editorial

Dataran Tinggi Dieng adalah kawasan vulkanik ak f di
Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya merupakan
bentukan dan pengaruh dari ak vitas gunung api.
Kompleks gunung api dieng merupakan satu kesatuan
gunungapi besar yang mengalami letusan dan
kehilangan kalderanya. Setelah ratusan tahun
mengalami letusan, kaldera Gunungapi Dieng kemudian
ditumbuhi oleh beberapa kawah dan gunungapi baru.
Iklim yang sejuk, pemandangan yang indah, dan
temuan‐temuan arkeologis menjadikan Dieng salah
satu tujuan wisata populer di Jawa Tengah. Ironisnya,
selain karena keindahan alamnya, Dieng juga dikenal
dengan kejadian longsornya. Hampir se ap tahun
terjadi longsor besar di daerah Dieng. Salah satu
penyebabnya adalah praktek pertanian dak ramah
lingkungan yang telah terjadi selama puluhan tahun.
Tidak jarang bencana longsor dan banjir di Dieng
menimbulkan korban jiwa, dan ratusan keluarga harus
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erada di kawasan vulkanis, Dieng memiliki
tanah yang sangat subur. Karena kondisi alam
yang mendukung, sebagian besar masyarakat Dieng
bekerja sebagai petani.
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Salah satu komoditas utama dari Dieng adalah
kentang. Kentang Dieng dikenal berkualitas baik.
Bahkan Kabupaten Banjarnegara, dimana Dieng
terletak, merupakan penghasil kentang terbesar di
Jawa Tengah.
Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah
mencatat bahwa produksi kentang di Jawa Tengah
sebesar 2.729.758 kuintal, dan sebanyak 35,71%
berasal dari Kabupaten Banjarnegara. Dua kabupaten
lain yang menjadi produsen kentang terbesar di Jawa
Tengah adalah Brebes dan Wonosobo. Namun kedua
wilayah tersebut masing-masing hanya menghasilkan
separuh dari produksi kentang Banjarnegara.
Namun demikian, kentang saat ini sebenarnya bukan
tanaman asli Dieng. Sebelum petani Dieng mengenal
kentang, mereka adalah petani tembakau dan jagung.
Budidaya kentang intensif baru diperkenalkan ke

kehilangan tempat nggal. Tidak hanya berdampak
pada kehidupan penduduk sekitar, bencana di Dieng
seringkali juga mempengaruhi ak vitas masyarakat
yang hidup di lerengnya. Beberapa kali, longsor
menutup jalan yang menghubungkan Dieng dengan
wilayah lain, seper Kabupaten Banjarnegara dan
Purbalingga. Terputusnya jalan menuju Dieng
mengganggu distribusi hasil pertanian dari dan ke
lereng Dieng.
Selain itu, Dieng terletak pada hulu DAS Serayu, salah
satu DAS paling kri s di Jawa Tengah. Banyumas, yang
merupakan salah satu wilayah penghasil kedelai di
Jawa Tengah, merupakan salah satu kabupaten yang
kebutuhan airnya bergantung pada kualitas dan
kuan tas air Sungai Serayu. Menurut sebuah
peneli an oleh Balai Peneli an Teknologi Kehutanan
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, kondisi ini adalah
akibat dari praktek pertanian yang dak
mengindahkan konservasi. Kawasan Dieng mengalami

kerusakan parah sehingga mengalami erosi 161 ton
per hektar se ap tahun, sehingga menyebabkan
sedimentasi sedimentasi pada waduk dan sungai, dan
meningkatkan resiko banjir dan pencemaran air pada
sepanjang aliran Sungai Serayu.
Maka dari itu, untuk membentuk lanskap yang mampu
mendukung pertanian secara berkelanjutan,
khususnya pertanian kedelai, intervensi dak bisa
hanya dilakukan pada lokasi‐lokasi penghasil kedelai.
Beberapa permasalahan bermula dari wilayah yang
bukan penghasil kedelai, seper Dieng.
Karena Dieng adalah salah satu wilayah yang
memberikan dampak pada keberlanjutan pertanian
kedelai Jawa Tengah, maka pen ng untuk memahami
kondisi dan tantangan yang dihadapi Dieng.
Newsle er kali ini akan mengupas kondisi,
permasalahan, dan potensi Dieng.

dieng
setelah popularitas kentang
wilayah Dieng pada sekitar tahun 1980-an, karena
saat itu petani kentang Jawa Barat kehilangan lahan
mereka menyusul letusan Gunung Galunggung.
Pertanian kentang di Dieng mengalami puncak
kejayaan pada sekitar tahun 1987, dimana saat itu
kentang mampu menghasilkan panen yang sangat
nggi dan harganya sangat baik. Dibandingkan nilai
tembakau dan jagung saat itu, kentang memiliki harga
yang lebih baik. Apalagi masa tanamnya lebih singkat.
Dengan modal kurang lebih sama seper ke ka
menanam tembakau, kentang dapat dipanen dalam
waktu empat bulan atau kurang. Hal ini membuat
petani tembakau dan jagung di Dieng berbondongbondong beralih ke komoditas kentang. Keuntungan
besar yang dihasilkan dari budidaya kentang

