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cecep kali ini mengajak sahabat museum 
untuk jalan-jalan dan belajar tentang

ilmu kebumian serta melihat koleksi-koleksi
 yang menarik di museum geologi

jangan lewatkan ya sahabat!

cecep kali ini mengajak sahabat museum 
untuk jalan-jalan dan belajar tentang

ilmu kebumian serta melihat koleksi-koleksi
 yang menarik di museum geologi

jangan lewatkan ya sahabat!
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Sambutan
Assalamualaikum wr wb.

Hai, anak-anak Indonesia !!! Daftar Isi

Iwan Kurniawan

Kepala Museum Geologi

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan seri buku edukasi 

Museum Geologi untuk tingkat anak yang berjudul “Cecep Jalan-Jalan  di Museum 

Geologi”. Anak-anak Indonesia yang kami cintai, tahu kah bagaimana bumi (tempat

kita semua tinggal) terbentuk dan makhluk hidup apa saja yang ada sejak bumi

ini terbentuk? Apa saja Sumber Daya Geologi yang dimilikinya? Dimanakah kita

bisa belajar sambil berekreasi untuk mempelajari hal-hal tersebut diatas?

Nah anak-anakku, dalam buku ini akan mengenali Museum Geologi sebagai salaH 

satu tempat berwisata yang menyenangkan sambil belalajar mengenai bumI 

tempat kita tinggal dan segala potensi geologi yang dimiliki oleh Indonesia

tercinta. Yuk, kita langsung saja ikuti sampai tuntas buku “Cecep Jalan-Jalan DI 

Museum Geologi”. 

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan 

serta dalam penyusunan buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT

senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin
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CECEP ADALAH GEOLOGIST penuh semangat DI 
Museum Geologi. 

PERKENALKAN..  

Aku “si CECEP ”, 
si Cepat, Cermat, 

Produktif !

HOBI CECEP berpetualang, belajar, berdiskusi dan
berbagi informasi tentang ilmu kebumian. 

yuk ikuti kisah CECEP.....

21

Ayo Berkenalan..!Ayo Berkenalan..!



nah, sekarang cecep berada di bandung
di depan museum geologi, CECEP SUDAH 

KANGEN NIH, CECEP AKAN JALAN-JALAN DITEMANI
SAHABAT, MARI KITA MENNGENAL
MUSEUM  GEOLOGI LEBIH JAUH 

43 43

PADA SUATU PAGI YANG CERAH DI JALAN DIPONEGORO
CECEP KEMBALI KE MUSEUM GEOLOGI SETELAH 

MELAKUKAN OBSERVASI LAPANGAN SELAMA BEBERAPA
HARI...



ADA YANG PERNAH KE MUSEUM GEOLOGI?
museum Geologi berada di pusat kota

Bandung Kurang lebih 200 meter 
di sebelah timur Gedung Sate.

ATAU TEPATNYA DI JALAN 
DIPONEGORO NO 57

65

  MUSEUM GEOLOGI BERPERAN sebagai pusat 
 peragaan berbagai data dan informasi kebumian, 
meliputi sejarah kehidupan di muka bumi, keadaan

 geologi indonesia dan manfaat geologi untuk   
   kehidupan manusia. 

secara lembaga, museum geologi sejak 2017
di bawah sekretariat badan geologi,

  badan geologi, kementerian energi dan 
    sumber daya mineral.

65



SAHABAT, SEBELUM MASUK KE MUSEUM GEOLOGI  kita PESAN 
DULU TIKETNYA di loket museum geologi, CECEP UDAH 

PILIH YANG WARNA MERAH NIH, CUMA TIGA RIBU RUPIAH....

    OH IYA CEP, TAMBAHAN INFORMASI,
  UNTUK jadwal kunjungan museum geologI DIBUKA
PADA HARI senin SAMPAI kamis JAM 08.00 - 16.00 wib

  PADA HARI sabtu SAMPAI minggu JAM 08:00 - 14:00 wib
    DAN HARI jumat SERTA libur nasional MUSEUM tutup

87

TERIMAKASIH kak,
ATAS INFONYA. sahabat
mari kita mulai men-

  jelajah museum 
       geologi

87
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 BANGUNAN MUSEUM
 CUKUP ANTIK YA!

gedungnya memiliki gaya
eropa abad ke- 20, kok bisa

ya sahabat ?

