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Pengaruh mekanisme sesar terhadap Gempa Bumi Aceh Tengah, 2 Juli 2013
The influence of fault mechanism to the Aceh Tengah’s Earthquake on July 2 2013
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ABSTRAK

Gempa bumi berkekuatan 6,2 skala richter pada kedalaman 10 km telah mengguncang wilayah Aceh Tengah dan 
sekitarnya pada tanggal 2 Juli 2013 pukul 14.37 WIB. Mekanisme sesar penyebab terjadinya gempa bumi tersebut 
adalah gerak sesar mendatar berarah N 304ºE/69º dengan rake 169º, berkaitan dengan salah satu aktivitas sesar aktif 
di Aceh Tengah. Gempa bumi ini mempunyai intensitas VII-VIII pada skala MMI yang ditandai oleh bangunan 
rusak berat, retakan tanah, dan gerakan tanah serta menimbulkan korban jiwa 39 orang meninggal dan lebih dari 
400 orang luka. Gerakan tanah sebagai bencana juga terjadi di 22 tempat dan yang terparah di Desa Serempah, Ke-
camatan Ketol pada jarak 8,22 km dari pusat gempa bumi. 

Kata Kunci: Gempa bumi Aceh Tengah, skala intensitas gempa bumi, sesar aktif, gerakan tanah 

ABSTRACT

An earthquakes of 6.2 local magnitude in Richter Scale and at a depth of 10 km had shaken Aceh Tengah on July 2nd, 
2013 at 14|:37.The mechanism of the earthquake was strike-slip fault which is trending in N 304º E/69º with rake 169º.  
It was suggested of being associated with one of the active faults in Aceh Tengah region. The scale of the intensity scale was 
VII-VIII MMI which were marked with heavily damaged settlements; soil cracks and landslides that causing 39 people died 
and more than 400 people wounded. There were about 22 landslides occurred, the largest one was at Serempah Village in 
Ketol District, at a distance of 8.22 km from the epicenter. 

Keyword: Aceh Tengah earthquake, earthquake intensity scale, active fault, landslide

PENDAHULUAN

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu 
wilayah rawan bencana gempa bumi di Provinsi 
Aceh. Gempa bumi merusak yang pernah ter-

jadi di daerah ini bersumber dari Sesar Sumatra 
yang terletak di darat dan lajur subduksi Sunda 
yang terletak di laut (Gambar 1). Di namika 
tektonik wilayah ini dipengaruhi oleh aktivi-
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Gambar 1. Peta sebaran gempa bumi di wilayah Provinsi Aceh  1983 – 2013 (International 
Seismological center, 2013). 

tas tumbukan antara Lempeng Benua Eurasia 
dan Lempeng Samudra India – Australia (Hall, 
2002). 

Wilayah Aceh Tengah dilalui oleh Sesar Suma-
tra Segmen Tripa (Sieh dan Natawidjaja, 2000). 
Gempa bumi merusak di wilayah Aceh yang 
terjadi pada tahun 2013 tercatat tiga kejadian, 
yaitu di Pidie (22 Januari 2013),  Aceh Tengah 
(2 Juli 2013) dan Pidie (22 Oktober 2013) 
(Tabel 1). Gempa bumi Aceh Tengah tanggal 
2 Juli 2013 menimbulkan kerusakan bangunan 
dan gerakan tanah yang menyebabkan 39 orang 
meninggal, lebih dari 400 orang luka. 

Kejadian gempa bumi ini diikuti oleh gerakan 
tanah terjadi di sepanjang jalan Bireuen-Take-
ngon (Baheramsyah dkk., 2013). Kejadian 
gempa bumi merusak di Aceh Tengah pernah 
terjadi sebelumnya yaitu pada 28 Januari 2010, 
dengan magnituda 5,0 SR pada kedalaman 10 
km. Berkaitan dengan seringnya gempa bumi 
yang terjadi di daerah Aceh Tengah dalam ku-
run 4 (empat) tahun terakhir ini, maka dalam 
tulisan ini akan dibahas kejadian gempa bumi 
tanggal 2 Juli 2013 serta kaitannya dengan 
kondisi geologi daerah Aceh Tengah. 
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Tabel 1. Sejarah kejadian gempa bumi merusak di Provinsi Aceh (Modifikasi dari Supartoyo dan Surono, 2008)

No Nama 
Gempa

Tanggal Pusat 
Gempa

Kedalaman 
(km)

Magnitude Skala MMI Kerusakan

1 Pulau 
Simeulue 
(Tsunami)

-/-/1907 - - - - Terjadi tsunami di 
Pulau Simeulue.

2 Banda Aceh 23/8/1936 6,1º LU-
94,8ºBT

33 7,3 Ms VII-VIII 9 orang meninggal, 
20 org luka parah di 
Banda Aceh

3 Banda Aceh 2/4/1964 5,9ºLU– 
95,7ºBT

33 6,5 VII Kerusakan bangunan 
di Banda Aceh.

4 Lhok 
Semawe-
Sigli (Tsu-
nami)

12/4/1967 5,3ºLU– 
97,3ºBT 

55 6,1 VIII Tsunami melanda 
Lhok Semawe dan 
Sigli

5 Kuta Cane 20/6/1976 3,2ºLU–
96,3ºBT

33 6,1 VII Kerusakan bangunan 
di Kutacane

6 Banda Aceh 4/4/1983 5,8ºLU–
93,27ºBT

51 6,6 VI Kerusakan bangunan 
di Banda Aceh.

7 Blangke-
jeren

15/11/1990 3,908ºLU – 
97,457ºBT

33 6,8 VIII 1 orang meninggal, 
32 orang luka-luka di 
Blangkejeren

8 Simeuleu 02/11/2002 
08.2.00 
WIB

5,7ºLU  –  
97,1ºBT

33 6,5 VII 2 orang meninggal 
dan 127 org Luka-lu-
ka di Pulau Simeulue.

9 Peureulak, 
Aceh Timur

22/01/2003 
09.58.51,2 
WIB

4,577ºLU–
97,54ºBT

33 5,7 V 31 bangunan rusak 
berat & 26 bangunan 
rusak ringan di Ran-
tau Peureulak.

10 Nanggroe 
Aceh Da-
russalam 
(NAD) 
(Tsunami)

26/12/2004 
07.58.53 
WIB

3,307ºLU  –  
95,947ºBT

30 9 Mw VIII Lebih dari 265.000 
orang meninggal di 
NAD dan pantai 
Barat Sumatra Utara.

11 Cot Glie, 
Aceh Besar

5/10/2005 
15.46.44 
WIB

5,2ºLU  –  
95,6ºBT

10 5,7 Mw V Beberapa bangu-
nan rusak di Pulau 
Simeulue. 

12 Simeulue 1/02/2006 
2.15.50 
WIB

2,744ºLU  –  
96,059ºBT

10 5,9 Mw V Beberapa bangu-
nan rusak di Pulau 
Simeulue. 

13 Simeulue 21/02/2008 
15.08.00 
WIB

2,58º LU  –  
95,99º BT

30 7,3 SR VI 3 orang meninggal, 
25 orang luka-luka, 
di Pulau Simeulue. 
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Tataan Tektonik

Pulau Sumatra merupakan bagian dari Kerak 
Sunda (Sundaland) yang terletak pada pertemu-
an dua lempeng tektonik yaitu Lempeng Indo 
Australia yang bergerak ke utara dengan kece-
patan sekitar 7 cm/tahun dan Lempeng Eurasia 
yang bergerak ke tenggara dengan kecepatan se-
kitar sekitar 0,4 cm/tahun (Minster dan Jordan, 
1978 dalam Yeats et al. 1997). Zona subduksi 
tersebut terjadi akibat tumbukan antara Lem-
peng Benua Eurasia dan Lempeng Samudera 
Indo – Australia yang telah berlangsung sejak 
Jaman Kapur Akhir (sekitar 65 juta tahun yang 
lalu) dan masih berlangsung hingga kini (Gam-
bar 2, Hall, 2002).

Aktivitas tektonik tersebut mengakibatkan ter-
bentuknya zona subduksi di bagian barat Pu-
lau Sumatra, zona prismatik akresi, ceku ngan 
muka, jalur magmatik yang membentuk gu-
nung api di Pulau Sumatra, cekungan busur be-

lakang, dan struktur Sesar Sumatra. Sesar yang 
berarah barat laut – tenggara ini terbagi menjadi 
beberapa segmen.  Menurut Tjia (1977) Sesar 
Sumatra terbagi menjadi 18 segmen, sedangkan 
Sieh dan Natawidjaja (2000) membagi Sesar 
Sumatra dibagi menjadi 19 segmen. Pembagian 
segmentasi tersebut berdasarkan sebaran atau 
kemenerusan sesar, morfologi, morfotektonik, 
dan sejarah kegempaan. Daerah Aceh Tengah 
dilalui oleh Segmen Tripa yang berarah barat 
laut – tenggara. Menurut Sieh dan Natawidjaja 
(2000) karakteristik sumber gempa bumi Seg-
men Tripa adalah: panjang 180 km, sejarah 
gempa bumi besarnya tahun 1900 (Magnitude 
6 Mw) dan tahun 1997 (Magnitude 6 Mw), 
lebar bukaan step over 9 km yang berbentuk 
lembah Alas, jarak dari deformasi muka 295 
km, dan kedalaman zona benioff berkisar 125 
– 150 km. 

No Nama 
Gempa

Tanggal Pusat 
Gempa

Ke-
dalaman 
(km)

Magnitude Skala 
MMI

Kerusakan

14 Takengon 28/01/2010 
23.12.52 
WIB

4,82°LU 
-96,78°BT

10 5,0 SR II - VI dinding bangunan retak-
retak hingga roboh, jalan 
retak. 

15 Geumpang, 
Pidie

22/01/2013 
05.22.56 
WIB

4,935º LU  
–  96,172º 
BT

37,3 5,9 Mw VI 1 orang meninggal, 8 
orang luka-luka, 14 rumah 
rusak di Pidie. Retakan 
jalan dan 20 lokasi longsor 
di jalan Tangse – Mane.

16 Aceh Tengah 2/07/2013 
21.37.02 
WIB

4,698º LU  
–  96,687º 
BT

10 6,1 Mw VI 42 org meninggal, jalan 
Bireun-Takengon tertutup 
longsor.

17 Tangse, 
Pidie

22/10/2013 5,29°LU - 
95,42°BT

10 5,6 Mw III-V 1 orang meninggal, bebera-
pa bangunan rusak.

Tabel 1. Sejarah kejadian gempabumi merusak di Provinsi Aceh (Modifikasi dari Supartoyo dan Surono, 2008)
(Sambungan)
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METODOLOGI

Data geologi dan intensitas kegempaan diper-
oleh dari kegiatan lapangan. Analisis mor-
fologi dilakukan melalui data peta topografi 
dan pengamatan lapangan. Pemetaan inten-
sitas gempa bumi dilakukan secara langsung 
di lapang an dengan mengamati respon objek 
akibat goncangan gempa bumi. Skala intensitas 
yang dipergunakan pada pemetaan intensitas 
gempa bumi mengacu ke skala MMI (Modified 
Mercally Intensity). Sementara itu data gempa 
bumi diperoleh dari Badan Meteorologi Klima-
tologi dan Geofisika (BMKG) dan United States 
of Geological Survey (USGS), meliputi tanggal 
dan waktu kejadian, posisi pusat gempa bumi 
(episenter), magnitudo, kedalaman, dan jarak 
dari pusat gempa bumi. Data mekanisme sum-
ber (focal mechanism) gempa bumi diperoleh 
dari USGS.

Analisis Kegempaan

Data USGS dan BMKG memperlihatkan 
bahwa posisi pusat gempa bumi utama terletak 
di darat yang diikuti oleh kejadian gempa bumi 
susulan. Parameter kejadian gempa bumi mer-
usak berdasarkan informasi dari BMKG dan 
USGS ditampilkan pada Tabel 2.

Analisis Geologi

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah termasuk 
pada Peta Geologi Lembar Takengon dengan 
skala 1:250.000 yang disusun oleh Cameron 
dkk. (1983). Morfologi wilayah Kabupaten 
Aceh Tengah sebagian besar berupa perbukitan, 
sedangkan pada bagian tenggara berupa lem-
bah yang membentuk Danau Laut Tawar yang 
dikelilingi oleh perbukitan. Di beberapa tem-
pat tersingkap batuan tua berumur Pratersier di 
sepanjang Bukit Barisan. 

Gambar 2. Tataan tektonik wilayah Indonesia bagian barat (Hall, 2002). 
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Tabel 2. Parameter gempa bumi Aceh Tengah Tanggal 2 Juli 2013. Nomor 1-3 bersumber dari BMKG, sedangkan nomor 
4-6 bersumber dari USGS

 No. Tanggal Lokasi Mag Kedalaman Keterangan

1. 2 Juli 2013

14.37.03 WIB

4,7 LU-96,61 BT 6,2 SR 10 km Gempa bumi utama

2. 2 Juli 2013

20.55.38 WIB

4,7 LU-96,69 BT 5,5 SR 10 km Gempa bumi susulan

3. 2 Juli 2013

22.36.44 WIB

4,71 LU-96,69 BT 5,3 SR 10 km Gempa bumi susulan

4. 2 Juli 2013

14.37.02 WIB

4,697 LU-96,687 BT 6,1 Mw 10 km Gempa bumi utama

5. 2 Juli 2013

20.55.39 WIB

4,713 LU-96,715 BT 5,3 Mw 25,50 km Gempa bumi susulan

6. 2 Juli 2013

22.36.44 WIB

4,70 LU-96,766 BT 5,2 Mw 24,20 km Gempa bumi susulan

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah sebagian be-
sar ditutupi oleh rombakan gunung api berupa 
lava, breksi gunung api, dan tuf. Batuan gunung 
api tersebut dihasilkan oleh aktivitas gunung 
api yang berumur Miosen Akhir - Holosen. 
Batuan gunung api tersebut pada umumnya be-
rasal dari aktivitas Gunung api Bur Ni Telong, 
Lampahan, Nama Salah, Pepanji, Enang-enang, 
dan Tuan yang merupakan komplek Gunung 
api Geuruedong. Daerah sekitar Danau Laut 
Tawar pada umumnya tersusun oleh endapan 
berumur Kuarter berupa endapan danau. Seba-
gian lagi ditemukan batugamping berumur Tri-
as Akhir yang mengindikasikan adanya pro ses 
tektonik berupa pengangkatan. Sementara itu 
juga terdapat batuan sedimen, metasedimen, 
serta batuan terobosan. 

Berdasarkan data citra SRTM, dan peta to po    
g rafi terlihat adanya kelurusan morfologi sepan-
jang lembah Danau Laut Tawar, Gunung Burni 
Bah, daerah Angkup, Ketol, dan Lukup Sabun 
Bawah. Kelurusan tersebut dapat diamati be-

rupa lekukan antara perbukitan dan lembah, 
sungai dan perbukitan.

Intensitas Gempa bumi

Pengamatan lapangan menunjukkan dampak 
gempa bumi di wilayah Kabupaten Bener Me-
riah dan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi 
Aceh dengan intensitas VII-VIII MMI (Bahe-
ramsyah dkk., 2013) seperti yang terlihat pada 
Gambar 3. Hal ini ditandai dengan dengan 
bangunan roboh, retakan tanah dan gerakan 
tanah (Gambar 4). Sementara itu berdasar-
kan informasi dari Bappeda Kabupaten Bener 
Meriah, korban jiwa akibat gempa bumi ini 
tercatat yang meninggal dunia 39 orang, luka 
berat 92 orang dan luka ringan 352 orang. 
Daerah pa ling parah terdampak akibat gempa 
bumi adalah Desa Seurempah, Kecamatan Ke-
tol, Kabupaten Aceh Te ngah  (Gambar 5), telah 
menyebabkan korban jiwa 11 orang meninggal, 
12 rumah menimpa belasan rumah dibawahnya 
dan terganggunya sarana transportasi. 
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Gambar 3. Peta Intensitas Gempa bumi Aceh Tengah pada 2 Juli 2013 (Baheramsyah dkk., 2013). 

Gambar 4. Beberapa kerusakan di daerah Aceh Tengah. a) Retakan pada badan jalan di desa Pan-
tanterong, Kecamatan Bebesan dengan arah retakan N110E. b) Bangunan asrama polisi Polsek Ke-
tol, c). Longsoran tanah di Desa Serempah, Kec. Ketol, Kabupaten Aceh Tengah yang menyebabkan 
11 orang korban tertimbun tanah.
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Dampak Gempa Bumi

Dampak dari suatu kejadian gempa bumi ter-
gantung dari magnitudo, jarak pusat gempa 
bumi terhadap lokasi permukiman, dan ke-
dalaman pusat gempa bumi. Kejadian gempa 
bumi yang terletak di darat dengan kedala-
man dangkal dan dekat dengan permukiman 
berpotensi mengakibatkan bencana meskipun 
magnitudonya tidak besar. Mekanisme sumber 
gempa bumi juga sering mempengaruhi damp-
ak, mi salnya mekanisme sumber gempa bumi 
sesar mendatar akan cenderung membentuk 
zona pecah yang lebih luas, sehingga dampak 
yang ditimbulkan juga akan luas. Gempa bumi 
pada 2 Juli 2013 dengan magnitudo 6,2 SR se-
lain menimbulkan kerusakan pada bangunan 
juga terjadi tanah retak dan gerakan tanah di 
beberapa tempat. Ada 22 titik gerakan tanah 
yang terjadi akibat gempa bumi ini seperti yang 
terlihat pada Gambar 6. Gerakan ta nah di dae-
rah Ketol terjadi disebabkan beberapa faktor, 
antara lain topografi terjal hingga sa ngat terjal, 
dengan kemiringan lereng 45 – 70°. Sementara 
itu pemukiman menempati daerah yang landai 
hingga agak terjal yang terletak pada lembah 

yang diapit oleh perbukitan. Berdasarkan peta 
geologi daerah pemukiman merupakan lem-
bah yang terbentuk akibat adanya Sesar Besar 
Sumatra. Adanya perseli ngan batuan malihan 
(batuan serpih, filit, lava) dan batuan breksi 
yang telah mengalami pengkekaran sehingga 
ketika terjadi gempa bumi, maka batuan yang 
telah terkekarkan tersebut mengalami gon-
cangan sehingga terjadi runtuhan batuan dan 
materialnya meluncur ke badan jalan dan ke 
daerah alur sungai. Selain itu jarak daerah ini 
dengan pusat gempa bumi adalah yang paling 
dekat, yaitu 8,22 km. Pada umumnya topografi 
daerah di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabu-
paten Bener Meriah merupakan perbukitan 
berlereng sedang hingga terjal dan pedataran. 
Perbukitan mempunyai kemiringan antara 30° 
– 80°. Sedangkan lereng bagian bawah meru-
pakan lembah alur sungai. Tataguna lahan pada 
umumnya adalah peladangan, perkebunan dan 
hutan belukar. Batuan dasar daerah ini disusun 
pada umumnya disusun oleh batuan sedimen, 
batuan gunung api, dan batuan berumur Tersier 
dan Pratersier yang telah mengalami pelapukan, 
serta alluvium, batuan gunung api dan ba tuan 
lainnya berumur Kuarter. 

Gambar 5. Gerakan tanah di Desa Seurempah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dipicu oleh kejadian gempa 
bumi pada tanggal 2 Juli 2013. 
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Gambar 6. Lokasi sebaran gerakan tanah dipicu oleh kejadian gempa bumi 2 Juli 2013. 