menjadikan petani Dieng menjadi kurang sadar akan
kelestarian lingkungan.
Sebagian besar kawasan Dieng yang termasuk
Kabupaten Banjarnegara bahkan saat ini sudah
ditanami kentang. Menurut Julijan (2005) hingga
tahun 2005, hampir seluruh lahan (>90 persen) di
Desa Dieng Kulon telah ditanami kentang.
Konversi Lahan Hutan
Namun yang dak disadari para petani adalah
b u d i d aya ke nta n g d a l a m h a m p a ra n l u a s
menimbulkan dampak buruk untuk lingkungan.
Kentang dak dapat hidup di bawah naungan
tanaman lain. Akibatnya para petani menebang
pepohonan di kawasan Dieng untuk memberikan

kondisi yang mendukung untuk budidaya
kentang.
Penebangan pohon bahkan merambah wilayah
hutan lindung. Dalam sebuah buku terbitan Balai
Penelitan Teknologi Konservasi Sumber Daya
Alam tertulis, bahwa tahun 1980 dan tahun 1999
adalah masa penjarahan yang paling signiﬁkan
terhadap kawasan hutan di Dieng. Pada tahun
1999 terdata kerusakan hutan negara dan lahan
kosong mencapai 5.904,90 di KPH Kedu Utara dan
5.344,30 di KPH Kedu Selatan. Lebih dari 1.014 ha
hutan lindung telah dirambah. Area itu sebagian
masuk dalam wilayah KPH Banyumas Timur, KPH
Kedu Utara, K P H Kedu Selatan, dan K P H
Pekalongan Timur.
Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa
sekitar 150 dari 170 hektar lahan KPH Banyumas
Timur yang ada di Kawasan Dieng juga dak lepas
dari penjarahan. Bahkan hingga tahun 2003, dari
39 ha wilayah cagar alam Telaga Warna dan Telaga
Pengilon, sedikitnya 35 ha hutan telah dijarah dan
lahannya ditanami kentang. Di BKPH Karangkobar
yang berada di Kecamatan Batur terjadi kerusakan
hutan yang juga parah, pada petak 27 mencapai

Kentang Dieng
Keunggulan

20 hektar, petak 28 seluas 30 hektar, dan petak 29
sekitar 74 hektar, sedangkan petak lainnya
memerlukan reboisasi yang intensif. Bahkan
hingga tahun 2007, diperkirakan hutan yang
tersisa nggal sekitar 10 persen dari luas hutan
asli yaitu sekitar 8.238 hektar.
Ak vitas penebangan pohon ini akhirnya
menyebabkan lapisan tanah atas Dieng yang
subur mudah erosi, baik akibat hujan atau angin.
Akibatnya kesuburan tanah di Dieng menurun dan
cenderung kering, karena dak banyak tanaman
yang mampu menyimpan air lagi. Penurunan
kualitas tanah ini menyebabkan produk vitas
kentang Dieng menurun tajam.
Kentang yang sebelumnya menjadi idola petani
Dieng, kini justru menjerumuskan para petani ke
dalam jurang hutang. Keuntungan dari bertani
kentang kini dak mampu menutup biaya
produksinya. Akibatnya, sebagian petani di
Dataran Tinggi Dieng saat ini memiliki pekerjaan
ganda. Adapula yang akhirnya hanya
menyewakan lahannya dan kemudian justru
menjadi buruh tani di lahannya sendiri.

Karena pertanian kentang yang intensif, Dieng juga dikenal
sebagai kawasan di Jawa Tengah yang rawan longsor. Di sisi lain,
kentang Dieng adalah salah satu jenis kentang yang paling
dicari. Apa yang membuat kentang Dieng unggul?

Produksi
Banjarnegara

Ukuran besar
(umumnya 50 mm - 70 mm)

Wonosobo

Daging kuning

Kadar air rendah,
sehingga tidak mudah busuk

Rasa agak tawar, sehingga cocok
diolah untuk beragam masakan

Secara administratif, Dataran Tinggi Dieng termasuk dalam 2
kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.
Kedua kabupaten ini merupakan penghasil kentang terbesar di
Jawa Tengah.
Pada tahun 2017, kedua wilayah ini berkontribusi terhadap
64,6% atau sebanyak 1,7 juta kuintal kentang Jawa Tengah.
Angka ini dihasilkan dari lahan seluas 10.763 hektar.

Tradisi Longsor
Kontur Kawasan Dieng yang berbukit-bukit dan
memiliki lereng-lereng curam merupakan faktor
laten terjadinya longsor. Namun potensi terjadinya
bencana longsor meningkat karena ke daksadaran
dan kekurangwaspadaan penduduk terhadap
dampak ak vitas pertanian mereka.
Pertanian kentang di Dieng yang mempraktekkan
intensiﬁkasi pertanian selama bertahun-tahun
menyebabkan turunnya kualitas tanah di Dieng.
Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan
membuat tanah lebih kering dan lebih rentan
terhadap erosi. Maraknya penebangan pohon
untuk pembukaan lahan pertanian kentang turut
meningkatkan laju erosi tanah dan memperluas
wilayah kri s di Kawasan Dieng.
Sebagian besar wilayah yang paling kri s termasuk
DAS Serayu, yaitu salah satu sungai utama Jawa
Tengah yang berhulu di Dieng. Tahun 2015, Kepala
BPDAS SOP menyatakan bahwa lahan kri s di DAS
Serayu mencapai 91.344,18 hektar. Dari 5
kabupaten yang dilalui Sungai Serayu, Kabupaten
Wonosobo dan Banjarnegara adalah dua wilayah
yang hampir seluruh wilayahnya rawan longsor.

