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-> GELAR KEHORMATAN ■

Agus Muntohar, Guru 
Besar Keenam UMY

K oordinator K opertis  Wilayah V DIY Bambang Su- 
priyadi saat menyerahkan sertifikat pengukuhan guru besar 
kepada Agus Setyo Muntohar di kampus UMY, beberapa waktu 
lalu. Pengukuhan guru besar bidang geoteknik dari kampus 
terhadap Agus akan berlangsung, Kamis (2 /3).

BANTUL—U niversitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) akan mengukuhkan Prof. 
Agus Setyo Muntohar, sebagai 
guru besar bidang Geoteknik 
Ilmu Teknik Sipil, Kamis (2/3).

Gelar guru besar tersebut 
sebenarnya telah diberikan oleh 
Kementerian Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 
kepada Agus sejak 1 November 
2016 lalu. Raihan kehormatan 
tersebut sekaligus menjadikan 
Agus sebagai guru besar ke-6 
yang dimihki UMY.

Butuh waktu panjang bagi 
Agus untuk menggapai gelar 
profesor ini. Penelitian yang dia 
lakukan berlangsung sejak 2008. 
Adapun judul penelitian yang 
dia angkat adalah Mekanika 
Tanah Tak Jenuh Air untuk 
Pengurangan Risiko Bencana 
Tanah Longsor.

Dia menjelaskan tanah yang 
ada di Pulau Jawa ini tidak 
begitu stabil. Praktis kondisi itu 
sering memicu pergerakan tanah 
dan mengakibatkan longsor. 
“Potensi tanah longsor yang 
bisa dikatakan 60 hingga 70 
persen terjadi di lereng-lereng 
Pulau Jawa. Ini bisa dikatakan 
tanah yang ada di Jawa ini 
labil. Labilnya ini karena tanah 
di Jawa merupakan tanah 
residu dan banyak pelapukan," 
ujarnya di Kantor Biro Humas 
dan Protokoler (BHP) UMY, 
Rabu (1/3).

Oleh karena itu, jelas dia, 
ketika terjadi curah hujan 
tinggi sering terjadi bencana 
longsor. Nalurinya sebagai 
seorang saintis tergerak 
melihat kondisi itu sehingga

melakukan penelitian secara 
mendalam. "Dilihat dari kondisi 
ini, sudah menjadi tugas saya 
sebagai saintis untuk melakukan 
prediksi terkait tantangan dan 
analisis tanah longsor,” papar 
pemakalah terbaik Seminar 
Nasional Bidang Keteknikan 
2000 tersebut..

Peraih medali emas bidang 
Invensi dan Inovasi di Universitas 
Malaya pada 2006 tersebut 
menjabarkan, terdapat pertanyaan 
besar dalam analisis tanah longsor. 
Dalam penjelasannya, ketika 
terjadi hujan, suatu lerang 
bisa mengalami keruntuhan. 
Namun pada saat hujan yang 
serupa terjadi, lereng tersebut 
tidak longsor. Dengan demikian 
tantangan dalam analisis tanah 
longsor adalah kapan, dimana, 
dan bagaimana lereng akan 
longsor.

Agus menilai, kajian terhadap 
tanah longsor ini semakin menarik 
bila bisa menjawab ketiga hal 
dalam analisis tanah longsor 
tersebut. Sehingga penyebab 
longsornya suatu lereng secara 
pasti dapat diidentifikasi

Agus meyakini ke depan 
penelitian tersebut bermanfaat 
untuk peringatan dini ketika 
terjadi bencana longsor. “Pada 
pendekatan ini saya ingin 
membuat prediksi. Biasanya 
kalau longsor ini hanya 
dipasangi alat atau waming 
system. Nah pertanyaannya 
mau berapa alat yang akan 
dipasang. Dengan sistem ini 
maka akan ada peringatan 
dini yang lebih baik daripada 
memasang alat,” ujarnya. (A rif

Wahyudi)


