMI (Modified
Mercally Intensity). Hal ini dicirikan oleh: guncangan
yang terasa oleh semua orang, termasuk yang berada di
dalam kendaraan; barang pecah-belah berjatuhan dan
pecah; bangunan tua dan bangunan yang dirancang
tidak tahan guncangan gempabumi roboh dan rusak
berat; terjadi likuifaksi, retakan tanah, dan longsoran;
sumur penduduk keruh, selokan dan saluran irigasi
rusak; dan langit-langit dan bagian atas bangunan
rusak.
Di Kota Yogyakarta dan Klaten, intensitas gempa
mencapai skala VI MMI. Hal ini dicirikan oleh
guncangan terasa oleh semua orang baik di dalam
maupun di luar rumah dan orang yang sedang berjalan
terganggu; masyarakat menjadi panik; pintu dan
jendela berderit, mebel bergerak dan terjatuh, barangbarang yang ada di atas meja jatuh, lonceng gereja
berbunyi, pohon terlihat bergoyang, sepeda motor
yang diparkir terjatuh. Ciri lainnya dari intensitas
gempa skala VI MMI adalah sebagian bangunan tua
dan bangunan yang dirancang tidak tahan guncangan
gempa mengalami kerusakan dan roboh; dan sumur
penduduk keruh.
Di wilayah Sleman, Kaliurang, Boyolali, Surakarta,
Sukoharjo dan Wonosari, intensitas gempa mencapai
skala V MMI. Hal ini sebagaimana dicirikan oleh
guncangan gempa yang dapat dirasakan di luar rumah
dan orang-orang tidur terbangun, cairan tampak
bergerak dan tumpah serta pintu rumah membuka
dan menutup, barang yang kecil dan tak stabil di
rumah bergerak atau jatuh, pigura di dinding bergerak,
bandul lonceng berhenti atau mati atau tidak cocok
jalannya; dan terjadi retakan pada dinding bangunan.
Dari identifikasi lapangan, ternyata wilayah pantai
yaitu Samas, Parang Tritis, Sanden, tidak mengalami
kerusakan parah, sehingga garis kontur intensitas
maksimum (VII MMI) menutup di wilayah pantai
(bagian selatan) dan di wilayah Klaten (bagian utara).
Dari data intensitas gempa ini dapat disimpulkan
bahwa daerah yang mengalami kerusakan terparah
adalah daerah yang tidak jauh dari sumber gempa.
Karena itu, dengan mengamati pola intensitas gempa,
maka dapat disimpulkan bahwa gempa ini bersumber
di darat. Hal ini juga didukung oleh hasil catatan
seismogram dari stasiun Gunung Merapi BPPTK
Yogyakarta.
Dengan menggunakan persamaan empiris dari
Trifunac dan Brady (1975), nilai maksimum
percepatan gempa vertikal adalah 0,166 g (gravitasi)
dan percepatan gempa horizontal adalah 0,25 g.
USGS mencatat nilai maksimum percepatan gempa
horizontal adalah 0,24 g. Sebagai perbandingan,
Gempa Kobe 1995 di Jepang memiliki nilai
maksimum percepatan gempa horizontal 0,4 g yang
mengakibatkan kerusakan parah di Kota Kobe.
Kejadian Gempa Yogya 2006 juga mengakibatkan
peningkatan kegiatan aktivitas vulkanik Gunung

api Merapi, yaitu terjadinya peningkatan jumlah
awan panas yang keluar dan jarak luncurnya
semakin meningkat. BPPTK mencatat jarak luncur
maksimum awan panas mencapai sekitar 7 km yang
mengakibatkan korban jiwa sebanyak dua orang
relawan.

Pembelajaran Gempa Yogya 2006
Kejadian bencana Gempa Yogya 2006 telah
memberikan pelajaran kepada kita terutama
berkaitan dengan peningkatan upaya mitigasi
bencana gempa di daerah Yogyakarta. Di antara
upaya itu adalah identifikasi daerah yang mengalami
dampak guncangan gempa, berupa retakan tanah,
penurunan tanah, pergeseran tanah, dan likuifaksi.
Upaya lainnya adalah belajar dari bangunan yang
mampu bertahan dari hantaman gempa sebesar 6,2
Mw, meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan
atas ancaman gempa yang mungkin akan terulang
kembali di kemudian hari. Setelah kejadian tersebut,
maka upaya mitigasi bencana gempa dan juga
tsunami (terutama yang bermukim dan beraktivitas
di pantai selatan Yogyakarta) menjadi keharusan bagi
masyarakat Yogyakarta. Hingga kini para ahli gempa
menyimpulkan bahwa penyebab gempa Bantul 2006
itu adalah Sesar Opak. Namun, hingga kini masih
belum jelas lokasi garis Sesar Opak itu berada. Oleh
karena itu, perlu dilakukan pemetaan garis Sesar Opak
secara rinci.
Upaya mitigasi gempa pada prinsipnya adalah
mencegah agar bahaya gempa seperti guncangan
gempa, pelulukan atau likuifaksi (liquefaction), retakan
tanah, pergeseran tanah, amblesan tanah, dan gerakan
tanah atau longsor, tidak menyebabkan jatuhnya
korban jiwa. Upaya mitigasi ini dilakukan secara fisik
atau struktural dan nonfisik atau nonstruktural. Upaya
mitigasi struktural antara lain dengan melakukan
pembangunan fisik yang mampu meredam dampak
gempa atau tsunami. Upaya mitigasi nonfisik
atau nonstruktural dilakukan antara lain dengan
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana. Upaya mitigasi nonfisik lainnya
adalah memasukkan materi kebencanaan geologi
untuk semua tingkatan pendidikan di Yogyakarta.
Dengan upaya mitigasi ini diharapkan risiko dari
kejadian gempa, juga tsunami, di kemudian hari dapat
diminimalkan.
Hingga kini belum ada teknologi yang mampu untuk
meramalkan kejadian gempa dengan tepat. Tak ada
seorang pun yang mampu memperkirakan dengan
tepat baik waktu, tempat atau lokasi, maupun besaran
gempa yang akan terjadi. Oleh karena itu, upaya
terbaik yang dapat dilakukan adalah mitigasi, baik
secara fisik maupun nonfisik. Kedua upaya mitigasi ini
harus dilakukan secara bersamaan.■
Penulis, Supartoyo adalah Surveyor Pemetaan Madya di PVMBG,
Oman Abdurahman adalah Kepala Museum Geologi dan
Pemimpin Redaksi Geomagz, Atep Kurnia adalah Peneliti Literasi,
tinggal di Bandung.
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Misteri

Patahan
Sumber Gempa
Yogya 2006
Oleh: Danny Hilman Natawidjaja

Yogyakarta adalah salah satu wilayah Indonesia yang banyak dikunjungi para
wisatawan lokal dan mancanegara karena kekentalan budaya asli dan tinggalan
peradaban dari masa lalu yang dilengkapi dengan ketersediaan berbagai kuliner khas
dan lanskap yang indah permai. Namun, dibalik wajah yang eksotik dan mempesona
itu, Yogyakarta (Yogya) adalah wilayah yang terancam oleh dua sumber bencana alam
besar, yaitu letusan Gunung Merapi dan gempa bumi (gempa) tektonik. Ini adalah
kenyataan umum di Indonesia, bahwa dibalik pesona keindahan alam dan budaya serta
sumber daya alam yang melimpah ruah, tersimpan sumber bencana alam yang suatu
waktu dapat memperlihatkan kebengisannya.

Pada 24- 27 April 2006, di sela-sela presentasi

sebuah simposium berkenaan dengan aktivitas
Gunung Merapi, penulis mengingatkan bahwa Yogya
tidak hanya rawan terhadap bencana gunung api, tapi
juga gempa bumi, sebagaimana pada abad 19 pernah
terjadi gempa besar yang meluluhlantakan Kota Yogya.
Ketika itu reaksi sebagian besar peserta tertegun
seperti tidak pernah mendengar cerita tentang
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bencana gempa abad 19 itu. Memang, sepuluh tahun
yang lalu Merapi mulai memuntahkan semburan
piroklastikanya pada 11 Mei 2006, menyebabkan
sekitar 22 ribu warga di lereng Merapi dan utara
Yogya dievakuasi untuk mengantisipasi letusan yang
lebih besar. Tindakan mitigasi yang sigap ini terbilang
sukses karena ternyata empat hari kemudian, pada 15
Mei, Merapi benar-benar meletus cukup besar.

Gedung Kantor BPKB Yogyakarta
yang roboh miring diguncang
gempa. Foto: Danny Hilman N.

Namun, apa yang benar-benar
diluar dugaan adalah pada
dini hari Sabtu, 27 Mei 2006
pukul 05.53 WIB, saat orang
menyantap sarapan atau mulai
bersiap-siap untuk pergi
bekerja, terjadi gempa dangkal
di darat berkekuatan sekitar
Mw 6.4 dengan episentrum
(pusat) di wilayah Bantul
yang menyebabkan tanah
berguncang sekitar 52 detik.
Walaupun magnitudonya tidak
terlalu besar, gempa ini, seperti
dilaporakan oleh ConsultativeGroup on Indonesia (2006),
membunuh 6 ribu orang,
menyebabkan 50 ribu orang
luka-luka, dan 500 ribu sampai
sejuta orang kehilangan tempat
tinggal; menelan kerugian
sebesar 2,9 triliun rupiah (3,1
miliar US dollars). Wilayah
kerusakan terberat adalah
Bantul dan Klaten, termasuk
kerusakan serius pada Candi
Prambanan dan Makam Sultan dari Abad 16 di
Imogiri.

hentakan kedua yang berlangsung selama kl. 70 detik.
Guncangan gempa dirasakan pada wilayah dengan
radius 500 km dari Yogya. Dari hubungan empiris
antara radius guncangan (r) dan kekuatan gempa (M),
yaitu: Log (r) = 0,54M – 1,05 dari Hurukawa (2014),
Gempa Yogya 1867 kemungkinan berkekuatan sampai
M 6,9! Jadi, lebih besar dari Gempa Yogya 2006. Dr.
Visser menyimpulkan bahwa sumber-gempanya
memanjang berarah barat daya-timur laut di dekat
aliran Sungai Opak; alias bersesuaian dengan lokasi
Patahan Opak.
Gempa 1867 memporakporandakan Yogyakarta.
Sekitar 500 orang meninggal dunia karenanya.
Yang sangat penting untuk disimak, wilayah yang
mengalami kerusakan paling ekstensif dari gempa
1867 ini sangat mirip dengan kerusakan gempa Yogya
2006, yaitu dari wilayah Bantul sampai Klaten. Dalam
laporan koran De Locomotief disebutkan bahwa
setengah dari jumlah korban meninggal terjadi di
‘Pasar Gedeh’ yang sekarang dikenal sebagai Pasar Legi
di Kota Gede. Pasar bernuansa sejarah dan budaya ini
dulu dikenal dengan sebutan ‘Sargedhe’ yang karena
berkembang menjadi sangat ramai, Panembahan
Senopati, anak Ki Jaka Tingkir, menjadikan wilayah
ini sebagai pusat kerajaan Mataram saat ia pertama
kali menjadi raja. Candi Prambanan, seperti halnya
pada gempa 2006, juga mengalami kerusakan berat
pada waktu itu; termasuk bangunan besar Kantor Pos
dan Motel tempat peristirahatan Sultan yang berada di
dekat candi juga mengalami rusak total.
Pada waktu gempa 1867 terbentuk banyak sekali
rekahan-rekahan di permukaan tanah, yaitu di
wilayah Yogya bagian selatan, Bantul sampai ke
Klaten. Sebagian dari rekahan tersebut mengeluarkan

Gempa Yogya 2006 Bukan yang Pertama
Banyak orang menyangka Gempa Yogya 2006 adalah
bencana gempa darat yang pertama kali di wilayah
Yogya seperti disebutkan oleh beberapa laporan
penelitian, termasuk oleh Walter dkk (2008). Padahal,
dalam beberapa laporan yang dibuat pada zaman
kolonial, khususnya laporan Dr. S.W. Visser (1922) dan
berita di Koran De Locomotief, diceritakan cukup rinci
tentang bencana gempa besar di wilayah Yogyakarta
pada 10 Juni 1987. Newcomb and McCann (1987),
melaporkan kembali dalam makalahnya, bahwa gempa
Yogya 1867 adalah bencana gempa dengan sumber di
darat yang paling besar sejak abad 17. Gempa terjadi
pada dinihari pukul 4.25, mungkin sebelum ayam jago
sempat berkokok.
Ada dua hentakan gempa Yogya 1867; yang pertama
membuat bumi berguncang selama 8 detik, terus
hening mencekam sekitar 2 detik, kemudian langsung
disusul dengan pukulan yang jauh lebih kuat dari

Data lokasi episenter dari mainshock (gempa utama) dan
aftershocks (gempa susulan) dari Gempa Yogya 2006, serta data
focal mechanisms dari berbagai sumber.
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berkaitan dengan keberadaan rekahan
atau likuifaksi di sekitarnya. Misalnya,
bangunan besar Kantor BPKB yang
roboh miring karena guncangan
dan kemungkinan ada kelemahan
struktur bangunan di salah satu sisi
bangunannya.
Ada dua jenis rekahan yang dapat
dibedakan di lapangan. Pertama,
rekahan akibat gerakan tanah yang
dipicu oleh guncangan gempa.
Inilah rekahan yang paling banyak
dijumpai dan mudah dikenali karena
umumnya terjadi di sekitar lereng
atau tebing yang rentan gerakan
tanah. Kedua, rekahan tektonik
yang terkait langsung dengan proses
Sejarah bencana gempa di daratan Pulau Jawa sampai tahun 1922 yang dilaporkan Visser
tektonik atau pergerakan patahan
(1922). Inset adalah peta intensitas gempa Yogya tahun 1867 dari Newcom dan McCann
(1987).
gempa. Rekahan ini mudah dikenali
apabila terjadi pada tanah datar yang
semburan pasir dari dalam tanah; yaitu indikasi
stabil dari gerakan tanah. Selain itu, rekahan tektonik
terjadinya proses likuifaksi (“liquifactions”). Likuifaksi
akan mempunyai pola arah tertentu, tidak acak.
biasa terjadi pada lapisan pasir lepas yang jenuh air.
Rekahan tektonik banyak dijumpai di daerah Bantul,
Proses terjadinya, ketika lapisan itu diguncang gempa,
di sepanjang alur Sungai Opak, dari Imogiri sampai
maka struktur badan pasir tersebut ‘ambruk’ sehingga
daerah Pleret – Jetis, dengan arah dominan barat
pasir tersebut menjadi seperti fluida, kemudian karena
daya – timur laut. Penulis masih bisa menjumpai
tertekan di dalam tanah maka menyembur keluar
beberapa jejak rekahan yang baik, meskipun sebagian
melalui rekahan tanah yang terbentuk akibat gempa.
besar sudah tidak terlihat lagi. Untungnya, jejak
Menarik juga untuk disimak, Komite Penanggulangan
rekahan dan berbagai kerusakan akibat gempa sudah
Bencana pada waktu itu (1987) di akhir laporannya
didokumentasikan dengan cukup lengkap oleh survei
mengatakan bahwa “Kita berharap Yogyakarta akan
terdahulu (Tim LIPI, Tim UGM, dan Tim Badan
aman untuk waktu yang lama, jangan lagi ada bencana
Geologi). Di wilayah Desa Jetis, penulis menjumpai
mengerikan seperti yang terjadi saat ini. Namun kita
jejak rekahan yang terlihat mempunyai morfologi khas
paham bahwa hal itu tidak benar (karena kejadian
mole-track dengan panjang puluhan meter.
gempa akan selalu berulang) dan kejadian ini menjadi
Mole-track, gundukan kecil memanjang dengan
pelajaran yang tidak boleh dilupakan”.
arah sering zig-zag, adalah fenomena khas dari
Jalur Patahan Gempa, Zona Kerusakan
jejak rekahan patahan gempa di permukaan (fault
Terbesar
surface ruptures). Kemudian, di Jembatan Besar
Pleret ditemukan beberapa alur jejak rekahan yang
Penulis berkesempatan untuk melakukan survei
memotong hampir tegak lurus badan jembatan.
lapangan pada Agustus 2006, 3 bulan setelah
Terlihat badan jembatan dan juga jalan aspal di atasnya
gempa. Waktu itu, sebagian besar jejak rekahan dan
tergeserkan di sepanjang alur-alur rekahan tersebut
kerusakan akibat gempa sudah sukar untuk dilihat
dengan arah pergerakan mendatar-mengiri (sinistral).
lagi. Beruntung, sebelumnya sudah ada beberapa tim
Di bagian utara, di Desa Taruman Sumberharjo,
yang sudah melakukan penelitian lapangan untuk
ditemukan jejak rekahan yang memotong sebuah
mendokumentasikan berbagai fenomena akibat gempa
bangunan rumah sehingga ambruk. Dokumentasi data
tersebut.
rekahan tektonik ini mengindikasikan dengan kuat
Persis seperti efek gempa tahun 1867, gempa tahun
keberadaan lokasi Patahan Aktif Opak sebagai sumber
2006 ini juga menyebabkan banyak rekahan tanah
gempa Tahun 2006 di sepanjang aliran Sungai Opak
yang tersebar luas di wilayah Kota Yogyakarta, Bantul,
yang berarah barat daya-timur laut. Berdasarkan data
sampai ke Klaten. Terdapat banyak proses likuifaksi
pola rekahan tektonik dan analisis morfotektonik pada
yang ditandai oleh semburan pasir yang keluar dari
SRTM 30 dan IFSAR 5m, dapat dibuat peta perkiraan
rekahan-rekahan tanah tersebut. Sebagian kerusakan
lokasi Patahan Opak dan sumber Patahan Gempa
struktur dan bangunan terjadi karena dilalui oleh
tahun 2006.
rekahan
tersebut,
namun
sebagian
lainpuncak
tidak tertinggi. Foto: Mitsuhiro Yoshimoto
Kubah
lavatanah
paling tua
G. Sinabung
(2.460
m), sekaligus
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Di Selatan Klaten, sekitar aliran Sungai Dengkeng,
ditemukan banyak rekahan tektonik dengan
panjang ada yang menerus sampai puluhan meter
namun berarah barat-timur. Di salah satu lokasi,
rekahan gempa ini dengan tegas memotong sebuah
tembok sumur dan menggesernya secara sinistral
sebesar 25 cm. Tidak bisa dipetakan dengan pasti
apakah rekahan ini adalah bagian dari sebuah
patahan terpisah berarah timur-barat yang ikut
bergerak terpicu oleh pergerakan Patahan Opak
ataukah menyambung dengan Patahan Opak.
Rekahan tektonik tidak hanya ditemukan di
sepanjang zona yang diperkirakan alur patahan
gempa utama saja, tapi juga banyak terdapat di
wilayah dataran luas di sebelah baratnya sampai ke
dekat pusat Kota Yogyakarta dengan arah umum
utara-selatan dan barat laut-tenggara. Salah satu
zona rekahan tektonik mengakibatkan kerusakan
parah bangunan kompleks bangunan Panti Asuhan
Universitas Muhamadiyah di tengah Kota Yogya.
Jelas sekali, rekahan ini terjadi di tanah datar yang
stabil, tidak ada indikasi gerakan tanah.
Jadi, pola rekahan tektonik dari Gempa Yogya 2006
mengindikasikan pergerakan patahan gempa yang
tidak sederhana sebagai berasal dari satu bidang
patahan saja, namun cukup kompleks, melibatkan
lebih dari satu segmen patahan dan berasosiasi
dengan zona rekahan yang lebar di sebelah barat
patahan-utamanya. Hasil pemetaan wilayah
kerusakan yang dibantu oleh citra satelit beresolusi
tinggi memperlihatkan korelasi yang erat antara
zona patahan gempa dan kerusakan. Wilayah dengan
kerusakan terparah adalah sepanjang sisi barat dari
zona utama rekahan yang diperkirakan patahan
gempa tahun 2006. Sekitar 57,1% kerusakan berada di
wilayah Bantul, 26,8% di Klaten, dan sisanya tersebar
di berbagai pelosok.

Kontradiksi Data Sumber Gempa
Benarkah lokasi sumber gempa utama adalah patahan
aktif yang berarah barat daya-timur laut di sepanjang
aliran Sungai Opak? Analisa dari berbagai data
yang ada menunjukkan bahwa ternyata hal ini tidak
sederhana.
Hasil survei GPS-geodesi untuk memetakan
pergerakan tanah yang berkaitan dengan pergerakan
patahan gempa (coseismic displacement) oleh Abidin
(2009), mengindikasikan dengan cukup jelas bahwa
blok di sebelah timur lokasi Patahan Opak bergerak
relatif ke arah timur dan timur laut sedangkan blok
di timur Patahan Opak bergerak ke arah selatan dan
barat daya. Artinya, studi tektonik geodesi menunjang
keberadaan lokasi patahan gempa di sepanjang Sungai
Opak.

Ilustrasi zona rekahan gempa sinistral yang menggeser Jembatan
Pleret di Bantul.

Namun, data hasil survei aftershocks (gempagempa susulan) yang dilakukan oleh German Task
Force (GTF), sebagaimana laporan Walter (2008),
memperlihatkan bahwa aftershocks terjadi di wilayah
Pegunungan Kidul, sekitar 10-15 km di timur lokasi
Patahan Opak pada kedalaman 8 sampai 15 km,
namun memperlihatkan arah kelurusan searah dengan
Patahan Opak. Karena umumnya zona aftershocks
berada pada atau di sekitar bidang patahan gempanya
(fault rupture), maka memang beralasan apabila
diduga bahwa gempa Yogya 2006 bukan di Patahan
Opak melainkan di zona aftershock yang dianggap
sebagai patahan yang belum diketahui sebelumnya.
Masalahnya, bagaimana mungkin sumber patahan
gempa di Pegunungan Kidul dapat memberikan
dampak kerusakan terberat di zona sepanjang Patahan
Opak dan sisi baratnya sejauh lebih dari 10 km? Untuk
menjawab hal ini, Walter dkk memberikan analisis
bahwa terjadi amplifikasi gelombang gempa yang
sangat tinggi di sepanjang wilayah aliran Sungai Opak
dikarenakan keberadaan endapan tebal lahar Merapi
yang lunak.
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Demikian juga bahwa di wilayah ini tidak dilaporkan
terjadi rekahan (tektonik) di permukaan. Karena
itu, patut dipertanyakan, apakah hasil analisis
InSAR benar-benar mengkonfirmasi keberadaan
patahan di atas zona aftershocks atau barangkali bisa
diinterpretasikan lain?

Model Sumber Gempa 2006

Rekahan gempa sinistral berarah barat-timur yang memotong
sumur di daerah aliran Sungai Dengkeng. Foto: Dok. Adrin Tohari
dan Mudrik Daryono .

Tsuji (2009) melakukan analisis SAR Interferometry
(InSAR) dari pergerakan gempa Yogya, yaitu dengan
membandingkan topografi citra satelit dari sebelum
dan sesudah gempa sehingga bisa memetakan
perubahannya yang berkaitan dengan pergerakan
patahan gempa. Hasil studi ini menyimpulkan
bahwa patahan gempanya berimpit dengan Patahan
Opak di ujung selatannya, namun jalurnya berbelok
melengkung ke arah timur untuk kemudian terpisah
tapi sejajar dengan Patahan Opak. Oleh karena itu,
Tsuji dkk menyimpulkan bahwa model patahan
mereka sesuai dengan lokasi zona aftershock dari
Walter dkk, dan menambahkan bahwa walaupun
aftershocknya berada pada kedalaman 8 sampai
15 km, namun analisis InSAR mengindikasikan
adanya pergerakan patahan di permukaan, sehingga
disimpulkan bahwa patahan tersebut sampai ke
permukaan. Walter dkk menyimpulkan juga bahwa
pergerakan patahan tidak murni geser-sinistral tapi
mempunyai komponen dip-slip patahan naik dengan
bidang patahan tidak tegak lurus, tapi mempunyai
kemiringan ke arah timur.
Menurut hemat penulis, keberadaan patahan aktif di
Gunung Kidul, di wilayah zona aftershock Walter dkk,
adalah hal yang tidak mungkin. Sebab, dari analisis
bentang alam (SRTM-30) tidak terlihat sedikitpun
ada indikasi morfotektonik atau bentukan morfologi
berupa kelurusan, pergeseran unsur geomorfologi
dan lain-lain yang biasanya mencirikan jalur dan
pergerakan patahan. Dengan kata lain, hipotesis
keberadaan patahan gempa di timur Patahan Opak
sama sekali tidak ditunjang oleh data bentang alam.
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Orang jadi kebingungan, mana yang benar? Apakah
lokasi sumber gempa itu berada di Patahan Opak
ataukah Patahan yang tidak diketahui sebelumnya di
wilayah Gunung Kidul? Ini kasus yang cukup pelik.
Data lokasi mainshock dari beberapa sumber pun tidak
bisa membantu karena hasilnya juga berbeda-beda.
Ada yang di sekitar Patahan Opak, tapi ada juga juga
di dekat zona aftershocks. Ketidakpastian penentuan
episentrum (pusat) gempa ini dimungkinkan karena
jaringan seismograf di wilayah ini masih belum
banyak, sehingga akurasinya masih rendah.
Pada prinsipnya, setiap data adalah fakta yang tidak
bisa diabaikan. Untuk itu penulis mencoba mencari
opsi model sumber gempa yang tidak menyalahi
semua fakta yang ada. Opsi yang pertama, patahan
gempanya adalah Patahan-aktif Opak, seperti yang
ditunjukkan oleh keberadaan rekahan patahan gempa
di permukaan, namun bidang patahannya mempunyai
kemiringan ke arah timur sekitar 45-50° sehingga
pada kedalaman sekitar 8-10 km berada persis di zona
aftershocks menurut data Walter dkk (2008), kemudian
bidang patahan ini melengkung ke bawah menjadi
tegak seperti diindikasikan oleh liniasi aftershocks.
Model opsi yang pertama ini juga ditunjang oleh
data focal mechanisms dari NIED (National Research
Institute for Earth-science and Dissaster Reslience)
Jepang yang menunjukkan lokasi episentrum
gempa pada Patahan Opak di daerah Bantul dengan
kemiringan 500. Lanskap yang memperlihatkan
bahwa Patahan Opak memisahkan perubahan relief
drastis dari dataran tinggi G. Kidul ke dataran rendah
Yogya-Bantul dengan beda tinggi sekitar 300 meteran
menunjang indikasi bahwa pergerakan Patahan Opak
tidak murni geser tapi mempunyai komponen patahan
naik, yaitu bagian timurnya naik terhadap bagian
baratnya.
Opsi model yang kedua mengasumsikan bahwa
patahan gempa 2006 adalah Patahan aktif Opak
dengan bidang tegak seperti yang diindikasikan oleh
focal mecanisms dari NEIC (National Earthquake
Information Center, USA). Dengan model ini, maka
keberadaan zona aftershocks di timur Patahan Opak
dapat dijelaskan apabila pergerakan gempa pada
Patahan Opak kemudian memicu atau mereaktivasi
Patahan Opak tua yang merupakan patahan naik
dengan bidang miring ke timur. Perlu diketahui bahwa
data aftershocks yang dipakai Walter dkk adalah data

rekaman aftershocks dari 3 sampai 8 Juni 2006, yaitu
seminggu setelah gempa utama. Dengan kata lain,
ada kemungkinan data aftershocks yang terjadi pada
patahan gempa utamanya hilang tidak terekam selama
seminggu setelah gempa. Namun penulis cenderung
berpendapat bahwa opsi model pertama di atas lebih
realistis.

Perilaku Gempa Patahan Opak
Selain misteri lokasi dan geometri dari Patahan Gempa
2006, hal lain yang penting untuk diteliti adalah:
“seberapa sering gempa seperti tahun 2006 terjadi”?
dan “seberapa besar kekuatan gempa yang mungkin
terjadi di masa datang”?
Kita sudah mendiskusikan bahwa pola intensitas
gempa yang terjadi tahun 2006 sangat mirip
dengan yang terjadi tahun 1863. Oleh karena itu,
kemungkinan besar sumber gempanya juga sama,
walaupun ada kemungkinan gempa tahun 1867
merobek Patahan Opak lebih panjang. Apabila
kekuatan gempa 1867 ini mencapai M 6,9 maka
artinya gempa waktu itu menggerakkan Patahan Opak
sampai sekitar 40 km, sedangkan gempa 2006 (M
6,4) hanya menggerakkan sampai 18 km bagian saja
dari Patahan Opak. Jadi, kekuatan maksimal gempa
di Patahan Opak (biasa disebut dalam istilah teknis
kegempaan sebagai Maximum Credible EarthquakeMCE) paling tidak dapat mencapai M 6,9.
Belum ada studi yang mengukur langsung seberapa
cepat Patahan Opak bergerak setiap tahunnya
(sliprate), namun apabila kita mengasumsikan bahwa
gempa 1867 sudah melepaskan semua kandungan
energi regangan (strain) di Patahan Opak, maka dapat
diestimasi bahwa patahan ini perlu waktu sekitar
139 tahun untuk mengumpulkan energi gempa
berkekuatan M 6,4. Pemodelan pergerakan patahan
dari hasil survey GPS menyimpulkan bahwa Patahan
Opak pada waktu gempa Yogya 2006 bergerak ratarata sekitar 80 cm dengan arah sinistral disertai
komponen dip-slip sebesar 26 cm pada patahan
gempa sepanjang 18 km. Oleh karena itu, laju gerak
Patahan Opak setiap tahun mencapai 5,7 mm/tahun.
Jadi, Patahan Opak termasuk patahan aktif yang
mempunyai tingkat aktivitas cukup tinggi. Bandingkan
dengan laju gerak Patahan Sumatra di wilayah di
bagian selatannya yang sekitar 10-12 mm/tahun.