Peningkatan penggunaan
input pertanian di
Dataran Tinggi Dieng
Pada 1 hektare lahan kentang, untuk satu kali
musim tanam, normalnya dibutuhkan 75-100
liter pes sida. Namun, petani kentang di Dieng
menggunakan hingga 300 liter pes sida per
musim tanam. Dosis penggunaan kotoran ayam
pun kian berlebihan. Jika pada 1990 lahan
kentang seluas 1 hektar membutuhkan 20 ton
kotoran ayam, kini untuk luasan yang sama
digunakan 35-40 ton kotoran ayam. Sementara
degradasi lahan mengakibatkan penurunan
kualitas produksi. Produksi kentang yang pada
akhir 1990-an berkisar 25-30 ton per hektar (ha)
kini nggal 10-13 ton per ha. Saat ini, 7.758
hektare dari total sekitar 10.000 hektare lahan di
Dieng kri s, yang melipu 4.000 hektare di
Wonosobo dan sisanya di Banjarnegara.
Sumber : Na onal Geographic Indonesia

Varietas

1970-an

1978

1980-an

1985

kentang hitam &
kentang merah

kentang ketela dari Balai
Penelitian Pertanian

kentang Bandung dari
Jawa Barat

Antroli
(jenis lokal)

Hingga saat ini Granola
dianggap yang paling baik
karena produktivitasnya tinggi.
Warna daging kentang granola
cenderung berwarna kuning.
Kentang sayur Granola diolah
untuk kebutuhan pangan
sehari-hari.

1991

1986

Kosima

Terung & Lampeng
(jenis lokal)

1995
Draga & Granola (kentang sayur),
Agria (kentang industri)

Sumber :
Kompilasi dari berbagai sumber

Komoditas kentang mulai populer di Dieng setelah pengenalan kentang Bandung di Desa Patak Banteng.
Bahkan, sebagian besar kentang yang ditanam di Dieng saat ini tidak berasal dari wilayah tersebut. Meskipun
begitu, kentang bukan komoditas asing di Dieng.

Kendati sukses jadi produsen kentang,
Dieng termasuk wilayah miskin
ecara administra f, Dataran Tinggi Dieng
terbagi dalam 2 kabupaten, yaitu Kabupaten
Banjarnegara dan Wonosobo. Seluas 282 hektar
termasuk dalam Kabupaten Wonosobo, sedangkan
338 hektar termasuk dalam Kabupaten
Banjarnegara. Dari masing-masing kabupaten,
terdapat 4 kecamatan yang berada di Dataran Tinggi
D i e n g , ya i t u Ke ca m ata n Ke j a j a r, G a r u n g ,
Mojotengah, dan Watumalang (Wonosobo), serta
Kecamatan Batur, Wanayasa, Kalibening, dan
Pejawaran (Banjarnegara).
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Perekonomian Kabupaten Wonosobo dan
Banjarnegara ditunjang oleh 3 sektor utama, yaitu
pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.
Pada PDRB Kabupaten Wonosobo Harga Berlaku
tahun 2017, masing-masing sektor memberikan
kontribusi berturut-turut sekitar 30,8 %; 17,1%; dan
17,0%. Sedangkan pada PDRB Banjarnegara tahun
yang sama, ke ga sektor tersebut masing-masing
menyumbang 30,2%; 14, 9%; dan 14,9%.
Pertanian utama di Dataran Tinggi Dieng adalah
pertanian hor kultura dan perkebunan. Komoditas
pertanian unggulannya adalah kentang dan
tembakau. Hampir setengah hasil pertanian
kentang Jawa Tengah berasal dari Dieng. Hasil
pertanian lainnya cukup beragam, di antaranya
carica, wortel, kubis, dan terong belanda.
Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara juga
merupakan penghasil teh di Jawa Tengah.
Sektor industri pengolahan dan perdagangan
tumbuh untuk menunjang pariwisata Dieng. Dieng
merupakan salah satu tujuan wisata alam dan
budaya yang populer di Jawa Tengah. Jumlah
wisatawan yang mengunjungi Dieng mencapai 1,6
juta orang pada tahun 2018. Produk olahan carica
menjadi salah satu oleh-oleh yang paling dicari
wisatawan yang berkunjung ke Dieng.

Kantong Kemiskinan Jawa Tengah
Kenda sukses menjadi penghasil kentang utama di
Jawa Tengah dan salah satu tujuan wisata favorit di
Jawa Tengah, Dataran Tinggi Dieng ternyata
merupakan salah satu wilayah termiskin di Jawa
Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Sta s k
Tahun 2018, dua kabupaten yang menjadi bagian
dari Dieng, termasuk dalam zona merah kemiskinan
Jawa Tengah. Persentase penduduk miskin di kedua
kabupaten tersebut berada di atas rata-rata Jawa
Tengah. Bahkan Wonosobo merupakan wilayah di
Jawa Tengah dengan persentase penduduk miskin
terbanyak, dengan seperlima penduduknya
tergolong miskin. Sedangkan garis kemiskinan di
Banjarnegara adalah yang terendah kedua, setelah
Batang.

Kabupaten

Banjarnegara

% Penduduk
Miskin

Garis Kemiskinan
(Rp/Kapita/Bulan)

17,21

264.387

Wonosobo

20,32

297.422

Jawa Tengah

12,49

317.348

Sumber : Sta s k Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dalam rangka mengiden ﬁkasi penerima manfaat
program pengentasan kemiskinan, Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
mengeluarkan basis data terpadu (BDT) yang terdiri
dari 92 juta jiwa penduduk Indonesia dalam kondisi
sosio-ekonomi 40% terendah. Dalam basis data
tersebut, TNP2K mencatat jumlah keluarga miskin
dan sangat miskin (desil 1 dan 2) di 8 kecamatan
yang terletak di Dieng mencapai 34 ribu keluarga,
dengan jumlah individidu sekitar 88 ribu jiwa.

