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SA M B U TA N  K E T UA  PA N I T I A
Tjahyo Nugroho Adji

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji dan syukur senantiasa kita 

panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang sudah memberikan 

rahmat dan rizqi-Nya kepada kita. Salah satu rahmat bagi 

kita adalah banyaknya persebaran kawasan karst di negara 

Indonesia ini. Kawasan yang unik, menyimpan kandungan 

air besar, mempunyai flora dan fauna khas, mempunyai 

sumberdaya alam yang melimpah, mempunyai sosio-kultur 

yang unik, serta berfungsi sebagai penyeimbang siklus karbon 

di dunia. Sebagai suatu wadah pemerhati karst, Forum Karst 

Goenoeng Sewoe sudah sejak 2 tahun terakhir ini bertekad 

untuk dapat mengumpulkan individu-individu yang aktif 

melakukan studi dan riset di kawasan karst dari berbagai aspek. 

Akhirnya, atas ridho Allah, pertemuan Indonesian Scientific 

Karst Forum (ISKF) #1 ini dilaksanakan pada tanggal 19-20 

Agustus 2008.  Melalui ISKF #1 ini, kami berharap terciptanya 

jaringan peneliti karst di Indonesia untuk melakukan 

kolaborasi penelitian dan publikasi karst, diantaranya melalui 

Gunung Sewu-INDONESIAN CAVE AND KARST JOURNAL yang 

sampai saat ini sudah terbit sebanyak 4 kali. Terakhir, selamat 

mengikuti seminar, selamat berkolaborasi antar peneliti karst, 

dan terimakasih tidak lupa kami sampaikan kepada beberapa 

pihak yang sudah membantu pelaksanaan ISKF#1 ini, yaitu 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Fakultas Geografi 

UGM, Arisan Caving Yogyakarta, Acintyacunyata Speleological 

Club (ASC), serta pihak-pihak lain yang tidak semua dapat kami 

sebutkan. Mudah-mudahan kebaikan tersebut memperoleh 

pahala dan barokah dari Allah, Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Ketua ISKF#1 2008

Tjahyo Nugroho Adji

FOTO - bawah, dari kiri ke kanan
“Geowisata karst dan gua, dengan muatan 
pendidikan untuk anak-anak”
Foto: Yulianto, 2007

“Entrance Luweng Gelung, dilihat dari 
dalam”
Foto oleh Yulianto, 2006

“Sun Beam di dasar Luweng Grubug
Foto oleh Yayasan Acintyacunyata, 2006

“Air terjun di perut bumi, Gua Barat, 
Gombong”
Foto oleh Yulianto, 2004

FOTO SAMPUL - atas, dari kiri ke kanan
“Menuruni pit pertama Luweng. Jurangjero”
Foto oleh Imam, 2006

“Swallow hole Sungai Suci”
Foto oleh Haryono, 2004

“Sesarmoides jacobsoni di pit keempat 
Luweng Jurangjero” 
Foto oleh Adji, 2006

“Cenote di Jomblangan-hulu DAS Bribin”
Foto oleh Adji, 2006

“Mozaik Landsat TM karst Gunungsewu”
Foto oleh Haryono, 2004

Desain sampul oleh
B. Hariadi
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Registrasi peserta 07.30 - 08.00

Sambutan ketua panitia ISKF #1 2008
Oleh: Tjahyo Nugroho Adji

08.00 - 08.10

Pemutaran slide perkembangan scientific karst di Indonesia 08.10 - 08.25

Pembukaan ISKF 08.25 - 08.35

Coffee break dan melihat stand Pameran Foto “1000 Wajah Gunung Sewu”
di depan gedung UC

08.35 - 09.15

Presentasi  dan tanya jawab paper sesi#1
Moderator: Eko Haryono (Kelompok Studi Karst Fak. Geografi UGM)

09.15 - 11.45

Istirahat-Sholat-Makan 11.45 - 12.45

Presentasi  dan tanya jawab paper sesi#2
Moderator: Cahyo Rahmadi (Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi LIPI)

12.45 - 15.00

Istirahat-Sholat-Coffee break 15.00 - 15.30

Presentasi  dan tanya jawab paper sesi#3
Moderator: Rachman K (Pusat Studi Lingkungan Universitas Hasanuddin)

15.30 - 17.30

Berkumpul di depan Gedung UC UGM dan persiapan keberangkatan 06.30 - 07.00

Perjalanan ke Tower Karst Bedoyo 07.00 - 09.00

Diskusi di Tower Karst Bedoyo 09.00 - 10.30

Perjalanan ke kompleks Gua Seropan-Semuluh 10.30 - 11.00

Makan siang 11.00 - 11.30

Penelusuran gua dan sungai bawah tanah 11.30 - 13.30

Istirahat-Sholat dan perjalanan ke Fluvio-Karst Mulo 13.30 - 15.00

Perjalanan ke Jogjakarta 15.00 - 17.00

Pembagian proceeding dan penutupan 17.00 - 17.30

Sampai jumpa di ISKF#2 Tahun 2010

Registrasi 08.30 - 09.00

Pembukaan 09.00 - 09.15

Coffee break 09.15-09.30

Pendahuluan 09.30 - 09.45

Pemaparan rencana aksi
oleh instansi terkait

09.45 - 10.45

Diskusi-tanya jawab 10.45 - 11.00

Koordinasi rencana aksi Gunung Sewu 2008 11.00-  12.00

Penutupan 12.00 - 12.15

Istirahat-Sholat-Makan 12.15 - 13.00

H A R I # 2 ,  R a b u  2 0  A g u st u s  2 0 0 8
( Ke g i ata n  l a p a n ga n )

H A R I # 3 ,  Ka m i s  2 1  A g u st u s  2 0 0 8
(Khusus bagi peserta Pertemuan Forum Pengelolaan Kawasan Karst Gunung Sewu, 
Kementrian Negara Lingkungan Hidup)
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A. Suyanto | Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi LIPI Cibinong

FH Senowaty | e: senowaty@yahoo.com



Oleh: A. Pat Madyana
Universitas Gunung Kidul
Jl. Kh. Agus Salim 170, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55813 
e-mail : apatmady@gmail.com

INTISARI - Kawasan karst adalah daerah yang rawan 
kerusakan baik oleh perubahan alamiah atau disebabkan 
oleh kejala alam, maupun karena ulah manusia entah 
disadari atau tidak. Kerusakan kawasan dalam skala 
besar dapat menyebabkan degradasi lingkungan yang 
pada gilirannya akan merugikan warga masyarakat 
dalam jangka panjang. Kawasan karst merupakan 
kawasan lindung cagar alam, yang salah satu potensi 
kekuatannya adalah sumber daya alam yang tidak 
terbarukan dan banyak menyimpan potensi alam yang 
unik dan langka serta bernilai penting bagi keseimbangan 
ekosistem dan lebih-lebih juga bagi warga masyarakat 
yang hidup di lingkungan itu.  Salah satu jenis lahan di 
kawasan karst adalah hutan alam. Hutan alam kawasan 
karst di Kabupaten Gunungkidul masih terdapat di 
beberapa lokasi di sepanjang kawasan pantai selatan di 
antara kecamatan Purwosari hingga Girisubo. Dari yang 
masih tersisa dan cukup terjaga adalah hutan alam karst 
di Lenggoko dan Jurug, desa Purwodadi, Kecamatan 
Tepus, Gunungkidul. Hutan alam ini juga mengalami 

ancaman kerusakan sehingga perlu dikonservasi secara 
terukur dan terpadu. Keterpaduan upaya konservasi 
hutan alam ini perlu melibatkan peran-serta warga 
desa di sekitar areal hutan alam ini karena merekalah 
pemangku utama dari kelestarian sumber daya alam 
yang kini dan nantinya juga akan memberikan manfaat 
baik secara sosial maupun ekonomi. Tulisan ini akan 
memusatkan perhatian pada upaya menggerakkan 
partisipasi  dan mengorganisasikan keterlibatan warga 
setempat secara melembaga dengan mengedepankan 
prinsip keberlanjutan dan tidak meninggalkan aspek 
sosial-ekonomi pemanfaatan lahan hutan ini dengan 
pola pendampingan berbentuk wana-tani.  Yang menjadi 
pertanyaan kemudian adalah bagaimana menemukenali 
pola pendampingan dan pemberdayaan komunitas warga 
di sekitar hutan alam itu sehingga maksud dan tujuan 
upaya konservasi dapat dipertemukan dengan minat 
warga untuk mengambil manfaat pengelolaan lahan 
hutan karst di daerah mereka.

Keywords: konservasi karst, partisipasi, wanatani

Oleh: Bahri, A.S (1) Santoso D (2), Kadir WGA (3), Puradimedja, DD( 4), Tofan  RM(5) ,  Santos FM(7)
(1) Program Studi Geofisika FMIPA ITS
(2) ,(3),(4),(5) Program Studi Teknik Geofisika FTTM ITB
(7) Universidade de Lisboa–DEGGE Centro de Geofísica
e-mail : syaeful_b@physics.its.ac.id

Keywords : Metode Very Low Frequency-electormagnetik-vertical gradient (VLF-EM-vGRAD), sungai bawah permukaan

INTISARI - Metode Very Low Frequency-
Electormagnetic-vertical Gradient (VLF-EM-vGRAD) 
merupakan pengembangan dari metode VLF-EM. 
Diketahui bahwa  selisih nilai  medan magnetik  pada 
ketinggian yang berbeda hanya ditentukan oleh medan 
magnetik sekunder yang  disebabkan oleh  nilai 
konduktivitas dari benda di bawah permukaan itu sendiri. 
Makalah ini menguraikan penerapan metoda VLF-EM-
vGRAD untuk memetakan sungai bawah permukaan 
di daerah karst. Dengan  menggunakan metoda ini 
diharapkan sungai bawah permukaan akan lebih jelas 
tergambarkan dibandingkan dengan menggunakan 

metoda VLF-EM. Untuk mendapatkan hasil interpretasi 
yang terbaik, nilai pengukuran inphase, quadrature, 
tilt-angle, dan total-field serta selisih nilai-nilai tersebut 
pada dua ketinggian yang berbeda diolah menggunakan 
Filter Fraser dan Metoda Finite Element. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menguji kehandalan metoda VLF-
EM-vGRAD yang diusulkan Bosch & Muller dalam 
(Bosch, FP and Muller I, 2001)  dibandingkan dengan 
VLF-EM dalam memetakan benda bawah permukaan, 
dalam hal ini  sungai bawah permukaan di daerah karst.
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“PARTISIPASI KOMUNITAS WARGA DALAM  UPAYA  KONSERVASI KAWASAN HUTAN 
KARST DI GUNUNGKIDUL”

“PENERAPAN METODA VERY LOW FREQUENCY-VERTICAL GRADIENT (VLF-EM-VGRAD) 
UNTUK MEMETAKAN SUNGAI BAWAH PERMUKAAN DI DAERAH KARST”



Oleh: A.T.Rahardjo
Prodi Teknik Geologi -ITB & Kelompok Riset Cekungan Bandung
e-mail : tjipto@gc.itb.ac.id

INTISARI - Perbukitan Karst Rajamandala terletak 
di Jawa Barat, merupakan batas barat dari Cekungan 
Bandung. Perbukitan gamping ini berperan dalam 
sejarah pengeringan danau Bandung dimana sungai 
Citarum berhasil mengeringkan danau Bandung setelah 
membobol sebagian dari Perbukitan Rajamandala yaitu 
di Sang Hyang Tikoro (van Bemmelen,1949). Disamping 
perannya dalam sejarah geologi Cekungan Bandung, 
perbukitan ini juga menjadi acuan bagi para geologiwan 
dalam mempelajari batuan karbonat. Salah satu bukit 
bahkan menjadi lokasi tipe dari nama formasi, yaitu 
Formasi Rajamandala di gunung Masigit. Temuan alat-
alat manusia prasejarah oleh Kelompok Riset Cekungan 

Bandung pada tahun 2000 diikuti temuan kerangka 
manusianya tahun 2003 hasil penggalian Balai Arkeologi 
Bandung di salah satu gua yaitu gua Pawon, membuat 
perbukitan ini bertambah penting ditinjau dari berbagai 
aspek. Sayang, saat ini perbukitan tersebut terus menerus 
mengalami perusakan akibat penambangan batugamping 
yang tidak terkendali. Usaha untuk mencegah kerusakan 
lebih lanjut adalah dengan mengusulkan agar kawasan 
ini dirubah menjadi kawasan pendidikan dengan 
membangun kampus pendidikan lapangan untuk ilmu 
kebumian. Namun pelaksanaannya sangat tergantung 
dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, 
Provinsi Jawa-Barat.

