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INTRODUKSI SPELEOLOGI 

1. Sejarah Penelusuran Gua 

• Masa Primitif, gua dihuni oleh manusia Cro Magnon dan berlindung, 

kuburan dan untuk pemujaan roh leluhur  

• 1674, John Beaumont seorang ahli bedah dan ahli geologi amatir dari 

Samerset Inggris melakukan pencatatan laporan ilmiah penelusuran gua 

sumuran (potholing) yang pertama kali dan diakui oleh British Royal 

Society  

• 1670 - 1680, Baron Johann Valsavor dari slovenia adalah orang pertama 

yang melakukan deskripsi terhadap 70 gua dalam bentuk laporan ilmiah 

lengkap dengan komentar, sketsa dan peta sebanyak 4 jilid dengan total 

mencapai 2.800 halaman. Atas jasanya British Royal Society memberikan 

penghargaan ilmiah kepadanya  

• 1818, Kaisar Habsburg Francis I adalah orang yang pertama kali 

melakukan kegiatan wisata di dalam gua yaitu saat mengunjungi Gua 

Adelsberg (Sekarang Gua Postonja di eks Yugoslavia). Kemudian Josip 

Jersinovic yaitu seorang pejabat di daerah tersebut tercatat sebagai 

pengelola gua profesional yang pertama  

• 1838, Pengacara Franklin Gorin adalah tuan tanah yang memiliki areal 

dimana gua terbesar dan terpanjang di dunia yaitu Mammoth Cave di 

Kentucky AS. Olehnya gua tersebut dikomersialkan dan dipekerjakannya 

seorang mulatto bernama Stephen Bishop berumur 17 tahun sebagai budak 

penjaga gua tersebut. karena tugasnya tersebut Stephen Bishop dianggap 

sebagai Pemandu Wisata Gua Profesional (Cave Guide) pertama. 

Mammoth Cave sendiri terdiri dari ratusan lorong (Stephen Bishop 

menemukan sekitar 222 lorong) dengan panjang 300 mil hingga kini 

belum selesai ditelusuri dan diteliti. Tahun 1983 oleh usaha International 

Union of Speleology, Mammoth Cave diakui oleh PBB sebagai salah satu 

warisan dunia (World Herritage)  

• 1866-1888, pada masa ini diakui sebagai saat lahirnya Ilmu Speleologi 

yang dipelopori oleh Edouard Alfred Martel (1859-1938)berkat usaha 

kerasnya selama 5 yang diakui sebagai Bapak Speleologi Dunia. Semua 

ini tahun dalam suatu Kampanye Penelusuran Gua yang berisi metoda 

yang menggabungkan bidang Ilmu Riset Dasar dalam eksplorasi gua 

sehingga dapat dilakukan suatu penelitian yang Multi disipliner dan 

Interdisipliner. Metoda tersebut diakui oleh para ahli sebagi cara yang 

paling tepat, konstruktif dan efisien dalam meneliti lingkungan gua. 

Bahkan tata cara tersebut dianggap sebagai pokok penerapan disiplin, tata 

tertib, etika dan moral kegiatan Speleologi Modern pada masa sekarang.  

2. Speleologi Modern dan Perkembangannya di Indonesia 

Speleologi berasal dari kata Spelaion (Gua) dan Logos (Ilmu) dalam bahasa 

Yunani. Arti umumnya adalah Ilmu Mengenal Gua namun secara khusus diartikan 
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sebagai Ilmu Riset Dasar yang mempelajari lingkungan gua dan aspek ilmiah 

yang ada di dalamnya. Bidang ini menyangkut banyak cabang ilmiah dari bidang 

sains yang lain seperti Biologi (mikrobiologi), Geologi, Kimia, Meteorologi, 

Anthropologi, Arkeologi, Minerologi, Sedimentologi juga bidang ilmu yang 

bersifat sosial seperti Ilmu Ekonomi, Geografi, Sosiologi, Sejarah, Turisme 

bahkan Mistik dan Legenda. 

Di Indonesia baru ada pada pertengahan dekade 70-an. Diperkenalkan oleh dr. 

Robby Ko King Tjoen DV. melalui media massa. Tahun 1979 bersama Norman 

Edwin (Alm.) mendirikan SPECAVINA club Caving pertama di Indonesia. 

Setelah bubar pada awal dekade 80-an maka pada Tanggal 23 Mei 1983 dr. Robby 

mendirikan HIKESPI (Himpunan Kegiatan Speleologi Indonesia) yang mendapat 

pengakuan Internasional dengan terdaftar di UIS (Union Internationale de 

Speleologie - anggota Kelompok F UNESCO) dengan nama FINSPAC 

(Federation of Indonesian Speleological Activities). Dan dari Pemerintah RI 

(terdaftar di LIPI sebagai organisasi afiliasi profesi ilmiah) sebagai satu-satunya 

organisasi yang mewadahi semua kegiatan speleologi di Indonesia secara resmi. 

3. Macam dan Fungsi Gua 

Pengertian gua adalah "suatu lorong bentukan alamiah di bawah tanah yang bisa 

dilalui oleh manusia, yang hanya bisa dilalui hewan saja disebut gua mikro". 

Dalam hal ini yang dimaksud adalah gua alam, namun ada juga gua buatan 

manusia seperti tempat perlindungan perang dan lain-lain. Gua alam dibagi dalam 

beberapa jenis berdasarkan letak dan batuan pembentuknya, yaitu : 

• Gua lava : terbentuk akibat pergeseran permukaan tanah akibat gejala 

keaktifan vulkanologi, biasanya sangat rapuh karena terbentuk dari batuan 

muda (endapan lahar) dan tidak memiliki ornamen batuan yang khas  

• Gua litoral : sesuai namanya terdapat di daerah pantai, palung laut ataupun 

di tebing muara sungai, terbentuk akibat terpaan air laut (abrasi)  

• Gua batu gamping (karst) : adalah fenomena bentukan gua terbesar (70% 

dari seluruh gua di dunia). Terbentuk akibat terjadinya peristiwa karst 

(pelarutan batuan kapur akibat aktifitas air) sehingga tercipta lorong-

lorong dan bentukan batuan yang sangat menarik akibat proses kristalisasi 

dan pelarutan gamping. Diperkirakan wilayah sebaran karst Indonesia 

adalah yang terbesar di dunia  

• Gua pasir, gua batu halit, gua es dsb. : adalah bentukan gua yang sangat 

jarang dijumpai di dunia, hanya meliputi 5% dari seluruh jumlah gua di 

dunia.  

Fungsi gua : 

• Tempat berlindung (primitif) manusia dan hewan  

• Tempat penambangan mineral (kalsit/gamping, guano) - tempat perburuan 

(walet, sriti, kelelawar)  
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• Obyek wisata alam bebas dan minat khusus  

• Obyek sosial budaya (legenda, mistik) - gudang air tanah potensial 

sepanjang tahun  

• Laboratorium ilmiah yang peka, lengkap dan langka  

• Indikator perubahan lingkungan paling sensitif  

• Fasilitas penyangga mikro ekosistem yang sangat peka dan vital bagi 

kehidupan makro ekosistem di luar gua.  

4. Apakah Speleologi Itu ? 

Pengertian Kata Speleologi adalah Ilmu mengenai gua atau ilmu yang 

mempelajari tentang lingkungan gua dan membahas berbagai aspek fisik dan 

biologisnya. Sedang caving adalah kegiatan penelusuran gua. Secara umum 

menurut ketentuan internasional, setiap kegiatan penelusuran gua harus 

mempunyai tujuan ilmiah dan konservasi (berlaku untuk gua alam bebas). 

Sedangkan bila untuk tujuan wisata maka hanya diperkenankan pada gua-gua 

khusus yang telah dibuka sebagai obyek wisata dan telah dikelola secara 

profesional, lintas sektoral dan terpadu. 

5. Etika Penelusuran Gua 

• Moto Speleologi dari NSS USA  

o Jangan MENGAMBIL sesuatu, kecuali mengambil GAMBAR  

o Jangan MENINGGALKAN sesuatu, kecuali meninggalkan JEJAK  

o Jangan MEMBUNUH sesuatu, kecuali membunuh WAKTU  

• Bertindak WAJAR  

o Tidak sok pamer atau menutup-nutupi kepandaian (merasa minder 

atau malu)  

o Jika tidak sanggup maka tidak memaksakan kehendaknya  

• Tunjukkan RESPEK Kepada Sesama Penelusur Gua  

o Tidak menggunakan peralatan atau bahan-bahan yang disediakan 

oleh rombongan lain tanpa persetujuan  

o Membahayakan penelusur gua yang lain, misalnya :  

� Mengambil atau memutuskan tali yang terpasang  

� Memindahkan peralatan ketempat lain  

� Menimpuk batu jika ada penelusur lain didalam gua  

o Menghasut penduduk disekitar gua agar menghalang-halangi atau 

melarang rombongan lain masuk gua karena tidak satu 

orang/kelompok pun boleh merasa memiliki kekuasaan/hak 

terhadap sebuah gua bahkan bila dia itu seorang ahli yang 

menemukan gua tersebut pertama kali kecuali pemilik tanah di 

mana gua itu berada  
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o Jangan melakukan penelitian yang sama jika ada rombongan 

penelusur lain yang sedang mengerjakannya DAN BELUM 

DIPUBLIKASIKAN (kecuali mendapatkan ijin)  

o Jangan gegabah sebagai penemu sesuatu sebelum mendapat 

konfirmasi dari kelompok2 resmi yang lain  

o Jangan melaporkan hal-hal yang tidak benar demi sensasi atau 

ambisi pribadi  

o Setiap usaha penelusuran gua adalah USAHA BERSAMA dan 

hasil publikasi tidak boleh menonjolkan DIRI SENDIRI tanpa 

mengingat jasa SESAMA PENELUSUR  

o Jangan menjelek-jelekkan penelusur lain dalam publikasi walau 

penelusur itu mungkin melakukan hal-hal yang bersifat negatif. 

Setiap publikasi negatif tentang sesama penelusur maka akan 

memberikan gambaran negatif terhadap semua penelusur gua.  

5. Kewajiban   

• Konservasi lingkungan gua harus menjadi TUJUAN UTAMA kegiatan 

Speleologi dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh SETIAP PENELUSUR  

• Membersihkan gua serta lingkungannya, menjadi kewajiban pertama para 

penelusur  

• Apabila sesama penelusur gua membutuhkan pertolongan darurat para 

penelusur gua wajib memberikan pertolongan itu  

• Setiap penelusur gua wajib menaruh respek terhadap penduduk sekitar 

gua. Minta ijin seperlunya, bila mungkin secara tertulis kepada yang 

berwenang, tidak membuat onar atau melakukan tindakan-tindakan yang 

melanggar ketenteraman dan menyinggung perasaaan panduduk. Jangan 

merusak pagar, tanaman penduduk atau menganggu hewan milik 

penduduk. Sedapat mungkin menghormati dan mematuhi larangan2 yang 

diberikan pemuka masyarakat setempat berkaitan dengan gua yang akan 

ditelusuri demi menjaga martabat kepercayaan setempat  

• Bila meminta ijin dari instansi resmi yang berwenang, maka harus 

dirasakan sebagai kewajiban untuk membuat laporan dan menyerahkan 

hasilnya pada instansi tersebut. Apabila meminta nasihat pada penelusur 

atau seorang lainnya, maka wajib pula menyerahkan laporan kepada 

kelompok penelusur atau penasehat perseorangan itu  

• Bagian-bagian yang berbahaya dalam suatu gua wajib diberitahukan 

kepada kelompok penelusur lain, apabila anda mengetahui adanya tempat-

tempat yang berbahaya  

• Sesuai dengan pandangan NSS dari USA, dilarang memamerkan benda-

benda mati atau hidup didalam gua untuk lingkungan NON penelusur gua 

dan NON Speleologi. Hal ini untuk menghindari dorongan kuat yang 

hampir pasti timbul, untuk ikut mengambil benda-benda itu guna koleksi 

pribadi atau untuk melakukan penelusuran gua tanpa pengetahuan teknis 

dan ilmiah yang cukup. Bila perlu hanya di pamerkan dalam bentuk foto2 

tanpa menyebutkan lokasi  
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• NSS juga tidak menganjurkan usaha mempublikasikan penemuan2 di 

dalam gua atau lokasi dari gua sebelum diyakini betul adanya pelestarian 

oleh yang berwenang, yang memadai. Perusakan lingkungan gua oleh 

orang awam menjadi tanggung jawab si penulis berita, apabila mereka 

mengunjungi gua2 itu sebagai akibat publikasi dalam media massa  

• Setiap terjadi musibah diwajibkan untuk di laporkan kepada sesama 

penelusur melalui media Speologi yang ada, hal ini perlu supaya jenis 

musibah yang sama dapat dihindari  

• Menjadi kewajiban mutlak bagi penelusur gua untuk memberitahukan 

kepada rekan-rekan terdekat lokasi mana akan pergi dan kapan ia akan 

diharapkan pulang. Di tempat lokasi gua, para penelusur wajib 

memberitahukan penduduk nama dan alamat para penelusur dan kapan 

diharapkan selesai menelusuri gua. Wajib memberitahukan penduduk 

siapa yang harus dihubungi, apabila penelusur belum keluar dari gua 

sesuai dengan waktu yang direncanakan  

• Para penelusur wajib memperhatikan keadaan cuaca. Wajib meneliti 

apakah ada bahaya banjir didalam gua waktu turun hujan lebat dan 

meneliti lokasi2 mana di dalam gua yang dapat dipergunakan untuk tempat 

menghindar dari banjir  

• Dalam setiap musibah setiap penelusur wajib bertindak dengan tenang 

tanpa panik dan wajib patuh pada instruksi pemimpin penelusuran  

• Setiap penelusur dianjurkan untuk melengkapi dirinya dengan peralatan 

dasar, untuk kegiatan yang lebih sulit digunakan peralatan yang memenuhi 

syarat dan ia wajib mempunyai pengetahuan tentang penggunaan peralatan 

itu  

• Setiap penelusur wajib melatih diri dalam berbagai keterampilan gerak 

penelusuran gua dan keterampilan menggunakan peralatan sekalipun 

dalam waktu2 non aktif  

• Setiap penelusur gua wajib membaca berbagai publikasi mengenai gua dan 

lingkungannya agar pengetahuan tentang Speleologi tetap berkembang, 

bagi yang mampu melakukan penyelidikan atau opservasi ilmiah 

diwajibkan melakukan publikasi agar sesama penelusur dapat menarik 

manfaat dari makalah2 itu.  

6. Peralatan 

Peralatan itu dapat dibagi menjadi dua katagori : 

A. Perlengkapan pribadi : 

• Lampu, syaratnya harus bisa ditempelkan pada helm  

• Helm, diusahakan yang tidak mudah pecah. Jika ternyata pecah tidak akan 

melukai kepala  

• Coverall (Werkpak), dengan warna yang menyolok  

• Sarung tangan, sebaiknya dari kulit yang lemas atau karet  
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• Sepatu, usahakan yang tinggi sehingga dapat melindungi dari gigitan 

binatang berbisa atau terkilirnya pergelangan kaki  

• Sumber cahaya cadangan, bisa berupa lilin senter korek api  

• Peluit, sebagai alat komunikasi darurat.  

Perlengkapan tersebut hanya dapat dipergunakan untuk gua Horisontal (datar), 

atau gua yang agak rumit hingga memerlukan keterampilan untuk mendaki dan 

menuruni secara bebas tanpa peralatan (Free Climbing). Perlengkapan pribadi ini 

harus diperluas apabila hendak melakukan penelusuran dalam jangka waktu yang 

lama, banyak terdapat air dan banyak memiliki lorong. 

• Tempat air minum, dibutuhkan bila penelusuran lebih dari 3 jam, dapat 

pula untuk mengisi tabung karbit  

• Makanan, harap dibawa jika menelusuri gua lebih dari 6 jam  

• Pakaian, yang kering luar dan dalam  

• Pelampung, untuk berenang  

• Masker hidung, ini terutama digunakan untuk gua yang banyak Guano-nya 

(penyebab sakit paru-paru)  

• Alat tulis kedap air, untuk penelusuran yang rumit dan jauh sebagai 

catatan perjalanan dan untuk keperluan pemetaan  

• Peralatan pemetaan, klinometer, rollmeter, kompas prisma, altimeter, 

barometer, thermometer dan tripod  

• Alat penunjuk jalan, alat ini bisa berupa bendera, benang dll. dipergunakan 

untuk gua yang banyak lorongnya  

• Jam tangan kedap air, penunjuk waktu yang akurat sangat penting dalam 

penelusuran.  

• Alat fotografi, untuk keperluan dokumentasi diperlukan kamera SLR, 

lampu kilat minimum 2 unit, aneka lensa filter, lensa zoom, shutter release, 

tripod dan bila ada kamera tahan air.  

Untuk melakukan eksplorasi gua vertikal atau sumuran, tentunya peralatan 

tersebut diatas tidak memadai. Untuk keperluan tersebut dikenal suatu cara yang 

disebut SRT (Single Rope Technique) atau teknik menaiki dan menuruni tali 

tunggal, maka kita harus melengkapi dengan alat lainnya yaitu : 

• Sit Harnes (dada), tali pengaman dada  

• Harnes duduk, tali pengaman/tambatan pinggang  

• Buntut sapi (Cow's Tails) atau tali pengaman darurat  

• Maillon Rapide (Delta), penyambung harnes dan tempat mengait alat  

• Croll (Chest Jammer) alat menaiki tali  

• Hand Jammer, alat menaiki tali  

• Decender, alat untuk menuruni tali  

• Tali prusik, 2 pasang  

• Webbing, tali pita.  
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B. Perlengkapan kolektif : 

Peralatan ini sangat dibutuhkan untuk kegiatan bersama (beregu) dan harus ada 

seseorang yang bertanggung jawab pada peralatan tersebut. Pemeliharaan barang 

kolektif ini sebaiknya dilakukan bersama dan dapat juga ditugaskan kepada satu 

orang. Sebaiknya yang memelihara alat tersebut diserahkan pada orang yang 

mengerti pada peralatan tersebut, jangan diberikan pada pemula karena sensitifnya 

peralatan. Namun adakalanya kecenderungan dalam suatu organisasi untuk 

melimpahkan tanggung jawab tersebut pada pemula, dalam hal ini sangatlah tidak 

tepat. 

• Tali, dalam hal ini mutlah diperlukan dalam kegiatan penelusuran gua 

vertikal. Alat ini sangat sensitif dan nyawa penelusur bergantung pada 

kualitas dan cara pemeliharaannya. Untuk penelusuran dipergunakan tali 

statik atau tali Speleo dan diperlukan yang berdiameter 9 - 11 mili. Untuk 

panjang tali disesuaikan dengan kebutuhan  

• Tangga kawat baja, sangat fleksibel dalam penggunaannya dan mudah 

dibawa. Sangat aman untuk melintasi air terjun terurtama jika rombongan 

sebagian besar kurang mampu menggunakan peralatan SRT. Tiap 

penggunaan tangga baja ini harus menggunakan pengaman (Safty line) tali 

dinamis  

• Tas besar (speleo bag), untuk tempat tali atau peralatan yang lainnya  

• Perahu karet, untuk mengarungi sungai atau danau  

• Pulley, sering disebut dengan katrol dan bermanfaat untuk Rescue  

7. Bahaya-bahaya 

Survival dalam caving tidaklah dimungkinkan, oleh karena itu kecelakaan di 

dalam gua selalu berakibat fatal. Karena dilakukan dalam keadaan gelap total 

maka tingkat kesulitan dan resiko setiap aktifitas adalah 2 kali lipat daripada di 

luar gua. Apalagi di Indonesia belum ada (belum mampu) membentuk suatu tim 

rescue (SAR) gua baik secara lokal maupun nasional walaupun telah banyak gua 

dibuka sebagai obyek wisata. Di luar negeri fasilitas SAR adalah sarana mutlak 

bagi penyelenggaraan suatu obyek wisata gua. 

NSS USA menyebutkan usia minimum penelusur gua (profesional dan amatir) 

adalah 20 tahun sebagai batas psikologis (kecuali beberapa gua wisata khusus 

mengijinkan siswa SD masuk). Alasan utamanya karena 90% kejadian kecelakaan 

menimpa mereka dengan klasifikasi "Young (Teenager) Male Unafiliated 

Novice" (Remaja/anak laki-laki belasan tahun yang tidak terlatih dan tidak 

terdaftar pada kelompok speleologi resmi). Namun di Indonesia tidak ada 

ketentuan batasan umur, bahkan di daerah tertentu seperti di Karang Bolong Jawa 

Barat remaja belasan tahun telah memasuki gua untuk menambang kapur atau 

sarang burung walet dengan peralatan tradisional. Maka jelas sekali bahwa 

kestabilan emosional dan keterlatihan/keterampilan yang memadai adalah syarat 

utama keselamatan penelusuran. Bahkan secara internasional syarat keterampilan 
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ini seharusnya dinyatakan dalam bentuk sertifikasi yang dikeluarkan melalui 

kursus / pelatihan resmi oleh Federasi Speleologi setempat (di Indonesia adalah 

HIKESPI). 

Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila kalangan penelusuran gua memiliki 

motto keselamatan "SEDIA PAYUNG SEBELUM MENDUNG" sehingga tidak 

cukup bersiaga dikala ada gejala bahaya namun justru jauh sebelum itu. Maka 

estimasi perubahan situasi harus senantiasa diperhatikan. Tingginya jam terbang, 

pengetahuan, keterampilan dan senioritas tidak cukup dijadikan patokan 

keamanan karena apa yang bakal dihadapi di dalam gua tidak seorangpun dapat 

memastikan. Etika pencegahan kecelakaan adalah : 

• Tidak memaksakan menelusuri gua bila badan kurang sehat  

• Keterampilan kurang terutama pada gua vertikal  

• Peralatan tidak lengkap, kurang terawat dan sudah uzur  

• Kesiapan mental kurang (sedang patah hati atau stress)  

• Anggota terlemah adalah patokan standar penelusuran, apabila anggota 

terlemah mengalami gangguan maka saat itu juga penelusuran harus 

dihentikan tanpa dapat ditawar lagi  

• Jumlah anggota kelompok tidak kurang dari 4 orang  

• Jangan masuk gua di musim hujan, seorang penelusur gua pada masa ini 

biasanya cuti kegiatan dan hanya diisi dengan latihan ringan atau 

memperdalam pengetahuan  

• Mintalah ijin kepada orang tua dan aparat daerah setempat dan instansi 

terkait sekaligus berpamitan dengan sejujurnya tentang tujuan dan lokasi 

kegiatan, perhatikan dengan cermat serta patuhi segala wejangan atau 

nasihat mereka  

• Tinggalkanlah pesan sebagai berikut :  

•  

o Hari, tanggal  

o Nama pemimpin kelompok, alamat, no. telepon  

o Nama, alamat, telepon anggota lain  

o Tujuan memasuki gua : ILMIAH/OLAH RAGA/WISATA  

o Nama gua, lokasi : (dukuh, desa, kecamatan, kabupaten) - Mulai 

masuk gua pukul, rencana keluar pukul APABILA SAMPAI 

PUKUL ..... BELUM KELUAR GUA MAKA MUNGKIN 

TELAH TERJADI KECELAKAAN MAKA HARAP 

SEGERA MELAPOR KEPA- DA LURAH, POLISI DAN 

MEMINTA BANTUAN DENGAN MENGHUBUNGI: - 

NAMA, ALAMAT, NOMER TELEPON - NAMA, ALAMAT, 

NOMER TELEPON SEGALA PERONGKOSAN/UANG 

YANG DIPERLUKAN UNTUK MENERUSKAN BERITA 

INI AKAN DIGANTI DUA KALI LIPAT. TERIMA KASIH.  

Formulir ini diberikan kepada pejabat dan instansi berwenang setempat dan 

ditempel di kaca mobil. 
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Macam-macam bahaya : 

• Terjatuh, seringkali akibat kesalahan estimasi terhadap jarak (distorsi) 

karena gelap. Melompat adalah hal yang haram dalam kegiatan 

penelusuran gua  

• Kekurangan oksigen dan gas beracun, lorong penuh kelelawar atau 

tumpukan guano, banyak terdapat akar pohon menjulur, tidak berair, 

berbau belerang dan pengap harus dihindari karena penuh dengan 

kandungan gas beracun seperti CO dan HS. Tanda-tanda umum kurangnya 

oksigen atau serangan gas racun biasanya terjadi pening dan halusinasi  

• Keruntuhan atap dan meledak, adalah kejadian tak terduga yang tidak 

dapat dihindari bisa diakibatkan gempa bumi atau ledakan dalam gua 

(jangan membuang sisa karbit dalam gua atau masuk ke lorong penuh 

guano dengan lampu karbit). Untuk menghindarinya perhatikan apakah 

lokasi tersebut merupakan bekas penambangan kapur atau dekat dengan 

lokasi peledakan dinamit sebuah proyek  

• Banjir, bisa dideteksi bila terdengar suara gemuruh dalam lorong, air 

sungai yang terasa hangat dan terlihat sampah hanyut dalam aliran air. 

Perhatikan batas air di dinding sehingga dapat diperkirakan ketinggian air 

saat banjir, tentukan juga sebuah lokasi atau cekungan di atas batas banjir 

sebagai tempat berlindung darurat bila terjebak banjir  

• Hewan berbisa, walaupun menurut pakar biospeleologi mereka ini hidup 

di daerah mulut gua sampai 100 m. ke dalam namun bisa saja hewan 

seperti ular ditemui jauh di dalam gua karena terhanyut aliran air atau 

terperosok ke dalam dari atap atau ventilasi gua. Hindarilah cekungan dan 

lobang di sekitar mulut gua karena di tempat itu mereka bersarang. Bahaya 

lain adalah gigitan atau kelelawar dapat mengakibatkan rabies, kotorannya 

(guano) menyebabkan histoplasmosis (penyakit jalan pernafasan seperti 

TBC). namun umumnya hewan gua tidak mengganggu  

• Eksposure, hipotermia dan dehidrasi sangat mungkin terjadi akibat terpaan 

angin kencang dari aven (ventilasi gua atau jendela karst), baju yang basah 

karena berendam terlalu lama dalam air gua. Dehidrasi dapat dihindari 

dengan jalan minum sebelum haus (ingat sedia payung sebelum mendung) 

karena minum di saat haus datang berarti sudah sangat terlambat karena 

lebih dari 25% cairan tubuh telah lenyap, ingat penguapan cairan dan 

panas tubuh dalam gua terjadi sangat cepat tanpa terasa (bahkan dapat 

dilihat dengan jelas uap air yang keluar dari tubuh bila dilihat dengan sorot 

lampu)  

• Kegagalan peralatan, kelengkapan dan kecanggihan peralatan bukan 

jaminan apabila tidak diikuti dengan perawatan dan pengetesan rutin  

• Bahaya terbesar bagi penelusur gua 99% justru adalah di jalan raya, 

kelelahan akibat padatnya jadwal penelusuran mengurangi konsentrasi 

pada saat mengemudi. Jalan terbaik sewalah pengemudi profesional yang 

tidak terlibat dalam tim sebagai tenaga penunjang mobilitas.  
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CAVING (PENYUSURAN GUA) 
 

I. ETIKA PENELUSURAN GUA  

Menelusuri gua dapat dikerjakan untuk olah raga maupun untuk tujuan 

ilmiah. Namun kedua kategori penelusur gua wajib menjunjung tinggi ETIKA dan 

KEWAJIBAN kegiatan penelusur gua ini agar lingkungan tidak rusak, agar para 

penelusur gua ini agar lingkungan tidak rusak, agar para penelusur sadar akan 

bahaya-bahaya kegiatan ini dan mampu mencegah terjadinya musibah dan agar si 

penelusur sadar akan kewajibannya terhadap sesama penelusur dan masyarakat 

disekitar lokasi gua-gua. Kemahiran teknik saja TIDAK CUKUP untuk 

menganggap dirinya mampu dan pantas melakukan kegiatan penelusuran gua.  

Seorang pemula atau yang sudah berpengalaman sekalipun harus memenuhi 

ETIKA dan KEWAJIBAN penelusuran gua. 

 

II. ETIKA  

Sejak semula harus disadari bahwa seorang penelusur gua DAPAT merusak 

gua, karena membawa kuman, jamur, dan virus asing ke dalam gua yang 

lingkungannya masih murni, tidak tercemar. Penelusuran gua akan merusak gua 

apabila meninggalkan kotoran berupa sampah, sisa karbit, puntung rokok, sisa 

makanan, batu baterai mati, kantong plastik, botol/kaleng minuman dan makanan 

dalam gua. 

MEMBUANG benda-benda tersebut di atas adalah LARANGAN 

MUTLAK juga dilarang corat-coret gua dengan benda apapun juga. 

Karenanya ikutilah MOTTO NSS dari USA 

“jangan mengambil sesuatu……… kecuali mengambil potret” 

“jangan meninggalkan sesuatu ….. kecuali meninggalkan jejak”  

“jangan membunuh sesuatu ……... kecuali membunuh waktu”  

Gua adalah bentukan alam yang terbentuk dalam kurun waktu ribuan tahun. 