Analisis bahaya gempa (Seismic Hazards)
Lokasi dan geometri patahan gempa serta perilaku
geraknya perlu diteliti dan dipermasalahkan karena
hal ini sangat menentukan peta zonasi bahaya gempa
tersebut untuk mitigasi bencana. Kesalahan dalam
input data sumber gempa akan membuat zonasi-nya
tidak akurat, sehingga akan berdampak pada mitigasi
bencana yang tidak tepat pula. Peta Probabilistic

Seismic Hazard Analysis (PSHA) Indonesia, hasil Tim 9
yang sudah dipublikaskan pada 2010 dan menjadi SNI
1726-2012, sudah memperhitungkan Patahan Opak
sebagai salah satu sumber gempa di darat.
Pada peta tersebut terlihat bahwa wilayah kerusakan
terbesar pada waktu gempa 2016 seluruhnya berada
pada zona bahaya gempa tertinggi dalam peta tersebut,
yaitu wilayah dengan nilai PGA (Peak Ground
Acceleration) 0,4 g untuk perioda ulang 500 tahun (=
10% probability of excedance in 50 years) atau 0,7 g
untuk perioda ulang 2.500 tahun (= 2% probability of
excedance in 50 years). Artinya, Peta PSHA 2010 sudah
benar, hanya mungkin perlu sedikit modifikasi saja
untuk kemiringan bidang patahan gempanya.
Dengan kata lain, apabila struktur kekuatan bangunan
di wilayah Yogya waktu itu sesuai dengan yang
disarankan oleh Peta PSHA 2010, yaitu minimal
tahan terhadap guncangan gempa sampai 0,4 g, maka
kerusakan dan korban yang terjadi akan jauh lebih
sedikit. Jika semua struktur bangunan sudah tahan
guncangan gempa maka bangunan yang rusak parah
mungkin hanya yang dilalui oleh rekahan gempa atau
terkena efek likuifaksi atau gerakan tanah saja.

Pelajaran untuk Masa Depan
Peristiwa gempa Yogya 2006 adalah bencana besar
yang meninggalkan luka dan kesedihan mendalam
untuk masyarakat Bantul, Yogya, dan seluruh bangsa
Indonesia. Dalam perspektif positif, hal ini menjadi
pelajaran yang sangat berharga dan mahal. Wilayah
yang terkena dampak sudah dibangun lagi dengan
konstruksi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan
sekarang jejak bencananya sudah tidak terlihat, namun
mudah-mudahan tidak untuk dilupakan.
Kasus gempa Yogya bukan satu-satunya di Indonesia.
Banyak kota atau wilayah yang berpenduduk padat
yang sangat dekat dengan sumber gempa – patahan
aktif utama, termasuk diantaranya Kota Banda Aceh,
Bukit Tinggi, Bandung, Semarang, Palu, Ambon,
Jayapura dan masih banyak lagi. Karena itu, penelitian
dan evaluasi bahaya gempa untuk wilayah-wilayah
tersebut perlu dilakukan dengan segera dan sebaikbaiknya. Masyarakat berhak tahu informasi peta
zonasi bahaya gempa dan risikonya sejelas dan
seakurat mungkin, sehingga dapat ikut bersama-sama
untuk mengantisipasinya.
Perencanaan tata guna lahan dan pembangunan harus
memperhatikan aspek kerawanan bencana gempa.
Demikian pula peraturan kode bangunan aman gempa
harus dibuat dengan seakurat mungkin dan diterapkan
dalam pembangunan.■
Penulis adalah peneliti senior
di Pusat Penelitian Geoteknologi, LIPI .
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Mitigasi
Bencana
Gempa

di Kawasan Prambanan
Oleh: A.Soehaimi, Marjiyono, dan Robby Setia Negara

Candi Prambanan terletak di lajur lemah struktur geologi sesar mendatar-mengiri
Opak berarah U40°T, tepatnya di lajur tarikan yang berarah U340°T. Studi geoseismik
mikrotremor di candi Prambanan dan sekitarnya menginformasikan bahwa kompleks
candi terletak di atas batuan sedimen lunak dengan ketebalan bervariasi hingga
kedalaman > 40 meter. Batuan sedimen lunak tersebut mempunyai periode dominan
0,3 – 0,4 detik dan nilai H/V amplifikasi 3 – 6.
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lainnya adalah menyatukan sistim fondasi candi
yang terdiri dari blok-blok batuan serta pembuatan
paritan mengelilingi candi untuk memutus propagasi
gelombang permukaan menuju fondasi candi. Studi
melalui metode geoseismik ini membantu perumusan
rekomendasi upaya-upaya tersebut.

Geologi dan Kegempaan
Candi Prambanan merupakan peninggalan
kebudayaan Hindu dari abad ke-8 M. Lokasinya
berada di Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Guncangan
tanah kuat pada peristiwa gempa Yogya 2006, telah
mengakibatkan terjadi kerusakan serius di kompleks
candi ini, terutama di candi utama Brahmana. Untuk
mengetahui pengaruh langsung kondisi geologi
dan responss dinamika kegempaan yang memicu
terjadinya kerusakan fisik pada candi ini, maka pasca
gempa Yogya 2006 telah dilakukan studi geoseismik
mikrotremor di sekitar candi oleh Pusat Survei
Geologi, Badan Geologi.
Bentangalam candi Prambanan dan sekitarnya adalah
bagian selatan dari lereng gunung api Merapi yang
berupa dataran bergelombang. Kawasan ini dialiri oleh
Sungai Opak yang berhulu di kaki gunung api Merapi.
Batuan gunung api Merapi muda berumur Kuarter ini
adalah penyusun candi dan sekitarnya. Komposisinya
terdiri atas pasir tufaan, tufa, breksi dan aglomerat.

Foto: Koleksi A. Soehaimi dkk.

Berdasarkan peta geologi lembar Yogyakarta
oleh Hartono Rahardjo drr, 1995, batuan sedimen
lunak ini berupa endapan gunung api Merapi muda
berumur Kuarter yang terletak di atas batuan gunung
api lebih tua Formasi Semilir berumur Oligo –
Miosen. Pada peristiwa gempa bumi Yogyakarta,
26 Mei 2006 (Gempa Yogya 2006), sedimen lunak
ini mengalami guncangan tanah yang kuat dengan
percepatan tanah 2 – 3 m/dt2 atau 0,2 – 0,3 g yang
termasuk Model Heterogen. Percepatan yang tinggi ini
telah mengakibatkan retakan tanah dan pelulukan di
wilayah sekitar candi dan kerusakan pada candi, yakni
bergesernya pasangan batu pondasi candi secara tegak
dan mendatar, dan jatuhnya stupa yang mengelilingi
mahkota candi.
Untuk memitigasi tingkat kerusakan lebih lanjut
pada kompleks candi maka dilakukan upaya
memasifkan batuan yang menjadi dasar kedudukan
fondasi candi dan pemberian tulangan pada stupastupa yang mengelilingi mahkota candi. Upaya

Batuan gunung api Merapi muda umumnya
masih bersifat urai dan belum terkompaksi secara
baik. Di bawah endapan ini secara tidak selaras
dijumpai batuan breksi tuf berselang-seling dengan
breksi batuapung, tuf dasitan dan tuf andasit serta
batulempung tufaan yang merupakan bagian dari
Formasi Semilir. Selain itu, secara geologi candi ini
dilalui oleh lajur patahan Opak dengan mekanisme
gerak sesar mendatar-mengiri dengan arah U40°T,
dimana blok bagian utara bergerak relatif ke arah
baratdaya, sedangkan blok bagian selatan relatif
bergerak ke arah timur laut.
Sejak abad ke-18, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
telah berulang kali diguncang oleh gempa bumi kuat
dan merusak di antaranya pada tahun 1867, 1943,
1981 dan tahun 2006. Umumnya gempa-gempa bumi
merusak yang terjadi tersebut berasosiasi dengan
aktifitas tunjaman lempeng Samudra Hindia –
Australia yang menyusup di bawah lempeng Benua
Europa – Asia. Terkecuali gempa bumi Yogyakarta
2006, berasosiasi dengan kegiatan sesar aktif Opak.
Gempa Yogya 2006 memiliki kekuatan 6,2 Mb dengan
kedalaman dangkal 10 km (NEIC, USGS). Gempa
bumi ini telah mengakibatkan percepatan gempa bumi
maksimum 4 – 6 m/dt2 atau 0,4 – 0,6 g dengan model
heterogen di daerah Kabupaten Bantul dan sekitarnya
(GFZ, 2007). Menjauhi wilayah Kabupaten Bantul
ini, nilai percepatan tanah model heterogen tersebut
berangsur menurun dan terhitung 0,2 – 0,3 g di daerah
Kabupaten Klaten, Candi Prambanan dan sekitarnya.
Gempa ini selain menyebabkan guncangan tanah yang
kuat, juga telah mengakibatkan terjadinya bencana
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Hasil analisis data digital getaran alami telah
menghasilkan nilai H/V frekuensi, H/V amplifikasi
dan H/V perioda dominan. Sebaran nilai H/V
amplifikasi telah memperlihatkan sebaran sedimen
lunak dan H/V perioda dominan memperlihatkan
ketebalan sedimen lunak tersebut diatas. Rekontruksi
nilai-nilai ketebalan sedimen lunak dari permukaan
telah memperlihatkan kedalaman batuan keras yang
berada di bawahnya (basement) yakni Formasi Semilir.
Penampang geoseismik memotong Kompleks Candi
Prambanan dengan arah barat – timur dan utara –
selatan memperlihatkan ketebalan sedimen lunak > 40
meter.
Morfologi bawah permukaan Dataran Prambanan
dengan morfologi bawah permukaan Cekungan Wedi
dibatasi oleh Patahan Turun Wedi. Selanjutnya ke
arah barat dijumpai tinggian bawah permukaan Bukit
Jiwo dan kemudian berlanjut ke morfologi bawah
permukaan Dataran/Plato Cawas.

Atas: Komplek Candi Prambanan, terletak 20 km sebelah timur
Kota Yogyakarta. Bawah: Peta struktur geologi komplek Candi
Prambanan dan sekitarnya

geologi berupa longsoran tanah dan jatuhan batuan,
retakan tanah dan likuifaksi. Bencana geologi serius
yang dapat diamati di sekitar candi pada peristiwa
gempa ini adalah likuifaksi dan retakan tanah di
daerah sekitar candi yakni di desa Beji.

Percepatan gempa bumi Yogyakarta 2006 (GFZ, Potsdam, 2007)

Mikrozonasi Mikrotremor
Mikrozonasi mikrotremor adalah metodologi studi
geoseismik dengan menggunakan getaran alami
sebagai sumber (mikrotremor). Alat perekam yang
digunakan dalam studi ini adalah Data Logger LS 7000
XT sebagai perekam dan seismometer tiga komponen
L4C-3D sebagai sensor. Sistim grid dengan jarak setiap
titik pengamatan berjarak 0,5 km telah dilakukan
dalam pengambilan data.
Metologi penelitian geofisika geoseismik mikrotremor
yang menggunakan getaran alami sebagai sumber
ini diharapkan dapat menginformasikan responss
dinamika geologi di permukaan dan di bawah
permukaan yang menjadi dasar tumpuan kompleks
candi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai
sebagai bahan pertimbangan upaya perlindungan
candi dari bahaya gempa bumi di masa yang akan
datang.
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Blok diagram tiga dimensi konfigurasi bawah permukaan yang
menjadi dasar/bidang kontak sedimen lunak dibawah komplek
candi berdasarkan penelitian geoseismik mikrotremor, dengan
sebaran horizontal nilai H/V amplifikasi di permukaan komplek
candi.

Kiri: Penampang bawah pemukaan lintasan Geoseismik Mikrotremor arah barat – timur dan utara – selatan (Bagian atas garis merah batuan
sedimen lunak, bagian bawah batuan sedimen keras). Kanan: Dua lintasan geoseismik mikrotremor regional (utara dan selatan) terletak di
sebelah tenggara komplek Candi Prambanan, memotong patahan Wedi dengan arah barat – timur. Bagian atas garis strip merah adalah
batuan sedimen lunak dan bagian bawah batuan sedimen keras

Dua penampang lintasan geoseismik mikrotremor
regional dibuat di sebelah Tenggara Candi Prambanan
dengan arah barat – timur. Lintasan 1 (utara), diawali
pada morfologi dataran bawah permukaan Dataran
Prambanan, dan selanjutnya pada morfologi bawah
permukaan Cekungan Wedi. Lintasan 2 (selatan),
dimulai dengan morfologi bawah permukaan Dataran
Prambanan, Cekungan Wedi, Bukit Jiwo dan Dataran
atau Plato Cawas.

sekitar candi, diharapkan dapat memperkecil
risiko bahaya guncangan tanah akibat gempa pada
candi. Untuk itu, guna melindungi kompleks Candi
Prambanan terhadap bahaya guncangan tanah yang
kuat, khususnya gelombang permukaan R dan L akibat
gempa yang bersumber dari patahan aktif Opak dan
gempa bumi lainnya, maka perlu dilakukan penguatan
atau pemadatan batuan sedimen lunak di sekitar candi
yang menjadi dasar fondasi candi tersebut.

Mengatasi Propagasi Gelombang
Permukaan

Upaya lainnya yang diperlukan adalah menyatukan
fondasi candi yang terdiri dari blok batuan yang
terpisah satu dengan yang lainnya, menjadi satu
kesatuan; dan pembuatan paritan mengelilingi
candi agar dapat memutus perambatan gelombang
permukaan yang merambat secara mendatar. Selain
itu, juga diperlukan tulangan pada deretan stupa
yang terdapat mengelilingi mahkota candi, agar tidak
mudah jatuh oleh guncangan gempa. Sementara itu,
melindungi candi dari proses pelapukan batuan dan
pembersihan lumut pada batuan candi juga akan
mengurangi risiko kerusakan akibat pergeseran
antarbatuan candi bila terjadi guncangan gempa.■

Geoseismik mikrotremor yang diterapkan dalam
penelitian ini adalah metodologi geofisika yang
menganalisis gelombang getaran alami. Tujuannya,
guna mengetahui respons dinamika geologi terhadap
getaran, khususnya getaran alami di permukaan dan
bawah permukaan di kompleks Candi Prambanan.
Keberadaan struktur geologi patahan aktif Opak
merupakan jalur sumber gempa merusak yang harus
diwaspadai di wilayah Yogyakarta. Kerusakan Candi
Prambanan pada peristiwa gempa 2006 di kawasan
ini terutama disebabkan oleh propagasi (perambatan)
gelombang permukaan, yaitu Gelombang Rayleigh dan
Gelombang Love pada batuan sedimen permukaan
yang lunak kedalaman > 40 meter.

Asdani Soehaimi adalah Peneliti Utama bidang Seismologi;
Marjiyono adalah Peneliti Muda bidang Geofisika; dan Robby
Setianegara adalah Penyelidik Bumi Pertama Geofisika. Ketiganya
bekerja di Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, KESDM.

Upaya mempersempit peluang perambatan gelombang
permukaan pada batuan sedimen lunak di kompleks
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MMI

dan
Kesiapsiagaan

Oleh: Munasri

Menyebut gempa bumi, mengingatkan
pada ‘rumah ramah gempa’ yang saya
tempati sekarang; pada buku bergambar
kesiapsiagaan; skala MMI dan alat peraga
guncangan gempa. Pernik-pernik itulah
yang membagi hari-hari senggang saya
untuk bermain bersama anak-anak sambil
belajar ‘kalau ada gempa, apa yang
harus kita lakukan?’ (Cuplikannya ada di
halaman belakang majalah yang sedang
anda pegang ini). Skala MMI (Modified
Mercalli Intensity scale) yang terdiri
dari 12 skala adalah ukuran intensitas
guncangan gempa di permukaan, yang
dijadikan panduan mengenali gempa;
dalam keseharian masih disalah-artikan
dengan ukuran magnitude (skala Richter).

Saya tinggal di kota Bandung, yang disebut memiliki
ancaman gempa. Jauh sebelum gempa Yogya 2006,
bahkan sebelum gempa Aceh 2004, kerisauan akan
bencana gempa sudah terngiang-ngiang di telinga.
Itu karena istri saya, warga Jepang, melontarkan satu
pertanyaan kecil: “Di sini, apa yang harus saya lakukan
kalau terjadi gempa?” Pertanyaan itu menyadarkan
saya, betapa di Indonesia belum ada panduan
kesiapsiagaan menghadapi gempa.
Karena bukan ahli gempa, saya pun mencari tahu.
Pertama-tama, saya mencoba merancang rumah
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dengan struktur ramah gempa, yaitu rumah yang
apabila mengalami kerusakan tiba-tiba, penghuni
rumah masih dapat menyelamatkan diri. Sebagian
dinding rumah terbuat dari anyaman bilah bambu
yang diplester. Dinding seperti ini kuat lagi ringan.
Pintu-pintu terbuka ke luar untuk memudahkan
evakuasi. Kaca jendela dilapisi film agar tidak langsung
berantakan bila pecah. Di kiri-kanan rumah dibuat
lorong sebagai alternatif jalur evakuasi. Sehari-hari
lorong ini berperan memberi aliran udara dan cahaya
tambahan. Rumah dipasangi lampu gantung yang
goyangannya memberi tanda ada guncangan.
Di Jepang, semua warganya sangat disiplin dan tangkas
dalam melakukan pengurangan risiko bencana. Kata
istri saya, masyarakat Jepang tidak begitu paham
dengan skala Richter, melainkan mencermati ‘skala
guncangan gempa’ shindo sebagai salah satu panduan
kesiapsiagaan. Shindo sering diterjemahkan sebagai
JMA seismic intensity scale atau skala intensitas gempa
yang dipakai di Jepang. JMA (Japan Meteorology
Agency), semacam BMKG-nya Jepang.

Intensity vs Magnitude
Kekeliruan memahami skala intensitas gempa dan
skala magnitude (skala Richter) merasuki hampir
semua kalangan, bahkan media pemberitaan. Untuk
keperluan kesiapsiagaan, skala intensitas dapat
dijelaskan tanpa harus menggunakan rumus rumit
yang menjadi tanggung jawab ahli dan peneliti gempa.
Intensity (Intensitas gempa) merupakan ukuran
kekuatan guncangan gempa yang dirasakan dan
memengaruhi benda-benda alam dan bangunan yang

Edukasi gempa sejak usia dini.
Foto: Munasri

berada di permukaan bumi. Sedangkan magnitude
adalah besaran energi yang dilepaskan dari pusat
gempa (hipocenter) yang kekuatannya diukur dalam
skala Richter - untuk gempa berskala kecil; dan
Moment Magnitude (Mw) - untuk gempa skala besar.
Faktor yang memengaruhi intensity adalah kedalaman
atau jarak sumber gempa dengan objek di permukaan;
dan kondisi batuan/tanah yang dilalui gelombang
gempa. Makin dangkal pusat gempa, guncangannya
akan makin besar. Lapisan batuan/tanah yang lebih
lunak dan gembur akan kian menguatkan guncangan.
Dengan kata lain, titik lokasi di muka bumi yang
terdekat dengan pusat gempa akan mengalami efek
guncangan lebih kuat dibandingkan yang lokasinya
lebih jauh. Sebaliknya gempa ber-magnitude besar bisa
jadi tidak terasa guncangannya karena pusat gempanya
jauh di perut bumi. Gempa besar tidak selalu
memberi intensitas besar; sebaliknya gempa kecil bisa
menimbulkan kerusakan besar.
Ukuran intensitas gempa di Jepang disosialisasikan
dalam bentuk karikatur yang mudah dipahami. Dari
sinilah mereka memahami skala guncangan dan
menerapkannya sebagai panduan pengurangan risiko
bencana. Ada 10 skala shindo. Misalnya, skala shindo
2 ditunjukkan oleh lampu gantung yang bergoyang
ringan. Ini sebagai petunjuk terjadinya gempa dengan
guncangan ringan. Tindakan yang diambil, bersiagalah
tanpa harus panik.

(khususnya NHK), mengumumkan dalam hitungan
detik tingkat guncangan dan kerusakan dalam
gambar peta intensitas shindo. Jepang memasang
bukan saja seismometer, alat pengukur besaran energi
gempa, tetapi juga memasang accelerograph, sensor
dari intensity meter, alat pengukur guncangan di
permukaan bumi.
Di seantero daratan Jepang sampai tahun 2012 telah
terpasang lebih dari 4300 intensity meter. Melalui
pantauan intensity meter, masyarakat dapat mengetahui
daerah yang mengalami kerusakan paling parah.
Informasi ini pun berguna sebagai panduan bagi tim
reaksi cepat melakukan tindakan pertolongan dengan
mendahulukan kepada wilayah yang mengalami
kerusakan lebih berat, yang diketahui dari ukuran
intensitas.
Kalau Jepang menggunakan shindo, maka Indonesia
memakai MMI untuk mengukur skala intensitas.
MMI pertama kali diusulkan oleh Giuseppe Mercalli,
ahli gunung api asal Itali pada awal abad 20. Uniknya,
berita tentang gempa selalu mengedepankan ukuran
magnitude. Jarang sekali media yang menyertakan
informasi gempa dengan skala MMI. Sekalipun
disebutkan, sering pula dengan pemahaman yang
keliru. Sosialisasi dan penjelasan terus-menerus
tentang skala guncangan gempa adalah kunci
memahamkan masyarakat.■
Penulis bekerja di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI.

Belum lama ini (14 dan 17 April 2016) daerah
Kumamoto, Jepang, diguncang gempa berkekuatan
6,5 dan 7,3 skala Richter. Media berita Jepang
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BMKG Menetapkan

Skala Intensitas Gempa
yang Baru
Oleh: Munasri

Untuk memudahkan masyarakat
memahami intensitas gempa bumi,
sejak bulan Mei, Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
menetapkan satuan skala intensitas
gempa yang khas untuk Indonesia,
disebut Skala Intensitas Gempa (SIGBMKG). Skala ini menggantikan skala
intensitas MMI yang sebelumnya
diterapkan di Indonesia. Berikut ini
petikan wawancara Munasri dengan
Daryono, Kepala Bidang Mitigasi
Gempabumi dan Tsunami, Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG).
Munasri (M): Apakah SIG-BMKG sudah resmi dan
bisa disebarluaskan?
Daryono (D): SIG-BMKG sebenarnya belum resmi,
saat ini (Mei 2016) masih uji coba hingga 6 bulan
ke depan. Skala kini sengaja disosialisasikan ke
publik dengan tujuan untuk mencari masukan
dari berbagai pihak untuk menyempurkan skala
intensitas baru ini.
M: Apa tujuan perubahan dari MMI ke SIG BMKG?
D: Tujuannya adalah agar masyarakat dan
stakeholder lebih mudah memahami dampak
gempa (makroseismik) yang terjadi di suatu
tempat dengan kondisi lingkungan di Indonesia.
SIG BMKG ketika sudah menjadi peta merupakan
peta estimasi dampak guncangan gempa di
suatu daerah. Peta ini dapat digunakan sebagai
dasar untuk melaksanakan respons cepat terkait
tanggap darurat saat terjadi bencana gempa kuat.
Hingga saat ini Indonesia menggunakan skala
intensitas MMI untuk menyatakan dampak yang
ditimbulkan akibat terjadinya gempa. Skala ini
adalah parameter dampak gempa berdasarkan
tipikal bangunan di Amerika dan Eropa. Skala MMI
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relatif kompleks dengan memiliki 12 tingkatan
sehingga berpotensi memiliki subjektivitas
tinggi. Indonesia yang sangat rentan terhadap
gempa signifikan dan merusak sudah seharusnya
memiliki skala intensitas yang baik dan sesuai
dengan budaya lokal dan lingkungan di wilayah
Indonesia. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam
Tabel SIG-BMKG digagas dan disusun oleh BMKG
dengan mengakomodir keterangan dampak gempa
berdasarkan tipikal bangunan dan lingkungan
di Indonesia tetapi tetap mengacu pada nilai
parameter ilmiah.
M: Bagaimana SIG BMKG ditentukan?
D: SIG-BMKG disusun untuk menyederhanakan
skala intensitas MMI yang terdiri atas skala I-XII.
Dengan penyederhanaan maka penerapannya
menjadi lebih mudah dipahami karena hanya
memiliki lima tingkatan yaitu I-V, yang berturutturut dengan keterangan singkat: tidak dirasakan,
dirasakan, kerusakan ringan, sedang dan
berat. Keterangan warna untuk masing-masing
tingkatan adalah putih, hijau, kuning, jingga dan
merah. Pengelompokan nilai PGA (Peak Ground
Acceleration) terhadap tingkatan intensitas
didasarkan pada referensi Wald et al. (1999b)
dan Worden et al. (2012). SIG-BMKG diharapkan
bermanfaat untuk digunakan dalam penyampaian
informasi terkait mitigasi gempa dan atau respons
cepat khususnya pada kejadian gempa merusak.
Skala ini dapat memberikan kemudahan kepada
masyarakat untuk dapat memahami tingkatan
dampak yang terjadi akibat gempa dengan lebih
baik dan akurat.
M: Ada berapa akselerograf yg dioperasikan di
Indonesia untuk mengukur intensitas dan sejak
kapan?
D: Akselerograf total terpasang yang dioperasikan
dan mendukung shakemap dan SIG-BMKG
sebanyak 272 stasiun sejak 2014.■
Penulis bekerja di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI.

Skala Intensitas Gempa Bumi BMKG

Skala
SIG
BMKG

Warna

Deskripsi
Sederhana

Deskripsi Rinci

Skala
MMI

PGA
(gal)

I

Putih

TIDAK
DIRASAKAN
(Not Felt)

Tidak dirasakan atau dirasakan
hanya oleh beberapa orang
tetapi terekam oleh alat.

I-II

<2,9

Hijau

DIRASAKAN
(Felt)

Dirasakan oleh orang banyak
tetapi tidak menimbulkan
kerusakan. Benda-benda ringan
yang digantung bergoyang dan
jendela kaca bergetar.

III-V

2,9-88

Kuning

KERUSAKAN
RINGAN
(Slight
Damage)

Bagian non struktur bangunan
mengalami kerusakan ringan,
seperti retak rambut pada
dinding, genteng bergeser
ke bawah dan sebagian
berjatuhan.

VI

89-167

II

III

IV

V

Jingga

KERUSAKAN
SEDANG
(Moderate
Damage)

Banyak retakan terjadi pada
dinding bangunan sederhana,
sebagian roboh, kaca pecah.
Sebagian plester dinding lepas.
Hampir sebagian besar genteng VI-VIII
bergeser ke bawah atau jatuh.
Struktur bangunan mengalami
kerusakan ringan sampai
sedang.

Merah

KERUSAKAN
BERAT
(Heavy
Damage)

Sebagian besar dinding
bangunan permanen roboh.
Struktur bangunan mengalami
kerusakan berat. Rel kereta api
melengkung.

IX-XII

168-564

>564

Sumber: Situs BMKG, diunduh pada 30 April 2016.
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Gempa
Merusak

di Indonesia
2015
Oleh: Supartoyo

Ilustrasi gempa. Sumber: Internet.

Berdasarkan data BMKG pada 2015 terjadi paling tidak 4.300 gempa bumi (gempa) di
wilayah Indonesia dengan besaran (magnitudo) lebih besar dari 3 SR (Skala Richter).
Sepuluh kejadian di antaranya merupakan gempa merusak (destructively earthquake),
yakni gempa yang mengakibatkan korban jiwa, korban luka-luka, kerusakan bangunan
dan lingkungan, serta kerugian harta benda. Gempa merusak sering membuat
masyarakat cemas karena kerap diiringi dengan beredarnya isu-isu yang menyesatkan
seputar gempa dan tsunami.
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Peta tektonik dan sebaran pusat gempabumi merusak di Indonesia tahun 2015.

Sepuluh kejadian gempa merusak di tahun 2015
itu melanda daerah Manggarai, Banggai, Madiun,
Membramo Raya, Sorong, Alor, Bantul, Halmahera
Barat, Tarakan, dan Ambon. Total korban yang
diakibatkannya adalah satu orang meninggal, 69 orang
luka-luka, dan ribuan bangunan mengalami kerusakan.
Dari sepuluh kejadian gempa merusak tersebut tidak
ada satu pun gempa yang menimbulkan tsunami.

Kepulauan Maluku. Sebaliknya di kawasan Indonesia
bagian timur, interaksi yang terjadi melibatkan tidak
hanya Lempeng Indo – Australia, Pasifik dan Laut
Filipina, tetapi juga beberapa mikrokontinen dan
busur kepulauan (island arc). Tumbukan disini tidak
hanya bersifat subduksi, tetapi juga kolisi (collision).
Akibatnya, sumber gempa juga tsunami di kawasan
Indonesia Timur lebih bervariasi jenisnya.