Keywords : Cekungan Bandung,  Formasi Karst Rajamandala, penambangan, kawasan pendidikan 
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INTISARI - Masyarakat karst, subyek utama yang hidup 
di ruang lingkup kajian speleologi hingga tiga dasawarsa 
ini masih diposisikan sebagai aktor pasif. Peranan 
mereka selama ini hanya sebatas penyedia rumah singgah 
(basecamp), penunjuk jalan hingga pembawa barang/
porter. Dalam kurun waktu ini pula masyarakat karst 
masih “buta dan tuli” terhadap nilai penting wilayahnya 
sendiri. Sehingga, ketika muncul ancaman terhadap 
daya dukung keberlangsungan hidupnya, masyarakat 
tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Beruntung, 
jika nilai-nilai kearifan lokal masih terpelihara dengan 
baik. Namun, bagi masyarakat yang sudah hidup di 
lingkungan transkultural, di mana kearifan lokal mulai 
runtuh, justru akan merespon ancaman tersebut sebagai 
kesempatan untuk merubah hidup tanpa menyadari 

dampaknya di masa mendatang. Speleologi partisipatif 
merupakan salah satu terobosan dalam memberikan 
pencerdasan masyarakat karst sekaligus sebagai 
langkah strategis dalam upaya perlindungan kawasan 
karst. Dalam speleologi parstisipatif, masyarakat tidak 
lagi menjadi aktor pasif, namun memiliki peran secara 
langsung dalam usaha identifikasi potensi kawasan, 
usaha publikasi terhadap sesama masyarakat hingga 
peran sebagai garda terakhir terhadap ancaman yang kian 
merajalela terhadap lingkungan karst. Sudah saatnya 
speleologi menjadi milik pengetahuan milik masyarakat 
luas, tidak lagi menjadi dominasi para penggiat susur 
goa, kalangan akademisi maupun beberapa gelintir 
lembaga pemerintahan.

“PERBUKITAN  KARST  RAJAMANDALA: POTENSI  DAN  PERMASALAHANNYA”

Oleh: Abdillah I Nasution
Pemetaan dan dokumentasi penelitian Karst
Karst Aceh, Perumnas Indiser No 24 E Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam
Banda Aceh
e-mail : abdillah@karstaceh.com

INTISARI  BELUM TERSEDIA

“KARST LHOK NGA ACEH: POTENSI DAN ANCAMAN”

Oleh: AB. Rodhial Falah
Penggiat Speleologi Acintyacunyata Speleological Club
Jurnalis Pendidikan
e-mail : abhecaver@gmail.com

“UPAYA PERLINDUNGAN KARST DAN PEMBELAJARAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN 
SPELEOLOGI PARTISIPATIF”



Oleh: Anang Hendra K. dan Edi Dwi Atmaja
Fakultas Biologi  UGM, Sekip Utara Yogyakarta 55281
e-mail: guano_edno@yahoo.co.id

Keywords: Kelelawar, Chiroptera, Menoreh, Karst, Inventarisasi

INTISARI - Kelelawar (Chiroptera) merupakan satu-
satunya kelompok mamal yang dapat terbang dan 
bersifat nocturnal. Perbukitan Menoreh merupakan 
suatu area perbukitan unik dengan bentang alam yang 
variatif, salah satunya adalah karst (kawasan batuan 
CaCO3) dengan ciri khas memiliki gua. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menginventarisasi spesies-spesies 
kelelawar yang hidup di kawasan Perbukitan Menoreh 
sekaligus mengkaji mengenai perannya secara ekologis 
dan fungsinya bagi kehidupan manusia. Pengambilan 
data lapangan dilaksanakan pada tanggal 6 – 20 Agustus 
2007 dan 14 – 16 September 2007 yang dilaksanakan 
di Kecamatan Samigaluh dan Girimulyo (Kulonprogo) 
serta Kaligesing (Purworejo). Gua-gua yang diobservasi 
antara lain Gua Anjani, Gua nguwik, Gua Sekanthong, 
Gua Sempol, Gua Sekidang, Gua Seplawan, Gua 
Kiskendo, Gua Sumurup, Luweng Pledangan, Gua 
Sumitro atas dan Sumitro bawah. Dalam penelitian ini 

digunakan beberapa metode, yaitu eksplorasi langsung, 
pemasangan trap (mistnet), observasi dan pengamatan 
langsung, serta interview terhadap masyarakat sekitar. 
Dari penelitian, diperoleh 9 spesies yang masuk dalam 
4 familia dan 2 sub-ordo. Dari sub-ordo Microchiroptera 
diperoleh Rhinolopus pusillus, Rhinolopus affinis, dan 
Rhinolopus creaghi anggota dari familia Rhinolopidae. 
Anggota dari familia Hipposideridae yaitu Hipposideros 
larvatus, Hipposideros ater dan Hipposideros sp. Selain 
itu juga didapat Miniopterus schreibersii serta Myotis 
muricola dari familia Vespertilionidae. Sedangkan dari 
sub-ordo Megachiroptera hanya terdapat satu spesies 
yaitu anggota dari Pteropodidae. Semua anggota 
Microchiroptera bersifat insectivorous sehingga berperan 
sebagai pengontrol serangga potensi hama, sedangkan 
Megachiroptera yang terdapat di kawasan perbukitan 
Menoreh merupakan pemakan buah sehingga secara 
ekologis berperan sebagai agensia penyebar biji. 

“KEANEKARAGAMAN SPESIES KELELAWAR (Chiroptera) DI KAWASAN PERBUKITAN 
MENOREH”
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Oleh: Achillea Vitlis RP dan Fara Dwi Sakti
Kelompok Studi Karst Fakultas Geografi UGM

INTISARI - Kawasan karst Jonggrangan memiliki 
beberapa mataair yang digunakan penduduk dalam 
memenuhi kebutuhan domestik. Mataair Kenteng dan 
Mataair Sumitro merupakan dua mataair yang berada 
di Desa Jatimulyo dan termasuk dalam kawasan karst 
Jonggrangan yang berdasarkan daerah tangkapan 
hujannya termasuk ke dalam autogenic. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui karakteristik mataair 
meliputi sifat aliran, sifat fisik, dan sifat kimia. Analisis 
sifat aliran menggunakan variabel debit, sedangkan 
untuk sifat fisik mataair menggunakan variabel suspensi 
dan suhu. Sifat kimia mataair dapat dianalisis dengan 
menggunakan analisis hidrogeokimia yang dilakukan 
dengan menggunakan data unsur terlarut berupa : Ca2+, 
Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO4

2-, HCO3
-. Data-data tersebut 

diolah dalam bentuk hidrograf, diagram stiff, scatter 

plot dan bivariate plot. Secara umum, analisis data 
menggunakan analisis deskriptif dan komparatif yang 
membandingkan data kedua mataair dengan data hujan. 
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa karakteristik 
mataair Kenteng dipengaruhi proses pelarutan lebih 
intensif dan kandungan unsur karbonat tinggi. Mataair 
Kenteng memiliki sifat yang sudah jenuh terhadap 
mineral karbonat berupa mineral kalsit. Distribusi 
temporal dari unsur kebasaan semakin meningkat hingga 
mengalami penurunan sebagai akibat respon terhadap air 
hujan. Tipe aliran yang mendominasi dan mempengaruhi 
mataair Kenteng berupa aliran diffuse, sedangkan 
mataair Sumitro memiliki variasi unsur terlarut dan 
tingkat kejenuhan sesuai dengan kejadian hujan. Tipe 
aliran conduit merupakan tipe dominan mataair Sumitro 
sehingga nilai unsur terlarut lebih fluktuatif.  

“KARAKTERISTIK MATAAIR KENTENG DAN SUMITRO DI KAWASAN KARST JONGGRANGAN 
KABUPATEN KULON PROGO”

Keywords: Mataair, hidrogeokimia, karakteristik aliran
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Oleh: Arzyana Sunkar
Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor
e-mail : arzyana@yahoo.com

INTISARI - Tulisan ini memberikan gambaran 
mengenai status konservasi kawasan karst di Indonesia 
serta perlu atau tidaknya menetapkan kategori kawasan 
lindung yang khusus diperuntukkan bagi kawasan karst 
terutama kawasan karst kelas I dan II.  Hasil studi 
sebelumnya menunjukkan bahwa dari sekitar 154.000 
km2 kawasan karst di Indonesia, sebesar 15% terdapat 
dalam kawasan yang telah ditetapkan negara sebagai 
kawasan konservasi.  Namun sayangnya, tidak satupun 
kawasan konservasi ini yang ditetapkan berdasarkan 
keberadaan ekosistem karstnya.  Selain itu, masih banyak 
kawasan karst di Indonesia yang berada di luar kawasan 

konservasi. Padahal, pemeliharaan tipe keterwakilan 
ekosistem dan pelestarian spesies merupakan dua 
tujuan primer dalam penetapan kawasan konservasi, 
sehingga sudah selayaknya semua contoh tipe ekosistem 
perlu dilindungi. Beberapa kawasan karst di Indonesia 
pernah diajukan sebagai kawasan konservasi, namun 
karakteristik dan keunikan ekosistem karst dengan 
sistem drainase bawah tanahnya  menjadikannya sulit 
untuk dikelola jika mengikuti pola pengelolaan kawasan 
konservasi yang ada di Indonesia saat ini.  Sehingga, 
diperlukan sebuah kategori kawasan konservasi yang 
memang khusus diperuntukkan bagi ekosistem karst 
dimana pola pengelolaannya disesuaikan dengan 
karakteristik ekosistem karst.  Dengan demikian, 
diharapkan kawasan karst bisa dikelola dengan baik.