Setiap usaha merusak gua mendatangkan kerugian yang tidak dapat di tebus. 

Karenanya jangan merusak gua, mengambil atau memindahkan sesuatu di dalam 

gua tanpa tujuan jelas yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Untuk tujuan ilmiah sekalipun harus diusahakan pengambilan specimen 

secara cermat, terbatas dan selektif. Itupun setelah diyakini, bahwa belum tersedia 

specimen yang sama di dalam laporan atau museum dan belum diambil specimen 

yang sama oleh ahli speleologi lainnya. 

Menelusuri dan meneliti gua harus dilakukan dengan penuh RESPEK, tanpa 

mengganggu, mengusir, merusak/mengambil isi gua, baik yang berupa benda mati 

atau yang hidup.  

Menelusuri gua harus disertai kendaraan, bahwa kesanggupan dan 

ketrampilan pribadi TIDAK USAH DIPAMERKAN. Sebaliknya 

ketidakmampuan tidak perlu ditutupi oleh karena rasa malu. Bertindaklah 

sewajar-wajarnya, tanpa membohongi diri sendiri dan orang lain. Apabila tidak 

sanggup, tetapi dipaksakan maka hal ini akan membawa akibat buruk yang tidak 

dapat dipertanggungjawabkan. Adalah melanggar ETIKA untuk memandang 

rendah ketrampilan serta kesanggupan sesama penelusur. Juga melanggar etika 
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bila memaksakan diri dilakukan tindakan di luar kemampuan teknis juga apabila 

belum siap mental dan kesehatan tidak memadai.  

Tunjukkan RESPEK terhadap penelusur gua dengan cara : 

� Tidak menggunakan bahan-bahan atau peralatan yang disediakan oleh 

rombongan lain tanpa persetujuan mereka.  

� Jangan membahayakan para penelusur lain, misalnya menimpukkan batu 

ketika ada penelusur lain di dalam gua, mengambil atau memutuskan tali yang 

sedang terpasang, memindahkan tangga atau alat-alat lain yang dipasang 

pemakai, penelusur lain.  

� Menghasut penduduk di sekitar gua untuk melarang atau menghalangi 

rombongan lain memasuki gua, karena tidak ada satupun gua di bumi ini milik 

perseorangan kecuali apabila gua itu telah dibeli oleh yang bersangkutan. 

� Untuk tujuan ilmiahpun, setiap gua harus dapt diteliti setelah menempuh 

prosedur yang berlaku.  

� Jangan gegabah menganggap anda penemu sesuatu, kalau anda yakin betul, 

bahwa tidak ada orang lain yang menemukannya pula.  

� Jangan melaporkan hal-hal yang tidak benar demi sensasi atau ambisi pribadi, 

karena hal ini berarti membohongi diri sendiri dan dunia ilmu speleologi 

khususnya.  

� Setiap usaha penelusuran gua ialah USAHA BERSAMA. Bukan usaha yang 

dicapai sendiri. Karena setiap publikasi dari hasil penelusuran gua tidak boleh 

menonjolkan prestasi pribadi tanpa mengingat jasa  sesama penelusur.  

� Jangan menjelek-jelekkan nama sesama penelusur dalam suatu publikasi 

walaupun si penelusur itu mungkin berbuat hal-hal negatif secara sadar atau 

tidak sadar. Setiap publikasi negatif tentang sesama penelusur akan 

memberikan gambaran negatif terhadap semua penelusur gua.  

� Jangan melakukan penelitian yang sama apabila ada rombongan lain yang 

sedang mengerjakan DAN BELUM MEMPUBLIKASIKANNYA. 

 

III. BAHAYA-BAHAYA PENELUSURAN GUA 
Bahaya-bahaya penelusuran gua secara sudut pandangnya dapat dibedakan 

menjadi dua : 

A. Antroposentrisme, meninjau sudut pandang bahaya penelusuran gua terhadap 

penelusur gua, biasanya  

     terjadi akibat kealpaan atau kecerobohan penelusur gua itu sendiri. 

B. Speleosentrisme, meninjau dari sudut pandang bahaya penelusuran gua 

terhadap gua itu sendiri, dari tindakan-tindakan para penelusur gua. 

 

Bahaya-bahaya dari sudut pandang Antrosentrisme : 

1. Terpeleset/terjatuh dengan akibat fatal, atau gegar otak, terkilir, terluka, 

patah tulang dsb. Hal ini paling sering terjadi, antara lain karena : 

penelusur terburu-buru meloncat, salah menduga jarak dan sebagainya. 

 

2. Kepala terantuk atap gua/stalaktit/bentukan gua lainnya. Akibatnya : luka 

memar, luka berdarah, gegar otak. Wajib pakai helm. 
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3. Tersesat. Terutama bila lorong bercabang-bertingkat dan daya orientasi 

pemimpin regu penelusur kurang baik. Karenanya setiap penelusuran 

wajib dilakukan dengan penuh perhatian oleh setiap penelusur. Bentuk 

lorong yang telah dilewati, dibelakang pungung harus diperhatikan secara 

periodik, karena saat kembali pasti berbeda dengan saat pergi. Pada setiap 

percabangan ditinggalkan tanda yang mudah dikenal dan tidak merusak 

lingkungan (misalnya tumpukan batu, atau kertas berwarna dan berefleksi 

bila terkena sorotan lampu (fluorensensi) yang mudah diangkat kembali). 

Hal ini tambah penting, apabila kecuali bercabang gua bertingkat banyak. 

 

4. Tenggelam. Terutama apabila nekat memasuki gua pada musim hujan 

tanpa mempelajari topografi dan hidrologi karst maupun sifat sungai di 

bawah tanah. Bahaya semakin nyata kalau harus melewati air terjun atau 

jeram deras. Apalagi kalau harus melakukan penyelamatan bebas tanpa 

alat dan penelusur kurang mahir berenang/menyelam. Jangan lupa 

membawa pelampung dan sumber cahaya kedap air. Mengarungi sungai 

yang dalam, harus pakai tali pengaman dengan lintasan tepat. 

 

5. Kedinginan (Hipotermia). Hal ini terutama bila lokasi gua jauh di atas 

permukaan laut, penelusur beberapa jam terendam air, dan adanya angin 

kencang yang berhembus dalam lorong tersebut. Diperberat apabila 

penelusur lelah, lapar, tidak pakai pakaian memadai. Karenanya harus 

tepat mengetahui lokasi mulut gua dan lorong-lorong ketinggiannya di atas 

permukaan laut (diukur pakai altimeter), suhu air dan udara dalam gua. 

Harus pula masuk gua dalam keadaan fisik sehat, cukup makan dan bawa 

makanan cadangan bergizi tinggi.  

 

6. Dehidrasi. Kekurangan cairan. Hal ini sudah merupakan bahan penelitian 

cermat di Perancis. Hampir senantiasa bila sudah timbul rasa haus, sudah 

ada gejala dehidrasi. Karenanya sudah menjadi suatu  kewajiban yang 

tidak dapat ditawar lagi, bahwa sebelum memasuki gua, setiap penelusur 

harus minum secukupnya. Cairan paling tepat untuk menghindari 

dehidrasi ialah larutan oralit atau garam anti diare. 

 

7. Keruntuhan atap atau dinding gua. Ini memang nasib sial, tetapi sudah 

cukup sering terajdi di luar negeri menaiki tebing dengan andalan pada 

paku tebing yang dindingnya rapuh. Atau bila kebetulah terjadi gempa 

bumi. Karenanya wajib mempelajari dan memperbaiki sifat batu-batuan 

dinding dan atap gua. Runtuhan atap yang berserakan bukan berarti gua itu 

rapuh, karenamungkin saja atap itu sudah puluhan tahun yang lalu runtuh, 

tetapi penelusur wajib memperhatikan apakah lapisan-lapisan batu 

gamping yang menunjang atap itu kuat atau sudah terlihat terlepas. 

 

8. Radiasi dalam gua. Hal ini belum diperhatikan sama sekali di Indonesia, 

padahal di luar negeri sudah merupakan bahaya nyata. Terutama akibat gas 

radioaktif radon dan turunannya. Penelusur yang sering memasuki gua 
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yang bergas radon ini dapat menyerap secara akumulatif gas ini ke dalam 

paru-parunya, dan terbukti, apabila penelusur gemar merokok, maka 

bahaya menderita kanker paru-paru akan berlipat ganda. Itu sebabnya 

sangat dicela penghisap rokok menjadi penelusur gua. Merokok dalam gua 

dilarang mutlak karenameracuni udara gua dan paru-paru penelusur 

lainnya yang tidak merokok.  

 

TEORI KLASIK MENGENAI PERKEMBANGAN PERGUAAN 

Banyak debat intensif yang terjadi selama abad ini yang menyangkut ilmu 

pengetahuan geomorfologi yang berhubungan dengan asal muasal gua di batu 

gamping. Apakah gua terbentuk diatas water table (zona vadose), dibawah water 

table (zona phreatic), atau pada bidang dari water table itu sendiri? Beberapa teori 

dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Teori Vadose-Dwerry house (1907), Greene (1908), Matson (1909), dan 

Malott (1937) mempertahankan bahwa sebagian besar perkembangan gua 

berada di atas water tabel dimana aliran air tanah paling besar. Jadi, aliran 

air tanah yang mengalir dengan cepat, yang mana gabungan korosi secara 

mekanis dengan pelarutan karbonat, yang bertanggung jawab terjadap 

perkembangan gua. Martel (1921) percaya bahwa begitu pentingnya aliran 

dalam gua dan saluran (conduit) begitu besar sehingga tidak berhubungan 

terhadap hal terbentuknya gua batu gamping sehingga tidak relevan 

menghubungkan batugamping yang ber-gua dengan dengan adanya water 

table, dengan pengertian bahwa permukaan tunggal dibawah keseluruhan 

batuannya telah jenuh air. 

2. Teori Deep Phreatic-Cjivic (1893), Grund (1903), Davis (1930) dan Bretz 

(1942) memperlihatkan bahwa permulaan gua dan kebanyakan 

pembesaran perguaan terjadi di kedalaman yang acak berada di bawah 

water table, sering kali pada zona phreatic yang dalam. Gua-gua diperlebar 

sebagai akibat dari korosi oleh air phreatic yang mengalir pelan. 

Perkembangan perguaan giliran kedua dapat terjadi jika water table 

diperrendah oleh denudasi (penggundulan) permukaan, sehingga 

pengeringan gua dari air tanah dan membuatnya menjadi vadose dan udara 

masuk kedalam gua. Selama proses kedua ini aliran permukaan dapat 

masuk ke sistem perguaan dan sedikit merubah lorong gua oleh korosi. 

3. Phreatic Dangkal atau Teori Water Table-Swinnerton (1932), R Rhoades 

dan Sinacori (1941), dan Davies (1960) mendukung gagasan bahwa air 

yang mengalir deras pada water tabel adalah yang bertanggungjawab 

terhadap pelarutan di banyak gua. Eleveasi dari water table berfluktuasi 

dengan variasi volume aliran air tanah, dan dapat menjadi perkembangna 

gua yang kuat didalam sebuah zone yang rapat diatas dan dibawah posisi 

rata-rata. Betapapun, posisi rata-rata water table harus relatif tetap konstan 

untuk periode yang lama. Untuk menjelaskan sistem gua yang multi 

tingkat, sebuah water table yang seimbang sering dihubungkan dengan 
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periode base levelling dari landscape diikuti dengan periode peremajaan 

dengan kecepatan down-cutting ke base level berikutnya. 

Sekalipun sebagian besar speleologis akan setuju bahwa tiga teori diatas 

dapat diaplikasikan pada beberapa hal, kebanyakan akan diperdebatkan apakah 

gua dibentuk terutama pada atau didekat water table. Masuknya aliran bawah 

permukaan, biasanya dikelompokkan sebagai teori vadose, telah memiliki sedikit 

dukungan selama beberapa tahun. Mallot (1937) menyimpulkan bahwa gua-gua 

yang besar di bagian Selatan Indiana dihasilkan dari aliran permukaan menjadi 

terbelokkan kedalam bawah tanah dan membuat gua-gua pada atau didekat water 

table. Mallot (1952) menyebutkan Lost River di Indiana adalah salah satu contoh 

yang baik dari invasi aliran permukaan terhadap bawah permukaan. Woodward 

(1961) dan Howard (1963), dan Crawford (1978; 1987) terkenal diantara yang 

lainnya yang memiliki usulan mengenai teori invasi terhadap perkembangan gua. 

 

Dalam diskusi hidrologi daerah batu gamping Smith, Atkinson dan Drew 

(1976) mengusulkan bahwa debate pada alam drainase batu gamping telah terjadi 

antara dua kampus yang besar sedangkan sebelumnya ada tiga. 

 

Satu kampus, mengambil gagasan dari Grund (1903), telah 

mempertahankan bahwa sirkulasi air dalam batu gamping secara mendasar sama 

dengan rekahan batuan lain, dan untuk itu gua-gua berkembang sebagai sebuah 

konsekuensi dari sirkulasi dan tidak besar pengaruh polanya (lihat, sebagai 

contoh, Davis, 1930; Swinnerton, 1932; Rhoades dan Sinacore, 1941). Di pihak 

lain, kampus berikutnya mengikuti Martel (1910) cenderung untuk 

mempertahankan bahwa tanpa gua dan lorong tidak akan terdapat sirkulasi bawah 

tanah, atau secara virtual tidak ada, dan untuk itu rezim air tanah kawasan 

batugamping sama sekali berbeda dengan batuan lain (Trombe, 1952). (Ford dan 

Cullingford, 1976, p. 209). 

 

Mereka menyimpulkan bahwa dua model yang rupanya saling 

berseberangan antara Grund dan Martel adalah tipis, kecuali kasus yang ekstrim 

dari berbagai pandangan mengenai kemungkinan sistem drainase dan bahwa 

sebagian besar bentukan rupa kawasan batugamping dari dua kampus, sedangkan 

area yang menampilkan salah satu bahan dari yang lain adalah tipis saja. 

 

Problem utama dari teori klasik dari asal muasal gua adalah peran minor 

yang ditempatkan terhadap struktur, stratigrafi, topgrafi, dan keadaan hidrologi. 

Sekarang terlihat nyata bahwa tidak ada satu teori tentang asal muasal dan 

perkembangan gua dapat diaplikasikan ke semua gua. Ford (Ford dan Cullingford, 

1976) bertahan bahwa dimulai sejak dua situasi geologi tepat sama, satu teori 

umum dari speleologi adalah tidak mungkin. Sekalipun banyak faktor umum 

untuk terhadap banyak area kepentingan relatif mereka akan tergantung kepada 

situasi geologi dan kemudian tiap area akan memiliki sejarah speleogenisis sendiri 

yang unik. 
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Sedangkan, jika ada area dengan situasi geologi yang sangat sama, dapat 

dipercayai bahwa model speleogenesis dapat dikembangkan untuk daerah yang 

memilki kesamaan struktur, stratigrafi, setting topografi dan hidrologi. 

 

(Bagian ini diperoleh dari Reeder, 

 (1988 Situs asli:http//www.dyetracing.com/karst/  

 

DAMPAK PENELUSUR GUA TERHADAP GUA 

Penelusuran gua, sekalipun dilakukan dengan hati-hati tetap dapat 

membahayakan gua dan isinya. Bagaimana solusi terbaiknya? 

Satu rangkaian penggunaan gua oleh manusia dapat diringkas kurang lebih adalah 

sebagai berikut: penggunaan gua oleh masyarakat lokal - penjelajahan oleh 

speleologiwan - peningkatan kunjungan gua sebagai kegiatan caving rekreasi - 

penelitian ilmiah - penipisan sumber daya fisik dan biologi - dan akhirnya 

perlindungan terhadap apa yang tersisa. 

 

Pemadatan sedimen dan pengeruhan air 

Rencana konservasi gua harus mempertimbangkan dampak pengunjung 

terhadap fauna bawah tanah. Dampak biologis dari kunjungan gua yang berulang 

kali, jauh lebih berbahaya daripada pengaruh fisik yang berupa pemadatan 

sedimen, pengotoran flowstone dan erosi. Banyak binatang gua yang binasa oleh 

sepatu boot penelusur gua, bahkan belakangan penelusur gua tersebut tidak 

mengetahui keberadaan binatang-binatang tersebut. Kunjungan berulang kali 

memadatkan sedimen dan menghilangkan habitat potensial dan dapat 

menghasilkan peningkatan aliran air serta erosi aliran-aliran kecil di turunan-

turunan pada flow stone dan dripstone. 

Longsoran sedimen akibat dilewati oleh caver, dapat masuk kedalam air 

sehingga mencekik fauna yang hidup atau hidupan lain yang ada di dalam air 

tersebut. Sedangkan fauna aquatik ini sangat besar pengaruhnya terhadap 

ekosistem gua. 

Perhatikan!! Anggap saja bahwa tim anda sedang memasuki gua yang 

"perawan". Di suatu lorong yang berlumpur tebal (katakanlah lebih dari 30 cm), 

sehingga jalanpun susah. Dan di lumpur ini seringkali dijumpai fauna terestrial 

(fauna daratan), sampai berukuran milimeter. Di salah satu atau beberapa 

bagiannya terdapat saluran air atau parit-parit kecil. Di jalur air ini, biasanya 

lumpur lebih padat sehingga lebih mudah dilalui. Namun di air ini pula hampir 

selalu hidup fauna aquatik yang tidak dapat hidup di lumpur disekitarnya, 

ukurannya pun juga sangat kecil. Jalur mana yang anda pilih untuk melewati 

lorong ini? 

Jalur yang pertama kali dilewati oleh penelusur pertama, cenderung untuk 

diikuti oleh kunjungan berikutnya. Maka, jika anda spesialis gua "perawan", harap 

berhati-hati dalam menentukan jalur penelusuran!!! 
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Masuknya Energi Tambahan 

Masuknya sumber energi tambahan kedalam gua adalah salah satu cara 

dimana caver (penelusur gua) dapat merubah ekosistem gua secara drastis atau 

pelan-pelan. Sementara, banyak gua yang flora atau faunanya dapat bertahan 

hidup karena energi yang ada di dalam gua rendah dan konstan. Sebagian lain 

membutuhkan energi lebih besar. Dan ini bisa terbawa masuk oleh caver. 

Caver dapat memanaskan lingkungan gua dengan panas tubuhnya sendiri, 

sehingga ini menyediakan energi tambahan dari kondisi semula. Di Gua 

Remouchamps, Belgia, satu rombongan wisatawan terdiri dari 87 orang, telah 

menaikkan suhu udara gua 1,5°C selama kunjungan lima menit (Merenne-

Schoumaker 1975).  

Sumber energi tambahan, dapat dihasilkan dari sisa-sisa makanan caver. 

Disarankan bahwa setiap caver membawa lembaran plastik, dimana caver duduk 

diatasnya saat dia makan. Di sekitar tubuh caver akan tersebar sisa-sisa atau 

remah makanan - coklat, biskuit, tetesan - yang mewakili peningkatan 

ketersediaan energi di dalam gua. Hal-hal ini menjadi tempat yang potensial untuk 

kolonisasi jamur dan bakteri, atau mekanan fauna gua. 

Penelusur gua juga harus memilih jenis pakaian yang dikenakan. Sweaters 

dan jenis lain yang menghasilkan bulu tidak boleh dipakai sebagai pakaian lapis 

luar. Di lorong yang sempit, pakaian semacam itu akan meninggalkan serabut 

kecil dan bulu yang asing terhadap lingkugan gua 

 

Racun 

Pembuangan karbit adalah sarana yang potensial untuk membunuh fauna 

gua, terutama gua dengan sistem energi rendah dimana menghasilkan reaksi sisa 

selama beberapa minggu. Karbit kalsium bereaksi menghasilkan gas asetilene dan 

kapur. Dan mungkin dapat berisi unsur lain seperti sulfit dan logam tertentu. 

Senyawa ini dapat terlepas ke aliran gua atau air bawah tanah dan mengotorinya. 

 Beberapa gua di Taman Nasional Sequoia dan Kings Canyon di Amerika, 

penelusur gua tidak boleh menggunakan lampu karbit sebagai penerangan. 

Disamping itu, di beberapa gua di Taman Nasional tersebut, pengujung juga 

dilarang membawa segala macam bentuk tembakau. Termasuk rokok, cerutu, 

tembakau sedot, dan tembakau kunyah 

 

Kerusakan ornamen 

Beberapa gua memiliki area "tidak boleh ada sepatu" yang mana melewati 

bentukan gua yang lembut. Kaos kaki wool dapat menyebabkan masalah yang 

sama di area ini dan tidak boleh dipakai sebagai lapisan terluar saat berjalan pada 

flowstone atau rimstone. 

Gua lain mungkin mengharuskan cavers harus menggunakan boot dengan 

sol ringan. Jika melewati bagian lantai yang halus dan sensitif, jika perlu jalur 

dialasi dengan lembaran pl. 

 

 

 

 



Arson Arson Arson Arson ((((L 278 USL 278 USL 278 USL 278 US))))    

BAHAYA PENELUSURAN GUA 

Setiap kegiatan di alam terbuka selalu memiliki resiko untuk terjadi 

kecelakaan. Sebenarnya kasus kecelakaan di kegiatan alam terbuka relatif kecil, 

akan tetapi setiap terjadi suatu kecelakaan selalu di ekspose secara besar - besaran 

sehingga banyak pihak yang menganggap bahwa kegiatan alam terbuka resikonya 

jauh lebih besar. Padahal kalau kita membaca surat kabar setiap hari selalu terjadi 

kecelakaan di jalan raya, tetapi orang menganggap bahwa naik motor atau mobil 

jauh lebih aman daripada melakukan kegiatan petualangan di alam terbuka. 

Pada dasarnya pada semua kegiatan alam terbuka bahaya kegiatan ini selalu 

terbagi dalam dua jenis, yaitu bahaya dari pelaku kegiatan dan bahaya yang 

berasal dari lingkungan atau alam. Bahaya dari segi pelaku kegiatan sebenarnya 

dapat diminimalkan sekecil mungkin dengan melakukan persiapan pengetahuan, 

fisik, teknis dan non teknis. Sedangkan bahaya dari segi lingkungan untuk 

sebagian orang tidak dapat diperhitungkan, misalnya faktor cuaca, tetapi untuk 

kegiatan speleologi dan penelusuran gua semua faktor masih dapat 

diperhitungkan, sehingga yang paling berperan adalah faktor human error / 

kesalahan dari pihak manusia sebagai pelaku kegiatan. 

Dalam kegiatan speleologi dan penelusuran gua, bahaya dari faktor 

lingkungan dapat diminimalkan bahkan dihilangkan bila kualitas SDM / pelaku 

kegiatan di optimalkan, serta konsekuen terhadap etika, moral dan kewajiban 

penelusuran gua. 

 

1. KLASIFIKASI dan URAIAN BAHAYA GUA 
Dalam kegiatan speleologi dan penelusuran gua bahaya ini diklasifikasikan 

menjadi dua yaitu : 

M  ANTHROPOSENTRISME  

M  SPELEOSENTRISME  

Anthroposentrisme adalah bahaya yang dapat menimpa manusia sebagai 

pelaku kegiatan penelusuran gua, terbagi lagi menjadi bahaya yang disebabkan 

oleh manusia itu sendiri dan bahaya yang disebabkan oleh gua sebagai media 

kegiatan penelusuran. 

Beberapa bahaya dari sisi Anthroposentrisme ini adalah :  

 

1. FAKTOR MANUSIA 
a. Ceroboh , sembrono , nekad 

• Kurang persiapan ( informasi, fisik, teknik, perlengkapan, logistik ) 

o Tidak menguasai teknik dan peralatan ( salah alat, melepas alat, tidak 

disimpul ) 

• Tidak menguasai teknik penelusuran ( panjat, renang, selam, SRT )  

• Terpeleset  

• Memilih pijakan labil  

• Kepala terantuk batu , ornamen, atap gua  

• Merubah formasi gua  

• Tidak mematuhi Etika, Moral dan Kewajiban penelusuran gua  

• Memaksakan diri mengejar target kegiatan 
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b. Tersesat 

o Kurang pengamatan pada waktu masuk  

o Sumber cahaya habis  

o Gua labirin dan bertingkat  

o Terlalu lelah 

 

c. Tenggelam 

o Tidak dapat berenang  

o Dapat berenang tetapi sembrono  

o Cave Diving 

 

d. Salah dalam pembagian Tim penelusuran 

o Tidak sesuai kemampuan  

o Pembagian beban tidak merata 

 

2. FAKTOR PERALATAN  

a. Berkurangnya kualitas peralatan 

• Aus ( pemakaian over, tidak dirawat, salah pakai, dll )  

• Rusak ( terpakai, tersimpan, jatuh, dll )  

• Friksi pada saat penggunaan 

 

b. Penggunaan tidak semestinya  

o Terkena beban ungkit, beban bukan pada bidang yang direkomendasikan  

o Descending terlalu dalam, terlalu cepat 

 

c. Beban berlebihan  

o Salah pemasangan lintasan  

o Transfer barang, Rescue 

 

d. Penyusutan tidak terkontrol 

o Penyimpanan  

o Penggunaan  

o Pencucian 

 

3. FAKTOR GUA DAN ALAM 

a. Banjir, tenggelam, arus deras, sump, siphon, lumpur dalam, lumpur hisap 

  

b. Runtuh  

o gempa  

o labil  

o penambangan  

o umur gua  

o manusia 

 

 

c.  Gas berbahaya  
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o O2 tipis,  

o CO, CO2 tinggi,  

o Nitrogen,  

o Sulfur,  

o gas rawa,  

o racun karbit  

o endapan guano  

 

d.  Penyakit akibat virus, bakteri, dan jamur.  

 

e.  Binatang berbahaya  

• berbisa,  

• beracun,  

• menyengat,  

• menggigit,  

• mengisap darah,  

•  

f. Tanaman berbahaya  

( jelatang, kemadoh, lugut / aur / duri halus, dll )g. Air mengandung bakteri Coli, 

air akumulasi guano) 

 

 g. Hipothermia ( Kedinginan, penurunan suhu tubuh )  

• Sungai bawah tanah  

• Angin  

• Tidak membawa pakaian yang memadai  

• Kurang kalori  

• Kebanjiran 

 

i. Dehidrasi ( Kekurangan cairan tubuh )  

• Haus yang berlebihan  

• Gua pengap dan panas  

• Udara tidak mengalir 

 

j. Debu halus ( batuk, sakit mata, pernafasan terganggu ) 

 

k. Tersambar petir ( di permukaan, di dalam melalui aliran air ) 

 

l. Terkena aliran listrik ( lampu, genset, pompa air ) 

 

m. Mistis, mitos, legenda ( bahaya sekunder ) 

• Kepercayaan masyarakat  

• 'X' File, mahluk halus  

• Pelecehan terhadap Juru Kunci 
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Speleosentrisme adalah bahaya yang dapat menimpa gua akibat dipergunakan 

sebagai media kegiatan penelusuran gua. 

 

1. Pengaruh terhadap bentukan di dalam gua 

a. Pengotoran lingkungan gua ( vandalisme, sampah, aroma tak sedap )  

b. Perusakan ornamen gua ( pematahan perusakan, pengambilan, corat – 

coret)  

c. Perusakan oleh penambangan di dalam gua  

d. Perusakan sistem hidrologi dan kualitas airnya  

e. Pembuatan bangunan dengan design overkill 

f.  

2. Pengaruh terhadap ekosistem gua ( akibat kunjungan berlebihan, suara 

berlebihan, cahaya berlebihan, kotoran dari luar masuk ke dalam gua)  

a. Avia fauna  

b. Aqua fauna 

 

3. Pengaruh terhadap ekosistem karst  

a. Pengaruh ledakan populasi hama akibat terganggunya biota gua ( walet, 

Sriti, Kelelawar )  

b. Binatang langka terusik dari gua ( harimau, srigala, dll ) 

 

I. ANTISIPASI 
Antisipasi untuk masing - masing klasifikasi bahaya berbeda - beda, tetapi 

pada dasarnya adalah bagaimana kegiatan penelusuran gua ini dapat dilakukan 

tanpa menimbulkan bahaya bagi pelaku maupun bagi guanya, sehingga hasil dari 

kegiatan penelusuran gua ini bermanfaat bagi penelusur gua maupun bagi 

masyarakat sekitar gua. 