Beberapa di antara kejadian gempa merusak selama
2015 itu banyak yang belum diketahui sumbernya. Hal
ini merupakan tantangan bagi institusi Pemerintah
terkait untuk mengidentifikasi karakteristik sumber
gempa yang ada di Indonesia. Sementara itu, catatan
gempa yang meliputi lokasi pusat sumber, kekuatan,
dan intensitas kerusakan akibat gempa sangat
diperlukan dalam mitigasi bencana gempa ke depan.

Sumber gempa yang terbentuk oleh aktivitas tektonik
menurut kedalamannya dapat dibagi menjadi tiga,
yaitu dangkal (0 – 40 km), menengah (40 – 150 km)
dan dalam (lebih dari 150 km). Faktor utama yang
mengakibatkan terjadinya bencana gempa adalah
jarak dari sumber gempa, magnitudo dan kedalaman.
Gempa dangkal dan sumbernya dekat, berpotensi
mengakibatkan bencana meskipun magnitudonya
kecil. Ini adalah karakteristik gempa yang bersumber
dari sesar aktif di darat yang biasanya dekat
permukiman dan aktivitas penduduk. Sementara itu,
sumber gempa dengan magnitudo besar dan dangkal,
juga berpotensi menimbulkan bencana karena adanya
efek penguatan gelombang gempa di permukaan
tanah, contoh: gempa 27 Februari 2015 di Manggarai,
Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,1
SR, dan kedalaman 572 km. Gempa seperti ini pada
umumnya terjadi pada daerah yang tersusun oleh
endapan Kuarter dengan sedimen lunak yang cukup
tebal.

Indonesia Kawasan Rawan Gempa
Menurut Minster dan Jordan, 1978, Indonesia
merupakan tempat pertemuan empat lempeng aktif
dunia, yaitu Lempeng Eurasia yang bergerak ke arah
tenggara dengan kecepatan ± 0,4 cm/tahun, Lempeng
Indo – Australia yang bergerak ke arah utara ± 7 cm/
tahun, Lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat
± 11 cm/ tahun, dan Lempeng Laut Filipina yang
bergerak ke arah barat laut, sekitar 8 cm/ tahun. Inilah
penyebab utama sumber gempa yang terletak di darat
dan di laut, serta sumber pembangkit tsunami di laut
Indonesia.
Di kawasan Indonesia bagian barat, kondisi tektonik
dan sumber gempa sangat dipengaruhi oleh tumbukan
lempeng yang bersifat menunjam atau subduksi
(subduction) yang membentang dari sebelah barat
Pulau Sumatra menerus ke selatan Pulau Jawa
hingga Nusa Tenggara, dan membelok di sekitar

Berdasarkan data statistik kejadian gempa di Indonesia
yang dihimpun dari beberapa sumber terkait, dari
2000 hingga 2015, tercatat antara 4 hingga 12 gempa
merusak terjadi per tahun. Rinciannya adalah 5
kejadian pada 2000-2001, 5 kejadian pada 2002, 10
kejadian pada 2003, 9 kejadian pada 2004, 11 kejadian
pada 2005, 12 kejadian pada 2006, 8 kejadian pada
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Sebaran Episenter Kumpulan
Gempabumi Jailolo tanggal 1-25
November 2015. Sumber: BMKG.

2008, 2009, 2010, dan 2011; 6 kejadian pada 2012,
9 kejadian pada 2013, 4 kejadian pada 2014, dan 10
kejadian pada 2015. Gempa-gempa tersebut telah
mengakibatkan bencana yaitu ratusan ribu korban
jiwa, serta kerusakan bangunan dan lingkungan,
kerugian harta benda yang besar, termasuk akibat
gempa Aceh 2004 dan gempa Yogya 2006.
Pada 2015, terjadi beberapa gempa yang merusak,
meskipun korban meninggal hanya satu orang. Berikut
ini uraian ringkas tentang gempa merusak yang terjadi
sepanjang 2015 yang dikelompokkan berdasarkan
wilayah Indonesia, yaitu wilayah barat dan wilayah
timur.

Gempa Merusak di Wilayah Barat
Pada 2015, di wilayah barat, terjadi gempa di Madiun
dan Bantul (Pulau Jawa), dan Tarakan, Kalimantan.
Ketiganya berkekuatan antara 4,2 – 6,1 SR. Rinciannya
sebagaimana di bawah ini.

Gempa Madiun terjadi pada hari Kamis, 25 Juni

2015, pukul 10.35.29 WIB. Menurut BMKG, gempa
ini berpusat di darat pada koordinat 111,69°BT dan
7,73°LS, dengan kekuatan 4,2 SR dan kedalaman 10
km. Lokasi pusat gempa berjarak ± 20,8 km sebelah
tenggara Kota Madiun. Sementara itu USGS tidak
mencatat gempa ini. Berdasarkan data BMKG, gempa
diakibatkan oleh sesar mendatar berkedudukan
N 245,8°E, dip 74,3° dan slip -2.2°. Gempa diikuti
oleh serangkaian gempa susulan. Masyarakat yang
bermukim di sekitar lokasi pusat gempa sangat kaget,
karena selama ini mereka tidak pernah mengalami
gempa dengan goncangan kuat. Gempa menyebabkan
58 rumah di Pohulung, Desa Klangon, Kecamatan
Saradan, Kabupaten Madiun mengalami kerusakan.
Teramati juga retakan tanah berarah N 30° E - N 50° E
atau barat daya - timur laut di utara Dusun Pohulung.
Intensitas gempa di sini mencapai skala VI MMI
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(Modified Mercally Intensity). Lokasi sekitar pusat
gempa tersusun oleh batuan rombakan gunung api
muda yang sebagian besar telah mengalami pelapukan.
Penduduk setempat sempat resah karena beredar isu
adanya gempa susulan.

Gempa Bantul pada 2015 terjadi dua kali.

Pertama, pada 25 September 2015, pukul 20.28.52
WIB dengan intensitas di daerah sekitar pusat gempa
mencapai IV – V MMI. Gempa yang mengagetkan
masyarakat Yogyakarta ini menurut BMKG, berpusat
di darat pada koordinat 110,527o BT dan 7,983o LS,
sekitar 5 km barat Kota Wonosari dan 22 km timur
Kota Bantul, kedalaman 15 km, dan berkekuatan
4,5 SR. Gempa ini diakibatkan oleh sesar mendatar.
Kedua, gempa yang terjadi pada Rabu, 11 Nopember
2015, pukul 18.45.25 WIB. Menurut BMKG, gempa
berpusat di Laut Jawa pada koordinat 110, 19o BT dan
8,97o LS, kedalaman 93 km, dan berkekuatan 5,6 SR.
Sementara itu, USGS tidak mencatat kejadian gempa
ini. Penyebab gempa adalah aktivitas zona subduksi
yang terletak sekitar 260 km selatan pantai Bantul.
Gempa dengan skala intensitas yang mencapai IV–V
MMI menyebakan sebuah bangunan rusak. Sebelum
2015, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir,
daerah Bantul pernah mengalami dua kali kejadian
gempa merusak, yaitu pada 2006 dan 2010.

Gempa Tarakan terjadi pada hari Senin, 21
Desember 2015, pukul 01.47.37 WIB. Menurut BMKG
pusat gempa terletak di darat pada koordinat 3,61o LU
dan 117,67o BT, berjarak ± 35,6 km utara Kota Tarakan
dan kl. 59,8 km selatan Kota Nunukan, magnitudo 6,1
SR dan kedalaman 10 km. Menurut USGS, gempa ini
berpusat di darat pada 3,6384o LU dan 117,631o BT,
magnitudo 6,1 Mw, dan kedalaman 6 km. USGS juga
menyebutkan bahwa penyebab gempa ini adalah sesar
mendatar. Hal ini bersesuaian dengan peta struktur
geologi Pulau Kalimantan. Kejadian gempa sangat

Struktur geologi Pulau Kalimantan,
dikompilasi dari beberapa sumber
(Hamilton, 1979; Moss ?; Simons dkk.,
2007; Hutchison, 2007), dan pusat
gempa bumi tanggal 21 Desember 2015
(tanda bintang).

mengejutkan masyarakat, karena selama ini mereka
mengira bahwa Pulau Kalimantan relatif aman dari
ancaman gempa. Faktanya, Provinsi Kalimantan Utara
dan Kalimantan Timur cukup rawan akan gempa,
sebagaimana gempa pernah terjadi di Kalimantan
Utara pada 1923, 1925, 1936; dan Kalimantan Timur
pada 1921, 1924, 1957, dan 2009. Gempa 21 Desember
2015 telah mengakibatkan 7 bangunan rusak di
Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Masyarakat
di daerah pantai di dekat pusat gempa sempat panik
dan berhamburan keluar rumah karena takut terjadi
tsunami. Goncangan gempa di daerah sekitar pusat
gempa ini mencapai skala V – VI MMI.

setelah gempa utama. Kerusakan yang diakibatkannya
antara lain ratusan bangunan di daerah Manggarai,
dengan intensitas mencapai skala VI MMI. Kerusakan
umumnya berupa retakan dinding dan lepasnya
plesteran bangunan. Kerusakan terparah terjadi di
desa Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten
Manggarai Timur; Kota Kecamatan Reo dan Desa
Ojan di Manggarai Barat; Pulau Mesa, Boleng serta
Papa Garang. Kejadian gempa ini juga mengakibatkan
semburan lumpur di Pulau Semau yang terletak di
utara Pulau Timor. Terjadi keresahan dan kepanikan di
masyarakat yang berada di pantai Utara Flores. Mereka
khawatir akan terjadi tsunami akibat gempa.

Gempa Merusak di Wilayah Timur

Gempa Banggai terjadi pada Senin, 16 Maret

Pada 2015 lebih banyak terjadi gempa di wilayah
Indonesia bagian timur. Ada tujuh kejadian yang
tercatat, yaitu Gempa Manggarai, Gempa Banggai,
Gempa Membramo Raya, Gempa Sorong, Gempa
Alor, Gempa Halmahera Barat, dan Gempa Ambon.

Gempa Manggarai terjadi pada Jumat, 27
Februari 2015 pukul 20.05.43 WIB, ketika sebagian
warga Pulau Flores bersiap – siap hendak istirahat,
bahkan sebagian telah istirahat setelah seharian
beraktivitas. Menurut BMKG, gempa berpusat di
Laut Flores pada koordinat 7,55o LS dan 122,6o BT;
dengan magnitudo 7,1 SR pada kedalaman 572 km,
berjarak ± 96,4 km barat laut Kota Larantuka, ± 125,2
km barat daya Kota Maumere, ± 271,5 km timur laut
Kota Ruteng. Menurut USGS, gempa berpusat di Laut
Flores pada koordinat 7,288o LS dan 122,532o BT pada
kedalaman 552 km; dan berkekuatan 7 Mw. Gempa ini
terjadi dua kali, yaitu pada pukul 20.05.43 WIB dan
21.45 WIB. Menurut USGS, gempa ini diakibatkan
oleh mekanisme sesar normal dengan komponen
mendatar berarah barat laut – tenggara. Serangkaian
gempa susulan terjadi dan masih dapat dirasakan
oleh masyarakat di Pulau Flores hingga 2-3 hari

2015 pukul 06.17.15 WIB. Kekuatannya tercatat 6 SR.
Menurut BMKG, pusat gempa berada di Teluk Tomini
pada koordinat 0,52oLS dan 122,36oBT, berjarak ±
67,7 km barat laut Kota Luwuk dan ± 203 km timur
laut Kota Poso, dengan kedalaman 20 km. Sedangkan
menurut data USGS, pusat gempa terletak di Teluk
Tomini pada koordinat 0,5461oLS dan 122,3066oBT,
dan kedalaman 31 km. Wilayah yang terkena dampak
goncangan gempa adalah Kepulauan Togean dan
pantai utara Banggai. Batuan penyusun wilayah ini
berumur PraTersier hingga Kuarter yang sebagian
telah mengalami pelapukan. Kerusakan akibat gempa
menimpa dua sekolah, gedung pelelangan ikan, dan
dermaga di daerah Pagimana, Kabupaten Banggai.
Intensitas gempa mencapai skala V MMI. Gempa juga
sempat menimbulkan kepanikan dan keresahan pada
masyarakat yang bermukim di daerah pantai sekitar
pusat gempa, karena khawatir gempa akan disusul oleh
tsunami.

Gempa Membramo Raya terjadi pada hari

Selasa, 28 Juli 2015, pukul 04.41.23 WIB. Menurut
BMKG, pusat gempa terletak di darat pada koordinat
2,87o LS dan 138,53o BT, berjarak ± 116 km selatan
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Kiri: Retakan tanah di Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun akibat gempa bumi 25 Juni 2015. Foto: Pandu Adiwinarno.
Kanan Atas: Kerusakan ruko di Jalan Sangaji Gonof, Kota Sorong, akibat gempa bumi 24 September 2015. Foto: Supartoyo. Kanan Bawah:
Kerusakan bangunan di Kota Tarakan akibat kejadian gempa bumi Tanggal 21 Desember 2015. Sumber: klikbontang.com.

Kota Sarmi dan ± 232 km barat Kota Jayapura,
berkekuatan 7,2 SR, dan kedalaman 49 km. Menurut
USGS, gempa berpusat pada koordinat 2,682o LS dan
138,508o BT dan kedalaman 48 km, bekekuatan 7 Mw,
dan mekansme akibat aktivitas sesar naik berarah
barat laut – tenggara. Sesar naik ini terbentuk akibat
aktivitas tektonik berupa tumbukan antara lempeng
Australia dan Pasifik. Dampak gempa adalah satu
orang meninggal karena hanyut di sungai, satu rumah
ambruk; dua rumah, satu gudang dan satu rumah sakit
mengalami kerusakan, dan terjadi retakan tanah di
daerah Membramo Raya. Intensitas gempa di daerah
sekitar pusat gempa mencapai skala VI MMI.

Gempabumi Sorong terjadi pada Kamis, 24

September 2015 pukul 22.53.28 WIB saat warga
Sorong dan Papua Barat sedang istirahat. Menurut
BMKG, pusat gempa terletak di Selat Dampir yang
memisahkan antara daratan Papua dan Pulau Wigeo,
pada koordinat 0,59o LS dan 131,27o BT, berjarak 31
km utara Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Gempa
berkekuatan 6,8 SR pada kedalaman 10 km. Menurut
USGS, gempa berpusat pada koordinat 0,629°LS dan
131,255°BT, berkekuatan 6,6 Mw pada kedalaman 24,1
km; dan penyebabnya adalah sesar naik Manokwari
pada kedudukan N 126o E dan dip 36o. Gempa ini
meskipun bersumber di laut dan mekanismenya sesar
naik, namun tidak mengakibatkan tsunami. Hal ini
diduga karena energi gempa tidak mengakibatkan
terjadinya dislokasi morfologi bawah laut yang
signifikan. Terjadi gempa susulan yang masih terasa
hingga sepuluh hari setelah gempa utama. Dampak
gempa adalah sebanyak 1.245 bangunan mengalami
kerusakan di Sorong dan Raja Ampat. Terjadi pula
beberapa retakan tanah di Sorong, seperti di Kompleks
Perumahan Moyo Permai, berarah N 145o E, sekitar
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10 m; di Kelurahan Makbon, Distrik Makbon, berarah
N 141o E, sekitar 2-10 m; dan Kelurahan Warmon,
berarah N 110o E. Intensitas gempa maksimum terjadi
di Sorong yang mencapai VI MMI. Kejadian gempa
membuat masyarakat Sorong panik dan resah karena
adanya peringatan dini tsunami. Mereka segera
berbondong-bondong menuju ke tempat evakuasi
untuk menyelamatkan diri.

Gempa Alor terjadi pada hari Rabu, 4 Nopember

2015 pukul 10.44.19 WIB. Menurut BMKG, gempa
berpusat di darat pada koordinat 124,95o BT dan 8,32o
LS, berjarak 48,9 km timur Kota Kalabahi, Pulau Alor;
kedalaman 10 km, dan berkekuatan 6,4 SR. Menurut
USGS, gempa berpusat pada koordinat 124,8991o BT
dan 8,3531o LS, kedalaman 14 km, dan berkekuatan 6,3
Mw. Penyebab gempa adalah sesar aktif yang terletak
di bagian timur Pulau Alor. Gempa ini mengakibatkan
satu orang luka berat, satu orang luka ringan, dan 884
bangunan rusak, dan retakan tanah di Alor. Intensitas
gempa di daerah sekitar pusat gempa mencapai skala
VI MMI. Pulau Alor merupakan wilayah rawan gempa
dan tsunami. Sedikitnya tercatat telah terjadi empat
bencana gempa di Pulau Alor sebelumnya, yaitu tahun
1818 (diikuti tsunami), 1989, 1991, dan 2004.

Gempa Halmahera Barat merupakan rentetan
gempa yang terjadi dari 1 hingga 25 November 2015.
Menurut BMKG, gempa tercatat sebanyak 92 kejadian
dengan magnitudo berkisar antara 2,5 SR hingga
4,8 SR. Para ahli gempa menyebut angkaian gempa
tersebut sebagai gempa swarm (swarm earthquake).
Menurut USGS, gempa swarm adalah serangkaian
kejadian gempa yang bersifat lokal yang terjadi pada
suatu periode atau kurun waktu tertentu. Batasan
waktunya bervariasi dari hari, minggu atau bulan.

Kiri Atas: Retakan tanah di daerah Alor Timur akibat kejadian gempabumi 4 Nopember 2015. Sumber: www.idntimes.com. Kanan: Retakan
tanah di Desa Galala, Kecamatan Jailolo, Halmahera akibat kejadian gempa bumi swarm. Foto: Sri Hidayati. Kiri Bawah: Kerusakan rumah
penduduk di Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Halmahera akibat kejadian gempa bumi swarm. Foto: Sri Hidayati.

Menurut Eder (2012), gempa swarm dapat berasosiasi
dengan aktivitas gunung api, geothermal atau panas
bumi, migrasi fluida, dan tektonik (aktivitas pada
batas lempeng dan zona sesar). Serangkaian kejadian
gempa ini tidak diakhiri oleh gempa besar. Dengan
kata lain, gempa swarm bukan merupakan prekursor
untuk gempa yang lebh besar. Berdasarkan peta
geologi lembar Morotai, Maluku Utara (Supriatna,
1980), daerah yang terdampak gempa didominasi
oleh endapan Kuarter berupa endapan sungai, pantai,
dan rombakan gunung api Kuarter. Pada bagian barat
daerah Jailolo terdapat sisa tubuh Gunung api tua
Jailolo, juga mata air panas. Skala intensitas gempa di
Kecamatan Jailolo, Halmahera itu mencapai III – IV
MMI. Akibat gempa swarm ini adalah kerusakan
bangunan dan retakan tanah. BNPB mencatat
sebanyak 934 rumah penduduk rusak dan sekitar
9.610 warga mengungsi.

Gempa Ambon terjadi pada Senin, 28 Desember

2015, pukul 23.26.03 WIB. Menurut BMKG, gempa ini
berpusat di darat pada koordinat 3,68o LS dan 128,39o
BT, berjarak ± 25,4 km timur Kota Ambon, dengan
magnitudo 5,2 SR dan kedalaman 10 km. Menurut
USGS, gempa berpusat di laut pada koordinat 3,7503o
LS dan 128,3448o BT, dengan magnitudo 5,2 Mw
dan kedalaman 51 km. Sumber gempa diperkirakan
dari sesar aktif berarah barat daya – timur laut
yang terletak di laut sebelah tenggara Kota Ambon.
Goncangan gempa di Kota Ambon mencapai skala V
MMI, dengan salah satu kerusakannya adalah gedung
IAIN di Kota Ambon. Sebelumnya, daerah Ambon
paling tidak telah mengalami 10 kejadian gempa bumi
merusak, yaitu tahun 1612, 1671, 1830, 1835, 1841
(diikuti tsunami), 1858, 1898, 1920, 1980, 1983.

Penutup
Selama tahun 2015 terjadi sebanyak 10 kejadian gempa
merusak dengan korban jiwa 1 orang meninggal, 69
orang luka-luka dan ribuan bangunan mengalami
kerusakan. Gempa merusak ini pada umumnya
terjadi pada kedalaman dangkal (kurang dari 30 km)
dan terletak dekat dengan permukiman dan aktivitas
penduduk.
Kerusakan bangunan yang disebabkan oleh gempa
Manggarai pada 27 Februari 2015 (magnitudo 7,1
SR, kedalaman 572 km), terjadi karena adanya faktor
penguatan gelombang gempa (amplifikasi) terutama
pada endapan Kuarter. Kerusakan bangunan oleh
gempa swarm di daerah Halmahera Barat akibat
serangkaian gempa yang terjadi dari 1 hingga 25
November 2015. Gempa merusak pada umumnya
diikuti oleh kepanikan penduduk di wilayah
terdampak karena adanya isu yang tak jelas sumbernya
seputar gempa dan tsunami.
Hingga kini belum ditemukan dengan tepat dan akurat
teknologi yang mampu untuk meramalkan kapan,
dimana, berapa besar kekuatan yang bakal terjadi pada
kejadian gempa maupun tsunami. Oleh karena itu,
upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah mitigasi
yang dilakukan melalui mitigasi struktural atau fisik
dan mitigasi nonstruktural atau nonfisik, seperti
sosialisasi, yang harus dilakukan secara reguler dan
menerus. Melalui upaya mitigasi, diharapkan risiko
dari gempa juga tsunami di kemudian hari dapat
diminimalkan.■
Penulis adalah Surveyor Pemetaan Madya di PVMBG, Badan
Geologi.
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Memantau

Gempa
Flores
Tahun 1992
Oleh: Heryadi Rachmat

Gempa bumi tektonik yang terjadi
pada 12 Desember 1992 di Flores,
Nusa Tenggara Timur, menimbulkan
korban sekitar 2.000 orang meninggal
dan kerugian harta benda yang
cukup besar. Kejadian ini termasuk
bencana nasional akibat gempa dan
tsunami yang saat itu harus segera
ditanggulangi dan dipantau, yang
meliputi aspek sosial dan aspek
teknis. Aspek sosial berhubungan
langsung dengan tata kehidupan
masyarakat, pemerintah daerah dan
media massa. Adapun aspek teknis
adalah kegiatan penanggulangan dan
pemantauan bencana gempa bumi itu
sendiri.
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Atas dasar hal itu, maka pada 14 Desember 1992,
penulis ditugaskan untuk melakukan pemantauan
ke daerah yang dilanda gempa bumi yang waktu
kitu merupakan bagian dari wilayah kerja Kanwil
Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Lokasi itu tepatnya adalah Maumere
bagian utara mulai dari Nanga Muting-Wuring
sampai Mage Panda; Maumere bagian tengah mulai
dari Maumere-Nita sampai Lela; Maumere bagian
selatan mulai dari Sikka- Hepang sampai Lekebai, dan
Larantuka mulai dari Maumere-Konga-LarantukaRiang, Kemie-Oka-Riang Kotek-Kawalewo-Lewo
Rahang (Teluk Hading).
Secara khusus penulis diberi amanat untuk
mengetahui hubungan kejadian gempa bumi dengan
kondisi geologi daerah bencana, serta mengamati
kerusakan pada permukaan tanah dan bangunan di

Gempa Flores 1992. Foto: Heryadi Rachmat.

berikutnya yang diikuti tsunami (gempa Sumbawa )
yang terjadi 7 Oktober 1977 dengan magnitudo 5,9
SR; kemudian gempa Pantar pada 26 November 1987
dengan besaran 5,9 SR; dan gempa Maumere pada 12
Desember 1992 pukul 13.29 (WITA) dengan besaran
6,8 SR, dan pusat gempa berada di utara Maumere
pada kedalaman sekitar 36 km yang juga diikuti
tsunami.

Gempa Flores 1992. Foto: Heryadi Rachmat.

daerah tersebut. Amanat lainnya adalah memberikan
informasi kepada pemerintah daerah setempat dan
instansi terkait, mengenai kondisi kegempaan maupun
kaitannya dengan bencana tersebut sebagai bahan
untuk penanggulannya dan antisipasi ke depan.

Sejarah Gempa di Nusa Tenggara
Daerah Nusa Tenggara dan sekitarnya adalah daerah
gempa bumi aktif dan sampai saat ini telah tercatat
lebih dari 24 gempa besar terjadi di sini. Aktivitas
gempa yang tinggi ini terutama disebabkan oleh
penyusupan lempeng (tektonik) Australia ke arah
utara di bawah lempeng Asia. Gerakan ini diimbangi
oleh terjadinya penyusupan lempeng ke arah selatan di
utara Flores dan Pantar-Alor.
Salah satu akibat gerakan lempeng di daerah ini adalah
terjadinya gempa Sumba, 19 Agustus 1977 dengan
magnitudo 7,0. Gempa ini disusul oleh gempa besar

Distribusi daerah gempa Flores berada antara Ende–
Maumere-Larantuka dan sekitarnya pada koordinat
121°BT-123°BT, vertikal utara – selatan. Tampak
bahwa subduksi lempeng terkait di daerah ini sesuai
dengan distribusi aktivitas gempa mempunyai sudut
penunjaman rata-rata sebesar 63°. Secara waktu,
distribusi gempa tersebut terjadi antara sekita 19001988. Untuk periode 5 tahun pada periode 1966-1970,
terjadi peningkatan kegempaan. Pada periode ini
terjadi banyak sekali gempa kecil. Sedangkan pada
periode 1976-1980 terjadi peningkatan kegempaan
yang tinggi disebabkan oleh gempa Sumbawa yang
juga menimbulkan tsunami.

Dari Tsunami Hingga Likuifikasi
Hasil pemantauan di lapangan berdasarkan aspek
teknis terkait kegempaan memperoleh beberapa
fenomena dan akibat gempa berupa tsunami, retakan,
gerakan tanah, dan likuifikasi. Di bawah ini uraian
singkat fenomena tersebut.
Tsunami muncul akibat gempa Flores 1992. Gempa
ini jenis gempa tektonik di bawah laut dengan
magnitudo 6,8 SR yang berpusat di sebelah utara
Maumere sekitar 122,1°BT dan 8° 7’LS. Tunami yang
muncul menyebabkan bencana yang cukup besar di
sepanjang pantai utara Pulau Flores termasuk pulaupulaunya, mulai sekitar Tanjung Palaboko (bagian
barat) sampai Tanjung Bunga (bagian timur). Tsunami
berupa gelombang air laut yang menyapu daratan
yang terletak pada jarak lk 75-300 m dari garis pantai,
menyebabkan kerusakan bangunan, kapal yang sedang
berlayar terdampar ke darat, dan ponton bermuatan
semen yang terdampar di dasar laut telah terangkat ke
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Gempa Flores 1992. Foto: Heryadi Rachmat.

darat. Di samping kerusakan tersebut, telah terjadi pula
amblesan (subsidence) di dua lokasi di sekitar Teluk
Hading (Larantuka) dengan panjang kl. 1-1,2 km, lebar
100-150 m, dan tinggi 25-40 m. Kejadian tsunami ini
juga telah menimbulkan korban jiwa paling banyak di
Pulau Babi dan Tanjung Bunga.
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Retakan dan nendatan terpantau muncul akibat
gempa bumi Flores ini. Fenomena ini umum dijumpai
terutama pada badan jalan yang terletak di atas batuan
yang relatif kurang kompak (aluvium dan bahan
rombakan), dan bangunan (rumah, jembatan) yang
kontruksinya kurang memadai. Retakan pada batuan/
tanah dan badan jalan umumnya berarah 220-230°,
yaitu searah dengan struktur umum Pulau Flores.
Sebagaian kecil relatif berarah barat-timur. Retakan
dan rubuhnya bangunan rumah umumnya terjadi
pada bangunan yang sudah tua dan bangunan yang
konstruksinya tidak tahan terhadap guncangan, dan
jembatan yang retak atau terputus. Retakan pada
jembatan umumnya terjadi pada bagian ujung.
Penyebabnya adalah konstruksi yang tidak memenuhi
standar (konsultasi lisan di lapangan dengan Dr. W.
Merati dan Dr. J. Firmansyah dari lembaga penelitian
ITB).

tanah/batuan dan topografi yang terjal. Longsoran
umumnya terjadi di bagian selatan dan bagian tengah
Maumere yang menyebabkan timbunan tanah/batuan
di sepanjang badan jalan. Material longsoran berupa
batuan vulkanik bersifat lepas, berukuran pasir sampai
lapilli, tebal lebih dari 30 m, menutupi perbukitan di
sekitarnya. Lokasi longsoran tepatnya berada pada
jalan menuju Ende antara Hepang-Lekebai-Koting
sepanjang kl. 17 km pada sekitar 20 lokasi, dengan
lebar 20-70 m, panjang 10-40 m, kemiringan lereng
30°- 70°. Jalan ini untuk sementara terputus. Lokasi
lainnya di jalan antara Maumere-Hepang-Lela-SikaWukur sepanjang 29 km pada 17 lokasi, dengan
lebar 30-100 m, panjang 10-50 m, dan kemiringan
lereng 30°-60°. Longsoran yang terjadi di bagian
utara terbatas di beberapa tempat, umumnya berupa
runtuhan batu yang menimpa badan jalan, namun
masih dapat dilalui oleh kendaraan. Ke arah barat,
sebelum desa Mange Panda, jalan terputus total
karena jembatannya rusak berat. Lokasi runtuhan
batu ini berada di sepanjang jalan antara Maumere–
Wolomarang-Mangepanda pada km 22,200 - 22,300,
dan jalan antara Maumere-Konga-Larantuka pada km
50-57.