Keywords : kategori kawasan, kawasan konservasi, konservasi, ekosistem karst

“PENTINGNYA KATEGORI KHUSUS KAWASAN LINDUNG BAGI KONSERVASI EKOSISTEM 
KARST ”

Keywords: air, Gua Plawan, instalasi fisik dan sosial

Oleh: Anggraeni Nurseptantri
Waterplant Community UGM | e-mail: anggraeni.nurseptantri@gmail.com

“POTRET PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DI KAWASAN KARST, STUDI KASUS PROGRAM 
EKSPLOITASI AIR GUA PLAWAN DENGAN ENERGI TERBARUKAN DI DESA GIRICAHYO 
KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL”

INTISARI - Desa Giricahyo merupakan salah satu 
wilayah di zona karst Gunung Sewu yang masih 
mengalami kesulitan pengadaan air.  Desa ini memiliki 
beberapa gua yang berupa bentukan inlet khas geologi 
karst, yang didalamnya sangat dimungkinkan potensi 
air bawah tanah.  Salah satu gua tersebut adalah Gua 
Plawan.  Menurut survey yang sudah dilakukan pada 
tahun 1999 dan 2004, sumber air Gua Plawan tidak 
pernah kering dengan debit sebesar 30-200 liter/detik 
(ASC dan Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan 
Kawasan Pertambangan, Direktorat Jendral Geologi dan 
Sumber Daya Mineral, 2004).  Waterplant Community, 
sebuah komunitas yang menfokuskan pada bidang 
pengembangan Community Development berbasis 
pemberdayaan kepada masyarakat, melalui KKN 
PPM UGM  mencoba mengatasi masalah kekeringan 
tersebut dengan Program Eksploitasi Air Gua Plawan 
dengan Energi Terbarukan.  Program ini bertujuan 
untuk mengangkat air Gua Plawan ke permukaan untuk 
memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat Desa 

Giricahyo dan membentuk organisasi masyarakat yang 
mampu mengelola air secara mandiri. Metode pendekatan 
yang dilakukan melalui pembangunan instalasi fisik dan 
sistem sosial.  Secara teknis, akan dibangun generator 
set yang didukung dengan energi terbarukan berupa 
solar cell. Sedangkan program instalasi sistem sosial 
dalam masyarakat dilakukan melalui pendampingan dan 
pembentukan institusi sosial dalam bentuk organisasi 
pengelola air swadaya yang bernama OKAM. Program 
yang diinisiasi sejak pertengahan 2005 ini mampu 
membuahkan hasil dengan terangkatnya air Gua Plawan 
pada awal tahun 2007, sehingga kebutuhan masyarakat 
akan air terpenuhi.  Pada tahun yang sama instalasi 
solar cell terbesar di Indonesia juga telah berdiri 
sehingga menjadi instalasi sekunder pengangkatan air 
gua tersebut.  Sejalan dengan berdirinya instalasi fisik, 
berdiri pula Organisasi Kelola Air Mandiri (OKAM) 
Desa Giricahyo yang mampu mengatur pengelolaan air 
secara mandiri dan memelihara instalasi fisik yang ada 
di Desa Giricahyo. 
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1. Stygiochelifer sp.

(Pseudoscorpiones) from cave guano in Gua Petruk

(Gombong Selatan Karst)

2. Charon grayi

(Amblypygi) is a cave amblypygi from Gunung Sewu Karst 

carrying the nymphs on the abdomen

3. Sarax javensis

(Amblypygi) from Gua Siluman (Sukabumi Karst) known as a 

cave amblypygi describe by Graveli (1915)

4. Heteropoda sp.

(Araneae) from Gua Buniayu (Sukabumi Selatan)

5. Thelyphonus sp.

(Uropygi) from cave in Madura Karst

6. Stygophrinus (Neocharon) sp.

from caves in Madura Karst

Kawasan karst merupakan kawasan berbatuan 

karbonat yang memiliki kandungan air melimpah. Pada  saat 

musim hujan, air dalam jumlah banyak tertampung pada 

telaga-telaga, sedangkan saat musim kemarau, air banyak 

terdapat di bawah permukaan tanah (sungai bawah tanah) 

dan mataair sungai bawah tanah.

“Pengukuran tinggi dan parameter cliff 
di pantai karst Krakal”
Foto oleh Santosa, 2004

“Fenomena pocket beach di pantai 
karst Sundak”

Foto oleh Santosa, 2004

Searah jarum jam “Kekeringan memaksa warga karst memanfaatkan air telaga 
untuk memenuhi kebutuhan domestik”
Foto oleh Yuwono, 2004
“Pengukuran permeabilitas dasar telaga dengan metode Auger Hole”
Foto oleh Haryono, 1999
“Keindahan Telaga Omang dan Telaga Beton”
Foto oleh Santosa, 2004



Oleh: Badi Hariadi dan Tjahyo Nugroho Adji
Kelompok Studi Karst Fakultas Geografi UGM
e-mail: bedi_email05@yahoo.com

INTISARI - Penelitian mengenai hidrogeokimia tetesan 
yang berasal dari ornamen drapery ini dilakukan dari 
bulan Mei 2006 hingga bulan Maret 2007 di dalam Gua 
Gilap. Gua Gilap merupakan hulu dari sistem sungai 
bawah tanah Bribin, sehingga penelitian ini diharapkan 
dapat bermanfaat untuk pengelolaan daerah tangkapan 
air sungai bawah tanah Bribin. Sistem akuifer fissure 
merupakan sistem aliran yang mempengaruhi tetesan 
yang terjadi pada ornamen tersebut. Pengamatan 
secara temporal dilakukan untuk mengetahui kondisi 
hidrogeokimia tetesan selama pengamatan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh musim 
terhadap intensitas tetesan, hubungan antara intensitas 
tetesan dengan komposisi kimia mayor tetesan dan 
hubungan antara intensitas tetesan dengan agresivitas 
tetesan. Data curah hujan diperoleh melalui pengamatan 
pada stasiun hujan mini yang dipasang di beberapa 
tempat di sekitar daerah lokasi penelitian. Kandungan 
unsur kimia mayor air tetesan diperoleh melalui analisis 
laboratorium yang berasal dari sampel air tetesan yang 
diambil sekali tiap bulannya, yang kemudian dilakukan 
analisis indeks kejenuhannya terhadap mineral kalsit 
menggunakan software Aquachem 4.0. Ornamen drapery 
di dalam Gua Gilap yang dipilih merupakan ornamen 
yang mudah diakses. Teknik analisis yang dilakukan 
adalah analisis deskriptif dengan cara membuat grafik 

korelasi antar variabel. Intensitas air tetesan yang berasal 
dari ornamen dengan sistem aliran fissure ini pada saat 
bulan-bulan basah cenderung tinggi, nilai TDS, DHL, Eh, 
kandungan Ca²⁺, kandungan HCO₃⁻, dan pCO₂ terukur 
juga tinggi; sedangkan pH cenderung asam dan SI kalsit 
cenderung undersaturated. Sebaliknya, pada saat bulan-
bulan kering, intensitas tetesan relatif rendah, nilai TDS, 
DHL, Eh, kandungan Ca²⁺, kandungan HCO₃⁻, dan pCO₂ 
terukur juga rendah; sedangkan pH cenderung basa dan 
SI kalsit cenderung supersaturated. Pada saat agresivitas 
tetesan supersaturated, pH tetesan cenderung basa; pCO₂, 
DHL, dan Eh tetesan rendah; sedangkan kandungan 
HCO₃⁻, kandungan Ca²⁺, dan nilai TDS tetesan tinggi. 
Sebaliknya, pada saat agresivitas tetesan undersaturated, 
pH tetesan cenderung asam; pCO₂, DHL, dan Eh tetesan 
tinggi; sedangkan kandungan HCO₃⁻, kandungan 
Ca²⁺, dan nilai TDS tetesan rendah. Kesimpulan yang 
diperoleh pada pengamatan tetesan pada ornamen 
yang dipengaruhi oleh sistem aliran fissure ini adalah 
kondisi hidrogeokimia tetesan dipengaruhi oleh kondisi 
musim atau dikontrol oleh curah hujan yang terinfiltrasi 
ke dalam tanah. Pada saat curah hujan tinggi, airtanah 
yang memasuki sistem aliran fissure akan menjadi lebih 
agresif untuk melarutkan mineral kalsit, sedangkan pada 
saat curah hujan rendah, airtanah menjadi tidak agresif 
karena jenuh terhadap mineral kalsit.

Keywords : agresivitas karst, aliran fissure, hidrogeokimia, tetesan

“VARIASI TEMPORAL HIDROGEOKIMIA TETESAN DARI ORNAMEN DRAPERY DI DALAM 
GUA GILAP DI KAWASAN KARST GUNUNGSEWU, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA”

Oleh: Bagus Yulianto
Yayasan Acintyacunyata Yogyakarta
e-mail: bagus_020asc@yahoo.com

INTISARI - Salah satu potensi kawasan karst beserta 
keberadaan gua-guanya adalah sebagai obyek pariwisata. 
Sampai saat ini obyek wisata yang paling berkembang 
adalah kawasan pantai, diikuti dengan wisata gua massal 
yang mudah untuk diakses oleh semua orang. Saat ini 
kawasan karst sedang menjadi ”primadona” bagi semua 
pihak terkait, mulai dari kegiatan survei, pengembangan, 
sampai pada kegiatan pemanfaatannya. Beberapa 
kegiatan yang dilakukan justru mengalami benturan 
saat diaplikasikan di lapangan Hal ini disebabkan 
karena benturan kepentingan dari masing–masing 
pelakunya. Dari semua kegiatan yang dilakukan di 
kawasan Karst masih sedikit sekali yang melibatkan 
masyarakat setempat sebagai subyek, bahkan sebagian 

besar menempatkan masyarakat ini sebagai obyek saja. 
Berangkat dari sebuah kawasan yang menjadi lokasi 
pendidikan kegiatan penelusuran gua oleh ASC (sebuah 
kelompok Speleologi di Yogyakarta), Kawasan dusun 
Blimbing, desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong sangat 
ideal untuk pengenalan kegiatan penelusuran gua. Mulai 
tahun 1995, kawasan yang memiliki sebaran 5 buah gua 
dengan medan yang sangat bervariasi ini sekarang sudah 
dikenal di Indonesia sebagai lokasi pengenalan kegiatan 
Penelusuran Gua. Beberapa kegiatan tingkat regional 
maupun nasional pernah diadakan di kawasan ini, dan 
masyarakat juga sudah terkondisi dan mendukung 
kegiatan yang dilakukan di wilayah mereka. Total 
kunjungan penelusur gua di kawasan ini mulai dari 

“WISATA KARST DAN GUA BERBASIS MASYARAKAT ”

page
12



tahun 1995 sampai tahun 2004 mencapai 2987 orang 
(data berasal dari buku tamu dusun Blimbing). Dari data 
kunjungan tersebut menunjukkan bahwa potensi wisata 
gua di wilayah ini sangat potensial untuk dikembangkan. 
Pengembangan wisata minat khusus penelusuran gua 
relatif lebih sulit terutama untuk investasi peralatannya, 
dengan peluang yang ada dan kesepakatan antara warga 
setempat dengan Yayasan Acintyacunyata dicoba untuk 
melakukan penjajagan bersama pengembangan wisata 
karst dan gua di wilayah ini. Masyarakat setempat akan 

menjadi pengelola kegiatan wisata ini, setelah mendapat 
pelatihan dan pendampingan dengan standar keamanan 
kegiatan penelusuran gua. Pengembangan konsep 
kegiatan ini selain sebagai upaya peningkatan kepedulian 
masyarakat setempat dalam melakukan pelestarian 
lingkungan karst, juga sebagai upaya konservasi daerah 
tangkapan air dari Gua Bribin. Apabila ada kegiatan lain 
yang dapat menguntungkan masyarakat, diharapkan 
kegiatan penambangan baik di permukaan maupun di 
dalam gua dapat dikurangi.