Satu - satunya jalan untuk lepas dari bahaya Anthroposentrisme adalah dengan 

konsekuennya pelaku kegiatan terhadap Etika, Moral dan Kewajiban Penelusur 

Gua, serta selalu meningkatkan kualitas pengetahuan kita terhadap pengetahuan 

pendukung speleologi. Sedangkan antisipasi bagi gua - gua yang memiliki nilai 

ilmiah tinggi adalah dengan : 

 

1. Memberlakukan prosedur perijinan yang ketat  

2. Menciptakan SDM yang standar untuk mengawasi dan mengontrol gua - 

gua yang sering dikunjungi  

3. Memberdayakan dan pelibatan masyarakat setempat untuk menjaga gua - 

gua di lokasi mereka  

4. Menjaga kepercayaan masyarakat dan meng-angkerkan gua tertentu demi 

tujuan konservasi  

5. Mengangkat jurukunci khusus untuk menjaga gua tertentu 

 

II. REFERENSI INSIDEN  
1. Insiden yang pernah terjadi dalam kegiatan penelusuran gua : banjir, 

kejatuhan batu, blocking di simpul dan sambungan, terpeleset 
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2. Kecelakaan dalam penelusuran gua ( L. Kayu Ares, gua Kedung Pawon, 

gua Sriti, gua Buniayu, L. Jati ) 

3. Kerusakan gua akibat kegiatan manusia 

a. Penelusuran gua : G. Seropan (Ponjong, Gunung Kidul), G. 

Semuluh (Semanu, Gunung Kidul), L. Jaran (Pacitan), L. Cokro 

(Ponjong, Gunung Kidul) 

b. Wisata : Gua Jatijajar (Ayah, Kebumen), Gua Gong (Pacitan), gua 

Tabuhan (Pacitan) 

c. Penambangan : gua Cenguk (Ponjong, Gunung Kidul), Gua 

Pucung (Buayan), gua Lalay, gua Lawa  

d. Lain - lain : gua Rahayu Adipala  

 

 

KONSERVASI GUA 

1. PENDAHULUAN 
Banyak sekali ceramah-ceramah dan penyuluhan mengenai tindakan 

konservasi yang diadakan baik oleh pemerintah maupun instansi-instansi terkait. 

Pada umumnya kegiatan seperti ini diikuti pula oleh organisasi pencinta alam dan 

klub-klub sejenisnya. Tetapi sayang tindak lanjut dari hasil ceramah maupun 

penyuluhan yang diadakan sama sekali, belum terlihat secara nyata. Bahkan bisa 

dikatakan tidak seimbang, karena sedikit orang yang sadar akan konservasi 

lingkungan dan semakin banyak klub-klub bermunculan dengan personel yang 

mengabaikan konservasi lingkungan. Mereka hanya mementingkan egonya 

sendiri tanpa mempedulikan lingkungan yang merupakan media dari kegiatan 

mereka yang beragam, seperti : mendaki gunung, berkemah, panjat tebing, 

penelusuran gua, dsb. Mereka selalu meninggalkan kotoran dan sampah yang 

tidak mampu diuraikan oleh alam. 

 

II. PENGERTIAN KONSERVASI 

Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam menurut UULH no. 23/1997, 

adalah : Pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara 

bijaksana, dan bagi sumber daya terbaharui menjamin keseimbangan 

persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 

keanekaragamannya. 

Sedangkan konservasi sendiri berarti pemanfaatan secara bijaksana dan 

berkesinambungan dari suatu sumber daya alam, dengan menimbulkan dampak 

negatif seringan mungkin dan manfaat seoptimal mungkin. 

Dari kedua pengertian tersebut, diperoleh gambaran apa yang sebaiknya 

kita lakukan dalam melakukan konservasi gua. 

Tindakan penelusuran gua seharusnya diikuti dengan konsekuensi dari 

penelusur itu sendiri, baik mengenai etika, moral, dan kewajiban yang harus 

dijadikan pedoman. 
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Sebelum melangkah lebih jauh sebaiknya kita tinjau dulu apa yang 

sebenarnya menjadi alasan seseorang menelusuri gua, jawabannya dapat 

bermacam-macam. Dalam hal ini jawaban terbagi menjadi tiga garis besar : 

 

1. Jawaban oleh orang awam 

2. Jawaban oleh petualang 

3. Jawaban oleh peneliti/ ilmuwan 

 

Pada dasarnya inti dari alasan mereka adalah sama, yaitu untuk memenuhi 

rasa ego mereka. Hanya saja dibelakang ego mereka itu ada hal-hal yang 

mendukungnya. Bagi orang awam keinginan masuk gua didasari karena mereka 

ingin menikmati keindahan ornamen gua. 

Lain halnya bagi mereka para petualang, yang mendorong mereka untuk 

menelusuri gua adalah tantangan yang berat yang dijumpai dalam penelusuran 

gua, dan tidak dapat mereka jumpai kegiatan alam bebas diluar. Sedangkan bagi 

para ilmuwan, fenomena kehidupan dalam gua, bentukan-bentrukan dalam gua, 

aliran air dalam gua dan fenomena lainnya merupakan obyek penelitian yang 

sangat menarik dari disiplin ilmu yang mereka miliki. 

Akan tetapi kegiatan yang mereka lakukan dengan menggunakan gua 

sebagai obyaeknya tanpa disertai aturan-aturan yang membatasi kegiatan mereka 

akan menyebabkan gangguan bahkan kerusakan pada gua. 

Itulah sebabnya kita harus memahami mengenai etika, moral, dan 

kewajiban penelusur gua. Hal ini ditujukan untuk mengurangi seminimal mungkin 

kerusakan yang dapat timbul pada suatu gua.Pada hakekatnya menelusuri gua 

sudah merusak ekosistem gua itu sendiri, karena lingkungan gua yang gelap sunyi 

abadi terganggu oleh penerangan yang dibawa penelusur dan adanya kotoran-

kotoran yang menempel pada sepatu dan pakaian penelusur terbawa ke dalam gua. 

Jadi jika kita ingin agar gua tetap lestari dan murni cara yang paling mudah adalah 

kita tidak usah menelusurinya. Namun jika kita tetap ingin menelusurinya kita 

harus dapat menekan seminimal mungkin kerusakan yang timbul akibat tindakan 

kita.  

Yang harus kita ketahui adalah, apabila gua-gua ada yang sampai rusak 

maka kita tidak dapat melakukan kegiatan kita lagi di gua manapun. 

 

III. VANDALISME 
 

Membahas vandalisme gua ternyata tidak semudah yang dipikirkan, 

karena selain harus dipahami dulu apa yang dimaksud dengan istilah vandalisme, 

juga diusahakan memberi batasan-batasan siapa yang digolongkan vandalis dan 

apa yang dirusak. Vandalisme harus dipisahkan secara tegas dengan pengertian 

"perusakan gua" yang lebih luas artinya. 

Vandalisme gua adalah kerusakan gua yang diakibatkan tidakan-tindakan 

manusia secara sengaja. Apakah kesengajaan ini berlandaskan tahu tidaknya para 

pelaku, perihal estetika, ekologi, biologi, geohidrologi, arkeologi, paleontologi, 

konsevasi bukan menjadi konsiderans dalam pembahasan ini. 
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Kalau hal itu dipertimbangkan maka pembahasan menjadi lebih rumit lagi, 

karena nanti ada kategori "vandalisme resmi", "vandalisme terselubung", dan lain 

sebagainya. 

Yang dibahas adalah setiap tindakan dan akibatnya dari usaha pearusakan 

gua dan lingkungnnyasecara sengaja itu, disadari atau tidaknya terhadap estetika, 

ekosistem, fsik dan biota gua, hal mana yang menyebakan kemunduran secara 

makro maupun mikro dari nilai gua sebagai sumber daya alam yang langka. 

Pelaku vandalisme gua dengan begitu tidak terbatas pada penelusur gua 

musiman ( yang di Indonesia yang menamakan diri mereka adalah pecinta alam ), 

tetapi termasuk pula mereka yang menambang fosfat, pengunduh sarang burung 

walet, pemburu kalelawar, kontraktor pembangunan fisik dan pengelola gua, 

bahkan para ilmuwan yang kurang berhati-hati dalam sampling dan kegiatan lain 

dalam gua. 

 

Contoh beberapa vandalisme gua : 
 

1. Pengunduh sarang burung  

Obyek perusakan : burung walet Dampak : burung walet pindah tempat/ 

sarang, timbul hama serangga 

2. Penggali fosfat gua 

Obyek perusakan : lantai gua yang mengandung fosfat Dampak : merusak 

kestabilan gua dan estetikanya, membahayakan penelusur gua, 

pencemaran sumber air karst 

3. Penggali mineral kalsit 

Obyek perusakan : formasi kalsit (dekorasi gua atau speleothem ) 

Dampak : keindahan gua hilang, mengundang vandalis untuk mengambil 

formasi gua untuk souvenir. 

4. Pemburu kelelawar 

Obyek perusakan : kelelawar penyerbuk bunga atau pemakan 

serangga 

Dampak : kelelawar berpindah tempat/ punah, gangguan ekologis serius 

punahnya beberapa jenis tanaman, wabah hama/ serangga. 

5. Pihak Diparda/ Pemda setempat atau rekanannya 

Obyek perusakan : interior/ eksterior oleh design overkill  

Dampak : perusakan nilai esetika oleh bangunan buatan manusia,polusi 

sedimen dan sumber air, biota gua terusik, keaslian lingkungan lenyap. 

6. Penelusur gua 

Obyek perusakan : dekorasi dan biota gua serta sedimen gua. 

Dampak : corat-coret,pengambilanspeleothem, pengotoran gua, gangguan 

ekologis. 

7. Penelusuran gua sebagai kegiatan wisata (wisata minat khusus maupun 

minat biasa)  

8. Penelitian flora dan fauna untuk kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan (biologi, geologi, kesehatan, dll) 
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9. Eksploitasi daerah karst sebagai bahan baku semen atau lokasi pengmbilan 

bahan galian harus melalui pengkajian Prosedur Informasi Lingkungan 

(PIL) dan AMDAL. 

 

Sebagai penelusur gua seharusnya kita benar-benar menghayati etika, moral, dan 

kewajiban penelusur gua. Kita harus dapat menekan seminim mungkin kerusakan 

yang timbul akibat penelusuran kita. 

 

Hal-hal yang dapat kita lakukan adalah: 

• Tidak meninggalkan sampah/ bungkus roti, permen, rokok dan lain-

lainnya dalam gua kita harus membawanya ke luar 

• Tidak meninggalkan karbit bekas dalam gua, masukkan ke dalam tempat 

khusus 

• Tidak merusak ornamen gua, tidak meninggalkan lumpur pada lantai kalsit 

gua 

• Dan lain sebagainya yang dapatmengganggu ekosistem atau merusak gua 

itu sendiri. 

 

IV. GUA SEBAGAI KOMPONEN PEMBANGUNAN 

 

1. PERLINDUNGAN. 
Gua dapat berfungsi sebagai sistem perlindungan proses ekologis 

yang essensial dan sistem penyangga kehidupan. 

a. Gua dan ekosistemnya khususnya gua karst dapat berperan/ 

bertindak sebagi aquifer yang mampu menyimpan dan 

mengatur air. 

b. Letak dari permukaan laut, makin tinggi makin effektif.  

c. Produksi dan pengaturan airnya dipengaruhi vegetasi. 

d. Vegetasi rusak rusak mengakibatkan rusaknya sistem 

hidrologi. 

e. Pemilihan vegetasi untuk merehabilitasinya. 

 

2. PENGAWETAN. 
Gua sebagai habitat flora dan fauna untuk mempertahankan jenis 

dan ekosistemnya. 

a. Sebagai habitat kelelawar, burung walet, ikan, udang, dll.  

b. Fauna gua dibedakan antara fauna yang mengambil energi 

di luar gua 

( kelelawar, walet ) dan fauna yang home rangenya berada 

di dalam gua saja (ikan, jangkerik, dll ). 

 

c. Gua dapat dipandang sebagai suatu komponen ekosistem 

yang besar : 

· Kelelawar dan walet merupakan fauna gua tetapi 

aktifitasnya berada jauh di luar gua dalam hal 

mencari makan dan dimakan fauna lainnya. 
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·  Hilangnya fauna gua , dapat mengganggu 

ekosistem yang lebih luas. 

d. Bermacam jenis flora baik yang berhijau daun hidup di 

mulut gua maupun yang tidak berhijau daun yang hidup di 

dalam gua. 

e. Flora dan fauna karena habitatnya yang spesifik maka 

mempunyai sifat yang spesifik pula. 

 

V. KELESTARIAN DAN PEMANFAATAN 
Gua sebagai arena pariwisata dan pengembangan ilmu pngetahuan serta 

penjaga air tanah, dapat menimbulkan dilema apabila daerah karst dieksploitasi 

sebagai bahan baku semen dan bahan bangunan lainnya. 

 

 

GUIDELINE KONSERVASI 
Gua adalah lingkungan yang unik dan rentan, untuk itu harus dikonservasi 

secara aktif jika mungkin dipelihara sesuai dengan kondisi aslinya. Alasan dari 

kerentanannya adalah bahwa membutuhkan banyak waktu untuk membentuk 

suatu fitur, sebuah formasi kalsit yang dirusak caver yang kikuk dapat 

membutuhkan waktu ribuan tahun untuk perbaikan. 

Bagaimanapun, bentukan bukan satu-satunya di dalam gua yang harus 

dilindungi, Fauna & Flora (binatang (termasuk kelelawar), pakis, jamur, dll) 

cenderung sungguh jarang dan dalam beberapa kasus mungkin hanya didapati 

pada satu gua tau kelompok gua. Banyak gua mengandung peninggalan arkeologi, 

baik manusia dan tumbuhan atau fitur penting (tentu saja tambang adalah fitur 

sejarah itu sendiri). 

Beberapa gua juga mengandung fitur penting misalnya deposit endapan. 

Kerusakan terhadap gua dapat dibagi menjadi dua kategori internal dan eksternal. 

Kerusakan eksternal adalah yang bekerja terhadap gua, oleh manusia di surface, 

secara langsung terhadap gua (penggempuran gua dan penggalian penambangan) 

atau tidak langsung dengan merusak land use (misalnya penggunulan hutan). 

Internal adalah kerusakan terjadi pada gua oleh penelusur gua. 

Kerusakan eksternal dapat dikurangi oleh caver yang memiliki hubungan 

baik dengan pemilik tanah, dan dengan rasing profile dan pengetahuan tentang 

gua.  

Kerusakan internal dapat dicegah dengan mengikuti guidaline konservas 

dasar, dan dengan penggunaan pengamatan yang baik dan common sence whilst 

moving through the cave. Konservasi tidak hanya penting di dalam gua tetapi juga 

diluar, harus berhati-hati untuk menanamkan 'aturan daerah' (misalnya 

menghindari perusakan pagar dan dinding, jangan menjatuhkan sampah (dan 

ambillah jika anda menemukan), keep resonably quite, jangan tutup pintu dengan 

mobil, dll) dan ikutilah perjanjian akses ke gua. Dengan mengikuti peraturan 

umum dan sederhana anda dapat menjaga gua hal, melindungi lingkungan gua 

yang lembut untuk generasi mendatang dan melindungi akses untuk  

caver jaman sekarang. 
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Guidelines Konservasi: 

• Jangan pernah memasuki area yang dilarang dan melakukan observasi rute 

yang diberi tanda-tanda. 

• Jangan buang sampah (misalnya pembungkus coklat, peralatan yang 

rusak) 

• Jangan sentuh sesuatu terhadap peninggalan arkeologi atau sejarah 

(misalnya tulang, peralatan penambangan yang tua) 

• Ekstra hati-hatilah saat melihat atau memfoto bentukan dan jangan 

menyentuhnya 

• Selalu pergunakan pengaman alami jika aman dan tersedia dan jangan 

tambahkan bold baru jika bold yang lama masih aman dan tersedia. 

• Pastikan bahwa anda berperan sebagai contoh yang baik 

• Laporkan adanya perusakan 

• Jangan ganggu kelelawar (misalnya bising, atau menyorotkan sinar kepada 

mereka) terutama dalam musim panas (berkembang biak) dan musim 

dingin (hibernation). 

• Jangan pernah mengambil foto kelelawar karena akan mengganggunya 

(dan ini melanggar peraturan termasuk di UK) 

• Selalu ikuti syarat-syarat perijinan (dapat diperoleh dari guide dan hand 

book) 

• Orang baru atau penelusuran pelatihan harus dilakukan di gua-gua yang 

memiliki nilai konservasi rendah dan dengan pengaawasan yang cukup. 

• Kelompok penelusuran diusahakan kecil dan dipimpin oleh pemimpin 

yang cakap. 

• Hindari penggunaan lampu karbit (diusahakan) dan jangan pernah 

membuang karbit yang sudah dipakai. 

 

Ditulis oleh Simon Lee (dep. of Ag. & Hort.) on 10/12/96 (last updated 05/10/98) 

 

 

PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENYANGKUT AIR 
TANAH, GUA, DAN KARST 

• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP 

11/MENLH/3/1994 Tanggal : 19 Maret 1994 

 

Lampiran II Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor : KEP-11/MENLH/3/1994 

Tanggal : 19 Maret 1994 

 

Daftar Kawasan Lindung 

Kawasan Lindung yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-

undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Pasal 37 Keputusan 

Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, 

adalah sebagai berikut: 
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I. Kawasan Hutan Lindung 

II. ... dst 

XIII... 

XIV. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (termasuk daerah karst 

berair, daerah dengan budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi situs 

purbakala atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi) 

XV. Kawasan Rawan Bencana Alam  

 

• Undang-undang no 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup  

• Undang-undang no 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kehutanan.  
Gua bisa terdapat di cagar alam, suaka marga satwa atau areal konservasi 

lainnya. Adapun peraturan-pearaturan yang mengatur pengelolaan gua dijelaskan 

antara lain : 

1. Untuk melindungi kekayaan alam di Indonesia, Presiden RI dalam 

hal ini Menteri Kehutanan berkuasa untuk menunjuk suatu 

kawasan sebagai suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa), 

setelah mendapat rekomendasi dari Gubenur daerah yang 

bersangkutan. 

2. Ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap cagar alam lebih 

mengikat dan lebih ketat daripada ketentuan yang berlaku untuk 

suaka margasatwa  

3. Pada prinsipnya suaka margasatwa tertutup untuk umum, kecuali 

dengan ijin dari pejabat yang berwenang dengan memperhatikan 

ketentuan yang berlaku di dalamnya . Di dalam cagar alam dilarang 

membawa sesuatu perubahan terhadap keadaan tanah, flora, fauna, 

dari ekosistem aslinya. Sedangkan di dalam suaka margasatwa 

dilarang melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan 

dan merugikan pengelolaan satwa yang dilindungi di dalamnya 

4. Pelanggaran ketentuan-ketentuan ini dapat dikenakan sangsi 

hukum berupa hukuman pidana penjara atau denda yang sesuai 

dengan keadaan atau ketentuan yang berlaku  

5. Penguasaan terhadap suaka alam diurus oleh Menteri Kehutanan, 

sedangkan pengawasannya dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Balai / Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang 

berada atau membawahi derah tersebut 

6. Untuk tujuan ilmu pengetahuan di dalam suaka alam diperbolehkan 

mengumpulkan contoh specimen flora dan fauna atau bagian-

bagiannya, mengumpulkan hasil-hasil hutan, sesuai dengan 

tercantum dalam surat ijin 

7. Jika suatu daerah masih atau telah dalam proses penunjukan 

sebagai suaka margasatwa, dimana daerah tersebut terdapat areal 

terumbu karang, sarang burung dan kelelawar, maka pemerintah 

dapat membebaskan daerah tersebut dari penguasaan oksploitasi. 
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• Peraturan Pemerintah RI Nomor : 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan 

hutan,  
Antara lain menyebutkan : 

a. Dilarang melakukan eksplorasi dan eksploitasi hutan dengan tujuan 

untuk mengambil bahan-bahan galian tanpa ijin dari instansi yang 

berwenang dengan persetujuan Menteri  

b. Gua di kawasan hutan negara dikelola oleh Departemen Kehutanan 

beserta aparatnya (PHPA, Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, dll) 

c. Gua di luar kawasan hutan dikelola oleh Pemerintah Daerah 

setempat dan jajarannya 

d.  Gua di dalam suaka alam, hutan lindung, hutan wisata dikelola 

sesuai dengan status hutan tersebut  

e. Perusakan di dalam hutan lindung (termasuk di dalamnya gua) di 

dalam Peraturan Pemerintah no 28 tahun 1985 ; diancam hukuman 

pidana penjara maksimal 10 tahun atau dengan denda sebanyak-

banyaknya 100 juta rupiah dan dikategorikan sebagai tindakan 

kejahatan, sedangkan perusahaan di luar hutan lindung diancam 

dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau 

denda maksimal 20.000 rupiah  

f. Gua untuk tujuan wisata harus dikelola hati-hati sekali dengan 

memperhatikan daya dukungnya, karena sifat kerapuhannya sangat 

tinggi (sensitif), salah satu pengaturannya adalah pembuatan zonasi 

(didahului dengan pemetaan akurat) baik di dalam maupun di luar 

gua  

g. Penyediaan pemandu dan pengaman yang memadai 

h. Mengikutsertakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dan  

profesional 

i. Penyuluhan kepada masyarakat luas tentang arti penting dan fungsi 

gua. 

j. Gua dapat dijadikan zona inti dari suatu taman Nasional yang 

mempunyai fungsi terpadu dan simultan, yaitu fungsi preserfasi, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan serta rekreasi. 

 

• Program Pembangunan Sektor Lingkungan Hidup Repelita Vi (Tahun 

1993-1998 ) 
 

BAB II 

PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

dst...... 

Untuk menjaga kelestarian dan terpeliharanya keanekaragaman hayati, dilakukan 

upaya pelestarian hutan tetap, hutan pantai, daerah aliran sungai, dan terumbu 

karang, ditentukan pembangunannya dengan program pokok :  

- Penyelamatan hutan, tanah, dan air, dengan kegiatan pokoknya ; 

- Peningkatan sistem pengelolaan hutan alam berkelanjutan dengan 

penigkatan peran serta masyarakat. 
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- Pengelolaan kawasan hutan lindung dan suaka alam 

- pengembangan dan pembangunan taman nasional  

- pemeliharaan kelestarian cagar alam dan suaka margasatwa srta taman 

hutan raya dan hutan kota  

- pelestarian plasma nutfah di suaka margasatwa, taman hutan raya, hutan 

kota, kebun koleksi, dan bank plasma perlindungan dan pemanfaatan gua 

dan wilayah kars serta hutan belantara  

- penangkaran flora dan fauna langka  

- pengembangan teknologi penelolaan DAS terpadu di beberapa wilayah 

- pengembangan sistem tata guna dan alokasi air bagi berbagai keperluan 

- pengembangan instrumen pasar untuk meningkatkan efisiensi dan alokasi 

air 

- perlindungan permukiman masyarakat terdisional  

- perbaikan pemeliharaan, dan pengamanan dan pengembangan wilayah 

sungai di beberapa daerah aliran sungai 

-  peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan ekosistem DAS 

- peningkatan penelitian ekosistem, dan pemanfaatan flora dan fauna untuk 

budidaya, dsb.  

- penanggulangan kebakaran hutan  

- pengamanan hutan dari gangguan pengembangan pendidikan dan 

penyuluhan aparat, dan masyarakat  

- pemasyarakatan upaya pelestarian. 

 

PENYAKIT GUA 

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh aktifitas penelusuran gua atau bersumber 

dari gua. Beberapa penyakit yang berdasarkan laporan (Cave-Associated Disease 

Database) sudah teridentifikasi memiliki sumber penyebaran dari gua,beberapa  

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Histoplasmosis 

2. Leptospirosis 

3. Rabies 

4. Leishmaniasis 

5. Penyakit kulit: Athlete's Foot. 

6. Chagas 

 

HISTOPLASMOSIS 

• Histoplasmosis [his-toh-plaz-MOH-sis] adalah infeksi jamur dengan berbagai 

macam gejala dan tingkat keparahan.  

• Histoplasmosis biasanya merusak paru-paru dan menyebabkan sebuah akibat 

dalam waktu singkat, infeksi paru-paru yang dapat diobati. Saat 

mempengaruhi bagian tubuh yang lain, ini disebut disseminated 

histoplasmosis. disseminated histoplasmosis dapat berakibat mematikan.  
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• Jamur histoplasmosis hidup di tanah, terutama tanah yang kaya kotoran 

kelelawar dan burung.  

• Orang dihinggapi histoplasmosis saat bernafas di daerah berdebu yang 

mengandung jamur tersebut.  

• Histoplasmosis dapat diobati dengan obat pembasmi jamur.  

• Untuk mencegah histoplasmosis: 1) hindari pembongkaran debu dari soil yang 

mungkinmengandung kotoran kelelawar atau burung dan 2) hindari gangguan 

terhadap akumulasi (kumpulan) kotoran kelelawar atau burung.  

 

Apakah Histoplasmosis? 

Histoplasmosis adalah infeksi dengan bermacam gejala dan tingkat 

keseriusan. Biasanya berpengaruh pada paru-paru. Saat merusak bagian dari tubuh 

yang lain, disebut disseminated histoplasmosis. 

 

Perantaraan penularan apa yang menyebabkan histoplasmosis? 

Histoplasmosis disebabkan oleh Histoplasma capsulatum, suatu jenis 

jamur.Jamur ini menghasilkan spora yang dapat terhirup saat berada di udara. 

Spora adalah sebuah bentuk pertahanan jamur yang dapat membuatnya hidup 

pada sebuah lingkungan untuk waktu yang lama. 

 

Dimana ditemukan histoplasmosis ? 

Jamur histoplasmosis dapat ditemukan diseluruh dunia. Jamur tumbuh 

alamiah di tanah di beberapa area di Amerika, kebanyakan di daerah negara 

bagian barat-tengah dan tenggara dan sepanjang Ohio dan lembah sungai 

Mississippi. Jamur ini tumbuh dengan subur di tanah yang kaya dengan kotoran 

kelelawar dan burung. 

 

Bagaimana orang dapat terkena histoplasmosis? 

Histoplasmosis tersebar melalui udara. Jika tanah yang mengandung jamur 

histoplasmosis terganggu, spora jamur akan terbagng ke udara. Orang kemudian 

menghirup spora dan terkena histoplasmosis. Penyakit ini tidak menular dari satu 

orang ke orang lain. 

 

Apa gejala dan tanda-tanda histoplasmosis? 

Kebanyakan orang yang terinfeksi tidak memiliki gejala-gejala. Saat 

gejalannya datang, sangat bermacam-macam gejalanya, tergantung kepada bentuk 

dari penyakitnya. 

Infeksi paru-paru dapat menjadi short-term (acute) dan relatif ringan, atau 

dapat juga menjadi long-term (kronis) dan serius. Gejala-gejala infeksi paru-paru 

akut adalah kelelahan, demam, dingin, sakit di dada, dan batuk kering. Infeksi 

paru-paru kronis dapat seperti tuberculosis dan terjadi di sebagian besar orang 

yang telah sakit paru-paru. Hal ini dapat berkembang berbulan-bulan atau 

bertahun-tahun dan melukai paru-paru. 

Disseminated histoplasmosis menampakkan berbagai bentuk gejala yang 

serius dan dapat menular ke semua organ tubuh. liver dan limpa biasanya 
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membesar, dan luka didalam mulut atau sistem gastrointestinal dapat berkembang. 

Disseminated histoplasmosis dapat menyebabkan kematian. 

 

Berapa lama munculnya gejala? 

Gejala-gejala dari penyakit yang akur muncul biasanya 5 sampai dengan 

18 hari (biasanya 10 hari) setelah mendapatkan. 

 

Bagaimana histoplasmosis didiagnose? 

Diagnose dapat dikerjakan dengan perlakuan laboratorium atau test darah. 

Test ringan juga mungkin tetapi hanya bermanfaat untuk pemeriksaan 

penjangkitan, bukan untuk diagnosis. 

 

Siapa yang beresiko terkena histoplasmosis? 

Semua orang dapat terkena histoplasmosis. Infeksi paru-paru kronis lebih 

umum pada laki-laki daripada perempuan, dan terutama orang dengan penyakit 

paru-paru kronis. Disseminated histoplasmosis terdapat lebih sering pada bayi, 

anak-anak, dan orang dengan sistem kekebalan yang rendah, seperti misalnya 

kanker dan infeksi HIV. 

 

Komplikasi apa yang dihasilkan oleh histoplasmosis? 
Histoplasmosis akut dapat terus menjadi lebih buruk dan menjadi kronis. 

Histoplasmosis akut dapat juga dapat dari paru-paru ke organ tubuh lain dan 

membuatnya menjadi bentuk penyakit yang menyebar, terutama pada orang yang 

sistem kekebalan tubuhnya lemah. 

 

Apa perlakuan untuk histoplasmosis? 
Orang dengan penyakit ringan biasanya dapat sembuh dengan sendirinya. 

Beberapa kasus dari histoplasmosis akut dan semua kasus kronis serta penyakit 

yang tersebar diobati dengan obat pembasmi jamur. 

 

Seberapa lazim histoplasmosis? 
Infeksi dengan histoplasmosis sudah umum, tetapi penyakitnya jarang-

jarang. Sebanayk 80 prosesn orang yang tinggal di U.S dimana jamur tersebut 

sudah lazim telah positif terkena berdasar pemeriksaan ringan, dalam artian 

mereka telah terinfeksi pada masa lalu. Betapapun, orang-orang tersebut tidak 

memiliki catatan gejala-gejala histoplasmosis sebelumnya. 