Berdasarkan Atlas Gerakan Tanah Indonesia: 
Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Provinsi 
Aceh daerah bencana termasuk zona kerentanan 
gerakan tanah menengah – tinggi (Pusat Vul-
kanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2012). 
Pada zona ini sering terjadi ge rakan tanah dan 
gerakan tanah lama bisa aktif kembali apabila 
curah hujan tinggi. Di samping itu material 
pembentuk lereng berupa batupasir bersifat 
lepas hasil erupsi  gunung api dengan kemi-
ringan lereng yang terjal, menyebabkan lereng 
mudah terganggu kestabilannya apabila terjadi 
gempa bumi atau getaran lainnya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan posisi lokasi pusat gempa bumi 
yang dikeluarkan oleh USGS dan BMKG 
kedudukan pusat gempa bumi utama terletak di 
darat. Menurut data mekanisme sumber (focal 

mechanism) dari USGS (Gambar 7), terdapat 
dua bidang yaitu Nodal Plane 2 (NP 2) de ngan 
kedudukan N 304oE/69o dan rake 169o dan NP 
1 dengan kedudukan N 38oE/ 80o dan rake 21o. 
Berdasarkan pola tersebut terlihat bahwa pe-
nyebab gempa bumi adalah sesar mendatar den-
gan titik tekan (kompresi) hampir berarah utara 
– selatan. Plot posisi pusat gempa bumi tersebut 
tidak berada pada Zona Sesar Sumatra. Lokasi 
pusat gempa bumi berada sekitar 33 km sebelah 
timur Segmen Tripa Sesar Sumatra (Gambar 8). 

Berdasarkan posisi kedudukan pusat gempa 
bumi dan kerusakan yang terjadi, maka ke-
jadian gempa bumi tanggal 2 Juli 2013 terse-
but bukan disebabkan oleh Sesar Sumatra, na-
mun disebabkan oleh aktivitas sesar aktif yang 
terdapat di Aceh Tengah. Berdasarkan analisis 
morfologi terlihat adanya kelurusan dominan 
di sekitar pusat gempa bumi yang berarah barat 
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Gambar 8. Kedudukan pusat gempa bumi utama (tanda bintang merah), gempa bumi susulan (bulatan merah) dan Sesar 
Sumatra. Penamaan segmen Sesar Sumatra mengacu kepada Sieh dan Natawidjadja (2000). 

Gambar 7. Data mekanisme sumber gempa bumi 2 Juli 2013 di Aceh Tengah (U.S. Geological Survey, 2013). Gambar 
panah menunjukkan arah kompresi sedangkan huruf P dan T menunjukkan titik pusat kompresi dan ekstensi.
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laut – tenggara (NW – SE) (Gambar 9). Kelu-
rusan tersebut tertutup oleh endapan rombakan 
gunung api muda yang terdiri dari aliran ande-
sit, batuapung, breksi gunung api, konglomerat, 
lapili, dan lahar (Ca meron et al. 1983). Kelu-
rusan tersebut muncul kembali di Kota Taken-
gon dan menerus hingga bagian selatan Danau 
Laut Tawar. Berdasarkan pengamatan lapa ng-
an lapa ngan kelurusan tersebut membentuk 
zona muka pegunungan (mountain front) yang 
mencirikan adanya sesar. Kelurusan ini diduga 
merupakan sesar. Arah kelurusan tersebut rela-
tif bersesuaian dengan kedudukan mekanisme 
sumber gempa bumi NP 2. Oleh karena itu 
berdasarkan analisis kelurusan dan dikombi-

nasikan dengan data mekanisme sumber, maka 
diperkirakan bahwa penyebab kejadian gempa 
bumi tersebut adalah sesar mendatar dengan 
kedudukan N 304oE/ 69o dan rake 169o.

Pengamatan lapangan memperlihatkan bahwa 
kerusakan bangunan akibat kejadian gempa 
bumi ini terkonsentrasi di daerah sekitar pusat 
gempa bumi dan mengarah ke timur dan teng-
gara dari kedudukan pusat gempa bumi. Pola 
kerusakan bangunan ini terjadi karena jarak 
yang dekat dengan pusat gempa bumi, batuan 
yang tersusun oleh pelapukan batuan rombakan 
gunung api muda, dan diperkirakan merupa-
kan zona sesar yang berarah barat laut – teng-
gara (NW – SE).

Gambar 9. Pola kelurusan (garis merah) berdasarkan gabungan data SRTM dan peta topografi yang ditumpangsusun de-
ngan sebaran kerusakan bangunan (biru bulat). Tanda bintang merah merupakan pusat gempa bumi tanggal 2 Juli  2013. 
Garis biru merupakan sungai.
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Untuk memastikan adanya sesar yang berarah 
barat laut – tenggara (NW – SE), maka perlu 
dilakukan penyelidikan menggunakan metode 
seismik, gaya merat, dan magnetik. Berdasar-
kan analisis penampang seismik, pola anomali 
Bouger, dan pola magnetik akan dapat lebih 
memastikan keberadaan sesar ini.

KESIMPULAN

Kejadian gempa bumi tanggal 2 Juli 2013 dise-
but Gempa bumi Aceh Tengah yang telah meng-
akibatkan bencana. Wilayah terparah akibat ke-
jadian gempa bumi Aceh tengah tersebut bera-
da di daerah Kecamatan Ketol yang merupakan 
efek langsung dari pergerakan sesar di sekitar 
pusat gempa bumi, sedangkan kerusakan ba-
ngunan di kota Takengon kemungkinan meru-
pakan efek dari penguatan gelombang gempa 
bumi pada lapisan lapuk di permukaan. Gempa 
bumi Aceh Tengah ini bukan disebabkan oleh 
aktivitas Sesar Sumatra, namun oleh sesar aktif 
lainnya yang merupakan sesar mendatar di dae-
rah Aceh Tengah  dengan kedudukan N 304oE/ 
69o dan rake 169o. Kejadian gempa bumi ini 
juga memicu terjadinya gerakan tanah. Gera-
kan tanah yang terjadi di daerah Ketol dimen-
sinya sangat besar. Beberapa retakan tanah yang 
terjadi akibat goncangan gempa bumi tersebut 
yang berada pada bagian atas lereng, berpotensi 
untuk terjadi gerakan tanah, apalagi bila dipicu 
oleh curah hujan.
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Penilaian bahaya lahar Gunung Salak
(Suatu pendekatan morfometri)

Lahar hazard assessment of Salak Volcano
(A morphometric approach)

Rusdi Muhardi, Boedi Tjahjono, dan D.P. Tejo Baskoro 

Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, IPB
Jln. Meranti, Wing 12 Level 5, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680 

ABSTRAK

Salak merupakan gunung api strato tipe A aktif di Provinsi Jawa Barat. Sejak letusan pada tahun 1938 sampai 
sekarang, gunung api ini jarang menunjukkan aktivitas yang signifikan, namun gunung api ini masih berba-
haya bagi daerah sekitarnya. Salah satu bahaya vulkanik Salak yang sangat penting adalah bahaya lahar, karena 
curah hujan tahunan relatif tinggi, dan sebagian besar wilayah di sekitar lembah sungai di daerah distal terda-
pat pemukiman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi geomorfologi Gunung api 
Salak, serta menilai bahaya lahar menggunakan pendekatan morfometri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Sungai Cikuluwung memiliki tingkat bahaya lahar tertinggi (84,74 %), apalagi sungai terhubung langsung ke 
kawah aktif, yaitu Kawah Ratu. Karena kawah terletak di bagian lereng yang lebih rendah, maka lahar bisa 
mengalir menuju daerah distal dengan lebih cepat dari puncak, sehingga pengelolaan daerah distal di sekitar 
lembah Sungai Cikuluwung (terutama kawasan pemukiman) memerlukan konsep yang spesifik.

Kata kunci: bahaya lahar, Gunung api Salak, morfometri, Sungai Cikuluwung

ABSTRACT

Salak is an a type of active stratovolcano in West Java Province. Since its eruption of 1938 until now, the volcano 
rarely showed significant activity, however the volcano is still dangerous for the surrounding area. One of important 
volcanic hazards for Salak is  lahar hazard, since the annual rainfall is relatively high and most of river valleys in 
distal areas and the surrounding occupied by settlements. The purpose of this study is to identify the geomorphologi-
cal condition of Salak Volcano, and to assess lahar hazard using morphometric approach. The results showed that 
Cikuluwung River has the highest level of lahar hazard (84,74 %), moreover the river is directly connected to active 
crater, the so-called Kawah Ratu. Since the crater is located in lower flank, the lahar can flow toward the distal area 
faster then usual (from the peak), so the management of distal area around the Cikuluwung River valley (especially 
the settlement areas) require specific concepts. 

Keywords: lahar hazard, Salak Volcano, morphometry, Cikuluwung
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gunung api Salak adalah salah satu gunung 
api strato aktif tipe A di Provinsi Jawa Barat 
yang terletak tidak jauh (60 km) dari Jakarta, 
ibu kota Negara Indonesia. Jarak yang tidak 
jauh ini menyebabkan gunung api ini dapat 
menjadi ancaman bagi Jakarta jika terjadi le-
tusan. Thouret, 2000 menyebutkan bahwa 
kota-kota besar dunia yang terancam ben-
cana adalah Kairo, Jakarta, Manila, Lima, Los 
Ange les, Meksiko, dan Tokyo. Analisis mau-
pun prediksi bahaya erupsi gunung api selalu 
dihadapkan pada ketidakpastian, baik dari segi 
waktu, besaran letusan, serta pola sebaran ba-
haya vulkaniknya. Ketidakpastian tersebut da-
pat menjadikan penilaian bahaya menjadi leb-
ih rumit dan kompleks. Apalagi, jika ditambah 
dengan minimnya data atau catatan sejarah 
letusan yang pernah terjadi. Namun demikian, 
prediksi bahaya vulkanik sangatlah penting 
dan mendesak dilakukan untuk mendukung 
perencanaan wilayah maupun program mana-
jemen risiko guna meminimalkan dampak le-
tusan di waktu yang akan datang. 

Hartmann (1938) mengingatkan bahwa Gu-
nung api Salak dan gunung api lain di sekitar-
nya merupakan gunung api yang memiliki pe-
riode istirahat yang panjang. Kondisi tersebut 
sekaligus memberi indikasi bahwa sewaktu-
waktu gunung gunung api tersebut dapat me-
lepas energinya serta menunjukkan kekuatan 
letusannya. Dalam rentang waktu antara tahun 
1699–1938 Gunung api Salak tercatat meng-
alami beberapa kali letusan, namun letusan 
terakhir diketahui pada tahun 1938. (Tabel 1)

Tabel 1.  Catatan Sejarah Letusan Gunung api Salak tahun 

1699–1938 

Proses erupsi dapat menghasilkan beberapa ba-
haya (multi-hazard), baik secara langsung mau-
pun tidak langsung yang dapat mengancam 
kehidupan dan lingkungan di sekitarnya. Salah 
satu diantara bahaya tersebut adalah bahaya la-
har, terlebih jika terjadi banjir lahar yang me-
luap keluar dari lembah sungai dan menutup 
wilayah pertanian, wilayah terbangun, serta in-
fra-struktur lain yang ada. Vallance et al. (2001) 
menjelaskan bahwa bahaya lahar terjadi ketika 
air permukaan memobilisasi material sisa erupsi 
gunung api berupa abu vulkanik, batu, pasir, 
dan kerikil, serta puing-puing vulkanik lainnya 
melalui lembah sungai dengan volume yang be-
sar. Dengan kata lain, penilaian tingkat bahaya 
sangatlah bergantung pada sebaran dan ukuran 
partikel, serta tingkat akumulasi tefra (tephra) 
yang merupakan material hasil letusan pada tu-
buh gunung api. 

Faktor geomorfologi gunung api dan kondi-
si Daerah Aliran Sungai (DAS) juga sangat 
menentukan dalam penilaian bahaya lahar. 
Pendekatan ini pernah dilakukan Swardana 

Tahun 
Letusan

Sumber Letusan Jenis 

Letusan

VEI

1699 Salak 1 Magmatik ?

1780 Kawah Ratu Freatik 2

1902 Kawah Ratu Freatik 2

1919 Kawah Ratu Freatik 2

1935 Kawah Cikulu-
wung Putri

Freatik 2

1938 Kawah Cikulu-
wung Putri

Freatik 2
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(2014) dalam melakukan studi geomorfologi 
untuk pemo delan bahaya lahar di Gunung Ke-
lud. McClung (2005) lebih jauh menyatakan 
bahwa metode penilaian bahaya lahar meli-
batkan studi yang sangat kompleks dan rinci 
terkait dengan distribusi material, volume dan 
komposisi, serta mekanisme pola aliran DAS 
yang terkait de ngan geomorfologi gunung api. 
Semua informasi tersebut dapat dikalibrasi 
dalam suatu model untuk meramalkan bahaya 
lahar.  

Metode penilaian bahaya lahar telah berkem-
bang, di antaranya adalah pemodelan dengan 
metode komputerisasi (computational model), 
seperti LAHARZ (Munoz-Salinas et al. 2009) 
dan Titan 2D (Sheridan et al. 2005). Begitu 
pula pemodelan yang dilakukan oleh Huggel 
et al. (2008) dan Hubbard et al. (2008) yang 
terkait dengan pengujian akurasi data digital 
ele vation model (DEM) untuk penilaian bahaya 
lahar. Pada umumnya, pengujian model dilaku-
kan melalui perbandingan serta estimasi data 
riil setelah terjadinya letusan gunung api. Hasil 
pengujian tersebut kemudian dijadikan sebagai 
asumsi dasar untuk memprediksi bahaya letu-
san di kemudian hari. Dengan demikian sejarah 
letusan masa lalu adalah salah satu faktor lain 
yang sangat penting dalam penilaian bahaya. 
Menurut Avolio et al. (2010) rekonstruksi se-
jarah letusan masa lalu dapat dilakukan melalui 
proses kompilasi data, peta, atau informasi lain 
seputar peristiwa letusan masa lalu yang kemu-
dian dapat divalidasi kembali melalui pemba-
caan bentuklahan (landform). 

Terkait dengan sejarah, Gunung api Salak 
merupakan salah satu gunung api di Indonesia 
yang tidak mempunyai banyak catatan sejarah 
atau dokumen letusan masa lalu. Oleh karena 

itu untuk memetakan daerah bahaya vul-
kanik, atau bahaya lahar khususnya, bukanlah 
pekerjaan mudah, sehingga diperlukan suatu 
pendekatan tertentu sesuai dengan ketersediaan 
data yang ada pada gunung api tersebut. Data 
penginderaan jauh terkait dengan elevasi lahan 
kini telah berkembang dan banyak tersedia di 
internet secara gratis, demikian pula dengan pe-
manfaatan DEM untuk berbagai tujuan sema-
kin berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini 
bermaksud untuk memanfaatkan data DEM 
untuk membangun model penilaian bahaya la-
har. 

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi 
geomorfologi (bentuklahan) Gunung api Salak , 
dan membangun model morfometri untuk 
memprediksi bahaya lahar Gunung api Salak.

METODOLOGI

Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilakukan selama bulan Sep-
tember 2012 hingga September 2013. Lokasi 
penelitian mencakup Gunung api Salak dan 
sekitarnya, dengan batas terluar berada pada 
radius 20 km dari pusat letusan (Kawah Ratu) 
dan mengambil batas terluar wilayah adminis-
trasi kecamatan dalam radius tersebut. Secara 
administratif, Gunung api Salak meliputi dua 
wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor dan 
Kabupaten Sukabumi.

Metode Analisis 

Data penelitian yang digunakan dalam pene-
litian ini terdiri dari data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil veri-
fikasi lapangan, sedangkan data sekunder di-
ambil dari beberapa sumber, yaitu data DEM 
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ASTER (30 m), peta geologi Gunung api Salak 
skala 1:50.000 (Zaennudin, drr., 1993), dan 
laporan-laporan pengamatan dan penyelidikan 
gunung api yang bersumber dari Pusat Vul-
kanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVM-
BG). Alat pengolah data yang digunakan beru-
pa komputer dengan software sistem informasi 
geografi, serta alat-alat dokumentasi lain untuk 
survei lapangan. 

Kajian geomorfologi mengutamakan pada 
identifikasi bentuklahan melalui interpretasi 
visual data DEM yang dibantu dengan data ge-
ologi dan peta kontur (interval 25 m). Berdasar-
kan geomorfologinya, tubuh gunung api dapat 
dibedakan menjadi beberapa fasies. Bronto 
(2006) menjelaskan bahwa fasies gunung api 
terdiri atas fasies sentral (daerah puncak), fasies 
proksimal (lereng atas), fasies medial (lereng 

bawah), dan fasies distal (kaki dan dataran di 
sekeliling gunung api). 

Gunung api Salak memilki bentuk kerucut 
komposit yang telah mengalami proses uba-
han secara priodik sehingga dalam bentuknya 
saat ini, fasies sentral terdiri dari tiga puncak. 
Kondisi tersebut menyebabkan sulitnya menen-
tukan batas fasies sentral gunung api. Namun 
untuk penilaian bahaya lahar dalam penelitian 
ini, fasies Gunung api Salak dibagi menjadi 
tiga, yaitu fasies proksimal, medial, dan distal, 
dengan batas fasiesnya dipilahkan berdasarkan 
bentuklahan gunung api. Daerah fasies proksi-
mal terdiri dari daerah puncak dan lereng atas 
kerucut vulkanik, sedangkan untuk daerah fa-
sies medial terdiri dari lereng tengah dan lereng 
bawah. Daerah fasies distal berada pada lereng 
kaki vluvio-vulkanik (Gambar 1).

Gambar 1.  Daerah fasies proksimal, medial, dan distal Gunung api Salak.
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Metode analisis yang dijadikan dasar dalam 
pemodelan morfometri bahaya lahar lahar 
adalah volume Tephra, kecepatan drainase, Gra-
dien sungai, dan kelengkungan aliran (Tabel 2). 

Daerah fasies proksimal dan medial yang meru-
pakan daerah tangkapan material vulkanik 
akan banyak berpengaruh terhadap bahaya la-
har di daerah fasies distal (Gambar 2). Ketika 
air hujan dan aliran permukaan memobilisasi 
material vulkanik melalui lembah sungai, maka 
kondisi geomorfologi gunung api dan karak-
teristik DAS pada daerah fasies proksimal dan 
medial sangat mempengaruhi aliran lahar ke 
daerah fasies distal sebagai daerah terdampak 
oleh aliran lahar.

Daerah Fasies Proksimal-Medial

Daerah fasies proksimal-medial adalah daerah 
tangkapan material (piroklastik atau tefra) yang 
juga merupakan lokasi sumber terbentuknya 

Analisis Rumus Keterangan Referensi Ilustrasi

Volume Tephra

Volume total
Volume
Ukuran partikel
Durasi waktu

V (m3)
dV (m3)
dt (mm)
T (menit)

(Connor et al. 
2011)

Kerapatan 
drainase

Kerapatan Drainase
Total panjang aliran sungai
Luas DAS

D (km/km2)
L (km)
A (km2)

(Asdak. 2010)

Gradien sungai

Gradien sungai
Elevasi titik hulu sungai
Elevasi titik hilir sungai
Panjang aliran sungai utama

G (m/km)
Emax (m)
Emin (m)
Pa (km)

(Nagel et al. 
2006)

Kelengkungan 
aliran (stream 
sinuosity)

Kelengkungan aliran
Panjang sungai utama
Panjang lembah sungai 
utama

S (m/km)
d (m)
p (km)

(Kedareswa-
rudu et al. 
2013)

lahar. Oleh karena itu, model untuk mempre-
diksi besarnya volume material yang tersedia 
digunakan rumusan sebagai berikut:

Indikator Ketersediaan Tefra

dengan, HZtefra merupakan faktor ketersedi-
aan tefra pada daerah fasies proksimal-medial, 
V merupakan volume total tefra pada daerah 
fasies proksimal-medial, dan C merupakan ja-
rak antara sumber letusan ke wilayah DAS yang 
berada pada daerah fasies proksimal-medial. 