 PASTI MUSEUM GEOLOGI
MEMILIKI SEJARAH YANG
CUKUP PANJANG, CECEP

AKAN AJAK KE MASA LALU 
UNTUK MELIHAT SEJARAHNYA

TERLEBIH DAHULU



Mengenal Sejarah Museum Geologi

 YUHUU.. CECEP BERADA
DI TAHUN 1929, DI

REMBRANDT STAART,
SAAT INI JALAN DIPO-

NEGORO BANDUNG

 
  ARSITEKTUR INI DIKENAL DENGAN

GAYA “ART DECO” PENINGGALAN ZAMAN HINDIA 
BELANDA. MUSEUM  GEOLOGI DIBANGUN 

TAHUN  1928 OLEH ARSITEK IR. H. MENALDA 
VAN SCHOUWENBURG, DAN DIRESMIKAN 

TAHUN 1929.

TAHUKAH SAHABAT, 
PERESMIAN GEDUNG MUSEUM

GEOLOGI INI BERTEPATAN 
DENGAN KONGRES ILMU 
PENGETAHUAN PASIFIK 

YANG KE-4

tepatnya
TANGGAL 16 MEI 1929 

dengan nama 
“geologische museum”
DaN dijadikan sebagai 

hari jadi museum
geologi.

1211 1211

Mengenal Sejarah Museum Geologi



fungsi awal museum geologi pada masa 
HINDIA belanda ADALAH tempat untuk menyimpan

batuan, mineral, dan fosil yang
dikumpulkan dari berbagai wilayah indonesia.

 selain itu, digunakan sebagai laboratorium
 penelitian geologi dan paleontologi 

indonesiA.

141414131313

PADA WAKTU ITU 
museum geologi adalah unit kerja dari  “ dienst van

het mijnwezen” yang berganti nama menjadi “dienst van den
mijnbouw”. 

peresmiannya pun cukup sederhana, dengan 
memamerkan sejumlah kolekksi yang disimpan pada lemari
kaca dilengkapi label KETERANGAN nomor koleksi, nama

 koleksi, tempat koleksi ditemukan,
dan kolektornya
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Pada tahun 1942-1945. Jepang menduduki Indonesia 
Lembaga “Dienst van Mijnbouw” diganti namanya menjadi 

“Chishitsu Chosasho”.
 Museum Geologi pada masa itu merupakan

bagian dari Laboratorium Paleontologi dan Kimia dari
lembaga tersebut

PADA MASA 
KEMERDEKAAN

MUSEUM GEOLOGI 
PERNAH DIKUNJUNGI
OLEH PRESIDEN RI

PERTAMA LOH
BAPAK 

IR. SOEKARNO

1615
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MUSEUM GEOLOGI SUDAH 
MELEWATKAN MASA DEMI MASA YA...

BANGUNAN INI JUGA 
TELAH DIAKUI SEBAGAI BENDA
CAGAR BUDAYA LOH SAHABAT

Pasti penasaran kan
bagai mana keadaannya

sekarang
yuk terus ikuti 

cecep ya

1817



Ruang Sumber Daya Geologi
Ruang Manfaat dan Bencana Geologi

Ruang Geologi Indonesia
Ruang Orientasi

Ruang Sejarah Kehidupan

saat ini
museum geologi memiliki empat 

Ruang pamer dengan
masing-masing tema yang menarik!

pertama, “ruang geologi indonesia”. 
ke-dua “ruang sumber daya geologi”,
 ke-tiga “ruang manfaat dan bencana 

geolog” dan yang terakhir
 “ruang sejarah

kehidupan”