 

Apakah histoplasmosis sebuah penyakit infeksi yang muncul? 
Ya. Histoplasmosis adalah sedang berkembang, sebagian besar karena 

meningkatnya orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Ini termasuk dengan 

orang yang terinfeksi HIV, yang memiliki transplantasi sumsum tulang atau 

organ, dan penerima chemotherapy dan kanker. 
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Bagaimana pencegahan histoplasmosis? 

• Bukan hal yang praktis untuk melakukan tes atau dekontaminasi semua area 

yang diketahui atau yang dimungkinkan terkontaminasi dengan jamur 

histoplasmosis, tetapi langkah-langkah yang dapat menurunkan resiko 

• Menghindari area dimana jamur dapat tumbuh, terutama area dengan 

akumulasi kotoran burung dan kelelawar. Jamur sering tumbuh disekitar 

kandang ayam yang tua, di gua dan area lain dimana tinggal kelelawar,dan 

sekitar tempat betenggernya burung jalak dan burung hitam.  

• Hindari gangguan terhadap akumulasi kotoran kelelawar atau burung, dan 

minimalkan pembongkaran debu yang terdapat pada areal potensial 

terkontaminasi. Sebelum mengaduk-aduk tanah, semprotkan dengan air.  

• Saat bekerja di area yang beresiko tinggi, pergunakan pakaian sekali pakai dan 

masker debu yang melindungi hidung dan mulut.  

 

Fact sheet ini adalah hanya sebagai informasi tidak dalam artian untuk 

dipergunakan sebagai diagnosis pribadi atau sebagai pengganti konsultasi dengan 

penyedia layanan kesehatan. Jika anda memiliki pertanyaan tentang penyakit yang 

dijelaskan diatas atau mungkin anda terinfeksi oleh jamur, berkonsultasilah 

dengan penyedia layanan kesehatan. 

 

LEPTOSPIROSIS 
Apakah leptospirosis? 

Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan bakteri yang mengenai 

manusia dan binatang. Disebabkan oleh bakteri dari genus Leptospira. Untuk 

manusia menyebabkan gejala-gejala yang amat banyak, dan sebagian orang lain 

bahkan tidak menampakkan gejala sama sekali. Gejala dari leptospirosis termasuk 

diantaranya adalah demam tinggi, sakit kepala yang hebat, kedinginan, nyeri otot, 

dan muntah-muntah, dan mungkin menyebabkan muntah-muntah (kulit dan mata 

kuning), mata merah, sakit sekitar perut, diare, atau rash. Jika tidak ditangani, 

pasien dapat menderita kerusakan ginjal, meningitis (radang membrane sekitar 

otak dan saraf tulang belakang), gagal hati, dan kerusakan alat pernapasan 

Banyak dari gejala ini salah diperkirakan terhadap penyakit lain. 

Leptospirosis dapat dikonfirmasikan dengan tes laborat contoh darah dan urine. 

 

Bagaimana orang bisa terkena leptospirosis? 
Penjangkitan leptospirosis biasanya disebabkan terkontaminasinya air oleh 

urine binatang yang terinfeksi. Banyak jenis binatang yang membawa bekteri; 

mereka mungkin akan sakit tetapi terkadang tidak memiliki gejala sama sekali. 

Organisme leptospira telah ditemukan di dalam lembu, babi, kuda, anjing, 

binatang pengerat, dan binatang liar. Manusia dapat terinfeksi melalui kontak 

dengan air, makanan, atau tanah yang mengandung urine dari binatang yang 

terinfeksi. Mungkin dengan memakan makanan atau minum air yang 

terkontaminasi atau melaluji kontak kulit, terutama dengan permukaan selaput 

lendir (mucosal), seperti misalnya mata atau hidung, atau dengan kulit rusak. 

Penyakit tidak ditemukan tersebar dari orang ke orang. 
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Berapa lama jangka waktu dari terjangkit dan saat orang menjadi sakit? 
Waktu antara terjangkitnya orang dari sumber kontaminasi dan menjadi 

sakit adalah 2 hari sampai 4 minggu. Keadaan sakit biasanya dimulai dengan tiba-

tiba deman dan gejala lain. Leptospirosis dapat terjadi dalam dua fase; setelah fase 

pertama, dengan demam, kedinginan, sakit kepala, nyeri otot, muntah-muntah, 

atau diare, pasien mungkin dapat sembuh bebrapa sat sebelum sakit lagi. Jika fase 

kedua terjadi, hal ini lebih hebat lagi; orang dapat mengalami gagal ginjal atau 

hati atau radang selaput (meningitis). Fase ini juga disebut penyakit Weil. 

Keadaan sakit yang terakhir ini dari beberapa hari sampai 3 minggu. 

Tanpa pengobatan, penyembuhan dapat sampai beberapa bulan. 

 

Dimana ditemukan leptospirosis? 
Leptospirosis terjadi di seluruh dunia tetapi biasanya pada suhu atau iklim 

tropis. (nah lo). Resiko pekerjaan untuk banyak orang yang bekerja diluar atau 

dengan manusia, sebagai contoh, petani, pekerja sampah, dokter hewan atau yang 

berhubungan dengna hewan (veterinarians), pekerja ikan, pekerja pemerahan susu, 

atau anggota militer. Bahaya yang berhubungan dengan rekreasi untuk 

perkemahan atau apa saja yang berhubungan dengan kegiatan alam bebas di area 

yang terkontaminasi dan memiliki hubungan dengan renang, pengarungan sungai 

dan whitewater rafting di dalam danau dan sungai yang terkontaminasi. Insiden 

ini juga meningkat diantara anak-anak di daerah kota.  

 

Bagaimana pengobatan leptospirosis?  
Leptospirosis diobati dengan antibiotik, seperti misalnya doxycycline or 

penicillin, yang harus diberikan dibagian hulu penyakit. Antibiotik kedalam 

pembulu darah (intravenous) diperlukan untuk orang dengan beberapa gejala. 

Orang dengan gejala yang mengarah pada leptospirosis harus menghubungi 

penyedia layanan kesehatan. 

 

Dapatkah leptospirosis dicegah? 
Resiko terjangkit leptospirosis dapat sangat dikurangi dengan tidak 

berenag atau mengarungi air yang mungkin telah terkontaminasi dengan urine 

binatang. 

Pakaian pelindung atau sepatu harus dipakai bagi mereka yang tidak 

terlindug terhadap air atau tanah yang terkontaminasi karena pekerjaan atau 

kegiatan rekreasi 

 

RABIES 
Rabies adalah sebuah encephalomyelitis maut yang akut disebabkan oleh 

virus neurotropik dari famili Rhabdoviridae, genus Lyssavirus, dan hampir selalu 

disebarkan oleh gigitan binatang yang innoculate virus hingga luka. Sangat jarang 

rabies disebarkan oleh karena bukan gigitan yang memasukkan virus kedalam 

luka yang terbuka atau selaput lendir. Penyakit berkembang dari fase prodromal 

yang tidak spesifik sampai paresis atau paralysis; kejang otot telan dapat 

terdorong oleh penglihatan, suara, atau melihat air (hydrophobia); kegilaan dan 

ledakan tawa dapat terjadi, diikuti dengan koma dan kematian. Semua mamalia 
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diyakini rentan, tetapi gudangnya terdiri dari karnivora dan kelelawar. Sekalipun 

anjing merupakan gudang utama di negara-negara berkembang, epidemiologi 

penyakit ini cukup berbeda dari satu daerah atau negara dengan yang lain 

sehingga evaluasi medis harus memperhitungkan semua gigitan mamalia.  

 

Proses Kejadian 

Rabies ditemukan di semua benua, kecuali Antartica. Di area tertentu di 

dunia, rabies anjing tetap merupakan endemik yang tinggi, diantaranya adalah 

(tetapi tidak terbatas pada) Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, India, Mexico, Nepal, Peru, Philippines, Sri Lanka, Thailand, dan 

Vietnam. Penyakit ini juga ditemukan di anjing-anjing di hampir kebanyakan 

negara lain di Africa, Asia, dan America Tengah dan Selatan. 

 

Resiko bagi Pendatang 

Pelancong ke negara yang sedang endemik harus diperingatkan dapat 

terjangkit rabies, sekalipun vaksinasi rabies tidak dibutuhkan untuk memasuki 

suatu negara. Pelancong di alam bebas yang luas tanpa perlindungan, malam hari, 

dan waktu-waktu malam di daerah pedesaan, seperti misalnya petualang sepeda, 

berkemah, atau kegiatan-kegiatan tertenu, dapat beresiko tinggi sekalipun jika 

perjalan mereka hanya singkat. 

Pendatang seharusnya diberitahu bahwa gigitan atau cakaran binatang 

harus menerima perawatan lokal dengan cepat dengan membersihkan luka dengan 

sabun dan air dalam jumlah besar; perawatan lokal ini sangat berarti dalam 

mengurangi resiko rabies. Pelancong yang mungkin telah terjangkit rabies 

dianjurkan untuk selalu berhubungan dengan yang memegang wewenang 

kesehatan untuk saran-saran mengenai postexposure prophylaxis dan harus 

berhubungan dengan dokter pribadi atau departemen kesehatan sesegera mungkin 

setelah itu. 

 

Tindakan Pencegahan  

Vaksin 

Vaksin preexposure dengan human diploid cell rabies vaccine (HDCV), 

purified chick embryo cell (PCEC) vaccine, atau rabies vaccine adsorbed (RVA) 

dapat direkomendasikan untuk pelancong internasional yang berbasis pada 

timbulnya rabies lokal di negara-negara yang dikunjungi, ketersediaan antirabies 

biologis yang sesuai, dan aktifitas yang akan dilakukan dan lama tinggal dari si 

pelancong. Vaksin preexposure dapat direkoemndasikan untuk veterinarian, 

animal handlers, ahli biologi lapangan, penelusur gua (spelunker), missionaries, 

dan pekerja laboratorium tertentu. Table 3-13 menyediakan kriteria untuk 

preexposure vaccination. Preexposure vaccination tidak menghilangkan 

kebutuhan bagi tambahan medik yang dibutuhkan setelah terjangkit rabies, tetapi 

postexposure prophylaxis biasan di populasi yang beresiko dengan 

menghilangkan kebutuhan rabies immune globulin (RIG) dan dengan 

meningkatkan jumlah dosis vaksin yang dibutuhkan. Preexposure vaccination 

merupakan hal utama yang penting untuk pelancong yang beresiko terkena rabies 

di negara-negara dimana secara daerah tersedia vaksin rabies yang mungkin 
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membawa resiko tinggi reaski yang merugikan. Preexposure vaccination dapat 

juga menyediakan perlindungan dimana ada tanda-tanda rabies yang tidak jelas 

atau tidak dikenal dan jika mungkin postexposure prophylaxis terlambat. 

 

LEISHMANIASIS 
Catatan penulis : dalam Cave-Associated  

Disease Database banyak dilaporkan kasus penyakit ini. 

 

Leishmaniasis adalah penyakit parasitik yang ditularkan oleh gigitan dari 

beberapa spesies lalat pasir. Penyakit ini biasanya dalam wujud baik yang dalam 

bentuk berhubungan dengan kulit (cutaneous) atau bentuk lebih mendalam (organ 

dalam/ visceral). Leishmaniasis cutaneous dicirikan dengan satu luka atau lebih 

(terbuka maupun tertutup) yang berkembang dari beberapa minggu hingga 

beberapa bulan setelah seseorang tergigit oleh lalat pasir yang terinfeksi. Wujud 

dari visceral leishmaniasis, seperti misalnya demam, pembesaran limpa dan hati, 

dan anemia, khusus unutk yang berkembang berbulan-bulan, tetapi kadan sampai 

bertahun-tahun, setelah seseorang terinfeksi.  

Kejadian Leishmaniasis telah ditemukan kira-kira 90 negara tropis dan 

subtropis diseluruh dunia. Lebih dari 90% kasus visceral leishmaniasis terdapat di 

Bangladesh, Brazil, India, Nepal, and Sudan. Juga terdapat di beberapa negara 

berikut: Amerika (dari Argentina utara sapai selatan Texas di United States); 

bagian utara Asia, Timur Tengah; dan Afrika (terutama Afrika timur dan utara). 

Leishmaniasis tidak ditemukan di Australia atau Oceania (yaitu, kepulauan 

Pasifik, termauk Melanesia, Micronesia, dan Polinesia). 

 

Di Indonesia?? Siapa tahu 

 

Resiko untuk pelancong  

Orang semua umur beresiko terkena leishmaniasis jika mereka hidup atau 

melakukan perjalanan dimana terdapat leishmaniasis. Leishmaniasis lebih sering 

di daerah pedesaan daripada perkotaan, tetapi juga ditemukan di pinggiran 

beberapa kota. Resiko tertinggi untuk orang yang berada di alam bebas terhadap 

daerah endemik leishmaniasis antara petang hingga fajar. Petualang, relawan Korp 

Perdamaian, misionaris, ornithologists (ahli ilmu burung), orang-orang yang 

mengerjaka penelitian pada malam hari, dan tentara adalah contoh orang-orang 

yang memiliki resiko lebih tinggi terkena leishmaniasis (terutama cutaneous 

leishmaniasis). 

 

Tindakan Pencegahan  

Vaksin dan obat untuk pencegahan infeksi tidak tersedia. Tindakan 

pencegahan untuk tiap individu adalah yang ditujukan dengan menghilangkan 

kontak dengan lalat pasir. Petualang disarankan untuk menghindari kegiatan 

lapangan saat lalat pasir paling aktif (petang hingga fajar). Sekalipun lalat pasir 

terutama adalah menggigit di malan hari, namun infeksi dapat diperoleh saat siang 

hari jika lalat pasir terganggu dari istirahatnya. Kegiatan lalat pasir di sebuah 
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daerah sering kali diremehkan karena lalat ini tidak bersuara, dan jarang 

menggigit yang mungkin tidak terperhatikan  

Petualang disarankan untuk menggunakan pakaian pelindung dan penolak 

serangga untuk perlindungan tambahan. Pakaian harus melindungi tubuh 

sebanyak mungkin dan dapat dapat ditoleransi dengan iklim setempat. Penolak 

serangga dengan N,N-diethylmetatoluamide (DEET) harus dipakai terhadap kulit 

yang terbuka dan pada pinggiran pakaian, seperti misalnya ujung lengan baju, dan 

lengan pendek. Harus dipakai menurut petunjuk pabriknya, ulangi pemakaian jika 

dibutuhkan di kondisi keringat yang berlebihan, diseka, dan dicuci. Sekalipun 

pakaian diberi permethrin dapat memberikan tambahan perlindungan, hal ini tidak 

menghapus kebutuhan penolak serangga pada kulit yang terbuka dan harus 

diulangi setelah lima kali pencucian. 

Kontak dengan lalat pasir dapat dikurangi dengan menggunakan kelambu 

dan memasang kasa pada pintu dan jendela. Jaring yang rapat (paling tidak 18 

lubang per inch; beberapa sumber menyarankan lebih rapat lagi). Namun jaring 

yang semacam ini berat untuk dipakai di iklim panas. Selai itu bentuk 

perlindungan lain dengan menyemprotkan insektisida. 

  
 

ATHLETE'S FOOT 

Hangat dan lembab di daerah sekitar kolam renang, 

shower, dan lemari dingin, juga merupakan tempat tumbuh jamur. 

Karena infeksi ini sangat umum dikalangan atlet yang seringkali 

mempergunakan fasilitas tersebut, istilah ìathlete's footî menjadi 

populer.  

Tidak semua kondisi berjamur merupakan athlete's foot. 

Kondisi lain seperti misalnya gangguan mekanisme keringat, 

reaksi terhadap zat warna atau perekat di sepatu, eksim, dan psoriasis (sejenis 

penyakit kulit yang kronis), juga mirip dengan athlete's foot. 

 

Gejala 

Tanda-tanda athlete's foot, salah satu atau bersama-sama, adalah kulit 

kering, gatal bersisik, radang, dan melepuh. Lepuhan ini sering kali menjadi kulit 

yang membuka. Saat pecah, muncul lecet kecil di jaringan, yang menyebabkan 

sakit dan bengkak. Gatal dan hangus dapat bertambah sebagaimana dengan 

penyebaran infeksi. 

Athlete's foot dapat berkembang hanya pada kaki dan jari-jarinya. Dapat 

berkembang ke bagian tubuh yang lain, khususnya pada kunci paha dan ketiak, 

akibat garukan pada infeksi dan kemudian menyentuh bagian lain. 

Organisme menyebabkan athlete's foot dapat berlangsung tahan lama. 

Sebagai konsekuensi infeksi yang menyebar dari seprai atau pakaian yang 

terkontaminasi ke bagian tubuh yang lain. 

 

 



Arson Arson Arson Arson ((((L 278 USL 278 USL 278 USL 278 US))))    

Pencegahan 

Tidak mudah mencegah athlete's foot karena biasanya menyangkut dengan 

ruang pakaian, shower, dan kolam renang, ruang ganti pakaian dimana kaki 

telanjang terjadi kontak dengan kaki sehat. Mencuci kaki tiap hari dengan sbun 

dan air, keringkan dengan hati-hati, terutama antar jari, dan mengganti sepatu dan 

kaus kaki secara teratur untuk mengurangi uap, membantu mencegah jamur 

menginfeksi kaki. Juga sangat membantu jika menggunakan bedak kaki tiap hari. 

 

Tips  

• Hindari berjalan bertelanjang kaki; pergunakan sepatu. 

• Kurangi keringat dengan menggunakan bedak talcum. 

• Pergunakan sepatu yang ringan dan sirkulasi udara yang baik 

Pergunakan kaus kaki yang tetap kering dan sering ganti jika keringat banyak. 

 

Pengobatan 

Bahan kimia pembasmi jamur dan fungsistatik, dipergunakan untuk 

pengobatan athlete's foot, seringkali gagal menyentuh jamur pada lapisan kulit 

bawah. Obat anti jamur telan dan topical sesuai dengan pertumbuhannya. 

Untuk kasus infeksi ringan yang penting adalah menjaga agar kaki tetap kering 

dengan menaburkan bedak kaki pada sepatu dan kaus kaki. Kaki harus sering 

dicuci dan semua daerah sekitar jari dikeringkan. 

• Konsultasi Dengan Podiatrist (Ahli Kulit) 

Jika kondisi jamur tidak memberi tanggapan yang baik sesuai dengan 

kesehatan kaki dan perawatan, dan tidak ada peningkatan dalam dua bulan, 

berkonsultasilah dengan Podiatrist (Ahli Kulit). Dia akan menentukan jika jamur 

adalah penyebab dari masalah. Jika benar, maka rencana pengobatan, termasuk 

resep obat anti jamur, pemakaian secara topikal atau dengan mulut, biasanya akan 

diberikan oleh ahli kulit.  

Jika infeksi disebabkan oleh bakteri, antibiotik seperti penisilin, yang 

efektif melawan beraneka macam bakteri, dapat diresepkan. 
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TEKNIK PENELUSURAN GUA HORIZONTAL 

Medan pada gua horisontal sangat bervariasi, mulai pada lorong-lorong yang 

dapat dengan mudah di telusuri, sampai lorong yang membutuhkan teknik khusus 

untuk dapat melewatinya. 

 

a.Lumpur. 

Lorong yang berlumpur dapat dengan mudah kalau lumpur tersebut tidak 

terlalu tebal. Tapi dalam kondisi lumpur setinggi lutut bahkan sampai setinggi 

perut, kita tidak mudah untuk melaluinya.  

Untuk melewatinya kita bergerak dengan posisi seperti berenang. Dengan 

posisi seperti ini akan lebih mudah bergerak dan menghemat tenaga. 

 

b. Air. 

Untuk kondisi lorong gua yang berair. terutama gua yang belum pernah di 

masuki kita tidak mengetahui kedalaman air dan kondisi di bawah permukaan air, 

untuk itu kita harus mengetahui prosedur dan mempunyai fasilitas pendukung.  

Syarat utama untuk melewati lorong yang berair adalah harus bisa 

berenang. Tetapi dengan kondisi lorong yang serba terbatas, teknik berenang 

dalam gua berbeda dengan berenang di kolam renang. Di sini kita memakai 

pakaian lengkap, sepatu bahkan mungkin membawa beban yang cukup berat. 

Pembagian team juga harus di sesuaikan, untuk leader ia tidak boleh 

membawa beban berat, karena leader harus membuat lintasan dan mempelajari 

kondisi medan. 

Dalam kondisi tertentu kita menggunakan pelampung, perahu karet 

terutama untuk lorong yang panjang dan berair dalam. 

Ada juga lorong yang hampir semua di penuhi oleh air hanya ada ruangan 

sedikit yang tersisa. Untuk melewatinya kita harus melakukan DUCKING ( 

kepala menengadah). Kadang-kadang kita harus melepas helm untuk menambah 

ruang gerak kepala. Dalam kondisi tertentu kita melakukan ducking dengan 

jongkok, bahkan dengan berbaring kalau badan tidak dapat masuk seluruhnya. 

Diving, adalah teknik penyelaman dengan alat bantu pernafasan dan 

pakaian khusus. Teknik ini di lakukan pada lorong yang seluruh bagiannya 

tertutup oleh air (sump, siphon). Untuk perbandingan resiko kematian di cave 

diving adalah 60% tewas. Sedang resiko caving 15 %. Dengan melihat 

perbandingan resiko kematian yang besar ini kita di tuntut untuk ekstra hati-hati, 

seyogyanya tidak meneruskan penelusuran jika tanpa alat pendukung yang 

standart. 

 

c.Climbing. 

Dalam suatu penelusuran gua terkadang kita menjumpai adanya water fall 

ataupun lorong yang terletak di atas kita. Untuk dapat meneruskan penelusuran 

kita harus menggunakan teknik-teknik Rock Climbing. Seperti memasang 

pengaman sisip dan bor tebing untuk pembuatan lintasan, yang melakukan adalah 

leader dan kemudian anggota yang lain melewatinya dengan SRT. Teknik rock 

climbing harus bisa di lakukan pada kondisi medan seperti :  
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• Aliran air yang deras dan kita tidak mengetahui kedalamannya.  

• Gua yang berbentuk celah dan menyempit bagian dasarnya 

• Sungai besar atau danau yang dalam. 

• Pemasangan rigging pada waterfall. 

• Menghindari calcite floor atau oolith floor. 

 

 

PENELUSURAN GUA VERTICAL 
Untuk menelusuri gua-gua vertikal diperlukan beberapa teknik pendukung 

antara lain : 

a. SRT (Single rope technique), teknik untuk untuk melintasi suatu lintasan 

vertikal dengan satu tali.  

b. Rigging 
 

RIGGING 

Rigging adalah: 

teknik pemasangan lintasan tali untuk gua-gua vertikal dengan syarat-syarat 

tertentu. 

 

Syarat-syarat rigging yang baik :  
1. Aman dilewati oleh semua anggota team.  

2. Tidak merusak peralatan.  

3. Dapat dilewati oleh semua anggota team, dengan mudah.  

4. Jika dibutuhkan untuk menjadi lintasan rescue, dapat langsung 

dipergunakan atau dengan sedikit perubahan saja. 

 

Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum memulai pembuatan 

sebuah lintasan vertikal, yang nantinya akan membantu untuk dapat mencapai 

syarat-syarat rigging yang baik. 

 

Anchor 

Dalam memasang sebuah lintasan kita terlebih dahulu harus memilih point 

tambatan. Point atau obyek yang akan dijadikan tempat tambatan disebut anchor. 

Berdasarkan jenisnya maka anchor dibagi menjadi : Natural anchor (anchor 

alam) dan anchor buatan.  

 

Berdasarkan fungsi anchor atau pembebanannya dibedakan menjadi : 

a. Main anchor, atau anchor utama adalah anchor yang secara langsung 

mendapatkan beban saat lintasan digunakan .  

b. Back-Up Anchor, berfungsi sebagai cadangan jika main anchor terlepas 

atau jebol  

c. Intermediate Anchor, berfungsi memindahkan beban agar tali tidak 

terkena gesekan dengan dinding atau lantai gua dengan memasang anchor 

perantara (intermediate) dibawah tempat tali dapat tergesek.  
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d. Devation Anchor, berfungsi menjauhkan tali dari tempat dapat tergesek. 

Caranya adalah memasang anchor baru ditempat yang sejajar atau diatas 

tempat gesekan (friksi) agar tali terhindar dari titik friksi. 

 

 

Fall Factor (FF) 

Untuk menentukan posisi pemasangan antara main anchor dan backup 

maka kita harus selalu memperhitungkan fall factor, yaitu beban hentakan/jatuh 

yang diterima backup anchor saat main anchor terlepas atau jebol. 

 

FF= jarak jatuh / panjang tali 

 

Dari gambaran dibawah maka kita ketahui bahwa kekuatan anchor harus benar-

benar diperhitungkan, terutama backup anchor. Karena backup dirancang untuk 

mendapatkan beban hentakan maka ketahanan untuk backup harus benar-benar 

kuat. Usahakan agar menyusun achor dengan fall factor masing-masing kurang 

dari 1. 

 

a.   b.  
Gambar a. memiliki Fall Factor 1 Gambar b. memiliki Fall Factor 2 
 

Y Anchor 

Disebut Y anchor karena bentuknya seperti huruf Y, dibuat dengan tujuan 

untuk membagi beban yang diterima di kedua sisi dan menempatkan lintasan di 

posisi tertentu. 

Untuk besar sudut (A) ada ketentuan yang bisa diperhitungkan . Jika sudut 

yang kita ambil salah (A>120), maka tujuan untuk membagi beban tidak tercapai, 

bahkan sebaliknya beban yang diterima ditiap titik tambatan akan lebih besar dari 

pada beban sebenarnya. 
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Deviasi anchor 

Anchor ini dibuat juga untuk menghilangkan friksi tali pada dinding gua, 

dengan cara menariktali/ lintasan kearah luar dari titik gesekan. Panjang tarikan, 

jarak anchor deviasi dengan main anchor, menunjukkan besar sudut pergeseran 

yang berarti mempengaruhi gaya tarik kesamping yang diterima anchor deviasi. 

Sehingga bisa dikatakan semakin dekat anchor deviasi dengan main anchor akan 

semakin besar gaya tarik kesamping yang diterima anchor deviasi  

untuk panjang tarikan yang sama. Hindari anchor deviasi dengan sudut yang 

besar, karena akan berat sekali.  

 
rigging di clift pantai untuk sampai ke mulut gua di dasar clift. 

 

ORGANISASI RIGGING 

Yang dimaksud dengan organisasi rigging adalah manajemen dan pembagian 

kerja saat pembuatan lintasan. Persiapan dan pengaturan yang dilakukan meliputi 

banyak hal : 

 

I. PERALATAN  

Hal ini dilakukan sebelum mulai penelusuran, meliputi : 

 

1. Penentuan dan penghitungan jumlah alat yang akan dibawa. 

Hal ini dibedakan atas : 

Penelusuran gua baru. 

Jumlah peralatan yang dibawa berdasarkan target waktu penelusuran yang 

akan dilakukan, ataupun perkiraan kedalaman gua yang akan ditelusuri. Perkiraan 

kedalaman dan panjangnya dapat diperkirakan dengan 

analisis geologi dan peta topografi, serta dibandingkan dengan gua-gua sekitarnya 

(jika pernah ditelusuri). 
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Penelusuran gua yang pernah ditelusuri sebelumnya. 

Jumlah perlatan bisa dihitung dari jumlah pitch dan panjang tiap pitch 

yang telah diketahaui sebelumnya karena penah menelusuri atau dengan membaca 

peta gua. 

 

2. Packaging peralatan 

Peralatan yang dibawa dibagi menjadi beberapa kelompok berdasar 

efisiensi 

penggunaan dan pantangan, dengan menggunakan tackle bag tersendiri: 

 

Tali  
• Tali dimasukkan kedalam tas khusus(sendiri), jangan dicampur dengan 

barang-barang lain terutama bahan kimia (karbit, dye tracing, batery, dll) 

dan makanan.   

• Gulung tali kedalam tas dengan ujung yang pertama kali masuk dibuat 

simpul 8 tunggal dan simpul 8 double pada paling ujung. Berfungsi untuk 

menyambung tail bila ternyata tali sudah habis sebelum mencapai dasar 

pitch. Dan yang terpenting mencegah rigging man "terjun bebas". Ingat!!! 

Seorang vertical caver berpengalaman pernah mengalami hal ini dan harus 

ditebus dengan nyawanya!!   

• Jika menelusuri gua yang pernah ditelusuri dan diketahui kedalaman 

masing-masign pitch, masukkan tali sesuai dengan urutan panjang tali 

yang dimiliki. (Jika panjang tali yang dimiliki tidak seragam).  

• Tiap ujung tali diberi label panjang tali sehingga memudahkan untuk 

manajemen tali yang berhubungan dengan kedalaman pitch. (Lihat 

Gambar)  

 

 
Masing-masing ujung tali diberi kode panjang tali . 