Dengan menggunakan software Erup3 
(Wohletz, 1999) volume tefra yang dihasilkan 
dilakukan melalui proses tujuh kali kalibrasi, 
dengan asumsi bahwa distribusi ukuran partikel 
akan variatif berdasarkan gradasi penurunan 
ukuran partikel, yaitu 500 mm, 300 mm, 100 

Tabel 2. Dasar Metode Analisis
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mm, 30 mm, 10 mm, 1 mm, dan 0,5 mm, de-
ngan jarak antararea distribusi masing-masing 
sekitar 1,5 km. Tinggi kolom letusan diasusmsi-
kan setinggi ± 10 km (sub-plinian) dan rata-rata 
kecepatan angin di daerah fasies proksimal-me-
dial = 11 knot (berdasarkan data klimatologi). 

Data a ngin diperoleh dari Stasiun Klimatologi 
Kelas I Dramaga Bogor yang meliputi data ra-
ta-rata arah dan kecepatan angin dominan (bu-
lanan). Data tersebut adalah data tahun 2012 
yang diambil dari dua stasiun (St) pengama-
tan, yaitu stasiun Dramaga dan stasiun Citeko 
(Gambar 3 dan Gambar 4), dan merupakan 
data angin terlengkap untuk satu tahun peng-
ukuran. Meskipun ada keterbatasan data angin 
ini, namun diharapkan data tersebut dapat di-
gunakan untuk merepresentasikan pola arah 
dan kecepatan angin dominan pada Gunung 
api Salak. Kedua stasiun tersebut, yaitu St. 
Dramaga berlokasi di sebelah utara Gunung api 
Salak, dan St. Citeko berlokasi di sebelah timur 
Gunung api Salak.

Gambar 2. Hubungan daerah fasies proksimal-medial dan 
distal.

Gambar 3. Persentase arah dan kecepatan angin dominan (St. Dramaga) Hubungan daerah fasies prok-Persentase arah dan kecepatan angin dominan (St. Dramaga) Hubungan daerah fasies prok-
simal-medial dan distal.



Penilaian bahaya aliran lahar Gunung api Salak (Suatu pendekatan 
morfometrik) - Rusdi Muhardi, et al.

99

Selanjutnya, volume yang dihasilkan dari proses 
kalibrasi dibagi dengan ukuran partikel yang 
ditentukan secara gradual (500 mm, 300 mm, 
100 mm, 30 mm, 10 mm, 1 mm, dan 0,5 mm). 
Hasil dari perbandingan tersebut kemudian di-
kalikan dengan durasi waktu, yaitu 1 jam (60 
menit) sebagai asumsi batas waktu pengukuran 
total volume. Berdasarkan parameter tersebut di 
atas, hasilnya dapat menggambarkan total vo-
lume atau tingkat akumulasi tefra pada daerah 
fasies proksimal-medial. Untuk melihat sejauh 
mana tingkat akumulasi tefra pada masing-
masing DAS, maka selanjutnya total volume 
tersebut dibagi dengan jarak masing-masing 
DAS ke sumber letusan. Hasil dari kalibrasi ini 
menggambarkan total tingkat akumulasi tefra 
di daerah fasies proksimal-medial.

Indikator Morfometri DAS

dengan, HZdas merupakan faktor morfometri 
DAS pada daerah fasies proksimal-medial, D 
merupakan kerapatan drainase, dan G meru-
pakan gradien sungai utama. Penilaian ini akan 
menghasilkan tingkat kompleksitas DAS yang 
terkait dengan ancaman lahar. Dengan meng-
gabungkan hasil penilaian dari indikator ke-
tersediaan tefra dan morfometri DAS, maka 
untuk mendapatkan nilai bahaya lahar pada 
daerah fasies proksimal-medial, dilakukan ber-
dasarkan persamaan berikut: 

Gambar 4. Persentase arah dan kecepatan angin dominan (St. Citeko).
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dengan, HZpm merupakan bahaya lahar pada 
DAS daerah fasies proksimal-medial, sedang-
kan V, D, G masing-masing adalah total vol-
ume tefra, kerapatan drainase, dan gradien 
sungai utama, yaitu merupakan tiga parameter 
yang memiliki indikasi bahaya meningkat jika 
nilai semakin tinggi, sedangkan C yang meru-
pakan jarak antara sumber letusan ke wilayah 
DAS, memiliki indikasi sebaliknya, yaitu se-
makin jauh jarak maka semakin menurunkan 
tingkat bahaya lahar.

Indikator penilaian morfometri DAS yang di-
gunakan dalam metode penelitian ini merupak-
an indikator yang secara relatif tidak mengalami 
perubahan secara signifikan, baik sebelum letu-
san terjadi, selama letusan, maupun setelah le-
tusan. Hal ini dikarenakan bahaya lahar (aliran 
maupun banjir lahar) juga terkait erat dengan 
faktor curah hujan, dimana faktor ini tidak mu-
dah diprediksi selama periode letusan berlang-
sung, sehingga membutuhkan tingkat akuisisi 
dan akurasi data yang tinggi. Namun sebagai 
asumsi secara umum, dalam rencanan tata ru-
ang wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor 2005-
2025, dan RTRW Kabupaten Sukabumi 2011-
2031, dijelaskan bahwa rata-rata curah hujan 
tahunan di daerah fasies proksimal-medial Gu-
nung api Salak sangatlah tinggi, yaitu berkisar 
antara 4.500-6.000 mm/tahun. Curah hujan 
tersebut meliput beberapa DAS pada daerah fa-
sies proksimal, medial, dan distal yang masuk 
dalam wilayah penelitian (Gambar 5). 

DAS tersebut terdiri dari beberapa sub-DAS 
yang ada pada ketiga daerah fasies Gunung api 
Salak. Sub-DAS tersebut kemudian digabung-
kan sehingga membentuk beberapa DAS di-
mana sungai utamanya berhulu di Gunung api 
Salak. Tiap DAS memiliki sungai utama yang 

berada dalam satu kesatuan sistem aliran dari 
hulu yaitu daerah fasies proksimal, hingga dae-
rah hilir yaitu fasies distal. 

Daerah Fasies Distal

Bahaya aliran lahar pada daerah fasies distal san-
gat terkait faktor-faktor bahaya pada daerah fa-
sies proksimal-medial, terutama terkait dengan 
daya tampung lembah sungai dan pengendapan 
material lahar. Dalam konteks ini, khusus un-
tuk indikator kelengkungan sungai utama san-
gat mempengaruhi tingkat pengendapan mate-
rial lahar. Penilaian morfometri lembah sungai 
pada daerah fasies distal dilakukan dengan 
persamaan:

dengan, Metridistal merupakan karakteristik 
morfometri lembah sungai daerah fasies distal, 
Sdis merupakan tingkat kelengkungan sungai 
pada daerah fasies distal, dan L merupakan 
rata-rata daya tampung lembah sungai utama 
pada daerah fasies distal. Adapun rata-rata daya 
tampung lembah sungai utama diukur melalui 
persamaan:

dengan, L merupakan rata-rata daya tampung 
lembah sungai, ∑Ut merupakan tinggi penam-
pang, ∑Ul merupakan lebar penampang, dan 
Pa merupakan panjang aliran sungai utama 
pada daerah fasies distal. Angka 5 menunjuk-
kan jumlah sampel yang diambil dari tiap seg-
men sungai utama pada daerah fasies distal.

Karakteristik kelengkungan sungai utama pada 
daerah distal bersifat menurunkan kecepatan 
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aliran lahar sehingga berpotensi untuk mende-
posisikan lahar di dasar lembah. Oleh karena 
itu, kelengkungan berdampak pada pengura-
ngan daya tampung lembah sungai, sehingga 
semakin tinggi nilainya maka akan meningkat-
kan peluang pengendapan yang selanjutnya be-
rakibat pada pengurangan daya tampung, dan 
terjadinya perluapan lahar keluar lembah (ban-
jir lahar). Karakteristik nilai L memiliki indikasi 
semakin tinggi nilainya, maka akan semakin 
menekan peluang terjadinya banjir lahar.

Bahaya lahar daerah fasies distal merupakan 
suatu rasio antara bahaya lahar pada daerah 
fasies proksimal-medial (Persamaan 3) dengan 
karakteristik morfometri lembah sungai pada 

daerah fasies distal (persamaan 4). Oleh karena 
itu, penilaian bahaya lahar dilakukan dengan 
persamaan:

dengan, HZdistal merupakan bahaya lahar dae-
rah fasies distal, HZpm merupakan bahaya la-
har pada DAS daerah fasies proksimal-medial, 
sedangkan Metridistal merupakan karakteristik 
morfometri lembah sungai di daerah fasies dis-
tal. Nilai total HZdistal mengindikasikan bah-
wa semakin besar nilai, maka semakin tinggi 
tingkat bahaya lahar, dan jika sebaliknya, maka 
semakin rendah tingkat bahaya lahar. 

Gambar 5. DAS dan sungai utama di wilayah penelitian.
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PEMBAHASAN

Geomorfologi Gunung Api Salak

Hasil interpretasi geomorfologi menunjukkan 
bahwa di daerah penelitian terdapat sembilan 
bentuklahan, yaitu kawah tua denudasional 
(Vs.1) dengan luas 1,58 km², lereng puncak 
kerucut vulkanik (Vs.2) dengan luas 7,99 km², 
lereng atas kerucut vulkanik (Vs.3) dengan luas 
41,58 km², lembah utama kerucut vulkanik 
(Vs.7) dengan luas 4,75 km², lereng tengah 
kerucut vulkanik (Vs.4) dengan luas 58,34 
km², lereng bawah kerucut vulkanik (Vs.5) 
dengan luas 134,05 km², dataran fluvio-vul-
kanik (Vs.6) dengan luas 160,55 km², kubah 
lava (Vs.8) dengan luas 1,30 km², dan bukit 
kapur-Cibodas (Vs.9) dengan luas 1,47 km² 
(Gambar 6).  

Berdasarkan morfologinya, tubuh gunung api 
ini mempunyai elevasi antara 400–2.211 m 
dpl. Pada bagian puncak, tampak tidak utuh 
lagi karena telah mengalami perubahan mor-
fologi oleh proses destruksi letusan masa lalu 
serta proses denudasi yang mengikutinya. Salah 
satu hasil dari proses tersebut adalah terben-
tuknya lembah utama (Vs.7) yang lebar dan 
dalam. Lembah tersebut menyerupai tapal kuda 
membentang dari bagian puncak ke arah timur-
laut dan dicirikan oleh lereng-lerengnya yang 
curam. Kawah aktif yang biasanya terdapat 
pada bagian puncak tidak meninggalkan indi-
kasi yang jelas, namun kawah tua yang sudah 
tidak aktif (Vs.1) dapat ditemui di bagian sisi 
barat dari ujung puncak lembah utama. Lokasi 
kawah aktif yang ada sekarang terdapat pada le-
reng tengah yang terdiri atas tiga titik aktivitas, 

Gambar 6. Bentuk lahan Gunung Api Salak.
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diberi nama Kawah Ratu, Kawah Hirup, dan 
Kawah Paeh. Dari pengamatan lapangan Kawah 
Ratu merupakan kawah terbesar dibandingkan 
dengan dua kawah lainnya meskipun ketiganya 
menunjukkan aktivitas hydrothermal. 

Berdasarkan posisi kawah tua dan aktif ini, maka 
dapat disimpulkan bahwa migrasi titik aktivitas 
vulkanik (kawah) telah terjadi pada gunung api 
ini, yaitu dari puncak ke bagian samping keru-
cut vulkanik meskipun belum diketahui sejak 
kapan terjadinya. Bentuk lahan kerucut vulkan-
ik dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 
lereng puncak, lereng atas, lereng tengah, dan 
lereng bawah berdasarkan perbedaan kemir-
ingan lereng secara umum. Kerucut vulkanik 
merupakan bentuk lahan yang berjarak paling 
dekat dengan pusat letusan (kawah) dan ter-
bentuk secara bertahap sejak letusan pertama. 
Bersamaan dengan perkembangannya, proses 
denudasi berjalan secara aktif mengiringinya 
sehingga menghasilkan kikisan berpola radial 
pada tubuh gunung api tersebut. Salah satu 
kikisan besar yang tampak pada DEM adalah 
lembah utama. 

Jika melihat polanya, lembah utama ini tampak 
lurus, sehingga sangat mungkin jika perkem-
bangannya banyak dikontrol oleh suatu kelu-
rusan (line ament) yang melintas di bawahnya.  
Bagian yang paling bawah dari tubuh gunung 
api merupakan dataran fluvio-vulkanik yang 
dicirikan oleh relief landai hingga datar, berada 
cukup jauh dari pusat letusan (lereng kaki), dan 
terbentuk oleh proses fluvial dengan material 
utama vulkanik dari Gunung api Salak. Dengan 
demikian secara umum dataran ini merupakan 
wilayah proses deposisi dari aliran-aliran lahar.

Bahaya Lahar Gunung api Salak

Daerah Fasies Proksimal-Medial

Bahaya lahar yang terbentuk di daerah fasies 
proksimal-medial lebih ditentukan oleh perse-
baran abu vulkanik yang dipengaruhi oleh arah 
dan kecepatan angin dominan. Hal tersebut 
dengan asumsi bahwa kondisi angin di kemu-
dian hari pada saat letusan terjadi adalah mi-
rip dengan kondisi arah angin dominan tahun 
2012 dan ukuran partikel terdistribusi secara 
gradual mengikuti jarak dari sumber letusan 
sesuai arah angin, maka pola distribusi tefra 
pada daerah fasies proksimal-medial dapat di-
prediksi seperti yang disajikan pada Gambar 7. 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa semakin 
jauh jarak dari pusat letusan, maka ukuran 
partikel semakin kecil, sedangkan ketebalan 
endapan partikel sebaliknya, yaitu berband-
ing terbalik dengan jarak dari sumber letusan. 
Gradasi penurunan ukuran partikel antara 500 
mm hingga 0,5 mm, dengan jarak antar ukuran 
partikel sekitar 1,5 km. Prediksi ini merupakan 
konsep umum dan mengambil asumsi letusan 
bersifat konstan dan total waktu jatuhnya abu 
vulkanik pada daerah fasies proksimal-medial 
adalah 1 jam atau 60 menit. Tabel 3 menyaji kan 
hasil perhitungan pemodelan terkait dengan 
volume tefra yang diendapkan pada setiap DAS 
di kerucut vulkanik. Volume ini selanjutnya 
akan menjadi ancaman aliran lahar yang dapat 
terbentuk pada periode  pasca letusan. Hasil 
analisis morfometri DAS pada daerah fasies 
proksimal-medial menunjukkan bahwa DAS 
Cijeruk memiliki kerapatan drainase tertinggi, 
yaitu sebesar 2.335 m/km², sedangkan untuk 
DAS Cicurug memiliki ke rapatan  drainase 
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No DAS Volume  (m3)
Jarak dari Sumber 
Letusan

HZtefra %

1. Cicurug 66.069.241 6,92 9.547.578 5,52

2. Cijeruk 138.303.780 9,45 14.635.321 8,47

3. Cikuluwung 268.277.939 4,19 64.028.148 37,04

4. Gunungmalang 105.285.287 7,63 13.798.858 7,98

5. Gunungpicung 204.895.687 8,08 25.358.377 14,67

6. Tamansari 188.673.808 8,62 21.887.912 12,66

7 Tapos 144.694.974 6,13 23.604.400 13,66

Total 172.860.594

Gambar 7. Pola distribusi tefra pada daerah proksimal-medial.

Tabel 3. Persentase Distribusi Tefra Pada Tiap DAS
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Gambar 8. Gradien sungai dan kerapatan drainase DAS proksimal-medial.

No DAS Hzpm %

1. Cicurug 218.171 1,55

2. Cijeruk 1.614.917 10,08

3. Cikuluwung 4.933.824 30,80

4. Gunungmalang 2.216.417 15,71

5. Gunungpicung 1.536.081 9,59

6. Tamansari 2.374.860 14,82

7. Tapos 2.796.246 17,45

Total 16.020.516

Tabel 4. Persentase Tingkat Bahaya Lahar Daerah Prok-
simal-medial

Dari hasil analisis bahaya lahar daerah fasies 
proksimal-medial, didapatkan bahwa DAS Ci-
kuluwung tergolong memiliki tingkat bahaya 
tinggi untuk melahirkan aliran lahar (30,80%) 
dibandingkan dengan DAS lainnya di daerah 
fasies proksimal-medial, seperti Cijeruk, Gu-
nungmalang, Tamansari, dan Tapos, sedangkan 
bahaya yang paling rendah terdapat di DAS 
Cicurug (Tabel 4 dan Gambar 9).

 terendah yaitu sebesar 313 m/km². Adapun 
untuk kecuraman sungai utama dari keseluru-
han DAS pada daerah fasies proksimal-medial, 
sungai utama DAS Gunungmalang merupakan 
yang paling curam, yaitu sebesar 86,47 m/km², 
sedangkan kecuraman terendah ada pada su-
ngai utama DAS Gunungpicung (Gambar 8).

Daerah Fasies Distal

Kompleksitas bahaya lahar pada daerah fasies 
proksimal-medial secara otomatis akan mem-
pengaruhi bahaya di daerah fasies distal.  
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Gambar 9. Bahaya lahar daerah proksimal-medial.

Hal ini disebabkan oleh sifat dari bahaya lahar 
itu sendiri yang secara umum terjadi di sepan-
jang aliran sungai utama dan merupakan satu 
kesatuan dari sistem pengaliran pada setiap 
DAS. Beberapa variabel yang perlu dianalisis 
untuk penilaian bahaya lahar di daerah fasies 
distal adalah karakteristik morfometri sungai 
utama, yaitu daya tampung dan kelengkungan 
sungai. Berdasarkan hasil analisis morfometri, 
diketahui bahwa sungai yang memiliki tingkat 
kelengkungan tinggi adalah sungai Gunungpi-
cung, yaitu sebesar 22,84%, diikuti oleh sungai 
Tamansari (21,78%), sungai Cijeruk (19,87%), 
sungai Cikuluwung (12,40%), sungai Tapos 
(11,59%), dan yang terendah adalah sungai 
Gunungmalang (11,52%). Khusus untuk su-
ngai Cicurug diberi angka 0 dikarenakan su-

ngai ini tidak memiliki daerah fasies distal, di-
mana sistem aliran sungainya menyatu dengan 
aliran su ngai-sungai lain yang daerah hulunya 
bersumber dari gunung api lain di sekitar Gu-
nung api Salak. Adapun daya tampung rata-
rata sungai utama di daerah fasies distal yang 
bernilai besar adalah sungai Cikuluwung, yaitu 
51,44%, kemudian diikuti oleh sungai Cijeruk 
(21,86%), Gunungmalang (8,70%), Tamansari 
(8,05%), Tapos (6,93%), dan yang terendah 
adalah sungai Gunungpicung (3,02%). Sungai 
Cikuluwung dan Cijeruk merupakan sungai 
yang relatif lebar dengan kisaran antara 8-18 
m. Kondisi inilah yang menyebabkan kedua 
sungai tersebut memiliki rata-rata luas penam-
pang yang besar termasuk daya tampungnya. 
Gambar 10 memperlihatkan persentase tingkat 
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No. DAS Hzpm Metridistal Hzdistal (%)

1. Cicurug 248.171 0,00000 0,00

2. Cijeruk 1.614.917 0,00012 6,35

3. Cikuluwung 4.933.824 0,00003 84,74

4. Gunungmalang 2.516.417 0,00038 3,00

5. Gunungpicung 1.536.081 0,00292 0,24

6. Tamansari 2.374.860 0,00064 1,70

7. Tapos 2.796.246 0,00032 3,96

Gambar 10. Persentase tingkat kelengkungan dan rata-rata daya tam-
pung lembah sungai daerah fasies distal.