Keywords : wisata minat khusus, gua, partisipasi masyarakat

Oleh : Cahyo Rahmadi dan Sigit Wiantoro
Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi LIPI Cibinong
e-mail: cahyo.rahmadi@lipi.go.id

INTISARI - Karst Tuban merupakan salah satu kawasan 
karst di Jawa yang mempunyai luas sekitar 1500 km2 
yang mencakup lebih dari setengah luas Kabupaten 
Tuban. Topografi karst Tuban landai sampai berbukit 
dengan ketinggian bervariasi antara 50-425 m dpl. 
Karst Tuban mempunyai potensi berupa-gua-gua yang 
menjadi habitat berbagai jenis fauna seperti kelelawar 
dan arthropoda. Hasil penelitian di 16 gua di Tuban 
diperoleh sedikitnya 13 jenis kelelawar dari 6 famili 
seperti Hipposideridae, Emballonuridae, Rhinolophidae, 
Vespertilionidae, Nycteridae dan Pteropodidae. 
Sedangkan arthropoda gua yang diperoleh sebanyak 26 
jenis dengan 6 jenis termasuk dalam golongan fauna 

khas gua (troglobit). Jenis-jenis arthropoda diwakili oleh 
kelompok Arachnida, Crustacea, Diplopoda, Myriapoda 
dan berbagai jenis Insecta. Keberadaan fauna gua di gua-
gua Karst Tuban saat ini di tengah kondisi krisis ancaman 
kelestarian keanekaragaman hayati baik lokal, regional 
maupun secara global. Kondisi kelestarian karst Tuban 
semakin terancam dengan berbagai aktivitas manusia 
di dalam kawasan karst seperti aktivitas penambangan 
fosfat, penambangan guano, penambangan gamping 
skala kecil maupun besar. Ancaman terhadap penurunan 
jumlah jenis maupun populasi beberapa kelompok 
fauna gua dikhawatirkan mempengaruhi keseimbangan 
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Keywords: Arthropoda, kelelawar, gua, ancaman, keanekaragaman hayati

“FAUNA GUA TUBAN DI TENGAH KRISIS KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN ANCAMAN 
KELESTARIAN”

Oleh : Dwi Andi Listiawan1, N. R. Ishnaningsih2 , Ratih Aryasari3

1Undergraduated Student, Faculty of Biology, GMU. 2Departement of Zoology, Centre of Biological Research , Cibinong Science 
Centre.
3Laboratory of Animal Taxonomy, Faculty of Biology, GMU

“SPESIES DIVERSITY OF MOLLUSKS IN GUNUNG KIDUL KARST AREA, DIY ”

INTISARI - Mollusca is the second richest phylum 
after Arthropoda. Many members of mollusks have an 
important role in the ecosystem, beneficial and also 
harmful for human. Gunung Kidul karst area has specific 
character with high content of CaCO3, so usually the 
mollusks have thicker shell in comparison than those are 
live outside karst area. Gunung Kidul karst area has a low 
rainfall (1.000-1.500 mm/year). This act  as a limiting 
factor for mollusks diversity. Gunung Kidul karst area 
has been receiving threats from human activities, that 
also inflicting mollusks habitats. The aim of this study 

is to investigate the species diversity of mollusks in 
Gunung Kidul karst area. This data can be used as a 
database for area management strategy. The study was 
conducted in 2006 August 3-16, sampling was taken in 15 
locations including ground water in caves, land habitats 
arround the caves, and surface rivers in Ponjong, Playen, 
Semanu, and Tepus subdistricts. Sampling method used 
in this study is exploring.  This study revealed that 
Gunung Kidul karst area has 24 species from 22 genera 
from 16 families of mollusks. From 24 species that was 
determined, 21 species are members of gastropods and 



Keywords: diversity, mollusks, karst

3 others are members of bivalves. Members of Subulina 
octona (Subulinidae) that were found in Seropan cave 
had different morphology characters with the ones that 
were found in Lawa cave. They were smaller and were 

less transparent. Achatina fulica (Achatinidae) were 
found in all locations, this indicated that they were the 
most dispersed.

Oleh: Kasih P. Handayani, Sidiq Harjanto, dan Nurul Hidayah
Matalabiogama, Fakultas Biologi UGM, Jl. Teknika Selatan, Sekip Utara Yogyakarta

INTISARI - Kawasan Karst Menoreh terletak di 
Girimulyo dan Kaligesing. Informasi mengenai fauna gua 
di kawasan tersebut sangat sedikit. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui keanekaragaman dan distribusi 
Arthropoda gua di gua Seplawan. Penelitian dilakukan 
pada tanggal 21 – 23 Maret 2007, dan tanggal 30 Maret 
– 2 April 2007. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pitfalltrap. Untuk mengetahui checklist fauna 
gua, dilakukan pula koleksi langsung. Dari penelitian ini 
didapatkan 22 grup spesimen, teridentifikasi sebanyak 
12 ordo, 16 famili. Keanekaragaman Arthropoda paling 
besar pada zona mulut gua. Densitas terbesar berada di 
zona gelap total. 

Keywords: Karst Menoreh, Arthropoda 

“ARTHROPODA GUA DI KAWASAN KARST MENOREH: KEANEKARAGAMAN DAN 
DISTRIBUSI MENURUT ZONASI DI GUA SEPLAWAN”
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Oleh: Syamsul A Siradz 
Pusat Kajian Lahan Karst, Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
e-mail: ssiradz@yahoo.co.uk; ssiradz@ugm.ac.id

ABSTRACT - Gunung Sewu karst covers an area of 1300 
km2 with population density of approximately 250000 
peoples. This area is associated with drought and poverty 
that are presumably related to poor soil quality. Research 
has been conducted to study soil properties in relation 
to plant growth and prospects for future development 
of agriculture especially in doline (depression ~ lower 
lying area). It appears that the soil fertility of doline 
in terms of nutrient status, physical and mineralogical 
properties, would not be a limiting factor for intensive 
agriculture.  However, the obstacle is the availability 
of surface water particularly in dry season. Therefore, 

utilization of ground water that is abundant in the karst 
Gunung Sewu will be a logical practice in order to fulfill 
crop needs. This should be accompanied by efficient and 
effective irrigation and fertilization schemes. Application 
of insecticides and pesticides should be limited since 
excessive use of these chemicals will have deteriorating 
effects to water resources, including underground rivers. 
Furthermore, systematic development of karst region 
may start with the arrangement of  such crop zonation; 
growing crops of high economic value should be the top 
priority which in turn may be the only way to alleviate 
poverty of the local people.

Keywords : karst,  sustainable agriculture, Gunung Sewu

“SOIL CHARACTERISTIC AND PROSPECTS FOR SUSTAINABLE 
AGRICULTURE OF GUNUNG-SEWU KARST REGION, YOGYAKARTA”

“KARAKTERISTIK TANAH DAN PROSPEK PENGEMBANGAN PERTANIAN BERKELANJUTAN 
DI KAWASAN KARST  GUNUNG SEWU, YOGYAKARTA”
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Keywords : struktur histologis, insang, mata, ikan, gua,

INTISARI - Tujuan penelitian ini mempelajari struktur 
histologis insang dan mata ikan Punctius gonionotus dan 
Clarias olivaceaus yang didapat dari Gua Semuluh, pada 
kawasan karst Gunung Sewu, DIY. Hasil penelitian ini 
diharapkan berguna untuk menambah referensi ilmiah 
(sebagai data base) struktur histologis ikan gua yang hidup 
di Gua Semuluh, pada kawasan karst Gunung Sewu, DIY. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil spesies 
ikan di Gua Semuluh, pada kawasan karst Gunung Sewu, 
DIY. Koleksi spesimen (ikan) dilakukan dengan metode 
jelajah, dengan menggunakan serok, setrum ikan, dan 
jala. Selanjutnya setiap spesies ikan yang ditangkap 
dibuat sediaan histologis dengan metode parafin, fiksasi 
dalam larutan Bouin, tebal sayatan 6 mm, dan diwarnai 
Hematoksilin-Eosin. Data faktor lingkungan yang diukur 
adalah suhu dengan menggunakan termometer air raksa, 

kadar oksigen terlarut dengan metode mikro Winkler, 
intensitas cahaya dengan luxmeter. Analisis kualitatif 
dilakukan dengan mengamati struktur histologis lamella 
primer dan sekunder insang serta lapisan retina Puntius 
gonionotus dan Clarias olivaceaus yang ditangkap 
dari Gua Semuluh, pada kawasan karst Gunung Sewu, 
DIY, selanjutnya diteliti apakah ada adaptasi struktur 
histologis pada organ yang diteliti tersebut dibandingkan 
dengan struktur yang sama pada ikan yang hidup di luar 
gua. Data penelitian ini akan disajikan dalam bentuk 
gambar. Hasil sementara menunjukkan, bahwa struktur 
histologis lamella primer dan sekunder insang kedua 
spesies ini berbeda dengan ikan yang hidup di luar 
gua. Lapisan retina menunjukkan bahwa sel-sel batang 
banyak, lapisan nuklear luar tebal, lapisan nuklear dalam 
tipis, dan sel-sel ganglion sedikit.

“STRUKTUR HISTOLOGIS INSANG DAN MATA IKAN PUNCTIUS GONIONOTUS SERTA 
CLARIAS OLIVACEAUS YANG  DIDAPAT DARI GUA SEMULUH, PADA KAWASAN KARST 
GUNUNG SEWU, DIY”

By: Eko Haryono
Faculty of Geography, Gadjah Mada University, Indonesia
e-mail: e.haryono@ugm.ac.id

panchromatic aerial photograph (at the scale of 1: 
30,000) incorporated with field survey. Field survey 
was conducted to collect cave entrance altitude and to 
check the interpretation results. The result showed that 
karst hill dispersion, karst valley density, karst valley 
depth, and karst valley width were proven having been 
differentiated as a result of uplifting phases. The oldest 
terrace is characterized by scatter karst hills with no 
karst valley networks, middle terrace is recognized from 
deep incised valley with high valley density, whereas 
the younger terrace is characterized by nearly flat 
morphology with no karst valley and karst hills.     

Keywords : karst valley morphometry, karst hill morphometry, karst landform development, uplifting

ABSTRACT - Morphological evidence of uplift phases 
in karst areas are generally based on marine terraces 
and caves levels. This research on the other hand tried 
to explore morphological evidence of uplift phases from 
karst valley and karst hill morphometry interpreted from 
aerial photographs. Special interest was attributed to the 
relationship between phase of uplifting on one hand and 
karst landform development and differentiation on the 
other hand.  Morphometric variables involved in this 
research were karst hill distribution, karst hill density, 
karst valley drainage density, valley width, and valley 
depth. Morphometric data were acquired mainly from 

“UPLIFT PHASE EVIDENCES FROM KARST VALLEY AND KARST HILLS 
MORPHOMETRY IN BLAMBANGAN KARST, JAVA-INDONESIA”



“Penambangan chalky limestone 
di tower karst, Bedoyo “

Foto oleh Adji, 2006

“Teknik pertolongan dalam kecelakaan gua”
Foto oleh Yulianto, 2007

Gambar bawah

Bocoran aliran sungai bawah tanah Bribin di Ngreneng pada musim hujan (kiri) dan musim kemarau (tengah) serta 

tumpukan sampah plastik pada saluran air tersebut (kanan). Sampah-sampah tersebut merupakan salah satu bahan material 

pencemar air sungai bawah tanah.