Gerakan tanah sebagai hasil dari proses gangguan
keseimbangan lereng yang menyebabkan bergeraknya
massa tanah dan batuan ke daerah yang lebih rendah
terjadi pada gempa Flores 1992. Gerakan tanah
(longsoran) ini terutama disebabkan oleh kondisi

Likuifikasi terjadi bila material di bawah tanah berupa
pasir berukuran halus sampai kasar, yang rongga
antarbutirnya terisi air, diguncang (shaking). Akibat
guncangan, air yang terdapat pada rongga antar butir
tersebut seolah-olah ‘dipompa’ dan ‘diisap’ sehingga
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Gempa Flores 1992. Foto: Heryadi Rachmat.

setelah melampaui batas tertentu akan tersembur
ke permukaan melalui bidang retakan berupa pasir
bercampur air. Pada peristiwa gempa Flores 1992
terjadi gejala likuifaksi. Lokasinya berada di pantai
utara berjarak sekitar 400 m dari garis pantai ke
daratan. Likuifaksi ini menimbulkan runtuhnya
bangunan berat. Semburan pasir ini di beberapa
tempat muncul pada sumur gali sehingga penuh terisi
pasir. Sumur pun menjadi kering.

Ketiga, salah satu penyebab terjadinya korban adalah
akibat runtuhnya bangunan. Maka dalam hal ini
perlu menjadi perhatian agar dalam membangun
ke depan, konstruksi bangunan harus diupayakan
agar tahan terhadap guncangan akibat gempa yang
mungkin terjadi lagi di daerah tersebut. Untuk rumah
dan bangunan yang layak bagi masyarakat dan tahan
terhadap goncangan, kearifan lokal setempat dapat
digali kembali dan dikembangkan.

Catatan Pembelajaran

Keempat, penanggulangan dampak longsor pada saat
itu sulit karena litologi dan kemiringan lahan yang
tinggi. Maka, ke depan dianjurkan agar penduduk
tidak membuat rumah di daerah yang berpotensi
longsoran. Untuk penduduk yang bermukim di daerah
potensi longsor agar pindah ke daerah lain yang lebih
aman. Untuk retakan yang terjadi akibat gempa,
agar segera ditutup dengan tanah lempung untuk
menghindari masuknya air yang dapat menimbulkan
longsoran.

Kegiatan penanggulangan dan pemantauan
bencana Flores 1992 menorehkan catatan sebagai
sebuah pembelajaran. Pertama, gempa Flores 1992
mengingatkan kembali bahwa daerah dan sekitarnya
adalah daerah kegempaan yang aktif. Meskipun kita
tidak tahu kapan persisnya gempa akan terjadi, namun
masyarakat setempat perlu selalu waspada, tanpa harus
panik, akan gempa yang mungkin terjadi di masa
depan.
Kedua, dari hasil pemantauan, tampak bahwa “mesin
pembunuh” yang menimbulkan banyak korban
meninggal bukan hanya peristiwa gempanya itu
sendiri, melainkan dampak ikutan akibat gempa,
seperti tsunami, longsor atau gerakan tanah, dan
likuifaksi. Untuk menghindari risiko akibat tsunami,
maka dianjurkan agar masyarakat memahami proses
terjadinya gempa dan tsunami dan dampaknya, serta
cara menghindarinya saat muncul gempa hingga
kejadian tsunami.

Kelima, kejadian gempa susulan dalam setiap peristiwa
gempa harus terus dipantau untuk mengetahui
perkembangan gempa dan memberikan informasi
yang benar kepada masyarakat. Apabila diyakini
bahwa gempa atau pun tsunami tidak akan terjadi lagi
dalam waktu dekat, maka dapat segera diinformasikan
kepada masyarakat, terutama penduduk yang
mengungsi.■
Penulis adalah Perekayasa Utama pada Museum Geologi, Badan
Geologi.
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Rumbutampa
Upaya Mitigasi Gempa
Oleh: Supardiyono Sobirin

Pada 2 September 2009, pukul 14.55 WIB, Jawa
Barat dilanda gempa tektonik berkekuatan 7,3
SR. Pusat gempa berada di laut pada 8.24 LS dan
107.32 BT, kedalaman 30 km, berjarak 142 km
barat daya Kota Tasikmalaya. Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), mencatat
korban sebanyak 79 orang meninggal, 11.039
unit rumah rusak berat, 15 rumah rusak sedang,
dan 13.464 rusak ringan, 3.118 orang mengungsi,
seluruhnya tersebar di wilayah kabupaten
Cianjur, Garut, Sukabumi, Tasikmalaya, Bandung,
Bandung Barat, Bogor, Ciamis, Kuningan, bahkan
Cilacap. Pada saat tanggap darurat, bantuan
dari pemerintah maupun dari masyarakat secara
gotong royong mengalir untuk mereka yang
terdampak gempa, berupa tenda, obat-obatan,
air bersih, bahan makanan, dan selimut serta baju
terutama untuk anak-anak.
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Sering kita mendengar sindiran saat
sebuah bencana terjadi. Yakni, ketika
bencana datang, semua terkaget-kaget,
merasa kecolongan karena datangnya
tiba-tiba, kemudian diadakan diskusi
atau seminar tentang bencana itu,
tapi setelah segalanya usai, semua
lupa dan terkaget-kaget lagi ketika
bencana baru kembali melanda. Untuk
mengantisipasi bencana gempa yang
bisa terjadi lagi sewaktu-waktu di
masa mendatang, maka pada 2010
Dewan Pemerhati Kehutanan dan
Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) di
bawah pimpinan Solihin GP (mantan
Gubernur Jawa Barat) bekerja sama
dengan Arifin Panigoro (Medco
Foundation), memberikan bantuan
fisik dengan konsep hidup aman,
selamat, dan sejahtera di daerah rawan
gempa.

menyentak secara tiba-tiba, selalu saja mengejutkan
manusia. Gelombang energi gempa merambat menuju
permukaan bumi menjadi 2 jenis, yaitu gelombang
badan (body wave) dan gelombang permukaan (surface
wave). Gelombang badan dibedakan menjadi 2,
yaitu gelombang primer (P wave atau pressure wave),
dan gelombang sekunder (S wave atau shear wave).
Demikian juga gelombang permukaan dibedakan
menjadi 2, yaitu gelombang Love (L wave) dan
gelombang Reyleigh (R wave).
Gelombang primer (P wave) merupakan gelombang
longitudinal, yaitu gerak partikel searah dengan
rambatan gelombang. Sedangkan gelombang
sekunder (S wave) merupakan gelombang transversal,
yakni gerak pertikel tegak lurus dengan rambatan
gelombang. Gelombang Love (L wave) adalah
gelombang geser yang terpolarisasi secara horizontal.
Sedangkan gelombang Rayleigh (R wave) adalah
gelombang yang gerak partikelnya menggulung seperti
elips.
Rumah Bambu Tahan
Gempa ( Rumbutampa)
yang diaplikasikan pada
bangunan Kantor Kepala
Desa Jayapura.Foto:
Supardiyono Sobirin/
DPKLTS, 2016

Bantuan ini berupa percontohan renovasi bangunanbangunan yang ambruk akibat gempa 2009 dengan
menggunakan bahan bambu yang banyak terdapat di
tempat ini. Hasilnya, bangunan atau rumah bambu
tahan gempa (rumbutampa). Lokasi percontohan
dipilih desa yang menderita kerusakan paling parah,
yaitu Desa Jayapura berupa bangunan Kantor Kepala
Desa, Bale Pinter, Bengkel Bambu; dan di Desa
Singajaya berupa bangunan Sekolah Dasar. Semuanya
terletak di Kecamatan Cigalontang, ketinggian +619 m
dpl. pada 7o19’30” LS dan 108o06’10” BT.

Gempa dengan gelombang P, S, L, dan R, yang bentuk
rambatannya bervariasi dan saling berinteraksi,
menjadi semakin berbahaya bagi kehidupan manusia
karena datangnya mendadak tanpa ada peringatan
dini terlebih dahulu. Rumah dengan bahan bangunan
yang tidak memenuhi syarat langsung akan ambruk
seketika. Sampai saat ini, belum ada peringatan
dini terjadinya gempa yang canggih dan akurat.
Kewaspadaan dan mitigasi dilakukan dengan cara
kearifan adat dan budaya hidup harmoni di daerah
rawan gempa. Salah satunya, membangun rumah
tahan gempa dengan bahan bangunan kuat dan liat,
yang mudah didapatkan di sekitar lokasi, misalnya
bambu. Jadilah rumbutampa.

Pengaruh Gempa terhadap Bangunan Rumah
Peristiwa alam terjadinya gempa dan perilaku
rambatan gelombang gempa harus disosialisasikan
kepada seluruh masyarakat. Gempa dapat terjadi
kapan saja, karena gempa memang fenomena alam,
tetapi kita berusaha agar jangan sampai terjadi
korban. Karena itu, kepada masyarakat awam perlu
disampaikan penjelasan perihal gempa sehingga
mereka dapat memahaminya.
Gempa, sebuah gerakan alami dari dalam bumi yang

Bangunan sekolah hancur oleh gempa Tasikmalaya 2009.
Foto: http://menujukihudpanyangmaju.blogspot.co.id
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oleh para ahli, salah satunya adalah “Ilmu Konstruksi
Bangunan Bambu” yang ditulis oleh Heinz Frick
(2004), seorang arsitek dan ahli bambu. Masih banyak
tulisan lain mengenai hal ini, dan mudah dijumpai di
Internet. Namun tulisan khusus tentang rumbutampa,
rumah bambu tahan gempa, masih sangat sedikit,
karena arsitek dan ahli bambu belum tentu paham
tentang gempa. Sebaliknya, ahli gempa belum tentu
paham tentang sifat bambu dan desain rumah bambu.
Rumah bambu yang artistik telah banyak dibangun,
namun umumnya hanya menonjolkan sisi keindahan
saja, belum tentu tahan terhadap goncangan gempa.

Gelombang gempa badan dan gelombang gempa permukaan.
Gambar dimodifikasi DPKLTS dari: epicentral.net

Selain itu, kenyataannya masih sangat sedikit yang
membangun rumbutampa di daerah rawan gempa.
Mungkin wujudnya dianggap “ndeso”, kelas kampung,
tidak modern. Karena kurang sosialisasi dan
pembinaan, mereka lebih senang membangun rumah
beton atau pasangan batako yang diplester, dengan
gaya Spanyol yang modern. Padahal, sebenarnya
bangunan rumbutampa dijamin aman karena tahan
gempa, nyaman huni, murah harganya, mudah
dibangun, dan awet bila dipelihara dengan baik dan
benar. Perlu segera dilakukan kolaborasi dan sinergi
antara arsitek, ahli bambu, dan ahli gempa untuk
menciptakan rumbutampa yang sebenarnya.

Persyaratan Bambu untuk Rumbutampa
Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan,
banyak tersebar di muka bumi, dengan jumlah tidak
kurang dari 1.250 jenis. Dari jumlah tersebut, 159 di
antaranya terdapat di Indonesia. Jumlah ini sudah
banyak berkurang disebabkan oleh konversi lahan
menjadi kawasan industri, budi daya, dan permukiman
penduduk. Selain itu, bambu dianggap sebagai
tanaman liar yang bebas ditebang dan dieksploitasi.
Bambu sebagai bahan bangunan telah banyak ditulis

Rumah bambu dengan desain yang benar akan lebih
handal dibanding rumah pasangan batako atau
beton dalam menghadapi sentakan tiba-tiba dari
gelombang gempa yang merambat maju, mundur,
meliuk, menggeser, dan memuntir dengan gaya
tekan, gaya tarik, gaya geser, gaya lentur yang sangat

Ketika terjadi gempa, bangunan rumah dibebani gaya tekan, gaya tarik,
gaya lentur, dan gaya geser oleh rambatan gelombang badan (P dan
S). Selain itu, juga dibebani gaya geser dan gaya puntir oleh rambatan
gelombang permukaan (L dan R). Gambar dimodifikasi DPKLTS dari:
earthquake.usgs.gov
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Kuat Tekan
kg/cm2

Kuat Tarik
kg/cm2

Kuat Lentur
kg/cm2

Modulus Elastis
kg/cm2

Batulanau

282,30

45,64

Tidak diuji

7,94 x 104

Pusair (2015)

Batupasir

773,34

33,88

Tidak diuji

8,49 x 10

Pusair (2015)

Breksi

744,58

75,16

Tidak diuji

1,00 x 10

Pusair (2015)

Andesit

824,90

56,03

Tidak diuji

4

8,19 x 10

Pusair (2015)

Beton 7 hari

225,85

Tidak diuji

Tidak diuji

Tidak diuji

Pusair (2015)

Beton 28 hari

285,77

74,44

45,67

Tidak diuji

Gunawan (2014)

Kayu Kamper

515,38

1.269,13

899,89

Tidak diuji

Kusnidar (2005)

Bambu Petung

492,06

2.280,00

1.349,72

12,89 x 10

Setyo dkk (2013)

Bambu Ori

Tidak diuji

2.910,00

Tidak diuji

Tidak diuji

Kosasih (2006)

Bambu Wulung

Tidak diuji

1.660,00

Tidak diuji

Tidak diuji

Kosasih (2006)

Bambu Tutul

Tidak diuji

2.160,00

Tidak diuji

Tidak diuji

Kosasih (2006)

Material

4
4

4

Sumber
Rujukan

Kuat tekan, kuat tarik, kuat lentur, dan modulus elastisitas berbagai macam material. Bambu sangat berpotensi menjadi bahan
bangunan rumah tahan gempa, karena memiliki kuat tarik dan kuat lentur lebih besar dari pada material lainnya.
Data uji laboratorium dari Pusat Litbang Sumber Daya Air (Pusair), dan sumber-sumber lainnya.

besar. Gelombang gempa inilah yang menimbulkan
banyak kerusakan bangunan rumah yang terbuat
dari pasangan batako yang diplester atau beton bila
terjadi gempa. Beton dan pasangan batako yang
diplester memang kelihatannya kuat, tetapi ternyata
kuat lenturnya kecil, apalagi kuat tariknya kecil sekali.
Berbeda dengan bambu, yang secara alami memiliki
kuat tarik dan kuat lentur jauh besar sebagaimana
tampak dalam tabel.
Agar bambu lebih berkualitas sebagai bahan bangunan
rumbutampa, diperlukan empat langkah dan proses
yang seksama. Pertama, bambu dipilih yang banyak
tumbuh setempat, dari jenis yang biasa dipakai untuk
bahan bangunan, misal bambu betung (Dendrocalamus
asper), bambu tali (Gigantochloa apus), bambu ori
(Bambusa blumeana), bambu gombong (Gigantochloa
pseudoarundinacea), dan bambu wulung (Gigantochloa
atroviolacea), dan berumur sekitar lima tahun, yaitu
bambu yang cukup kuat sebagai bahan bangunan,
jangan terlalu muda dan jangan terlalu tua. Karena,
jika terlalu muda masih banyak mengandung zat
pati, sehingga akan mudah rapuh karena disenangi
hewan kecil sejenis rayap; dan jika terlalu tua, mudah
mengalami retak atau pecah.
Kedua, waktu menebang bambu tidak boleh
sembarangan, paling baik di musim kemarau, setelah
pukul 12.00 siang, dan tidak pada bulan purnama
atau bulan gelap, yaitu ketika zat pati yang terkandung
dalam batang bambu sedang minimum. Jangan
menebang bambu yang sedang beranak atau terdapat
rebung di dekatnya, karena saat itu kandungan zat pati
dalam batang bambu sedang maksimum. Juga tidak
menebang bambu ketika sedang berbunga, karena
pada saat itu kondisi bambu sedang lemah. Kearifan

lokal ini mungkin dianggap hanya mitos, namun
secara ilmiah dapat dibenarkan
Ketiga, bambu hasil tebangan harus dirawat,
diawetkan, dan disimpan dengan benar sebelum
dipakai digunakan untuk rumbutampa. Banyak
teknologi tradisional yang masih handal untuk
merawat dan mengawetkan bambu, antara lain
dengan perendaman dalam air yang mengalir, selama
1-3 bulan, atau direndam dalam air yang dicampur
dengan tumbukan akar tuba (Derris elliptica). Proses
perawatan bisa dilanjutkan dengan pemanasan atau
pengasapan. Ketika proses pengasapan, bambu
yang bengkok bisa diluruskan atau dibentuk sesuai
kebutuhan. Setelah proses perawatan dan pengawetan
selesai, bambu disimpan di tempat teduh, tidak
kena air hujan, dan tidak
langsung diletakkan di
permukaan tanah.
Keempat, filosofi
membangun rumbutampa
adalah rumah bambu
yang dapat menahan
beban gempa, dengan
prioritas terciptanya
suatu rumah bambu
yang mampu mencegah
terjadinya korban,
nyaman huni, kemudahan
mendapatkan material
bamboo dan pelaksanaan
pembangunannya, dan
biayanya terjangkau
masyarakat. Bentuk
rumbutampa harus

Penulis di depan rumpun
bambu gombong (Gigantochloa
pseudoarundinacea) yang banyak
tumbuh di Cigalontang.
Foto: DPKLTS (2016)
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Kiri: Bangunan bambu Kantor
Desa Jayapura, Kecamatan
Cigalontang, Kabupaten
Tasikmalaya dibangun tahun
2010, pasca gempa tahun
2009. Kanan: Ikatan tali ijuk
tradisional yang memperkuat
hubungan antar komponen
bambu kerangka atap. Foto:
Supardiyono Sobirin/ DPKLTS
(2016)

Kiri: Bangunan Bale Pinter.
Kanan Atas & Bawah: Ikatan
tali ijuk tradisional yang
memperkuat hubungan antar
komponen bambu kerangka
atap. Foto: Supardiyono Sobirin/
DPKLTS (2016)
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sederhana dan simetris. Pada dasarnya desain
rumbutampa adalah mengupayakan seluruh
komponen rumah, baik struktur bawah (pondasi),
struktur tengah (dinding, pintu, jendela), dan struktur
atas (atap berikut kerangkanya) menjadi satu kesatuan
sistem yang utuh, dengan sambungan ikatan tali ijuk
antarkomponen harus bersifat lentur tetapi kuat, tidak
mudah lepas atau runtuh bila terjadi gempa.

dengan tanah, karena akan mudah lapuk. Struktur
tengah berupa dinding atau partisi diikatkan dengan
tiang-tiang bambu dengan ikatan tali ijuk yang kuat.
Struktur atas berupa atap berikut kerangkanya harus
diikat kuat pada komponen-komponen lain terkait.
Atap harus ringan supaya tidak membebani bangunan
rumah, dan tidak mudah lepas bila ada tiupan angin
kencang.

Struktur bawah berupa bambu pondasi harus
diletakkan di atas beton yang menerus, mengikuti
denah bangunan, dan harus menyatu dengan tanah
dasar yang rata, stabil, dan keras, serta harus mampu
mendukung seluruh berat dari bangunan rumah.
Bambu pondasi tidak boleh langsung bersinggungan

Pembelajaran Setelah Enam Tahun
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Saat ini rumbutampa yang dibangun oleh DPKLTS
bersama masyarakat secara gotong royong di
Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya pada
2010 yang lalu, secara umum kondisinya masih baik.
Gempa 2009 telah menghancurkan bangunan Kantor

Kiri: Tahun 2016, tiang
penyangga, dinding, dan atap
Sekolah Dasar Singajaya yang
terbuat dari bambu nampak
masih kokoh. Kanan Atas:
Bangunan bambu Sekolah
Dasar Singa Jaya, Kecamatan
Cigalontang, Kabupaten
Tasikmalaya dibangun pada
tahun 2010, hingga sekarang
masih berdiri dan berfungsi.
Kanan Bawah: Bangunan
panggung terbuat dari
bambu di halaman sekolah
pada saat peresmian tahun
2010. Sekarang bangunan ini
sengaja dirobohkan karena
strukturnya kurang bagus.
Foto: Supardiyono Sobirin/
DPKLTS

Kepala Desa Jayapura yang terbuat dari beton dan
pasangan bata. Tahun 2010 bangunan ini direnovasi
dengan konsep rumbutampa. Desainnya mencontoh
rumah adat Kampung Naga. Sampai saat ini, setelah
6 tahun berselang, bangunan masih berdiri kokoh
dan berfungsi dengan baik, dengan ikatan-ikatan
tali ijuk yang masih nampak kuat. Bahkan bangunan
ini menjadi “icon” desa Jayapura sebagai bangunan
kantor pemerintah desa yang dibuat dari bahan bambu
dengan bentuknya yang unik.
Beberapa bagian bangunan perlu perhatian, yaitu
pondasi tiang di pintu masuk nampak belah-belah,
yang mungkin disebabkan bahan bangunan bambu
yang masih muda, dan bagian bawahnya agak mulai
melapuk karena kemasukan air yang mengandung
tanah. Nampak pula kusen jendela yang terbuat dari
bahan kayu (bukan bambu) telah melapuk dimakan
serangga sejenis rayap. Selain itu anyaman bambu
yang dipasang sebagai ornamen bagian luar bangunan
nampak telah memudar ditelan musim.
Berikutnya adalah Bale Pinter Cigalontang, juga
bangunan dari bambu yang dibangun pada 2010,
berukuran 4 m x 8 m. Sesuai namanya, bangunan ini
dimaksudkan sebagai tempat silaturakhmi, belajar,
berdiskusi para generasi muda Cigalontang. Desainnya
sama dengan Kantor Kepala Desa Jayapura yang
mencontoh rumah adat Kampung Naga. Walaupun
warnanya telah kusam, namun bangunan ini masih
kokoh dan berfungsi dengan baik. Bahkan karena
letaknya yang agak tinggi, sering bagian luar Bale
Pinter ini dipakai sebagai panggung bila ada upacara
di lapangan Kantor Kecamatan. Namun, sangat
disayangkan, ikatan bambu dari rotan di para-para
telah melapuk. Ternyata ikatan tali ijuk lebih awet
dibanding dengan ikatan rotan.

Perihal Bengkel Bambu Cigalontang, sangat
disayangkan, karena fungsinya tidak lagi menjadi
tempat perawatan dan pengawetan bambu, tetapi
berubah menjadi bengkel pembuatan pisau dan parang
khas Cigalontang. Beberapa tahun yang lalu, atap dari
bengkel ini rusak diterbangkan oleh angin ribut.
Terakhir adalah bangunan Sekolah Dasar Desa
Singajaya, masih termasuk Kecamatan Cigalontang,
yang juga mengalami rusak berat akibat gempa
pada 2009. Pada 2010 bangunan ini direnovasi
menggunakan bahan bangunan bambu. Sampai
dengan 2016 bangunan sekolah ini masih berdiri
dan berfungsi dengan baik. Dinding dan partisi yang
terbuat dari anyaman bambu, membuat aliran udara
segar bisa masuk ke tiap kelas. Di halaman sekolah
pernah dibangun panggung podium dari bambu untuk
upacara-upacara sekolah, tapi sekarang bangunan
panggung ini telah dibongkar karena strukturnya yang
kurang baik, dan membahayakan murid-murid.
Dalam rangka membangun rumbutampa di
tempat lain, banyak hal yang dapat dipelajari dari
pengalaman selama ini di Cigalontang. Pertama, perlu
meningkatkan sosialisasi dan pemahaman tentang
gempa kepada masyarakat. Kedua, perlu segera
kolaborasi dan sinergi antara ahli gempa, ahli bambu,
arsitek, dan ahli sipil bangunan untuk membangun
rumbutampa. Ketiga, perlu menggalakkan tanaman
bambu di daerah rawan gempa, membangun bengkel
bambu, dan pembinaan dan pendampingan kepada
masyarakat setempat. Keempat, rumbutampa
secara rutin harus dipantau kinerjanya, dan segera
dilakukan perbaikan pada komponen yang mengalami
kerusakan.■
Penulis adalah Koordinator Dewan Pakar, Dewan Pemerhati
Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda.
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M.T. Zen

Berbekal Pustaka Menjelajahi Alam
Di atas meja kecil bertaplak putih, ada dua buku ukuran saku berjilid putih. Di tengah
buku yang pertama, ada bingkai coklat yang berisi potret seseorang yang memakai
topi pet seperti Sherlock Holmes. Buku ini bertajuk The Phenomenon of Man. Orang
yang bertopi itu kemungkinan besar penulisnya, Pierre Teilhard de Chardin (18811955). Di samping buku ini, buku bilingual 200 French and Englih Idioms (200 Idiotismes
Francais et Anglais) susunan Francois Denoe.

Kedua buku tersebut terlihat sedang dibaca tuan

rumah di bilangan Dago, Bandung, siang itu. Rumah
yang diberi tajuk salah satu judul novel sastrawan
Prancis Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), Terres
de Hommes (1939), itu menjadi rumah bagi ribuan
pustaka dari berbagai tema. Sejak memasuki ruang
tamu, kita bisa melihat buku berderet rapi di rak-rak
buku, sebagian bertumpuk di atas meja kerja.

Tuan rumah itu Prof. Dr. Mudaham Taufick Zen
atau M.T. Zen. Ribuan pustaka dengan beragam
tema itu mengisyaratkan sang pemiliknya terkait erat
dengan dunia literasi, dunia baca dan tulis. Memang,
selama ini, M.T. Zen dikenal sebagai ahli geologi, ahli
geofisika, eksponen Angkatan 1966, intelektual publik,
dan penjelajah alam. Dengan demikian, riwayat hidup
dan intelektualitasnya tentu tidak terlepas dari dunia
pustaka.

M.T. Zen di ruang baca. Foto: Deni Sugandi
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Sejak sekolah dasar pula, timbul rasa keindonesiaan
pada diri Zen. Ini berkat pelajaran geografi, terutama
pengenalan peta, oleh seorang guru Belanda bernama
Schmeid. Di masa itu Zen dan kawan-kawannya
diajarkan mengenai peta Mentok, peta Indonesia, dan
peta Belanda. Kata Zen, “Nah, di sinilah pentingnya
ilmu geografi. Hal yang kuceritakan tadi diajarkan
pada murid SD-Darurat di Mentok. Kesadaran kedua
adalah Indonesia itu besar, tetapi dijajah negara kecil
yang pintar. Jadi eksistensi kita dipengaruhi sekali oleh
kecerdasan kita sendiri.”

M.T. Zen. Foto: Deni Sugandi.

Antara Pustaka dan Cita-cita
M.T. Zen lahir pada 14 Agustus 1931, di Mentok,
Pulau Bangka, dari pasangan Mochammad Zen
(Wedana Mentok) dan Yang Huzaizah. Ayahnya dan
lingkungan keluarganya memberi ruang perkenalan
dengan pustaka sejak dini. “Waktu itu aku sudah
di kelas 3 HCS di Mentok, Bangka. Sangat samarsamar mengenai impianku di masa itu. Yang jelas
ayahku berlangganan majalah Pandji Pustaka. Ini
sangat penting karena ada rubrik perang. Yang paling
menarik perhatianku adalah Perang Atlantik antara
kapal-kapal Perang Inggris dan Jerman,” kata Zen
dalam tulisannya “Menjadi Penjelajah Alam” (dalam
Guru-guru Keluhuran, 2010).
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Dengan bacaan dan pendidikan demikian, maka
cita-cita Zen mulai terbentuk. Ia ingin menjadi
penjelajah alam seperti Sven Hedin (1865-1952).
Beruntung ia pindah ke Pangkalpinang sejak akhir
1947, untuk meneruskan sekolah di MULO. Periode di
Pangkalpinang memberi Zen cakrawala pengetahuan
yang lebih banyak. Pertama, ia menemukan
perpustakaan Belanda berisi buku-buku sumbangan
NIWIN, yang katanya “kutemukan harta karun yang
membentuk kepribadianku secara drastis”.
Kedua, ia memperoleh bimbingan yang baik dari
seorang perempuan insinyur sipil berbangsa Belanda,
Nyonya Ir. Van Diemen de Jel. Menurut Zen, “Ibu guru
van Diemen de Jel itulah yang lebih mengarahkan aku
ke ilmu-ilmu apa yang dapat membawaku menjadi
seorang penjelajah alam seperti Sven Hedin. Jadi
mimpi berhenti pada lamunan atau ‘angan-angan’,
tetapi berpikir, berikhtiar menelusuri jalan apa yang
dapat membawa aku menjadi seorang seperti Sven
Hedin.”. Oleh karena itu, ia merasa harus belajar ilmu
geologi atau ilmu geografi fisik, ilmu meteorologi,
ilmu iklim, zoologi. Dan pilihannya tinggal dua:
“menjadi seorang ahli pengetahuan alam (fisika atau
matematika) atau menjadi seorang natural explorer
yang sekaligus seorang pengarang, pemikir”.

Padahal ayahnya hanya lulusan sekolah dasar. Kata
Zen, “Ayah adalah seorang otodidak, praktis tidak
bersekolah; hanya hingga SD. Aku beruntung sewaktu
almarhum memasuki masa pensiun aku banyak
bersamanya; yang lebih mengesankan hampir tiga
kali seminggu aku diajak berjalan menelusuri pantai.
Di sepanjang perjalanan inilah ayah bercerita tentang
Newton (satu-satunya ilmuwan fisika yang dia
ketahui), juga banyak cerita tentang petualang seperti
Sven Hedin, Fritjhoff Nansen, Roald Amundsen ...”