Tabel 5.  Persentase Tingkat Bahaya Lahar Daerah Fasies Distal

kelengkungan sungai utama pada daerah distal 
serta rata-rata daya tampung lembah sungai ter-
kait. Cikuluwung memiliki tingkat bahaya yang 
paling tinggi yaitu 84,74%. Selain itu, tingkat 
bahaya yang tergolong tinggi juga berada pada 
Sungai Cijeruk dengan tingkat bahaya yaitu 
sebesar 6,35%. Adapun yang termasuk kategori 
tingkat bahaya rendah adalah sungai Gunung-
picung dan Cicurug  (Tabel 5 dan Gambar 11). 
Walaupun Sungai Cikuluwung memiliki daya 

tampung yang besar serta kelengkungan su ngai 
yang relatif kecil, sungai ini tetap memiliki po-
tensi bahaya banjir lahar. Hal ini dikarenakan 
sungai ini memiliki sistem pengaliran yang 
terhubung langsung dengan sumber letusan 
di daerah fasies proksimal, yaitu Kawah Ratu. 
Dengan kondisi demikian, maka apabila turun 
hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu 
yang lama, sungai ini akan lebih aktif meng-
hasilkan aliran lahar. 
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KESIMPULAN

Sungai Cikuluwung merupakan sungai yang 
mempunyai tingkat bahaya lahar yang paling 
tinggi, yaitu 84,74 % dan sungai ini memiliki 
sistem pengaliran yang terhubung langsung 
dengan sumber letusan (Kawah Ratu). Dengan 
demikian pengelolaan daerah distal di sekitar ali-
ran Sungai Cikuluwung (terutama wilayah per-
mukiman) memerlukan kecermataan tersendi-
ri, apalagi sumber letusan (kawah) berada pada 
lereng tengah (tidak berada di puncak gunung 
api), sehingga waktu tempuh aliran lahar men-
capai daerah distal semakin pendek atau cepat. 

Gunung api Salak memiliki periode istirahat 
yang panjang, sehingga proses denudasi meru-
pakan proses yang aktif mendukung perkem-

bangan tubuh gunung api Salak. Lembah uta-
ma yang terbuka lebar dan mengarah ke arah 
timur laut merupakan salah satu contoh aktif-
nya proses denudasi sehingga lembah ini mem-
punyai ukuran paling besar, meskipun faktor 
lain seperti kelurusan (lineament) yang melintas 
di bawahnya, diduga ikut berperan memper-
cepat perkembangannya, melalui proses erosi 
dan longsor.
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Kelas tektonik sesar Palu Koro, Sulawesi Tengah

Tectonic class of Palu Koro Fault, Central Sulawesi

Supartoyo, Cecep Sulaiman, dan Deden Junaedi 

Badan Geologi, Jln. Diponegoro No. 57, Bandung 

ABSTRAK

Sesar Palu Koro terletak di sepanjang lembah Palu Koro yang membentang dari Teluk Palu ke arah tenggara. 
Sesar ini merupakan struktur geologi utama di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan data Shuttle Radar To-
pography Mission (SRTM) terlihat dengan jelas adanya kelurusan sepanjang lembah Palu Koro yang berkaitan 
dengan keberadaan Sesar Palu Koro. Sebaran Sesar Palu Koro dapat dibagi menjadi tujuh segmen dengan 
urutan dari utara ke selatan adalah S6, S5, S4, S3, S2, S1, dan S0. Tulisan ini menganalisis kelas tektonik Sesar 
Palu Koro berdasarkan metode morfometri sinusitas muka pegunungan dan perbandingan lebar dan tinggi 
lembah. Morfometri merupakan pengukuran secara kuantitatif dari bentuk lahan yang meliputi lembah, muka 
pegunungan, luas daerah aliran sungai, tinggi, dan panjang sungai. Nilai parameter morfometri sinusitas muka 
pegunungan Sesar Palu Koro berkisar antara 1,0008 hingga 2,3367, sedangkan nilai perbandingan lebar dan 
tinggi lembah berkisar antara 0,03936 hingga 0,9732. Berdasarkan analisis morfometri menggunakan dua pa-
rameter tersebut terlihat bahwa semua segmen Sesar Palu Koro tergolong kelas tektonik tinggi dan menengah, 
dan pada segmen bagian selatan, yaitu segmen S0, S1, S2, dan S3 kelas tektoniknya cenderung lebih tinggi 
dibandingkan segmen pada bagian utara, yaitu S4, S5, dan S6.

Kata Kunci: morfometri, sinusitas muka pegunungan,  perbandingan lebar dan tinggi lembah, kelas tektonik

ABSTRACT

Palu Koro Fault lies along Palu valley that stretches from the Gulf of Palu to the southeast. This fault is a major 
geologic structure in the Province of Central Sulawesi. Based on data from the Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM) lineament is clearly seen along the valley of Palu Koro  which is related to the presence of Palu Koro Fault. 
The distribution of Palu Koro Fault can be divided into seven segments with sequence from north to south are S6, S5, 
S4, S3, S2, S1, and S0 respectively. This paper analyzes tectonic classes of Palu Koro Fault based on morphometry 
methods of mountain front sinuosity and ratio of valley floor width to valley depth. Morphometry is a quantitative 
measurement of the shape of landform including valley, mountain front, width of drainage basin, height  and length 
of rivers. The parameter values of mountain sinuosity of Palu Koro Fault range between 1.0008 to 2.3367, and 
the values of ratio of valley floor width to valley depth range between 0.03936 to 0.9732. Based on morphometry 
analysis using the both parameters it can be seen that all segments of Palu Koro Fault are classified as high to middle 
tectonic classes, whereas in the southern part (segments S0, S1, S2, and S3) tend to have higher tectonic classes than 
in the north (segments  S4, S5, and S6).

Keyword: morphometry, mountain front sinuosity, ratio of valley floor width to valley height, tectonic class
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang 
terletak pada pertemuan empat lempeng yaitu 
Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan 
Laut Filipina (Hall, 2002). Pertemuan keempat 
lempeng  tersebut mengakibatkan terbentuknya 
tatanan tektonik yang rumit. Di wilayah Indo-
nesia bagian timur tataan tektoniknya melibat-
kan lempeng utama, mikro kontinen, dan bu-
sur kepulauan. Daerah Sulawesi merupakan ba-
gian dari wilayah Indonesia bagian timur yang 
memiliki tataan tektonik rumit.

Daerah Sulawesi Tengah merupakan salah satu 
daerah rawan bencana gempa bumi di Indone-
sia (Supartoyo dan Surono, 2008), karena ter-
letak dekat dengan sumber gempa bumi yang 
berada di darat dan di laut. Sebaran kejadian 
gempa bumi merusak Pulau Sulawesi ditampil-
kan pada Gambar 1. Sumber-sumber gempa 
bumi tersebut terbentuk akibat proses tektonik 
yang terjadi sebelumnya. Sumber gempa bumi 
di laut berasal dari penunjaman Sulawesi Utara 
yang terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi, 
sedangkan sumber gempa bumi di darat ber-
sumber dari beberapa sesar aktif di daratan Su-
lawesi Tengah, salah satunya adalah Sesar Palu 
Koro. 

Sesar Palu Koro merupakan sesar utama di Pu-
lau Sulawesi dan tergolong sebagai sesar aktif 
(Bellier et al., 2001). Wilayah Sulawesi Tengah 
paling tidak telah mengalami 19 kali kejadian 
gempa bumi merusak (destructive earthquake) 
sejak tahun 1910 hingga 2013 (modifikasi dari 
Supartoyo dan Surono, 2008). Beberapa kejadi-
an gempa bumi merusak tersebut pusat gempa 
buminya terletak di darat. Kejadian gempa 

bumi dengan pusat gempa bumi terletak di da-
rat di sekitar lembah Palu Koro diperkirakan 
berkaitan dengan aktivitas Sesar Palu. 

Tulisan ini akan membahas tentang kelas tek-
tonik Sesar Palu Koro berdasarkan analisis 
morfometri. Hasil analisis morfometri ini akan 
diverifikasi dengan kenampakan morfotektonik 
dan pengamatan lapangan. Dengan mengetahui 
pada bagian mana atau segmen mana dari Sesar 
Palu Koro yang memiliki kelas tektonik yang 
lebih tinggi akan membantu untuk melakukan 
kegiatan mitigasi gempa bumi di sepanjang 
Zona Sesar Palu Koro. Kelas tektonik lebih 
tinggi memiliki kecenderungan potensi bahaya 
tektonik (kegempaan) lebih tinggi (El Ham-
douni et al., 2008; Dehbozorgi et al., 2010). 

Gambar  1. Peta sebaran pusat gempa bumi merusak dan 
tahun kejadian di Pulau Sulawesi (modifikasi dari Supar-
toyo dan Surono, 2008).
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Tataan Tektonik Daerah Sulawesi Tengah

Pulau Sulawesi terbentuk dari proses tektonik 
yang rumit, sehingga memberikan bentuk ke-
nampakan seperti sekarang. Beberapa peneliti 
telah mengemukakan pendapatnya tentang 
pembentukan Pulau Sulawesi antara lain 
Soekam to (1975), Hamilton (1979), Hall dan 
Wilson (2000). Hall dan Wilson (2000) meng-
gunakan istilah suture untuk menggambarkan 
kerumitan tektonik yang terjadi di Indonesia, 
termasuk di Pulau Sulawesi, dan mengiden-
tifikasi adanya lima suture di Indonesia, yaitu 
Suture Sulawesi, Maluku, Sorong, Banda, dan 
Kalimantan (Gambar 2). 

Menurut Hall dan Wilson (2000) suture Su-
lawesi terbentuk akibat proses tumbukan antara 
kontinen dan kontinen (Paparan Sunda dan 
Australia) yang merupakan daerah akresi yang 
sangat kompleks, tersusun oleh  fragmen ofiolit, 
busur kepulauan dan kontinen. Pembentukan 

suture Sulawesi diperkirakan terjadi pada Kala 
Oligosen Akhir dan berlanjut hingga Miosen 
Awal. Hingga saat ini diperkirakan deformasi 
tersebut masih berlangsung. Hamilton (1979) 
berdasarkan perbedaan litologi membagi Pu-
lau Sulawesi menjadi empat mandala (province) 
tektonik yaitu Lengan Utara (North Arm), Le-
ngan Selatan (South Arm), Lengan Timur (East 
Arm), dan Lengan Tenggara (Southeast Arm) 
(Gambar 3).

Metodologi

Metode yang dipergunakan untuk meng-
analisis kelas tektonik Sesar Palu Koro adalah 
morfometri. Peneliti sebelumnya, yaitu Bellier 
et al. (2001) belum melakukan pembagian ke-
las tektonik pada Sesar Palu Koro. Morfometri 
didefinisikan sebagai pengukuran kuantitatif 
bentuk bentang lahan (landscape) menyangkut 
karakteristik ukuran, elevasi (maksimum, mini-

Gambar 2. Lima suture (garis hitam diarsir) yang terdapat di Indonesia akibat dinamika tek-
tonik yang terjadi (Hall dan Wilson, 2000). Daerah warna abu-abu merupakan daerah perte-
muan antara Lempeng Eurasia, India-Australia, Pasifik, dan Filipina.
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mum atau rata-rata), dan lereng (Keller dan 
Pinter, 1996). Pengukuran kuantitatif meng-
ikuti kaidah geomorfologi sebagai objek de-
ngan membandingkan bentuk lahan (landform) 
dan menghitung parameter secara langsung 
yang bertujuan untuk identifikasi karakteristik 
dan tingkatan aktivitas tektonik suatu wilayah. 
Parameter untuk menghitung secara langsung 
meliputi luas, panjang, elevasi unsur morfologi 
disebut indeks geomorfik. Beberapa indeks geo-
morfik telah dipergunakan sebagai dasar kajian 
penting untuk mengidentifikasi deformasi tek-

tonik dan kelas tektonik suatu daerah. Indeks 
geomorfik tersebut ada yang perhitungannya 
menggunakan Daerah Aliran Sungai (DAS) 
maupun sub DAS, dan yang tidak menggu-
nakan DAS. Beberapa indeks geomorfik yang 
menggunakan DAS maupun sub DAS yaitu: 
kurva hypsometric (hypsometric curve) dan 
hypsometric integral, asimetri daerah aliran 
sungai (drainage basin asymmetry), indeks gra-
dien panjang sungai (stream length – gradient 
index), dan indeks daerah aliran sungai (drain-
age basin indices). Adapun yang tidak meng-

Gambar 3. Gambar kiri merupakan tataan tektonik Pulau Sulawesi (Hamilton, 1979), gambar kanan merupakan 
pembagian segmentasi Sesar Palu Koro (Bellier et al., 2001).
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gunakan DAS atau sub DAS adalah  sinusitas 
muka pegunung an (mountain front sinuosity), 
dan perbandingan lebar dan tinggi lembah (ra-
tio of valley floor width to valley height). Indeks 
geomorfik tersebut sering dipergunakan untuk 
studi tektonik aktif (Keller dan Pinter, 1996).   

Pada penelitian ini dipergunakan analisis indeks 
geomorfik yang perhitungannya tidak meng-
gunakan DAS atau sub DAS, yaitu sinusitas 
muka pegunungan (mountain front sinuosity), 
dan perbandingan lebar dan tinggi lembah (ra-
tio of valley floor width to valley height).  Hal ini 
disebabkan karena sebaran sebaran Sesar Palu 
Koro sudah jelas, dan bukan untuk menganali-
sis suatu kawasan. 

Sinusitas muka pegunungan diberi simbol Smf 
merupakan rangkaian pegunungan yang ter-
dapat pada bagian depan atau muka yang meng-
hadap ke daerah dataran. Muka pegunung an 
tersebut merupakan kumpulan kenampakan 
bentang alam yang terdiri dari gawir, sungai 
yang mengikis gawir tersebut dan bentuk lahan 
baru. Muka pegunungan pada umumnya meru-
pakan bidang sesar atau zona sesar dan dapat 
terbentuk pada semua jenis sesar, yaitu sesar 
naik, normal, dan mendatar. Pada zona muka 
pegunungan dapat menghasilkan bentuk lahan 
baru, seperti yang terdapat di daerah metropoli-
tan Los Angeles pada bagian selatan California, 
dan bentuk lahan yang terbentuk pada muka 
pegunungan berupa perbukitan faset segitiga, 
perbukitan piedmont junction, dan piedmont 
foreland (Bull, 2007).

Nilai Smf dihitung dengan membandingkan 
panjang lekukan sepanjang muka pegunungan 
terhadap jarak lurus pada zona muka pegunung-
an dengan mengambil titik tertentu (Keller dan 
Pinter, 1996). Data panjang lekukan dan lurus 

sepanjang muka pegunungan dapat diamati 
dengan data citra, foto udara, dan peta topo-
grafi. Persamaan untuk menghitung muka pe-
gunungan (Smf) adalah: 

Smf =  Lmf / Ls. ...........................................(1)

Lmf  adalah panjang lekukan muka pegunung-
an pada bagian bagian bawah, sedangkan Ls 
adalah panjang secara lurus muka pegunungan. 
Gambar 4 menjelaskan metode perhitungan 
Smf.  

Perbandingan lebar dan tinggi lembah diberi 
simbol Vf merupakan nilai perbandingan an-
tara lebar dan tinggi lembah pada suatu daerah. 
Nilai Vf dihitung dengan persamaan: 

Vf  = 2 Vfw / ( Eld – Esc ) + ( Erd – Esc ) ......(2)

Vfw adalah lebar dasar lembah, Eld dan Erd 
adalah elevasi bagian kiri dan kanan lembah, 
Esc adalah elevasi dasar lembah. Gambar 5 me-
nampilkan metode perhitungan Vf. 

Nilai Vf  tinggi berasosiasi dengan kecepatan 
pengangkatan rendah, sehingga sungai akan 
memotong secara luas pada dasar lembah dan 
bentuk lembah akan semakin melebar. Bentuk 
lembah akan cenderung berbentuk huruf U. 
Nilai Vf  rendah akan merefleksikan lembah 
dalam, lembah berbentuk huruf V, dan mencer-
minkan penambahan aktivitas sungai, hal ini 
berasosiasi dengan kecepatan pengangkatan.  
Metode ini juga telah diterapkan untuk menga-
nalisis tektonik aktif di zona Sesar Garlock dae-
rah California berdasarkan perhitungan nilai Vf  
berkisar antara 0,05 – 47, dan nilai Vf  rendah 
dijumpai pada lembah bagian utara zona Sesar 
Garlock yang diasumsikan bahwa aktivitas tek-
toniknya lebih aktif dibanding daerah lainnya 
(Keller dan Pinter, 1996). 
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Gambar 4. Ilustrasi metode  perhitungan sinusitas muka pegu-
nungan/Smf dari kenampakan atas (Keller dan Pinter, 1996).

Gambar 5. Metode perhitungan perbandingan lebar dan tinggi lembah (Keller dan Pin-
ter, 1996).
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Beberapa peneliti telah mengusulkan klasifikasi 
indeks geomorfik untuk membuat klasifikasi 
kelas tektonik, yaitu sinusitas muka pegunung-
an (Smf) dan perbandingan antara lebar dan 
tinggi lembah (Vf ) (Bull dan McFadden, 1977; 
Rockwell et al.,1985, dan Silva et al., 2003 
dalam El Hamdouni et al., 2008). Resume kla-
sifikasi kelas tektonik berdasarkan para peneliti 
tersebut ditampilkan pada Tabel 1.

Hasil analisis morfometri tersebut akan di-
verifikasi dengan kenampakan morfotektonik. 

Berdasarkan hasil analisis morfometri akan di-
peroleh kelas tektonik. Masing-masing kelas 
tektonik tersebut akan dianalisis kenampakan 
morfotektoniknya. Pada kajian morfotektonik 
keberadaan data citra mutlak diperlukan, teru-
tama yang mempunyai resolusi tinggi. Data ci-
tra tersebut akan membantu untuk menganali-
sis bentuk lahan. 

Berdasarkan genetiknya morfologi pada per-
mukaan bumi dapat dibagi menjadi dua, yaitu 
morfologi tektonik primer dan morfologi tek-

Bull and McFadden (1977) Rockwell et al. (1985)
Silva et al. 

(2003)
Present study

Class 1 Smf : 1.2 – 1.6
Vf : 0.055 – 0.5 
Unentrenched alluvial fans. 
Elongated drainage basins 
with narrow valley floors 
and steep hillslopes even in 
soft materials.

Uplift rate : > 0.4 – 0.5 m/ka 
Smf < 1.4 
Vf < 1

Smf < 1.53 
Vf < 0.60

Smf < 1.1 
Vf < 0.5 
SL : High anomalous 
values 
(Af-50) > 15 
Bs > 4

Class 2 Smf : 1.8 – 3.4 
Vf : 0.5 – 3.6 
Entrenched alluvial fans. 
Large drainage basin that 
are more circular than 
class 1.