Ruang Sumber Daya Geologi

Ruang Geologi Indonesia
Ruang Orientasi

Ruang Manfaat dan Bencana Geologi

Ruang Sejarah Kehidupan

2019 2019



Ruang Geologi Indonesia

 Yuk masuk
ke ruang pamer
yang pertama
Ruang Geologi

Indonesia

2222

Ruang Geologi Indonesia

2121

Sekarang cecep
 sedang berada di AULA UTAMA
museum geologi. Sahabat bisa
 lihat kan, ada fosil gajah yang
sangat besar. Fosil ini Namanya

Elephas hysudindricus. Wah, susah
ya  namanya. Fosil ini juga  biasanya 
disebut fosil gajah Blora. Karena

fosil ini  ditemukan di daerah Blora,
 Jawa Tengah.  Gajah yang berkelamin

jantan ini, memiliki tinggi mencapai 
4 meter dan beratnya bisa 

mencapai 6 ton.



Ruang geologi indonesia terdiri
dari beberapa sub tema seperti asal mula

 pembentukan bumi, proses geologi, keragaman 
batuan dan mineral, fenomena gunung api,
 fenomena kars, dan beberapa kekayaan

 sumber daya geologi. 

2423 2423



pertama kali kita masuk sudah disajikan media 
interaktif berupa dome audio visual yang menarik.

 disini kita nonton film loh. film yang diputar 
di ruangan ini bercerita tentang bagaimana proses 

pembentukan bumi. Bagus loh filmnya.

proses pembentukan bumi ini berkaitan
 erat dengan pembentukan alam semesta dan 

tata surya. pada awalnya berupa kabut raksasa
 dengan partikel padat dan gas yang akhirnya

 menggumpal membentuk planet salah
 satunya bumi. 

pada sudut ini juga dipamerkan 
batuan dari  luar angkasa yaitu

 meteorit. batu ini di temukan di madiun, 
jawa timur.

yuk kita lihat...

2625 2625



Batu meteor
atau yang disebut meteorit
ini merupakan asteroid kecil

 yang berhasil mencapai permukaan bumi
akibat adanya gaya gravitasi. dalam
batu meteorit terkandung unsur

 logam seperti besi dan nikel. 

tadi kita sudAH TAHU BAGAIMANA
PEMBENTUKAN BUMI dan batuan yang berasal 
dari luar angkasa. sekarang lebih mengenal 
bumi yuk. Ternyata bumi itu berbentuk bulat
 seperti ini.  Selain ada daratan dan lautan, 

kita bisa lihat bagaimana bagian dalam 
bumi. Kalau dibelah,  bagian dalam bumi seperti 
telur rebus. Ada 3 lapisan utama, yaitu inti bumi, 

mantel bumi, dan kerak bumi.

2827 2827



sekarang kita berada
 di sudut tektonik lempeng.  Tektonik 

lempeng itu apa ya? Jadi, Karena  adanya
 energi panas dari dalam bumi, akan menimbulkan

 arus yang disebut arus konveksi. Arus konveksi ini
 yang menggerakkan lempeng atau kerak yang ada

 di permukaan bumi. Ada banyak  loh pecahan
lempeng di muka bumi. Contohnya yang ada 

di Indonesia, yaitu Lempeng Eurasia,  Lempeng 
Indo Australia, dan Lempeng Pasifik.

Pergerakan lempeng ini yang menyebabkan
 terbentuknya gunung api, gempa bumi,

 maupun batuan dan mineral.

3029 3029



Tadi kan kita sudah tahu
 tentang tektonik lempeng itu apa.

 di sudut ini banyak terdapat hasil dari
 proses tersebut. Banyaksekali batuan yang
ada di Museum Geologi. batuan merupakan

 material pada yang terbentuk secara alami
 dan terdiri dari satu atau  beberapa 

jenis mineral. batuan terbagi benjadi tiga 
jenis yaitu batuan beku, batuan sedimen,

dan batuan metamorf.  masing-masing jenis
 batuan tersebut terbentuk dengan 

proses yang berbeda. contoh batuan yang
 ada seperti granit, batu pasir, marmer,

 dan masih banyak lagi.

