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Eksplorasi Pertama di Bunyu, Temukan Fosil Menarik 
Penjajahan Belanda atas tongan kertas laporan penelitiannya 

Indonesia di Abad ke-15 hingga menjaeli saksi perjalanan Lebpuld se-
19 mengantarkan Wolfgang lama iabidup eli Kalimantan. 

Le uld . b k b "Leopuld adalah salah seorang ahli 
op , pna er e angsaan . I· eli k ·akan BId 'Swi k di di arik .' geo ogt yang pe eIJ e an a . 

. ss em~ ~ t pemer - pada saat itu. Dia juga merupakan , 
mtahan Hindia Belan?a dalam . seorang fotografer handal saya kira, 

mendt1lcung eksplorasl pertam- dengan kamera Contessa Nettel," tu-
bangan di Kaltirn dan beberapa tul" An'dreasdengan bahasa Indonesia 

daerah di Jawa yangmasih belum fasih. 
Dengan masa kontrak selama lima 

AZWARD HALIM tahun, kata dia, Leopuld sebagai ahli 
-------------- geologiatasinstruksi pemerintahkolo-

ADAIAH'pria kelahiran Bern, Swiss 
20 Desember 1895 menyelesaikan ge
lar Sarjana Muda eli Bern pada 1914 
danmelanjutkanstuelialamnyabingga 
1920. Disaatyangbersamaan, Leopuld 
panggilan akrabnya promosi eli bidang 
Geologi, Mineralogi, Perminyakan dan 
Geografi eli Kornisi Geologi Swiss. 

Setahun setelah menyelesaikan 
tesisnya, ia menil.Gihi Erika, wanita 
yang juga berkebangsaan Swiss yang 
dua tahun lebih muda darinya Ber
sama Erika, Leopuldkemuelianmen
daratkan kaki untuk pertama kalinya 
eli Indonesia pada akhir tahun 1921 
dengan menumpang kapal barang 
Djolda dari Antwerpen. 

Dari penuturan Andreas Isler, salah 
seorang petugas Museum Etnografi 
Universitas Zurich, berbagai koleksi 
berupa foto, film, rekamanbingga po-

nialBelanda bersamaistrinyaakhimya 
menuju IIidonesia Pulau We, eli ujung 
barat laut Pulau Sumatera merupakan 
persinggahan pertamanya. 

Pada tanggal24 Desembei 1921 ak
himya ia merapat eli Batavia (Jakarta, 
Red.) dan menemukan Kantor Dinas 
Geologi. la pun elitugaskan eli bagian 
Tlffiur Kalimantan, karena sebelum
nya pada 1906 telah ditemukan .sUm
ber minyak eli Tarakan. 

Yah, eli Tanjung Selor, ibukota kesul
tanan Bulungan yangmenjaeli ibukota 
Kalirp.antan Utara ini menjaeli tempat 
tinggal Leopuld Namun, kata Aridre
as, dari Tanjung Selor, tak banyak lagi 
rekaman suara yang dapat merunut 
secara jelas perjalanan Leopuld. 

"Kasetnya mulai terputus, tapi 
gambaran ~ingkatnya yaitu Wolfgang . 
Leopuldmulai menjelajah ke Bunyu, 

AZWARD HALlM/RADAR TARAKAN 

. SEJARAH: Andreas Isler bersama buku perjalanan Wolfgang 
Leopold yang disusunnya. 

pulau kecil tak berpenghuni Ia aktif 
dalam pengembangan dan kolonisasi 
daerah itu pada tahun 1926 sebagai 
pernimpin penggalian dan penemuan 
lokasi produksi yang mereka namakan 
Boot Tengah eli Bunyu," jelas Andreas 
kepadaRadar Tarakan. 

Tak berapa lama eli Bulungan, pa
sangan ini kemuelian menetap eli 
Tatakan. Tetapi eli sini, mereka lebih 
memilih tinggal eli pondok sederhana 
sewaan ketimbangeli kompleks per-

. karitoran pemerintah HindiaBelanda 

.... . 1 < 

Di sebelah Tlffiur LautTarakan, ada 
Pulau Bunyu, pulau kecil dengan pan
jangkurang lebih 20 kilometer. Tempat 
dimana prospek pencarian J;TIinyak 

. dilaksanakan. Leopuld bersama istri
nyadalam tahun yangsama pindahke 
daerah ini. Dilereng boot elibangunlah 
sebuah rumah kayu dengan din9ing 
dari daun. Sedangkan elitepi pantai 
elibangun pondok untuk para kuli dan 
pengangkut barang. 