 

Perlatan dari logam 

Peralatan ini berupa carabiner, pengaman sisip, bor tebing, hammer dan 

lain sebagainya. Masukkan peralatan ini dalam tas tersendiri. Jika terlalu berat 

dapat dipisahkan menjadi beberapa tas. Untuk gua yang pernah ditelusuri, 

pemisahan lebih baik tidak berdasar pada jenisnya, misalkan carabiner 

dimasukkan ke dalam satu tas, pengaman sisip di tas yang lain, namun berdasar 

kebutuhan tiap pitch. 
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Peralatan dari kain. 

Perlatan yang dimaksud adalah webbing, sling, ataupun tali potongan 

pendek yang dipergunakan untuk rigging. Sebagaimana dengan tali, peralatan ini 

sensitif terhadap bahan kimia.  

 

 

II. PEMBAGIAN TIM 

 

Tim rigging yang baik minimal 2 orang. dengan pembagian tugas sebagai berikut. 

 

a. Pemasang lintasan. 

Bertugas memasang lintasan dan leader. Sebagai pemasang lintasan dia 

bertanggung jawab atas keselamatan penelusur lainnya saat melewati 

lintasan yang dibuat, jadi lintasan ini harus benar-benar aman untuk penelusur 

lainnya. Sehingga ada kesepakatan bahwa pembuat lintasan harus yang 

pertamakali turun pada lintasan tersebut. 

 

b. Pembantu.(assisten rigging) 

Orang ini berugas untuk menyiapkan dan memberikan alat yang 

dibutuhkan oleh pembuat lintasan, juga sebagai 

belayer saat orang pembuat lintasan harus melakukan traversing ataupun 

pemanjatan pada saat memasang lintasan. 

 

 

SINGLE ROPE TECHNIQUE 

 

Single Rope Technique (SRT) adalah teknik yang 

dipergunakan untuk untuk menelusuri gua-gua vertikal 

dengan menggunakan satu tali 

sebagai lintasan untuk naik dan 

turun medan-medan vertikal. 

Berbagai sistem telah berkembang 

sesuai dengan kondisi medan di 

tempat lahirnya masing-masing 

metode. Namun yang paling banyak 

dipergunakan adalah Frog Rig 

System.  

 

Teknik yang lain adalah: rope walker, Texas Rig, 

jumaring, Mitchele System, floating cam system. 
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Sistem frog rig menggunakan alat: 

 

1. Seat harness, dipergunakan untuk mengikat tubuh dan alat-alat lain. Dipasang 

di pinggang dan pangkal paha. Jenis-jenisnya adalah: bucklet, avantee, croll, 

rapid, dan fractio. 

 

2.Chest ascender, dipergunakan untuk memanjat (menaiki) lintasan atau tali 

dipasang di dada. Dihubungkan ke Delta MR oleh Oval MR.  

 

3. Hand ascender, dipergunakan untuk memanjat (menaiki) lintasan atau tali di 

tangan. Di bagian bawah dipasang descender, tempat digantungkannya foot loop 

dan cows tail. 

 

4. Descender, dipergunakan untuk menuruni tali. Ada beberapa jenis descender: 

Capstand (ada dua macam: simple stop dan auto stop), whaletale, raple rack (ada 

dua macam: close rack dan open rack), figure of eight, dan beberapa jenis lagi 

yang prinsip kerjanya sama dengan figure of eight. 

 

5. Mailon rapid,ada dua macam Mailon Rapid (MR), yaitu: Oval MR untuk 

mengaitkan Chest Ascender kepada Delta MR. Delta MR sendiri adalah untuk 

mengkaitkan dua loop seat harness dan tempat mengkaitkan alat lain seperti 

descender berikut karabiner friksinya dan cowstail.  

 

6. Foot loop , dicantolkan ke karabiner yang terhubung ke hand ascender. 

Berfungsi sebagai pijakan kaki. Ukuran dari foot loop harus tepat seperti gambar 

diatas. Hal ini sangat mengurangi kelelahan pada waktu 

ascending di pitc-pith yang panjang  

 

7. Cows tail, memiliki dua buat ekor. Satu terkait di hand 

ascender, dan satu lagi bebas, dipergunakan untuk 

pengaman saat melewati lintasan-lintasan  

intermediate, deviasi, melewati sambungan, tyrolean, dan 

traverse.  

 

8. Chest harness, untuk melekatkan chest ascender agar 

lebih merapat ke dada. Sehingga memudahkan gerakan 

sewaktu ascending normal, atau pada saat melewati 

sambungan tali. Chest harness lebih baik jika dapat diatur 

panjang pendeknya (adjustable), sehingga memudahkan 

pengoperasian, terutama apabila terjadi kasus dimana chest 

ascender terkunci di sambungan atau simpul, atau pada 

saat rescue. 
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Teknik-teknik yang harus dipelajari untuk SRT adalah ascending dan 

descending dengan penguasaan melewati jenis-jenis lintasan dan medan.  

1. Melewati intermediate anchor  

2. Melewati deviation anchor  

3. Melewati sambungan tali  

4. Melewati lintasan tyrolean, menggunakan satu tali dan dua tali.  

5. Meniti tali dengan medan slope (miring). 

 

Ascending Perhatikan gerakan telapak kaki ketika sedang 

ascending.  

 

 
Gerakkan telapak kaki untuk menjepit tali dengan telapak 

kaki. Cara pertama adalah menjepit tali menggunakan 

bagian dalam pergelangan kaki dengan bagian luar telapak 

kaki. Cara kedua adalah menjepit tali dengan kedua 

telapak kaki ketika melakukan gerakan berdiri. Ketika 

mengangkat kedua kaki, kedua telapak kaki dibuka.  

 

 

PERHATIAN:  

• Latihan ini harus dilakukan mengunakan peralatan yang mutu dan 

kekuatannya memenuhi standar  

• Latihan harus dibawah pengawasan oleh ahli.  

• Berlatihlah pada ketinggian yang tidak terlalu tinggi.  

•  Cegahlah latihan yang dapat merusakkan alat: membebani alat melebihi 

beban normal, beban dengan arah abnormal, menggunakan alat tidak sesuai 

dengan manual book-nya.  

• Latihan yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat alternatif, harus masih 

dalam tingkat aman.  

•  Pernah melakukan latihan teknik tertentu bukanlah jaminan bahwa kita sudah 

menguasai teknik tersebut.  

• Berlatihlah satu teknik sampai lancar tanpa hambatan dan kesalahan sebelum 

berlatih teknik yang lain.  

•  Berlatihlah dengan selalu ditemani oleh orang lain yang juga memahami 

SRT.  

• Berniatlah berlatih untuk menolong orang lain dan diri sendiri.  

• Hindarilah terjadinya kecelakaan di gua untuk orang lain maupun diri sendiri.  
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• Saya mempunyai teman yang takut ketinggian, namun akhirnya dapat 

mengalahkan rasa takut itu, dia sudah berani menuruni medan-medan vertikal 

dengan kedalaman 50 meter dalam berbagai medan. Namun harus dengan 

penyesuaian diri yang intensif dan sungguh-sungguh. 

 

 

PEMASANGAN BOLT 

Terkadang kita sampai pada sebuah pitch yang tidak tersedia cacatan 

batuan untuk natural anchor, sehingga kita membutuhkan anchor-anchor yang 

buatan. Misalnya dengan memasang bolt, yang nantinya adalah menjadi tempat 

dipasangnya hanger. 

Untuk jenis batugamping, tingkat kekerasannya berbeda dengan batuan 

vulkanik. Batugamping lebih lunak, sehingga kita dapat mengebor menggunakan 

satu buah bolt saja sudah cukup. Untuk batu vulkanik, kita terkadang mengganti 

bolt sampai dua kali karena gigi bolt patah beradu dengan batu. 

Namun saya pernah mengebor batugamping sampai membutuhkan dua bolt, 

karena kebetulan memperoleh jenis gamping yang sangat keras, orang Jawa bilang 

watu kenthi. 

Usahakan dengan sungguh-sungguh agar tidak menghindari pemasangan 

bolt ini, karena yang jelas akan merubah keadaan gua. Jadi tetap usahakan 

untuk menggunakan natural anchor. 

 

Langkah-langkah memasang bolt yang baik:  

1. Bor sampai kedalaman anchor 2 hingga 3 mm dibawah permukaan batuan.  

 
2. Haluskan disekitar batuan dengan bolt.  
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3. Masukan baji dan bolt siap diset.  

 
4. Masukkan ke lobang dan pukul driver menggunakan hammer dengan 

kekuatan secukupnya, sehingga bolt terdesak masuk kedalam lobang.  

 
Tekanan-tekanan pada sisinya membuat batuan dapat retak.  

 
5. Hasil pemasangan bolt yang sudah selesai.  
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Zona tegangan disekitar bolt memiliki radius paling tidak sama besar 

dengan panjang anchor. 

 
 

Pemasangan bolt pada batuan berlapis tipis, perlu diwaspadai. 
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Lokasi yang dipilih untuk mengebor dan memasang bolt harus berdasar 

kepada beberapa pertimbangan. Misalnya berdasarkan pada pertimbangan 

friksi yang terjadi pada tali, seperti pada gambar dibawah ini. 

 
 

Pertimbangan lain adalah, menjaga anchor dari keruntuhan. Sehingga 

harus dipasang jauh dari roof atau batuan yang menggantung, terutama 

pada batuan yang lapisannya tipis. Seperti pada gambar dibawah. 
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KEKUATAN BOLT BERDASARKAN PENEMPATANNYA 

PENEMPATAN 
KUALITAS 

BATUAN 
FAILURE(kg) 

ideal keras 1400-2200 

2 mm dibawah permukaan batuan keras 2200 

2 mm diatas permukaan batuan keras 1000 

6 mm diatas permukaan batuan keras 900 

12 mm diatas permukaan batuan keras 600 

sudut positif 120 keras 1000 

 

 

PEMASANGAN NATURAL ACHOR 

Pemasangan anchor memperhitungkan banyak hal. Baik yang berbasis 

pada alat, kondisi, medan, maupun yang berbasis pada penelusur. 

Rigging yang baik harus memenuhi syarat-syarat: 

1. Aman.  
Berarti harus dipasang pada anchor yang kuat dan memenuhi kaidah 

rigging yang baik. Mempertimbangkan fall factor. Pemasangan 

intermediate anchor harus memenuhi fall factor kurang dari 1. 

2. Dapat dilalui semua anggota tim. 
Riggingman harus memperhitungkan anggota tim paling lemah untuk 

dipergunakan sebagai acuan memasang rigging. Sehingga semua anggota 

tim tidak mengalami kesulitan didalam melewati lintasan.  

3. Nyaman.  
Selain syarat diatas, diusahakan bahwa lintasan dapat dilewati dengan 

nyaman. Tidak mengakibatkan kesulitan terhadap setiap penelusur. 

Misalnya mengakibatkan tali dan pita menjadi kusut.  

4. Kemanan alat terjamin. 
Rigging harus dapat menjamin keamanan alat, dengan begitu harus tidak 

ada penggunaan atau pemakaian alat yang salah dan tidak pada tempatnya. 

Alat tidak boleh mendapatkan beban abnormal dan melebihi beban kerja 

efektif.  

5. dll. 

 

Natural anchor dapat dipasang pada : 

1. Pohon, sebelum kita memakai jenis ini kita harus memeriksa umur pohon, 

yang dapat kita lihat dari besarnya, posisi pohon, jenis akar, maupun 

kondisi dari pohon tersebut. Biasanya anchor dengan pohon dapat kita 

pasang pada external pitch. 

2. Lubang tembus, sebuah lobang yang bisa kita temui di dinding, lantai 

maupun atap gua. Kita harus selalu memeriksa kekerasan batuan, keutuhan 
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dan struktur dari batuan tersebut sebelum kita memutuskan akan 

memakainya. 

3. Rekahan , atau celah yang bisa terbentuk dari pengikisan lapisan 

(horisontal) maupun crack (vertical). Kita harus selalu memperhitungkan 

bentuk celah, arah penyempitan celah arah penyempitan celah dan arah 

tarikan yang akan diterima. Membuat anchor pada rekahan ini dapat kita 

memanfaatkan peralatan pengaman sisip. 

4. Choke stone, batu yang terjepit pada sebuah celah sehingga berfungsi 

sebagai pengaman sisip, sehingga sering disebut natural chock. 

5. Statalactite dan stalagmite, untuk jenis ini hanya dipakai sebagai anchor 

deviasi karena tidak boleh mendapat beban yang besar. Berhati-hatilah 

pemasangan pada stalagmite, perhatikan landasan dimana stalagmite 

tumbuh, jangan pilih stalagmite yang tumbuh diatas lumpur atau pasir. 

6. Horn atau tanduk, adalah bentuk cacat batuan yang seperti tanduk, dapat 

berada pada dinding dan dapat pula pada lantai. 

Dan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut banyak yang harus dipelajari 

untuk mengetahui syarat teknisnya. Dibawah ini beberapa contoh pemasangan 

natural anchor yang baik dan yang tidak baik. 

 

Pemasangan pada stalagmite.  

a. b.  

 

Gambar b adalah contoh pemasangan anchor pada stalagmite yang berbahaya, 

karena stalagmite tumbuh diatas lapisan lumpur yang dapat menyebabkan slip jika 

terkena beban yang bekerja horisontal. Maka hindari pemasangan seperti pada 

gambar b. 
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a. b.  

 

Contoh pada gambar a. sudah bagus, sedangkan gambar b. menunjukkan bahwa 

karabiner terkena beban yang cukup berat karena seperti halnya mengalami 

pembebebanan Y yang sudutnya lebih dari 120
0
. Maka hindari pemasangan 

seperti pada gambar b. 

 

Pemasangan Pada Horn (Tanduk). 

a. b. c.  

 

Pemasangan pada horn harus memperhitungkan perlapisan batuan, jangan 

memasang anchor pada horn yang arah beban sejajar dengan arah perlapisan 

batuan. 

Maka hindari pemasangan seperti gambar c. 
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PENGAMAN SISIP 
 

Pemasangan chock stone 

Kita juga dapat memanfaatkan chock stone yang terjepit pada rekahan, 

baik chock stone yang terpasang alamiah maupun yang sengaja dipasang. 

Perhatikan letak pembebanan, pada gambar ini diletakkan pada sisi kiri. Sekalipun 

saya sebenarnya lebih suka memasang disisi kanan. 

 
 

Pemasangan hexentric.  

Disebut hexentric karena memiliki 6 buah sisi. Ukuran hexentric 

bermacam-macam sehingga kita dapat mempergunakannya pada ukuran celah 

yang berbeda. Bagitu pula pada roc stopper. 
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Pemasangan roc. 

 
 

Ada banyak jenis stopper, baik ukurannya maupun tali. Tali ada yang 

menggunakan kawat baja, dan adapula yang menggunakan tali prusik. 

 

Pemasangan piton. 

Pemasangan piton baik yang bertipe blade maupun angle, harus memperhitungkan 

arah beban terhadap arah rekahan vertikal maupun horisontal. 

a. b.  

a. b.  
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Gambar piton dibawah mencotohkan bahwa pengaman sisip harus mendapatkan 

daya dukung yang cukup. 

.  

Gambar dibawah menunjukkan bahwa jika sebagian dari tubuh piton masih 

berada diluar rekahan. Untuk itu pemasangannya harus ditambah pita yang 

dipasang merapat pada dinding, sehingga memperkecil momen gaya. Masih ingat 

rumus momen=gaya kali jarak?? 

 
Kasus pemakaian pita seperti itu disebut hero loop. 

 

Jammed Knot 

Jika rekahan yang diperoleh cukup rapat dan tidak memungkinkan memasang 

pengaman sisip, maka kita dapat menggunakan pita sebagai jammed knot, seperti 

pada gambar dibawah ini. 
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CAVE RESCUE 

Pada page ini hanya membahas mengenai vertikal rescue karena secara 

keseluruhan cave rescue sangat kompleks. Kecelakaan akibat: jatuh pada gua 

vertikal, tertimpa runtuhan batu, sungai bawah tanah, danau bawah tanah, gas 

beracun, tersesat, masing-masing membutuhkan kompleksitas anggota tim rescue. 

Misal, bukan tidak mungkin sebuah operasi SAR di gua membutuhkan masukan-

masukan seorang ahli olah raga arus deras. Apabila kecelakaan terjadi di gua yang 

memiliki aliran sungai bawah tanah. Ada beberapa teknik yang perlu dipelajari 

untuk menjadi seorang rescuer di gua. Terutama mengenai vertical rescue yang 

dapat diaplikasikan tidak hanya dalam gua, juga di tebing, lembah curam, sumur, 

dan jurang. Namun seorang yang ingin mendalami vertical rescue harus mau 

berlatih mulai dari dasar sekali dengan metode man to man rescue  

1. Basic rescue.  

2. Italian Pulley System.  

3. Z-Rig.  

4. Counter Balance.  

5. Hauling.  

6. Hauling menggunakan berbagai alat.  

7. Hauling dengan melewatkan sambungan tali  

8. Hauling dari berbagai posisi rescuer dan posisi victim.  

9. Lowering menggunakan berbagai alat.  

10. Lowering dari berbagai posisi rescuer dan posisi victim.  

11. Lowering dengan melewatkan sambungan tali  

12. Tyrolean.  

13. Counter Balance Tyrolean.  

14. Pulley Mobile dengan kemampuan 2 arah.  

15. Pulley Mobile dengan kemampuan semua arah.  

PERHATIAN:  
1. Berlatih rescue harus dilakukan setelah menguasai SRT, rigging, simpul 

dan tambatan.  

2. Latihan ini harus dilakukan mengunakan peralatan yang mutu dan 

kekuatannya memenuhi standar  

3. Latihan harus dibawah pengawasan oleh ahli.  

4. Berlatihlah pada ketinggian yang tidak terlalu tinggi.  

5. Cegahlah latihan yang dapat merusakkan alat, membebani alat melebihi 

beban normal, menggunakan alat tidak sesuai dengan manual book-nya.  

6. Latihan yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat alternatif, harus 

masih dalam tingkat aman.  

7. Pernah melakukan latihan teknik tertentu bukanlah jaminan bahwa kita 

sudah menguasai teknik tersebut.  

8. Berlatihlah satu teknik sampai lancar tanpa hambatan dan kesalahan 

sebelum berlatih teknik yang lain.  

9. Berlatihlah dengan selalu ditemani oleh orang lain yang juga mengetahui 

teknik vertical rescue.  

10. Berniatlah berlatih untuk menolong orang lain dan diri sendiri.  
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Hindarilah terjadinya kecelakaan di gua untuk orang lain maupun diri sendiri. 

 

MAN TO MAN RESCUE 

Man to man rescue dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik dimana 

satu orang rescuer memberikan pertolongan terhadap korban secara langsung. 

Bisa dengan menggunakan satu lintasan, bisa juga menggunakan lintasan yang 

lain. Banyak teknik yang harus dipelajari untuk man to man ini. Sekalipun berat 

dan sulit namun sebenarnya teknik ini mendasari teknik-teknik berikutnya.  

Teknik yang perlu dipelajari adalah:  

1. Menuruni tali, sedangkan korban sedang tergantung di tali tsb. 

Pemasangan descender (bobin/simple stop dan auto stop) berbeda dari yg. 

biasanya.  

2. Menurunkan korban dengan teknik victim menggantung pada rescuer.  

3. Menurunkan korban dengan teknik rescuer menggantung pada victim.  

4. Menaikkan victim dengan teknik direct lifting.  

5. Menaikkan victim dengan teknik italian pulley system.  

6. Menaikkan victim dengan teknik Z-rig.  

7. Menaikkan victim dengan teknik counter balance.  

8. Menaikkan victim dengan teknik Yosemite Lift.  

9. Menaikkan victim dengan teknik Hauling system. 

 

PERALATAN/ PERLENGKAPAN CAVING UNTUK 
PERSONAL 

1. Sepatu.  

o Dipilih yang kuat,  

o Tahan terhadap lumpur yang liat,  

o Sol yang kasar sehingga tidak licin oleh lumpur maupun dinding 

dan lantai gua yang basah. 

 

2. Coverall (overall) 

o Pakaian khusus yang dapat menahan tajamnya medan dalam gua, 

yang dapat segera kering apabila basah,  

o Yang dapat melindungi seluruh tubuh dari tumbuhan gatal sekitar 

mulut gua,  

o Memiliki kantung yang cukup untuk perbekalan dan perlengkapan 

personal. 

 

3. Hand glove. 

o Yang dapat menahan dingin,  



Arson Arson Arson Arson ((((L 278 USL 278 USL 278 USL 278 US))))    

o Menyimpan kalor,  

o Menahan tajamnya batuan dalam gua. 

 

4. Helm. 

o Yang memiliki lapisan kevlar sehingga tidak mudah pecah. 

Sehingga betul-betul dapat melindungi kepala dari benturan dan 

runtuhan.  

o Memiliki lilitan terhadap kepala yang nyaman sehingga tidak 

mengganggun saat kegiatan berlangsung dan tidak melelahkan 

kepala dan leher 

o Peredaran darah disekitar kepala lancar. 

 

5. Boom. 

o Pilih yang tidak mudah macet,  

o aliran air kedalam tabung karbit lancar, 

o Tahan benturan. 

 

6. Survival bag 

Berisi:  

o lilin,  

o korek api,  

o karbit cadangan,  

o batery cadangan,  

o bola lampu cadangan,  

o coklat batangan dan permen. 

 

7. Senter. 

o Pilih yang tidak mudah korseleting karena air,  

o Jangan dikalungkan pada leher, karena dapat terbelit saat 

descending atau ascending. 

o Bawa cadangan batery dan bola lampu, dihitung tidak termasuk 

pada cadangan yang ada di survival bag. 

 

8. SRT-set. 

SRT-set merupakan alat personal yang selama penelusuran hanya 

dikenakan oleh seorang saja, tidak boleh bertukar. Panjangnya footloop 

dan cowstail sebenarnya disesuaikan dengan panjang lengan dan panjang 

kaki tiap pemakainya. 
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TALI SRT 

 

PERINGATAN- Tipe tali yang dipergunakan untuk SRT tidak 

didesain untuk mengakomodasi gaya yang dihasilkan oleh jatuhan 

yang parah, dan TIDAK BOLEH dipergunakan untuk rock 

climbing. Tali SRT, dibandingkan tali pemanjatan memiliki 

regangan yang kecil dan memiliki ketahanan abrasi yang lebih  

besar. Hal ini berhubungan dengan apa yang disebut dengan 

elongasi.  

 

Apa itu elongasi. Sedangkan syarat kekuatan tali yang dipergunakan untuk 

vertical caving, minimal adalah= 20x(diameter)2. 

Jadi untuk tali berukuran 10 mm, harus memiliki kekuatan minimal: 

= 20x(diameter)2 

= 20x(10)2 

= 2.000 kg  

 

Detail tali kernmantel adalah sebagai berikut: 
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Beberapa daftar merek tali statik dan elongasinya. 

Bukan pesan sponsor dan rekomendasi untuk beli merek-merek ini lho............. 

 
 

RO135 9mm Rope Elongasi @150Kg =3.5%, kekuatan= 24KN, berat 54gm/M 

RO140 10mm Rope Elongasi @150Kg =2.4%, kekuatan = 30KN, berat 67gm/M 

RO145 10.5mm Rope Elongasi @150Kg =2%, kekuatan= 34KN, berat 77gm/M 

 

 
Beal Speleo 

Tali LUNAK (SOFT) yang tidak mengeras seperti halnya tali lain sehingga tetap 

gampang untuk ditangani.  

 

 

RO 120 9mm Rope 

51g per meter, breaking load 1900kg, elongation 50.150kg 3.6%, 5 factor 1 falls, 

impact force factor 0.3 - 4.9kN 

 

RO 125 10mm  

Rope 60g per meter, breaking load 2400kg, elongation 50/150kg 3.0%, 5 factor 1 

falls, impact force factor 0.3 - 4.8kN 

 

RO 130 10.5mm  

Rope 65g per meter, breaking load 2700kg, elongation 50/150kg 3.0%, 10 factor 1 

falls, impact force factor 0.3 - 5.1Kn 

 

 
Edelrid Superstatic 

Tali tahan abrasi, unggul dalam masalah dana. 

 

RO 050 9mm Rope  

52g per meter, breaking load 2165kg, elongation at 80kg 3.5%. 

 

RO 060 10mm  

Rope 60g per meetr, breaking load 2640kg, elongation at 80kg 2.2% 
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RO 070 11mm  

Rope 75g per meter, breaking load 3150kg, elongation at 80kg 2.0% 

 

ELONGASI TALI 
Apakah istilah "elongasi" untuk tali pemanjatan membuat anda bingung? 

Ya, anda tidak sendiri dan mungkin ada yang lebih buruk 

Edisi revisi UIAA 101 yang akan datang - Mountaineering and Climbing 

Equipment - Tali dinamik (Dynamic Ropes) mungkin tidak lagi diukur elongasi 

secara statis, melainkan secara dinamis. 

Standar yang sekarang: tali diberi beban (tanpa hentakan) dengan berat 80-

kg selama 3 menit. Kemudian, beban dihilangkan dan tali dibiarkan kembali 

selama 10 menit. Berikutnya, tali dibebani (tanpa hentakan) dengan beban 

referensi 5 kg tiap 1 menit. Pada saat ini, tali diberi 2 tanda ditempatkan dengan 

jarak 1 meter. Akhirnya, tali diberi lagi beban (tanpa hentakan) sebesar 80-kg 

selama satu menit dan jarak "baru" antar tanda tersebut diukur. 

Prosentase perbedaan antar dua tanda dihitung untuk menentukan 

"elongasi statis" tali. Tali tunggal tidak akan lebih 8% (untaian tunggal), tali 

setengah tidak akan lebih dari 10% (untaian tunggal) dan tali kembar tidak akan 

lebih dari 8% (untaian ganda). 

Jika hal ini diaplikasikan terhadap situasi pemanjatan, sebagai contoh: 

pemanjat dengan pitch yang sedikit dan membeli tali dengan elongasi statis 7,5%. 

Kemudian mereka pergi ke daerah top-rope, dengan ketinggian 55 kaki dari tanah 

ke anchor dan membelay dari dasar tebing. Saat seseorang memanjat 10 kaki, ada 

sekitar 100 kaki tali yang terpakai. Pemanjat kemudian capek dan membebani tali. 

Karena tali memiliki elongasi 7,5% dan ada 100 kaki tali yang terpakai, pemanjat 

turun 7,5 kaki dan hampir menyentuh tanah. Namun jika pemanjat jatuh 10 kaki 

apa yang akan terjadi? Tali akan terbeban secara dinamis. Karena elongasi 

dinamis dapat mencapai 40% tergantung pada jarak jatuh dan beban pemanjat, 

maka pemanjat kemungkinan besar akan menghantam tanah dari ketinggian 10 

kaki. UIAA mengambil langkah untuk membahas hal ini di versi UIAA 101 yang 

akan datang. 

Standard UIAA yang baru, yang mana masih dalam proposal dan berupa 

tingkat pengujian, kemungkinan besar akan mengukur elongasi dinamik pada 

jatuhan pertama pada pengujian jatuhan. Pengujian ini akan menunjukkan 

elongasi dinamik pada tali tunggal dengan beban 80-kg dijatuhkan kira-kira 

dengan fall factor 1,7. Standar UIAA yang direvisi mengharap bahwa elongasi 

dinamik yang diwajibkan adalah kurang dari 40%. Hal ini membuat pegawai toko 

dan pemanjat untuk menggunakan elongasi dinamik yang dipublikasikan 

sebagaimana penggunaannya ke situasi pemanjatan nyata. Pada bulan Desember 

tahun 2000, dua tali Sterling diuji di APAVE Lyon, Perancis untuk sertifikasi 

UIAA dan CE tahunan. Tali dinamik 10,2 mm dan 9,5mm keduanya mendapatkan 

persetujuan EN 892:1997 dan UIAA 101. Pengujian juga melaporkan elongasi 

dinamik pada tiga jatuhan pertama sebagai berikut: 
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elongasi dinamis 10.2mm  

 

jatuhan 1 = 30.2% ( Memenuhi syarat  

jatuhan 2 = 30.0% ( Memenuhi syarat 

jatuhan 3 = 30.2% ( Memenuhi syarat  

 

 

elongasi dinamis 9,5mm 

jatuhan 1 = 30.+% ( Memenuhi syarat 

jatuhan 2 = 31% ( Memenuhi syarat 

jatuhan 3 = 30.4% ( Memenuhi syarat 

 

PERALATAN PENELUSURAN GUA VERTICAL 

Banyak sekali alat-alat yang akan sangat dibutuhkan untuk membuat 

sebuah rigging. Alat ini bisa sama dengan peralatan yang dipakai dalam kegiatan 

rock climbing maupun alat-alat khusus yang hanya dipakai dalam caving. Jenis-

jenis peralatan itu meliputi :  

1. Kernmantel rope (tali),  

2. Carabiner (cincin kait) screw gate, jenis :  

a. Oval  

b. Delta  

c. A  

d. Heart  

3. Webbing (sling), jenis :  

a. Flat  

b. Tubuler  

4. Pengaman sisip :  

a. Chock stopper  

b. Hexentric  

c. Friend  

5. Paku tebing (piton).  

6. Hammer dan Driver, bolt dan wedge (baji).  

7. Hanger:  

a. Plate hanger  

b. Twist hanger  

c. Ring hanger  

d. Clown hanger  

8. Alat untuk mengalasi tali agar friksi terhadap batuan dapat dikurangi.  

a. Rope protector: mat, padding, hose, dll.  

b. Roll module, dikeluarkan oleh Petzl.  

c. Bombement Deviatur. 
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SURVIVAL DI GUA (SURVIVAL IN A CAVE) 
 

Caving Information Series - STC 9301 

by Gary Bush and Mark Rocklin edited by Michael H. Camilletti(terjemahan) 

 

Tanggal 23 April 1983 delapan angota Greater Cincinnati Grotto dari 

National Speleological Society terjebak oleh bajir di Gua Precinct #11 di 

Rockcastle County, Kentucky. Yang ada berikut ini adalah persiapan dan tindakan 

yang dapat kita ambil selama tiga hari kami habiskan di gua tersebut. Ini tidak 

berarti bahwa ini merupakan daftar yang lengkap untuk semua situasi, tetapi 

menggambarkan apa yang telah membantu kami untuk tetap pada kondisi fisik 

dan mental yang baik. 