Foto oleh Purwanto, 2006

Arkeologi
“Penggalian situs di Song Bentar, Gunungsewu”
Foto oleh PTKA 2005

Geowisata
“Fenomena geowisata endokarst Gua Gong, Pacitan, 
kondisi tanpa pengunjung dan ketika disesaki 
pengunjung”
Foto oleh Yulianto, 2006
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Keywords : Potensi batugamping, Banyumas, Formasi Tapak

mengetahui jenis batuan dan komposisi batugamping. 
Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan 
batugamping di daerah Damar Kradenan mempunyai 
penyebaran yang cukup luas  memanjang dari  Barat ke  
timur dan diperkirakan mempunyai cadangan sebesar  
442.181.173 ton. Terjadi perubahan jenis batugamping 
dari batugamping  klastik yang mempunyai struktur 
perlapisan menjadi non klastik yang mempunyai struktur 
masif. Batugamping di daerah ini termasuk dalam 
Formasi Tapak (Tptl). Batugamping dengan struktur 
perlapisan terdapat di bagian Timur mempunyai strike 
sekitar 260-280odan dip 30o/40 kemudian  berubah secara 
gradasi ke arah Barat menjadi batugamping klastik yang 
terdiri dari koral yang mengandung foram, batugamping 
klastik mempunyai elevasi yang tinggi. Kemudian, 
batugamping dimanfaatkan penduduk sebagai mata 
pencaharian dan terdapat tidak kurang dari 15 tempat 
penambangan batugamping.

INTISARI - Purwokerto sebagai wilayah yang sebagian 
besar berupa perbukitan terutama di bagian barat dari sisi 
geologi mempunyai dua potensi geologi, yaitu potensi 
bahan galian dan potensi bahaya. Salah satu potensi 
bahan galian di daerah Banyumas adalah batugamping 
yang terdapat di daerah Damar Kradenan. Bahan galian 
ini telah banyak dimanfaatkan penduduk dan merupakan 
mata pencaharian penduduk. Penelitian dilakukan dengan 
kajian lapangan dan pengamatan jenis batugamping dan 
sebaran batugamping serta pemanfaatan batugamping. 
Penelitian batugamping di laboratorium dilakukan untuk 

“POTENSI BATUGAMPING DI KABUPATEN 
BANYUMAS”

Oleh: Srijono
Lab. Geologi-Dinamik Jurusan Teknik Geologi FT UGM

“GEOWISATA  KAWASAN  KARST MAROS,  SULAWESI SELATAN”

INTISARI - Geomorfologi memandang Bumi Indonesia 
potensial terbentuk morfologi karst tropik dengan 
berbagai tipe yang khas. Salah satunya adalah Karst 
Maros di Propinsi Sulawesi Selatan, merupakan tipe 
khusus yang dikenal dengan karst menara,  terbentuk 
batugamping Formasi Tonasa yang telah mengalami 
tektonik. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi 
potensi geowisata Karst Maros. Metode penelitian 
yang diterapkan adalah penjelajahan mengikuti jalan  
Maros–Bone, dan jalan lingkungan kawasan Karst 
Maros. Pemerian potensi geowisata mendasarkan hasil 
pengamatan lapangan, mencakup kriteria jenis wisata, 
faktor kebumian sebagai pengontrol, dan potensi 
kebencaannya. Jalur yang dipilih adalah sisi selatan, 
difokuskan pada kawasan Taman Nasional Bantimurung 
– Bulusaraung  (TNBB). Taman Nasional Bantimurung 
– Bulusaraung termasuk Karst Maros yang bertipe 
karst menara, bersebelahan di barat  terhampar dataran 
Maros – Pangkajene. Lereng bukit karst hampir vertikal, 
dengan tinggi 200 m. Batugamping pembentuk kawasan 
adalah wackestone berumur Miosen Awal sampai 
Miosen Tengah. Batuan di lapangan berwarna putih, 

putih kekuningan, dan putih keabu-abuan, perlapisan 0,5 
m hingga masif, keras, mengalami pengekaran intensif. 
Terbentuk ornamen stalaktit, stalagmit, pilar, dan 
flowstone, dan travertin. Secara setempat batugamping 
terintrusi oleh basalt, granodiorit, dan trakhit. Pada 
TNBB dikembangkan obyek wisata Luncuran Air 
Sungai, Taman Penangkaran Kupu, dan Gua Arkeologi 
Leang-leang. Luncuran Air Sungai merupakan air terjun 
aliran sungai di selatan perbukitan. Beda tinggi terjunan 
10 m, kelerengan 100, dasar sungai licin dengan dinding 
kiri - kanan berlereng terjal, tersusun oleh batugamping 
yang tertutup oleh travertin. Taman Penangkaran Kupu 
di TNBB merupakan primadona, karena temuan ratusan 
spesies, sehingga perlu konservasi habitat dengan 
tetumbuhan khusus sebagai media penangkaran. Gua 
Arkeologi Leang-leang terdiri dari dua gua, yaitu Leang 
Phea, dan Leang Kere-kere. Temuannya yaitu lukisan 
pada dinding gua, tulang belulang manusia beserta 
artefak peninggalannya. Potensi bencana kebumian di 
TNBB meliputi jatuhan batuan, runtuh atap gua,  dan 
banjir.

Keywords: Potensi geowisata, karst Maros



Oleh: Su Ritohardoyo
Fakultas Geografi  Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur 
Yogyakarta

ABSTRACT - One of the impacts of coastal region 
development as a tourism object and marine fishery is 
settlement change. However, many  kinds the changes 
of the settlement elements and the distribution changes 
in the relationship with the other several factors have not 
more been studied in detail. Because of that, this article 
presents a result of research about the change of  coastal 
rural settlement Gunungkidul Regency since 1996 up to 
2005. This research is carried out in 20 villages borders on 
Indian Ocean so-called coastal villages as analysis unit. 
Data analysis employs so-called secondary data analysis 
method, using Village Potentials Cencus (PODES) 
data were published in Statistics Central Bureau. Data 
analysis employs frequency, cross tabulations, and 

statistical analysis especially multiple regression. Result 
of this research shows that as long as 1996 up tu 2005 
coastal rural settlement in Gunung Kidul Regency has 
changed,  wether it is the settlement land area or the 
number of house building. The settlement land area 
increases on 0.24 % per annum on an average, while the 
house building number on 6.14 % per annum. Spatially 
several coastal rural villages are near or wether it is as 
a tourism object or a district office location, are higher 
developing than the others of coastal rural villages. 
Generally, the development of coastal rural settlement 
is significantly influenced by thirteen of physical and 
socio-economical factors (R=0.903; Sig.=0.05). In 
detail however, among the 13th of physical and socio-
economical factors are only five factors  significant 
influence to the development of coastal rural settlement. 
The 5th factors are the average of place elevation,  well 
number, propotion of agricultural land area, household 
densty, and population density. It that in order to develop 
of coastal rural settlement especially in karst region, the 
five factors should be taken in consideration.

“PERUBAHAN PERMUKIMAN PERDESAAN PESISIR DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

CHANGE OF  COASTAL RURAL SETTLEMENT  IN 
GUNUNGKIDUL REGENCY YOGYAKARTA SPECIAL 
REGION

Keywords: Coastal  Rural Settlement, Rural Settlement Change, physical and Socio-economical factors 
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Oleh: Langgeng Wahyu Santosa
Jurusan Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi, UGM
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INTISARI - Hidrogeomorfologi merupakan suatu studi 
yang menekankan pada kajian tentang karakteristik 
air (hidrologi) dengan pendekatan geomorfologi. 
Kerangka dasar dalam kajian geomorfologi adalah 
bentuklahan (landform) yang membentuk permukaan 
bumi, yang menekankan pada genesis dan dinamikanya. 
Bentuklahan merupakan konfigurasi permukaan bumi 
yang tercermin pada kekhasan relief, dan dikontrol 
oleh struktur tertentu, akibat bekerjanya proses-proses 
geomorfologi pada batuan penyusunnya, dalam skala 
ruang dan waktu tertentu. Tulisan ini akan menjelaskan 
hubungan antara 3 (tiga) obyek kajian berikut ini. 
Pertama, bagaimanakah pengaruh bekerjanya proses-
proses geomorfologi solusional pada batugamping 
yang secara genetik membentuk topografi karst secara 
umum dan tipologi wilayah kepesisiran (coastal 
area) secara khusus di Kabupaten Gunungkidul? 
Kedua, bagaimanakah pengaruh genetik dan dinamika 
wilayah kepesisiran tersebut terhadap karakteristik 
hidrologi airtanah yang ada di wilayah kajian? Ketiga, 

bagaimanakah arahan fungsi ruang pada wilayah 
kepesisiran di Kabupaten Gunungkidul sebaiknya 
disusun, agar lebih berkesinambungan yang berwawasan 
lingkungan dalam pengelolaannya?  Kajian ini 
merupakan implementasi dari konsep dasar geomorfologi 
ke-3 yang dikemukakan oleh Thornbury (1954) bahwa 
“geomorphic processes leave their distinctive imprint 
upon landforms, and each geomorphic process develops 
its own characteristic assemblage of landforms”. 
Berkaitan dengan itu, maka pendekatan yang diterapkan 
dalam kajian ini adalah genetik bentuklahan untuk 
mengkaji karakteristik airtanah bebas, yang dirumuskan 
dalam bentuk hidrogeomorfologi. Hal ini lebih diperkuat 
lagi oleh banyak konsep bahwa genetik dan dinamika 
bentuklahan sebagai obyek kajian utama dalam 
geomorfologi, mempunyai respon yang kuat terhadap 
karakteristik airtanah yang ada di dalamnya (de Rider, 
1972; Meijerink, 1982; Fisk, 1951 dan Freers, 1970, 
dalam Verstappen, 1983; Verstappen dan Zuidam, 
1968, dalam Sutikno, 1989 dan 1992; Santosa, 1995). 
Berdasarkan konsep-konsep dasar tersebut, maka 
proses-proses geomorfik akan meninggalkan bekas yang 
nyata pada bentuklahan. Setiap proses geomorfik yang 
berkembang akan mencirikan karakteristik tertentu pada 
bentuklahannya, yang tercermin pada tipologi wilayah 
kepesisiran karst, dan tentunya akan berpengaruh 
terhadap karakteristik hidrologi airtanah bebas yang ada 
di dalamnya.