"Dia eli dampingi beberapa insinyur 
lainnya, dan juga para buruh bayaran . 

Ada juga pemagang lokal Melayu dan 
eina," lanjut Adreas sembari menun
jukkan beberapa foto Leopuld beJ."Sa
rna buruhnya saat itu. 

Tanpa menunggu waktu lama, Leo-
. puld pun memulai tugasnya mengek
plorasi eli pantai bagian tenggara bing
ga utara Pulau Bunyu. Di lereng pantai 
pulau terdapat lapisan batubara yang 
muncul keluar. Ini akibat pasang surut 
air laut la juga menemukan berbagai 
fosil menarik seperti Foraminus Besar. 
dan Nummulites. Ini juga menunjuk
kan prospek besar ' adanya rninyak 
burni mentah. 

Pada Februari 1923, Leopuld bersa
rna anak buahnya sampai ke Sungai 
Bambu dan Sungai Minyak. April dan 
Mei 1923 ia mengadakan ekspedisi pe- ' 
nelitian terakhirhya eli sungai terbesar 
eli Bunyu, yaitu Sungai Utara 

"Leopuld menggunakan banyak 
metode untuk penelitian geolo
gi di daerah yang telah ditunjuk. 
Ekspedisi lapangan, pengukuran 
tofografi penggalian dan penge
boran hingga muncullapisan yang 
dibutuhkan," terang Andreas. 

~'Lapisan tanah yang eliteliti dengan 
metode mikropalaentologi, yang ma
sih bam padaSaatitu, yaitumelakukan 
pendataan geologi. Lapisan tanah eli
gambardan posisilokasinya dihitung," 
lanjutnya.(bersambung) 



SEJARAH : 
Beberapa foto 
yang dlabadl· 
kan Wolfgang 
Leupold saat 

berada dl 
daratan 

Kalimantan. 
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Pengeboran Beri HasH Beragam, 
Dokumentasikan Banyak Peristiwa Menarik 
Lima tahun hidup di bagian utara 

Kalimantan (1922-1927) bukan 
, waktu singkat bagi Wolfgang Le· 

upold. Prospek minyak pertaroa kali 
diadakan di Pulau Bunyu, saa! itu 
pulau ini tak berpenghwri kernu· 

dian berkernbang menjadi tempa! 
penggalian. 

Azward Hallm 

DI bagian Selatan Bunyu ada pene· 
muan gas dan minyak, dan berdiri kam· 
'pung penggalian minyak Buldt Tei1gah. 
Pelabuhan keeil di Sungai Buaya men· 
dukung aktivitas angkutan perairan be· 
berapa jalur dibuka untuk jalan setapak 
Dikisahkan, Wolfgang Leupold dalam 
I1uku pe~alanan yang disusun Andreas 
lsler, dosen di University Zurich sekaligus 
turator Museum University Zurich, Swiss 
Yang diberi judul ''Memories From Borneo" 
ieu, mulanya berkali·kali percobaan pen· 
geboran dilakukan. 
, "Percobaan , pertama, besi digantung 
'pada baiang pohon. Dalamnya 30 meter 
: per han hasilnya sampai 1 ()() meter. Dia 
bisa melacak lapisan konduktif dan profiJ 
antildin lokal Ada pompa kecil air ditekan 
melalui lobang pengeboran dan disaiur· 
kan lowat selangAir menyernbur di bawah 
bor, meluap, dan mengikutsertakan hasil 
pengeboran," jelasAndreas. 

Selanjutnya menara yang tinggi diban· 
gun. Hal ini memungkinkan pengeboran 
lebib daiam dengan rnenggunakan mesin. 

Eksplorasi dan penggalian percobaan di 
. Bunyu memberikan hasil beragarn. Sela· 

rna tahunl923 dan 1924 ditemultan ada· 
nya gas burni dengan tekanan luar biasa, 
gas menyembur dengan kua~ butuh pe. 
ngendalian yang susah payah. 

"Gasnya digunakan untuk rurnah pe. 
mukimamdan semua mesin-mesin di 
bengkel perbaikan. Defosit batubara 
yang besar di Pulau Bunyu, tetap di foto 
dandidokumentasikan oleh Wolfgang 
1.eupold, meskipun pada saat itu batu· 
bara belum,menjadikebutuhankomersil 
yang menarik," terangnya. 