Uplift rate : 0.5 – 0.05 m/ka Smf : 1.8 – 2.3  
Vf : 0.3 – 0.8

Smf : 1.1 – 1.5
Vf : 0.5 – 1 
SL : Low anomalous 
values 
(Af-50) : 7 – 15 
Bs : 4 - 3

Class 3 Smf : 2 – 7 
Vf : 2 – 47 
Pedimented fronts and 
embayments.
Steep hillslopes only on 
resistant rock types and 
few large integrated stream 
system in the mountains.

Uplift rate : < 0.05 m/ka 
Smf  > 1.4 
Vf  > 1

Smf : 2.8 – 3.5
Vf : 0.8 – 1.2

Smf > 1.5 
Vf > 1 
SL : No anomalies 
(Af-50) < 7 
Bs < 3

Tabel 1. Perbandingan antara indeks geomorfik untuk klasifikasi kelas tektonik pada kajian di daerah Spanyol Selatan dan 
di USA dari beberapa peneliti, yaitu Bull dan McFadden, 1977; Rockwell dkk.,1985, dan Silva dkk., 2003 (El Hamdouni 
dkk., 2008).
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tonik sekunder (Stewart dan Hancock, 1994). 
Morfologi tektonik primer adalah bentuk mor-
fologi langsung dari hasil pergerakan pada per-
mukaan bumi, seperti longsoran, gawir sesar, 
likuifaksi, pergeseran tanah, dan lain-lain. Se-
dangkan morfologi tektonik sekunder adalah 
suatu fenomena geomorfologi yang telah di-
rubah, diawetkan  atau dimodifikasi oleh ak-
tivitas tektonik berikutnya. Bentuk topografi 
yang telah mengalami perpindahan/pergerakan 
dapat terlihat dan teramati melalui data citra 
atau foto udara yang memberikan kenampakan 
morfotektonik berupa pola aliran sungai, per-
pindahan perbukitan, pembelokan sungai, ke-
lurusan, gawir sesar, kenampakan teras sungai. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Morfotektonik

Keberadaan Sesar Palu Koro dapat diamati 
berdasarkan kenampakan citra Shuttle Radar 
Topography Mission (SRTM) resolusi 90 m dan 
peta topografi berupa adanya kelurusan mor-
fologi sepanjang lembah Palu – Koro. Keluru-
san tersebut dapat diamati dengan jelas berupa 
lekukan antara perbukitan, lembah dan leku-
kan pada zona peralihan antara perbukitan dan 
dataran. Daerah yang memperlihatkan ada nya 
kelurusan yang terletak diantara lekukan per-
bukitan dan dataran tersebut dikenal se bagai 
muka pegunungan (mountain front) dan pada 
umumnya merupakan suatu zona sesar (Bull, 
2007). Zona muka pegunungan tersebut mem-
bentang sepanjang lembah Palu – Koro. Ber-
dasarkan analisis kelurusan menggunakan data 
citra SRTM terlihat bahwa kelurusan utama di 
daerah penyelidikan terdapat di Lembah Palu - 
Koro yang berarah utara - barat laut dan  selatan 

- tenggara (Gambar 6). Kelurusan ini memben-
tuk lembah yang diapit oleh gawir pada bagian 
barat dan timur. Di lembah Palu bagian utara 
kenampakan gawir bagian barat lebih lurus 
dibandingkan bagian timur yang telah berkelok. 

Arah kelurusan ini dominan terdapat di daerah 
penyelidikan. Kelurusan lainnya berarah barat - 
timur dan utara - selatan. Pada bagian tenggara 
Zona Sesar Palu Koro di sekitar Teluk Bone ke-
lurusan tersebut berarah utara - barat laut dan 
selatan - tenggara, barat laut - tenggara, timur 
laut - barat daya. Arah kelurusan utara - barat 
laut dan selatan - tenggara masih terlihat domi-
nan di daerah ini.

Analisis Morfometri

Perhitungan paramater Smf dan Vf dihitung 
menggunakan peta topografi skala 1 : 50.000 
yang diterbitkan oleh Bakosurtanal (sekarang 
Badan Informasi Geospasial). Gambar 7 beri-
kut ini menampilkan peta topografi lembar 
Palu.

Sinusitas Muka Pegunungan

Perhitungan Smf dapat dilakukan pada segmen  
S1, S2, S3, S4, S5, dan S6, sedangkan pada seg-
men S0 tidak dapat dilakukan, karena tidak 
terbentuk zona muka pegunungan. Zona sesar 
yang terbentuk pada segmen S0 merupakan 
perbukitan.

Nilai Smf dihitung sebanyak 36  lokasi. Ber-
dasarkan hasil perhitungan, sebaran nilai Smf 
di daerah penyelidikan berkisar antara 1,0008 
hingga 2,3367. Sebaran nilai Smf pada segmen 
S1, S2, S3, S4, S5, dan S6 ditampilkan pada 
Tabel 2.
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Gambar 6. Kelurusan di sepanjang lembah Palu – Koro (garis warna merah muda), 
mulai dari Teluk Palu hingga Teluk Bone berdasarkan analisis data citra SRTM. Arah 
kelurusan dominan utara - barat laut dan  selatan – tenggara.

Gambar 7. Peta topografi dan jaringan sungai bersumber dari peta 
rupa bumi lembar Palu yang diterbitkan oleh BIG. Peta tersebut diper-
gunakan untuk menghitung parameter Smf dan Vf. 
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Nilai Smf kecil (berkisar satu) akan memben-
tuk muka pegunungan berbentuk lurus, linier, 
dan sedikit atau bahkan tanpa adanya lekukan. 
Nilai Smf besar (lebih besar dari satu setengah) 
akan terdapat banyak lekukan sepanjang muka 
pegunungan akibat proses erosi yang dominan 
setelah proses pembentukan sesar. Batuan yang 
terdapat di sepanjang Zona Sesar Palu Koro 
didominasi oleh Granit dan sebagian endapan 
aluvial (Soekamto, 1975; Sukido et al., 1993), 
pada segmen S6 merupakan batuan gunung api 
berumur Tersier (Soekamto et al., 1973), dan 
pada segmen S5 sebagian merupakan Formasi 
Tinombo (Soekamto et al., 1973) berupa ser-
pih, batu pasir, konglomerat, batuan vulkanik, 
batu gamping, rijang, filit, batu sabak, dan 
kuarsit. Dengan adanya batuan yang dominan 

tersebut berupa granit dan sebagian kecil lain-
nya berupa batuan gunung api berumur Tersier 
dan Formasi Tinombo, serta adanya nilai Smf 
yang berbeda-beda, maka dapat disimpulkan 
bahwa nilai Smf yang terbentuk di daerah pene-
litian bukan didominasi oleh akibat pengaruh 
erosi dan resistensi batuan, tetapi lebih domi-
nan diakibatkan oleh pengaruh tektonik. 

Nilai Smf rendah atau kecil berkaitan dengan 
tektonik aktif yang tercermin oleh bentuk 
muka pegunungan lurus dengan sedikit atau 
bahkan tanpa adanya lekukan. Nilai Smf tinggi 
atau besar menggambarkan proses erosi yang 
dominan setelah terhentinya proses tektonik 
yang tercermin pada muka pegunungan dengan 
banyak lekukan atau kelokan. Peta selengkap-

No. Lmf (km) Ls (km)  Smf Segmen

1 8,338 4,991 1,6706 S6
2 6,559 2,807 2,3367 S6
3 2,096 1,894 1,1067 S6
4 3,111 3,029 1,0271 S6
5 1,868 1,060 1,7623 S6
6 3,180 2.695 1,1800 S6
7 2,575 2,213 1,1636 S6
8 3,002 2,818 1,0653 S6
9 3,054 2,685 1,1374 S5
10 5,453 5,095 1,0703 S5
11 3,710 3,238 1,1458 S5
12 3,048 2,841 1,0729 S5
13 1,999 1,899 1,0527 S5
14 1,275 1,183 1,0778 S4
15 2,629 2,372 1,1083 S4
16 3,754 3,715 1,0105 S4
17 5,208 4,955 1,0511 S4
18 7,458 7,304 1,0211 S4

No. Lmf(km) Ls (km)  Smf Segmen

19 4,874 4,835 1,0081 S4
20 8,224 7,912 1,0394 S4
21 10,51 8,165 1,2872 S4
22 5,893 5,787 1,0183 S3
23 5,3 4,523 1,1718 S3
24 5,909 4,938 1,1966 S3
25 5,512 5,225 1,0549 S3
26 5,684 5,281 1,0763 S3
27 2,855 2,515 1,1352 S3
28 3,167 2,670 1,1861 S2
29 3,408 3,267 1,0432 S2
30 2,791 2,612 1,0685 S2
31 2,555 2,399 1,0650 S2
32 5,353 5,315 1,0071 S2
33 2,582 2,58 1,0008 S1
34 1,120 1,066 1,0507 S1
35 3,085 3,014 1,0236 S1
36 3,678 3,581 1,0271 S1

Tabel 2. Hasil perhitungan Smf pada Zona Sesar Palu Koro
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nya yang memperlihatkan hasil analisis Smf dan 
lokasi perhitungan Smf ditampilkan pada Gam-
bar 8 dan 9. 

Perbandingan Lebar dan Tinggi Lembah

Perhitungan nilai Vf dapat dilakukan pada seg-
men S0, S1, S2, S3, S4, dan S5, sedangkan 

Gambar 8. Lokasi dan hasil perhitungan nilai Smf nomor 1 hingga 16 (gambar kiri), dan 
nomor 17 hingga 30 (gambar kanan). Angka dalam kurung merupakan nilai Smf.

Gambar 9. Lokasi dan hasil perhitung-

an nilai Smf nomor 31 hingga 36. Ang-
ka dalam kurung merupakan nilai Smf.
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pada segmen S6 tidak dapat dilakukan, karena 
lembahnya merupakan Teluk Palu  yang mem-
bentang berarah utara – barat laut dan selatan 
- tenggara. Disamping itu nilai Vf pada segmen 
S6 ini diperkirakan besar. Nilai Vf dihitung se-
banyak 25 lokasi. Berdasarkan hasil perhitung-
an, sebaran nilai Vf di daerah penyelidikan 
berkisar antara 0,03936 hingga 0,9732. Seba-
ran nilai Vf pada pada masing-masing segmen 
Sesar Palu Koro tercantum pada Tabel 3.

Pada umumnya nilai Vf di sepanjang Zona Se-
sar Palu Koro kecil, yaitu kurang dari setengah. 
Nilai Vf kecil akan mencerminkan bentuk lem-
bah dalam, curam, berbentuk huruf V, dan ber-
asosiasi dengan aktivitas tektonik. Batuan yang 
terdapat di sepanjang Zona Sesar Palu Koro 
didominasi oleh Granit dan sebagian endapan 
aluvial (Soekamto, 1975; Sukido et al., 1993). 
Batuan pada segmen S6 merupakan batuan 
gunung api berumur Tersier (Soekamto et al., 

No. 
Vfw 
(m)

2 Vfw Eld (m) Esc (m) Erd (m) (Eld-Esc)+(Erd-Esc) Vf Segmen

1 70,1 140,2 1285 825 150 1145 0,122445415 S0
2 30,9 61,8 1485 800 1685 1570 0,039363057 S0
3 79,0 158,0 1655 775 1685 1790 0,088268156 S0
4 40,2 80,4 980 750 1005 485 0,165773196 S0
5 70,4 140,8 1055 700 1685 1340 0,105074627 S1
6 103,9 207,8 980 650 1955 1635 0,127094801 S1
7 92,8 185,6 1030 625 1105 1105 0,167963801 S1
8 127,6 255,2 1080 525 1730 1760 0,145 S1
9 65,8 131,6 1030 550 1060 990 0,132929293 S1
10 61,9 123,8 1105 450 1355 1560 0,079358974 S1
11 300,0 600,0 1030 425 1055 1235 0,48582996 S1
12 78,1 156,2 830 525 1180 960 0,162708333 S2
13 133,9 267,8 1055 700 1105 760 0,352368421 S2
14 268,0 536,0 780 600 1750 1330 0,403007519 S2
15 29,9 59,8 630 350 680 610 0,098032787 S2
16 58,5 117,0 825 225 930 1305 0,089655172 S2
17 509,0 1018,0 1300 100 1430 2530 0,402371542 S3
18 62,5 125,0 950 75 2050 2850 0,043859649 S3
19 129.2 258,4 875 75 2300 3025 0,08521488 S3
20 148,2 296,4 700 175 1155 1505 0,196943522 S4
21 1000,0 2000,0 875 75 1330 2055 0,97323601 S4
22 689,0 1378,0 875 50 2125 2900 0,475172414 S4
23 436,0 872,0 1100 25 1550 2600 0,335384615 S4
24 144,2 288,4 1050 150 1675 2425 0,118927835 S5
25 790,0 1580,0 1055 50 1475 2430 0,650205761 S5

Tabel 3. Hasil perhitungan Vf pada Zona Sesar Palu Koro
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1973), dan pada segmen S5 sebagian merupa-
kan Formasi Tinombo (Soekamto et al., 1973) 
berupa serpih, batu pasir, konglomerat, batuan 
vulkanik, batu gamping, rijang, filit, batu sa-
bak, dan kuarsit. Dengan adanya variasi batuan 
tersebut dan nilai Vf yang berbeda-beda, maka 
dapat disimpulkan bahwa nilai Vf yang terben-

tuk di daerah penelitian bukan didominasi oleh 
akibat pengaruh erosi dan resistensi batuan, 
tetapi lebih dominan diakibatkan oleh penga-
ruh tektonik. Peta selengkapnya yang mem-
perlihatkan lokasi dan hasil perhitungan Vf di-
tampilkan pada Gambar 10 dan 11.  

Gambar 10. Peta lokasi dan hasil perhitungan nilai Vf nomor 24 dan 25 (gambar kiri), dan nomor 
15 hingga 23 (gambar kanan). Angka dalam kurung merupakan nilai Vf.

Gambar 11. Peta lokasi dan hasil perhitungan nilai Vf nomor 10 hingga 14 (gambar kiri), 
dan nomor 1 hingga 9 (gambar kanan). Angka dalam kurung merupakan nilai Vf.
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DISKUSI 

Indeks geomorfik Smf dan Vf diaplikasikan 
pada lokasi daerah penelitian, yaitu Sesar Palu 
Koro. El Hamdouni et al. (2008) dan Dehbo-
zorgi et al. (2010) telah membuat klasifikasi 
atau pembagian kelas tektonik berdasarkan pa-
rameter Smf dan Vf menjadi  tiga kelas, yaitu:  

Kelas tektonik parameter Smf:

- Kelas 1 (Smf < 1,1)
-  Kelas 2 (1,1 ≤ Smf < 1,5)
-  Kelas 3 (Smf ≥ 1,5)

Kelas tektonik parameter Vf:

- Kelas 1 (Vf ≤ 0,5)
- Kelas 2 (0,5 ≤ Vf < 1)
- Kelas 3 (Vf ≥ 1) 

Kelas 1 memperlihatkan potensi bahaya akibat 
proses tektonik (gempa bumi) tinggi. Kelas 2 
potensi bahaya gempa bumi menengah, sedang-
kan kelas 3 potensi bahaya gempa bumi rendah. 
Berdasarkan  pembagian kelas tektonik di atas, 
maka dapat dibuat pembagian kelas tektonik 
Sesar Palu Koro untuk masing-masing segmen 
berdasarkan parameter Smf dan Vf sebagai beri-
kut.

Kelas tektonik berdasarkan parameter Smf:

•	 Segmen	 S1	 nilai	 Smf	 berkisar	 1,0008	 -	
1,0507 (kelas 1).

•	 Segmen	 S2	 nilai	 Smf	 berkisar	 1,0071	 -	
1,1861 (kelas 1 hingga 2).

•	 Segmen	 S3	 nilai	 Smf	 berkisar	 1,0183	 -	
1,1966 (kelas 1 hingga 2).

•	 Segmen	 S4	 nilai	 Smf	 berkisar	 1,0081	 -	
1,2872 (kelas 1 hingga 2).

•	 Segmen	 S5	 nilai	 Smf	 berkisar	 1,0527	 -	
1,1458 (kelas 1 hingga 2)

•	 Segmen	 S6	 nilai	 Smf	 berkisar	 1,0271	 -	

2,3367 (kelas 1 hingga 3)

Kelas tektonik berdasarkan parameter Vf:

•	 Segmen	S0	nilai	Vf	berkisar	0,0394	-	0,1658	
(kelas 1)

•	 Segmen	S1	nilai	Vf	berkisar	0,0794	-	0,4858	
(kelas 1)

•	 Segmen	S2	nilai	Vf	berkisar	0,0897	-	0,4030	
(kelas 1)

•	 Segmen	S3	nilai	Vf	berkisar	0,0439	-	0,4024	
(kelas 1)

•	 Segmen	S4	nilai	Vf	berkisar	0,1969	-	0,9732	
(kelas 1 hingga 2)

•	 Segmen	S5	nilai	Vf	berkisar	0,1189	-	0,6502	
(kelas 1 hingga 2)

Berdasarkan parameter Smf terlihat bahwa ke-
las tektonik Sesar Palu Koro untuk segmen S1 
merupakan kelas tektonik tinggi, segmen S2, 
S3, S4, dan S5 merupakan kelas tektonik tinggi 
hingga menengah, dan segmen S6 merupakan 
kelas tektonik tinggi hingga rendah. Para meter 
morfometri Vf memperlihatkan bahwa kelas 
tektonik Sesar Palu Koro untuk segmen S0, S1, 
S2, dan S3 merupakan kelas tektonik tinggi, 
sedangkan segmen S4 dan S5 merupakan ke-
las tektonik tinggi hingga menengah. Kelas 
tekto nik tinggi memberikan kenampakan la-
pangan berupa gawir sesar membentuk muka 
pegunung an lurus dengan sedikit lekukan, per-
bukitan linier lurus dengan sedikit lekukan, dan 
lembah curam berbentuk huruf V.

Kelas tektonik tinggi hingga menengah mem-
berikan kenampakan lapangan berupa gawir 
sesar membentuk muka pegunungan lurus 
de ngan adanya lekukan (Gambar 12), per-
bukitan linier dengan adanya lekukan, dan 
lembah curam berbentuk huruf V (Gambar 
13). Sementara itu teramati adanya depresi/
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sagpond pada segmen S3 di Desa Bekubekulu, 
Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Kekar tarik 
dan kekar gerus pada batuan lava terdapat pada 
segmen S5 di Desa Kamonji, Kelurahan Palu 
Barat, Kota Palu (Gambar 14). Endapan su ngai 
yang terpotong dan membentuk gawir sesar 
teramati di Kelurahan Donggala Kodi. Mata air 
panas teramati di dua lokasi, yaitu pada segmen 
S4 di Desa Mantikole, Kecamatan Dolo Barat, 
Kabupaten Sigi (Gambar 15), dan pada segmen 

S2 di Desa Namo, Kecamatan Kulawi, Kabu-
paten Sigi. Pada segmen S2 ini terlihat adanya 
perbukitan linier yang membentuk lereng ter-
jal dan tersusun oleh batuan granit yang telah 
mengalami pelapukan. Hal ini mengakibatkan 
potensi tinggi terjadi gerakan tanah. Berdasar-
kan pengamatan lapangan terlihat adanya be-
berapa gawir gerakan tanah dalam dimensi 
besar. Daerah yang berpotensi terjadi gerakan 

Gambar 12. Gawir sesar berarah N 330oE yang terdapat 
pada zona muka pegunungan di Kampung Kabunena, 
Desa Wolujadi, Kota Palu.