3231 3231



nah kalau ini
batuan mineral
indah-indah yah

warnanya

mineral adalah bahan padat 
yang terbentuk secara alami dan

mempunyai bentuk kristal yang teratur. 
Kenapa bisa warna-warni ya?

 
Jadi, warna pada mineral ini disebabkan

 karena adanya pengotor dari unsur
unsur kimia yang berbeda-beda. 
Sehingga warna yang dihasilkan 

pun berbeda.

3433 3433
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Pelapukan ini menyebabkan 
batuan yang keras tadi menjadi 
hancur. Hasil lapukan tersebut

 bergerak melalui sungai sehingga
 mengendap pada tempat yang lebih 

rendah Mengikuti aliran air.

 Pengendapan ini terus terjadi.
Lama-lama endapan tersebut 
mengeras dan menjadi batuan

sedimen.  Contohnya, batu pasir 
atau lempung yang lebih halus.

Ada yang tahu di Indonesia
ada berapa musim?ya, di Indonesia 

ada dua musim yaitu musim penghujan 
dan musim kemarau.  Karena

 terjadi hujan dan panas tersebut
 bisa menyebabkan terjadinya

 proses pelapukan pada batuan 
di permukaan bumi. 

Saat ini kita berada 
di sudut lain lagi nih dalam ruang
geologi Indonesia. Di sini terdapat 
beragam jenis kekayaan geologi

Indonesia. Seperti batubara, emas, nikel,
 besi dan masih banyak lagi. Disamping Cecep juga

 ada loh koleksi kristal kekayaan Indonesia.
Kristal ini bernama Ametis atau biasa
dikenal dengan nama batu kecubung 

yang ditemukan di Solok,
 Sumatera Barat. 

3635 3635



Gunung api ada yang 
tahu berapa jumlah gunung 
berapi aktif di Indonesia?

 
Jumlahnya mencapai 127 gunung 

yang tersebar dari Sabang sampai
Merauke. Indonesia juga merupakan
 negara dengan gunung berapi aktif

terbanyak di dunia. Maka dari itu, 
Indonesia dijuluki sebagai

“ ring of fire”

selain melihat
infografis di belakang

cecep, sahabat juga
bisa mendapat info

menarik lainnya 
dari monitor di depan 

cecep

3837 3837



Sebelum ke ruangan selanjutnya,
Cecep ajak dulu yuk ke sudut Karst Indonesia.
 Karst adalah bentang alam yang terbentuk 

pada daerah dengan batuan penyusun batu gamping 
atau batu kapur. Banyak sekali keindahan alam

 di bentang alam karst ini. 
Ada gua, stalaktit, stalakmit,

maupun bermacam koral dengan
 beragam bentuk.

4039 4039



Ruangan
 selanjutnya di lantai 2

 ada ruangan Sumber Daya Geologi nih 
sahabat, disini membahas pengenalan 
sumber daya geologi yang terdiri dari
 Mineral Logam, Mineral Non Logam,

 Batu Mulia, Batubara, Minyak 
dan Gas Bumi, Panas Bumi,

 dan Sumber Daya Air. 

4241 4241

Ruang Sumber Daya GeologiRuang Sumber Daya Geologi



Waaah ternyata banyak
 sekali kan sahabat sumber
 daya geologi itu. Berbagai

 Sumber Daya Geologi ini
 terbentuk akibat proses

 geologi yang telah berlangsung
 sejak milyaran tahun lalu
 loh sahabat, sehingga kita

 harus memanfaatkannya sebaik
 mungkin yah, karena bayangin 

ya sahabat lama sekali nih 
proses terbentuknya 

kaaaan.

4443 4443



Adanya pergerakan
 magma menuju ke permukaan

 juga menghasilkan terciptanya
 cekungan sedimen. Nah dari 

cekungan sedimen ini bisa 
memungkinkan terbentuknya 
sumber daya energi berupa 

 minyak dan gas bumi. Sumber 
daya ini dimanfaatkan  oleh
 manusia untuk memenuhi 

       kebutuhan energi
 ya sahabat. 