Perjalanan ekspedisinya diKalimantan 
Utara ke berbagai daerah seperti Sebatik, 
Nunukan, Sebuku, Tarakan dan Buiun· 
gan, Wolfgang Leupold tak pemah lepas 
dan sosok, Adam. Demikian, Wolfgang 
memberinya nama, Seorang pemuda 
belasan tahun, Dayak Agabag dan Sebu· 
ku Tulid. Tak diketahui pasti, pendidikan 
terakhir Adam, namun kata Andreas, dia 
adalah pemuda yang cepat dalam men· 
gerti sesuatu. 

"Pelayan dirurnahnya, dia juga menjadi 
pengbubungnya dia dengan masyacakat," 
jelas. Lama tinggai di Bunyu dan Sungai 
Kayan ThnjungSelor, ada banyak polret ke· 
sehanan bersama orang yang dicintainya , 
}'3!1g diabadikan Wolfgang, tennasuk ber· 
sarna anaktiya yang sulung yang lahir di 
Tarakn, Urs Leupold. Berbeda jauh dengan 
ekpedisi geologi, foto·foto yang diambil ja· 
rang disertakan keterangan. 

"Fatonya masih bisa diperkirakan lokasi 
dan waktunya karena dibuhungkan dengan 
catatan kenangan yang ditinggalkan isttinya, 
fIika Leupold Seperti banjir di SwJgai Kayan 
yangctatangrutin,"terangAndreas 

Pacta Oktober 1923, Wolfgang Leupold 

dalarn perjaianannya ke lokasi Sajan di 
selatan Tanjung Selor, ia bcl1emu dengan 
kelompok orang Basap yang hidup secara 
berpindah. Masyarakat Basap digambar· 
ken sebagai organisasi kclompok·kelom· 
pok keluarga keeil, yang menjalankan hi· 
dupdan tinggaidihutan,sebagaI pemburu 
dengan senjata tombak dan surnpit. 

"Mereka senang bertukar basil hulan, 
senang berpindah.pindah," imbulmya 

Sekitar 50 km di Hulu Thnjung Selor tede
tak kampung lDng Leju, kampung masya. 
takat Kenyah dati suku Maku1it Disini juga 
ia kemudian mencari kepaIa suku Amban 
Klisan, yang rupanya sering beketja untuk 
orang Eropa yang bertugas untuk perno
tintah Kolonial Belanda "Sungai Bahall, 
Wl1fgang mendokumentasikan peristiwa 
"lEknik jemm omng lJajt:lk)WIg luar biasa" 
daiam mengatasi jernm Bem·Brem di Sun· 
t¢Kayan"rerangAndreas 

Berikutnya, ekspedisi kapal uap EIIy 
yang disusul e""pedisi Sebuku pada la· 
hun 1924, Wolfgang Leupold telah be· 
rada di semua koloni Hindia Belanda di 
Borneo, di Thnah Tidung, daerah sungaI 
Sembakung dan Sebuku dan kampung 
ke kampung bingga daerab pegunungan 
perbatasan koloni Inggris di Borneo Utara 
(Baca; Malaysia). Perjalanannya ke Sebu· 
ku yang sutit dan panjang di dokumen· 
tasikan dengan balk "Disaat yang sarna, 
Adam kembali dipertemultan dengan ke· 
luarganya Adiknya yang kecil sudah tak 
mengenalinya. Ada yang maiu·malu. 
Wo~gang banyak menggambarkan 10-

kasi yang letaknya dirasa sutit Hutannya 
lebat dan sarna sekali banyak tak berpeng· 
huni," tutur Andreas. (bersambung) 
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Budaya Kalimantan Disebut Treasure, Berharap Ada Museum di Kaltara 
Ratusan foto berhasil didokU

mentasikan WJIfgangLeupold 
semasa bidupnya di Indonesia, 
namunhanyasekitar 167yang 

berhasil dikUmpul dan diSerah-
kan ke Museum Univernity 

Zurich, Swiss. Sebanyak 141 di 
antaranya saald ia berada di 

Kalimantan Utara 26lairmya. di 
PulauJawa dan Swnatera. 