Tumbuh di Bandung

Lingkungan rumahnya juga sarat bernuansa literasi.
Di rumahnya banyak sekali buku koleksi ayah dan
saudaranya yang tertua, sehingga Zen punya banyak
kesempatan untuk membaca biografi orang-orang
terkemuka. Namun, katanya, “Yang paling menarik
ialah perjalanan ke Kutub Selatan oleh Tim Inggris di
bawah Kapten Robert Falcon Scott dan Tim Norwegia
di bawah pimpinan Roald Amundsen”.

“Pertama pergi ke Jalan Belitung. Namun, guru-guru
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Di bawah pengaruh bacaan dan bimbingan Nyonya Ir.
Van Diemen de Jel, menjelang akhir 1949, Zen banyak
mendapat kemajuan dalam ilmu pasti, bahasa Jerman
dan Inggris, sebagai persiapan untuk melanjutkan
studinya ke SMA atau AMS. Berbekal pengetahuan
bahasa serta minatnya yang beragam, pada akhir 1940an itu, Zen banyak membaca sastra Indonesia, Inggris,
dan mulai membaca puisi bahasa Jerman.
Pada Agustus 1950, Zen berangkat ke Bandung, untuk
mewujudkan cita-citanya sebagai penjelajah alam,
melalui jalur pendidikan yang lebih tinggi. Keputusan
ini sudah diambilnya jauh-jauh hari sebagaimana
didiskusikan Zen dengan keluarganya. Ia berketetapan
ingin masuk jurusan geologi, bila nanti masuk ke
perguruan tinggi.

di sana yang masih orang Belanda itu bilang, ‘sori
kami sudah penuh’. Kemudian saya pergi ke Jalan Jawa,
ke Jalan Sumatra. Cari sekolah. Akhirnya saya ke St.
Aloysius. Dan di situlah mereka belum punya apa-apa
sekali dan memutuskan mau bikin sekolah,” katanya.
Ya, ia tidak diterima di SMA Belitung karena sudah
penuh, tapi diterima di SMA Katolik St. Aloysius di Jl.
Heetjans (Jl. Sultan Agung). Kata Zen, “Saya itu siswa
pertama yang mengetuk pintu SMA St. Aloysius. Saya
tanya, di sini ada sekolah, tidak? Saya cari sekolah.
Kami sedang mau buka, katanya. Jadi, saya disuruh
duduk. Diajak ngomong.”
Bandung di waktu itu, sangat mengesankan bagi Zen.
Karena begitu menginjakkan kaki di Bandung, ia
menemukan perpustakaan di Jalan Wastu Kencana,
kini sudah tak ada lagi . Dari perpustakaan yang
dikepalai seorang ibu-ibu Belanda ia mulai membaca
lebih sistematis mengenai natural explorers, filsafat,
dan geografi fisik.
Selama di St. Aloysius, Zen dibimbing oleh beberapa
bruder Katolik. Beruntung keluarga Ir. Van Diemen
de Jel pindah ke Jakarta, sehingga sesekali Zen bisa
bertemu dengan pembimbingnya selama di Bangka itu.
Nyonya itu bahkan menenangkan hati Zen mengenai
prospeknya untuk belajar geologi. Bila Zen tidak
bisa belajar geologi di Indonesia, ia berjanji untuk
mengusahakan Zen bisa belajar di Belanda.

Melalui Klompe ke Haroun Tazieff
Selesai SMA, Zen melanjutkan studinya ke Fakultas
Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, Universitas Indonesia
cabang Bandung (ITB). Hal ini berangkat dari
kenyataan bahwa di fakultas itu ada Jurusan Geologi,
dan juga Tambang. Dengan keadaan tersebut, kata
Zen, “Ini membuatku tenang. Aku tahu pilihan studiku
di perguruan tinggi untuk menjadi Sven Hedin. Jadi
tidak aral melintang lagi begitu lulus SMA aku terus
mendaftarkan diri ke Jurusan Geologi yang pada masa
itu masih dipimpin pendirinya, Prof. Dr. Klompe.”
Ia mengakui, yang membuatnya jatuh cinta kepada
geologi adalah dua buku, yaitu Gesprach mit der Erde
(“Percakapan dengan Bumi”) karangan Hans Cloos
(1885-1951) dan Symphony of the Earth oleh J.H.F.
Umbgrove (1899-1954). Zen mendapati bahwa ilmu
geologi itu mencakup banyak cabang-cabang dan anak
cabang.
Sejak awal kuliah, Zen sudah diberi kepercayaan untuk
menjadi asisten Klompe. Ia pun diberi kantor di ruang
“museum” di samping kantor Klompe. Selama kuliah
ini ia sangat terpikat dengan gunung api. Katanya,
“Yang paling kuat menempel selama kuliah di geologi
adalah vulkanologi, karena dosen saya Klompe
semangatnya bukan main. Kalau dia berbicara tentang
gunung api itu seperti Bung Karno saja. Saya itu setiap

hari duduknya persis di depan dia. Untuk itu saya
datang ke ruang kuliah pagi-pagi sekali, dia tahu saya
datang pagi sekali. Kelasnya penuh, campur sebagian
dengan anak tambang.” Selain itu, Zen menilai, “Dari
sisi keilmuan, Klompe itu tidak terlalu pintar, tapi
dia itu leader. He knows where to go, what to go. Dan
berbicaranya bagus, seperti Bung Karno.”
Perkenalannya dengan ahli gunung api Haroun
Tazieff pun difasilitasi oleh Klompe. Menurut Tazieff
dalam HU. Kompas edisi 13 Agustus 1977 dan 16
Oktober 1985, itu terjadi pada 1956. Kata Tazieff
kepada wartawan Kompas, “Waktu itu Zen masih
seorang muda yang baru saja menyelesaikan studinya
mengenai vulkanologi di ITB.”
Menurut Zen, pada suatu pagi, ia diberitahu Klompe
bahwa Haroun Tazieff akan berkunjung ke Bandung.
Zen merasa terkejut, karena ahli gunung api Prancis
yang dikenal dari buku-bukunya, terutama Cratere
en Feu (Kawah yang Bernyala-nyala) dan Cave de St.
Martin (Gua di St. Martin), ternyata akan ditemuinya
tidak usah jauh-jauh. Kepada temannya, Zen bahkan
pernah berkelakar, bahwa bila ia bertemu dengan
Tazieff, “Kuberikan lima tahun dari hidupku jika dapat
bertemu dengan orang ini dan berbicara dengannya
selama lima menit saja.”
Untuk pertemuan itu, diselenggarakan ekskursi kecil
ke Tangkubanparahu. Selain Zen dan Tazieff, yang
ikut ekskursi itu adalah Klompe, Soetaryo Sigit,
dan Sukendar Asikin. Menurut Zen, “Sebetulnya
ekskursi itu dimaksudkan Tazieff untuk memilih
siapa yang akan menjadi asistennya selama ekspedisi
di Indonesia. Akhirnya, lebih dari satu bulan aku
bersama Tazieff, dan diteruskan ke Filipina. Sesudah
itu kami bersahabat. Di setiap konferensi internasional
di luar negeri kami selalu bersama. Kalau ke Indonesia
dia menyempatkan ke Bandung dan bermalam di
rumahku, persis di kamar Devi (putraku) yang belajar
dan bekerja di Perancis. Juga sebaliknya jika aku ke
Prancis.”
Sebagai catatan, Tazieff pernah menjadi pakar
gunung api UNESCO di Indonesia (1964-1965),
sebagaimana yang terbaca dalam laporannya Indonesia
Volcanological Report (Unesco, 1966). Disambung
dengan perjalanan berkali-kali ke Gunung Merapi,
Krakatau, dan lain-lain antara 1977, 1978, 1983, dan
seterusnya.

Berkarib dengan Gie
Selepas kuliah di ITB, Zen melanjutkan studi
lanjutannya ke Universitas California, Berkeley, pada
1958. Di sana ia mendalami perihal geofisika. Di masa
inilah Zen makin mendalami dan menggandrungi
filsafat dan sains. Ia rajin membaca buku-buku karya
Bertrand Russel, seperti Mathematical Philosophy,
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dan karya AN
Whitehead seperti
Science and the
Modern World: the
Adventures of Ideas.
Di masa-masa ini
pula ia menjalin
persahabatan
dengan para pendiri
Mahasiswa Pencinta
Alam (Mapala) UI,
terutama dengan
Soe Hok Gie dan
Herman Lantang.
Awal perkenalannya
sebagaimana
penuturannya,
“Mula-mulanya
saya berkenalan
dengan anak-anak
Mapala UI. Mereka
melihat saya turunM.T. Zen dan Curtis Cate. Foto: Dok.
Pribadi.
naik Merapi. Anak
Mapala ngejar saya,
hendak bertanyatanya tentang Merapi dan mau ikut. Mereka sudah
berada di Selo. Ya, ‘sudah’, kata saya, ‘kamu boleh ikut,
asal jangan macam-macam’. Karena memang waktu
itu ada kecelakaan, ada yang jatuh. Setelah itu, saya
tertarik dengan Soek Hok Gie. Terus terang, saya
senang sama anak itu, anak itu sangat besar hatinya,
anak itu sangat berasosiasi dengan manusia. Dia tidak
terlalu pintar, tapi saya tertarik. Bila ke Bandung, ke
rumah saya, dia suka tidur di halaman mendirikan
tenda, bahkan pernah tidur di bawah meja. Bahkan
bersama Soe Hok Gie saya pernah naik Merapi dan
Semeru.”
Dengan Soe Hok Gie yang memiliki nomor
keanggotaan Mapala M-007-UI, Zen sering melakukan
korespondensi. Hal ini dapat dilihat dari catatan
hariannya, Soe Hok Gie, Catatan Seorang Demonstran
(1983). Di dalam catatan bertanggal Minggu, 13 Mei
1969, disebutkan bahwa dari Bandung, Soe bersama
kawan-kawannya menginap di Bandung, di rumah
Zen. Kata Soe, “Saya tidur di rumah Zen. Ia agak kesal
dengan Thung yang katanya cerewet. Kita ngobrol
sampai jam 01.00 malam, mulai dari Korps Pioneer
Prabowo sampai soal-soal pribadi ...”.
Kemudian, pada catatan Sabtu, 15 November 1969, Soe
juga menyabit-nyabit Zen. Katanya, “Saya ke IR untuk
menemui Zen. Herman kemudian menyusul. Ngobrolngobrol tentang gunung dan ia baik serta terbuka
sebagaimana biasa. Zen mau ke Flores/Timor untuk
survey geology. Saya minta peta daripadanya.”
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Sementara dalam catatan Herman Lantang (M-016UI), M.T. Zen disebut-sebut sebagai guru, penasihat
dan motivator almarhum Soe Hok-gie (M-007-UI) dan
dirinya untuk mendirikan Mapala UI pada 1964 (“He
was also a teacher, advisor and motivator of the late Soe
Hok-gie (M-007-UI) and myself to establish MAPALAUI in 1964”). Selain itu, secara khusus, pada ekspedisi
pertama Mapala UI tahun 1972, Herman dihadiahi
atau diberi pinjaman ice ax oleh Zen. Katanya, “A,I,
terdapat ‘ice ax’ milik Prof. MT Zen tahun 1950an yang saya pakai pada Expedisi Mapala UI yang
pertama ke puncak Jaya tahun 1972.”
Selama berkuliah di Amerika Serikat Zen
berkesempatan untuk mengunjungi daerah-daerah
petualangan alam serta pendakian ke gununggunung di negara-negara lain. Bila ditambah dengan
petualangan pendakiannya bersama dengan Haroun
Tazieff, maka pada 1960-an, sudah banyak tempat
dan gunung yang telah dikunjungi dan didaki oleh
M.T. Zen. Ini tampak dari suratnya yang ditujukan
kepada anggota Mapala UI bertitimangsa Bandung, 29
Desember 1965, antara lain:
“Dalam hidupku memang beruntung. Aku telah
dapat melihat dan mendaki kebanjakan puntjak jang
bertaburan di Sierra Nevada, di Rocky Mountains, di
Appalachians, di Alaska dan Alpen serta Pyrenean.
Kutelah melihat dan mengundjungi daerah utara
Kashmir dan Nepal, di Hokkaido dan daerah sekitar
Djepang Tengah. Aku telah pula mendaki hampir
semua puntjak jang menghias kepulauan Hawaii dan
baru2 ini kudapat mengundjungi puntjak Tonggariro,
Ngauroehoe dan Ruapehu di Selandia Baru dan
aku telah berdjalan sepandjang kedua pulau jang
membentuk Selandia Baru.”

Aktif Menulis, Mempopulerkan Geologi
Sejak 1960-an, Zen aktif mulai aktif menulis. Tema
tulisannya pun beragam, dari politik, filsafat, sastra,
hingga menulis ihwal kegeologian dalam tulisan yang
bersifat populer.
Tulisan yang bernuansa politik berasal dari aktivitas
politik Zen dalam menentang kebijakan Orde Lama.
Saat itu, sebagaimana yang tertulis dalam buku
Politik dan Mahasiswa Indonesia: Pembentukan
dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974 (1984) karya
Francois Raillon, para mahasiswa Bandung yang
mengambil sikap oposisi terhadap rezim Soekarno itu
pandai pula melakukan “infiltrasi”. Sebuah kelompok
yang terdiri dari Jahja Wullur, dosen Universitas
Padjadjaran, Suripto, M.T. Zen, Rahman Tolleng,
Ryandi dan Priasmoro menyelinap dalam program
Komando Ganyang Malaysia (Kogam). Dan mereka
memperoleh kepercayaan untuk merekrut dan
sekaligus sebagai staf pengajar pada pendidikan/
latihan sukarelawan-sukarelawan tersebut (1984: 35).

M.T. Zen tercatat sebagai anggota redaksi mingguan
Mahasiswa Indonesia, yang terbit di Bandung sejak
1966-1974. Di dalam Koran pergerakan mahasiswa ini,
Zen antara lain, menulis “The Unfinished Revolution”
(Mahasiswa Indonesia, No 1, Juni 1966), “Angin di atas
Equator” (Mahasiswa Indonesia, No 19, Oktober 1966),
Tulisan-tulisan sekitar filsafat dan sastranya dimuat
dalam majalah sastra Horison. Misalnya, “Asal Usul
Aliran Filsafat Existensialisme” (dalam Horison no
1 Tahun II, 1967), “Renungan tentang Perlawanan
Metafisik” (Horison no 8 Tahun II, 1967), dan “Profil
Seorang Humanis” (Horison no 12 Tahun II, 1967).
Untuk tulisan geologi populer, Zen mulai menulisnya
dalam majalah Intisari. Antara lain, ia menulis
mengenai “Benarkah Letusan Merapi Memusnahkan
Peradaban Mataram-Hindu?” (Intisari, No 19 Tahun
III, 1965), dan “Benarkah Bumi Bundar?” (Intisari, No
21 Tahun III, 1965). Sementara dalam HU. Kompas,
tulisan-tulisan dalam rumpun geologi populer ini,
antara lain, “Bentjana Sebagai Sumber Kemakmuran”
(Kompas, 21-22 September 1966), “Minjak dan Gas
Bumi sebagai Penggerak Penghijauan” (Kompas, 13 Juli
1968), “Gedjala Lahar di Indonesia dan Peletusan SubGlacial di Eslandia” (Kompas, 8-9 November 1968),
“Dieng: Taman jang Dititipkan bagi Para Dewa dan
Bidadari” (Kompas, 16 November 1968).
Aktivitas di Kompas nampak terus berlanjut. Beberapa
tulisannya di harian ini antara lain, yang berjudul
“Kenapa Gunung Tangkuban Perahu Berbentuk
seperti Terbalik? Aktivitas Kawah2nja Menyebabkan
Puntjak tidak Runtjing” (Kompas, 15 Oktober 1970),
“Bandjir Dilihat dari Sudut Geologi” (Kompas, 10 April
1971), “Djakarta dapat Dilanda Gempa Tektonik?
Beberapa Bagian tidak Benar” (Kompas, 15 April
1971), “Bentuk Kepulauan Seribu Dipengaruhi Djurus
Angin” (Kompas, 25 Oktober 1971), dan “Bagaimana
Terjadinja Taman Adjaib Danau Singkarak?” (Kompas,
9 November 1971).
Pada Scientiae: Majalah Sains dan Teknologi Populer,
yang terbit pertama kali pada 1969 dan beralamat di Jl.
Sumatra No. 10, Bandung, Zen bersama-sama dengan
Prof. Ir. Wiranto Arismunandar MSME dan Dr. Ir.
Harijono Djojodihardjo bertindak sebagai Penasehat
Teknologi. Zen juga pernah menjadi penulis tetap
pada rubrik “Teleskop” di majalah berita mingguan
TEMPO.
Tulisan-tulisan ilmiahnya banyak dimuat di berbagai
penerbitan dalam dan luar negeri. Tulisan-tulisan
tersebut, antara lain, The volcanic calamity in
Bali in 1963 (dalam Tijdschrift van het Koninklijk
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 1964),
“Recent Changes In The Anak-Krakatau Volcano”
(Bulletin Volcanologique, v27 n1, 1964), “The future
danger of Mt. Kelut (Eastern Java — Indonesia)”

(Bulletin Volcanologique, v28 n1, 1965), “The
formation of various ash flows in Indonesia” (Bulletin
Volcanologique, v29 n1, 1966), dan “Tsunamigenic
Sumbawa Earthquake of August 19, 1977” (dalam
Mitteilungen aus dem Geologisch-Pala¨ontologischen
Institut der Universita¨t Hamburg, n70, 1992).
Buku-bukunya yang telah terbit, baik sebagai penulis
maupun editor, adalah sebagai berikut: Menuju
Kelestarian Lingkungan Hidup (1980), Sains, Teknologi
Dan Hari Depan Manusia (1981), Sumber Daya dan
Industri Mineral (1984), Menuju Abad 21: Iptek Pemacu
Pembangunan Bangsa (1993), DIALOG Teknologi dan
Industri : Pemacuan Teknologi Menuju Terbentuknya
Industri Nasional Yang Kuat Dan Berdaya Saing Tinggi
(1993), M.T. Zen dan Pikiran-Pikirannya (2001), dan
Mengelola Risiko Bencana di Negara Maritim Indonesia
(2010). Namanya pun sering dicantumkan dalam buku
hasil penelitian Tazief. Ini nampak misalnya dalam
buku Forecasting Volcanic Events (1983) yang dieditori
Haroun Tazieff, Jean-Christophe Sabroux. Di dalam
buku ini, Zen menulis “Chapter 17 Mitigating Volcanic
Disasters in Indonesia”.
Di samping itu, ia pun aktif dalam upaya untuk
memperkenalkan buku-buku berkualitas ke Indonesia.
Ini terbukti dari aktivitasnya di Yayasan Pustaka
Obor Indonesia. Pada yayasan yang didirikan pada
1978 oleh Jakob
Oetama, Mochtar
Lubis (1920-2004),
dan P.K. Ojong
(1920-1980) ini,
bersama dengan
Jakob Oetama dan
Taufik Abdullah,
Zen masuk jajaran
Dewan Pembina
Yayasan Pustaka
Obor Indonesia.
Kemampuan
membaca dan
menulisnya
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ditunjang dengan penguasaan beberapa bahasa asing
(poliglio). Zen menguasai bahasa Inggris, Belanda,
Jerman, Prancis, dan Jepang.

Mengabdi di Era Pembangunan
Pada masa Orde Baru, sebagai teknokrat, Zen
ikut berperan dalam wacana pembangunan yang
didengung-dengungkan oleh pemerintahan kala itu.
Pada awal 1970-an, misalnya, Zen bersama-sama
dengan Emil Salim, Fuad Hassan, dan lain-lain,
merintis pendirian Lembaga Pembangunan. Tujuan
utama pendirian lembaga ini adalah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, produksi, dan pendidikan,
terutama di pedesaan.
Menurut catatan HU Kompas edisi 11 Agustus 1971,
Lembaga Pembangunan perwakilan Bandung, di
mana Zen berada, telah membantu usaha Kodam
VI/Siliwangi dalam upgrading objek pariwisata,
pembuatan maket serta konstruksi masjid, proyek
ikan di Bojongloa, dan lain-lain, pada 1970.
Sedangkan untuk 1971, lembaga tersebut membantu
meningkatkan produksi sepatu di Desa Bojongloa.
Sementara pada 1972, Zen mengusulkan pendirian
Institut Teknologi Mineral (ITM) di Bukitinggi. Hal ini
dapat dibaca dari tajuk rencana yang ditulis Mochtar
Lubis pada koran Indonesia Raya edisi 1 April 1972.
Di situ disebutkan bahwa, “Kami meminta perhatian
pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, pada laporan M.T. Zen, ahli geologi
ITB, yang mengusulkan agar di Bukitinggi segera
dibina sebuah ITM. Alasan Zen adalah secara geologis
Sumatra Barat merupakan laboratorium geologi
yang paling kaya dengan contoh-contoh. Dengan
mendirikan institut demikian di Sumatra Barat, maka
kita akan dapat lebih mudah mendidik ahli-ahli
geologi.”
Selain itu, di kampusnya, di ITB, selain mengajar, Zen
dipercaya menjadi Ketua Lembaga Riset ITB (19711981). Kariernya terus melesat. Antara 1973-1983, ia
diangkat sebagai Asisten Menteri Riset dan Teknologi,
Ketua Teknologi Maritim Nasional (1983-1997), dan
terakhir sebagai Deputi BPPT Bidang Pengkajian
Kekayaan Alam (1985-1997).
Di samping itu, ia diangkat sebagai guru besar
teknik geofisika ITB, jurusan yang ikut dirintis dan
dibesarkannya. Pada 1989, Zen merintis terbentuknya
Program Studi Teknik Geofisika di bawah naungan
Departemen Teknik Geologi. Alasan pendirian jurusan
itu, “Karena, saya merasa geologi saja tidak kuat, tapi
kalau dengan geofisika saya lebih dapat memegang
karena ada angkanya. Orang geologi itu bisa
merasakan apa pesan bumi, tetapi saya kurang. Saya
harus menghitung dan membutuhkan tools.”
Dalam kapasitasnya di BPPT ia aktif menawarkan
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konsep pembangunan yang berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Antara lain ia
mengedepankan pemanfaatan panas bumi, yang mulai
dirintis pada 1974. Zen ikut dalam penelitian geofisika
dan geodinamika di lantai dasar Selat Sunda, 1985,
yaitu Operasi Krakatau (OK). Ia juga menawarkan
konsep Benua Maritim Indonesia (BMI) yang
kemudian dideklarasikan oleh Pemerintah Indonesia
melalui Presiden Republik Indonesia pada Konvensi
Nasional BMI, 18-19 Desember 1996 di kota Makassar,
Sulawesi Selatan.
Selain itu, pada masa ini, Zen terus mengembangkan
pemikirannya seputar sains. Menjelang masa
purnabaktinya pada 1997, sebagaimana yang
disampaikannya kepada Ninok Leksono (Kompas, 1
Juni 1997), Zen masih mempelajari mengenai fraktal
dan ERE (Earth Resources and Environment). Menurut
Zen, “Fraktal membuat kita mampu mendekati
kebenaran. Coba lihat sebuah gunung. Pendekatan
Euklidean membuat orang menggambarkan gunung
sebagai sebuah segitiga. Padahal kenyataannya tidak
seperti itu. Melalui fraktal, kita dapat mempelajari
dinamika non-linear untuk membimbing kita
memahami ketidakteraturan – atau iregularitas –
alam”.
Sementara mengenai ERE dipahaminya sebagai,
“satu wawasan atau falsafah dasar dari konsep
kesinambungan (sustainability) yang bersifat holistik,

Bersama keluarga besar. Foto: Dok. Pribadi.

sistemik, dan terpadu serta berpijak pada keterbatasan
daya tampung bumi. Jadi ‘mengapa ERE?’ itu karena
meski imajinasi manusia tidak terbatas, namun daya
tampung bumi sangat terbatas. Padahal falsafah
lingkungan mengatakan ‘barangsiapa menghancurkan
lingkungannya, ia akan menghancurkan dirinya
sendiri’”.

Tetap Membaca
Di rumahnya yang di asri dan banyak pepohonan
di kawasan Bandung Utara, Zen tetap mengasah
intelektualitasnya. Ia tetap membaca dan produktif
menulis. Akhir-akhir ini dia tampak sedang bergulat
dengan pemikiran Teilhard de Chardin, sebagaimana
yang kami sua. Menurut Zen, “Teilhard de Chardin itu
orangnya ruwet sekali. Saya mau mengerti dia. Karena
Tazieff-lah yang mengatakan, ‘kamu harus berusaha
memahami, mengenal dia.’ Karena Tazieff tahu bahwa
saya orangnya keras. Sekali kita masuk ke pemikiran
Teilhard de Chardin, kita sepertinya masuk ke dalam
kabut yang sangat tebal. Dan bisa dikatakan, saya
hampir tiap hari membaca buku Teilhard de Chardin.”
Selain membaca dan menulis, peraih Salam Awards
2008, penghargaan Kompas: Cendikiawan Berdedikasi
2010, pemegang gelar Chevalier de la Legion
d’Honeur, dan penyandang Bintang Mahaputra ini
bekerja di sebuah perusahaan asuransi di Jakarta.
Zen mengepalai divisi Research, Development &
Innovation. Tugasnya memperkirakan dampak gempa,
letusan gunung api, dan banjir terhadap infrastruktur
suatu kota. Dua minggu sekali akan ada petugas dari
kantornya yang menyambangi Zen di rumahnya.

Bersama dengan istri yang dicintainya, Cinta
Padmawijaya, yang dinikahinya pada 9 Maret 1959,
Zen tetap bergiat melatih intelektualitasnya. Demikian
pula anak keduanya, Andrea Jonathan Zen, ikut
menemaninya. Sementara anak pertamanya, MT.
Zen Jr (Devi), bekerja di Spanyol. Anak sulungnya
ini mengikut jejak Zen, ia berhasil menyelesaikan
studi disertasinya di Universite de Paris VII, dengan
tajuk Deformation de Avant-Arc en Response: A
Une Subduction a Convergence Oblique. Example de
Sumatra. Dari kedua buah hatinya, mantan guru besar
di International Institute for Applied System Analysis
di Wina (Austria) dan Australian National University
(Canberra) ini mempunyai lima orang cucu.
Satu hal yang masih menyala dalam dadanya,
cita-citanya untuk menggapai Kutub Selatan. Ia
menyatakan, “Sejauh ini, sebagai penjelajah alam
saya belum merasa terpenuhi. Begini ya, sejak kecil
saya memimpikan ke kutub selatan. Saya pernah ke
Greenland, kutub utara, tapi saya tidak pernah ke
kutub selatan.” Namun, sepanjang hayat dikandung
badan, ia tetap menyalakan pelita untuk selalu dapat
menjelajahi alam. Tidak dengan fisik lagi, memang,
tapi dengan bekal pustaka, yang bisa membawanya
masuk ke relung-relung salju kutub-kutub atau gurungurun.■
Penulis: Atep Kurnia
Pewawancara: Atep Kurnia, Oman Abdurahman, Priatna,
Heryadi Rachmat
Fotografer: Deni Sugandi, Gunawan.
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Benua Maritim
Indonesia
dan Wawasan Kebangsaan
Oleh: M.T. Zen

Wujud wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia membentang luas di
cakrawala khatulistiwa, dari 92° BT hingga 141° BT; dan 7°20’ LU hingga
14° LS. Inilah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.508
pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai 81.000 km, serta luas
lautan 5,8 juta km2 yang terdiri dari zona pantai, landas benua, lereng
benua, cekungan samudra di bawahnya dan dirgantara di atasnya.
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BMI itu lahir dari pertemuan tiga lempeng besar
bumi, yakni Lempeng Pasifik, Lempeng Eurasia, dan
Lempeng Samudra Hindia-Australia. Karena itu,
kepulauan Indonesia menjadi salah satu tempat yang
kaya akan berbagai gejala kebumian.
Di dasarnya terdapat daerah Paparan Sunda dengan
laut dangkal di sebelah barat, daerah dengan palung
laut dalam di bagian tengah, dan Paparan Sahul
dengan laut dangkal di ujung timur. Dari ujung barat
hingga ujung timur terbentang jalur magmatik,
seismik, dan anomali gravitasi negatif terpanjang di
dunia; serta lautan yang seakan-akan dipeluk oleh
kepulauan Indonesia secara keseluruhan. Tidak ada
negara lain di dunia ini yang mempunyai daerah
laut dangkal dan dalam seluas Indonesia dengan
manifestasi geologik yang begitu menakjubkan. Inilah
yang oleh Zen disebut The Garden of Allah.
Secara struktur, Indonesia bagian barat dicirikan
oleh tektonik dengan gaya subduksi, sedangkan
bagian timur oleh gaya tektonik subduksi, obduksidi
(Sumba?), dan tumbukan (collision tectonics), akibat
gerakan Australia ke utara yang menghimpit dan
memotong sebagian dari gejala subduksi tersebut. Hal
itu pula yang membuat Busur Banda itu melengkung
bagaikan tapal kuda yang membuka ke barat (Taib
dkk., 1997).

Ilustrasi kepulauan Indonesia. Sumber: Internet.