Persiapan sebelum perjalanan berikut ini terutama untuk gua-gua yang 

memiliki potensi banjir.  

Pertama, tiap orang harus menyiapkan pakaian mereka untuk menahan 

dingin; seperti misalnya pakaian dalam polypropylene. pakaian middle wool dan 

pelapis luar. Lapisan tersebut akan menjaga anda tetap hangat; sekalipun basah. 

Cara terbaik untuk melawan hyptermia adalah dengan menghindarkan diri 

sebelum anda masuk kedalam gua.  

Kedua, anda harus memberitahukan kepada orang kemana anda pergi, 

berapa lama perjalanan anda, area dari gua dimana anda eksploraso dan kapan 

anda akan pulang.  

Ketiga, cobalah untuk memperoleh laporan cuaca. Keempat, isi dari pack 

anda harus mewakili sikap sadar akan safety. Item berikut ini akan membuat masa 

tinggal anda dalam gua lebih dapat memiliki toleransi 

Dua tas sampah-ini dapat disimpan di helm. Jika kemungkinan terserang 

hypothermia, buat sebuah lobang di pusat dari salah satu tas tersebut keatas, 

kemudian hirupkan ke seluruh badan. Jagalah lobang cukup kecil sehingga anda 

kepala anda sedikit saja fit through. Hal ini akan mengurangi area yang 

kehilangan panas melalui lobang tersebut. Tas kedua seharusnya memeiliki 

lobang yang berada pada bagian depan dekat dengan puncaknya. Tas ini 

kemudian dipull ke seluruh kepala sehingga anda melihat keseluruhan lobang 

tersebut. Meletakkan helm ke belakang akan membantu menjaga tas kedua 

ditempatnya. Dengan tas ganda anda meningkatkan pengisolasian ruang udara 

yang mati. 

Satu ruang untuk selimut-saat menjaga dari angin kemampuan untuk 

memantulkan inframerah sangat bagus saat dibungkuskan ke tubuh anda. Hal ini 

akan menahan sebagian besar panas tubuh. Sangat baik sekali jika dipergunakan 

dalam mempertemukan dengan sumber panas kedua. 

Air untuk membantu menghindari dehidrasi. Anda seharusnya minum 

sekalipun tidak haus. Anda dapat minum air gua pada saat emergensi tetapi dapat 

menimbulkan resiko jika meminum air yang sudah terkontaminasi. 

Makanan ekstra-hal ini seharusnya lebih banyak dari pada rencana makanan untuk 

perjalanan normal-dengan cara ini anda akan mempunyai makanan ditangan saat 

dibutuhkan. 
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First aid kit- satu untuk tiap grup sudah cukup. Harus ada tablet untuk 

water purification. 

Lilin yang dipergunakan adalah miliki tukang pipa dan harus lima biji. 

Penting terutama sebagai sumber pacas bagi caver elektronik. 

Korek api atau korek gas. 

Pensil dan kertas dipergunakan untuk menulis catatan rescue. 

Cyalume light sticks-baik untuk membuat tanda lokasi. Tidak ada 

hubungannya dengan sumber cahaya. 

Jam - tanpa jam waktu terjebak seakan tanpa akhir. 

Lembar foam yang terbungkus untuk mengisolasi terhadap dingin dari 

tanah. Dapat dipakai potongan kecil ensolite yang dapat dengan mudah dipak 

dalam semua kondisi. 

Kompor untuk memanaskan air atau makanan untuk menjaga agar suhu 

inti badan dari turunnya suhu terlalu rendah. 

Jika mungkin, lebih baik jika menyembunyikan supplie dalam sebuah tas 

yang kedap air dan ditempat yang mudah dijangkau. Tas ini harus berisi makanan 

yang banyak, tas sampah, karbit ekstra, material isolasi space blanket, firt kit aid, 

dll. 

Jika anda terperangkap banjir (atau yang lainnya) pertama yang yang harus 

dikerjakan adalah jadikan anda menjadi sebuah survival frame di pikiran anda. 

Pada saat tersebut anda bukan lagi seorang caver; tetapi survivor, dan sesegera 

mungkin anda sadar hal itu segera pula anda kerjakan apa yang perlu agar dapat 

survive. 

Anda harus memperkirakan seberapa serius dan besar dari banjir. Jaga 

agar sebanyak mungkin pakaian tetap kering sembari memeriksa water level. 

Marker harus ditandakan ke batas air sehingga dapat memiliki rekaman fluktuasi 

air. Hal ini akan membantu anda secara psikologis untuk membantu anda 

menentukan saat kapan atau apakah self rescue memungkinkan. Setelah itu anda 

harus mendapatkan sebuah tempat yang aman dari air dan angin, terutama 

waterfall. Angin dari gerakan air akan menambah dingin, yang mana akan 

menguras panas tubuh anda yang berharga. Berikutnya, lepaskan semua pakaian 

yang basah dan dengn pertolongan satu orang, peraslah. Setelah itu, leatkkan lagi. 

Mengeringkan dari kelembaban 100% tidak dapat dikerjakan sampai 

mengeringkannya, tetapi akibat tubuh anda maka akan kering dalam 5 jam. Saat 

semuanya kering akan sangat berharga sekali untuk menjaga panas tubuh anda. 

Setelah semua langkah diatas dikerjakan; anda akam meemiliki banyak 

waktu untuk menyiapkan psikologis diri sendiri dan mental untuk cobaan yang 

berat yang akan datang. Dari keadaan ini rencanakan bahwa terjebak dalam 

jangka waktu yang lama. Jika anda segera direscue maka tidak akan ada yang 

hilang, tettapi jika anda membicarakan bahwa anda segera direscue beberapa saat 

nanti, maka hasilnya akan lebih buruk dari pada yang diharapkan 

Mulailah menjaga panas tubuh dari awal. Jika mungkin, ambil tas sampah 

dan kerjakan jika memungkinkan. Terkadang tas harus diganti untuk 

membersihkan dari embun. Juga, jagalah agar dua tas leher anda serapat mungkin, 

untuk menjaga agar kehilangan panas menjadi minimum. Karena tanah adalah 
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penghilang panas yang sangat baik, cobalah sesedikittmungkin kontak dengan 

tanah dengan duduk melintang pada lembar isolator. 

Dengan menempatkan sebuah lilin atau lampu helm diantara dua paha 

dengan disebarkan menggunakan tas sampah-untuk menjebak panas, anda dapat 

menghangatkan diri anda sendiri saat anda merasa dingin. Dengan mempelajari 

hal tersebut sehingga batang tubuh anda secara langsung diatas timbulnya udara 

panas, proses akan semakin efisien. Lillin nomor lima akan habis kurang lebih 8-

10 jam jika lelehannya tidak dibuat keluar. Ingat bahwa lelehan lilin (wax) adalah 

bahan bakar dari lilin; jangan sia-siakan. Selalu biarkan helmet anda dalam 

keadaan menyala; kepala anda sangat erat hubungannya dengan sistem pembuluh 

darah dan memungkinkan untuk kehilangan panas dari tempat tersebut. 

Pada saat tertetentu selama seebelum anda mulai tinggal, inventarislah 

semua suppli yang mungkin dan mulailah memikirkannya segera. Dan lagi, 

jangan anggap bahwa anda akan direscue segera. Ambil semua makanan dari tiap 

orang untuk disimpan terpusat karena anda harus menjadikan tiap orang sesehat 

mungkin untuk survival. Mengherankan bagaimana makanan sedikit tubuh 

dibutuhkan sementara tidak ada kebutuhan energi yang besar untuk membuatnya. 

Jagalah makanan saat anda betul-bettul membutuhkannya. 

Jagalah sumber cahaya. Jika anda mungkin untuk mencoba self rescue, 

atau direscue, anda menginginkan bahwa memiliki sumber cahaya utama yang 

fungsional. Sehingga jagalah karbit dan batery. Lilin akan menyediakan panas 

untuk tubuh dan sinar saat anda menunggu. 

Tinggalkan catatatn pada lokasi yang baik. Hal ini penting untuk 

membantu melancarka rescue anda. Catatal harus termasuk lokaso anda dan 

bagaimana anda bisa sampai kesana; gambarkan peta jika perlu dan berikan 

banyak tanda jika mungkin. Daftar kondisi grup anda dan bantuan medis yang 

dibtuhkan termasuk tingkat seriusnya dari suattu masalah dan jika mungkin 

bagaimana mereka dapat bertindak sesuai dengan hal-hal tersebut. Berikan dafttar 

dari kebutuhan penting yang anda miliki. Segera setelah rescuer mengetahui status 

anda segera mungkin akan membantu anda. 

Rapatkan tubuh-tubuh anda sesegera mungkin. Saat merapatkan tubuh, 

cobalah untuk meminimalkan area permukaan yang kontak dengan udara dan 

tanah. Cara yang oaling baik adalah dengan metode "spoon" (sendok). Anda harus 

menempatkan perut anda kebelakang dengan kaki langsung dibelakang orang 

didepan anda. Letakkan tatngan bebas anda merangkul orang lain dan sebanyak 

mungkin berada pada tubuh mereka. Orang yang berada di ujung harus berotasi 

untuk menghindari kehilangan panas tubuh. Orang yang sngat kedinginan 

hindarkan dari posisi di ujung. Untuk sementara orang, merapattkan tubuh seperti 

ini merasa tidak nyaman, tetapi segera setelah anda mulai, maka anda akan merasa 

lebih baik. Sekali berada pada posisi merapat seperti itu anda ingin bergantian sisi 

bagian secara rutin; setelah sebentar maka pangkal paha anda merasa sakit. Untuk 

meredakan tekanan pada tulang pinggul galilah sedikit pada tempat dimana 

pangkal paha anda berada tetapi tidak selayaknya menggunakan tekanan pada nya. 

Aspek paling berat dari situasi akan mempertahankan kesehatan perilaku 

mental. Untuk dapat survive dengan menyenangkan anda harus menjaga semangat 

anda. Ini lebih sulit saat anda hubungan anda dengan dunia luar terputus habis. 
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Berada di gua dan mengetahui bahwa anda terjebak dan tidak dapat ditolong dapat 

menjadi korbannya. Anda dapat bertempur melawan frustasi dan depresi dengan 

memiliki kepercayaan pada sistem. Hal ini hanya persoalan waktu sebelum sebuah 

rescue dengan skala penuh diselenggarakan. Anda harus percaya pada orang-

orang diluar dan yakinkan diri sendiri bahwa mereka diluar sedang mengerjakan 

sesuatu untuk membawa anda keluar. Dari pengalaman seseorang kita tahu bahwa 

hal ini adalah benar. Saat orang mengetahui situasi, tidak akan ada sesuatu yang 

dapat menghentikan mereka sampai anda aman di luar dan bersuara 

Waktu akan terasa menyimpang saat anda menunggu untuk mendapatkan 

kembali hubugan dengan dunia. Dengan memiliki arloji anda dapat mengatur 

periode tidur pada waktu yang seharusnya. Kemampuan akal untuk menangani 

stress dan situasi emergensi adalah deminish saat putaran alamiah terganggu. 

Dengan berpegang kepada putaran "siang-malam", anda dapat meemudahkan diri 

terhadap stress psikologi. 

Selama bencana anda seharusnya juga memeriksa psikologi tiap orang dan 

keadaan mentalnya. Hal ini akan membantu untk membentuk group menjadi dekat 

dan unit yang erat sebagaimana untuk peringatan adanya masalah sebelum mereka 

keluar kendali. Jika masalah sudah terbentuk, cobalah utuk berbicara dengan 

orang melalui mas krisis atau kerjakan apa saja yang perlu untuk mengendalikan 

situasi. 

Sesuatu yang tidak mengancam nyawa, tetapi potensial untuk melemahkan 

merupakan "immersion foot" (mencelupkan kaki??) Hal ini terjadi saat hubungan 

dengan water yang mengakibatkan kaki terlalu bengkak dan sangat sakit jika 

untuk berjalan. Anda dapat menghindarinya dengan mengangin-anginkan kaki 

anda tiap 3-4 jam perhari. Juga, kaos kaki polypropylene untuk bagian dalam dan 

wool untuk bagian luar dapat menghilangkan uap do kaki anda. Jagalah boot anda 

sepanjang mungkin. Hal ini memungkinkan untuk sirkulasi udara disekitar kaki 

anda dan dapat mengeringkannya. 

Sekali lagi berikanlah sistem waktu untuk bekerja. Pergunakan kepala 

anda. Jangan bodoh. Bersabarlah dan tetap miliki kepercayaan. Akan memalukan 

diri anda sendiri jika sebuah noktah aman dan selamat tetapi sesuatu yang besar 

dan diri anda sendiri akan terbunuh. Banyak orang yang meninggal karena kurang 

sabar. Jangan menjadi salah satu diantara mereka. 

 
Copyright 1993, The National Speleological Society  

Reproduced with permission of the National Speleological Society, Inc., 2813 Cave Ave., 

Huntsville, AL 35810-4431."oleh Gary Bush dan Mark Rocklin editting oleh Michael H. 

Camilletti 
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PENGGAMBARAN PETA DAN TAHAPANNYA 

Penggambaran Peta Dan Tahapannya 

  Akhirnya surveyor siap memulai penggambaran. Sebaiknya surveyor 

memiliki gambaran yang baik mengenai semua sistem ukuran. Jika dia tidak 

memplot hasil dengan kasar sebagaimana kemajuan survey (and he should have) 

maka hal ini dapat diperoleh dari pengujian koordinat stasiun. Hal pertama yang 

harus dikerjakan adalah mengatur skala survey untuk penggambaran. Sebagai 

aturan, survey dengan tujuan umum harus digambar sekurangnya dengan skala 

1/250, jika tidak akan terlalu kecil untuk dapat menampilkan detail. Untuk sistem 

yang lebih besar, skala penggambarannya ditujukan, apakah menjadi dimensi 

perkecualian atau menjadi beberapa lembar. Surveyor harus menyesuaikan skala 

dan ukuran lembar. Akan tetapi berapapun skala yang dipilih, harus cukup besar 

untuk menampilkan lorong dengan besar, bahkan jika beberapa detail masih harus 

dihilangkan. Untuk kenyamanan pemakai lebih baik membatasi ukuran print akhir 

adalah A0 (1,189m x 0,81m), kapanpun juga. Hal ini mungkin, jika diperlukan, 

untuk mengatur lembar lebih besar pada waktu tampilan penggambaran dan 

kemudian memperkecil penggambaran dengan fotografi sebelum dicetak. Skala 

yang dipilih untuk print akhir harus sesuai salah satu pilihan pada Tabel 5. 

 

Survey dengan akurasi rendah, misalnya survey magnetik kasar (grade 3) 

dapat digambar langsung dari pembacaan instrumen yang dikoreksi, tetapi harus 

dikerjakan sesudah jarak horisontal antar stasiun dihitung sebagaimana dijelaskan 

diawal. Metode plotting ini cenderung akan mengakumulasi kesalahan, dan untuk 

itu seharusnya tidak digunakan plotting stasiun pada survey untuk sistem yang 

besar bahkan jika untuk survey grade 3. Survey yang akurat (grade 5 atau 6) tidak 

boleh diplot dengan metode ini, tetapi dengan koordinat stasiun hasil perhitungan. 

Pada dua buah kasus, kebutuhan pertama adalah ketepatan kisi-kisi pada yang 

mana menjadi dasar survey. Jika surveyor menggunakan mesin gambar atau papan 

gambar besar dan terdapat kotak-kotak persegi, maka konstruksi demikian kisi-

kisinya akan relatif lurus. Jika tidak, maka metode yang paling memuaskan adalah 

menggunakan balok kompas untuk membuat busur yang dapat dipakai untuk 

konstruksi ini - metode ini dijelaskan pada banyak buku standar untuk survey. 

Jika protaktor dipergunakan untuk membuat grid maka memerlukan kehati-hatian 

agar hasilnya akurat. Karena keakuratan survey tergantung pada grid, maka harus 

berhati-hati pada penggambarannya. Lebih baik dicek dengan pengukuran 

diagonal (yang mana seharusnya sama panjang) sebelum survey diplot. Metode 

alternatif dari perolehan grid adalah membeli yang kertas grafik dengan kualitas 

bagus. Kertas yang tergulung lama atau sudah pernah dicetak tidak layak dipakai, 

perubahan dimensi dan kesalahan sebesar 3% sering ditemui. Untuk itu jika anda 

membeli kertas grafik, pertama periksa dahulu keakuratannya 

 

Plotting survey akurasi rendah  

Diharapkan surveyor memiliki gambaran umum mengenai gua yang telah 

disurvey sehingga dia dapat meletekkan stasiun pertama pada grid tertentu; 

sebagai contoh; jika sebuah gua secara umum mengarah ke utara dan kemudian ke 
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timur dari awal, dia harus meletakkan stasiun pertamanya di sudut kiri bawah. 

Jika surveyor tidak mengetahui perkiraan layoutnya dimana dia harus membuat 

perkiraan dan diharap harus dengan meningkatkan grid tersebut belakangan. 

Setelah posisi stasiun pertama ditandai, perlu untuk mengambar garis utara-

selatan melalui titik ini. Dapat ditransverkan dari garis U-S terdekat dengan pusat 

pada posisi stasiun pertama garis grid E-W menggunakan busur set. Protaktor 

yang digunakan, lebih baik dengan bentuk bundar dengan tanda 0º sampai 360º, 

ditempatkan sepanjang garis U-S dengan pusat pada posisi stasiun pertama dan 

dengan 0º 

diarahkan ke utara. Arah terkoreksi dari stasiun kedua dari stasiun pertama 

ditandai sesuai dengan protaktor. Setelah protaktor diangkat, garis digambar 

dengan pensil dari stasiun pertama sepanjang arah yang telah diberi tanda. Posisi 

stasiun kedua terletak segaris pada jarak sama dengan jarak datar antar dua stasiun 

pada skala yang telah dipilih, salah satu dari; pengukuran dengan scala atau hasil 

dari set pembagi terhadap skala. Setelah stasiun kedua ditandai, surveyor 

mengulangi proses untuk mendapatkan posisi stasiun ketiga, dan begitu 

seterusnya sampai semua stasiun survey dapat diplot. Pekerjaan ini sedapat 

mungkin berhati-hati, terutama jika survey digambar dengan skala kecil, sebab 

kesalahan penandaan pada satu stasiun membawa pengaruh pada stasiun 

berikutnya. (Hasil yang lebih baik diperoleh dengan metode ploting menggunakan 

busur set daripada menggunakan protaktor). Setelah posisi diplot, langkah 

beriktunya adalah mengisi detail dari permukaan bentuk lorong, dll; dijelaskan 

dibelakang. 

 

Ploting menggunakan stasiun koordinat 

 Survey akurat harus diplot menggunakan koordinat tiap stasiun hasil 

penghitungan yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Metode ini digunakan untuk 

menghilangkan bahaya akibat kesalahan ploting akumulasi yang ditimbulkan 

protaktor dan penggaris seperti dijelaskan di atas. Banyak surveyor yang lebih 

suka menggunakan metode koordinat sekalipun untuk survey kasar, dan ini 

seharusnya digunakan jika survey kasar dilaksanakan pada sistem yang besar. 

Lagipula kebutuhan utamanya adalah keakuratan grid. Dan sebelumya timbul 

masalah mengenai aplikasi grid dan kertas grafik. Setelah memilik grid, kemudian 

ditandai satuannya dalam meter ke arah timur dan utara dari origin (tidak perlu 

dimunculkan pada lembar) sesuai dengan skala yang dipilih. Kemudian 

menggunakan hasil hitungan dan perataan koordinat yang telah dimiliki, tiap 

stasiun survey diplot pada grid dengan pensil sesuai posisi berdasarkan hasil 

hitungan, dengan garis yang menghubungkan stasiun satu dengan stasiun 

berikutnya sepanjang lintasan. Ini sebagai centre line dari tampak atas (plan view). 

Metode ploting posisi stasiun yang paling gampang adalah dengan membuat 

sebuah roamer potongan kartu keras yang memenuhi. Dua tepi kertas ditandai 

pada sudut kanan atas dengan skala yang sama digunakan pada plotting survey. 

Skalanya harus sama dengan interval antar garis grid, seperti pada Gb 11. Roamer 

kemudian digunakan untuk pengukuran koordinat stasiun dari garis grid yang 

paling dekat seperti pada gambar. Tiap sisi roamer yang berlawanan juga ditandai 
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dengan skala, ini memudahkan untuk mengecek bahwa roamer menyentuh sisi-

sisinya. 

 
 
Gambar Roamer: cara penggunaan 

 

Detail 
Kemudian detail bentuk lorong digambar berdasar informasi yang 

diperoleh dalam bentuk ukuran, skets, dan catatan. Pada waktu yang sama, skets 

dipakai sebagai check-ing bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi saat ploting 

centre line. Jika centre line yang terlihat adalah berbelok ke kiri tetapi skets ke 

kanan, pasti ada yang salah. Karena permukaan lorong gua jauh dari keteraturan 

maka surveyor membutuhkan banyak sekali akal untuk mengatasi situasi komplek 

sehingga dapat menggambarkan apa yang terjadi. Irwin (1970) telah membuat 

beberapa hal yang sangat berguna sehingga harus dipelajari. Apabila terjadi 

gambar yang ruwet, lebih baik digambarkan dalam sebuah insert dengan skala 

yang lebih besar, atau untuk menampilkan lorong gua yang bertingkat secara 

terpisah. Tetapi harus dibuat dengan jelas mengenai apa yang telah dikerjakan 

surveyor dan sebisa mungkin menghemat penggunaan teknik ini. 

Ada suatu usulan, dalam melukiskan situasi detail yang komplek, surveyor agar 

menggambar beberapa penawaran metode untuk memperoleh bagaimana reaksi 

caver yang lainnya. Hal yang perlu diingat jangan mencoba menampilkan 

seluruhnya pada plan view. Suatu bentukan mungkin akan menjadi jelas jika 

ditampilkan dalam bentuk section (lihat bawah), dan untuk itu sebaiknya tidak 

ditampilkan pada plan jika mereka bingung atau kacau dalam penggambaran. 

Informasi yang berguna seharusnya didistribusikan pada pandangan yang berbeda. 

Sebuah studi terdahulu memperlihatkan bahwa seringkali plan view sulit dibaca 

karena usaha untuk menampilkan segalanya semirip mungkin; penghilangan 

banyak detail akan menghasilkan gambar yang lebih jelas tanpa harus kehilangan 
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informasi. Biasanya, informasi yang diberikan plan view hanya lebar lorong pada 

level mata penelusur, rintangan besar seperti pitch, aliran aktif, dan detail lantai 

umum lainnya jika skala cukup besar dan jenis-jenis lain sepanjang gua. (Jika 

kondisinya sama sepanjang gua, tidak perlu digunakan simbol, hanya catatan pada 

hasil). Pada gambar di bawah simbol-simbol yang disarankan dipergunakan untuk 

situasi yang paling sering terjadi; bentukan lain dapat dicatat dengan diskripsi 

dalam bentuk tulisan, atau jika sering muncul cukup dengan simbol rancangan 

surveyor sendiri. (Jika dirasa perlu untuk merancang simbol baru, surveyor 

sebaiknya konsultasi dengan orang yang lebih dahulu mengerjakan survey gua, 

misalnya Butcher (1962), untuk mengetahui jika mereka memiliki simbol yang 

dapat dipakai). Isyarat yang membantu surveyor agar membuat hasil yang rapi 

telah diberikan oleh Ford (1970). Hal ini penting, sebab pada kenyataannya 

penelusur tidak akan berpikir lebih jauh tentang kerapian penggambaran skets. 

Simbol yang disarankan digunakan dalam survey gua, menurut standar BCRA 

 

Elevation dan Section 
Tampilan survey hanya dengan plan view tidaklah lengkap, seharusnya 

berisi Longitudinal elevation (elevasi memanjang) dan cross section (tampang 

melintang) yang baik. (Penamaan dari profil vertikal semacam ini telah hilang 

sama sekali, dan orang lebih senang untuk menyebut sebagai ‘true length 

elevation’. ‘longitudinal section’, ‘projected section’, dan seterusnya. Padanan 

tepat kata section adalah pandangan sepanjang bidang yang memotong melewati 

gua, sementara elevation adalah proyeksi pada bidang vertikal. Maka istilah 

‘projected section’ demikian itu tidak benar dan istilah seharusnya digunakan 

adalah, didefiniskan di sini adalah: extended elevation, cross section, dan 

transverse section. Istilah umum dari dua hal pertama adalah longitudinal 

elevation, dan keempatnya adalah vertical profile). Longitudinal elevation yang 

mana adalah pandangan dari samping gua, dapat dalam satu dari dua bentuk, atau 

dua-duanya. Dalam EXTENDED ELEVATION lorong gua direntangkan dan 

pandangan seolah dilihat dari samping dan digambar. Dengan demikian sebagai 

bagian yang menampilkan panjang sebenarnya dan kemiringan lorong, tetapi 

karena pemanjangan, posisi relatif antar lorong yang berbeda tidak dapat terlihat. 

PROJECTED ELEVATION adalah sama dengan Plan View, hanya saja bahwa 

gua dilihat dari satu sisi samping bukan dari atas. Lorong yang ditampilkan dalam 

posisi relatif yang sebenarnya, tetapi panjang dan kemiringannya dijalankan 

sepanjang garis proyeksi dan menjadi lebih pendek (kemiringan seolah lebih 

besar) seolah sudut bertambah sampai lorong pada sudut kanan sampai titik 

pandang tidak memilik panjang. Surveyor harus memutuskan tipe yang mana 

yang menampilkan gua dengan bagus, dalam kasus projected elevation, adalah 

bidang terbagus yang digunakan. Ada beberapa perkecualian, biasanya extended 

elevation lebih disukai. Ini menampilkan panjang lorong sebenarnya, dimana tidak 

dapat ditampilkan dari tampak lain, dan posisi relatif lorong dapat diperoleh dari 

plan. Pada tampilan tertentu, projected elevation lebih bermanfaat untuk 

menggambarkan beberapa hal spesifik, seperti misalnya kontrol struktur dalam 

gua. 
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Extended section digambar menggunakan data jarak antar stasiun terhadap tinggi 

stasiun. Hal ini membutuhkan kertas yang lebih panjang daripada plan. Dan agar 

terdapat ruang yang dapat digunakan, mungkin surveyor membelokkan pada satu 

bagian, kembali menuju titik yang sesuai. Jika terdapat lorong yang tidak terlihat, 

hal ini tidak menjadi masalah apakah lorong digambar dari kiri ke kanan atau 

sebaliknya. Panjang kertas yang diperlukan dapat dikurangi. Pembelokkan 

tersebut seharusnya pada titik dimana seminimal mungkin menghasilkan 

pandangan yang membingungkan. Apabila penggambaran satu lorong membalik 

terhadap yang lain, jarak di antara dua percabangan tidak akan sama panjang 

melewati dua rute; terkadang perbedaan panjang ini akan dapat diatasi dengan 

membelokkan bagian pada tempat-tempat yang tersedia. Namun yang lebih sering 

terjadi, perbedaan tersebut diatasi dengan menghilangkan batas pada satu bagian 

lorong yang lebih pendek, lihat Gb13. Suatu saat, sebuah lorong dengan bentuk 

yang sama memiliki rute yang lebih panjang, dapat memungkinkan untuk 

menghilangkan satu bagian tersebut dari penggambaran agar loopnya dapat 

menutup. Tetapi yang manapun juga metode yang digunakan panjang lorong yang 

dihilangkan harus ditandai bahkan jika harganya nol. Pada situasi yang lebih 

komplek, dengan adanya lebih dari dua rute diantara dua percabangan, harus 

menggambar paling tidak satu junction pada lebih dari satu titik pada bagian 

dengan berurutan untuk memperoleh gambar yang dapat dimengerti. Sebuah 

sistem gua yang lebih komplek, lebih sulit untuk menggambar extended elevation 

yang gampang dilihat; kecermatan dan kecerdasan dibutuhkan untuk 

menghasilkan yang terbaik. 
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Gambar: Plan view dan elevation dari lorong yang bertemu kembali 

a). plan view b).projected elevation c). extended elevation 

 

Posisi stasiun survey tidak akan terlihat pada penggambaran akhir 

Jika bidang yang dipilih pada waktu penggambaran projected elevation 

adalah utara-selatan (atau timur-barat), maka koordinat northing (atau easting) 

tiap stasiun diplot berdasarkan elevasi stasiun. Jika digunakan bidang lain, 

surveyor menggunakan cara yang sama untuk mendapatkan tampilan peta gua 

yang lebih baik baru kemudian koordinat tiap stasiun dihitung. Hal ini berakibat 

bahwa easting dan northing tetap dihitung, tetapi sudut antar stasiun direlasikan 

pada bidang proyeksi selain grid utara. Arah sudut yang dimaksud, diperoleh 

dengan mengurangi arah grid utara bidang yang dipergunakan, dari arah utara grid 

stasiun per stasiun-jika perlu ditambahi 360º agar mendapatkan figure yang 

positif. Northing baru kemudian dihitung untuk digunakan memplot elevasi. 