4645 4645



Ruang Manfaat dan Benca Geologi

Nah sahabat, kita sekarang  masih 
berada di lantai 2 nih, ruangan ini berisi berbagai

 koleksi yang memperlihatkan bahwa sejak dahulu
 manusia telah memanfaatkan sumber 

daya geologi dari masa ke masa.
 ayo masuk!

4847 4847

Ruang Manfaat dan Benca Geologi



tahu kah sahabat,
 Pada masa purba  manusia

 memanfaatkan sumber daya
 geologi yang berasal dari batuan,

 misalnya untuk berburu dan 
membuat api. Pada masa kerajaan,

 berbagai bangunan seperti
 candi juga berasal dari batuan.

 Begitu pula di masa modern, 
pemanfaatan sumber daya geologi

 pun masih berlangsung 
ya sahabat.

5049 5049



 BANGUNAN MUSEUM
 CUKUP ANTIK YA!

Di ruangan ini, kita
 bisa merasakan getaran

 gempa nih sahabat dengan
 mencoba alat peraga ini. Namanya

 simulator gempa. Di depan simulator 
ini juga ada layar yang memutarkan

 video simulasi berupa benda-
benda yang terjatuh saat
 gempa itu terjadi. Jangan 

lupa antri ya sahabat,
 karena alat ini hanya 

bisa dinaiki oleh
 3 orang saja 
(max 200kg).

CECEP JADI PENGEN
NYOBAIN NIH, 

HIHIHI

5251 5251



Selain manfaat,
 di ruangan ini kita  juga akan
 menemukan informasi tentang

 bencana geologi, antara lain gempa 
bumi, tsunami, letusan gunungapi, dan
 tanah longsor.  Naaah, kita pelajari

 yuk, supaya kita juga bisa selalu 
bersiapsiaga ya bila  bencana 

itu datang. Sahabat bisa cek nih
di ruangan ini banyak informasi
 juga mengenai mitigasi yang

 disajikan melalui papan 
informasi dan  video
 simulasi bencana

5453 5453



yuk ke ruangan PAMER
YANG TERAKHIR, YAKNI RUANG

 sejarah kehidupan, Di ruangan 
ini nanti cecep ajak  menjelajah 

dan melihat bukti- bukti
 fosil serta perkembangan

makhluk hidup di bumi
 dari masa ke masa

nah sahabat
 Makhluk hidup pertama di bumi 

adalah stromatolite. Fosil stromatolit
 ini merupakan salah satu koleksi fosil 

tumbuhan yang hidup di awal mula kehidupan.
 Fosil ini berumur sekitar 3,5 milyar tahun 

yang lalu. Makhluk hidup ini yang 
membersihkan gas-gas beracun 

sehingga bumi jadi kaya akan
 oksigen.

wah cecep 
langsung

menemukan 
fosil ini

5655 5655

Ruang Sejarah KehidupanRuang Sejarah Kehidupan



Pada masa selanjutnya
 yaitu masa Paleozoikum. Pada masa ini banyak
makhluk hidup yang bermunculan di antaranya

 keluarga ikan. Berbagai macam jenis ikan
dan udang-udangan sangat melimpah. Pada 

awalnya ikan belum memiliki rahang yang kuat.
 Selanjutnya berkembang ikan yang berahang 
besar. Contohnya ada ikan Coelacanth yang 

ditemukan 500 juta tahun yang lalu.

 Uniknya, jenis ikan coelacanth masih 
ada yang hidup loh dimasa sekarang,

 seperti yang ditemukan di perairan Sulawesi.
 Selain itu, berkembang juga jenis kerang-

kerangan yaitu amonit, Fosil ini banyak ditemukan
 di Indonesia timur. Koleksi di museum geologi

 banyak berasal dari Nusa Tenggara Timur.