Wonosobo
Untuk penerangan, hampir seluruh penduduk di
Dieng sudah memanfaatkan listrik yang disuplai
oleh PLN. Namun untuk bahan bakar (memasak),
sekitar 75% penduduk masih menggunakan
briket/arang/kayu.

46,52%

25,64%

Tidak
Bekerja

Banjarnegara

Dari keluarga dengan status kesejahteraan 40%
terendah, terdapat sejumlah keluarga yang
dikepalai oleh perempuan. Kepala keluarga
perempuan ini sebagian besar berusia di atas 60
tahun. Status kepala keluarga perempuan ini
biasanya karena menjanda atau karena suaminya
merantau. Terdapat sekitar 6 ribu keluarga
perempuan di 8 kecamatan yang ada di Dieng.

61,73%

27,84%

12,63%

Bekerja
Informal

Bekerja
Formal

Pertanian

NonPertanian

34,54%

34,08%

55,85%

31,38%
12,77%

Angkatan Kerja Maret 2017
Sumber : Sta s k Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Kualitas Sanitasi Rendah

Pernikahan Usia Muda

Wilayah-wilayah miskin erat kaitannya dengan
permasalahan sanitasi. Proﬁl Kesehatan tahun 2015
mencatat, baru sekitar 66 % rumah di Wonosobo
dan 40% di Banjarnegara yang termasuk dalam
kategori rumah sehat. Persentase paling rendah
ditemukan di kecamatan Pejawaran dan Batur,
Kabupaten Banjarnegara, dimana hanya 7 dari 100
rumah yang termasuk kategori rumah sehat. Kedua
kecamatan tersebut berada di kawasan Dieng.

Salah satu yang memperparah kemiskinan di
Kawasan Dieng adalah ngginya ngkat pernikahan
usia muda. Tingkat perkawinan remaja di Jawa
Tengah masih cukup nggi. Pada tahun 2015,
UNICEF dan BPS bersama-sama menerbitkan
sebuah dokumen yang khusus menyoro tentang
pernikahan remaja perempuan di Indonesia. Dalam
laporan ini, Kabupaten Wonosobo dilaporkan
sebagai wilayah yang paling banyak terjadi
perkawinan remaja perempuan. Laporan yang sama
menuliskan bahwa persentase perkawinan remaja
perempuan di Wonosobo sebesar 63%, diiku
Banjarnegara 23%, Temanggung 23%, dan
Magelang 22%.

Selain itu, basis Data Terpadu TNP2K mencatat,
sekitar 18% penduduk miskin di Dieng belum
memiliki jamban. Mengenai jamban, kondisi
penduduk Kabupaten Wonosobo masih lebih baik
daripada Banjarnegara. Di Wonosobo, khususnya
yang termasuk kawasan Dieng, sekitar 1000
keluarga dak memiliki jamban. Di Banjarnegara,
angka tersebut naik hampir hampir 8 kali lipatnya.
Kondisi sanitasi yang berdampak pada prevalensi
penyakit diare. Kejadian diare di Kecamatan Batur
rela f nggi dibandingkan kecamatan lain di
Banjarnegara, yaitu mencapai 2,9% dari jumlah
penduduk pada tahun 2015. Sedangkan di
Wonosobo, kejadian diare kurang dari 2%.

Kemiskinan seringkali dijadikan alasan untuk
melakukan pernikahan usia muda. Dengan
menikahkan anaknya di usia muda, orang tua
berharap anaknya bisa hidup lebih baik. Ironisnya,
para anak dan remaja yang menikah dini ini pas
berhen sekolah. Sebagian besar penduduk
Banjarnegara dan Wonosobo hanya mengenyam
pendidikan se ngkat sekolah dasar atau lebih
rendah. Akibatnya mereka dak memiliki
kemampuan yang mumpuni untuk bekerja pada

Usaha Menengah
2%
Usaha Kecil
8%

Pertanian
45%
Usaha Mikro
89%

Usaha Besar
1%

Lainnya
1%

Perdagangan,
Hotel, dll
20%

Pengolahan,
Listrik, dll
23%

Tenaga Kerja Usaha Mikro di Wonosobo,
menurut sektor
Sumber : Sta s k Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

sektor formal dan terpaksa menjadi pekerja anak.
Umumnya, pekerjaan informal memberikan
penghasilan yang jauh lebih kecil daripada
pekerjaan formal karena pemberian upah di sektor
informal dak mengacu pada aturan upah
minimum. Di wilayah pedesaan, pertanian
merupakan pekerjaan informal yang paling
dimina . Data BPS Jawa Tengah mencatat bahwa
pada Maret 2017, sekitar 25% penduduk miskin usia
15 tahun ke atas di Kabupaten Banjarnegara dan
Wonosobo dak bekerja dan se daknya 34%
bekerja di sektor pertanian.
Selain itu, data BPS Kabupaten Wonosobo mencatat
bahwa pada tahun 2017, tenaga kerja yang bekerja