Azward Halim 

AWAL 1927, Wllfgang Leupold di
panggil ke Bandung oleh pemerintlh 
Hindia Belanda, peketjaannya diper
panjang uotuk menulis manuskrip 
laporan Namuo, dia tidak metl)"1<!
hkan basil penelitiannya, berhubung 
keluarga Leupold kembali ke Eropa 
deogan alasan kesehatan keluarga 

PeIjuangan panjang digeluti bu
kan hanya menyangkut geologi, teta
pi juga ekonomi Hingga melibatkan 
perwaldlari dan kedutaan Beland. di 
Bem,sertarekan-rekanilmOwannya 
Akbimya. dengan beberap. tlhapan 
dalam kecennatan dan ketetapan, 
laporan seteballebih dan 600 hal.-

PERJALANAN SEBUKU; Wolfgang Leupold, dengan buku cata
tan di pangkuan. 

man dap.t diselesaikarL 
Dikatakan, Andreas hal metodik ter

sebutpadasaatitumerupakanlapornn 
pionir uotuk daerah yang digambar
kan deogan kualitas ringgi dan presisi, 
meskipuodemikiantidakmenjadipu
blikasi tetbuka imtukrnasyarakat I_ 

"DihaIaman panama daftar isi Ia
poran '\\Jlfgang tenlang basil geolo-

~ya disebut banl'ak daetlh seperti 
Seimenggaris, Nunukan, Sebatik dan 
Tana lldung" kataAndreas. 

\\\Jlfgang Leupold hanyak memo
Ire! sumber emogrdf yang berharga 
dengan sejarah dan letak geogralis 
.etempat Karakter gambaryang ber
sifat rekaman pribadi yang disusun 
Museum University Zurich sangat 

J 
J , 

tepat dijadtkan sebagai bukti seja
rah antara Swiss dan Indonesia pada 
awal abadxx, jugasebagai dikomen
tasi foto-foto yang rnengandlUlg ke
pentingan sejarah yang menarik dan 
bemilai csteuka yangtinggL 

"Bagi kami Kalimantan, kebidu
pan masyarakamya merniliki budaya 
yang kami sebut n-ea.ure (Baca: harta 
karun). ltuiah mengapa kami ke sini, 
tennasuk menelusuri jejak peIjaianan 
\\\Jlfgang pada ,saat itu. Perubahan 
kondisi hutan dan sungai kebun si 
keciI Urs, semua direkam dalarn foto. 
Wllfgang Leupold juga memotret 
Dayak"lanjutAndreas. 

Mengambil gambar-gambar pen
duduk saat mereka mengadakan bar
bagaikegiatan sudab menjadirutinitas 
Wllfgang seIama di Kalimantan Di 
anlllfanya satu gambar tiga anak pe
rempuan pada baglan beIakang foto 
dengan komentar pendek yang ditulis 
istrinya. Kuneup perempuan muda, 
ornngpribumi padasaat itu. 

"Mayarnkat adat dikatakan mem
punyai kemampuan orientasi 
tinggi)'ling sanll't dibutuhl<an "'bagai 
penunjukjala bubnya. 

Dua gajah kayu yang ditinggaIkan 

sebagai warisan dari man von Steiger, 
merupakan benda kcsayangan. Gajah 
ini menjadi bagian dalam penataan 
luangkeluargaSepertihalnyakeramik 
ana. kaleng dan wadah yang rerbuat 
dari bahan kuningan, kain tekstil dari 
Jaw. dan Sumba, dan artefukDayak 

"Banyak peninggalan Wolfgang, 
anak dari Urs Leupold mendonasi
kan kepadaMuseum University. Ke
Iuarganya berharap di Kalimantan 
ada rnusetun. Kami sangat senang. 
jika apa yang didonasikannya itu. 
dap.t diJihat masyarak.t Kaliman
tan tentang sejarah dan kebudaya
an dulu," ungkapnya. 

Andreas Isler bersama dengan be
hempa pemethati budaya lainnya 
berlamjung ke beberapa daerah di 
Kalimantan Utara hany. untuk men
jejaki peIjalanan WlIfgang Leupold Ia 
juga berharap dapat berternu dengan 
keturunan Adam, pemuda Sebuku 
yang lama rnenjadi pelayannya. 

"Hubungan sejarah antara Indone
sia dan Swiss sudab bedangmng jauh 

. sebelum dibuka perwakiIan diplomat 
Swiss di Jakarta Wllfgang adalah seo
rnngdipJomatsaya pikit: Dengan cam
nya dia." pungkasnya (-J 
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