5857 5857



berikutnya
Masa mesozoik yANG berumur

 sekitar 252 hingga 66 juta tahun 
yang lalu. Pada masa ini banyak 

binatang binatang reptil besar seperti
 dinosaurus. Nih, sekarang cecep sedang

berfoto dengan salah satu fosil dinosaurus.
 Fosil ini bernama Tiranosaurus Rex
atau yang kita kenal T-Rex. Pada saat

 hidupnya dinosaurus, ternyata kepulauan
Indonesia belum ada sahabat. 

Jadi tidak ditemukan dinosaurus
  darat di Indonesia.  

Tetapi ada loh fosil
 yang seumuran dengan 

dinosaurus yang ditemukan 
di Indonesia yaitu fosil

 kadal air di Pulau Seram yang
 diberinama ichthyosaurus 

ceramensis. 

Selain bisa berfoto
 dengan dinosaurus, 

Cecep juga bisa melihat
 film tentang kehidupan 
dinosaurus pada maSa 

lalu di corner ini.
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Sekarang cecep
 berada di masa Kenozoikum.
 Masa Kenozoikum ini dibagi

 menjadi dua yaitu jaman tersier 
dan kuarter. Jaman tersier 

mencirikan geologi Indonesia 
yang masih berupa lautan.

 Maka dari itu, banyak ditemukan 
fosil kerang kerangan, 

foraminifera  atau plankton.
DAN VERTEBRATA LAUT

SEPERTI MAMALIA LAUT
PAUS DAN IKAN HIU

 PURBA

salah satu koleksi
 moluska yang dipamerkan

 adalah Tridacna (Tridacna)
gigas Linnaeus. fosil ini memiliki

panjang 99 cm, lebar 63 cm,
dan tebal 50 cm. Fosil ini hidup

di antara terumbu karang 
pada lingkungan laut dangkal,
dimana sinar matahari masih 

bisa masuk sampai
 dasar laut.  

6261 6261



pada  jaman tersier 
JUGA terdapat  fosil kayu LOH.

 Fosil ini bermunculan pada
  Sebagian wilayah yang sudah

terbentuk daratan seperti
 Sumatera. Fosil-fosil kayu ini

banyak di temukan di
 daerah Jambi

64646363

SEMENTARA ITU 
KOLEKSI FOSIL VERTEBRATA 

LAUT TERSIER YANG DIMILIKI
MUSEUM GEOLOGI ADALAH TULANG-
TULANG PAUS JENIS BALIN DAN GIGI
HIU TERBESAR YANG PERNAH HIDUP
OTODUS MEGALODON. fOSIL-FOSIL

VERTEBRATA LAUT TERSIER INI
BANYAK DITEMUKAN DI DAERAH
 JAMPANG, SUKABUMI SELATAN,

JAWA BARAT



Selanjutnya menuju kehidupan
 yang lebih muda yaitu pada Jaman Kuarter 

yang dimulai sekitar 1.8 juta tahun yang lalu.
 Pada masa ini daratan sudah mulai banyak

 terbentuk. Fosil yang ditemukan pun Sebagian 
besar fosil binatang berukuran besar 

yang hidup di darat. Nih, dibelakang cecep
 banyak fosil seperti gajah, kerbau, badak, 

kudanil, buaya, kijang, dan masih
banyak lagi.

6665 6665



 Ada beberapa
 contoh fosil tempurung kepala
 atau tengkorak manusia pada
 jaman dahulu atau biasa kita 
kenal dengan manusia purba.
 Banyak berbagai jenis contoh 
tengkorak manusia tersebut.

 Fosil manusia ini sangat  langka,
 sehingga yang dipamerkan hanya

 replika saja. Sedangkan yang
 asli  disimpan secara

 khusus.

Sekarang Cecep
 sudah berada  di ruang
 fosil manusia purba.

ada rekonstruksi
wajahnya loh

 Fosil kepala manusia 
yang dimiliki museum geologi yaitu

 fosil Homo erectus yang ditemukan 
di Sangiran, Jawa Tengah. Secara 
umum fosil ini bisa direkonstruksi 

dan merupakan fosil yang terlengkap
 se Asia Tenggara. 
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Tempat terakhir di ruangan
sejarah kehidupan yaitu corner 

Cekungan Bandung. Disini terdapat
replika tulang belulang manusia

 yang di temukan di Gua Pawon, Padalarang.
 juga disebut manusia pawon. 