pada usaha mikro mendeka 90%, dimana sebagian
besar berada pada sektor pertanian, peternakan,
kehutanan, dan perikanan.
Satu Dinas Satu Desa
Sebagai upaya akselerasi pengentasan kemiskinan
Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi mencanangkan
program “Satu Dinas Satu Desa“. Program ini
menggerakkan seluruh organisasi perangkat desa
dan Badan Usaha Milik Desa untuk menggarap satu
sektor di sebuah desa yang masuk kategori miskin.
Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
rencananya akan membina 745 desa binaan di 14
kabupaten yang termasuk dalam zona merah
kemiskinan.
ama Dieng, berasal dari dua
kata dalam Bahasa Kawi, yaitu
“Di” yang berar tempat atau gunung,
dan “Hyang” yang berar Dewa.
Dengan demikian, Dieng bisa juga
diar kan tempat bersemayam para
dewa. Nama ini diduga karena adanya
pengaruh ajaran Hindu yang pernah
menyebar luas di wilayah Jawa. Salah
satu buk adalah dengan
ditemukannya beberapa candi Hindu
di kawasan Dieng. Salah satu yang
terkenal adalah Candi Arjuna.

N

Ilustrasi longsor di Dieng. Sumber : polreswonosobo.com

Tanah Para Dewa
yang Diselimuti BENCANA

Namun dak seindah namanya,
sejumlah bahaya menan di Dataran
Tinggi Dieng.

GAS BERACUN
Dataran Tinggi Dieng adalah kawasan
vulkanik ak f di Jawa Tengah. Dieng
sebenarnya adalah sebuah kaldera yang
terbentuk akibat letusan sebuah gunung
api purba yang besar. Setelah ratusan
tahun mengalami letusan, bagian puncak
gunung api runtuh, sehingga membentuk
dataran. Dan dataran ini dikelilingi oleh
gunung-gunung api baru, di antaranya
Gunung Bisma, Gunung Seroja, Gunung
Pagerkandang, dan Gunung Pakuwojo.
Selain membentuk gunung-gunung baru,
letusan kaldera Dieng juga membentuk
beberapa kawah, yang beberapa di
antaranya mengeluarkan gas beracun, uap
air dan berbagai material vulkanik lainnya.
Salah satu tragedi yang paling diingat adalah letusan
Kawah Sinila tanggal 20 Februari 1979 dini hari.
Letusan Kawah Sinila memicu keluarnya gas
karbondioksida berkonsentrasi nggi dari Kawah
Timbang, yang mengarah ke salah satu area
pemukiman di Desa Kepucukan, Kecamatan Batur,
Kabupaten Banjarnegara. Kejadian ini menewaskan
149 orang yang saat itu berusaha menyelamatkan
diri. Tidak hanya penduduk, banyak ternak juga
menjadi korban.
Pusat Vulkanologi dan Mi gasi Bencana Geologi
(PVMBG) menyebutkan bahwa ada 22 kawah di
Dataran Tinggi Dieng yang perlu diwaspadai
Beberapa yang paling ak f adalah Kawah
Candradimuka, Sibanteng, Siglagah, Sikidang, Sileri,
serta Sikendang, Sinila, dan Timbang yang ke ganya
berpotensi mengeluarkan gas beracun.
EMBUN UPAS
Hingga saat ini embun upas dak menimbulkan
bahaya ﬁsik terhadap manusia, tetapi seringkali
membunuh tanaman pertanian yang siap panen,
sehingga mengancam perekonomian masyarakat.
Dataran Tinggi Dieng berada pada ke nggian sekitar
2000 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata
siang hari berkisar 15-20oC, dan pada malam hari
berkisar 5-10oC. Suhu ini bisa turun hingga di bawah

0oC saat musim kemarau, yaitu sekitar bulan Juli –
September.
Pada musim kemarau, suhu di Dieng bisa sangat
rendah. Saat kemarau, peluang terjadi hujan sangat
kecil, karena dak banyak tutupan awan yang
berpotensi hujan. Akibatnya energi panas matahari
yang terpantul dari bumi lekas hilang dari atmosfer.
B e r b e d a ke ka m u s i m h u j a n , awa n a ka n
memantulkan panas kembali ke bumi, sehingga
udara rela f lebih hangat pada musim hujan. Jika
kondisi tanpa awan ini berlangsung terus menerus,
maka udara akan semakin dingin. Saat suhu turun
dras s, uap air akan mudah membeku di Dieng dan
Embun Upas muncul.
"Perlu diketahui, tanah lebih mudah menyerap
panas dan melepaskan panas, ditambah lagi dengan
topograﬁ Dieng yang berupa dataran nggi. Kondisi
yang sangat dingin ini berdampak suhu udara bisa
mencapai 0 (nol) derajat yang dapat menyebabkan
uap air atau embun menjadi beku," kata Setyoajie,
Kepala Stasiun Geoﬁsika BMKG Banjarnegara.
Masyarakat Jawa menyebut penurunan suhu
seper ini dengan is lah "musim bediding", yakni
masa saat terjadi perubahan suhu secara signiﬁkan
pada awal musim kemarau. Akibat langsung dari
perubahan suhu udara musiman tersebut di Dieng
adalah kemunculan embun atau frost. Masyarakat

Dieng menamakannya Embun Upas karena
berdampak buruk bagi tanaman sayuran di daerah
itu.
LONGSOR
Luasnya lahan kri s di Dataran Tinggi Dieng juga
melabeli wilayah ini menjadi salah satu wilayah
paling rawan longsor di Jawa Tengah, khususnya saat
musim penghujan. Bencana longsor terjadi baik di
sekitar lahan pertanian, pemukiman warga, maupun
akses dari dan ke Dieng.

