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ABSTRAK

Morfologi scarp (gawir) yang berbentuk concave/cekung dapat dijadikan indikasi adanya potensi gerakan tanah dan dapat 
di identifikasi melalui interpretasi citra satelit. Wilayah Kabupaten Cianjur dan sekitarnya adalah salah satu daerah yang 
rentan terhadap bencana gerakan tanah. Hampir 80% desa di Cianjur berpotensi terhadap bencana tersebut, dengan zona 
kerentanan gerakan tanah tinggi sebesar 17,24% dari total wilayah Kabupaten Cianjur (Sumber: Peta Zona Kerentanan 
Gerakan Tanah – PVMBG). Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentukan scarp dan mendelineasi area potensi 
gerakan tanah di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Metode yang digunakan adalah interpretasi visual pada citra hasil fusi 
antara Landsat 7 dan DSM TerraSAR-X, dan memvalidasi lokasi bentukan scarp dengan titik lokasi gerakan tanah (ber-
sumber dari BPBD Kabupaten Cianjur) dan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah - PVMBG. Hasil penelitian menun-
jukkan bahwa sebagian besar bentukan scarp merupakan indikasi area gerakan tanah. Selain morfologi scarp (gawir), ben-
tukan geomorfologi lain seperti kipas vulkanik juga berpotensi gerakan tanah yang harus diwaspadai. Daerah berpotensi 
gerakan tanah di sekitar scarp bisa dipergunakan untuk melakukan revisi Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah dan juga 
dimanfaatkan untuk penataan ruang. Data citra penginderaan jauh terutama DSM dari citraTerraSAR-X dengan resolusi 
menengah sekitar 9m, dapat dijadikan data dasar untuk mengidentifikasi bentukan scarp dan zona gerakan tanah yang 
disebabkan oleh bentukan morfologi tersebut.

Kata kunci: scarp, gerakan tanah, Cianjur, Landsat 7, TerraSAR-X

ABSTRACT

Scarp morphology in concave form can be an indication of the availability of earth movement potential and it can be identified 
through satellite image interpretation. Cianjur Regency and the surrounding areas are areas that are prone to have earth move-
ment disasters. Almost 80% of villages in Cianjur have the potential to have the earth movement disaster with the high earth 
movement prone zone of 17.24% out of the whole areas of Cianjur Regency (source: Map of Earth Movement Prone Zone-Centre 
for Volcanology and Geological Disaster Mitigation). The aim of this research is to identify scarp form and to delineate areas 
which are potential to have earth movement in Cianjur Regency and surrounding areas. The method used in this study is visual 
interpretation on images as the result of fusion between Landsat 7 and DSM TerraSAR-X, and validating scarp formed locations 
with location points of earth movement (from BPBD of Cianjur Regency) and Map of Earth Movement Prone Zone-Centre for 
Volcanology and Geological Disaster Mitigation. The research result shows that most of scarp forms are indications of areas of 
earth movement. Besides scarp morphology, another geomorphology form like volcanic fan is also potential to have earth move-
ment which need to be considered. Areas of potential to have earth movements around the scarp can be used to revise the Map 
of Earth Movement Prone Zone and for landuse planning. Data of remote sensing image, especially DSM of TerraSAR-X image 
with moderate resolution of about 9 m, can be used as basic data to identify scarp form and earth movement zone caused by the 
morphology form.
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PENDAHULUAN

Hampir setiap tahun Indonesia mengalami kejadian 
gerakan tanah yang mengakibatkan bencana. Menu-
rut Crozier dan Glade (2004), gerakan massa tanah/
batuan merupakan proses pergerakan material peny-
usun lereng meluncur atau jatuh kearah kaki lereng 
karena kontrolgravitasi bumi. Gerakannya dapat 
berupa gerakan yang lambat (rayapan) maupun san-
gat cepat (Mc Geary et al., 2004).

Dalam upaya mitigasi bencana geologi berupa 
gerakan tanah, Badan Geologi melalui Pusat Vul-
kanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVM-
BG) telah memetakan dan menerbitkan Peta Zona 
Kerentanan Gerakan Tanah  (ZKGT). Peta ini 
memuat zonasi gerakan tanah yang terbagi ke dalam 
empat Zona Kerentanan Gerakan Tanah (ZKGT), 
yaitu ZKGT sangat rendah (I), ZKGT rendah (II), 
ZKGT menengah (III), dan ZKGT tinggi (IV). 
Peta tersebut ditentukan berdasarkan hasil skoring 
beberapa peta parameter, yaitu peta geologi, peta 
kemiringan lereng, dan peta tata guna lahan (Kepu-
tusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 
No. 1452/K/10/MEM/2000). Menurut Kadarsetia 
(2011), ZKGT tinggi menunjukkan gerakan tanah 
sering terjadi dan ZKGT menengah menunjukkan 
gerakan tanah dapat terjadi. Sementara itu, ZKGT 
rendah menunjukkan gerakan tanah jarang terjadi 
dan ZKGT sangat rendah menunjukkan gerakan ta-
nah sangat jarang atau tidak pernah terjadi. Hal ini 
menunjukkan bahwa kemungkinan besar gerakan 
tanah terjadi di zona tinggi dan menengah. 