Bidang yang paling mungkin digunakan sebagai bidang proyeksi adalah bidang 
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yang selalu paralel terhadap sebagian besar lorong utama; tetapi suatu saat 

dibutuhkan untuk menggambar lebih dari satu bidang projected elevetion atau 

mengubah bidang untuk bagian dari gua yang berbeda, agar menghasilkan hasil 

yang terbaik. Jika arah bidang berubah, maka pada titik dimana perubahan itu 

terjadi harus dibuat tanda sejelas mungkin. Pada extended elevation sebuah sistem 

gua yang komplek, lebih sulit untuk dapat menggambar projected elevation yang 

dapat dimengerti; sistem yang sangat komplek dari tipe gua yang menyesatkan 

tidak mungkin untuk ditampilkan dengan lengkap pada satu gambar. 

Jika posisi stasiun telah diplot, menggunakan salah satu dari extended atau 

projected elevation, detail lorong dapat dicantumkan seperti pada plan. Kadang 

mencantumkan lagi detail yang sudah tertandai pada plan, tetapi jika 

memungkinkan lebih baik ditampilkan informasi lain pada elevation atau section. 

Satu hal untuk diingat saat mencantumkan detail pada projected elevation adalah 

bahwa panjang lorong hampir pasti mengalami pemendekan, dan jika bentukan 

dalam gua telah diukur jarak pastinya dari stasiun survey maka jarak ini harus 

dikurangi dengan besarnya proporsi yang sama pada antar stasiun. Cara yang 

termudah pekerjaan ini adalah dengan menggunakan koordinat buka jarak absolut; 

jika bentukan adalah dua-tiga dari jarak antar stasiun dalam gua, maka akan tetap 

menjadi dua-tiga jaraknya pada section. 

 

CROSS SECTION lorong menampilkan bentuk lorong pada sudut yang sesuai 

dengan garis survey dan tergambar selang-seling. Gambar cross secion 

dibutuhkan untuk menggambarkan karakter dari lorong yang berubah dan untuk 

menampilkan bentuk lorong aslinya, sebab tampilan dalam bentuk plan dapat 

membingungkan pengguna peta. Cross section sebaiknya diberi nomor (tulisan 

dengan nomor) dan posisi serta arah pandangan pada peta tampak atas harus 

ditandai. Arah pandangan dari cross section sebaiknya konsisten, misalkan dilihat 

terhadap entrance gua atau dilihat tserhadap downstream. Pada sistem gua yang 

lebih komplek, gambar dengan satu atau lebih dari TRANSVERSE SECTION, 

dapat membantu pengguna peta menghubungkan satu bagian gua dengan bagian 

gua lain. Ini untuk menampilkan satu bagian gua dengan benar tergambar 

sepanjang bidang yang dapat digunakan. Jika bidang telah dipilih, maka dapat 

meneruskan pekerjaan lebih jauh lagi untuk mengukur detail-detail pada titik-titik 

dimana bidang memotong (atau memanjang) terhadap lorong.  

Jika peta tampak atas, dan berbagai elevation, dan section telah digambar, maka 

hal ini sangat bermanfaat untuk dapat membuat rencana menyurvey kembali gua 

tersebut jika pelaksanaannya memang dibutuhkan lagi. Dengan membandingkan 

antara gua dengan gambar hasil survey, memungkinkan untuk mengecek detail 

gambar lorong, dan juga untuk mengecek kesalahan kasar pada gambar-sesuatu 

seperti misalnya tampilan kemiringan lorong naik padahal seharusnya turun, 

karena tanda telah berubah selama penghitungan. Pada kenyataannya, ada 

surveyor yang lebih menyukai untuk mengambil pengukuran detail yang 

minimum saat survey centre line dan kemudian kemudian mencantumkan semua 

detail langsung pada gambar diluar garis lintasan. Metode ini adalah langkah yang 

bagus, jika memiliki waktu dan jika posisi stasiun survey selalu ditandai. 

Jika gambar telah siap dan telah diperiksa, garis-garis sebaiknya ditinta dengan 
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pena yang baik. Pena yang runcing tidak dianjurkan untuk digunakan jika 

menggambar survey gua. Bentuk pena yang dipakai, yaitu adalah dengan tempat 

tinta yang tertutup (misal Rapidograph dan Faber Castell TG) lebih diutamakan. 

Yang biasanya digunakan adalah ketebalan dari 0,1 mm sampai 1,2 mm. 

 

Master Copy 
Langkah berikutnya adalah menyiapkan salinan (tracing) dari gambar asli 

yang nantinya menjadi master copy. Kertas minyak-kertas kalkir tidak dianjurkan 

sebab mudah sobek dan rusak jika basah oleh tinta. Dan juga mudah berubah 

dimensinya oleh perubahan iklim. Untuk itu dianjurkan bahwa tracing dibuat pada 

suatu bahan gambar plastik yang modern seperti misalnya Ethulon atau 

Permatrace. Beberapa kesulitan dengan bahan ini mungkin akan dialami saat 

pengalaman pertama tetapi kendala ini dapat diatasi dengan talk atau bahan yang 

sama untuk membantu penintaan. Sebelum pembuatan tracing dimulai, pikirkan 

untuk lay out dari gambar akhir. Lebih baik jika semuanya terletak pada satu 

lembar tapi tidak harus berarti memakai lembar terlalu besar atau terjadi 

gambarnya terlalu padat. Lagipula, plan view sebaiknya hanya menjadi satu 

lembar, jika memungknkan, tetapi jika keadaan asli gua membuat tidak mungkin 

pada skala yang dipakai, maka dapat dibelah dan diagram kunci dicantumkan 

pada tampilan skala yang lebih kecil posisi relatif dari bagian yang terpisah. 

Sesudah lay out ditentukan, gambar asli dapat di-trace dengan ekstra hati-hati. 

Paling tidak ada dua ketebalan garis tinta yang digunakan, garis agak tebal untuk 

garis luar lorong, dengan garis bagian dalam mewakili batas dinding, dan garis 

yang lebih tipis untuk detail. Disarankan menggunakan ketebalan garis yang 

berbeda untuk tiap skala seperti yang ditunjukkan pada Tabel . Ukuran tersebut 

masih akan terlihat apabila gambar diperkecil dengan skala setengah dari skala 

sebelumnya. Bagaimanapun juga jika diperkecil maka harus diperhitungkan benar 

tampilan dan kelayakan gambar turunannya. Garis grid patokan survey (true 

north), harus digambar pada tiap peta tampak atas. Lebar garis grid yang biasa 

dipakai, ditunjukkan pada Tabel . Untuk elevasi, aturannya adalah ditulis pada 

kelipatan tertentu, dicantumkan pada plan dan harus dihubungkan dengan elevasi 

ordnance datum; skala vertikal dalam satuan meter di bawah entrance dapat 

dicantumkan pada salah satu sisi jika diperlukan. 

Tabel Ukuran pena yang direkomendasikan dan frekuensi garis grid. 

Skala Ketebalan garis yang dapat dilihat Interval grid pada plan Jarak antar grid line 

 outline lorong detail   

1/50 1,2 mm 0,4 mm 2,5 m 5 cm 

1/100   

 

5 m 5 cm 

1/250 0,8 mm 0,3 mm 20 m 8 cm 

1/500   25 m 5 cm 

1/1000 0,6 mm (0,2 mm) 50 m 5cm 

1/2500 0,3 mm  200 m 8cm 

1/5000  - 250 m 5cm 
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Langkah terakhir adalah mencantumkan tulisan. Kerapian, dalam hal ini 

bukanlah untuk mengubah keakuratan gambar, tetapi sebagai suatu faktor penting 

dalam menciptakan tampilan yang baik. Terkecuali untuk survey yang paling 

kasar, jangan pernah ada tulisan tangan, hal ini akan merusak tampilan. Ada 

beberapa jenis tulisan stensil yang digunakan, UNO mungkin adalah yang terbaik 

yang dikenal, dan tersedia agar dapat mendapatkan kerapian akhir; akan tetapi 

pertama kali perlu kertas potongan kecil-kecil untuk menggunakannya. Alternatif 

yang lebih baik adalah menggunakan huruf transfer (misal Letraset, Letterpress, 

dll). Tetapi lebih baik jika menggunakan yang pertama. Lebih banyak tersedia 

dalam berbagai bentuk dan ukuran, akan tetapi lebih disukai jenis dengan 

ketebalan garis tiap hurufnya seragam seperti misalnya ‘Folio’ atau ‘Futura’. Baik 

bentuk yang medium atau yang tebal, penggunaannya tergantung kepada 

munculan gambarnya. Hal ini mendasar bahwa pencantuman tulisan dengan huruf 

transfer sangat mengkilap, dan bisa juga dilapisi dengan pernis, terutama jika 

gambar master akan digunakan untuk produksi copian dengan garis berwarna. 

Khusus pernis untuk tujuan tersebut, misalnya ‘Letracote’, dijual oleh pembuat 

huruf transfer kering. Semua tulisan harus ditempatkan diluar garis gambar gua. 

Pencantuman nama bentukan gua, dan catatan deskripsi, tiap survey harus 

mengandung informasi sebagai berikut: 

 

a. Nama gua dan lokasinya 

b. Referensi grid nasional (lebih baik jika delapan angka) atau bujur lintang (jika 

di seberang laut), dan ketinggian pintu gua 

c. Grade dan klas survey berbasis BCRA 

d. Nama surveyor dan drughtsman (penggambar), dengan tanggal survey 

e. Referensi dimana detail survey pernah dipublikasikan (lihat dibawah) 

f. Koordinat entrance pada plan grid jika tidak jelas 

g. Arah grid, true dan magnetic north, dengan tanggal dan nama terakhir 

h. skala survey  

i. Arti simbol yang digunakan. 

 

Item a) sampai f) dapat diletakkan dalam bentuk kotak judul dengan posisi yang 

disukai. Rapi dan terbacanya semua informasi, tanpa kesulitan mencari sesuatu 

dalam lembaran tersebut. Arah grid dan atau true north harus ditampilkan dan 

disatukan kedalam gambar grid diatas plan. Skala dicantumkan dengan hati-hati. 

Jika gambar diperkecil maka skala terakhir harus diselaraskan, dan hal ini berguna 

untuk mencantumkan catatan dari gambar asli. Batang skala harus selalu 

dicantumkan, dicontohkan penggunaannya pada Ordnance Survey, yaitu 

perkecilan dengan penggambaran dan untuk itu selalu tetap benar. Sampai 

pengukuran metrik dapat diterima penuh, batang skala dengan satuan unit 

Imperial sebaiknya juga dicantumkan. 

 

Artikel Deskripsi 

Tiap survey harus disertai dengan suatu artikel yang memberikan rincian 

lengkap mengenai pelaksanaan survey. Publikasinya mungkin secara periodik 

dalam satu club mungkin juga sebagai sebuah publikasi tersendiri. Tetapi jika 
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muncul secara periodik, maka sebaiknya copian itu dimungkinkan untuk dapat 

dijual kepada orang yang tertarik. Detail yang diberikan dalam artikel ini berisi:  

 

a. Mengapa survey dilakukan dan referensinya, perbandingan, dari survey 

yang terdahulu  

b. Instrumen yang digunakan 

c. Bagaimana penggunaan instrumen dan dikalibrasikan, dll  

d. Detail dari kesalahan penutup dan pendistribusiannya, kemungkinan 

kesalahan, dll 

e. Metode penghitungan koordinat stasiun dan ploting  

f. Koordinat dan lokasi dari tanda permanen stasiun survey 

g. Kemungkinan perolehan ijin copy hasil survey 

 

Bab ini menguraikan secara menyeluruh mengenai metode konvensional 

pemotretan survey gua. Dengan beberapa sistem gua yang komplek, mungkin 

mendatangkan keuntungan bagi surveyor untuk melakukan eksperimen dengan 

metode lain misalnya gambar isometris dan model solid. Meskipun demikian 

subyek ini telah mendapatkan perhatian dari para surveyor gua, kecuali yang 

dikerjakan oleh Collins (1966). Dia juga menguraikan sesuai dengan disebut 

tujuan umum survey. Untuk aplikasi pengetahuan kriteria lain dapat digunakan, 

seperti halnya sebuah survey dasar diperlukan untuk mendapatkan sebuah rute 

dalam gua. Keakuratan tidak menjadi penting benar, tetapi informasi lebih detail 

dalam bentuk catatan, dll, untuk menolong penelusur menemukan jalan lebih 

dibutuhkan. Alasan bahwa tipe peta yang diperlukan masih terbatas, namun telah 

diatasi dengan apa yang telah dikerjakan oleh Collins (1970). 
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PENGGAMBARAN PETA TIGA DIMENSI DAN TAHAPANNYA 

 

Buatlah sumbu x, y, dan z. Yang masing-masing mewakili koordinat dari 

lembar kerja penghitungan yaitu: Sx, Sy, dan Sh. Pemilihan sudut pandang ini 

harus berdasar pada perkiraan kenampakan peta setelah digambar nantinya, 

sehingga harus menampilkan kenampakan peta yang baik. Dan buatlah grid-grid 

untuk tiap satuan yang dipergunakan. Jarak antar grid harus diperhitungkan 

dengan skala yang tepat dan harus tetap sama antar satua baik absis maupun 

ordinat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Memplot koordinat berdasar hasil dari lembar kerja penghitungan. Jangan lupa, 

langsung bubuhkan notasi stasiunnya. 
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3. Hubungkan antar stasiun. Sehingga kita mendapatkan center line yang terletak 

pada bidang datar X-Y. 

4. Dari masing-masing stasiun tersebut, tarik garis ke bawah sebesar Sh. 

Hubungkan kearah sumbu Z, untuk keperluan koreksi, besarnya kedalaman total 

masing-masing stasiun dari titik O (0,0,0). 
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5. Hubungkan masing-masing koordinat stasiun 3D yang sudah diperoleh. Dengan 

ini kita sudah mendapatkan Center line 3D.  

 
 

6. Kemudian lakukanlah hal yang sama seperti diatas terhadap koordinat: batas 

lantai-dinding kiri dan kanan, dinding kiri-dinding kanan dan atap lorong.: 

a. Plot pada bidang X-Y 

b. Tarik garis sejajar dengan sumbu Z, yang besarnya sesuai dengan Sh. 

 

7. Gambar Cross section masing-masing stasiun dan antar stasiun, sesuai dengan 

yang tercatat pada lembar kerja survai. 

8. Hubungkan masing-masing koordinat yang signifikan (dinding kiri dan kanan, 

batas lantai-dinding kiri dan kanan, atap,) tiap stasiun dengan stasiun berikutnya. 

Sehingga kita memperoleh kelengkapan gambar yang berdasarkan pada hitungan. 

9. Pekerjaan terakhir yang paling sulit dan berat adalah membuat arsiran yang 

"tepat". Istilah "tepat" adalah bahwa kita harus dapat mengarsir untuk 

memberikan hasil akhir berupa peta tiga perspektif dengan kesan belokan, 

turunan, besaran dan bentuk lorong, yang mendekati dengan keadaan gua 

sebenarnya. Pekerjaan ini membutuhkan kemampuan imajinasi dan orientasi 

ruang secara tiga dimensi yang kuat. 
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PERHITUNGAN UNTUK METODE CLOSED TRAVERSE  
(POLIGON TERTUTUP) 

 
Pada penghitungan dari survey yang menggunakan metode closed traverse, 

selalu terjadi kesalahan (penyimpangan). Yaitu adanya dua stasiun yang meskipun 

pada kenyataannya di lapangan, stasiun tersebut sebenarnya hanya satu. 

Kesalahan tersebut meliputi penyimpangan koordinat dan elevasi stasiun terakhir 

yang seharusnya adalah sama dengan stasiun awal. Hal ini disebabkan kesalahan 

pada ketidak sempurnaan terhadap: 

 

1. alat (ingat: tidak ada alat yang sempurna) dan  

2. pembacaan alat (ingat: tidak ada mata yang sempurna)  

 

waktu survey dilakukan. Dan kesalahan ini tidak mungkin dapat 

dihindarkan. Sebab tidak ada peralatan dan manusia yang ideal yang akan 

menghasilkan pengukuran yang ideal pula. Untuk mengatasi hal itu, angka 

penyimpangan kesalahan yang terjadi harus didistribusikan ke setiap stasiun. 

Kesalahan yang terjadi pada hasil survai magnetik (dengan menggunakan 

kompas) dan survai grade X (menggunakan theodolite, memiliki jenis yang 

berbeda. Pada survai menggunakan theodolite, kesalahan yang terjadi adalah 

akumulatif. Dalam ari kesalahan pada salah satu stasiun, akan mempengaruhi bagi 

posisi stasiun berikutnya.  

Sedangkan survai menggunakan kompas, kesalahan yang terjadi pada saat 

pembacaan di salah satu stasiun, tidak mempengarhui bagi stasiun berikutnya. 
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Distribusi kesalahan pada survai magnetik, dengan cara yang sederhana. 

Yaitu jumlah total kesalahan dibagi dengan jumlah lengan survai, kemudian 

didistribusikan ke tiap stasiun tersebut. 

 

Di bawah ini adalah distribusi untuk survai non magnetik. 

 

Perataan penyimpangan elevasi : 

Gambar skets perjalanan tampak samping memanjang 

 
 

Setelah perhitungan dilakukan, ternyata elevasi titik terakhir yang seharusnya 

sama dengan titik 1 terdapat penyimpangan sebesar f(h). 

Distribusi penyimpangan tiap stasiun, koreksinya adalah: 

 

Titik 1 sebesar = f(h) 

Titik 2 sebesar = d1 x f(h) , dimana Sd adalah jumlah jarak datar keseluruhan 

                         Sd 

Titik 3 sebesar = d1 + d2 x f(h) dan seterusnya. 

                          Sd 

 

Elevasi titik terkoreksi = elevasi titik + koreksi 

 

Perataan Penyimpangan Koordinat 

Setelah perhitungan dilakukan, hasilnya adalah stasiun terakhir tidak kembali ke 

stasiun awal. Ada selisih jarak sebesar (d). d² = f(y)² + f(x)² 
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Gambar Kesalahan Hasil Survey 

 
 

Penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan absis f(x) dan ordinat f(y) 

Koreksi terhadap penyimpangan absis: 

Titik 1 besarnya = f(x) 

Titik 2 besarnya = d1 x f(x) 

                           Sd 

Titik 3 besarnya = d1 + d2 x f(x) 

                               Sd 

Absis terkoreksi = absis lama + koreksi 

Koreksi terhadap penyimpangan ordinat, analog dengan perhitungan di atas. 
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SURVAI CHAMBER 
 

Ada beberapa cara untuk men-survey chamber atau ruangan yang berukuran besar. 

 
 

a. Model Offset 

b. Model Ray 

c. Model Traverse (poligon tertutup) 
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PENGHITUNGAN DATA HASIL SURVEY 

Untuk penghitungan data-data yang diambil di lapangan, tersedia tabel yang di 

dalamnya rumus-rumus yang akan dipergunakan.  

· jarak datar (l) = cosinus clino x jarak miring (D) 

· absis (x) = sinus kompas x jarak datar (l) 

· total absis ( Sx) = penambahan absis terhadap stasiun 

sebelumnya 

· ordinat (y) = cosinus kompas x jarak datar (l)  

· total ordinat (Sy) = penambahan ordinat terhadap stasiun 

sebelumnya 

· beda elevasi (h) = sinus clino x jarak miring (D) 

· total elevasi (Sh) = elevasi stasiun terhadap titik 0, 

penambahan beda elevasi  

 

· Tinggi atap menggunakan clinometer : 

h1 = l tg clino stasiun 

h2 = l tg clino atap 

 

Tinggi atap = h1 - h2 + tinggi stasiun 

 

Pada prinsipnya rumus-rumus yang digunakan adalah matematik 

trigonometri. Berbagai rumus dapat dikembangkan menjadi rumus-rumus turunan 

yang mungkin dapat digunakan dengan cepat dan praktis. 

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah penghitungan Sx, Sy,dan Sh, 

pada percabangan lorong dan chamber. Penjumlahan terhadap stasiun sebelumnya 

harus sesuai dengan penomoran stasiun. 

Penghitungan data hasil survey dengan menggunakan calculator yang 

dilengkapi dengan fungsi trigonometri.  

 

Perhitungan Data Dengan Program Komputer 

Pada saat ini dengan tersedianya komputer, maka penggunaan program 

komputer akan sangat membantu menyelesaikan masalah dalam pengolahan data. 

Untuk usaha-usaha pembuatan soft ware pengolahan data, diusahakan dapat dapat 

mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi pada pengolahan data yang 

dapat menjadi sumber kesalahan. 

Program pada alat hitung yang lebih sederhana, misalnya menggunakan 

calculator Fx 3600P, atau Sharp PC1500 yang dapat diprogram dengan bahasa 

BASIC ditambah CE150 plotter. Program lain yang berupa program aplikasi akan 

lebih mudah bagi surveyor dalam memperingan kerja pengolahan data. Misalnya 

menggunakan Lotus 123,VisiCalc, SuperCalc, FlashCalc, dan Microsoft Excel.  

Namun sekarang sudah banyak perkembangan software yang khusus untuk 

pemetaan gua dan banyak beredar di internet, diantaranya adalah WinKarst dan 

Compass. Yang memiliki kemampuan penggambaran tiga demensi yang halus dan 

koreksi dan perataan untuk closed traverse. 
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APA ITU KARST 
 

Kita dapat menentukan bidang gua-gua dalam istilah yang sesuai dengan bentuk lahan 

dan dihubungkan dengan proses bentuk bumi. Daerah karst umumnya dicirikan dengan adanya 

closed depression, drainase permukaan dan gua. Daerah ini dibentuk terutama oleh pelarutan 

batuan, kebanyakan batugamping yang lazim dan relatip mendekati. Tetapi pelarutan batuan 

terjadi di litologi lain, terutama batuan karbonat lain misalnya dolomit, dalam evaporit seperti 

halnya gips dan halite, dalam silika seperti halnya batupasir dan kwarsa, dan di basalt dan granit 

dimana ada bagian yang kondisinya cenderung terbentuk gua (favourable). Semua tersebut diatas 

adalah benar-benar karst. Daerah karst dapat juga terbentuk oleh proses yang lain - cuaca, 

kegiatan hidrolik, pergerakan tektonik, air dari pencairan salju dan pengosongan batu cair (lava). 

Karena proses dominan dari kasus tersebut adalah bukan pelarutan, kita dapat memilih untuk 

penyebutan bentuk lahan yang cocok adalah pseudokarst (karst palsu). (David Gillieson, 1996). 

 

Secara etimologis, karst adalah nama suatu daerah di timur laut Kota 

Trieste, Slovenia. Karena kekhasan bentang alamnya, Cvijic seorang geologiwan 

abad 19 yang meneliti daerah itu mengabadikan bentang alam tersebut dengan 

istilah karst. Jadi pada awalnya pengertian karst merujuk pada bentuk bentangan 

alam. Kars atau dalam bahasa Inggris dan Jerman disebut “karst”, atau dalam 

bahasa Italia “Carso”, dalam bahasa Slovenia Kras, dan dalam bahasa Indonesia 

disebut juga “curing”, kars atau kras. Dalam kamus Bahasa Inggris (Websters 

Third New International Dictionary, 1986), kawasan “Karst” diuraikan sebagai 

berikut : “……is a limestone region which is marked by sinks, abrupt ridges, 

irregular protuberant rocks, caverns and underground streams”. Maknanya kurang 

lebih : “Suatu kawasan batugamping yang ditandai oleh adanya cekungan, lereng 

terjal, tonjolan bukit berbatu (gamping) tak beraturan, bergua dan mempunyai 

sistem aliran air bawah tanah”. Karena itu karst umumnya hanya dikenal di 

kalangan ahli geografi dan geologi yang mempelajari geomorfologi. 

Karst diartikan sebagai bentangan alam yang khas yang berkembang di 

suatu kawasan batuan karbonat (batugamping dan dolomit) atau batuan lain yang 

mudah larut yang telah mengalami proses karstifikasi atau pelarutan sampai 

tingkat tertentu. Kekhasannya bisa dibedakan antara fenomena di atas permukaan 

tanah (exokarst) dan fenomena di bawah permukaan tanah (endokarst). Exokarst 

antara lain ditunjukkan oleh adanya bukit-bukit karst berbentuk kerucut, kubah, 

dan lembah dolina atau polje yang terdiri dari hutan-hutan yang dihuni oleh flora 

dan fauna yang endemik dan beraneka ragam serta keanekaragaman non hayati 

seperti bebatuan, sumber air, dan lapisan tanah yang relatif subur. Sedangkan 

endokarst ditunjukkan oleh bentukan rekahan-rekahan dan percelahan-percelahan 

yang membentuk suatu ekosistem perguaan dimana gua-gua tersebut dengan 

stalaktit dan stalagmitnya, yang sering kali sangat indah, dan sungai bawah tanah 

yang bervariasi pada suatu kawasan karst. Kedua fenomena ekosistem tersebut 

saling mempengaruhi satu sama lain. 

 

1.1 Kawasan Karst di Indonesia. 

Diperkirakan sekitar 25% penduduk dunia saat ini tergantung pada suplai 

air bersih yang bersumber dari kawasan karst. Tidak terkecuali di Indonesia yang 

sebaran batuan karbonatnya, khususnya batugamping diperkirakan mencapai luas 

lebih dari 15,4 juta hektar yang tersebar hampir diseluruh pulau-pulau besar dan 
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kecil. Beberapa diantaranya telah dikenali berkembang menjadi kawasan karst. 

Bahkan karst Gunung Sewu (Jawa Tengah-Jawa Timur), karst Karangbolong, 

Gombong Selatan (Jawa Tengah), karst Maros (Sulawesi Selatan), juga beberapa 

bagian karst di Papua telah sangat dikenal oleh para peneliti karst di dunia, dan 

dinilai termasuk kawasan karst kelas dunia yang penting untuk di konservasi 

secara serius. Bahkan data kawasan karst Gunung Sewu digunakan oleh Lehman 

dalam mendirikan sekolah geomorfologi karst di Jerman. Selanjutnya 

International Union of Speleology pada tahun 1994 secara aklamasi mengusulkan 

karst Gunung Sewu sebagai World Natural Heritage. Berbagai laporan juga 

menunjukkan bahwa kawasan karst di Indonesia banyak menarik para ahli dan 

pemerhati dari luar negeri. Tetapi sayang di sisi lain perhatian para penentu 

kebijakan, pelaku dunia usaha, dan ahli di Indonesia kurang mendukung terhadap 

upaya-upaya konservasi kawasan karst yang penting. 

Saat ini di Indonesia masih sedikit sekali yang menyadari berbagai potensi 

yang ada di kawasan karst dan perlunya konservasi beberapa kawasan karst yang 

ada. Potensi yang umum dikenal hanyalah sebagai sumber bahan galian untuk 

bahan bangunan, atau bahan baku semen. Padahal banyak kawasan karst yang 

mempunyai potensi ekonomi lain seperti sumberdaya air, keanekaragaman hayati, 

sarang burung walet, objek wisata alam disamping nilai ilmiah maupun budaya. 

Dan yang tak kalah pentingnya adalah fungsi ekologis untuk menjaga 

keseimbangan ekosistem di kawasan karst dan lingkungan sekitarnya. Namun 

kenyataan pahit yang muncul menunjukkan, bahwa upaya pemanfaatan sumber 

daya alam dan lingkungan hidup di kawasan karst masa kini diikuti oleh dampak 

negatif terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup kawasan karst yang 

mulai mengkhawatirkan di Indonesia, baik oleh tekanan penduduk yang makin 

besar maupun oleh ketidaksadaran manusia akan pentingnya struktur dan fungsi 

kawasan karst sebagai suatu ekosistem yang unik di tanah air. Bahkan apabila 

tidak digarap upaya pelestariannya, perusakan kawasan karst di nusantara akan 

dapat mencapai tingkat kerugian, baik secara ekologis maupun secara sosial 

ekonomi serta sosial budaya yang tak terpulihkan. Sedangkan komitmen di forum 

global dari Bangsa Indonesia sejak Konferensi PBB tentang Lingkungan dan 

Pembangunan di Rio de Janerio (1992) berniat menuju ke arah Kebijakan dan 

Strategi Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan (PBBL). 