Salah satu kejadian yang pernah terjadi adalah
longsor di Kabupaten Banjarnegara pada bulan April
lalu. Hujan dengan intensitas nggi menyebabkan
guguran tanah meluncur dari tebing se nggi 20
meter dan menutup akses jalan menuju kawasan
wisata Dieng. Longsor di ruas jalan yang sama juga
pernah terjadi 2 bulan sebelumnya.
Saat ini, lebih dari 7.000 hektar lahan di Kawasan
Dataran Tinggi Dieng dan sekitarnya, khususnya di
Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, menjadi
lahan kri s dengan ngkat erosi rata-rata sebesar
161 ton/hektar per tahun.

1800 - an

1928

1928

1939

Terjadi beberapa letusan di
beberapa gunung dan kawah,
namun tidak menimbulkan
korban jiwa

Gunung Batur meletus dan
melontarkan batu dan
lumpur

13 Mei, Kawah Timbang
menyemburkan gas beracun,
menyebabkan 40 orang
tewas

Meski tidak besar, letusan
Gunung Batur menghasilkan
uap dan lumpur, serta
menewaskan 5 orang

1979

1990

2002

2003

20 Februari dini hari, gempa di
Kawah Sinila memicu keluarnya
gas beracun dari Kawah Timbang.
Sebanyak 149 orang tewas dalam
perjalanan menyelamatkan diri.

Terjadi letusan freatik di
Kawah Dieng Kulon

Gempa beberapa kali di
Kawasan Dieng, namun tidak
terjadi letusan

Kawah Sileri mengalami
letusan freatik dan
mengeluarkan lumpur

BANJIR
Bahkan Dataran Tinggi Dieng dak lepas dari
bencana banjir. Tahun 2017, banjir bandang
menghantam beberapa kecamatan di Kawasan
Dieng. Hujan deras selama 2 jam mengakibatkan
Sungai Serayu meluap. Sedimentasi parah pada hulu
DAS Serayu menyebabkan sungai ini dak mampu
menahan luapan air saat hujan. Berdasarkan
pemodelan Soil and Water Assesment Tools (SWAT)
yang dilakukan oleh Chris anto dkk (2018)
menyebutkan bahwa hasil sedimen pada DAS Serayu
hulu hmpir menembus angka 2 juta ton per tahun
pada periode tahun 2004 – 2013.

Karena potensi bencananya, wilayah Dieng dibagi
menjadi 3 kawasan rawan bencana (KRB). KRB III
adalah kawasan paling rawan bencana, dan paling
berpotensi terkena gas beracun, hujan lumpur, dan
aliran lumpur. Wilayah KRB III melipu wilayah
sekitar Kawah TImbang, Telaga Nila, dan Sumur
Jalatunda. Lereng barat daya dari Kawah Timbang
termasuk dalam KRB II dan masih beresiko terkena
aliran gas beracun, lontaran batu, serta aliran lahar.
Sedangkan KRB I merupakan perkiraan perluasan
KRB II jika bencana meluas.

1939

1944

1964

1965

10 Oktober, Kawah Timbang
kembali meletus dan
menewaskan 10 orang

4 Desember, Gempa bumi dan
letusan di Kawah Sileri
mengubur seluruh Dusun
Jawera. Sebanyak 117 orang
meninggal dan 250 lainnya
dinyatakan hilang

Kawah Sileri meletus dan
mengeluarkan lumpur.
Sebanyak 114 orang
meninggal

Terjadi hembusan fumarola
dan lumpur di Kawah
Candradimuka/ Telaga
Dringo. Gas yang dominan
adalah uap air.

JEJAK LETUSAN

DIENG

Sumber : Kementerian ESDM, Badan Geologi (2019),
Liputan6.com (2017)

1800 - 2017

2009

2011

2013

2017

Kawah Sibanteng mengalami
letusan freatik dan
mengeluarkan lumpur

Kawah Timbang kembali
mengeluarkan gas beracun,
namun tidak ada korban jiwa

Terjadi beberapa kali gempa
di sekitar Kawah Timbang.
Konsentrasi karbondioksida
dan sulfur mengalami
peningkatan, namun tidak
ada korban jiwa

Awal Juli, Kawah Sileri
meletus dan mengeluarkan
lumpur.
Sebanyak 17 orang
dievakuasi dari lokasi, 4
orang di antaranya terluka

Sungai






Penggunaan Lahan*
34 %

Kawasan hutan bervegetasi

12 %

Kawasan hutan kritis / lahan kosong

54 %




Dieng merupakan hulu dari DAS Serayu,
salah satu DAS besar di Jawa Tengah
DAS Serayu terletak di selatan Jawa Tengah
dengan luas 373.800 hektar.
DAS Serayu merupakan salah satu DAS paling
kritis di Jawa, dengan lahan kritis tahun 2015
mencapai 91 ribu hektar.
Dieng juga termasuk dalam DAS Progo,
Sengkarang, Comal, dan Bogowonto

Pegunungan


Terdapat setidaknya 15 gunung di Kawasan
Dieng



Puncak tertinggi terdapat di Gunung Perahu
(2.585 mdpl)

Kawasan pertanian / lainnya

*Proporsi umum penggunaan lahan Dieng, menurut “Strategi
Pengelolaan Ekosistem Gunung”

Dataran Tinggi
Dataran Tinggi Dieng merupakan bagian utama
Kawasan Dieng
 Memiliki topografi berbukit, dengan kelerengan
lebih dari 30%






Berada pada ketinggian 1.609 - 2.093 mdl
Banjarnegara dan Wonosobo termasuk dalam
Dataran Tinggi Dieng

Panas Bumi


Antara tahun 1964 - 1965, UNESCO menetapkan
Dieng sebagai salah satu sumber panas bumi
yang baik.