“HIDROGEOMORFOLOGI PADA TIPOLOGI 
WILAYAH KEPESISIRAN KARST KABUPATEN 
GUNUNGKIDUL”
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INTISARI - Karst mempunyai karakteristik yang 
unik baik ditinjau dari aspek hidrologi maupun 
geomorfologi. Akuifer karst mempunyai karakteristik 
kompleks dan alami yang membuat berbeda dengan 
akuifer yang lain. Secara geomorfologis, kekhasan 
kawasan karst tercermin dari morfologi permukaan, 
seperti cekungan tertutup, langkanya sungai 
permukaan, pergoaan. Potensi sumberdaya air di 
kawasan karst sangat besar, sehingga mempunyai 
peluang untuk dikembangkan sebagai sumber air 
minum. Di sisi lain kawasan karst sangat rentan terhadap 
pencemaran. Beberapa hal yang menyebabkan adalah 
tipisnya lapisan tanah, konsentrasi aliran terdapat 
pada daerah epikarst, dan resapan air melalui ponor. 
Melihat besarnya potensi sumberdaya airtanah karst 
dan manfaatnya bagi masyarakat, serta rentannya 
terhadap pencemaran tersebut maka sangat penting 

dilakukan zonasi untuk mengetahui secara spasial 
variasi kerentanan kawasan karst. Kerentanan dapat 
dipilah menjadi dua, yaitu kerentanan intrisik dan 
kerentanan spesifik. Kerentanan intrinsik dinilai atas 
dasar kondisi hidrogeologi, sedangkan kerentanan 
spesifik dinilai dari sifat fisik dan kimia pencemar 
kaitannya dengan kondisi hidrogeologi. Berbagai 
metode untuk mengkaji kerentanan intrinsik airtanah 
terhadap pencemaran di daerah karst telah banyak 
dikembangkan di negara-negara Eropa. Metode-
metode tersebut adalah EPIK, PI, RISKE, REKS, 
VURASS, IRISH, LEA, VULK, TIME-INPUT 
Model, dan COP. Metode untuk mengkaji kerentanan 
spesifik, selalu diawali dengan kajian kerentanan 
intrinsik yang selanjutnya dikombinasikan dengan 
karakter pencemar untuk melalui media. Mengingat 
karaktristik fisik dan iklim yang berbeda, maka 
sangat menarik untuk menguji metode tersebut di 
karst tropis. 

“METODE UNTUK MENGKAJI KERENTANAN AIRTANAH TERHADAP PENCEMARAN DI 
DAERAH KARST”
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INTISARI - Wilayah perbukitan pada kawasan Kendeng 
Utara merupakan kawasan karst yang terbentang luas 
dari Kabupaten Grobogan di bagian Selatan hingga 
Kabupaten Pati di bagian Utara Perbukitan Kendeng 
Utara. Geomorfolgi Kawasan Karst adalah Perbukitan 
Karst Struktural dengan morfologi permukaan 
(eksokarst) berupa bukit kerucut yang menjajar (conical 
hills) dan cekungan-cekungan hasil pelarutan (dolin), 
sementara geomorfologi bawah permukaan (endokarst) 
berupa adanya sistem gua-gua dan ornamennya serta 
sungai-sungai yang mengalir di bawah permukaan. 
Pola aliran (sistem hidrologi) yang berkembang adalah 
pola pengaliran paralel yang dikontrol oleh struktur 
geologi dan proses pelarutan yang ada dikawasan 
tersebut. Penjajaran mata air karst pada bagian Utara 
dan Selatan perbukitan karst Sukolilo, muncul pada 

ketinggian pada kisaran 5 -150 mdpl dengan radius 1–2  
km dari perbukitan karst Sukolilo. Untuk kawasan Karst 
Grobogan, pemunculan mata air karst pada zona Utara 
berada pada kisaran ketinggian 425-450 mdpl dan pada 
zona Selatan muncul pada ketinggian antara 300-450 
mdpl. Mata air dan sistem sungai bawah tanah di Kawasan 
Karst Kendeng Utara bersifat perennial. Kawasan Karst 
Sukolilo dan Grobogan merupakan kawasan penyimpan 
air bagi seluruh mata air karst yang ada di Pati dan 
Grobogan, sehingga Pemerintahan Kabupaten Grobogan 
dan Kabupaten Pati perlu menetapkan kawasan ini 
sebagai kawasan karst yang dilindungi agar fungsinya 
tetap terjaga sehingga risiko bencana kekeringan bagi 
lebih dari 8000 KK dan 4000 ha lahan pertanian di 
kemudian hari dapat dihindari.

“KAJIAN POTENSI KAWASAN KARST KENDENG UTARA KABUPATEN GROBOGAN DAN 
KABUPATEN PATI”

Keywords : karst, mataair, eksokarst,endokarst, conical hill, gua, risiko bencana
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INTISARI - Pada budaya Barat, orang sangat terbiasa 
melihat artefak arkeologi-seni lambang perwujudan 
kebesaran suatu guyub (community) dalam Musium atau 
Galeri Seni. Artefak itu dibawa dari negeri antah berantah, 
jauh dari lokasi tempat Musium atau Galeri berada. 
Namun ada satu jenis artefak yang jarang di-Musium-
kan, yaitu artefak gambar cadas. Tentunya karena 
gambar cadas adalah artefak yang sulit dipindahkan, 
selain itu situsnya sendiri sudah merupakan musium atau 
galeri seninya gambar cadas. Situs merupakan kesatuan 
utuh dengan gambarnya, tak bisa dilepaskan begitu saja. 
Jadi kalaupun gambar-gambarnya dipindahkan, maka 
dengan sendirinya akan menghilangkan makna situsnya. 
Situs gambar cadas (rock-art, cave-painting, l’art 
parietal) merupakan fenomena yang mendunia. Situs 
gambar cadas (garca) merupakan musium yang berisi 
bukti bahwa manusia Homo sapiens (manusia keturunan 
Adam-Hawa) mempunyai kemampuan berimajinasi dan 
sekaligus mewujudkan imajinasinya. Tak ada mahluk 
Tuhan lainnya yang sanggup membayangkan imajinasi 
dan kemudian mewujudkannya. Garca dan situsnya 
diyakini menyiratkan informasi yang mencerminkan buah 

pikiran (perasaan dan pengetahuan) tentang kehidupan 
dan kepercayaan manusia prasejarah. Garca hadir 
dalam suatu ’ruang’ (gua, gunung, cadas, cliff) tertentu 
yang terkait dengan makna-makna kehidupan manusia 
prasejarah. Oleh karena itu garca sebagai suatu informasi 
menyiratkan bagian penting dalam ritual masyarakat 
prasejarah, sehingga tak heran bila digambarnya pun 
di lokasi-lokasi (ruang) yang menimbulkan ‘gejolak’ 
perasaan tertentu bagi masyarakat prasejarah. Manusia 
prasejarah yang membuat wujud (visual) garca memang 
bermaksud agar informasinya tersampaikan kepada 
para pelihatnya. Mekanisme penyampaian informasi 
penggambar garca (kreator, produsen, sender) kepada 
pelihat garca (pembaca, aseptor, receiver) adalah bagian 
dari mekanisme komunikasi-visual. Syarat utama 
berkomunikasi-visual tentunya mempunyai pola-pola 
yang berulang. Dalam kaitan ini, boleh dikatakan pola-
pola berulang yang diwujudkan pada garca menyiratkan 
informasi-informasi yang dipahami manusia prasejarah 
ketika itu. Mekanisme (unsur kerja dan cara kerja) pola-
pola itu yang akan ditinjau secara singkat dalam makalah 
ini, dengan maksud agar kita semua, khususnya pecinta 
karst dapat menikmati ’musium’ garca dengan lebih 
mengasyikkan di cadas-cadas karst Indonesia. Fokus 
’musium’ pada makalah ini adalah mengenai gambar 
cadas prasejarah Kutai, atau garca Kutai prasejarah.

“THE MUSEUM OF NYENI PRASEJARAH”

Keywords:  gambar cadas, Homo sapiens, imajinasi, musium, mekanisme komunikasi-visual, prasejarah, kutai
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“NILAI EKONOMIS JASA LINGKUNGAN KAWASAN KARST MAROS-PANGKEP”

INTISARI - Kawasan Karst Maros-Pangkep (KKMP) 
yang memiliki tipe karst menara (tower karst) yang 
sangat khas terletak di Kabupaten Maros dan Kabupaten 
Pangkep Sulawesi Selatan merupakan salah satu 
kawasan karst yang direkomendasikan menjadi kawasan 
warisan dunia (natural world heritage).  Umumnya 
kawasan ini dan kawasan karst lainnya secara ekonomi 
dikenal sebagai kawasan yang memiliki potensi bahan 
galian untuk bahan bangunan dan bahan baku semen.  
Sesungguhnya  kawasan ini juga memiliki potensi 
ekonomi lain yang tidak kalah penting, yaitu nilai jasa 
lingkungan (environmental services) seperti sumberdaya 
air, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam, 
obyek wisata alam, situs arkeologi dan areal peribadatan.  
Studi ini bertujuan untuk menghitung nilai ekonomi total 
(total economic value) dari sebagian jasa lingkungan 

yang berasal dari kawasan ini.  Survey lapangan 
dan pengambilan sampel masyarakat sebanyak 100 
responden yang dilakukan di 15 dusun dari 9 desa dalam 
5 kecamatan di sekitar KKMP.  Selain itu dilakukan 
pengambilan sampel pengunjung Taman Wisata Alam 
Bantimurung, Cagar Alam Karaenta, Taman Wisata 
Alam Gua Pattunuang dan Wisata Arkeologi Sumpang 
Bita sebanyak 70 responden. Valuasi ekonomi sebagian 
jasa lingkungan KKMP menggunakan pendekatan 
perhitungan nilai guna langsung (direct use value), 
nilai guna tidak langsung (indirect use value) dan nilai 
bukan guna (non use value).  Nilai ekonomi total dari 
sebagian jasa lingkungan KKMP adalah sebesar Rp. 
2.095.165.435.685,-.

Keywords :  valuasi ekonomi, jasa lingkungan, KKMP



“Lembah Bengawan Solo Purba, Sadeng”
Foto oleh Haryono, 2004

“Aliran inlet S. Suci”
Foto oleh Yuwono, 2004

“Lembah fluvio-karst Mulo”
Foto oleh Suwarsono, 2004

Cenote di Jomblangan-hulu DAS Bribin pada 

dua kondisi musim, yaitu musim hujan dan musim 

kemarau. Pada lokasi ini juga dilakukan pengukuran 

EC, pH, Eh, suhu air serta pengambilan sampel air 

untuk dilakukan uji laboratorium selama 1 tahun.

Foto oleh Adji, 2006

Instalasi pompa air untuk pemanfaatan air 

dari dalam Gua Paseban dan Gua Bribin.