Selain itu juga terdapat berbagai koleksi
 artefak atau peralatan yang dimanfaatkan 

manusia purba pada jaman  dahulu.
Peralatan tersebut seperti  beliung persegi,

 kapak batu, dan sebagainya  yang berasal
 dari material produk geologi. 

Hal ini mebuktikan bahwa  pada masa
 itu sudah memiliki budaya yang 

dikembangkan untuk mendukung
 kehidupannya.
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koleksi ini terdiri
dari koleksi lama

 (1850-1945),
koleksi pengembalian 

dari Utrecht University, 
Belanda (2000), dan
 koleksi baru hasil 

penelitian oleh 
Museum Geologi, 
Badan Geologi 

hingga sekarang.

Sekarang kita 
berada di tempat 

penyimpanan Koleksi.
Taukah sahabat koleksi
museum geologi selain

 disimpan di tempat pameran
tadi ternyata banyak 

lagi koleksi berada di 
tempat penyimpanan

 atau storage.

Total koleksi
 yang dimiliki oleh Museum

 Geologi sampai dengan 2020
 adalah sebanyak 417.882 

loh..terbanyak se-asia
 tenggara

koleksinya terdiri dari 
 108.950 Batuan dan 

Mineral,  60.738 Fosil 
Vertebrata  dan Hominid,

 226.301 Fosil Invertebrata
dan 21.893 Artefak                                        
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nah sekarang cecep
akan menyimpan fosil temuan 

cecep selama OBSERVASI LAPANGAN.
FOSIL INI MERUPAKAN GIGI megalodon.

CECEP dapatkan dari  daerah
 jampang-sukabumi jawa barat,

 oh iya sahabat semua fosil
 dan koleksi lainnya yang berada

 di museum geologi statusnya
adalah barang milik

 negara
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sekarang Cecep berada 
di halaman depan Museum Geologi.

Tepatnya di halaman depan bagian timurnya 
yaah sahabat. 

Di halaman ini terdapat taman batuan
 yang berisikan tentang proses pembentukan

batuan (siklus batuan). Yang pertama
adalah batuan beku, dimana proses 

pembentukannya yaitu magma yang berada
 di dalam perut bumi kemudian keluar 

ke permukaan dan membeku membentuk 
batuan beku.  Ada pula batuan sedimen yg

 terbentuk dari hasil rombakan batuan beku/batuan
metamorf yang mengalami proses pelapukan, erosi,

transportasi, dan sedimentasi yang kemudian 
terkompaksi menjadi batuan sedimen. 
Selain itu, ada juga batuan metamorf

(atau sering juga disebut batuan malihan) 
merupakan batuan ubahan dari batuan beku 
/ batuan sedimen  yang mengalami tekanan 

dan temperatur yang sangat tinggi. 

Waah jadi dari mulai halaman 
depan, di dalam, maupun halaman
 samping Museum Geologi kaya

akan informasi geologi ya 
sahabat. Selamat berkunjung 

Sahabat Museum Geologi

75 7675 76
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Sahabat semua, 
Sampai disini dulu ya jalan-

jalan cecep di Museum Geologi.
 Ternyata Indonesia itu kaya sekali dengan

potensi dan sumber daya geologi. Baik
 itu yang bermanfaat, maupun potensi
bencananya. Kalau ingin melihat lebih

 puas lagi, yuk datang langsung
ke museum geologi. 

 Pesan Cecep, tetap 
belajar dan mari bersama-sama

 menjaga lingkungan kita, memanfaatkan
 semua potensi ini dengan bijak agar 
dapat terus berguna sampai waktu

 yang akan datang

cecep akan
berpetualang lagi
ke penJURU negeri

sampai jumpa 
sahabat

7777
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