Tahun 2001, panas bumi Dieng mulai dikelola
perusahaan joint venture PLN dan Pertamina



PLTP Dieng Unit 1berada di Kecamatan Batur,
Kabupaten Banjarnegara



Groundbreaking PTP Dieng Unit 2 di Kecamatan
Kejajar, Kabupaten Wonosobo dilakukan bulan
April 2019

Banjarnegara

Wonosobo

EKOLOGI

DIENG

Sumber : Dari berbagai sumber

Selain Kentang,

Lima Flora ini Bisa Ditemukan di Dieng
S
elain dikenal dengan hasil pertanian kentangnya, Dataran Tinggi Dieng juga dikenal dengan lima tanaman
lainya, yaitu Carica, Purwaceng, Cabai Gendot, Calla Lily, dan Can gi. Terutama carica, sudah banyak diolah
menjadi beberapa produk makanan, di antaranya manisan carica. Produk olahan biasanya menjadi salah satu hal
yang dicari oleh wisatawan lokal maupun asing.

Carica
Carica atau karika, memiliki ﬁsiologis tanaman yang mirip dengan
pepaya pada umumnya. Oleh karena itu, carica sering juga disebut
papaya gunung. Yang berbeda dari tanaman carica, ukuran
tanamannya lebih kecil dan memiliki cabang lebih banyak dari
tanaman papaya pada umumnya. Tingginya berkisar 1 – 2 meter,
dengan ukuran buah berdiameter sekitar 8 cm dan panjang sekitar 10
cm. Masyarakat setempat mengatakan, jika ditanam di dataran
rendah, carica akan tumbuh sebagai pepaya biasa.
Ilustrasi Carica. Sumber: thefruitforest.com

Buah carica dak hanya dapat ditemukan di Dieng. Buah ini konon
awalnya hanya tumbuh di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.
Masyarakat Suku Tengger yang mendiami wilayah Gunung Bromo
mengenal buah ini dengan nama karikaya.

Suku Tengger biasanya menggunakan buah ini sebagai penggan sabun untuk menghilangkan
tanah yang menempel ke tangan setelah pulang dari ladang. Suku Tengger juga memakannya
secara langsung, tapi sebagian masyarakat dak menyukainya karena rasanya yang asam.
Penduduk Dieng yang berkunjung ke Gunung Bromo membawa pulang bibit buah karena tertarik
dengan bentuknya yang unik. Awalnya buah ini kurang populer, namun setelah sejumlah orang
mengolahnya menjadi minuman dan manisan, buah ini mulai mendapat banyak sorotan, baik dari
akademisi maupun wisatawan.

Purwaceng
Purwaceng ( Pimpinella pruatjan) adalah tanaman semacam rumput.
Konon Purwaceng hanya ditemukan di Jawa. Oleh masyarakat
setempat, purwaceng dianggap dapat menambah vitalitas pria,
sehingga tanaman ini sering juga dijuluki “Viagra of Java“. Beberapa
peneli an ilmiah bahkan membenarkan adanya kandungan afrodisiak
dari tanaman ini.

Ilustrasi purwaceng. Sumber: tambawaras.co

Awalnya tanaman ini tumbuh secara liar. Namun setelah khasiatnya
diketahui, sejumlah penduduk mulai membudidayakannya. Tanaman
purwaceng biasanya ditanam di sela-sela tanaman kentang, dalam
pot, atau di pekarangan rumah. Meskipun sama-sama endemik,

purwaceng dak sepopuler buah carica. Selain itu, tanaman purwaceng membutuhkan waktu
sekitar setahun dari penanaman hingga panen.
Tanaman ini dikonsumsi dalam bentuk minuman. Dengan hawa dingin Dieng, minuman yang
biasanya ditawarkan pertama kali oleh masyarakat adalah segelas purwaceng hangat. Masyarakat
biasa meminumnya hanya dengan tambahan gula, tetapi ada pula yang menyajikan minuman
purwaceng dengan campuran kopi atau susu.
Tanaman purwaceng terancam berkurang populasinya, karena dak tahan terhadap embun upas
(frost). Masalah embun upas ini menjadi salah satu kendala petani untuk membudidayakannya.

Cabai Dieng (Cabai Gendot)
Cabai yang ditemukan di Dieng berbeda dari cabai di wilayah lain di
Indonesia. Cabai Dieng memiliki bentuk buah yang lebih bulat dan rasa
jauh lebih pedas dari jenis cabai lainnya di Indonesia. Di negara lain,
cabai ini disebut juga dengan nama cabai Habanero.

Ilustrasi cabai gendot. Sumber: ﬂoradanfauna.com

Bentuknya menyerupai paprika mini, sedikit bulat, dengan warna
cerah. Namun jangan ter pu, rasanya jauh lebih pedas daripada jenis
cabai lainnya di Indonesia. Dalam skala kepedasan Scoville, cabai
Dieng / Habanero bisa mencapai ngkat kepedasan hingga 350.000
Scoville, 7-10 kali lipat dari cabai rawit yang memiliki ngkat
kepedasan sekitar antara - 50.000 Scoville.