Wujud nyata dari PBBL harus mampu “menterjemahkan” kedalam kegiatan : 

• Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan (di kawasan karst, 

misalnya)…………     the sustainable natural resources use of the Karst 

regions…………………………………….. 

• Pengelolaan lingkungan hidup termasuk di kawasan karst untuk mencegah 

dan atau mengendalikan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup 

maupun pemerosotan sumber daya alam sebagai ciri keberhasilan PBBL.  

Karena itu upaya pelestarian kawasan karst patut dikembangkan serta 

prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan karst dipahami dan dihayati dengan baik. 

  

1.2 Sebaran Batuan Karbonat : Wilayah Potensial Kawasan Karst di Propinsi 

NAD. 
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Merujuk arti awal karst, maka kawasan karst bisa diartikan sebagai 

kawasan yang mempunyai bentang alam khas yang dibentuk oleh proses pelarutan 

batuan. Umumnya batuan tersebut adalah batugamping dan dolomit. Di Indonesia 

yang umumnya dijumpai adalah batugamping ataupun metamorfosanya yaitu 

marmer atau meta-gamping. Oleh karena itu hampir bisa dipastikan kawasan karts 

di Indonesia pasti berada pada kawasan batugamping, tetapi tidak semua kawasan 

batugamping merupakan kawasan karst. Sebagaimana diketahui batu gamping 

menurut genesanya berasal dari endapan laut dangkal : umumnya terbentuk dari 

unsur-unsur biologis yang dikenal secara umum sebagai terumbu karang. Secara 

kimiawi terbentuk dari kalsium karbonat (CaCO3) dan campurannya. Karena 

proses-proses fisika, kimia dan geologi yang menyertai pembentukannya maka 

menyebabkan berbagai variasi karateristik batugamping di alam. 

Pembentukan karst ditentukan oleh proses pelarutan batuan, sehingga 

ditentukan oleh derajat kelarutan dari batuan/batugamping yang ada (jenis 

batugamping), iklim (curah hujan), dan umur batugamping atau lamanya proses 

pelarutan. Proses pelarutan batugamping yang merupakan proses terpenting 

pembentukan karst bila dijelaskan menurut reaksi kimia batugamping dengan air 

dan kandungan gas CO2 terlarut sebagai berikut : 

 

CaCO3 + CO2 + H2O      Ca2 ++2 HCO3 

Batugamping      air 

Kandungan gas CO2 terlarut yang mempengaruhi proses pelarutan 

batugamping tersebut terutama bersumber dari CO2 di atmosfer yang diperkaya 

oleh faktor biologis dan kegiatan gunung api. Selanjutnya variasi faktor jenis 

batugamping, struktur geologi, faktor biologi (vegetasi), suhu udara, angin, curah 

hujan menghasilkan berbagai variasi bentang alam karst di alam. 

Beberapa faktor yang menentukan terbentuknya kawasan karst di kawasan 

batugamping adalah ; 

� Ketebalan lapisan/endapan batugamping. 

Semakin tebal lapisan batugamping semakin memungkinkan bagi terbentuknya 

bentangan alam karst yang sempurna. 

� Iklim yang basah dan hangat. 

Iklim yang basah dan hangat lebih memungkinkan terjadinya proses pelarutan 

batuan yang memegang peranan penting dalam pembentukan karst. 

� Adanya proses tektonik pengangkatan (uplit) yang perlahan dan merata di 

kawasan batugamping. 

� Karateristik formasi batugamping yang ada. 

Karateristik mekanik (strength), fisik (porositas, permeabilitas), 

kemurnian mineral/kimianya, menentukan bentukan karst yang terjadi. Pada 

batugamping murni yang lunak, atau batugamping “tidak murni” (misal 

batugamping pasiran) erosi mekanis sering lebih dominan di banding erosi 

pelarutan sehingga kurang mendukung bagi terbentuknya penampakkan kars yang 

baik. 

Di Sumatra dijumpai sejumlah daerah batuan karbonat, walaupun luas 

setiap batuan karbonat jarang lebih dari 10 km
2
. Bentuk umum kawasan karst di 

Sumatera mempunyai dua bentukan yang khas yaitu bentuk karst menara atau 
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tower karst yang terdiri dari bukit-bukit rendah, ± 300 mdpl, yang terpisah-pisah 

dengan sisi yang terjal (60-90°) terletak di sekitar sungai di Payakumbuh, 

Sumatera Barat. Bentukan yang lain adalah bentuk karst cockpit dengan bentukan 

bukit kerucut atau setengah bola yang curamnya antara 30-40° yang mendominasi 

bentukan kawasan karst di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).  

Diperkirakan proses penyebaran batugamping di NAD diawali dari proses-

proses geologi yaitu proses tektonik pengangkatan (uplit) yang secara perlahan 

dan merata di kawasan batugamping membentuk pegunungan, perbukitan dan 

dataran tinggi. Serta proses tektonik pelipatan di beberapa tempat sehingga 

membentuk struktur antiklin dan sinklin. Kedua proses diatas diikuti dengan 

pembentukan struktur kekar (retakan) dan sesar (patahan) serta relief morfologi 

ratusan juta tahun yang lalu. Adanya aktifitas air yang bekerja pada selang waktu 

yang lama melalui retakan dan patahan tersebut terjadilah pelarutan batugamping. 

Pelarutan yang berlangsung selama sejarah geologi telah membuat rongga pada 

batugamping, dimana rongga yang satu dengan rongga yang lain menghasilkan 

ruang atau yang disebut gua-gua kecil. NAD kaya akan ekosistem gua karena 

mempunyai areal kapur yang sangat luas sebesar 238.462 ha (dilapisi tanah 

Renzina) dengan curah hujan rata-rata 1.300-4.600 mm/tahun. 

Informasi mengenai kawasan karst di Propinsi NAD relatif kurang akan 

tetapi melihat sebaran wilayah batugamping umumnya bentang alam karst 

terdapat di sepanjang Pantai Barat dan tersebar secara terputus-putus, misalnya 

karst Lam Badeuk, karst Mata Ie, karst Lampuuk, karst Lhok Nga, karst Leupung, 

karst Lamno, karst Teunom, karst Labuhan Haji, karst Tapak Tuan. Gua-gua yang 

dikenal antara lain : Gua Lhok Mata Ie, Gua Apamani, Gua Mon, Gua Kameng, 

Gua Landak, Gua Celah, Gua Lima, Gua Lontie, Gua Lubang Jarum, Gua Hijau, 

Gua Babah Ie, Gua Pari, Gua Sagop, Gua Gle Glungku, Gua Tanoh Anoe, dan 

Gua Teumbiga.  

Bentang alam karst juga terdapat di Bagian Tengah propinsi, misalnya 

karst Laweung, karst Gunung Peut Sagoe (Kabupaten Pidie), karst Danau Laut 

Tawar, karst Isaq (Kabupaten Aceh Tengah), karst Pining (Kabupaten Gayo 

Lues), karst Serbajadi, karst Tamiang Hulu (Kabupaten Aceh Timur). Gua-gua 

yang dikenal antara lain : Gua Pinto Tujoh, Gua Harimau, Gua Loyang Koro, Gua 

Loyang Putri Pukes, Gua Loyang Datu, Gua Loyang Kameng, Gua Weih Lop, 

Gua Demer Gantung, Gua Umah Atu, Gua Batu Kapur, Gua Kemenyan, dan Gua 

Atu Janggut.  

Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa sebaran batugamping yang 

ada di Propinsi NAD merupakan wilayah potensial sebagai kawasan karst. 

Kawasan Karst Pantai Barat dan Karst Bagian Tengah mewakili sebutan Kawasan 

Karst di Propinsi NAD. Dalam hal ini Aceh beruntung, karena kondisi geologinya 

menyebabkan Aceh kaya akan batugamping. Batugamping tersebar di seluruh 

Kabupaten termasuk pulau-pulau kecil seperti Pulau Weh dan Pulau Simeulu. 

 

1.3. Potensi Kawasan Karst di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

Secara umum bentang alam karst dapat dibedakan antara morfologi 

permukaan (exokarst) dan morfologi bawah permukaan (endokarst). Morfologi 

permukaan antara lain kubah-kubah dengan berbagai bentuk, dolina, uvala, polye, 
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dan luweng (gua). Sedangkan morfologi bawah permukaan yang sering dijumpai 

adalah gua, saluran, terowongan, dan sungai bawah tanah. Penyebaran vegetasi 

yang terputus-putus, tanah relatif basa dan jenis tanah dasar yang relatif tipis 

berwarna merah hati dan merah coklat (latosol), batuan dengan kadar kalsium 

tinggi, lereng-lereng terjal dan curam, yang secara berkala mengalami masa 

sangat kering, terdapat sumber air yang berdebit tinggi, memiliki flora dan fauna 

yang endemik dan beranekaragam, adanya sistem perguaan yang memiliki gua-

gua yang sangat bervariasi, merupakan ciri khas dari kawasan karst.  

Kawasan Karst merupakan salah satu sumberdaya alam non hayati yang 

tidak dapat diperbaharui karena proses pelarutan serta pembentukannya 

membutuhkan waktu ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Adapun Potensi Kawasan 

Karst antara lain ;  

1. potensi sebagai sumber air/akuifer. 

2. potensi keanekaragaman hayati (kekayaan flora dan fauna). 

3. potensi sebagai bahan tambang/bahan galian (potensi batugamping 

sebagai bahan galian Golongan C, dll.). 

4. potensi wisata, budaya, dan ilmiah (ekologi, hidrologi, geologi, litografi, 

stratigrafi, geomorfologi, paleontologi, speleologi, biospeleologi, 

sedimentologi gua, karstologi, arkeologi dan sejarah dan ilmu 

pengetahuan lainnya). 

 

Berikut potensi kawasan karst di Propinsi paling barat Indonesia ini : 

1. Kawasan Karst Pantai Barat. 

 Kawasan Karst Pantai Barat terbentang dari Lam Badeuk, Mata Ie, 

Lampuuk, Lhok Nga, Leupung, Lamno, Teunom, Labuhan Haji, dan Tapak 

Tuan mencakup 4 (empat) daerah Kabupaten : Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh 

Barat Daya, dan Aceh Selatan. Karst Pantai Barat di nilai mempunyai keunikan 

dari aspek geomorfologi, morfogenesis maupun hidrologi. Dari aspek 

geomorfologi Karst Pantai Barat merupakan cockpit karst dengan bentukan 

bukit kerucut atau setengah bola memiliki kecuraman 30-40
0
 - sebagai tipe 

umum karst daerah tropis. Tetapi menjadi unik dari aspek morfologis – karena 

adanya fenomena geologis berupa pengangkatan (uplit), hal ini tampak pada 

bentang alam karst Lampuuk dan Lhok Nga.  

 Salah satu potensi terpenting dari Karst Pantai Barat adalah aspek 

hidrologinya yaitu sebagai sumber air yang sangat potensial untuk suplai air 

bersih, industri maupun pertanian. Pada umumnya suplai air yang berasal dari 

kawasan Karst Pantai Barat dimanfaatkan sebagai air bersih untuk minum 

maupun irigasi sawah. Pada karst Mata Ie, air mengalir dengan debit yang 

cukup pada ketinggian 100-150 Mdpl telah dimanfaatkan masyarakat untuk 

kebutuhan minum, irigasi persawahan, kolam renang bahkan telah dibangun 

pabrik air kemasan.  

 Selain potensi diatas kawasan Karst Pantai Barat juga kaya potensi 

keanekaragaman hayati (aspek biologis), terutama kawasan-kawasan karst 

yang berdampingan dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Famili 

pohon yang dapat tumbuh pada kawasan karst pantai barat ternyata sangat 

beragam, keragaman ini sangat dipengaruhi oleh ketinggian lokasi, iklim 
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setempat, kedalaman tanah, tipe batuan induk, serta kandungan air yang 

terdapat di dalam tanah. Famili Moraceae, Leguminoceae, Lauraceae, 

Euphorbiaceae dan Myrtaceae merupakan famili yang sering dijumpai. Sistem 

perakaran yang sangat ekstensif memungkinkan tumbuhan jenis ini 

mengeksplotir air dan zat hara yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas.  

 Karst Mata Ie, mempunyai jenis tanah dasar berwarna merah coklat 

dan merah hati. Karst Lhoknga, Lampuuk, Lamno, mempunyai bukit-bukit 

yang berhutan lebat dengan penyebaran vegetasi yang terputus-putus, batuan 

dengan kadar kalsium tinggi. Pada karst Lhok Nga, jenis flora yang endemik 

menurut Tim Peneliti dari Puslit SDL-USU adalah tumbuhnya sejenis palma 

Rhapis yang belum pernah terdapat secara liar di kawasan Malaya. Jenis-jenis 

fauna endemik yang terdapat di sini adalah jenis-jenis udang, kepiting, ketam, 

serangga, laba-laba, kala (golongan artropoda) kelelawar, walet (golongan 

burung), kadal, tokek, cecak, klabang, kalajengking, siput, landak, dan 

beberapa jenis kupu-kupu. Sebagai penghuni gua, keberadaan kelelawar dan 

walet bernilai ekonomi karena kelelawar membantu penyerbukan tanaman 

buah-buahan (seperti durian dan petai), mangrove, dan beberapa jenis tanaman 

hutan lainnya juga sebagai predator bagi beberapa jenis hama. Sedangkan 

walet (Aeroaramus fluaphagus) dikenal sebagai penghasil sarang burung walet 

untuk keperluan kosmetik dan obat-obatan juga pemangsa serangga hama 

seperti wereng coklat dan penggerek padi untuk walet jenis Collocalia maxima 

dan Collocalia fuciphaga. Di samping itu lingkungan endokarst-nya 

mempunyai sistem perguaan yang sangat bervariasi bentuk dan jenisnya. 

Selain sebagai ruangan di bawah tanah, gua juga berfungsi sebagai ‘rumah’ 

bagi beberapa hewan diatas. Dari potensi bahan galian, batuan gamping karts 

Lhok Nga telah diekploitasi sebagai bahan baku semen oleh PT. Semen 

Andalas Indonesia (PT.SAI-Aceh) dengan konsesi lahan 150 ha. Gua-gua pada 

kawasan karst tidak lepas dari sejarah pergolakan merebut kemerdekaan---

dijadikan tempat persembunyian dan penyimpanan logistik atau peralatan 

perang (Gua Apamani-Lam Badeuk) bagi tentara Jepang.  

2. Kawasan Karst Bagian Tengah. 

Kawasan Karst Bagian Tengah terbentang dari Laweung, Gunung Peut Sagoe, 

Danau Laut Tawar, Isaq, Pining, Serbajadi, dan Tamiang Hulu mencakup 4 

(empat) daerah Kabupaten : Pidie, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Timur. 

Potensi hidrologi Kawasan Karst Bagian Tengah ialah sebagai sumber air 

bersih maupun pertanian (irigasi sawah) bagi penduduk. Karst Bagian Tengah 

diantaranya karst Laweung dan karst Gunung Peut Sagoe merupakan garis titik 

episentrum (gunung berapi) yang ditandai dengan mata air panas (artois) dan 

masih aktifnya Gunung Peut Sagoe. Gua Loyang Koro dan Gua Loyang Putri 

Pukes pada Karst Danau Laut Tawar telah dikembangkan menjadi wisata gua 

dan memiliki nilai sejarah, misalnya Gua Loyang Putri Pukes dimana terdapat 

legenda Putri Ijo yang membatu didalamnya karena melanggar sumpah dan 

Gua Loyang Koro, di namai Koro (Kerbau-Bahasa Gayo, red) karena pada 

masa lampau masyarakat Isaq membawa kerbau melalui gua ini ke Takengon. 

Dari potensi hidrologi, Kawasan Karts ini merupakan pemasok air bagi Danau 

Laut Tawar yang ditandai dengan sungai di bawah tanah dan keluar sebagai 
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mata air yang kaya akan kalsium. Sistem perguaan di kawasan ini juga 

mempunyai banyak variasi menurut letaknya, ada di pinggir danau, di sekitar 

alur/sungai, dan ada di atas bukit yang relatif terjal. Tapi sangat disayangkan 

pembangunan jalan di sekeliling danau dan perambahan hutan telah 

mengurangi pasokan air bagi Danau Laut Tawar yang merupakan hulu bagi 

Krueng Peusangan. Karts Pining, karts Serbajadi, dan karst Tamiang Hulu 

masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang kaya akan potensi 

keanekaragaman hayati. Kelelawar sebagai “key stone species”, juga 

menghasilkan kotoran (guano) yang bernilai ekonomi karena mengandung 

fospat sebagai bahan baku pupuk juga sudah dieksploitasi pada beberapa gua. 

Keunikan lainnya dari aspek morfologis, adanya fenomena geologis berupa 

pelipatan, hal ini tampak pada bentang alamnya  (Limestone). (Sumber TOR 

Seminar Nasional Karst Mapala Leuser) 

 

 

GEOMORFOLOGI 
 

Geomorfologi adalah sebuah studi ilmiah terhadap permukaan Bumi dan 

poses yang terjadi terhadapnya. Secara luas, berhubungan dengan landform 

(bentuk lahan) tererosi dari batuan yang keras, namun bentuk konstruksinya 

dibentuk oleh runtuhan batuan, dan terkadang oleh perolaku organisme di tempat 

mereka hidup. "Surface" (permukaan) jangan diartikan secara sempit; harus 

termasuk juga bagian kulit bumi yang paling jauh. Kenampakan subsurface 

terutama di daerah batugamping sangat penting dimana sistem gua terbentuk dan 

merupakan bagian yang integral dari geomorfologi. 

Pengaruh dari erosi oleh: air, angin, dan es, berkolaborasi dengan latitude, 

ketinggian dan posisi relatif terhadap air laiut. Dapat dikatakan bahwa tiap daerah 

dengan iklim tertentu juga memiliki karakteristik pemandangan sendiri sebagai 

hasil dari erosi yang bekerja yang berbeda terhadap struktur geologi yang ada. 

Torehan air terhadap lapisan batugamping yang keras dapat berupa aliran 

sungai yang permanen dan periodik, dapat juga merupakan alur drainase yang 

melewati bagian-bagian yang lemah. Sehingga membentuk cekungan-cekungan 

pada bagian yag tererosi dan meninggalkan bagian yang lebih tinggi yang susah 

tererosi. Ukuran dari cekungan dan tinggian ini bisa beberapa centimeter sampai 

beberapa kilometer. 

 

 

Morfologi makro 

Dibawah ini adalah beberapa bentuk morfologi permukaan karst dalam 

ukuran meter sampai kilometer:  

• swallow hole : Lokasi dimana aliran permukaan seluruhnya atau sebagian 

mulai menjadi aliran bawah permukaan yang terdapat pada batugamping. 

Swallow hole yang terdapat pada polje sering disebut ponor. (Marjorie M. 

Sweeting, 1972). Pengertian ini dipergunakan untuk menandai tempat 

dimana aliran air menghilang menuju bawah tanah.  
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• sink hole : disebut juga doline, yaitu bentukan negatif yang dengan bentuk 

depresi atau mangkuk dengan diameter kecil sampai 1000 m lebih. 

(William B. White, 1988)  

• vertical shaft : pada bentuk ideal, merupakan silinder dengan dinding 

vertikal merombak perlapisan melawan inclinasi perlapisan. (William B. 

White, 1988)  

• collapse : runtuhan  

• cockpit : bentuk lembah yang ada di dalam cone karst daerah tropik yang 

lembab. Kontur cockpit tidak melingkar seperti pada doline tetapi seperti 

bentuk bintang dengan sisi-sisi yang identik, yang menunjukkan bahwa 

formasi cone merupakan faktor penentunya. (Alfred Bogli, 1978)  

• polje : depresi aksentip daerah karst, tertutup semua sisi, sebagian terdiri 

dari lantai yang rata, dengan batas-batas terjal di beberapa bagian dan 

dengan sudut yang nyata antara dasar/ lantai dengan tepi yang landai atau 

terjal itu.(Fink, Union Internationale de Speleologie)  

• uvala : cekungan karst yang luas, dasarnya lebar tidak rata (Cjivic, 1901): 

lembah yang memanjang kadang-kadang berkelak-kelok, tetapi pada 

umumnya dengan dasar yang menyerupai cawan. (Lehman, 1970)  

• Dry valley: terlihat seperti halnya lembah yang lainnya namun tidak ada 

aliran kecuali kadang-kadang setelah adanya es yang hebat diikuti oleh 

pencairan es yang cepat. (G.T. Warwick, 1976). 

Pulau Jawa memiliki kawasan karst yang cukup spesifik yaitu karst Gunung 

Sewu, dimana bentukan bukit-bukit seperti cawan terbalik (cone hill) dan kerucut 

(conical hill) begitu sempurna dengan lembah-lembahnya. Bukit merupakan 

residu erosi dan lembahnya adalah merupakan daerah diaman terjadi erosi aktif 

dari dulu sampai sekarang. 

Bagian-bagian depresi atau cekungan merupakan titik terendah dan 

menghilangnya air permukaan ke bawah permukaan. Erosi memperlebar struktur 

(lihat geologi gua dan teori terbentuknya gua), kekar, sesar, dan bidang lapisan, 

dan membentuk gua-gua, baik vertikal maupun horisontal. 

Gua-gua juga dapat terbentuk karena adanya mata air karst. Mata air 

(spring) karst ini ada beberapa jenis:  

• Bedding spring, mata air yang terbentuk pada tempat dimana terjadi 

pelebaran bidang lapisan,  

• Fracture spring, mata air yang terbentuk pada tempat dimana terjadi 

pelebaran bidang rekahan,  

• Contact spring, mata air yang terbentuk karena adanya kontak antara batu 

gamping dan batu lain yang impermiabel. 

Disamping itu secara khusus ada jenis mata air yang berada di bawah 

permukaan air laut disebut dengan vrulja. 

 

 

 

Morfologi mikro 
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Ada kawasan karst dengan sudut dip yang kecil dan permukaannya licin. 

Area ini dipisah-pisahkan dalam bentuk blok-blok oleh joint terbuka, disebut 

dengan grike-Bhs. Inggris, atau Kluftkarren-Bhs. Jerman.  

Bentukan-bentukan minor ini dalam bahasa Jerman memiliki akhiran 

karren (lapies-Bhs Perancis).  

Sering permukaan blok itu terpotong menjadi sebuah pola dendritic dari 

runnel dengan deretan dasar (round) dipisahkan oleh deretan punggungan (ridge) 

yang mengeringkannya kedalam grike terlebih dahulu. Juga terkadang mereka 

memiliki profil panjang yang hampir mulus. Bentukan ini disebut Rundkarren. 

Tipe lain adalah Rillenkarren yang memiliki saluran yang tajam, ujung 

punggungan dibatasi oleh deretan saluran berbentuk V. Biasanya nampak pada 

permukaan yag lebih curam daripada rundkarren, dengan saluran sub-paralel dan 

beberapa cabang. 

Microrillenkarren merupakan bentuk gabungan tetapi hanya memiliki 

panjang beberapa centimeter dan lebarnya 10-20 mm. 

Pseudo karren, memiliki bentuk sama dengan rundkarren dan 

rinnenkarren. Tetapi hanya terjadi pada granit di daerah tropik yang lembab. 

 

 

GUA 

Torehan air dan es adalah faktor utama yang memperlebar zonal lemah dilapisan 

batu gamping, sehingga terbentuk gua-gua. Ada banyak teori yang menjelaskan 

asal muasal terjadinya gua (teori klasik), namun sekarang sudah ada teori yang 

menjelaskan dan diterima secara umum. Perbedaan teori tersebut dikeluarkan oleh 

orang yang berasal dari kawasan karst yang berbeda, sesuai dengan karakteristik 

daerah tersebut.  
 

 

 

INTERPRETASI PETA TOPOGRAFI KARST 

Interpretasi peta topografi dikenal sebagai salah satu mata kuliah di 

Jurusan Geologi. Pada dasarnya kita menggunakan geomorfologi terapan. Dimana 

penggunaan geomorfologi dapat dibagi dalam dua kelompok utama, pertama 

dalam berbagai pendekatan dasar dalam ilmu kebumian, kedua sebgai dasar 

penyelidikan sumber daya dan informasi dalam penilaian terhadap perencanaan, 

pengembangan, dan pemanfaatan lingkungan. 

Penerapan geomorfologi dengan menggunakan interpretasi peta topografi 

untuk mendukung kegiatan speleologi, diantaranya adalah: 

• Membedakan daerah karst dan non karstik  

• Menggambarkan keadaan lapangan, misalnya tinggi bukit, kedalaman 

jurang, lembah, kedalaman sungai, hutan lebat, daerah terbuka, dll  

• Memperkirakan daerah yang potensial terdapat banyak gua  

• Memperhitungkan dan merencanakan cara sampai ke mulut gua dari 

pemukiman (access).  
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• Menghitung drainage density, sehingga dapat diketahui daerah tangkapan 

air hujan (catchment area), sangat penting untuk peramalan bahaya banjir.  

• Menafsirkan jenis gua, ponor (air masuk) atau vacluse (air keluar) 

terhadap sungai bawah tanah.  

• Menafsirkan jenis gua, horisontal atau vertikal, berikut kondisinya 

(kedalaman, panjangnya, jumlah aliran air)  

• Untuk kepentingan eksploitasi, misal penentuan zonasi untuk gua-gua 

wisata, penentuan titik bor pada usaha eksploitasi sungai bawah tanah.  

• Pelacakan sistem perguaan  

 

Bentuk fenomena karst yang nampak di permukaan bumi : 

1. Tanah regolith 

Merupakan residu pelarutan yang mengandung FeO2 pada lantai gua 

ataupun dasar doline 

2. Lapies 

Menampakkan batuan kapur dalam bermacam relief kasar dengan selingan 

kesan bekas terjadinya pelarutan 

3. Alur air permukaan (surface drainage) 

4.  Ponor 

Tempat berakhirnya alir air pada alur permukaan 

5.  Sinkhole 

Bentuk cekungan yang terjadi oleh proses pelarutan batu kapur atau 

sejenisnya yang terletak di bawah permukaan 

6. Doline 

Depresi yang terjadi oleh proses larutan dan runtuhan sinkhole, berbentuk 

bulat oval. Kedalamannya 2 m sampai 100 m. Diameternya 10 sampai 

1000 m. 

7. Uvala 

Merupakan lahan cekungan memanjang berbentuk oval akibat proses 

berkembangnya bentuk dan ukuran doline. Baik proses pelarutan maupun 

runtuhnya dinding doline. Kedalamannya 100 sampai dengan 200 m. 

8. Polje 

Cekungan di daerah kapur yang mempunyai drainage di bawah 

permukaan. Terjadi dari perluasan uvala karena proses solusi dan collapse 

9. Hum 

Penampakan residual dari uvala yang meluas akibat proses collapse 

dinding akibat korosi, pelapukan, dan beban air hujan. 

10. .Vaucluse 

Gejala karst yang berbentuk lubang tempat keluarnya aliran air tanah 

11. Karst window, natural bridge 

Hasil pelarutan dan erosi batuan oleh air yang mengalir 

12. Gapura/ pintu gua 

Terjadi dari tingkat kemajuan peristiwa fisis (erosi dan collapse)  

Identifikasi pencirian adanya mulut gua dari interpretasi peta topografi, 

foto udara:  
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• pola aliran yang terputus, baik aliran periodik maupun aliran semua 

musim. Bentuk : Swallow hole (hilangnya aliran sungai / air), 

resurgence (tempat munculnya kembali aliran air ke permukaan, 

bisa sungai, bisa spring (sumber air /mataair). Ciri morfologi 

permukaan: dari peta topografi atau foto udara terlihat aliran sungai 

yang terputus. Untuk swallow hole, aliran air masuk menghilang 

kebawah permukaan tanah melewati mulut gua. Untuk resurgence 

dan spring, aliran air muncul dari bawah tanah melewati mulut gua.  

• scarp, escarpment. Bentuk : resurgence, spring, fosile, Ciri 

morfologi permukaan : adanya tebing akibat sesar.  

• pothole, shaft, dome pit. Dapat diidentifikasi di lapangan dan foto 

udara. Bentuk : lobang sumuran, celah vertikal. Ciri morfologi 

permukaan : tidak tentu.  

•  closed depression (uvala, cockpit, doline/ sinkhole). Bentuk: 

lembah-lembah karst yang tertutup  

 

Identifikasi pencirian adanya mulut gua di lapangan:  
• vegetasi lebih lebat atau dengan jenis tumbuhan yang berbeda 

dengan vegetasi endemis disekitarnya.  

• kelelawar, burung sriti, burung walet yang menuju atau dari satu 

titik daerah tertentu. 
 

 

 

 

 

 