Gambar 13. Morfologi perbukitan linier berarah utara – 
barat laut dan selatan - tenggara yang mencerminkan ke-
beradaan Sesar Palu Koro di Teluk Palu.

Gambar 14. Kenampakan kekar gerus pada batuan lava 
tersingkap di  Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Kekar 
gerus ini merupakan struktur penyerta pada Sesar Palu 
Koro.

Gambar 15. Mata air panas muncul pada zona muka pe-
gunungan di Desa Mantikole, Kecamatan Dolo Barat, 
Kabupaten Sigi. 
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tanah pada segmen S2 ini adalah Desa Namo, 
Salua (Gambar 16), dan Bolapapu, Kecamatan 
Kulawi, Kabupaten Sigi. Di Desa Bolapapu 
terlihat adanya jejak terjadinya gerakan tanah 
yang diikuti oleh banjir bandang yang terjadi 
pada tahun 2012 (Gambar 17). Apabila terjadi 
ge rakan tanah maka akan memutuskan jalan 
peng hubung antar desa di Kecamatan Kulawi. 

Gambar 16. Gerakan tanah dimensi besar di Desa Salua, 
Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi. Gerakan tanah ini 
mengancam jalan yang menghubungkan antar desa di Ke-
camatan Kulawi.

Gambar 17. Jejak banjir bandang yang terjadi pada tahun 
2012 di Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten 
Sigi. Pada latar belakang terlihat gawir Sesar Palu Koro be-
rarah NNW – SSE.

Kelas tektonik menengah memberikan kenam-
pakan lapangan berupa gawir sesar membentuk 
muka pegunungan dengan banyak lekukan, 
perbukitan linier dengan banyak lekukan, dan 
lembah yang tererosi lanjut dan cenderung ber-
bentuk huruf U. Kelas tektonik ini terdapat 
pada bagian utara dari Sesar Palu Koro. Ber-
dasarkan data kejadian gempa bumi merusak 
terlihat adanya aktivitas pada kelas tektonik 
tinggi hingga menengah. Kejadian gempa bumi 
merusak yang terjadi pada tahun 2005 dan 
2012 di Sesar Palu Koro Segmen S3, sedangkan 
tahun 2009 terjadi di Sesar Palu Koro Segmen 
S4. Kejadian gempa bumi merusak ini mere-
fleksikan aktivitas tektonik kelas tinggi hingga 
menengah pada Sesar Palu Koro.

KESIMPULAN

Parameter morfometri Smf dan Vf dapat di-
pergunakan untuk analisis kelas tektonik  pada 
Sesar Palu Koro. Hal ini juga mencerminkan 
bentukan morfotektonik. Nilai Smf Sesar Palu 
Koro berkisar antara 1,0008 hingga 2,3367 dan 
dominan < 1,2. Nilai Smf kecil ini merefleksi-
kan bentuk lahan berupa gawir sesar memben-
tuk muka pegunungan lurus dengan sedikit 
lekukan dan perbukitan linier lurus dengan se-
dikit lekukan. Nilai Vf Sesar Palu Koro berkisar 
antara 0,03936 hingga 0,9732 dan dominan < 
0,2 yang merefleksikan bentuk lahan berupa 
lembah curam dan berbentuk huruf V.

Berdasarkan analisis kedua parameter morfome-
tri tersebut terlihat bahwa semua segmen Sesar 
Palu Koro tergolong kelas tektonik tinggi, dan 
terlihat bahwa pada segmen bagian selatan yaitu 
segmen S0, S1, S2, dan S3 kelas tektoniknya 
cenderung lebih tinggi dibandingkan pada seg-
men bagian utara, yaitu segmen S4, S5, dan S6. 
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Perbandingan pemodelan respon spektra menggunakan analisis discreet 
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gedung dan non gedung tahun 2010 
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ABSTRAK

Pemodelan respon spektra berdasarkan metode Discreet Point dan Standar Perencanaan Ketahanan Gempa 
Untuk Bangunan Gedung dan Non Gedung Tahun 2010 telah dilakukan dengan mengambil lokasi di Ke-
camatan Cilacap Selatan, Kota Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pengeboran teknik dilakukan di dua titik di 
Kota Cilacap, yaitu BH-02 dan BH-03 untuk mengetahui stratigrafi tanah dan karakteristik fisik tanah daerah 
penelitian. Studi mengenai respon spektra mutlak dilakukan terutama pada daerah dengan nilai ekonomi dan 
sosial yang tinggi. Hal ini guna mengantisipasi kegagalan struktur bangunan saat gempa bumi terjadi. Metode 
yang dilakukan pada studi ini adalah Discreet Point. Metode ini menganggap tanah akan menjadi beban pada 
suatu sistem pemodelan di tengah lapisan. Input yang dimasukkan adalah Gempa Bumi Chichi, Kobe, dan 
Kocaeli. Alasannya adalah adanya kesamaan mekanisme dengan gempa bumi yang melanda Kota Cilacap 
pada tahun 2011. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: input gempa bumi yang mempunyai karakteristik 
percepatan sama dapat menghasilkan respon spektra yang berbeda apabila durasi efektif gempa bumi berbeda, 
daerah Cilacap pada titik BH-02 dan BH-03 mengalami deamplifikasi apabila ditinjau menggunakan Stan-
dar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan Gedung dan Non Gedung (ditulis: SPKGUBG&NG) 
2010, sedangkan penelitian ini menghasilkan deamplifikasi untuk lokasi BH-02 dan amplifikasi yang kecil 
pada lokasi BH-03. Hasilnya, lokasi BH-02 percepatan di batuan dasar dari 0,457g menjadi 0,33g sedangkan 
lokasi BH-03 dari 0,462g menjadi 0,51g. 

Kata kunci: Discreet Point, SPKGUBG&NG 2010, respon spektra
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ABSTRACT

Comparison of response spectra based on modeling method of Discreet Point and Building and Non-Building Earth-
quake Resistance Planning Standards 2010 has been conducted in South Cilacap District, Cilacap City, Central 
Java Province. Drilling technique was carried out at two locations in Cilacap City, named BH-02 and BH-03, to 
know soil stratigraphy, sampling, and physical characteristics of the research areas. Study on response spectra is should 
be conducted absolutely mainly at the areas of high economic and social values. This study is is carried out to antici-
pate structural failures when earthquake occurs. The Mmethod applied in this study is Discreet Point. This method 
assumes that soils will become the load on a modeling system in the middle of the layer. Earthquake inputs applied in 
the simulation are Chichi, Kobe, and Kocaeli. The reason is that there is similarity in mechanism with the one that 
hit Cilacap City in 2011. Research results show that: earthquake inputs that have the same acceleration character-
istics can result in different response spectra when effective duration of the earthquake is different, the Cilacap area 
at BH-02 and BH-03 experienced deamplification when viewed using SPKGUBG&NG 2010, while this study 
resulted in unamplification to the location of BH - 02 and a small amplification at location BH – 03. In this study, 
the acceleration at BH-02 the bedrock was unumplified from 0, 457g to become 0, 33g, while at location of BH-03 
it underwent umplification from 0, 462g to 0, 51g. The result shows that at location of BH – 02 the acceleration 
in the bedrock which was 0,457g became 0,33g, whereas at location BH – 03 which was of 0,462g became 0,51g.

Keywords: Discreet Point, SPKGUBG&NG 2010, response spectra

PENDAHULUAN

Secara geologi, Indonesia merupakan wilayah 
yang terbentuk dari interaksi tiga lempeng be-
sar dunia, yaitu Lempeng Samudra Indo-Aus-
tralia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Eurasia. 
Hal tersebut menempatkan Indonesia menjadi 
salah satu wilayah yang memiliki kegiatan seis-
misitas tertinggi di dunia dan menjadi salah 
satu wilayah yang sangat rawan terhadap gempa 
bumi (Irsyam et al., 2010) (Gambar 1). Kondisi 
tektonik yang dimiliki oleh Indonesia mem-
buat daerah ini memiliki potensi dan kendala 
ditinjau dari aspek kewilayahan. Selain potensi 
sumber daya energi dan mineral yang melim-
pah, bencana kebumian merupakan kendala 
yang harus diwaspadai. Ilustrasi bencana ini 
dapat diamati dari beberapa kejadian: 1) gempa 
bumi yang mengguncang Aceh dan sekitarnya 
berkekuatan 9,3 SR pada tanggal 26 Desember 
2004 mengakibatkan 173.741 jiwa mening-
gal, 116.368 orang dinyatakan hilang, hampir 

setengah juta orang jadi pengungsi, serta ribuan 
rumah dan bangunan rusak (Anonim, 2004), 
2) gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 yang 
mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY) dan sekitarnya berkekuatan 5,9 SR yang 
mengakibatkan setidaknya 5.749 orang tewas, 
38.568 terluka dan 600.000 orang mengungsi. 
Lebih dari 127.000 rumah hancur dan 451.000 
rumah rusak di daerah (Anonim, 2006a), 3) 
gempa bumi Padang berkekuatan 7,9 SR tang-
gal 30 September 2009, yang mengguncang 
Pesisir Kota Padang dan sekitarnya (Anonim, 
2013) menyebabkan sebanyak 1.117 orang 
tewas dan 135.448 rumah rusak berat, 65.380 
rumah rusak sedang, serta 78.604 rumah rusak 
ringan, 4) gempa bumi yang terjadi pada tang-
gal 17 Juli 2006 di Ciamis dan Cilacap dengan 
kekuatan 7,7 SR yang menyebabkan setidaknya 
600 orang meninggal, 1.430 ba ngunan rusak 
serta adanya tsunami di Pangandaran setinggi 
1,8 m (Anonim, 2006b), 5) gempa bumi yang 
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terjaditanggal 2 September 2009 yang men-
impa daerah Tasikmalaya dan Cianjur dengan 
kekuatan 7,0 SR mengakibatkan setidaknya 72 
orang tewas dan adanya longsor di Cikangk-
areng (Anonim, 2009) dan 6) gempa bumi pada 
tanggal 4 April 2011 dengan kekuatan 6,7 Mw 
di daerah Cilacap yang turut dirasakan hing-
ga ke sejumlah daerah di Pulau Jawa, seperti 
Ponorogo, Yogyakarta, Tasikmalaya, Bandung, 
Jakarta, Depok, dan Bogor (Anonim, 2011). 
Ketiga gempa terakhir tersebut terjadi di daerah 
penelitian dan sekitarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir kebutuhan 
informasi mengenai teknik kegempaan sa-
ngat diperlukan baik dari kalangan masyara-
kat umum sampai dengan akademisi. Secara 
umum, gempa bumi tidak membahayakan ma-

nusia, akan tetapi akibat dari kerusakan struk-
tur bangunan itulah yang banyak menyebabkan 
kerugian jiwa dan material. Seiring dengan hal 
tersebut, pe ngetahuan yang perlu dipelajari 
adalah pemahaman mengenai respon spektra. 
Struktur bangun an diharapkan akan tetap sta-
bil selama gempa bumi mengguncang apabila 
dalam perancangannya menggunakan respon 
spektra pada lokasi tersebut. Melalui penelitian 
ini akan dikaji mengenai perbandingan pemo-
delan metode Discreet Point dengan model yang 
diperoleh berdasarkan Standar Perencanaan Ke-
tahanan Gempa Untuk Bangunan Gedung dan 
Non gedung Tahun 2010 (SPKGUBG&NG 
2010) yang telah dibuat oleh Tim 9 sebagai re-
visi SNI 2002 Tentang Ketahanan Gempa un-
tuk Struktur Gedung dan Non Gedung 2002.

 

Daerah Penelitian 

Gambar 1. Data seismisitas di Indonesia dan sekitarnya tahun 1900-2009 (Irsyam dkk, 2010).
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GEOLOGI DAERAH STUDI KASUS

Fisiogafi Daerah Studi Kasus

Secara fisiografi daerah Cilacap dan sekitarnya 
merupakan daerah dataran rendah pesisir yang 
dipengaruhi oleh aktivitas tektonik dari Lem-
peng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia yang 
berada di sebelah selatan daerah ini. Aktivitas 
tektonik tersebut membentuk Tinggian dan 
Rendahan yang secara tidak langsung menjadi 
pembatas daerah Cilacap dan sekitarnya (Gam-
bar 2). Tinggian dan rendahan yang berkem-
bang di sekitar Kota Cilacap adalah Tinggian 
Besuki, Rendahan Citanduy, dan Tinggian 
Gabon yang berada dan membentang di se-
belah barat daya serta barat laut Kota Cilacap 
(Sujanto dan Roskamil, 1975). Kota Cilacap 
terletak pada Rendahan Citanduy yang diba-
tasi oleh Tinggian Gabon di selatan, Tinggian 
Besuki di utara, dan Rendahan Kroya di timur            
(Sujanto dan Roskamil, 1975). Daerah tersebut 

banyak diisi oleh sedimen darat dan sedimen 
laut (Simanjuntak, T, 1979; Untung dan Yato, 
1978).

Batuan dasar penyusun daerah Cilacap dan 
sekitarnya berumur Oligosen Akhir sam-
pai Kuarter (Asikin et al., 1992) (Gambar 3). 
Formasi batuan tertua adalah Formasi Gabon 
berupa batuan hasil kegiatan gunung api yang 
terdiri dari breksi gunung api dengan fragmen 
andesit, basal, dan tuf. Kemudian Formasi Kali-
pucang yang terdiri dari batu gamping terumbu 
dengan warna putih kekuningan, padat, dan 
mengandung cangkang moluska, foraminifera, 
serta ganggang yang ber umur Miosen Tengah. 
Selanjutnya Formasi Pamutuan yang terdiri 
dari batu pasir, napal, tuf, batulempung, dan 
batu gam ping yang berumur Miosen Tengah 
juga. Setelah Formasi Pamutuan, diendap-
kan Anggota breksi Formasi Halang dan For-
masi Halang itu sendiri yang berumur Miosen 
Tengah-Pliosen Awal yang merupakan sedimen 

Gambar 2. Kerangka tektonik daerah Jawa Tengah Bagian Selatan (Sujanto dan Roskamil, 1975).
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turbidit, disusun oleh perselingan batu pasir, 
batu lempung, napal, dan tuf dengan sisipan 
breksi. Formasi batuan terakhir penyusun dae-
rah penelitian adalah endapan Kuarter aluvium 
dan endapan pantai berupa lempung, lanau, pa-
sir, kerikil, dan kerakal. Endapan tersebut dapat 
ditemukan di dataran rendah Cilacap dengan 
lingkungan pengendapan estuari, pematang 
pantai, dan lagoon (Praptisih et al., 2001). 
Endapan Kuarter tersebut yang dominan me-
nyusun daerah penelitian.

Kegempaan

Daerah Cilacap dan sekitarnya berada di sebe-
lah utara zona tumbukan dua lempeng besar, 
yaitu Lempeng Indo-Australia dengan Lem-
peng Eura sia. Daerah perbatasan lempeng ini 
merupakan zona seismisitas yang aktif, sehing-
ga ba nyak terjadi gempa bumi tektonik yang 
diakibatkan oleh konvergensi antar lempeng 
tersebut. Oleh karena itu, pesisir Cilacap dan 
sekitarnya memiliki kerawanan bahaya gempa 
bumi yang tinggi (Irsyam et al., 2010) (Gambar 
1). 

Gambar 3. Peta geologi daerah Cilacap dan sekitarnya (modifikasi dari Asikin dkk., 1992).

Metodologi

Respon Spektra

Respon spektra ialah spektra yang disajikan 
dalam bentuk plot hubungan antara periode 
getar (T) struktur dan respon maksimum untuk 
suatu rasio redaman dan beban gempa tertentu 
(Pawirodikromo, 2012). Respon maksimum ini 
dapat berupa parameter perpindahan, kecepa-
tan atau percepatan. Kegunaan respon spek tra 
ini adalah 1) untuk mengetahui perilaku suatu 
bangunan yang mempunyai rasio redaman di 
suatu lokasi akibat beban gempa tertentu dan 2) 
untuk merancang perkuatan struktur bangunan 
dengan masukan beban gempa tertentu. Terkait 
dengan SPKGUBG&NG 2010, dalam pene-
litian ini ingin dibandingkan apabila didapat 
litologi tertentu di suatu lokasi apa kah respon 
spektra yang dihasilkan dapat mirip apabila 
didekati dengan metode Discreet Point.

Discreet Point 

Metode Discreet Point merupakan metode 
pendekatan frekuensi domain dengan meng-
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asumsikan suatu profil tanah menjadi be-
berapa nodal pada suatu sistem kebebasan 
berderajat banyak. Gambar 4 memperlihatkan 
dan menjelaskan bahwa massa tanah diang-
gap membebani secara terpusat pada sistem 
di tengah lapisan tanah yang dilengkapi para-
meter kekakuan dan redaman. Hal inilah yang 
menjelaskan bahwa nantinya hasil simulasi 
yang didapatkan selalu berasosiasi dengan ba-
gian tengah lapisan tiap tanah. Dalam pemo-
delan ini digunakan perangkat lunak Deep Soil 
V.5 untuk mengetahui respon spektra yang ter-
jadi pada lapisan teratas (tanah penutup).

Pemodelan Kondisi Tanah di Lokasi Studi

Metode yang dilakukan pada studi ini adalah 
dengan membuat profil tanah terlebih dahulu, 
selanjutnya dianalisis mengunakan program 
Deep Soil V.5. Profil tanah dibuat berdasarkan 

lintasan yang sudah dibuat oleh Soebowo et al., 
(2009) (Gambar 5). 

Strong motion yang digunakan adalah Gempa 
bumi Chichi, Kobe, dan Kocaeli yang telah di-
skala berdasarkan percepatan batuan dasar yang 
ada pada peta percepatan batuan dasar pada 
standar perencanaan ketahanan gempa un-
tuk bangunan gedung dan non gedung tahun 
2010 (Anonim, 2010), yaitu masing-masing 
untuk lokasi BH-02 dan BH-03 (pada Gam-
bar 6) sebesar 0,457g dan 0,462g. Penskalaan 
ini dimaksudkan untuk menyamakan nilai per-
cepatan maksimum yang terjadi pada daerah 
lokasi penelitian. Selanjutnya, alasan dipilihnya 
input gempa bumi tersebut karena mempunyai 
mekanisme dan magnitude yang hampir sama 
dengan gempa bumi yang mengguncang Ci-
lacap pada tahun 2011 (Anonim, 2010). Mag-
nitude Gempa bumi Chichi, Kobe dan Kocaeli 

Gambar 4. Pemodelan menggunakan Discreete Point (Hashash dan Park, 2002).

layer Properties
G : shear modulus
r : density
Vs : shear wave velocity
h : thickness

Equivalent Lumped
Mass Model
K : stiffness
c : viscous damping

Elastic Rock Base
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masing-masing adalah 7,6; 7,2 dan 7,4 Mw, se-
dangkan Gempa bumi Cilacap 6,7 Mw.

Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah 
lokasi yang dinilai mempunyai aspek ekonomi 
dan sosial yang tinggi di Kota Cilacap. Lokasi 
ini merupakan area pertokoan, perkantoran, 
pemukiman, dan daerah perindustrian (Gam-
bar 6). Data inti bor pada dua lokasi pengebo-
ran teknik (Gambar 6) memberikan gambaran 

 

a 

b 

Gambar 5. Profil tanah (a) Profil tanah hasil pemboran teknik (Soebowo dkk., 2009), (b) Pemodelan profil tanah 
pada BH-02

lapisan sedimen yang terdiri dari perulangan 
lempung dan pasir (Tabel 1). Pasir sebagai ma-
terial dominan penyusun daerah penelitian me-
miliki karakteristik ukuran butir pasir sedang 
sampai pasir kasar dan lepas-lepas sampai agak 
padat dan mempunyai nilai N-SPT berkisar 
0-20 (Meyerhof, 1956 dalam Hardiyatmo, 
2006), pasir tersebut diendapkan di lingkung-
an pantai (Soebowo et al., 2009). Berdasarkan 
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Gambar 6.  Peta lokasi bor.