Foto oleh Yulianto, 2007
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INTISARI - Kawasan karst Pawonsari adalah merupakan 
salah satu kawasan karst terbesar di negara kita. Secara 
fisik kawasan tersebut merupakan sederetan pegunungan 
kapur yang jumlahnya sangat banyak sehingga dinamakan 
pegunungan Seribu. Pada penelitian ini untuk konservasi 
kawasan karst tersebut digunakan pendekatan ekosistem 
yang meliputi dua komponen ekosistem yaitu biocenos 

“PENELITIAN PENGELOLAAN EKOKARST DAN KUANTITAS SERTA KUALITAS AIR PADA 
KAWASAN KARST PAWONSARI”

Keywords : keanekaragaman, ikan goa, karakteristik morfologi
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INTISARI - Kondisi lingkungan fisik goa yang khas 
menyebabkan organisme yang hidup didalamnya 
melakukan adaptasi, yang salah satunya adalah 
adaptasi morfologi. Gua Semuluh merupakan fenomena 
endokarstik yang membentuk goa horizontal dengan 
aliran sungai didalamnya. Tujuan penelitian ini adalah 
menentukan keanekaragaman jenis ikan yang hidup 
pada danau tersebut beserta karakteristik morfologinya 
dalam upayanya beradaptasi.  Metode pencarian 

“KEANEKARAGAMAN DAN KARAKTERISTIK MORFOLOGI IKAN DI GUA SEMULUH, 
KAWASAN KARST GUNUNG SEWU, KAB. GUNUNG KIDUL, DIY”

dan biotop. Penelitian kuantitas dan kualitas 
air pada kawasan karst Pawonsari juga 
dilakukan sebagai pendekatan dalam rangka 
mendapatkan indikator-indikator kualitas 
lingkungan keairan yang ada pada kawasan 
karst tersebut.

spesiemen menggunakan metode jelajah, 
serta alat penangkap ikan yang digunakan 
adalah setrum ikan dan serok. Identifikasi 
dan pengamatan karakteristik morfologi 
dipelajari di laboratorium taksonomi hewan 
Fakultas Biologi UGM. Pada penelitian 
ini ditemukan 3 spesies ikan yaitu Puntius 
gonionotus, Clarias olivaceaus dan Clarias 
gariepinus.

Oleh: Ardaning Nuriliani
Fakultas Biologi UGM, Yogyakarta
e-mail: d_ningciit@yahoo.com 

“STRUKTUR HISTOLOGIS USUS DAN GINJAL IKAN DI GUA SEMULUH, GUA NGINGRONG-
MULO, DAN GUA NGRENENG PADA KAWASAN KARST GUNUNG SEWU, DIY”

INTISARI  BELUM TERSEDIA
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INTISARI - Pada tahun 1996, Departemen Kesehatan 
diundang berpartisipasi dalam Simposium Nasional 
Karst ke-2, yang diadakan di Jakarta, untuk mengajukan 
makalah perihal aneka masalah kesehatan di kawasan 
karst. Dengan jelas dinyatakan, bahwa pada   saat 
itu tidak ada perhatian khusus tercurahkan pada 
keberadaan penyakit-penyakit tertentu, yang terkait 
dengan lingkungan karst. Bahkan hingga kinipun 
belum pernah diterbitkan pentunjuk oleh Departemen 
Kesehatan perihal ancaman kesehatan di kawasan karst 
Indonesia. Walaupun demikian, tetap penting sekali 

untuk melaksanakan suatu penelitian menyeluruh 
secara nasional, untuk mendokumentasi beberapa jenis 
penyakit tertentu, yang terkait dengan lingkungan  karst, 
dengan perhatian khusus pada penyakit menular melalui 
air, penyakit Weil, histoplasmosis, penyakit batu saluran 
kemih dan masalah kekurangan gizi. Tidak ada data 
perihal gas radioaktif Radon yang terdapat di dalam 
gua-gua tertentu, dan secara potensial bisa memicu 
kanker paru-paru pada para penulusur gua yang gemar 
merokok dan pada orang-orang yang setiap hari bekerja 
di lingkungan gua seperti itu.

“HEALTH HAZARD IN  KARST AREAS”

Keywords : kawasan karst, penyakit
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INTISARI - Karst Maros di Propinsi Sulawesi Selatan 
merupakan tipe karst menara di Indonesia. Batugamping 
pembentuknya adalah anggota Formasi Tonasa yang 
mengalami tektonik, dan penerobosan oleh batuan 
beku. Dalam pandangan geologi, jenis batugamping 
dan tektonik merupakan dua faktor yang berpengaruh 
terhadap pembentukan karst. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengidentifikasi kekhasan batugamping 
dan tektonik sebagai kendali pembentuk Karst Maros. 
Metode penelitian yang diterapkan adalah penjelajahan 
morfologi mengikuti rute jalan-kabupaten  Maros-Bone 
dan Maros-Pangkajene, dan jalan di lingkungan kawasan 
Karst Maros. Parameter batugamping diidentifikasi 
secara makroskopik di lapangan, dan dilengkapi dengan 
pengolahan secara petrografi. Tektonik sebagai parameter 
yang lain, diperoleh dari data sekunder, dilengkapi 
dengan identifikasi struktur geologi di lapangan. 
Karst Maros dicirikan oleh bentukan morfologi  karst 
menara, dan di sebelahnya  terhampar dataran fluvial-
pantai Maros-Pangkajene. Lereng bukit karst, layaknya 
menara yang membentuk sudut lereng hampir vertikal, 

dengan datum permukaan dataran teramati tinggi bukit 
sampai mencapai 200 m. Keunikan karst menara ini 
adalah bentukan menara yang selalu terekspresikan pada 
menara terisoler meskipun hanya berukuran 5x5 m2. 
Batugamping pembentuk karst tersusun oleh wackestone, 
dengan ciri komponen fragmen 40-65% terdiri dari fosil 
foraminifera, fragmen koral maupun fragmen tidak 
teridentifikasi, matrik 35-60%, tidak dijumpai semen, 
telah mengalami replacement 30-50% dan abrasi, butiran 
maksimum berukuran kerikil, porositas yang teramati 
dari sayatan tipis 2-3%. Batugamping ini terintrusi oleh 
batuan beku basalt, granodiorit, dan trakhit. Struktur 
geologi sebagai jejak tektonik, teridentifikasi kekar 
dengan kemiringan hampir vertical (>800), sebagian 
zonenya belum tertutup akibat pelarutan batugamping. 
Pola-pola struktur geologi berarah relative barat 
baratdaya – timur timurlaut, dan baratdaya – timurlaut. 
Tektonik yang bertanggung jawab atas pembentukan 
Karst Maros terjadi pada pasca Miosen Tengah, akhir 
Pliosen, dan Kuarter. 

“MORFOTEKTONIK  PEMBENTUKAN  KARST  MAROS , SULAWESI SELATAN”

Keywords: tipe batugamping, tektonik, karst Maros
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INTISARI - Inventarisasi dan pemetaan gua adalah 
salah satu kegiatan yang sering dilakukan penelusur 
gua bersamaan dengan aktifitas penjelajahan. Seiring 
dengan metode dan teknik yang terus berkembang, maka 
berkembang pula perangkat bantu yang mempermudah 
dan mempercepat pekerjaan kegiatan pemetaan gua. 
Perkembangan teknologi informatika dan teknologi 
instrumentasi membuat perangkat lunak dan perangkat 
keras ikut berkembang, sehingga membuat hasil kegiatan 
pemetaan gua menjadi lebih berdaya guna. Salah satu 
pemanfaatan hasil-hasilnya adalah dipergunakan dalam 
pengelolaan kawasan karst atau kegiatan klasifikasi 
kawasan karst. Tulisan ini dimaksudkan menyampaikan 
gambaran secara utuh kegiatan pemetaan di lapangan, 
pengolahan data, penggambaran peta, dan penyajian 
data sehingga siap dipergunakan.

Keywords :  pemetaan gua,  pengelolaan, klasifikasi, kawasan karst
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“INVENTARISASI DAN PEMETAAN GUA UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PENGELOLAAN 
KAWASAN KARST”

Oleh: Suparwoko 
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INTISARI - Pantai pesisir selatan kabupaten Gunungkidul 
termasuk pada zona Gunung Seribu yang memiliki 
karakter pantai berbukit-bukit, jenis tanah komplek 
litosol dan mediteran merah dengan bahan induk batuan 
kapur (Karst).  Di zona ini ditemukan potensi wisata alam 
pantai seperti pantai wisata Baron,Kukup, Drini, Krakal, 
Sundak, *Siung,* Wediombo, Sadeng, dsb. Dibanding 
dengan pantai wisata Baron, Kukup, dan Sadeng maka 
pantai wisata Siung masih kurang dikenal, sehingga 
makalah ini akan melakukan kajian pantai Siung melalui 
analisis tipe evolusi wisata sebagai dasar pengembangan 
potensi wisata pantai Siung dimasa yang akan datang. 
Adapun cara analisis evolusi wisata didasarkan atas teori 
Smith (1992) berkenaan dengan tahapan perkembangan 

wisata yang dimulai sejak awal permukiman lokal, awal 
kegiatan wisata, hotel pertama, banyak jumlah hotel dan 
penginapan terbangun, gangguan sosial-budaya, erosi 
dan kerusakan lingkungan, karakter resort perkotaan, 
kegagalan pengembangan resort oleh pemerintah yang 
ditandai oleh terjadinya karakter perkotaan yang sangat 
padat dan penuh polusi di kawasan wisata. Berdasarkan 
identifikasi evolusi tersebut selanjutnya dilakukan 
analisis potensi sosial ekonomi dan fisik (lingkungan dan 
sarana prasarana) pariwisata yang perlu dikembangkan 
di pantai wisata Siung pesisir selatan kabupaten Gunung 
Kidul berbasis aspirasi masyarakat lokal.

“ANALISIS EVOLUSI DAN POTENSI WISATA PANTAI SIUNG DI KAWASAN KARST PESISIR 
SELATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL”

Keywords : pantai karst, evolusi wisata, sosial ekonomi, lingkungan dan sarana prasarana
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“PREFERENSI HABITAT LARVA ABLABESMYIA (CHIRONOMIDAE:DIPTERA) DI SUNGAI 
PLALAR-GREMENG, GUNUNG SEWU, GUNUNGKIDUL”

INTISARI - Ablabesmyia adalah serangga anggota 
Familia Chironomidae (Diptera : Insecta). Dalam bentuk 
larva hidup di substrat dasar perairan selama 3 hingga 4 
bulan di kawasan tropis, sedangkan di subtropis dapat 
lebih dari setahun. Setelah melewati fase pupa kemudian 
menjadi imago dan terbang keluar dari perairan. Fase 
dewasa umumnya bertelur satu kali kemudian mati. Fase 
dewasa hanya dijalani selama 6 hingga 9 hari. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pola preferensi habitat 
Ablabesmyia di sebagian Sungai Plalar-Gremeng, 
Gunung Sewu, Gunungkidul. Metode penelitian dengan 
cara pencuplikan langsung substrat dasar sungai di lima 
lokasi yaitu : 1. Sungai Plalar ; 2. Pintu Goa Plalar ; 3. 
Zona gelap total di Goa Gremeng/Terusan Goa Plalar 
; 4. Sungai Gremeng ; dan 5. Pertemuan antara Sungai 

Gremeng dan Sungai Beton. Pencuplikan substrat 
menggunakan surber benthic sampler dengan luas 25 
x 25 cm. Substrat ditampung dalam kantong plastik 
dan diberi label. Parameter lingkungan yang diukur 
adalah suhu air, jeluk, kecepatan arus, oksigen terlarut, 
karbon dioksida bebas, kadar Ca, C-organik, N- dan P-
tersedia. Cuplikan disaring dengan saringan nomor 60, 
hasil saringan ditampung dalam botol jam. Pengamatan 
dilakukan di bawah mikroskop binokuler dan dicacah 
individu Ablabesmyia. Data dianalisis secara deskriptif 
dan analisis regresi. Hasil menunjukkan bahwa 
kemelimpahan larva Ablabesmyia tertinggi di lokasi 4 
(Sungai Gremeng)  dan terendah di lokasi 3 (dalam goa). 
Parameter yang berpengaruh signifikan adalah kecepatan 
arus, jeluk, suhu air dan kadar  Ca.