Berdasarkan bangun wilayah laut yang sangat
luas, adanya kesatuan alamiah antara bumi, laut, dan
dirgantara di atasnya, dan kedudukan global sebagai
pinggiran benua (continental margin), wilayah nasional
Indonesia mempunyai ciri-ciri benua, sehingga
sangatlah tepat bila disebut Benua Maritim Indonesia
(BMI).
Dengan demikian, BMI adalah bagian dari sistem
planet bumi yang merupakan satu kesatuan alamiah
antara darat, laut. dan udara di atasnya, yang tertata
secara unik. la menampilkan ciri-ciri benua dengan
karakteristik yang khas dari sudut pandang iklim
dan cuaca (klimatologi dan meteorologi), keadaan
airnya (oseanografi), tatanan kerak bumi (geologi dan
geofisika), keragaman biota (biologi) serta tatanan
sosial-budayanya (antropologi), yang menjadi wilayah
jurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.

Melalui celah-celah kepulauan Indonesia, massa air
laut bergerak dari utara Pasifik masuk ke Samudra
Hindia, terus ke Samudra Atlantik, dan bergerak
kembali lagi ke titik awalnya bagaikan ban konveyer
raksasa. Perjalanan itu memakan waktu sekitar
3.000 tahun. Konfigurasi kepulauan Indonesia dan
percampuran massa air laut melalui celah-celah
kepulauan ini menjadikan lautan Indonesia begitu
kaya akan biota laut
BMI itu mempengaruhi iklim. Benua Maritim yang
besar itu merupakan tempat kelahiran El Nino,
La Nina, dan variasi iklim lain. Selain itu, BMI
mempunyai struktur pinggiran benua yang berpotensi
mengandung sumber daya alam: mineral, air, uap
alam, minyak, gas. Karena letaknya di alam tropika,
BMI mempunyai hutan tropik yang kaya dengan
kehidupan flora dan fauna penuh variasi, serta lahan
pertanian yang subur. Garis pantai yang panjang
dengan iklim tropika merupakan surga bagi budidaya
laut. BMI secara langsung maupun tidak langsung
akan menggugah emosi, perilaku, dan sikap mental
manusia Indonesia dalam menentukan orientasi
pemanfaatan unsur-unsur kemaritiman di semua
aspek kehidupan.

Konsep Benua Maritim
Konsep BMI tidak lain adalah aktualisasi Wawasan
Nusantara yakni pembangunan Bangsa Indonesia.
Tujuannya, mewujudkan pola pikir, pola sikap, dan
pola tindak Bangsa Indonesia dalam satu sistem
untuk menyelenggarakan pembangunan yang lebih
meningkatkan peranan maritim dan kekayaannya,
kepulauan dan dirgantaraya melalui sains dan
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teknologi modern. Dengan itu, diharapkan Bangsa
Indonesia yang mendiami BMI ini mempunyai
wawasan hidup yang berbeda dari bangsa-bangsa nonmaritim.
Konsep BMI sebagai aktualisasi Wawasan Nusantara
dideklarasikan oleh Presiden Republik Indonesia
dalam Konvensi Nasional Benua Maritim Indonesia
pada 18-19 Desember 1996 di kota Makassar, Sulawesi
Selatan, atas kerja sama Dewan Pertahanan Nasional
dan BPP-Teknologi. Deklarasi tersebut ditandatangani
oleh Menko Polkam (Jenderal Susilo Sudarman),
Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Nasional
(Letjen Sukarton), Ketua Dewan Pertahanan Nasional
yaitu Presiden Republik Indonesia sendiri, MenRistek/
Ka. BPPT/Ketua Harian Dewan Kawasan Timur
Indonesia (Prof. Dr. B.J. Habibie), dan Deputi Ketua
BPP-Teknologi dan Ketua Sub Panitia Dewan Kawasan
Timur Indonesia untuk Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup.
Istilah Benua Maritim (BM) sudah dipakai oleh para
pakar dalam bidang-bidang klimatologi, meteorologi,
dan oseanologi setelah mengetahui adanya keterkaitan
langsung antara lautan dan atmosfera menjelang
akhir tahun 70-an, sedangkan gerak-gerik massa
air dipengaruhi konfigurasi benua dan pulau-pulau
(Philander, 1990). Daerah yang disebut BM itu
mencakupi kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina,
Papua Nugini dan gugusan kepulauan di sebelah timur
dan bagian Indonesianya disebut BMI dan merupakan
bagian terbesar di bawah satu pemerintahan.
Daerah kepulauan Indonesia itu sangat luas, lebih
luas dari daratan Amerika Serikat dan daratan Eropa
sebagai keseluruhan, termasuk Inggris. Tabrani
(1999; 2000) berdasarkan penelitiannya menyebutkan
bahwa Bangsa Indonesia sudah menguasai lautan dan
teknologi perkapalan, dari cadik bergeladak tunggal
hingga ke cadik bergeladak banyak. Disamping itu,
menurut Tabrani (1999; 2000) pelaut-pelaut Indonesia
sudah menjelajahi lautan sejauh Madagaskar, dan
lautan Austronesia.
Oleh satu dan lain hal, dalam perkembangan sejarah
yang sangat kompleks, Bangsa Indonesia kehilangan
semangat baharinya dan mundur ke darat menjadi
bangsa agraris. Kewajiban Bangsa Indonesia kini ialah
mengembalikan arus sejarah tersebut dari manusia
agraris menjadi manusia bahari karena +70% dari
wilayah kekuasaan Republik Indonesia terdiri dari
lautan, melalui program yang sistematik disertai
pendidikan mendasar yang mengubah “mindset”
Bangsa Indonesia menjadi bangsa bahari.

Mengelola dan Membangun BMI
Doktrin yang harus dikedepankan dalam kerangka
mengelola dan membangun konsep berbasiskan
kelautan adalah BMI merupakan lebensraum bangsa
Indonesia, dalam artian lautan Indonesia bukan hanya
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tempat ikan dan terumbu karang saja, atau sesuatu
yang enak dipandang, melainkan ruang hidup, ruang
gerak, dan ruang untuk bernapas.
Bangsa Indonesia harus “hidup dari dan dengan Laut”.
Inilah doktrin kelautan Indonesia. Secara konkrit,
ini berarti bahwa lautan itu merupakan: (i) sumber
nafkah (sumber protein dan sumber energi); (ii)
sumber kesempatan kerja; (iii) sumber pengembangan
kekuatan ekonomi; (iv) sumber pengembangan sains
dan teknologi; (v) sumber atau lahan untuk mengatur
siasat dan seni pertahanan; (vi) unsur pemersatu;
dan (vii) sumber inspirasi bagi seniman, ilmuwan,
negarawan, dan pemikir (Zen, 2000).
Doktrin Kelautan tadi harus dilengkapi dengan Politik
Kelautan Indonesia yang berbunyi (Zen, 2000): (1)
Kepulauan, lautan, dan udara di atasnya merupakan
satu kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, serta
pertahanan dan keamanan; (2) Lautan Indonesia
merupakan “lebensraum” bagi bangsa Indonesia; dan
(3) BMI hanya untuk bangsa Indonesia saja.
Membangun dan mengelola BMI harus melalui
pemerintahan yang desentralistik dan sistemik
untuk menjamin (Zen, 2000): suatu inisiatif yang
desentralistik dengan sintesa yang sentralistik;
kehidupan lebih bermakna bagi setiap individu dan
golongan di setiap wilayah/provinsi; dan pemerintahan
yang bermartabat dan beradab. Di sini, harus
dikedepankan pendekatan tiga kutub, yakni: kutub
pemerintahan/administrasi/law enforcement; kutub
industri jasa dan industri barang untuk perkembangan
perekonomian; dan kutub sains teknologi dan
pengembangan sumber daya manusia.
Oleh karena itu, pemerintah seyogyanya meluncurkan
politik ethika dengan pendekatan kesejahteraan dan
kemajuan di samping pendekatan keamanan, Di masa
lalu pendekatan hanya dari segi keamanan saja. Politik
Etika itu ialah memfasilitasi pengembangan sosial
budaya, ekonomi, dan budaya teknologi seluas-luasnya
bagi setiap wilayah di Indonesia melalui pemberdayaan
anggota masyarakatnya.
Bangsa Indonesia harus bangga dengan tanah
airnya. Buatlah agar semua warga Indonesia bergetar
hatinya dan bergelora darahnya apabila mendengar
kata Indonesia dan BMI. Karena, apa yang disebut
bangsa itu tidak lain dari sekelompok manusia
yang seberuntungan ataupun senasib, yang terikat
oleh prinsip geo-ekologik dan keragaman, bertekad
dan sepakat membangun suatu nasion yang diikat
oleh lautan, iklim, kondisi alam dan ke-anekaan
budayanya, melalui konsep BMI yang ditunjang
oleh sains, teknologi dan sumber daya manusia yang
relevan. Karena tanpa sains dan teknologi tidak
mungkin bangsa Indonesia dapat mempersatukan
masyarakatnya yang tersebar di sebanyak 17.508 pulau
dengan wilayah seluas lebih dari 7,5 juta km2.

Adapun teknologi yang sangat mutlak dibutuhkan
untuk mengelelola dan membangun BMI adalah: (i)
sistem pengawasan wilayah luas (wide area surveillance
system) untuk law enforcement melalui satelit, kapalkapal udara-laut, dan stasiun-stasiun di darat dengan
informasi real time; (ii) Telematika (administrasi
pemerintahan, sosial-ekonomi, pendidikan/teleeducation), dll; dan (iii) Teknologi angkutan dan
perhubungan darat- laut - udara. Kesemuanya
itu ditujukan untuk memperkecil birokrasi dan
memperpendek jarak dalam rangka usaha mencapai
kesejahteraan dan kehidupan yang lebih bermakna
dan untuk mewujudkan Kesatuan dan Persatuan (Zen,
2000).
Selain itu, untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi
sumber daya alam di BMI, diperlukan puluhan disiplin
sains dan teknologi. Hanya dengan penguasaan
sains dan teknologi yang ditujukan kepada usaha
meningkatkan kesejahteraan dan hankamnas
dalam rangka mencapai kejayaan, konsep BMI dan
nasionalisme baru akan bermakna.

Nasionalisme Baru
Mengingat badai globalitas yang menciptakan “dunia
tanpa perbatasan”, dan mungkin akan mengakibatkan
“kematian negara bangsa”; mengingat lagi bahwa
tanah air bangsa Indonesia berupa satu benua maritim
dengan segala kekhasan dan ciri, perlu, maka mutlak
kita perlu mengumandangkan nasionalisme baru.
Nasionalisme baru itu merupakan aspirasi atau citacita suatu bangsa untuk mencapai/mempertahankan
kelangsungan hidupnya, dan cita-cita serta aspirasi
untuk mencapai kejayaan. Kejayaan tersebut
didefinisikan dan diukur dengan seberapa besar
sumbangannya kepada: (1) perdamaian dunia; (2)
kesejahteraan umat manusia; (3) kemajuan sains,
teknologi, dan kebudayaan; (4) usaha pelestarian
lingkungan hidup. Dalam kaitan itu, definisi seorang
nasionalis adalah seseorang yang committed untuk
menyumbangkan sesuatu bagi perkembangan dan
pembangunan bangsanya sesuai kemampuan untuk
mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi (Zen, 1999).

membayangkan masyarakat bagaimana yang harus
didirikan sesuai dengan tatanan BMI dan sesuai
dengan keragaman alam maupun susunan sosialbudaya bangsa dalam konstelasi dunia kini dan
kehidupan masyarakat di abad ke-21. Pendekatan yang
diambil di sini ialah; berorientasi ke masa depan tetapi
berpijak pada kenyataan kita berada di mana, dan ciri
khas bangsa Indonesia itu sendiri.
Indonesia paling cocok mengembangkan masyarakat
terbuka, yakni suatu masyarakat yang membuka
diri terhadap kemajuan dan perbaikan secara terusmenerus dengan memberdayakan semua daya
kreativitas komponen bangsa dan suatu pemerintahan
yang bersifat desentralistik, tetapi adil, jujur, berakhlak
dan bermartabat.
Masyarakat Terbuka sedemikian ditegakkan oleh tujuh
buah pilar (Zen, 1998), yakni: pilar ethika dan moral;
pilar keterbukaan dan kebebasan; pilar demokrasi
dengan dewan perwakilan rakyat yang dipilih secara
bebas; pilar supremasi hukum dan berlakunya prinsip
trias politica; pilar hak azasi manusia; pilar keadilan
sosial/keadilan kesempatan; dan pilar pelestarian
lingkungan hidup.
Ketujuh pilar-pilar tersebut berdiri di atas tiga azas,
yakni: azas paradigma sains dan teknologi; azas
pemerintahan yang desentralistik, berakhlak dan
bermartabat; dan azas pemberdayaan seluruh lapisan
masyarakat dan daerah. Suatu masyarakat terbuka di
BMI dengan nasionalisme baru seperti diterangkan
sebelumnya, diperlukan untuk menangkal badai
globalitas yang kini melanda masyarakat dunia dan
mengancam eksistensi negara bangsa dan cenderung
menciptakan “countries without borders”, yang akan
menghancurkan identitas bangsa (Ohmae, 1995).
Nasionalisme masih diperlukan. Negara bangsa masih
valid. Pemerintah masih perlu memegang peran
sebagai fasilitator dan pemberdaya. Justru bangsa yang
mendiami Benua Maritim seperti Indonesia harus
mengembangkan nasionalisme gaya baru tersebut
dan mendirikan suatu Masyarakat Terbuka agar dapat
“survive”.

Sifat dan ciri khas BMI itu adalah kebinekannya yang
disebut “variasi bio-geo- ethnik-dan sosio-kultural.”
Oleh karena itu nasionalisme baru Indonesia dengan
dasar geo-ekologik itu mau tidak mau merupakan
bagian integral dari BMI dan bangsa Indonesia. Ia
merupakan sintesa antara konsep negara bangsa klasik
dan konsep “region-state” demi untuk memberdayakan
setiap komponen bangsa. Ketahuilah, abad ke-21 ini
merupakan abad lingkungan hidup, abad globalitas,
dan abad revolusi pengetahuan.

Jika ditelaah lebih mendalam prinsip BMI, prinsip
nasionalisme baru, dan prinsip masyarakat terbuka
pada dasarnya menghimpun semua unsur aliran sosial
demokrasi. Karena terdapat nasionalisme baru, maka
gerakan atau aliran ini tidak lain dari gerakan sosionasional-demokrasi dengan semangat pemberdayaan
seluruh lapisan masyarakat dan segenap suku,
kelompok etnik yang ada dengan berbagai agama yang
dianutnya.■

Di sisi lain, dengan runtuhnya rezim Orde Baru,
masyarakat Indonesia yang selama ini tidak pernah
mendapatkan pendidikan politik, harus merabaraba dalam kegelapan; berusaha mencari dan

*Tulisan ini diangkat dari makalah penulis, Prof. M.T. Zen, yang
disampaikan dalam berbagai kesempatan antara tahun 1990an
hingga awal 2000an, dengan editing seperlunya dari redaksi.
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Wangi Cengkih

Te r n a t e
Oleh: T. Bachtiar

Pulau Ternate adalah Gunung Gamalama. Pulau penghasil cengkih ini identik dengan
gunung ini yang menjadi titik pusatnya. Gunung api yang sudah puluhan kali meletus,
melelerkan lava dan menyemburkan abu dan pasir itu, menyusun perlapisan yang
saling bertumpuk antara batu pejal dan lahar yang membentuk lereng dan tubuh
gunung. Begitu keluar dari Bandar Udara Sultan Babullah, kita akan langsung
dihadapkan pada potongan-potongan batu pejal. Begitulah adanya, tubuh gunung
ini, sekelilingnya dilapisi material letusan gunung api.
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Danau Laguna. Foto: T. Bachtiar.

Jalan raya yang dibangun mengelilingi pulau,

rata-rata berada pada ketinggian 10 m dpl. melewati
dan memotong material letusan Gunung Gamalama,
seperti memotong batuangus, aliran lava dari letusan
bulan Maret 1737. Karena warna batunya yang gosong,
masyarakat menyebut aliran lava itu batuangus. Aliran
lava 279 tahun yang lalu itu, kini sebagian sudah
ditata menjadi Taman Batuangus, sebuah upaya positif
untuk menjadikan material letusan gunung api sebagai
tujuan geowisata, menjadi laboratorium alam untuk
pembelajaran dan pendidikan.
Di sinilah sejarah kolonialisme Nusantara oleh

bangsa Eropa yang terpikat rempah-rempah bermula.
Lingkungannya yang khas sebagai habitat flora dan
fauna, melalui Wallace, telah mewariskan pengetahuan
yang penting. Sementara itu, masyarakat Pulau Ternate
harus tetap sadar, bahwa Gunung Gamalama sang
poros pulau gunung api ini, dapat meletus kapan saja.
Namun, bagaimanapun, Ternate memang menantang
untuk dikunjungi.

Gamalama dan Cengkih
Bila pulau ini dibagi dua dengan titik pusatnya
Gunung Gamalama, maka bagian timur pulau sedikit
lebih lebar, dengan bagian yang landainya lebih lebar.
LANGLANG BUMI
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Batuangus. Foto: T. Bachtiar

Bagian pulau yang memiliki dataran yang landai dan
lebih lebar, sekitar 2 km sampai ketinggian 100 m
dpl., kawasan itulah yang paling banyak dihuni oleh
masyarakat Ternate, terutama yang berada di bagian
Selatan – Tenggara – Timur pulau, termasuk Kota
Ternate yang berada di tenggara gunung ini. Selain
relatif lebih landai bila dibandingkan dengan sisi pulau
bagian barat dan utara, bagian selatan dan timur ini
relatif lebih terlindung dari angin yang datang dari
barat – barat laut, juga angin yang datang dari timur tenggara, karena di bagian timur terhalang oleh Pulau
Halmahera yang memanjang utara – selatan, yang
pada masa keemasan rempah-rempah terkenal dengan
nama Gilolo (Jailolo).
Dari perairan sekeliling Pulau Ternate, terlihat bentuk
pulau ini sangat khas, dasarnya berupa lingkaran,
sedikit landai di sekitar pantai, dan mengerucut di
bagian tengahnya, terlihat seperti topi petani yang
mencuat tajam ke arah puncak. Keseluruhan pulau
seluas 92,12 km2 ini berupa pulau gunung api,
tingginya 1.715 m dpl. Nama gunung yang menjulang
menaungi pemukiman di sekelilingnya ini adalah Kie
Gam Lamo, yang bermakna gunung di negeri yang
besar. Gam Lamo, pengucapannya kemudian berubah
menjadi “Gamalama” sampai sekarang, dengan pusat
letusannya berada di puncaknya.
Secara geomorfologis, ciri topografi Pulau Ternate
sebagian besar berupa gunung dan berbukit, dilapisi
tanah yang relatif tipis karena dasarnya berupa aliran
lava pejal dan lahar yang menyusun lereng gunung.
Dengan tingkat kelerengan yang besar, kawasan
ini idealnya menjadi kawasan konservasi dan zona
penyangganya berupa hutan produksi dengan pohon
keras seperti cengkih dan pala.
Di pulau gunung api inilah Kesultanan Ternate
digagas. Semula hanyalah kerajaan kecil yang bernama
Kerajaan Gapi, yang mulai ramai pada awal abad
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ke-13. Kerajaan ini berpusat di Kampung Ternate,
yang berkembang semakin besar dan ramai, sehingga
penduduk menyebutnya Gam Lamo atau kampung
besar. Pada mulanya, di pulau ini terdapat empat
kampung yang dikepalai oleh seorang momole, kepala
marga. Momole inilah yang pertama kali mengadakan
hubungan dengan pedagang dari luar yang mencari
rempah-rempah, seperti pedagang Arab, Jawa,
Melayu, dan Cina. Kegiatan perdagangan di sini
semakin ramai, ditambah sering adanya ancaman
dari perompak, maka diadakanlah musyawarah atas
gagasan dari para momole, untuk membentuk dan
mengangkat seorang pemimpin sebagai raja. Pada
tahun 1257, momole Sampalu terpilih sebagai kolano
(raja) pertama dengan gelar Baab Mashur Malamo
(1257-1272).
Ternate berkembang semakin besar. Nama “Ternate”
pun jauh lebih populer daripada nama Gapi, sehingga
secara lisan, nama kerajaan itu menjadi Kerajaan
Ternate. Begitulah, dari semula sebuah kerajaan di
pulau yang kecil, Ternate menjadi kerajaan yang
berpengaruh di Hindia Timur. Kekuasaannya
mencakup Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan
Tengah, bahkan mencakup sebagian selatan kepulauan
Filipina hingga Kepulauan Marshall di Pasifik.
Jalanan berkelok menanjak. Pohon cengkih menjulang,
berbaris rapi di lereng gunung. Cengkihlah yang telah
membawa Ternate ke puncak kejayaannya. Cengkih
(Eugenia aromatica) dan pala (Myristica succadewa BL)
tumbuh subur di lereng-lereng Gunung Gamalama.
Dua jenis rempah, khususnya cengkih, membuat Pulau
Ternate menjadi sangat terkenal dan menjadi rebutan
pada abad ke-16. Bahkan, bila menyebut Maluku,
seolah identik dengan lima pulau kecil di barat Pulau
Gilolo (Halmahera), yaitu: Pulau Ternate, Tidore,
Moti, Makian, dan Bacan. Kekayaan alam yang sudah
menjadi sejarah bagi Maluku, bagi Ternate, maka dua
jenis rempah itu, cengkih dan pala, diangkat menjadi

bagian dalam lambang Kota Ternate, serta ikan pari di
tengahnya, lambang pulau yang dikelilingi laut sebagai
sumber kehidupan warganya.

Daya Pikat Rempah-rempah
Berjalan mengelilingi Pulau Ternate tidak akan lepas
dari bayangan Gunung api Gamalama dan laut. Luas
wilayah perairannya 41 kali lebih luas dari pada
daratannya. Luas lautnya 5.457,55 km2, dan wilayah
daratannya hanya 133,74 km2. Di utara, Pulau Ternate
berbatasan dengan Samudera Pasifik dan perairan
selatan Filipina. Di selatan dan barat berbatasan
dengan Laut Maluku, dan di sebelah timur berbatasan
dengan pantai barat Halmahera.
Keniscayaan hidup di pulau gunung api, warga yang
bermukim di sekeliling Gunung Gamalama, gunung
api yang sangat aktif, harus pandai menjaga irama
kehidupan, kapan dapat memanfaatkan keberkahan
gunung dan laut, serta kapan harus menghindar bila
gunung itu sedang membangun dirinya. Dinamika
alam, letusan gunung api, guncangan gempa bumi, tak
mungkin dapat ditolak. Itulah takdir alam, hidup di
kawasan dalam belitan cincin api dunia. Manusialah
yang harus pandai menimbang, bagaimana hidup dan
membangun kehidupan di kawasan yang sangat rawan.
Ada 12 sungai di sekeliling Gunung Gamalama yang
hulunya berada di sekitar puncak. Sungai-sungai inilah
yang akan menghantarkan lahar bila terjadi letusan
gunung yang henghebuskan debu dan pasir. Material
letusan yang jatuh di lereng gunung akan segera turun
bila hujan menyiram. Pemukim di sepanjang pinggiran
aliran sungai, harus waspada bila hujan tiba.
Ternate sudah sangat populer sejak lama. Tertulis
dalam berbagai catatan dan peta-peta perjalanan.
Dalam catatan perjalanan Tome Pires, Suma Oriental,
Perjalanan dari Laut Merah ke Cina dan Buku
Francisco Rodrigues, tulisan dan petanya
menjadi panduan untuk menuju Hindia
Timur. Tome Pires menulis panjang tentang
pulau penghasil rempah-rempah ini.
“Kepulauan Maluku penghasil cengkih ini
terdiri dari lima pulau. Pulau utamanya
yakni: Ternate, dilanjutkan oleh Tidore,
Moti, Makian, dan Bacan. Kelima pulau
ini menghasilkan setidaknya 6.000 bahar
cengkih setiap tahun – kadang-kadang
bahkan 1.000 bahar lebih banyak, atau
kadang juga 1.000 bahar lebih sedikit.
Benar, bahwa 500 resi yang bisa membeli
barang-barang di Malaka, dapat digunakan
untuk membeli 1 bahar cengkih di Maluku.
Di Malaka, pada saat penawaran tinggi,
cengkih bisa dihargai 9 atau 10 cruzado
setiap bahar-nya. Sedangkan pada saat
penawarannya rendah, cengkih dihargai 12
cruzado untuk setiap bahar-nya. Ternate
merupakan pulau utama dari kelima pulau
lainnya….”
Dorongan untuk mendapatkan rempah-

rempah, di daerah asalnya, karena perbedaan harga
yang sangat menggiurkan, walau risiko dalam
pelayaran yang memakan waktu berbulan-bulan
dan sangat membahayakan. Sebagai contoh, dalam
keterangan gambar di sebuah apotek yang menjual
rempah-rempah tertulis, “Sepuluh pon pala seharga
satu penny di Hindia Timur, di Inggris dijual dengan
harga 50 shilling. Para apoteker meraup keuntungan
besar dari bola-bola ramuan mereka, terutama
selama wabah. “Aku akui pala-pala itu mahal,”
tulis salasatunya, “tapi obat-obatan murah semahal
kematian.” (Giles Milton, Pulau Run).
Perebutan pengaruh untuk mendapatkan rempahrempah di Hindia Timur ini penuh keserakahan,
intrik, insiden, dan kebiadaban. Perang dan
pembantaian menjadi hal yang dianggap seharusnya
terjadi dalam persaingan untuk mendapatkan
pengaruh agar mempunyai hak monopoli atas
pembelian rempah-rempah. Bagaimana kebiadaban
dilakukan antara Portugis dengan Spanyol, Portugis
dengan Belanda, antara Belanda dengan Inggris,
serta antara Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris
terhadap penduduk di suatu pulau rempah-rempah di
Hindia Timur, telah dikisahkan oleh banyak buku.
Sultan yang mempunyai hak monopoli dalam
menjual rempah-rempah di daerahnya, keadaan
sosial-ekonominya sangat kaya-raya, seperti yang
digambarkan oleh Drake (1579) dalam laporannya.
Drake menguraikan keadaan Sultan sebagai berikut:
“Raja dilindungi payung yang berhiaskan emas.
Demikian pula tutup kepalanya terbuat dari emas
dijalin yang lebarnya kira-kira satu inci. Di lehernya
memakai kalung emas murni. Kalung itu sangat besar
dan dilipat ganda. Tangan kirinya berhiaskan berlian,
zamrud, batu delima, dan turki. Semenara itu, tangan
kanannya memakai sebuah cincin yang bermata batu
turki besar dan sebuah cincin yang bermata berlian”.

Wisata Cengkih. Foto: T. Bachtiar.
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Benteng Tolluco. Foto: T. Bachtiar

Jejak Wallace dan Cengkih Afo
Pulau Ternate sangat terkenal pada saat itu, menarik
naturalis Alfred R. Wallace untuk datang ke sana. Pada
8 Januari 1858, Wallace sampai di sana, dan menulis,
“Dekat rumah saya ada benteng yang dibangun orang
Portugis. Di bawah benteng terdapat dataran terbuka
sampai ke pantai, dan di baliknya ada kota yang
merentang kira-kira satu mil ke timur laut.”
Tentang kekayaan Sultan, Alfred R. Wallace menulis,
bahwa sumbernya berasal dari: “Hasil perdagangan
rempah-rempah yang dimonopolinya. Ternate dan
jejeran pulau kecil ke selatan dengan batas Bacan,
adalah daerah asal cengkih. Selain cengkih, Ternate juga
menghasilkan pala yang bunganya didapat dari Irian
dan pulau-pulau sekitarnya. Keuntungan yang didapat
dari rempah-rempah sangat besar. Saudagar-saudagar
memberi emas, perhiasan, dan barang-barang buatan
Eropa dan India sebagai alat pembayaran.
Setelah orang Belanda datang, dan menanamkan
pengaruh di Ternate, mereka berusaha mengambil
alih perdagangan rempah-rempah. Untuk mencapai
tujuan ini, Belanda menerapkan prinsip memusatkan
perkebunan rempah-rempah di daerah-daerah yang
langsung berada di bawah kekuasaan mereka. Agar
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hal itu dapat terlaksana, perkebunan dan perdagangan
rempah-rempah di daerah-daerah harus dihapuskan.
Tujuan ini dapat dicapai melalui perjanjian-perjanjian
dengan raja-raja setempat untuk menghancurkan
pohon rempah-rempah di daerah mereka. Sebagai
imbalan, raja-raja tersebut mendapatkan perlindungan
dari serangan Portugis.” (Alfred R Wallace, Menjelajah
Nusantara).
Berjalan sedikit keluar Kota Ternate dan mendaki
punggungan gunung, di sana akan menemukan wangi
cengkih dan pala yang masih terjaga dengan baik,
dikelola oleh masyarakat dengan penuh suka-cita.
Cengkih dan pala inilah yang pernah menjadi rebutan
saudagar Eropa pada masa lalu. Sejarah cengkih
masih tersimpan di lereng gunung, di sana terdapat
cengkih affo 2, walau sebagian pohonnya sudah mulai
mengering.
Wangi dan rasa cengkih yang dikunyah, pernah
menjadi gengsi bagi bangsawan Eropa pada abad ke16-18. Komoditas inilah yang menjadi obat herbal di
Eropa saat terjadinya wabah. Kini, cengkih dan biji
pala sudah diketahui mempunyai banyak khasiat yang
menyehatkan. Kini, daging buah pala yang selama ini
dibuang sebagai limbah, sudah dimanfaatkan menjadi
sirup pala, dan menjadi produk unggulan dari Kota

Cengkih Affo 2. Foto: T. Bachtiar

Atas: Kasbi, gohu, sagu lempeng, pisang mulubebe, ikan bakar.
Bawah: Pala. Foto: T. Bachtiar.