Tabel 1. Parameter Keteknikan Tanah Daerah Penelitian

No
Lo-
kasi

Koordinat 
(48M)

Batas Atter-
berg (%)

Jenis 
Tanah 

(USCS)

Lingkungan 
Pengendapan

Ketebalan 
(m)

γ

(kN/m3)

N 
SPT

Vs 
(m/s)

X Y LL PI

1
B

H
-02

282096,1

9150041

SG

Pantai

7,7 17,14 7 153,21

SM 2,3 17,91 6 145,57

SG 5,4 18,29 7 153,21

78 45,07 CH
Lagoon

9,2 18,02 9 200,8

97 58,58 CH 5,4 18 11 213,83

2

B
H

-03

281506,00

9145513,77

SG

Pantai

2,9 19,4 7 153,21

SW 2,9 19,13 12 183,23

SM 0,5 19,46 23 227,41

SW 6,8 19,32 14 192,85

49,50 40,76 MH

Lagoon

4,3 18,45 11 213,83

80,75 26,01 CL 4 18,12 13 225,32

83,00 47,18 CH 4,7 18,35 18 249,52

90,80 49,12 CH 3,9 18,35 15 235,66
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klasifikasi USCS pasir termasuk kedalam jenis 
SG, SW, dan SM. Sedangkan lempung memi-
liki karakteristik teguh sampai kokoh dengan 
nilai N-SPT berkisar 11-18 (Liong, 1995), 
mengandung banyak pecahan cangkang fauna 
laut, dan diendapkan di lingkungan lagoon. 
Berdasarkan Klasifikasi USCS, maka tanah ini 
termasuk ke dalam jenis CH (lempung dengan 
tingkat plastisitas tinggi) (Tabel 1).

Parameter dinamik tanah yang digunakan pada 
simulasi ini adalah Vs dan damping ratio. Ni-
lai Vs didapatkan dengan korelasi nilai N SPT 
menggunakan rerata metode IMAI (1981) dan 
JRA (1990) dalam Widodo (2012a). Sementara 
untuk data Vs didasarkan pada perencanaan 
umum yang sering digunakan dalam pembuat-

an respon spektra, yaitu hanya sampai pada ke-
dalaman 30 m dengan menganggap rambatan 
sumber gempa dari bedrock dianggap homogen 
sampai dengan kedalaman tersebut (Anonim, 
2010). Damping ratio untuk tanah pasir di-
gunakan pemodelan Seed dan Idriss, 1991. 
Sedangkan untuk jenis tanah lunak dipergu-
nakan pendekatan Vucetic dan Dobry, (1991) 
dalam Hashash dan Park (2002). Khusus untuk 
pendekatan Vucetic dan Dorbry diperlukan data 
indeks plastisitas yang akan menentukan kurva 
redaman yang terjadi. Kurva yang terbentuk 
pada Gambar 7 merupakan rekapitulasi dari ta-
nah lunak yang terdapat pada lokasi penelitian. 
Dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya 
nilai indeks plastisitas (PI) maka nilai perban-
dingan modulus geser (G/Gmax) akan sema-
kin meningkat, sedangkan nilai damping ratio 
nya akan menurun. Kurva ini merupakan pen-
jabaran dari kurva yang telah ada sebelumnya 
(Vucetic dan Dobry, 1991) akan tetapi dengan 
skala indeks plastisitas yang lebih dipersempit.

Pada pemodelan dinamik menggunakan analisis 
Discreet Point ini, besarnya damping ratio tidak 
konstan, akan tetapi berubah-ubah sesuai de-
ngan regangan yang terjadi akibat input gempa 
yang dijalankan. Hal ini lebih menggambarkan 
keadaan sebenarnya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menggunakan beberapa masukan 
ground motion ditunjukkan pada Gambar 8. 
Ternyata untuk daerah BH-02 apabila meng-
gunakan masukan Gempa Kocaeli hasil respon 
spek tranya lebih mendekati dengan hasil anali-
sis SPKGUBG&NG 2010, sedangkan untuk 
daerah BH-03 hasilnya berada di atas peraturan 
tersebut. Pada lokasi BH-02 apabila ditarik re-
rata puncak respon spektra berdasarkan Gempa 
Chichi akan bernilai 1,20g sedangkan dengan 
Gempa Kobe bernilai 1,00g. Di sisi lain, lokasi 
BH-03, dengan menggunakan input Gempa 
Chichi dan Gempa Kobe akan menghasilkan 
rerata puncak respon spektra berturut-turut 
sebesar 1,60g dan 1,40g. 

Lokasi BH-03 menghasilkan amplifikasi yang 
lebih besar disebabkan karena adanya lapisan 
lempung yang memiliki ketebalan 16,9 m dan 
memiliki nilai indeks plastisitas yang tinggi, 
yaitu di atas angka 17% (Hardiyatmo, 2006). 
Tanah jenis ini sangat sensitif dengan beban 
dinamik seperti gempa bumi. Pertanyaan se-
lanjutnya adalah apa yang menyebabkan re-
spon spektra hasil studi ini berbeda dengan 
SPKGUBG&NG 2010. Pada studi ini selan-
jutnya dilakukan analisis terhadap karakteris-
tik input motionnya. Karakter yang dimaksud 
adalah durasi efektif gempa bumi. Terdapat be-
berapa konsep mengenai durasi efektif gempa 
bumi, akan tetapi pada studi ini digunakan 



Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi, Vol. 5 No. 2 Agustus 2014: 129 - 142138

Gambar 7. Kurva hubungan strain (regangan) dengan damping ratio dan perbandingan modulus 
geser.
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Metode Trifunac dan Brady. Alasannya adalah 
metode ini cukup baik dalam memperkirakan 
waktu efektif tanpa direpotkan dengan banyak 
parameter seperti metode Mc Cann dan Shah 
(Widodo, 2012b). 

Dengan pendekatan Metode Trifunac dan Bar-
dy, maka diperoleh data waktu efektif gempa 
bumi. Metode ini menganggap waktu efek-
tif gempa bumi adalah waktu akumulasi nilai 

Gambar 8. Hasil analisis menggunakan beberapa gempa besar dan perbandingannya dengan 
SPKGUBG&NG 2010. a) Lokasi BH-02, b) Lokasi BH-03.

integral kuadrat percepatan tanah atau ʃ a2(t) 
dt dari 5% sampai dengan 95%. Hasil peng-
hitungan dapat diamati pada Gambar 9. Pada 
gambar tersebut terlihat bahwa ternyata durasi 
efektif Gempa bumi Kocaeli mempunyai waktu 
terkecil dibandingkan Gempa bumi Kobe dan 
Chichi. Durasi efektif Gempa bumi Kocaeli, 
Kobe, dan Chichi berturut-turut sebesar 11,2 
detik, 14,08 detik dan 31,395 detik. 
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Pada kasus gempa bumi di Cilacap, karakter 
material khas yang berupa endapan pantai dan 
lagoon akan berpengaruh terhadap amplifikasi 
percepatan tanah antara base rock dengan per-
mukaan tanah. Tanah endapan yang sangat 
sensitif disini ialah lempung dengan nilai in-
deks plastisitas yang tinggi (PI), yang menca-
pai ang ka 49,12%. Pada gempa bumi dengan 
durasi efektif pendek bisa menyebabkan de-
amplifikasi atau amplifikasi yang tidak besar 
karena regangan yang terjadi masih berada pada 
tahap inelastik sehingga redaman yang terjadi 
masih besar. Sementara gempa bumi dengan 
karakteristik durasi panjang akan mengakibat-
kan tanah sudah berada pada tahap mendekati 
plastis sehingga regangan sudah demikian be-
sarnya yang berakibat redaman mengecil. Pada 
ak hirnya untuk daerah BH-02 hasil respon 
spek tra yang dihasilkan akan mirip dengan hasil 
dengan SPKGUBG&NG 2010 apabila durasi 
efektif gempa bumi hanya berlangsung sekitar 
11 detik, sedangkan untuk daerah BH-03 akan 
mendekati apabila durasi efektif diperkirakan di 
bawah 11 detik. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan studi ini, dapat diambil beberapa 
kesimpulan dan saran, yaitu input gempa bumi 
yang mempunyai karakteristik percepatan sama 
dapat menghasilkan respon spektra yang ber-
beda apabila durasi efektif gempa bumi berbe-
da, daerah Cilacap pada titik BH-02 dan BH-
03 mengalami deamplifikasi apabila ditinjau 
menggunakan SPKGUBG&NG 2010, sedang-
kan pendekatan Discreet Point dengan input 
gerakan Gempa Bumi Kocaeli menghasilkan 
deamplifikasi untuk lokasi BH-02 dan amplifi-
kasi yang kecil pada lokasi BH-03. Lokasi BH-
02 memiliki percepatan di batuan dasar dari 
0,457g menjadi 0,33g sedangkan BH-03 dari 
0,462g memiliki percepatan di batuan dasar 
dari menjadi 0,51g. Perbedaan yang timbul an-
tara kedua pendekatan diperkirakan karena ada-
nya perbedaan durasi efektif gempa bumi yang 
dipakai. Yang terakhir perbedaan antara kedua 
metode lebih terjadi pada lokasi BH-03 karena 
adanya lapisan tanah tebal (16,9 m) yang sen-
sitif dengan beban gempa bumi, lapisan tanah 

Gambar 9. Durasi efektif Gempa Kocaeli, Kobe dan Chichi berdasarkan Metode Trifunac dan Brady 
(Theofanopulos dan Watabe, 1989).
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yang dimaksud adalah lempung dengan nilai PI 
yang tinggi. Saran untuk penggunaan peta ba-
haya kegempaan SPKGUBG&NG 2010 adalah 
disertainya keterangan mengenai gempa bumi 
yang mengontrol lokasi tersebut terutama dari 
sisi mekanisme dan durasi efektif gempa bumi 
yang dipakai apabila akan dilakukan analisis de-
terministik.
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ABSTRAK

Berbagai penelitian menyatakan bahwa Candi Borobudur dikelilingi oleh danau dan telah berubah menjadi 
dataran. Selama ini diketahui bahwa penyebab pendangkalan danau adalah aktivitas Gunung Merapi. Namun 
pada bagian selatan Danau Borobudur yang dibatasi oleh Pegunungan Menoreh, tidak ditemukan material 
Gunung Merapi tetapi ditemukan material batuan Old Andesite Formations (OAF) dari Pegunungan Menoreh. 
Data aktivitas tektonik terekam baik pada lembah-lembah sungai di bagian selatan dataran Borobudur. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis penyebab perubahan bentuklahan di sisi selatan 
Danau Purba Borobudur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengukuran 
dan pengamatan lapangan yang didukung dengan data citra satelit, topografi, stratigrafi, dan analisis 14C. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pada sisi selatan dataran bekas Danau Borobudur tepatnya di lembah Sungai 
Sileng banyak ditemukan singkapan batuan OAF dan endapan lempung hitam yang terpotong dan terangkat 
akibat aktivitas sesar. Berdasarkan pengamatan stratigrafi diketahui bahwa endapan lempung hitam tertutup 
oleh material hasil longsoran Pegunungan Menoreh. Hasil pengujian radiokarbon 14C menunjukkan bahwa 
endapan danau berumur 22,140 BP.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pada sisi selatan Danau 
Purba Borobudur pendangkalannya disebabkan oleh aktivitas tektonik yang mengakibatkan pengangkatan 
dan pensesaran memicu terjadinya longsor lahan. 

Kata kunci: tektonik, longsor, perubahan bentuk lahan, Danau Purba Borobudur, Pegunungan Menoreh 

ABSTRACT

Many studies suggest the Borobudur Temple surrounded lakes and shallowed by materials from volcanic activities. 
In the southern part of Borobudur Lake didn’t find volcano material but founded Old Andesite Formations (OAF) 
material, thats come from Menoreh Mountain. Tectonic activities and avalanche material found on the Sileng river 
at southern of Borobudur plains. Purpose of this study are identify and analyze causes of landform changes in the 
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Candi Borobudur merupakan candi Budha 
sebagai warisan dunia yang dibangun di atas 
bukit (Bukit Borobudur) di Kabupaten Ma-
gelang, Provinsi Jawa Tengah. Bukit Borobu-
dur menyatu dengan Bukit Dagi terisolir, dan 
dikelilingi oleh dataran luas. Nossin dan Vote 
(1986) mendeskripsikan bentang alam di seki-
tar Candi Borobudur masa lalu merupakan 
danau dan Candi Borobudur dibangun di atas 
Perbukitan Gunung Gandul-Sipodang, meru-
pakan bagian puncak dari batuan vulkanik 
Tersier Kubah Kulonprogo yang terpatah-
kan. Van Bemmelen 1949 menyatakan bahwa 

Bukit Borobudur dikelilingi bentuk lahan 
dataran, bukit tersebut merupakan bagian dari 
Kubah Kulonprogo (Pegunungan Menoreh) 
yang terpatahkan, kemudian mengalami pro-
ses penenggelaman pada akhir zaman Tersier 
(Gambar 1). Pada zaman Kuarter di sekitar 
bagian yang terpatahkan, tumbuh beberapa 
gunung api muda, di antaranya Gunung 
Sumbing di sisi barat laut, Gunung Merbabu, 
dan Gunung Merapi di sisi timur-timur laut 
(Gambar 2). Bagian yang terpatahkan, ke-
mudian membentuk sebuah cekungan antar-
gunung “intermountainous basin” berumur 
Kuarter dikelilingi Pegunungan Menoreh dan 
gunung api yang selanjutnya disebut dengan 
Danau Purba Borobudur (Murwanto, 1996). 

southern part of Borobudur Ancient Lake. The methods used are field measurements and observations, support by 
satellite imagery data, topography, stratigraphy, and  radiocarbon 14C analysis. The results are in the southern part 
of Borobudur lake, found OAF materials and blackclay outcrops were cut and lifted by tectonics activities. Based 
on stratigraphy observations, known that blackclay deposits covered by the avalanche material results of Menoreh 
Mountains. Radiocarbon 14C test showed that lacustrine ages is 22,140 BP. The conclusion are in the southern part 
of Borobudur Ancient Lake, shallowed by tectonics activities than triggered by landslides.  

Keywords: tectonics, landslides, landform changes, Borobudur Ancient Lake, Menoreh Mountains 

Gambar 1. Diagram blok dari Kubah Kulonprogo (van Bemmelen, 1949)
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Terbentuknya danau disebabkan oleh pe nga-
ruh aktivitas Gunung api Merapi dan pro-
ses tektonik, mengakibatkan terbendungnya 
Sungai Progo oleh endapan fluvio vulkanik 
Gunung api Merapi dan terjadinya pensesar-
an di Pegunungan Menoreh. Keberadaan da-
nau dibuktikan dengan adanya endapan rawa 
berupa lempung hitam mengandung serbuk-
sari dari tanaman komunitas rawa. Murwanto 
(1996), mengidentifikasi bahwa serbuk sari 
pada batulempung hitam di Kawasan Borobu-
dur antara lain mengandung: Nymphaea ste-
llata, Cyperaceae, Eleocharis, Commelina, 
Hydrocharis dan sebagainya. Sebaran endapan 
lempung hitam ini cukup luas dan saat ini 
menyisakan bekas rawa atau dataran lakustrin 
yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ak-
tivitas pertanian. 

PERMASALAHAN

Lingkungan danau terbentuk sejak kala Pleis-
tosen Akhir atau 22,130 + 400 B.P. (Murwan-
to, dkk, 2001). Berakhirnya lingkungan danau 
terjadi akibat tertimbun oleh material erupsi 
gunung api. Material hasil erupsi terangkut 
dan terendapkan, melalui sungai yang mengal-
ir dan bermuara di lingkungan Danau Borobu-
dur. Akibatnya, danau menjadi semakin dang-
kal dan sempit, akhirnya menjadi kering pada 
akhir abad ke-13 atau pada tahun 1288 Masehi 
(Murwanto, 1996).

Perubahan bentuklahan dari lingkungan da nau 
menjadi dataran membutuhkan proses dan 
waktu yang sangat lama. Secara umum, faktor 
penyebab pendangkalan danau adalah proses 
sedimentasi yang sangat intens. Hasil peneli-

Gambar 2. Danau Purba Borobudur yang dikelilingi oleh Gunung api berumur Kuarter (Sumber : Citra Satelit 
ASTER, 2011).
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tian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya 
menyebutkan bahwa pendangkalan Danau 
Borobudur disebabkan oleh aktivitas gunung 
api terutama Gunung Merapi, (Bemmelen 
1949; Purbohadiwidjojo dan Sukardi, 1966; 
Murwanto, 1996; Murwanto, dkk. 2001). 

Berdasarkan pengamatan secara spasial, ba-
gian selatan dari danau ini dibatasi oleh 
Pegunu ngan Menoreh yang diperkirakan juga 
mempunyai peran dalam pendangkalan da-
nau. Kajian terkait dengan peran Pegunungan 
Menoreh terhadap pendangkalan danau belum 
pernah dilakukan, sehingga penelitian ini ber-
maksud mengkaji secara rinci dengan menun-
jukkan bukti-bukti lapangan, bahwa pendang-
kalan danau disebabkan oleh aktivitas tektonik 
dan longsoran material Pegunungan Menoreh 
cukup besar, terutama di kawasan Danau Pur-
ba Borobudur bagian selatan.

METODOLOGI

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini me-
liputi data primer dan sekunder. Data primer 
merupakan data hasil pengamatan dan pen-
gukuran di lapangan terdiri dari data struktur 
geologi, stratigrafi, dan radiokarbon 14C. Se-
dangkan data sekunder merupakan data yang 
diperoleh dari penelitian sebelumnya, meliputi 
data log bor dan pola aliran sungai. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini dengan 
melakukan pengamatan dan pengukuran struk-
tur geologi dan singkapan batuan di lapangan. 
Sebelum melakukan survei lapangan, terlebih 
dahulu dilakukan interpretasi citra satelit untuk 
mengetahui kondisi morfologi dan topografi 
untuk membantu dalam pengamatan aktivitas 
tektonik. Hasil aktivitas tektonik tersebut akan 
berpengaruh terhadap kondisi morfologi dan 

pola aliran sungai. Kegiatan lapangan dilakukan 
untuk mengetahui bukti-bukti adanya jejak ak-
tivitas sesar di Pegunungan Menoreh. Selain itu 
pengamatan lapangan juga dimaksudkan untuk 
mengetahui sebaran material yang berasal dari 
Pegunungan Menoreh. Sebaran material ini 
dapat diamati berdasarkan jarak dengan sumber 
material dan karakteristik material. 