Terkena kulit bagian dalamnya saja bisa meninggalkan rasa panas dan perih selama berjam-jam
pada kulit. Untuk mengurangi rasa pedasnya, biji berwarna hitam yang ada di dalamnya
biasanya dibuang. Meskipun demikian, saking pedasnya, kulitnya saja tetap bisa membuat air
mata mengalir.

Calla Lily
Calla Lily adalah tanaman bunga yang konon berasal dari Afrika Tengah
dan Asia Selatan. Tanaman bunga ini memiliki rizoma, seper emponempon. Ar nya, tanaman calla lily tumbuh menjalar di bawah
permukaan tanah dan bisa menghasilkan tunas dan akar baru dari
ruas-ruasnya.
Tidak banyak jenis bunga yang mampu bertahan pada suhu dingin
ekstrem Dieng. Tanaman yang bunganya menyerupai terompet ini
mampu tumbuh liar dan bertahan hidup pada kondisi terdingin Dieng.
Pada kondisi ekstrem, tanaman ini hanya akan “ dur” dan akan mulai
tumbuh lagi saat cuaca menghangat.
Ilustrasi calla lily. Sumber: pixabay.com

Bunga calla lily dapat dimanfaatkan sebagai bunga potong karena dak mudah layu. Dalam lima
tahun belakangan ini, makin banyak petani Dieng menunjukkan minat membudidayakan calla lily.
Selain jenis lokal, calla lily asal Belanda juga makin dimina . Varietas lokal memiliki warna pu h
atau hijau dengan ukuran besar, sedangkan varietas impor memiliki warna lebih beragam namun
ukuran bunganya lebih kecil.

Can gi
Perdu ini memiliki daun berwarna hijau kemerahan dan buah berwarna biru
kehitaman. Tanaman yang juga dikenal dengan nama Manis Rejo ini bukan
hanya endemik di Pegunungan Dieng. Tanaman ini ditemukan di banyak
gunung di Indonesia.
Can gi biasanya tumbuh pada ke nggian di atas 1000 meter di atas permukaan
laut, dan biasanya ditemukan di area dekat dengan puncak gunung. Can gi
tahan terhadap cuaca dingin dan panas ekstrim, tanah asam, asap belerang,
dan tanah dengan kandungan logam (alumunium) nggi.
Ilustrasi cantigi. Sumber: wikipedia.com

Bagi para pendaki gunung, tanaman ini menjadi penolong sementara dalam keadaan darurat.
Tanaman can gi memiliki akar tunggang yang bercabang sehingga sangat kuat untuk dijadikan
pegangan ke ka mendaki. Tanaman ini juga cukup kokoh untuk menghadang terpaan angin
kencang. Konon daun muda dan buahnya bisa dimakan dan air rebusan daunnya bisa
meringankan penyakit lambung.

Potensi Panas Bumi DIENG
ieng juga merupakan salah satu kawasan yang
potensi panas buminya cukup signiﬁkan.
Energi panas bumi memanfaatkan panas yang
terkandung dalam air panas, uap air, batuan,
mineral, atau gas. Lapangan panas bumi Dieng
termasuk sistem hydrothermal, seper kebanyakan
sistem panas bumi di Indonesia. Sistem panas bumi
di Dieng mengandung air sebanyak 60% dan uap air
40%. Panas bumi berasal dari dalam bumi dan
umumnya berkaitan dengan keberadaan gunung api.
Fluida panas bumi umumnya berasal dari kedalaman
1500 -2500 meter.

D

Dieng diperkirakan memiliki potensi panas bumi
sebesar 400 Mwe. Lapangan panas Dieng memiliki
18 sumur yang pernah dibor (15 sumur produksi dan
3 sumur injeksi) belum termasuk sumur yang dibor
oleh Pertamina. Hingga saat ini energi panas bumi
Dieng baru dimanfaatkan untuk pembangkit listrik
tenaga panas bumi.
Eksplorasi panas bumi di Dieng diawali tahun 1928
oleh pemerintah Belanda. Namun eksplorasi ini
berhen di tengah jalan. Kemudian sekitar tahun
1964-1965, UNESCO menetapkan Dieng sebagai

salah satu wilayah dengan potensi panas bumi yang
sangat bagus. Hal ini di ndaklanju oleh USGS
dengan melakukan survei geoﬁsika pada tahun 1970,
dilanjutkan dengan pengeboran 6 sumur dangkal
tahun 1973. Sejak Agustus 2001, pengelolaan panas
bumi di Dataran Tinggi Dieng dilakukan oleh PT. Geo
Dipa, perusahaan joint venture antara PLN dan
Pertamina.
Hingga saat ini, terdapat satu lokasi Pembangkit
Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), yaitu PLTP Dieng
Unit 1 yang berada di Kecamatan Batur, Kabupaten
Banjarnegara. P LT P kedua rencananya akan
dibangun di Kecamatan Kejajar, Kabupaten
Wonosobo. Groundbreaking pembangunan PLTP
kedua telah dilakukan bulan April 2019.
Total areal kedua lokasi ini mencapai 100 ribu
hektare. Adapun energi listrik yang dihasilkan
pembangkit ini sebesar 60 MW yang setara dengan
kebutuhan steam 400.000 kg/jam yang dipasok oleh
8 sumur produksi dari kemampuan maksimum
produksi steam sebesar 1.277 ton/jam atau setara
dengan 103,11 MW.