Ternate yang bernilai ekonomi, sudah menjadi cendera
mata.

Makan pupeda dengan sumpit, dicelupkan di ikan
kuah kuning, lalu menyeruput kuahnya. Pupeda itu
kanji yang terbuat dari tepung sagu, tapi sekarang
ada juga yang terbuat dari kanji kasbi. Selain ikan
kuah kuning, ada masakan berbahan dasar ikan yang
terkenal di Ternate, yaitu gohu, sejenis sasimi setengah
matang, walau pun tidak semua rumah makan di sana
menyajikannya. Gohu enak dimakan dengan rebus
kasbi atau rebus pisang mulubebe, ditambah sayur garu
dan gudangan.

Wisata, Kuliner dan Bahaya Gunung api
Siang yang menyengat. Suhu udaranya rata-rata
berkisar antara 23o – 32o C. Beristirahat sambil makan
siang di Pantai Sulamadaha, pantai yang sudah dikelola
menjadi tempat wisata. Di bawah naungan pohon,
mencoba makanan khas Ternate adalah yang paling
menyenangkan.
Sekeliling Pulau Ternate adalah laut. Berbagai jenis
ikan bisa didapat dari perairan lautnya. Pulaunya
berupa gunung api dengan lereng yang terjal, kurang
air, menyebabkan tidak ada tradisi bersawah di
sini. Lahan kering dijadikan kebun cengkih dan
pala, sebagian lagi ditanami pisang mulubebe dan
kasbi/singkong. Di muara sungai terdapat sagu,
yang kanjinya menjadi sumber makanan menjadi
pupeda. Jadi, sangat beralasan bila kuliner Ternate
banyak memanfaatkan hasil laut, seperti ikan tuna
dan cakalang. Paling cepat tersaji, bila ikan laut
itu dipanggang, lalu dimakan dengan colo-colo.
Karbohidratnya dari pupeda, pisang mulubebe,
kasbi/singkong, atau sagu lempeng, baik sagu lombo
(lembek), atau sagu karas (keras).

Dari ketinggian, terlihat Kota Ternate terus
berkembang, namun pengembangan wilayahnya
sangat dibatas faktor alam. Kota ini merupakan
pusat pemerintahan dan pusat perdagangan, terdapat
pelabuhan samudra Ahmad Yani dan Bandar Udara
Sultan Babullah, menjadi faktor penarik yang
menyebabkan perkembangan penduduk Kota Ternate
terus meningkat. Penduduk berdatangan dari Sulawesi,
Ambon, Papua, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera.
Kepadatan rata-rata penduduk Kota Ternate mencapai
865 jiwa/km2 dengan laju pertumbuhan rata-rata 3%.
Dengan perkembangan penduduk yang pesat, maka
pusat-pusat rekreasi bagi warga kota menjadi semakin
mendesak untuk memberikan suasana nyaman
bagi warga kota. Pusat rekreasi pantai, taman kota,
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Searah jarum jam: Benteng Kalamata, Benteng Kastela, Benteng Tolluco, Benteng Oranye. Foto: T. Bachtiar

menjadi tempat rekreasi yang banyak dikunjungi
warga kota dan wisatawan. Tujuan wisata alam yang
banyak dikunjungi adalah Pantai Sulamadaha, Taman
Batuangus, Danau Tolire Jaha, Tolire Kecil, dan Danau
Laguna. Ketiga danau alam itu berupa kawah hasil
letusan gunung api tipe maar.
Singgah di Danau Tolire Jaha, di sana sudah banyak
warung penjual goreng pisang dan kelapa muda.
Danau maar Tolire Jaha terbentuk karena terjadinya
letusan freatik yang dahsyat pada 5 September 1775,
yang dipicu oleh gempa tektonik yang besar. Gempa
itu telah memperbesar rekahan yang menjadi jalan
terjadinya kontak antara panas dari intrusi magma
dengan air tanah, yang mengakibatkan terjadinya
letusan freatik kedua pada 7 September 1775. Lokasi
letusannya persis di dalam bumi Desa Soelatakomi,
sekitar 1,5 km sebelah baratdaya dari Desa Takomi
sekarang. Peristiwa alam ini memakan korban 141
orang penduduk, yang hilang ditelan bumi. Letusan
freatik di kaki Gunung Gamalama itu membentuk
kawah bergaris tengah 750 m (bagian atas) dan 350 m
bagian dasar, dengan kedalaman antara 40 - 50 m.
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Jejak Sejarah dan Kearifan Maku Gawene
Sekeliling Pulau Ternate banyak didirikan benteng
pertahanan. Cengkihlah yang menjadi alasan bagi
bangsa Barat untuk membangun benteng pertahanan,
saksi, betapa cengkih menjadi komoditas yang sangat
berharga yang dipertahankannya dengan segala cara,
termasuk cara-cara yang keji. Sebelum bangsa-bangsa
Eropa datang, sudah ada saudagar Cina dan Arab di
Ternate untuk berniaga rempah-rempah. Portugis
adalah bangsa Barat yang pertama datang di Ternate
pada 1512 disusul Spanyol menyusul di Tidore.
Dalam catatan kolonial, di Pulau Ternate dibangun 12
benteng, termasuk Benteng Kalafusa, benteng yang
dibuat dari kayu. Saat ini tercatat ada delapan benteng
di Ternate, yaitu Benteng Oranje, Tolukko, Kalamata,
Kastela, Kota Janji, Bebe, Kota Naka, dan Takome.
Benteng Talang Ame dan Benteng Brogh tidak
diketahui letaknya. Namun, hanya empat dari delapan
benteng yang kini menjadi tujuan wisata sejarah, yaitu:
Benteng Oranye, Benteng Tolukko, Benteng Kalamata,
dan Benteng Kastela.

Keraton dengan
Latar Gunung
Gamalama.
Foto: T. Bachtiar.

Pantai Sulamadaha.
Foto: T. Bachtiar

Jejak kolonial Portugis di Hindia Timur mulai tahun
1512 sampai tahun 1641, meninggalkan luka sejarah
yang dalam, namun juga menumbuhkan jejak budaya
yang kuat sampai saat ini, seperti dalam berbahasa.
Banyak kata yang diserap dari bahasa Portugis,
seperti: bandera (bendera - bandiera), pai (ayah - pai),
mai (ibu - mai), patatas (kentang - batatas), kasbi
(singkong - cassava), marsegu (kelelawar - morcego),
capeu (topi - capeo), sapatu (sepatu – capatu - sapato),
tuturuga (penyu - tartaruga), tempo (waktu - tempo),
martelu (palu/martil - martelo), pombo (merpati pombo), feneti (peniti - alfinete), seka (usap - seka),
babengka (kue - bibingka), goropa (kerapu - garoupa),
kartas (kertas - cartaz), pasiar (pesiar - passear), laguna
(danau - laguna), calana (celana - chalana), bastiong
(bagian benteng - bastian), dan masih banyak lagi.
Dari seberang lapangan yang luas, terlihat Keraton
Sultan Ternate berdiri megah di atas Bukit Limau
Santosa. Keraton ini dibangun di lahan seluas 44.560
m2 pada 1810, pada masa pemerintahan Sultan
Muhammad Ali. Bangunan keraton berbentuk limas
segi delapan dengan dua tangga di sisi kanan dan kiri.

Kondisinya masih utuh dan terawat baik. Di halaman
keraton terdapat lapangan yang biasa dijadikan tempat
upacara adat kesultanan. Di dalam keraton terdapat
singgasana Sultan berwarna kuning keemasan. Di
sekeliling ruangan tersimpan benda-benda bersejarah
koleksi keluarga Sultan, seperti koleksi pakaian
adat kerajaan, senjata perang, koleksi hadiah dari
para penguasa Belanda dan Portugis.
Masyarakat Ternate, dari generasi ke generasi telah
melewati perjalanan hidup yang sangat panjang,
tinggal di pulau gunung api yang subur namun rawan
dari ancaman letusan dan guncangan gempa. Hidup
dalam keterbatasan alam telah melahirkan kearifan
hidup serasi dengan alam, rukun dan damai hidup
bermasyarakat. Keserasian hidup itu tercermin dalam
semboyan yang tertulis dalam lambang Kota Ternate,
Maku Gawene, mengandung makna untuk saling
menyayangi, cinta kasih sesama manusia dan dengan
seluruh makhluk Tuhan. ■
Penulis adalah anggota Masyarakat Geografi Indonesia dan
Kelompok Riset Cekungan Bandung.
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Peta digambar oleh: Roni Permadi
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Refleksi

dari Peresmian
Museum Geopark
Batur, Bali
Oleh: Oman Abdurahman, Ma’mur, dan Baskoro Setianto

Pada hari Jumat, 1 April 2016, Museum
Geopark Batur telah diresmikan oleh
Menteri ESDM, Sudirman Said. Dengan
telah diresmikannya Museum Geopark
Batur, kini masyarakat sudah dapat
mengunjungi museum pertama yang
bertemakan geopark yang berada di Bali
ini. Melalui museum ini, para pengunjung
juga dapat memperoleh informasi
tentang pesan konservasi, potensi
pendidikan, dan pengembangan ekonomi
berbasis geowisata dan “wisata hijau”
(ecotourism) lainnya di kawasan Geopark
Batur.
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Pada saat peresmian di atas, Menteri ESDM
mengajak semua pihak untuk tidak berhenti
pada proses membangun (museum), namun juga
merawatnya. “Yang tersulit bukan membangun,
tapi menjaga dan memelihara hasil pembangunan
agar terus memberikan manfaat maksimal bagi
masyarakat. Ini menjadi tugas pemimpin di semua
lapisan”, ujarnya. Pesan ini berlaku pula untuk keempat
museum lainnya yang berada di bawah Badan Geologi,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(KESDM).
Saat ini terdapat lima museum kegeologian yang
pengelolaannya berada di bawah Badan Geologi,
KESDM. Kelima museum tersebut adalah Museum
Geologi di Bandung, Jawa Barat; Museum Geopark
Batur, di Bangli, Bali; Museum Karst Indonesia
di Wonogiri, Jawa Tengah; Museum Gunungapi
Merapi, Sleman, DI Yogyakarta; dan Museum
Tsunami di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD). Peresmian Museum Geopark Batur telah

memunculkan refleksi untuk meningkatkan
pengelolaan, fungsi, dan peran kelima museum
ini agar sejajar dengan museum-museum di
luar negeri. Sebelumnya, kami sampaikan
secara ringkas tentang sejarah singkat, konsep
peragaan, dan manfaat Museum Geopark Batur.

Sejarah Singkat
Museum Geopark Batur yang terletak di
Penelokan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli, Bali, merupakan pengembangan dari
Museum Gunungapi Batur. Pembangunan
Museum Gunungapi Batur terutama
dilatarbelakangi oleh banyaknya gunungapi di
Indonesia sebagai negara yang terletak di jalur Cincin
Api (Ring of Fire) dunia. Tujuan pembangunannya
adalah untuk menyampaikan informasi gunungapi
Indonesia, baik ditinjau dari aspek bahaya maupun
manfaatnya, kepada masyarakat.
Pembangunan museum ini membutuhkan waktu yang
cukup lama melalui proses kerja sama tiga pihak, yaitu
KESDM, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bangli,
serta Kementerian Kehutanan. Peletakan batu pertama
pembangunannya dilaksanakan pada 26 Maret 2004
oleh Direktur Jenderal Geologi Sumber Daya Mineral,
KESDM, Gubernur Bali dan Bupati Bangli dan
diresmikan oleh Menteri ESDM pada 10 Mei 2007.
Pada awalnya Museum Gunungapi Batur dikelola
oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, hingga kemudian
pengelolaannya diserahkan kepada Badan Geologi,
KESDM pada 2011.
Museum Geopark Batur mulai dibangun setelah
kawasan Kaldera Batur diterima sebagai anggota
jejaring geopark global UNESCO (kini UGG:
UNESCO Global Geoparks) pada September 2012.
Pembangunan Museum Geopark Batur dilakukan
dalam beberapa tahap, yaitu: Perencanaan, Juni –
Agustus 2013, Pembangunan Fisik Gedung, Agustus
– Desember 2013; Perencanaan Interior dan Sistem
Pameran, Maret 2014 – Mei 2014, dan
Pembangunan Fisik Interior, Juni 2014 –
Desember 2014.

Museum Geopark Batur, Bali. Foto: Koleksi MG, BG

eksibisi/peragaan dilakukan antara Januari 2014 Maret 2015, diawali dengan tahapan perencanaan
eksebisi, disain, produksi, dan penataan koleksi
(instalasi). Eksebisi museum didukung oleh lembaga
pemerintah lainnya yang terkait, yaitu Balai Konservasi
Sumber Daya Alam (BKSDA) Denpasar (Kementerian
Kehutanan); Kebun Raya Eka, Bedugul, Bali (LIPI)
Bali; dan Universitas Udayana, Balai Arkeologi
Denpasar (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
Materi eksebisi ditempatkan dalam ruangan yang
sesuai dengan pilar masing-masing yang diawali
oleh materi Pengenalan Geopark dan diakhiri oleh
materi yang berisi tentang Pesan dan Ajakan sebagai
upaya konservasi Geopark Batur. Koleksi yang
disajikan untuk merepresentasikan tiga pilar geopark
(geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity)
berjumlah 350 objek, dimensi estimasi antara 5 cm250 cm, dan berat maksimum 600 kg. Berbagai bentuk
media yang digunakan untuk mendukung informasi
penyajian koleksi antara lain poster, foto, maket,
ilustrasi, video, slideshow, dan media interaktif touch
screen. Teknik penyajian koleksi dan tata pameran
mulai dari penggunaan showcase, vitrine, hingga
hanging wall display.

Dengan telah selesainya pembangunan
Museum Geopark Batur, maka Museum
Gunung api Batur melebur kedalam Museum
Geopark Batur. Sementara itu, informasi
aspek kebencanaan dan manfaat gunungapi
Batur merupakan peragaan utama keragaman
geologi kegunungapian di dalam Museum
Geopark Batur.

Konsep Peragaan dan Manfaat
Peragaan Museum Geopark Batur menyajikan
tiga pilar pendukung geopark. Isu pokok
yang diangkat berdasarkan tiga pilar tersebut
adalah sejarah geologi, lingkungan, ekosistem,
dan interaksi sosial dengan fokus adaptasi
dan keragaman.
Tahapan penyusunan dan pelaksanaan

Museum Geopark Batur, Bali. Foto: Koleksi MG, BG
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kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan
ketertiban sehingga membawa perbaikan kondisi
lingkungan pedesaan di kawasan geopark; juga
memperkuat jati diri, memupuk kerja sama dan saling
menghargai di antara masyarakat setempat. Dampak
terakhir, memicu kebangkitan ekonomi kreatif yang
akan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi dan
budaya masyarakat.

Refleksi Pengembangan Museum
Kegeologian
Museum Geopark Batur, Bali. Foto: Koleksi MG, BG

Keberadaan Museum Geopark Batur di dalam
Geopark Batur memiliki fungsi penting dan strategis.
Museum ini diarahkan untuk menjadi “center of
excellence” geopark Batur bahkan geopark seluruh
Indonesia. Hal ini secara timbal balik mendukung
pengembangan Geopark Batur dan secara langsung
ataupun tidak langsung akan memberikan dampak
positif kepada masyarakat dan kawasan di sekitarnya.
Dampak positif dimaksud antara lain terkonservasinya
potensi warisan alam dan budaya sehingga menjamin
kelestarian dan pemanfaatan berkesinambungan.
Selain itu, keberadaan Geopark Batur dengan museum
terkait di dalamnya juga akan mendorong terjadinya
pengkayaan intelektual (edukatif) kepada masyarakat,
khususnya di sekitar kawasan, sehingga mereka lebih
peduli terhadap keberadaan potensi sumber daya
alam dan budaya unggulan untuk dikonservasi dan
dimanfaatkan secara berkesinambungan.
Kehadiran geopark juga akan mempermudah
implementasi program-program “outreach” Museum
Geopark, misalnya melalui event “Geopark to School”
dan “School to Geopark”, serta kegiatan pembelajaran
lainnya. Secara bertahap, museum juga akan memicu

Dari peresmian museum Geopark Batur, terdapat
refleksi atau pantulan pemikiran dalam rangka
efektivitas pengelolaan dan peningkatan kinerja
museum kegeologian. Pemikiran ini sebagian besar
di antaranya bukanlah hal yang baru, melainkan
hasil kompilasi dari masukan-masukan, baik dari
level pimpinan puncak di KESDM maupun dari para
kolega pemerhati kemuseuman. Refleksi ini meliputi
substansi kemuseuman, pengelolaan/organisasi
termasuk sumber daya manusia, pembiayaan, dan
teknologi.
Dari segi substansi, sebagai negara yang paling banyak
memiliki gunung api di dunia, Indonesia sudah
sepantasnya memiliki museum dengan tema gunung
api nasional, atau Museum Gunung api Indonesia.
Terdapat museum Gunung api Merapi di Sleman,
Yogyakarta yang sangat potensial untuk diperluas
kandungannya sehingga meliputi seluruh gunung
api di Indonesia dan menjadi Museum Gunung Api
Indonesia.
Substansi lainnya, tentang Museum Tsunami Aceh.
Berkaitan dengan tsunami, Indonesia juga dikenal
sebagai negara yang memiliki aktivitas gempa
tektonik dan tsunami yang tinggi. Beberapa gempa di
Indonesia, termasuk gempa Aceh 2004, tercatat sebagai
gempa terbesar di dunia. Karena itu, pantas kiranya
jika Indonesia memiliki museum gempa dan tsunami.
Untuk itu, tidak perlu dibangun museum yang baru,
karena sudah ada cikal-bakalnya, yaitu Museum
Tsunami Aceh. Maka, museum tersebut ke depan
dapat dikembangkan menjadi “Museum Gempa bumi
dan Tsunami Indonesia”
Berdasarkan masukan dari Staf Ahli Menteri
(SAM) ESDM bidang Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup, museum kegeologian saat ini menghadapi
permasalahan yang meliputi bidang organisasi,
manajemen, sumber daya manusia, dan aset. Dari
semua itu, prioritas utama saat ini yang perlu
ditingkatkan adalah segi organisasi.

Stegodon trigonocephalus. Koleksi: MG, BG
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Dari sisi organisasi, saat ini kelima museum di
bawah Badan Geologi hanya memiliki satu eselon
tiga plus, yaitu Kepala Museum Geologi; dan empat
eselon empat, yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha,
Kepala Seksi Dokumentasi dan Koleksi, Kepala Seksi
Peragaan, dan Kepala Seksi Edukasi dan Informasi.
Kesemua jabatan struktural ini berada di museum
geologi di Bandung. Hal ini menjadi masalah karena
begitu panjang-nya rentang kendali pengelolaan

Museum Geopark
Batur, Bali. Foto:
Koleksi MG, BG

Museum Geopark
Batur, Bali. Foto:
Koleksi MG, BG
Peresmian Museum Geopark Batur, Bali.
Foto: Koleksi MG, BG

kelima museum kegeologian tersebut. Untuk itu,
diperlukan penambahan sekurang-kurangnya satu
Kepala Seksi di empat museum di luar Museum
Geologi Bandung. Implikasinya, Kepmen ESDM yang
baru untuk mengaturnya.
Dari sisi pembiayaan, ke depan museum kegeologian
juga diharapkan lebih banyak dapat menggali potensi
hibah atau donasi dari para mitra kerja sama atau
simpatisan dan donatur museum. Hal ini dilakukan

dengan tetap berpedoman kepada regulasi yang
berlaku dan dilakukan secara nirlaba sebagaimana
maksud diselenggarakannya museum. Seiring dengan
perkembangan kemajuan teknologi, ke depan museum
pun harus lebih dapat menggunakan teknologi yang
ada, mulai dari survei dan dokumentasi koleksi,
peragaan, hingga ke promosi dan edukasi.■
Penulis, Oman Abdurahman adalah Kepala Museum Geologi dan
Pemimpin Redaksi Geomagz. Ma’mur adalah Kepala Seksi Peragaan, dan
Baskoro Aji adalah kurator, semuanya di Museum Geologi, Badan Geologi.
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Siapa Nenek
Moyang Kita

di Kepulauan Indonesia?
Oleh: Unggul Prasetyo Wibowo

Perkembangan ilmu kebumian di akhir dekade ini telah merubah sudut pandang dan
pemahaman kita tentang keberadaan populasi manusia di Asia Tenggara, termasuk
kepulauan Indonesia dan sekitarnya. Hipotesis yang selama ini berkembang adalah
wilayah kepulauan Indonesia dianggap sebagai penghubung antara wilayah Asia dan
Pasifik di timur jauh dalam konteks migrasi manusia. Keberadaan temuan-temuan
manusia purba di beberapa tempat di Indonesia khususnya di Pulau Jawa (Homo
erectus) dan Pulau Flores (Homo floresiensis) memperkuat indikasi tersebut. Sebagai
manusia yang dilahirkan di Indonesia, maka pertanyaan yang sering muncul di benak
kita adalah apakah keberadaan mereka di Kepulauan Indonesia merupakan bukti
bahwa mereka nenek moyang kita.

Manusia merupakan makhluk hidup yang
selalu penasaran akan keberadaanya di dunia. Rasa
penasaran ini tercermin dari munculnya kajiankajian evolusi, asal-usul maupun proses migrasi
manusia di Bumi. Indonesia sebagai wilayah geologi
yang mengandung banyak temuan ilmiah di bidang
paleoanthropology (kajian manusia purba) dalam sudut
pandang ilmiah dianggap menyimpan fakta-fakta dan
cerita tentang perkembangan manusia pada jaman
dulu di nusantara. Bukti ilmiah tersebut adalah fosil
manusia purba Homo erectus yang ditemukan di Pulau
Jawa, di bagian timur, yaitu di sepanjang aliran Sungai
Bengawan Solo.
Terlepas dari berbagai pendapat yang menyatakan
bahwa Homo erectus merupakan jenis manusia
yang lain dengan kita atau ia hanyalah salah satu ras
manusia yang telah punah, tulisan ini hanya menyoroti
tentang keberadaan kita sebagai manusia yang lahir
dan hidup di masa sekarang di Kepulauan Indonesia
dan hubungannya dengan fosil-fosil manusia yang
pernah ditemukan di Indonesia khususnya di Jawa.
Berdasarkan temuan-temuan fosil Homo erectus di
Pulau Jawa, beberapa peneliti beranggapan bahwa
Homo erectus tersebut adalah nenek moyang manusia
modern Indonesia. Untuk memverifikasi hal ini, kita
harus melihat permasalahan ini dalam konteks yang
lebih luas, dalam hal ini dilihat dari aspek biologi dan
geologinya.
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Manusia Purba vs Manusai Modern
Sejumlah fosil manusia purba di Indonesia kebanyakan
ditemukan di Pulau Jawa dengan Homo erectus
sebagai temuan utamanya di kisaran umur Plistosen
Tengah atau sekitar 800 – 400 ribu tahun yang lalu
(tyl). Hal ini patut dimengerti, karena dilihat dari alur
migrasinya, para peneliti meyakini bahwa sekitar 1,9
juta tyl (Plistosen Awal), manusia purba Homo erectus
telah hidup di daratan Asia dan kemudian menyebar
ke Asia Tenggara. Hal ini didukung oleh temuantemuan fosil Homo erectus di Kepulauan Indonesia
bagian barat
Fosil merupakan bukti-bukti makhluk hidup di
masa lalu baik jasad, cetakan, maupun jejaknya yang
kemudian terawetkan secara alami dan umurnya di
atas 11.000 tyl (lebih tua dari Holosen). Para ahli
membedakan fosil manusia dari anatominya menjadi
dua kelompok, yaitu fosil manusia purba yang
memiliki bentuk anatomi yang bisa dibedakan dengan
manusia sekarang; dan fosil manusia dengan anatomi
yang sama dengan manusia sekarang yang disebut para
ahli sebagai fosil AMH (Anatomical Modern Human).
Fosil-fosil Homo erectus di Indonesia yang ditemukan
di batuan sedimen berumur Plistosen merupakan
contoh fosil manusia yang secara anatomi dimasukkan
ke dalam kelompok manusia purba. Secara umum
peneliti beranggapan bahwa manusia purba Homo
erectus dibedakan dari kita berdasarkan bentuk

anatomi seperti ukuran volume otak dan bentuk
tengkoraknya. Fosil manusia selain Homo erectus di
Indonesia yang dianggap berbeda dengan fosil AMH
adalah Homo floresiensis yang ditemukan di Pulau
Flores. Awalnya keberadaan Homo floresiensis masih
diperdebatkan karena memiliki ciri manusia purba dan
manusia modern, tetapi pada akhirnya para ilmuwan
cenderung menganggap Homo floresiensis sebagai
manusia yang lain di banding manusia sekarang.
Contoh fosil manusia yang masuk kategori AMH
di Indonesia adalah fosil manusia Wajak Homo
wajakensis yang ditemukan di daerah pegunungan
kars Tulungagung Jawa Timur. Fosil manusia Wajak ini
berumur kurang lebih 60-40 ribu tyl dan anatominya
sama dengan anatomi manusia sekarang. Para peneliti
meyakini bahwa manusia Wajak ini mirip dengan
manusia modern dari ras Austromelanesoid (ras yang
sekarang hidup di daerah Indonesia Timur seperti
Papua). Yang menarik adalah belum ada temuan
manusia modern dari ras Mongoloid di Indonesia barat
yang ditemukan lebih tua dari manusia Wajak. Padahal
ras Mongoloid merupakan ras manusia modern yang
hidup di Indonesia barat pada masa sekarang. Fakta
ini memunculkan hipotesis bahwa manusia modern
pertama yang menghuni Indonesia barat adalah ras
Austromelanesoid yang kemudian disusul oleh Ras
Mongoloid.

Migrasi
Sebaran temuan Homo erectus merupakan fenomena
tersendiri dalam kajian migrasi manusia purba
di Indonesia. Hal yang menarik adalah bahwa
berdasarkan bukti-bukti fosil yang diketemukan,
penyebaran mereka berhenti di bagian barat Indonesia,
khususnya di Pulau Jawa. Belum pernah ada temuan
Homo erectus yang ditemukan di Indonesia Timur.
Dalam sudut pandang geokronologi, keberadaan
manusia purba ini di Indonesia diduga hanya
sampai di Plistosen Akhir (kurang lebih 100.000 tyl).
Hilangnya Homo erectus ini kemudian tergantikan oleh
keberadaan manusia modern/AMH yang muncul di
kisaran umur 60.000-40.000 tyl. AMH ini umumnya
juga disebut sebagai manusia prasejarah.
Beberapa data tentang jejak hunian manusia di sekitar
umur tersebut dijumpai di Gua Lang Rongrien di
Thailand, Gua Niah di Sarawak, Malaysia (46.000
tyl) dan Gua Tabon di Palawan, Filipina (47.000 tyl);
Wajak, Tulungagung, Indonesia dan Leang Burung,
Makasar, Indonesia. Semua data ini mendukung
dugaan bahwa AMH pertama datang ke Kepulauan
Indonesia di kisaran umur 60-40 ribu tyl. Disisi lain,
AMH pertama di Australia ditemukan di kisaran umur
50.000 tyl. Para ilmuwan beranggapan bahwa AMH di
Kepulauan Indonesia merupakan nenek moyang dari
AMH pertama di Australia ini.
Kembali ke pertanyaan siapakah nenek moyang

manusia modern di Indonesia? Salah satu pendekatan
ilmiah untuk menjawab hal ini adalah penerapan
penelitian di bidang genetika karena pendekatan
genetika dianggap paling mampu dan akurat untuk
diterapkan dalam studi migrasi manusia. Walaupun
sampai sekarang belum ada data DNA dari Homo
erectus, beberapa hipotesis dengan pendekatan
genetika dimunculkan dalam menjawab pertanyaan
tersebut. Mendez (2012) mengajukan hipotesis
bahwa ada kemungkinan nenek moyang manusia
modern AMH di kepulauan Indonesia dalam proses
migrasinya dari daratan Asia sampai semenanjung
Malaya bertemu dengan manusia Homo erectus
yang sudah hidup di daerah tersebut. Pertemuan ini
menurunkan populasi manusia modern yang hidup di
kepulauan Indonesia dan menggantikan keberadaan
Homo erectus di Indonesia yang punah di kisaran
umur 100.000 tyl.
Hipotesis seperti di atas sah-sah saja diajukan dalam
sudut pandang ilmiah, tetapi harus diperhatikan
bahwa suksesnya pendekatan genetika dalam studi
migrasi manusia sekarang adalah karena melimpahnya
data spesimen berupa DNA yang mudah didapatkan
dari manusia yang hidup di masa sekarang. Berbeda
dengan fosil yang keberadaan DNA-nya sangat jarang
terawetkan dengan utuh, apalagi di daerah ekuator
kecil seperti Indonesia yang mengakibatkan iklim
utamanya berupa iklim tropis dimana iklim tropis
yang panas semakin meningkatkan proses kerusakan
materi DNA pada suatu spesimen.
Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa sampai
sekarang belum ada data DNA dari Homo erectus,
sehingga kemungkinan Homo erectus sebagai nenek
moyang AMH di Indonesia merupakan hipotesis
yang masih sangat spekulatif. Fakta yang pasti adalah
manusia purba Homo erectus di Indonesia menghilang
di kisaran 100.000 tyl, kemudian manusia modern
(AMH) muncul di kisaran 60-40 ribu tyl. Jadi apakah
Homo erectus merupakan nenek moyang kita atau
bukan, kemudian apakah Homo erectus hanyalah
sebuah ras manusia yang punah atau memang jenis
manusia yang berbeda dengan kita, masih merupakan
pertanyaan dan misteri yang belum bisa dijawab oleh
ilmu pengetahuan di masa sekarang. Satu hal yang
pasti adalah kajian migrasi manusia purba selalu
bersinggungan dengan kajian asal-usul manusia yang
sangat sensitif yang pada ujungnya dipertanyakan
posisi proses penciptaan kita sebagai salah satu
makhluk hidup di dunia. Kajian yang komperhensif
dan pikiran yang jernih merupakan syarat agar kita
tidak terjebak dalam kesimpulan yang membuat kita
menjauh dari-Nya.■
Penulis bekerja di Museum Geologi, Pusat Survei Geologi, Badan
Geologi, KESDM
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Keunikan Kars

Kolaka Utara
Oleh: Dita Arif Yuwana, Arief Kurniawan, dan Visky Afrida Pungkisari

Panas menyengat, begitulah kesan pertama yang dijumpai ketika kami menginjakkan
kaki di bandara Sangia Nibandera di Pomala, Kolaka. Bandara baru di bagian barat
Sulawesi Tenggara ini dapat ditempuh selama 40 menit perjalanan udara dari
Makassar. Perjalanan ke Kolaka Utara dari Pomala, Kolaka, memerlukan waktu sekitar
5 jam lagi. Terbayang sekitar 10 jam lamanya perjalanan darat jika harus mendarat
di Kendari untuk menuju Kolaka Utara. Untunglah kini sudah ada bandara di Pomala,
Kolaka.
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Lokasi kota Lasusua, Kolaka Utara (www.google.com/maps).