Keywords :  Ablabesmyia, larva, Gunung Sewu
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INTISARI - Aliran dasar (diffuse flow) sungai bawah 
tanah karst merupakan aliran yang diandalkan untuk 
mengisi aliran bawah tanah pada musim kemarau. 
Penelitian ini dilakukan di Gua Gilap yang merupakan 
daerah hulu daerah tangkapan hujan Bribin yang 
mempunyai posisi strategis untuk kelangsungan 
air di Sungai Bribin. Penelitian ini bertujuan untuk 
memisahkan komponen-komponen aliran di daerah 
hulu Sungai Bribin, sehingga dapat diketahui proporsi 
komponen aliran dasar selama masa pengukuran. Satu 
buah water level data logger dipasang selama kurun 
waktu satu tahun untuk mengetahui variasi tinggi muka 
air (TMA) pada saat musim kemarau, saat kejadian 
banjir dan saat musim hujan. Selanjutnya, beberapa 
kali pengukuran debit air pada saat TMA tinggi, sedang 
dan rendah dilakukan untuk membuat kurva hubungan 

antara TMA dan debit aliran (stage discharge rating 
curve). Kemudian, pemisahan aliran dasar dan aliran 
langsung dilakukan dengan metode automated base 
flow separation by digital filtering. Nilai digital filtering 
diperoleh dari analisis nilai konstanta resesi pada 
kejadian-kejadian banjir sepanjang tahun yang kemudian 
dihubungkan dengan nilai baseflow max indices (BFI) 
pada akuifer karst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
selama satu tahun pengamatan, Gua Gilap mengalami 
41 kali kejadian banjir, dengan nilai digital filtering 
sebesar 0,996, sedangkan perhitungan rasio total aliran 
dasar bulanan terhadap total aliran menunjukkan bahwa 
secara umum nilai rasionya mendekati angka sekitar 80 
%. Sementara itu rasio tiap kejadian banjir bervariasi 
dengan kisaran antara 45-75%.

“PEMISAHAN ALIRAN DASAR (DIFFUSE FLOW) HULU DAERAH TANGKAPAN HUJAN BRIBIN 
PADA ALIRAN GUA GILAP”
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INTISARI - Daerah Ngeposari merupakan rendahan 
morfologi, bagian dari fisiografi Cekungan Wonosari.  
Penutup rendahan terdiri dari endapan fluvial yang 
belum membatu. Batuan dasar pembentuk rendahan dari 
anggota Formasi Wonosari yang berumur Miosen Tengah 
– Pliosen. Tujuan penelitian adalah merekonstruksi 
Polje-purba Ngeposari berdasarkan hasil pendugaan 
georadar.  Metode GPR diterapkan dalam penelitian 
polje-purba Ngeposari, menggunakan alat Mala X3M, 
500 MHz shilded, dan dilakukan 57 lintasan. Ada bagian 
rendahan  yang  tertutupi oleh tanaman pangan, sehingga 
ditambahkan metode pengumpulan data ketebalan 
endapan penutup dari hasil lubang-uji dan pemboran 
tangan, dilengkapi dengan pemeriannya secara 
makroskopik. Topografi di sebelah selatan dan barat 
dari rendahan Ngeposari tampak bergelombang, dengan 
elevasi lebih dari 215 m dpl. Batuan dasar penyusunnya 
merupakan batugamping terumbu, terdiri dari asosiasi 
wackestone, grainstone, dan packstone. Singkapan 
batuan menunjukkan telah mengalami karstifikasi, 
menghasilkan karst minor dan karst mayor. Pada batas 

“PEMANFAATAN GPR UNTUK REKONSTRUKSI POLJE-PURBA NGEPOSARI KECAMATAN 
SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA”

Keywords : topografi metode georadar, Polje Purba

utara rendahan Ngeposari, mengalir Sungai Munggur  ke 
arah barat yang pembentukannya terkontrol oleh sesar 
normal. Morfologi Ngeposari dengan kekhasan seperti  
itu termasuk polje struktural. Hasil pendugaan georadar 
didukung data geologi, diketahui ketebalan endapan 
penutup di Ngeposari bervariasi 0,15 – 1,58 m, ketebalan 
paling tipis terbentuk di bagian tenggara, dan paling 
tebal di bagian baratlaut. Permukaan topografi batuan 
dasar pra pembentukan endapan penutup merupakan 
dataran, sampai agak bergelombang, dengan kelerengan 
merendah miring ke arah utara. Elevasi tertinggi 211,64 
m dpl pada koordinat UTM 464191, 9116342, dan 
elevasi terendah adalah 200,2 m dpl pada koordinat 
UTM 464470, 9116761. Kondisi morfologi  dengan cirri-
ciri tersebut, menunjukkan gambaran semakin rendah 
permukaan topografi batuan dasar terbentuk endapan 
penutup menebal. Pembentukan endapan penutup 
bertanggung jawab terhadap penguburan polje sehingga 
tidak aktif perkembangannya, dan tetaplah sebagai fosil 
polje atau polje-purba Ngeposari di bagian tepi selatan 
– timur Cekungan Wonosari.

pemasangan water lever data logger dan 

pengukuran debit pada aliran Sungai Gilap
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INTISARI - Studi aliran junction sungai bawah tanah di 
Gua Bribin menggunakan perunut radioisotope Iodium-
131, dilakukan setelah team dari Universitas Karlsruhe, 
Jerman menemukan junction atau percabangan sungai di 
bagian hulu dari bendungan Bribin. Dari percabangan 
tersebut dilakukan injeksi perunut yang dipantau di Gua 

Ngreneng, dimana hasilnya positif adanya hubungan 
antara percabangan tersebut dengan sungai di Gua 
Ngreneng. Studi ini sekaligus juga memberikan informasi 
bahwa aliran utama sungai di Gua Bribin tidak mengalir 
ke Gua Ngreneng, seperti yang pernah disimpulkan pada 
penelitian sebelumnya.

“STUDI ALIRAN JUNCTION SUNGAI BAWAH TANAH DI GUA BRIBIN MENGGUNAKAN 
PERUNUT RADIOISOTOP”
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“STUDI PROSPEK PENGEMBANGAN EKOWISATA PADA KAWASAN SEKITAR KARST 
GOMBONG SELATAN DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN WILAYAH”

Keywords : pengembangan ekowisata, kawasan sekitar karst, tenaga kerja, pendapatan asli daerah

INTISARI - Kegiatan ekowisata banyak diupayakan oleh 
pemerintah daerah untuk menyelamatkan lingkungan 
atau konservasi terhadap sumber daya alam. Dalam 
ekowisata terkandung unsur konservasi lingkungan yang 
melibatkan wisatawan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat lokal dalam jangka waktu yang lebih lama. 
Rencana kebijakan pengembangan kegiatan ekowisata 
pada kawasan sekitar Karst Gombong Selatan merupakan 
salah satu upaya pemerintah dalam pengelolaan kawasan 
karst yang berkelanjutan. Namun, pengembangan 
kegiatan ekowisata pada suatu kawasan yang sudah 
terdapat aktivitas ekonomi lain akan menyebabkan 
terjadinya perubahan aktivitas masyarakat terkait dengan 
kesempatan kerja yang pada tahap selanjutnya akan 

mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD).Kawasan 
Sekitar Karst Gombong Selatan merupakan kawasan 
dengan sektor ekonomi yang mempunyai sumbangan 
besar terhadap PAD Kabupaten Kebumen. Di wilayah ini 
terdapat kawasan wisata unggulan, usaha sarang burung 
walet pada gua-gua alamnya, penambangan batu kapur, 
dan sektor ekonomi lainnya yang mampu menyerap 
jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit. Di sisi lain, 
kerusakan lingkungan terus terjadi akibat dari aktivitas 
ekonomi yang ada. Oleh karena itu, rencana kebijakan 
pengelolaan kawasan karst dengan pengembangan 
ekowisata perlu diteliti prospeknya dalam mendukung 
keberlanjutan wilayah.

“MENGGALI POTENSI KARST MAROS-PANGKEP, SULAWESI”

Oleh: Yayuk R. Suhardjono
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INTISARI - Kawasan Gunung Sewu adalah kawasan 
bentang alam khas yang secara langsung dapat diindera 
mata karena ditandai sebaran batuan yang secara 
mudahnya disebut gamping atau kapur, cekungan-
cekungan berisi tanah guguran dari perbukitan kerucut 
di sekitarnya, telaga penampung air hujan, dan gua-gua 
bawah tanah. Secara umum masyarakat Gunung Sewu 
memiliki pola kehidupan sosial budaya dan ekonomi 
yang hampir sama karena tinggal di daerah yang mirip 
satu sama lain Tentu saja ada beberapa variabel yang 
berbeda tergantung dari pola mobilisasi sosial. Semakin 

dekat ke perkotaan, diversifikasi aktivitas, pekerjaan, dan 
gaya hidup semakin besar. Melalui metode Participatory 
Rural Appraisal khususnya alat Kalender Musim kita 
bisa mendapatkan gambaran pola kehidupan ekonomi 
masyarakat dan bagaimana mereka menyesuaikan diri 
dengan kondisi alam yang ada. Selain sebuah data, 
temuan ini juga sangat bermanfaat bagi pihak luar yang 
ingin bekerja bersama dengan masyarakat di kawasan 
Gunung Sewu supaya dapat berjalan harmonis dan 
seiring dengan keinginan masyarakat Gunung Sewu.

“POLA ADAPTASI MASYARAKAT KARST GUNUNG SEWU, TINJAUAN BERDASARKAN 
KALENDER MUSIM”
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Masyarakat memanfaatkan telaga yang kering sebagai lapangan sepakbola. Namun pada saat 

musim hujan, tingginya curah hujan menyebabkan terisinya lapangan tersebut oleh air hujan. Hu-

jan yang jatuh di permukaan tanah menjadi surface runoff dan terakumulasi ke cekungan (doline) 

hingga membentuk telaga. Ketiga gambar di bawah ini diambil di wilayah Kecamatan Ponjong, 

Gunungkidul pada kondisi musim yang berbeda, yaitu pada saat musim hujan, peralihan musim 

hujan ke musim kemarau, dan pada saat musim kemarau.



Potensi air yang melimpah merupakan salah satu  

sumberdaya alam yang terdapat di kawasan karst yang dapat 

menjadi energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi 

listrik.

Foto oleh Rahmadi, 2007

Pemetaan gua untuk pemanfaatan potensi sungai bawah 

tanah. Pemetaan ini merupakan pemetaan yang sulit dilakukan 

karena pendeknya jarak ukur antar stasiun pengukuran  dan 

sempitnya lorong.

Foto oleh Falah, 2006

“Goenoeng Sewoe Karst Forum Research 
Team Member”
Foto oleh Suprayitno, 2006



Foto oleh Rahmadi, 2007



“Ornamen teratai  gua (shelf  stone ) 
karena paleo-evaporasi  d i  sa lah satu 
gua di  karst  Gunungsewu”
Foto o leh Yul ianto,  2006