Analisis radiocarbon 14C dimaksudkan untuk 
mengetahui umur dari danau dan waktu ter-
jadinya pendangkalan. Untuk tahap pekerjaan 
laboratorium yang dilakukan pada prinsipnya 
adalah pemisahan karbon (C) dari sampel or-
ganik (lempung). Karbon dipisahkan sebagai 
CO2 yang akan bereaksi dengan larutan amoni-
um hidroksida. Selanjutnya diendapkan sebagai 
CaCO3 dan kemudian ditambah Stronsium 
khlorida akan terjadi endapan SrCO3. Reduksi 
dilakukan dengan serbuk logam Mg terhadap 
SrCO3 pada temperatur 8000C untuk memben-
tuk SrC2. Reaksi antara H2O dengan SrC2 akan 
menghasilkan gas Asetilena (C2H2) dan gas 
ini digunakan untuk mengukur aktivitas 14C 
(karbon radioaktif ) dengan memakai detektor 
“Multi Anoda Anti Coincidence”. Dengan me-
makai konstanta peluruhan radioaktif yang ter-
tentu, maka rumus penentuan umur dari suatu 
sampel dapat dijabarkan sebagai berikut:

   

A  =  Radioaktivitas isotop 14C dalam   
                   sampel

A0  =  Radioaktivitas isotop 14C pada saat  
     tanaman atau hewan tersebut hidup

λ =  Konstanta peluruhan radioaktif; T1/2 =     
                 1/ λ
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T1/2  =  waktu paruh = 5568+ 40 tahun

ADC  =  Radioaktivitas isotop C-14 Dead  

     Carbon yang terukur

In2  =  0,693

LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bagian selatan 
dari dataran bekas Danau Borobudur yang se-
cara administratif terletak di Kecamatan Boro-
budur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa 
Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di sebelah 
selatan dari Candi Borobudur yang berdeka-
tan dengan Pegunungan Menoreh (Gambar 
3). Singkapan batuan dan data struktur geologi 
lebih mudah ditemukan pada lembah-lembah 
sungai di daerah penelitian.

HASIL PENELITIAN

Interpretasi struktur geologi dengan meng-
gunakan citra satelit digunakan sebagai acuan 
dalam melakukan pengamatan dan penguku-
ran sesar di lapangan. Gambar 4 merupakan 
data struktur geologi hasil interpretasi dari data 
topografi dan citra satelit daerah Borobudur 
dan sekitarnya. Dengan citra satelit struktur-
struktur tersebut dapat terdeteksi, berupa ke-
lurusan gawir sesar dengan deretan triangular 
facets, pergeseran off set blok sesar, kelurusan 
dan pembelokan secara tajam pola aliran sungai 
yang berkembang pada zona struktur. Kenam-
pakan-kenampakan sesar tersebut terlihat jelas 
pada gawir Pegunungan Menoreh yang terletak 
di bagian selatan dari Candi Borobudur. 

Gambar 3. Peta lokasi penelitian
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Gambar 4. Hasil interpretasi struktur sesar di wilayah Dataran Kedu Selatan

Keberadaan struktur sesar tersebut perlu dia-
mati lebih lanjut di lapangan. Pengamatan ke-
beradaan sesar di lapangan akan lebih mudah 
ditemukan pada lembah-lembah sungai yang 
mengalir dan memotong dataran Borobudur, 
hal ini dikarenakan pada dasar lembah sungai 
akan tersingkap batuan dasarnya.

Sesar Progo

Sungai Progo merupakan sungai besar yang le-
taknya sekitar 3 km sebelah timur-timur laut 
bangunan Candi Borobudur. Pola aliran sungai 
ini di beberapa ruas tampak berkelok (meander-
ing) cukup tajam, merupakan indikasi adanya 
pengaruh tektonik. Aktivitas tektonik mampu 
mengubah morfologi, baik pengangkatan mau-
pun penurunan yang akan berakibat terhadap 
pembelokan alur sungai. Pengangkatan ini terli-

hat dari keberadaan struktur sesar pada lembah 
Sungai Progo. Struktur sesar dapat diamati pada 
bagian utara dari Jembatan Sigug, Desa Bumi-
harjo. Sesar memotong batuan breksi vulkanik 
di lembah Sungai Progo, dengan arah hampir 
N1500E atau timurlaut-baratdaya (Gambar 
5). Apabila ditarik garis lurus dengan Pegunu-
ngan Menoreh akan tampak adanya hubungan 
(kelurusan) antara sesar yang memotong pada 
Pegunungan Menoreh dengan lokasi tersebut.
Pada ruas Sungai Progo di sebelah timur Can-
di Pawon terdapat sesar-sesar yang memotong 
endapan rawa berupa lempung hitam (Gam-
bar 6). Hal ini menunjukkan bahwa struktur 
sesar yang terdapat pada daerah ini merupakan 
sesar aktif yang memotong endapan rawa beru-
mur Kuarter. Adanya sesar ini mengakibatkan 
endap an rawa yang berumur lebih tua letaknya 
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Gambar 5. Lembah Sungai Progo yang mengalami pengangkatan akibat aktivitas tektonik di sebelah utara Jem-
batan Sigug, Desa Bumiharjo

Gambar 6. Singkapan endapan rawa yang terpotong oleh struktur kekar, akibat sesar yang memotong batuan 
dasar Sungai Progo. Lokasi  sebelah timur Candi Pawon

berada pada  ketinggian yang hampir sama den-
gan endapan rawa yang lebih muda. Pengang-
katan endapan rawa ini menjadi bukti adanya 
aktivitas tektonik di Dataran Borobudur.

Sesar Sileng

Singkapan sesar naik Sileng memiliki arah rela-
tif barat-timur dan terletak pada tebing sungai. 
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Zona sesarnya menyebabkan perubahan arah 
pada Sungai Sileng karena memiliki arah kelu-
rusan yang sama dengan arah sesarnya. Sesar ini 
merupakan sesar naik dengan bidang sesar N 
102˚E/77˚. Sesar ini dicirikan dengan bidang 
sesar yang hampir vertikal kemudian melan-
dai ke arah selatan (Gambar 7). Pada bidang 
sesar tidak ditemukan gores garis maka untuk 
penamaannya dilakukan pengambilan data 
struktur kekar karena pada daerah sekitar sesar 
ini ditemukan cukup banyak kekar-kekar, baik 
yang terbentuk karena gaya kompresional mau-
pun tensional.

Sesar Kaliduren

Pada Dusun Kaliduren ditemukan sesar yang 
memiliki arah relatif barat-timur. Zona sesar-
nya menyebabkan perubahan kelurusan su-
ngai karena mengikuti kelurusan sesar tersebut. 
Sesar ini merupakan sesar mendatar kiri dengan 
bidang sesar N 101oE/75o. Sesar ini dicirikan 
dengan bidang sesarnya yang hampir vertikal 
dan menyebabkan ruas Sungai Sileng di dusun 
Kaliduren menjadi lurus (Gambar 8). Sesar 
ini terdapat pada litologi breksi vulkanik yang 
dicirikan dengan perubahan kemiringan lapisan 

pada footwall dan hangingwall. Pada hanging-
wall didapatkan kemiringan lapisan yang lebih 
curam, hal ini dikarenakan terbentuknya drag 
fold yaitu lipatan yang terbentuk karena ge-
rakan seretan sesar. Pada bidang sesarnya tidak 
ditemukan gores garis, maka untuk penamaan-
nya dilakukan pengambilan data struktur kekar, 
karena pada daerah sekitar sesar ini ditemukan 
cukup banyak kekar-kekar baik yang terbentuk 
akibat gaya kompresional maupun tensional.

Sesar Sungai Tangsi

Berdasarkan hasil interpretasi Nossin dan Voute 
(1986), arah aliran Sungai Tangsi di sebelah 
baratlaut Dataran Borobudur dipengaruhi oleh 
struktur sesar. Struktur tersebut mengakibat-
kan pembelokan aliran Sungai Tangsi sebesar 
900. Pola kelurusan aliran Sungai Tangsi setelah 
terjadi pembelokan, dapat diikuti sampai perte-
muan dengan Sungai Progo, dengan arah timur 
laut-barat daya. Pola kelurusan Sungai Tangsi 
dapat diikuti sampai sejauh 10 km, mulai dari 
Sungai Klantangan di bagian baratdaya sampai 
Sungai Gending di bagian timurlaut. Data pen-
dukung struktur sesar di Dataran Borobudur 
adalah terdapatnya mataair panas dengan rasa 
asin muncul melalui kekar-kekar yang memo-
tong satuan breksi vulkanik produk Gunung 
api Sumbing. Mata air asin juga ditemukan 
di sebelah barat Desa Ngasinan, pada lembah 
Sungai Klantangan. Struktur kekar yang men-
gakibatkan munculnya mata air asin diduga se-
bagai akibat proses sekunder dari Sesar Tangsi. 

Pada sebelah utara jembatan Ringinanom, Se-
sar Tangsi memiliki arah relatif timur laut-barat 
daya dan zona sesarnya mengakibatkan peruba-
han alur sungai karena mengikuti kelurusan ses-
ar. Sesar ini merupakan sesar mendatar kanan. 

Gambar 7. Endapan rawa (lempung hitam) di Sungai 
 Sileng tersesarkan akibat aktivitas tektonik (sesar naik)



pengaruh Tektonik dan longsor lahan terhadap perubahan bentuk lahan 
di bagian Selatan Danau Purba Borobudur - Helmy Murwanto, et al.

151

Sesar ini dicirikan dengan bidang sesarnya yang 
hampir vertikal dan menyebabkan pada bagian 
Sungai Tangsi alurnya lurus. Kelurusan sungai 
pada utara jembatan Ringinanom adalah N 
020o E (Gambar 9).

Material Longsoran

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan 
adanya material longsoran dari Pegunungan 
Menoreh (breksi OAF) dengan ukuran berva-
riasi (Gambar 10). Material-material tersebut 

Gambar 8. A. Material Lempung hitam yang merupakan endapan rawa terpotong oleh sesar. B. Breksi 
Old Andesit Formation yang terpotong oleh sesar. C. Air asin yang muncul dalam bentuk mata air melalui 
struktur sesar akibat proses tektonik. 

Gambar 9. Kelurusan dan pemotongan aliran Sungai Tangsi akibat struktur sesar. Lokasi: sebelah utara jem-
batan Ringinanom.
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banyak ditemukan di Desa Ngadiharjo dan Ka-
ranganyar Kecamatan Borobudur, baik di per-
mukaan maupun pada lembah-lembah sungai. 

Analisis Radiokarbon 14C

Analisis radiokarbon ini dilakukan di dua lokasi 
yang dianggap mampu mewakili umur danau 
di bagian selatan dari Danau Purba Borobudur. 
Gambar 11 merupakan endapan lempung hi-
tam yang dilakukan pengujian radiokarbon 14C.  
Hasil pengujian umur danau disajikan dalam 
Tabel 1.

Gambar 10. Bongkah material hasil longsoran berasal dari 
dinding Pegunungan Menoreh. Lokasi: sebelah selatan 
Dusun Nglipoh.

DATA PEMBORAN

Data pemboran di Sungai Sileng dilakukan oleh 
Murwanto, (2001) hingga kedalaman 50 m 
(Gambar 12). Data pemboran ini menghasil kan 
variasi batuan berupa lempung hitam, batupa-
sir, batupasir kerakalan dan breksi. Hingga ke-
dalaman 21 meter, batuannya didominasi oleh 
lempung hitam yang kaya akan material karbon 
dengan sisipan batupasir lepas pada kedalaman 
7,5 – 8 m, 10, 5 – 11 m, dan 16 – 18 m, se-
dangkan lapisan breksi andesit terdapat pada 
kedalaman 15 – 16 m da, 18 – 19 m. Mulai 
kedalaman 21 m breksi.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan 
pengolahan data di laboratorium, maka diketa-
hui wilayah yang pendangkalannya diakibatkan 
oleh adanya aktivitas tektonik dan longsoran 
(Gambar 13).

Gambar 11. Endapan Lempung hitam di Dusun Pakisaji 
(kiri) dan endapan lempung hitam di Dusun Soropadan 
(kanan).

No. Lokasi Sampel Umur (BP)

1. Dusun Pakisaji 22,140+390

2. Dusun Soropadan 25,110+560

Tabel 1. Hasil uji radiokarbon 14C
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Gambar 12. Log litologi pemboran di Sungai Sileng di dominasi oleh lempung 
hitam dengan pasir breksian (Murwanto, 2001)

DISKUSI

Pegunungan Menoreh mempunyai ketinggian 
sekitar 900 m dpl., dengan banyak puncak 
yang menyerupai bentuk menara, salah satunya 

adalah puncak Suroloyo. Pegunungan ini ter-
letak di bagian selatan danau Borobudur den-
gan litologi berupa batuan breksi Old Andesite 
Formation (OAF). Kondisi morfologi pada 



Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi, Vol. 5 No. 2, Agustus 2014: 143 - 158154

Gambar 13. Lokasi perubahan bentuklahan Danau Borobudur di bagian selatan akibat tektonik dan longsor 
lahan

 Pegunungan Menoreh menunjukkan bahwa 
pada wilayah ini telah mengalami tingkat erosi 
yang sangat lanjut. Tingkat erosi ini selain dise-
babkan oleh adanya proses iklim juga dipen-
garuhi oleh proses tektonik yang berkembang 
pada wilayah tersebut. Iklim dan tektonik terse-
but mengakibatkan kawasan Menoreh ini mu-
dah terjadi tanah longsor. Bukti adanya longsor 
tersebut dapat diamati dari bekas atau sisa-sisa 
bidang longsor.

Pegunungan Menoreh mempunyai kemirin-
gan lereng lebih dari 40%, hal ini dipengaruhi 
oleh adanya aktivitas tektonik. Pegunungan ini 
mempunyai lapisan penutup tanah yang tipis, 
dan bagian permukaannya di dominasi oleh ma-
terial batuan yang lapuk. Batuan yang lapuk ini 

akan mudah mengalami longsor karena selain 
adanya rekahan juga batuan dasarnya yang ke-
dap air, sehingga apabila terjadi pemicu seperti 
gempa bumi, hujan, dan perubahan tata guna 
lahan akan sangat mudah mengalami longsor. 

Bukti aktivitas tektonik dapat ditemukan di 
Sungai Sileng yang terletak pada bagian utara 
Pegunungan Menoreh. Salah satu bukti akti-
vitas struktur geologi terdapat di Dusun Kali-
duren, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur. 
Pada kawasan tersebut terdapat batuan breksi 
OAF yang terpotong oleh sesar dengan arah 
timur-barat. Pada wilayah tersebut juga ter-
dapat air asin yang keluar melalui rekahan aki-
bat adanya sesar. Aktivitas sesar ini mempunyai 
pengaruh yang kuat terhadap gerakan massa 
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atau longsor. Sesar-sesar tersebut akan me-
micu terbentuknya rekahan, yang selanjutnya 
terisi air hujan, akibatnya lereng Pegunungan 
Menoreh tidak stabil. Ketidakstabilan lereng 
tersebut berdampak pada terjadinya longsor 
dan aliran debris yang menutup Danau Boro-
budur pada waktu itu. Aliran debris merupakan 
aliran yang berisi campuran air, udara, lumpur, 
butiran padat dengan berbagai ukuran (Wong, 
dkk. 2007). Aliran debris ini akan membentuk 
kipas aluvial dari Pegunungan Menoreh. Kipas 
aluvial ditemukan di berbagai tempat di bagian 
selatan Dataran Borobudur (Gambar 14). Ada-
nya kipas aluvial ini dibuktikan dari kondisi 
morfologi Pegunungan Menoreh dan material 

yang ditemukan. Kipas aluvial ini mempunyai 
peran dalam proses pendangkalan Danau Boro-
budur, hal ini dibuktikan dengan endapan dan-
au (lempung hitam) yang tertutup oleh material 
Pegunungan Menoreh.

Material-material hasil aliran dari Pegunungan 
Menoreh dapat ditemui pada lembah Sungai Si-
leng dengan ukuran fraksi bervariasi dari halus 
hingga kasar. Material fraksi halus ini berupa 
butiran pasir dan tanah hasil pelapukan yang 
berwarna kemerahan yang menutup lempung 
hitam. Warna kemerahan pada tanah tersebut 
sama dengan lapisan tanah di Pegunungan 
Menoreh, hal ini menunjukkan bahwa tanah 
yang menutup endapan lempung hitam terse-

Gambar 14. Lokasi kipas aluvial di daerah penelitian.
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but berasal dari transport sedimen Pegunungan 
Menoreh. Hal tersebut dapat ditemukan di lem-
bah Sungai Suroloyo, Desa Pakisaji, Kecamatan 
Borobudur (Gambar 15). Proses gerakan massa 
tersebut akan meninggalkan jejak di Pegunun-
gan Menoreh berupa tebing yang terjal dan ber-
bentuk mahkota longsoran (Gambar 16). Pro-
ses tektonik yang berkembang di Pegunu ngan 
Menoreh, juga akan memicu terjadinya gempa 

bumi. Bukti-bukti terjadinya gempa bumi per-
nah terjadi di wilayah ini adalah banyaknya ter-
dapat struktur geologi dengan kondisi batuan 
yang terpotong dan terangkat. Pengangkat an 
batuan ini akan mengubah morfologi yang ada 
di daerah penelitian. Perubahan morfologi ini 
akan memicu terjadinya pembelokan sungai 
yang mensuplai air ke Danau Purba Borobu-
dur, kondisi ini ditemukan di wilayah Dusun 

Gambar 15. Batuan lempung hitam pada tebing Sungai Sileng yang tertimbun material dari Pegunungan 
Menoreh (kiri) dan lapisan tanah di Pegunungan Menoreh (kanan). 

Gambar 16. Bekas terjadinya longsor (mahkota longsor) di Pegunungan Menoreh.
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Kebanglimus yang ditandai dengan pembelo-
kan alur Sungai Tangsi ke arah utara. Bukti lain 
adalah adanya endapan danau yang terangkat 
sehingga berpengaruh pada kemiringan lereng 
dan berpotensi mengurangi daya tampung air 
danau. Selain itu, adanya aktivitas tektonik juga 
berdampak pada pembukaan atau pelebaran 
bendungan danau di Dusun Klangon. Pembu-
kaan bendungan alamiah ini dibuktikan adanya 
bekas struktur yang memotong breksi OAF dan 
saat ini menjadi lembah Sungai Progo. Ber-
bagai dampak tektonik tersebut berakibat pada 
menurunnya suplai air danau, berkurangnya 
daya tampung danau dan bertambahnya debit 
keluarnya air danau di penelitian. Kondisi terse-
but akan berakibat pendangkalan Danau Boro-
budur meskipun terjadi dalam rentang waktu 
yang lama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 
pada sisi selatan Danau Purba Borobudur telah 
mengalami pendangkalan yang disebabkan oleh 
adanya aktivitas tektonik dan longsor lahan 
dari Pegunungan Menoreh. Rekaman aktivitas 
tektonik yang terdapat di lapangan menunjuk-
kan bahwa wilayah penelitian dikontrol oleh 
struktur geologi. Struktur geologi tersebut 
mengubah morfologi dan membuka jalan ke-
luar bagi genangan air danau. Aktivitas tektonik 
juga mengakibatkan terjadinya longsor lahan di 
Pegunungan Menoreh yang juga dipicu oleh 
curah hujan dan gravitasi bumi. Keberadaan 
struktur geologi akan membantu mempercepat 
terjadinya pelapukan batuan dan berpotensi 
terjadi longsor. Material hasil longsoran di dae-
rah penelitian, mempunyai dimensi bervariasi 
mulai dari fraksi halus hingga kasar. 

Kawasan di sekitar Candi Borobudur mem-
punyai daya vitalitas yang tinggi sampai seka-
rang, meskipun telah mengalami perubahan 
lingkung an danau menjadi rawa-rawa dan 
sekarang berupa bentuklahan dataran. Jejak-
jejak lingkungan alam masa lalu masih nampak 
jelas bisa dinikmati sampai sekarang. Untuk 
menjaga dan melestarikan keindahan kawasan 
tersebut, diperlukan penataan dan pengelolaan 
secara terpadu.
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