Gua Tapparang, gua dengan stalagmit dan stalaktit yang berbentuk
seperti ribuan parang. Foto: Visky AP.

Kolaka Utara, nama kabupaten di Provinsi

Sulawesi Tenggara, merupakan pemekaran dari Kolaka
sejak 2003, dengan ibukota Lasusua, tepatnya di bagian
ujung utara provinsi Sulawesi Utara. Kolaka Utara
mempunyai bentang alam dengan morfologi pantai
di pesisir barat dan perbukitan kars berlereng sedang
hingga terjal di bagian timur.
Secara geologi, sebaran batugamping atau kars
mendominasi daerah pegunungan di Kolaka Utara.
Ini ditandai dengan hadirnya bentukan eksokars
berupa kerucut kars, telaga, mata air, dengan material
yang beraneka ragam, mulai dari rombakan batu
gamping, berlapis, hingga kristalin. Bentangan kars
ini merupakan bagian dari Formasi Tokala dan juga
batugamping Formasi Matano.

Danau Biru dan Sungai Terpendek
Salah satu keunikan kars yang terdapat di Kolaka Utara
adalah Danau Biru. Lokasinya tidak jauh dari pintu
atau gerbang masuk ke wilayah Kabupaten Kolaka

Salah satu perbukitan kars di kolaka utara. Foto: Visky AP.

Utara. Secara administratif, danau ini terletak di desa
Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara.
Akses menuju danau ini ditandai dengan adanya
gerbang wisata di sebelah kiri jalan apabila berkendara
dari arah Kolaka menuju Kolaka Utara. Danau Biru,
begitu masyarakat setempat mengenalnya, karena
warna airnya yang kebiru-biruan, terletak sekitar 100
meter dari pantai setempat dengan akses tanjakan
tangga menaiki bukit kars.
Danau ini berbentuk cerukan yang dikelilingi oleh
ARTIKEL
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Danau Uluwau, terbentuk dari kontak antara batu gamping dengan alas batu sekis. Foto: Dita Arif Y.

morfologi kars dengan tinggi 10 – 40 meter. Panjang
danau terjauh 85 meter, berdiameter sekitar 60 meter,
dan kedalaman 0,5 – 5 meter. Letaknya berada pada
ketinggian 19 meter dari muka air laut. Terdapat mata
air cukup besar di sisi timur laut dan gua menuju
pantai di sisi selatan yang tertutup permukaan air
ketika pagi dan terlihat kembali di siang hari. Vegetasi
di sini cukup lebat.
Danau Biru terbilang unik karena adanya
percampuran antara air tawar dari mata air dan juga
air asin akibat pasangnya air laut yang masuk melalui
celah gua. Pengukuran pH dan juga daya hantar
listrik (DHL) dilakukan pada siang hari di saat air laut
surut dan mata air tersingkap. Dari pengukuran yang
memperoleh nilai DHL 0,668 mikromhos (mS) dan
pH 7,5, menunjukkan adanya pengaruh pasang surut
air laut terhadap danau tersebut.
Masih di sekitar ruas jalan utama, tidak jauh dari mata
air Kalijodo, tedapat genangan danau yang dikenal
sebagai Danau Uluwau. Pada danau seluas lebih dari
10.000 m2 ini ditemui vegetasi eceng gondok yang
memenuhi pinggiran
danau. Suasana yang
sejuk dan suhu air
yang tidak terlalu
panas, danau tersebut
dimanfaatkan oleh
penduduk sekitar
maupun yang berasal
dari kota Kolaka Utara
sebagai tempat rekreasi,
berenang, maupun
memancing. Sumber
air danau berasal dari
bagian timur danau
yang merupakan kontak
antara batugamping
dengan batuan sekis di
bawahnya.
Hulu sungai Tamborasi keluar
dari rekahan batugamping. Foto:
Dita Arif Y.
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Dikenal dengan nama
Sungai Tamborasi,
dengan panjang 20

meter dan lebar 15 meter, inilah sungai terpendek
di dunia. Sungai ini bermuara langsung ke Pantai
Tamborasi. Hulu sungai keluar dari rekahan
batugamping dengan mengalirkan air berwarna biru
kehijauan. Suhu air berubah dari dingin di rekahan
batugamping menjadi hangat ketika mendekati laut.

Gua Tengkorak dan Gua Lainnya
Di pinggir ruas jalan utama di sekitar Desa Tojabi,
Kecamatan Lasusua, sekitar 200 meter menanjak,
dijumpai tebing kars dengan runtuhan gua yang
masih menyisahkan mulut gua. Di depan mulut gua
ini terdapat tulang dan gigi manusia, sehingga gua
ini kami namakan “Gua Tengkorak Kecil”. Nama
ini diberikan, tiada lain karena sebelumnya, dalam
ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi pada 2013, di Desa
Purahu telah ditemukan juga gua dengan ukuran
lebih besar dan sama mengandung fragmen tengkorak
Diyakini bahwa gua yang lebih besar ukurannya
dengan fragmen tengkorak ini merupakan kuburan
suku asli Mekongga pada abad ke-14 silam. Namun,
tim kami belum dapat menjangkau gua tersebut.
Berkenaan dengan gua tengkorak kecil, muncul
pertanyaan, darimana dan bagaimana tulang–belulang
ini bisa berada di tempat tersebut?
Tidak jauh dari ruas jalan utama juga terdapat sebuah
gua besar yang disebut oleh masyarakat setempat
sebagai Gua Taparang. Nama gua ini mengindikasikan
adanya penampakan tampilan banyak parang.
Lokasinya berada di Desa Rantebaru, Kecamatan
Ranteangin, di bukit sebelah timur, lebih kurang
menanjak sekitar 250 meter dari jalan raya.
Gua Taparang mempunyai mulut yang lebar, sekitar
65 meter dan tinggi 40 meter dengan kenampakan
peleothem berupa stalaktit, stalagmit, dan tiang-tiang
gua. Stalaktit di permukaan atas seperti parang-parang
yang bergelantungan dari yang ukuran pendek sampai
yang panjang dan menyatu antara stalagmit dan
stalaktit. Dari fenomena inilah kiranya nama gua ini
berasal. Di dalam gua terdapat mata air dan sungai
bawah tanah. Gua ini mempunyai kedalaman sekitar
55 meter dengan ujungnya berupa sungai bawah

Kiri Atas: Temuan Gigi manusia di depan mulut Gua Tengkorak Kecil. Foto: Visky AP. Kanan Atas: Banyaknya tulang belulang manusia di Gua
Tengkorak Kecil yang masih menyisakan tanda tanya besar. Foto: Visky AP. Kiri Bawah: Indahnya stalagtit dan stalagmit menghiasi gua Imut.
Foto: Visky AP. Kanan Bawah: Beberapa mataair dengan debit yang sangat tinggi dan dimanfaatkan untuk keperluan PDAM, diantaranya
mata Air Kalijodo di kiri atas. Foto: Visky AP.

tanah. Diperkirakan aliran sungai bawah tanah ini
bermuara di mata air Kali Jodo di samping ruas timur
jalan raya.
Selanjutnya, kami menjumpai gua mungil yang terletak
di perbukitan yang dicapai setelah berjalan kaki
sekitar dua jam dari Desa Tojabi, tepatnya di belakang
RSUD Lasusua. Gua ini memiliki mulut gua yang
kecil, sehingga perlu merunduk untuk memasukinya.
Namun, di dalam gua ini terdapat ruangan memanjang
yang dapat memuat 5 hingga 10 orang berdiri.
Penampakan speleothem-nya pun cukup indah
mempesona.
Masyarakat Kolaka Utara di Desa Batuputih,
Kecamatan Batuputih, mengusahakan gua yang
memiliki nilai ekonomis melalui pengambilan “guam”,
yaitu kotoran kelelawar sumber mineral fosfat. Salah
satu gua yang dikenal untuk usaha ini adalah Gua

Kelelawar Batuputih, yang berada pada perbukitan
yang sangat terjal. Untuk mencapai lokasi gua ini kami
harus menyeberangi sebuah sungai menggunakan rakit
tradisional. Selama kami menyusuri bukit, dijumpai
pipa-pipa air yang menyalurkan air untuk keperluan
masyarakat desa. Gua Kelelawar memiliki lebar sekitar
11 meter dari mulut gua, dan kedalaman mencapai 40
meter dari titik berdiri. Riuhnya suara kelelawar dan
menusuknya bau tajam dari guam membuat tim harus
menggunakan masker ketika memasuki.

Sumber Air Kars
Dibalik suasana panas, Kars Kolaka menyimpan
sumber daya air yang sangat melimpah. Ini terlihat
dari beberapa mata air dengan debit rata-rata 10
liter/detik yang sudah didayagunakan oleh PDAM
Lasusua atau PAM swadaya desa setempat. Mata air
tersebut di antaranya adalah Mata air Kalijodoh, Mata
air Caming, dan Mata air Walaise yang berada di
Kecamatan Ranteangin dan Kecamatan Lasusua. Mata
air ini menunjukkan air yang jernih dengan ph antara
7 hingga 9,2, dan DHL dari 0,3 mS sampai 0,7 mS.
Beberapa penelitian telah dilakukan di kawasan
ini. Segi yang diteliti tidak hanya geodeversitynya,
namun juga biodeversitynya. Dengan luasnya
sebaran batugamping di Kolaka Utara, kawasan
ini kemungkinan besar masih menyisakan banyak
keunikan kars yang belum teridentifikasi, demikian
juga potensi sumber daya airnya.■
Dita Arif Yuwana, adalah pemerhati Kars. Arief Kurniawan
adalah peneliti pertama, dan Visky Pungkisari, adalah penyelidik
bumi pertama di PAG, Badan Geologi. Ketiganya bekerja di Pusat
Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan (PAG), Badan
Geologi, KESDM.
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Geliat Bumi Dieng
Oleh: Atep Kurnia
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Buku Gejolak Dieng sebagian besar diangkat dari hasil penelitian penulisnya,
Priatna, selama mengikuti studi pascasarjana di Fakultas Teknik Geologi, Universitas
Padjadjaran Bandung (2014). Secara umum dalam buku ini merupakan bagian dari
kajian Priatna yang berupaya memahami perilaku aktivitas vulkanik dengan fokus
penelitian pada gas vulkanik di kawasan wisata Dieng. Pada penelitian ini juga
disampaikan gagasan untuk menemukan strategi dalam meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap bencana gas di kawasan wisata Dieng yang merupakan bagian
dari mitigasi bencana gunung api.

Keadaan kegeologian dibahas untuk
membentangkan latar belakang aktivitas
kegunungapian Dieng. Di situ dijelaskan,
misalnya, mengapa letusan yang dominan di Dieng
adalah hidrotermal, tidak eksplosif? Mengapa
justru semburan gas beracun menjadi penanda
kegunungapian yang khas Dieng? Keadaan tersebut
menyebabkan wilayah ini memiliki beragam
keberkahan, berupa kelimpahan vegetasi, panas
bumi, dan budaya, sehingga menjadi modal untuk
berkembangnya wisata alam di bumi Dieng.
86

GEOMAGZ | JUNI 2016

Di situ, antara lain, dijelaskan bahwa semburan gas
racun menjadi penanda kegunungapian yang khas
Dataran Tinggi Dieng atau Pegunungan Dieng. Dan
selama kurun waktu 200 tahun terakhir, di Dataran
Tinggi Dieng telah terjadi paling tidak 15 kali letusan.
Letusannya merupakan letusan hidrotermal (Zen dan
Muzil, 1980).
Fenomena kebumian yang begitu istimewa di
Dieng menyebabkan wilayah ini dianugerahi aneka
keberkahan. Dieng diperkaya energi yang terbarukan

berupa panas bumi yang melimpah. Dari sisi
keragaman hayati, Dieng menurut Andriana (2007)
menjadi rumah bagi hewan-hewan dan tetumbuhan
endemik Jawa. Beberapa di antaranya ada yang
menjadi produk pertanian yang menjadi unggulan dari
daerah Dieng, seperti kentang dan carica.
Sedangkan dari sisi keragaman budaya, Dieng pun
sangat kaya dengan tradisi dan tinggalan budaya. Di
sini, kita dapat menyaksikannya melalui ritual, tarian,
kompleks percandian dan lain-lain.
Selanjutnya, potensi wisata yang ada di Dataran Tinggi
Dieng dapat dibagi menjadi tiga jenis objek wisata.
Pertama, objek wisata alam, yaitu perpaduan antara
kehidupan alam pegunungan dan kejadian alam
yang mengagumkan. Dalam kelompok ini termasuk
wisata pendakian gunung, kawah, dan telaga. Dalam
kelompok ini pula fokus penelitian tesis Priatna
ditujukan kepada jejak-jejak gunung api yang berada
di Dieng. Ketiga kawah yang menjadi lokus penelitian
adalah Kawah Sikidang, Kawah Sikendang, dan Kawah
Sileri.

di Kawah Sikidang berkisar antara 68% volume hingga
97,23%.
Khusus pada Kawah Sikidang dilakukan beberapa
kali analisis. Analisis hubungan CO2 dengan H2S,
menghasilkan nilai korelasi 0,95 yang berarti bila
konsentrasi CO2 meningkat maka konsentrasi H2S
akan meningkat. Kemudian, analisis hubungan H2S
dengan H2, dengan nilai korelasi sebesar 0,86, yang
menunjukkan bahwa terbentuknya H2S dipengaruhi
oleh meningkatnya konsentrasi H2 dalam magma.
Selanjutnya, analisis hubungan H2O terhadap H2S,
dengan nilai korelasi 0,95, yang berarti penurunan
konsentrasi H2S menyebabkan penurunan konsentrasi
H2O.
Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran
karbondioksida di atas, Priatna menyimpulkan bahwa
Kawah Sikidang relatif aman untuk dikembangkan
terus menjadi kawasan wisata, sementara penanganan
khusus diperlukan untuk Kawah Sikendang dan
Kawah Sileri jika akan dikembangkan untuk daerah
wisata.

Bahasan selanjutnya mengenai gas beracun dan
kaitannya dengan mitigasi bencana gunung api.
Di dalamnya dibahas cara pengambilan percontoh
gas gunung api dalam kerangka untuk mengkaji
karakteristik gas vulkanik Dieng. Bahasan ini
pun mencakup analisis hasil penelitian, berupa
kecenderungan gas vulkanik yang keluar dari rekahan
bumi di sekitar Dieng. Sebagai implikasi penelitian ini,
Priatna mengajukan beberapa saran terkait penataan
kawasan wisata Dieng, terutama Kawah Sikidang,
Kawah Sikendang, dan Kawah Sileri.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap bencana gunung api di Dieng perlu
dibuatkan materi sosialisasi melalui kerja sama
yang melibatkan berbagai komponen yang terkait,
yakni para ahli gunung api, pemerintah daerah, dan
kelompok masyarakat, terutama penduduk daerah
tersebut. Kegiatan berbagai pihak yang berkepentingan
dengan kawasan Dieng menjadi selaras dengan
kehendak alam. Dieng yang dianugerahi berbagai
pesona itu tetap dapat memberikan manfaat, terutama
bagi masyarakat yang tinggal di situ.

Sebagai kesimpulannya, Priatna menyatakan Hasil
analisis percontoh gas dari beberapa kali pengambilan,
diketahui bahwa kandungan gas karbon dioksida
rata-rata di Kawah Sikidang 5,654% volume, Kawah
Sikendang 73,801% volume, dan Kawah Sileri 56,013%
volume. Konsentrasi karbon dioksida pada ketiga
kawah tersebut berada di atas nilai ambang batas bila
dihitung dari sumbernya. Selain itu, kandungan H2O

Pada bagian akhir dari buku ini Priatna memuat
kembali kumpulan cerita dan pengalaman para
kontributor mengenai Dieng. Cerita yang pernah
dimuat dalam buku Pesona Bumi Dieng itu dikemas
dalam penuturan menjadi bukti dan pengakuan
keberadaan Dataran Tinggi Dieng. Meski ada
ancaman yang mengintai di sana tetapi pesonanya bisa
menghadirkan siapa saja yang mencari keberkahan.■
Peresensi adalah peminat literasi, tinggal di Bandung.
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Dieng

Calon Geopark
yang Menjanjikan
Oleh: Priatna
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Masyarakat di dunia kini berlomba menata kawasan wisata geologi yang
dimilikinya untuk dapat diakui menjadi geopark (taman bumi) dunia di
negaranya. Geopark yang memadukan keragaman geologi, hayati, dan budaya
itu resmi menjadi program UNESCO. Selanjutnya, berbagai upaya ditempuh
agar geopark yang sudah mendapat pengesahan sebagai geopark nasional di
negaranya mendapatkan pengakuan dan menjadi anggota UNESCO Global
Geoparks (UGG). Begitu juga di Indonesia, setelah Geopark Kaldera Batur
(2012) dan Gunung Sewu (2014) dikukuhkan menjadi anggota UGG, kini
beberapa kawasan wisata yang sudah resmi menjadi Geopark Nasional seperti
Rinjani, Toba, Merangin, dan Ciletuh terus melakukan penataan. Selain itu
beberapa kawasan lainnya yang memiliki keragaman geologi, hayati, dan
budaya kini mulai diusulkan untuk menjadi geopark.
Foto: Gunawan
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Telaga Cebong dalam bayang separuh mentari. Foto: M. Nizar Firmansyah.

Dieng, sebuah dataran tinggi (2.000 m dpl.) yang

sering dijuluki negeri di atas awan, tak pelak lagi
merupakan sebuah kawasan yang layak dijadikan
geopark. Di kawasan yang sebagian besar wilayahnya
termasuk Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten
Wonosobo ini segala prasyarat untuk pengembangan
kawasan berbasis konservasi itu dari sisi kekayaan
alam dan budaya telah tersedia. Namun, potensi gas
beracun yang sesekali muncul, perlu diwaspadai
dengan suatu penataan yang terintegrasi antara
konservasi, pendidikan, pariwisata, dan mitigasi
bencana.
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Calon-calon geosite yang sudah teridentifikasi di
Kawasan Dieng antara lain Kawah Sikidang, Kawah
Sileri, Kawah Candradimuka, Batu Ratapan Angin,
Telaga Warna, dan Telaga Pengilon. Semua fenomena
alam ini berkaitan dengan aktivitas gunung api dalam
tiga episode berdasarkan umur relatif, sisa morfologi,
tingkat erosi, hubungan stratigrafi dan tingkat
pelapukan. Selain itu, terdapat juga potensi panas
bumi.
Di Dataran Tinggi Dieng, Kawah Sikidang termasuk
objek wisata yang paling banyak dikunjungi.

Kanan Atas: Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Foto: Ronald Agusta.
Kanan Bawah: Telaga Merdada. Foto: Atep Kurnia.

Kandungan karbon dioksidanya yang relatif
lebih rendah, menjadikannya layak untuk terus
dikembangkan sebagai kawasan wisata. Namun,
lingkungan di sekitarnya harus ditata. Misalnya, harus
ada pagar pembatas dan papan peringatan tentang
bahaya gas beracun.
Kawah Sileri, seluas 4 Ha berbentuk kepundan datar
sehingga air kawah mengalir ke dataran yang lebih
rendah. Aliran ini dimanfaatkan untuk mengairi
perkebunan yang berada di sekelilingnya. Air panas
Sileri juga dimanfaatkan untuk sarana rekreasi

waterpark pada jarak sekitar 100 meter dari kawah
tersebut.
Selain kawah, keragaman geologi di sana berupa
telaga. Setelah ditemukan Batu Ratapan Angin, sebuah
tempat untuk menikmati indahnya Telaga Warna dan
Telaga Pengilon, jumlah wisatawan tercatat meningkat.
Telaga lainnya yang indah antara lain Telaga Cebong,
Telaga Merdada, Telaga Dringo, dan Telaga Menjer.
Energi panas bumi Dieng telah menghasilkan listrik
sebesar 60 Mwe dari delapan sumur produksi. Namun,
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Kiri Atas: Kawah Sikidang. Foto. Priatna, Kiri Bawah: Kawah Pakuwaja. Foto: Oki Oktariadi.

panas bumi yang kini dikelola oleh PT. Geodipa
itu, kini menghadapi masalah endapan silika yang
menghambat kinerja pembangkit listriknya. Masalah
ini kini sedang diupayakan untuk diatasi.
Dari sisi keragaman-hayati di Dieng ada beberapa
produk pertanian yang menjadi unggulan, yaitu
kentang dan carica. Di sini petani juga menanam
wortel, kobis, jamur kancing, pepaya, dan purwaceng.
Kekayaan flora lainnya antara lain kantong semar,
edelweis, daisy, randa tapak, dan tompok.
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Daerah ini juga menjadi rumah bagi hewan-hewan
endemik Jawa seperti oa, macan kumbang, sigung,
rusa, dan elang. Selain itu, penduduk setempat
memelihara domba yang dikenal sebagai “Domdi”
atau Domba Dieng. Bulunya yang lebih tebal menjadi
penanda khas Domdi. Tentu, bulu itu berkembang
sebagai bentuk adaptasi terhadap dingin Dieng.
Dieng juga sangat kaya akan tinggalan dan tradisi
budaya. Di sini terdapat kompleks Candi Dieng yang
memanjang arah utara-selatan sekitar 1.900 m dan

Sikidang Metropolitan Kawah Dataran Tinggi Dieng. Foto: T. Bachtiar.

lebar 800 m. Ada pula prasasti tertua di bertarikh
808 M, bertuliskan huruf Jawa kuno; arca Syiwa yang
kini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta; dan
Museum Dieng Kailasa, di kaki Bukit Pangonan.
Untuk upacara adat ada ritual ruwatan rambut gimbal,
tradisi merdi desa atau pesta desa, upacara baritan, tari
topeng lengger, tari rampak yakso, dan kuda lumping.
Masyarakat Dieng pun punya mitos mata air Tuk
Bimalukar, yaitu hulu Sungai Serayu yang dipercaya
bisa menyebabkan awet muda.

Dari sisi wisata alam, Dieng menawarkan wisata
Kemilau Mentari Bumi, yaitu menikmati kemilau
mentari pagi. Istilah ini pertama diperkenalkan oleh
Badan Geologi tahun 2014 bersamaan terbitnya
sebuah buku album. Munculnya istilah itu terinspirasi
oleh ketakjuban melihat bentang alam kala mentari
terbit, khususnya dari beberapa titik pandang, yaitu
Sikunir, Gunung Prau, dan Pakuwaja. Wisata Kemilau
Mentari Bumi dapat menjadi salah satu agenda
geowisata unggulan di kawasan Geopark Dieng.
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Dari kiri - kanan (searah jarum jam):
1. Upacara Ruwatan, Foto: Agus Yuwono,
2. Buah Carica, tanaman khas Dieng. Foto: Priatna,
3. Belanja oleh-oleh Dieng. Foto: Priatna,
4. Kemping di Gunung Prau. Foto: Priatna,
5. Kemilau Mentari dari Pakuwaja Foto: Gunawan,
6. Awan Berarak di Bukit Sikunir. Foto: Priatna.

Sikunir adalah bukit di Desa Sembungan, sekitar
8 kilometer dari pertigaan utama Dieng. Dari
puncaknya, kemilau mentari pagi sangat indah
dengan panorama diselingi Gunung Sundoro, Gunung
Merbabu, Gunung Merapi, serta Telaga Cebong.
Di Gunung Prau, dengan ketinggian 2.565 m dpl.,
merupakan puncak tertinggi di kawasan Dieng
dan memiliki area puncak terluas di Jawa Tengah.
Sementara di puncak Gunung Pakuwaja, 2.413 m dpl.,
pengunjung mendapati jejak lava dari letusan gunung
api tempo dulu berupa batu besar tegak yang diapit
dua telaga yang mengering.
Namun, keberadaan kawah yang tersebar di Dieng,
setiap saat dapat mengancam keselamatan penduduk
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setempat dan pengunjung, karena mengeluarkan
ancaman gas beracun yang menjadi penanda geologi
yang khas Dieng. Sebagai kompleks gunung api,
Dieng tercatat pertama kali meletus pada 1786, sudah
lebih dari 15 kali mengeluarkan material dari dalam
perutnya.
Peristiwa 20 Februari 1979, Kawah Sinila meletus
disusul semburan gas Kawah Timbang menyebabkan
149 warga Desa Kepucukan, Kabupaten Banjarnegara,
meninggal karena menghirup gas beracun. Oleh
karena itu, penting dilakukan penelitian yang terfokus
kepada pencarian model pengelolaan kawasan Dieng
yang mengintegrasikan keragaman geologi, keragaman
hayati, keragaman budaya berikut membangkitkan

kesadaran masyarakat Dieng pada bahaya gas beracun
dan mitigasinya.
Semoga sederet ragam pesona geologi, hayati,
dan budaya yang tersuguhkan di Dataran Tinggi
Dieng beserta sejumlah upaya masyarakat dapat
mewujudkan Kawasan di dataran tinggi itu menjadi
sebuah Geopark. Keberadaan Dataran Tinggi Dieng,
negeri di atas awan dapat memenuhi janjinya membagi
keberkahan kepada siapa saja sesuai tujuan mulia
lahirnya geopark. ■
Penulis adalah Kepala Seksi Edukasi dan Informasi di Museum
Geologi Bandung, Wakil Pemimpin Redaksi Geomagz.
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SKETSA

Gunung Masigit
dari Taman Batu Pasir Pawon
Gunung Masigit dan Pasir Pawon, di bukit kars Citatah yang sudah aman
dari eksploitasi setelah keluarnya SK Bupati yang melindungi dua ikon kars
Citatah di Kabupaten Bandung Barat ini. Gunung Masigit wajib dilindungi
karena merupakan lokasi tipe Formasi Rajamandala, sedangkan Pasir Pawon
harus dilindungi karena keunikannya dengan taman batu, adanya gua sebagai
situs arkelogi dan keberadaan mata air.
Sketsa: Ermaula Aseseang
Teks: Budi Brahmantyo
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Amonit Amarasi, Kupang
Hewan laut purba yang memiliki cangkang ini dianggap telah punah 65 juta tahun
lalu, bersamaan dengan menghilangnya hewan karnivora ukuran besar di muka bumi.
Disebut “ammon” atau “ammonite” (amonit) diasosiasikan sebagai petanda lapisan
batuan untuk referensi waktu geologi. Amonit pertama kali muncul 240 juta tahun
yang lalu, merupakan hewan predator seperti cumi-cumi hidup di dalam kumparan
yang berbentuk kerang. Salah satu amonit tertua di Indonesia ditemukan pada
endapan batuan karbonat di daerah Amarasi, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Foto dan teks: Deni Sugandi
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01

Lindungi kepala

02

Sembunyi di kolong
meja

LAGU

KALAU ADA GEMPA

Ciptaan: Naif
Kalau ada gempa, lindungi kepala
Kalau ada gempa, ngumpet di
kolong meja
Kalau ada gempa, hindari dari kaca
Kalau ada gempa, lari ke lapangan
terbuka
Toret, toret, tet, Hooi..!

04

Lari ke lapangan
terbuka

03

Hindari dari kaca

Sumber: Munasri, dkk, 2012. Ilustrasi oleh: Dendi Suryanandi