Penelitian ini menggunakan wilayah Kabupaten 
Cianjur sebagai contoh kasus. Gerakan tanah yang 
pada umumnya dikenal sebagai tanah longsor meru-
pakan bencana yang sering terjadi di Kabupaten 
Cianjur. Kondisi topografi Cianjur yang berbukit 
dan berkelok membuat Cianjur menjadi daerah 
yang rentan terhadap bencana gerakan tanah. Ham-
pir 80% desa di Cianjur dinyatakan mempunyai 
potensi gerakan tanah. Sebagian besar desa yang 
mempunyai potensi gerakan tanah tinggi berada di 
wilayah selatan. Tingginya skala intensitas perger-
akan tanah di Cianjur ini selain dipicu oleh curah 
hujan yang tinggi, juga dipicu oleh tutupan lahan 
yang tidak sesuai (Anonim, 2013). Peta ZKGT 

Lembar Cianjur skala 1:100.000 (Djadja, 2004) 
menunjukkan bahwa ZKGT tinggi sebesar 17,24% 
dari seluruh wilayah Kabupaten Cianjur, sedangkan 
ZKGT menengah mendominasi (44,83%).  Angka 
17,24% tersebut merupakan nilai yang tidak dapat 
diabaikan. 

Pada citra satelit, penampakan gejala gerakan tanah 
diperlihatkan oleh bentukan yang khas seperti ben-
tuk tapal kuda (cekung), gawir terjal (scarp), pola 
rekahan sejajar dengan tebing longsor, kelembaban 
tanah tinggi di lereng bawah tebing, undak topografi 
di sepanjang tebing sungai, dan sebagainya (Yunar-
to, 2010). Penampakan bentukan scarp sangat perlu 
untuk dipetakan karena bentukan morfologi ini bisa 
dijadikan prediksi terhadap adanya potensi gerakan 
tanah (Chigira, 2011).  Morfologi scarp (gawir) 
kerap berhubungan dengan aktivitas sesar, namun 
diantara semua jenis sesar, sesar normal adalah yang 
paling berkontribusi terhadap bentuk lahan seperti 
gawir ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang 
memuat identifikasi morfologi bentukan scarp (ber-
bentuk concave/cekung) pada citra satelit dengan 
berbagai aplikasinya; deteksi gawir gerakan tanah 
dengan menggunakan segmentasi data Landsat 
ETM+ dan DEM (Barlow et.al., 2003), identifikasi 
scarp yang disebabkan oleh aktivitas sesar normal 
di Rift Valley, Kenya (Onywere, 2005), identifi-
kasi gerakan tanah yang ditentukan dengan mem-
bandingkan fitur penampakan antara DTM dan 
DSM (Doshida, et.al., 2006), monitoring gerakan 
tanah menggunakan data Digital Elevation Model 
(DEM) dan citra optis di Dehradun India (Schand, 
2008),dan identifikasi area berpotensi longsoran 
di sekitar morfologi bentukan scarp di Kabupaten 
Agam, Sumatra Barat menggunakan citra Landsat 
untuk rekomendasi tataruang ( Suwijanto, 2010, 
komunikasi langsung).

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi aspek 
geomorfologi berupa bentukan scarp dan mende-
lineasi area potensi gerakan tanah di wilayah Kabu-
paten Cianjur pada citra satelit, serta memvalidasi 
bentukan scarp dengan data titik gerakan tanah dari 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) 
Kabupaten Cianjur dan dari Peta ZKGT Lembar 
Cianjur.
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Metode dan Data

Data yang diperlukan adalah citra digital Landsat-7, 
citra digital TerraSAR-X, peta Rupa Bumi Indonesia 
(RBI) skala 1:25.000, Peta Geologi regional skala 
1:100.000  (Koesmono, 1996), Peta Zona Kerentan-
an Gerakan Tanah skala 1:100.000 yang bersumber 
dari PVMBG, dan data kejadian bencana gerakan ta-
nah yang bersumber dari BPBD Kabupaten Cianjur 
tahun 2009-2011.

Metode yang dilakukan adalah:

1. Menyiapkan citra fusi Landsat-7 dan TerraSAR-
X wilayah Kabupaten Cianjur.Fusi citra meru-
pakan suatu transformasi penajaman citra den-
gan menggabungkan dua citra Landsat7 dan Ter-
raSAR-X. Kelebihan masing-masing citra terse-
but diambil untuk memperoleh citra baru yang 
lebih bagus kualitasnya, baik dari resolusi spasial 
dan kemampuan tiga dimensi/3D (TerraSAR-X) 
serta resolusi spektralnya (Landsat-7).

2. Melakukan interpretasi bentukan scarps dan area 
disekitarnya yang berpotensi gerakan tanah, se-
cara visual pada citra fusi (poin 1) yang didasar-
kan atas prinsip-prinsip interpretasi citra yang 
mempertimbangkan beberapa faktor; 1) topo-
grafi (morfologi), 2) tekstur, 3)rona, 4) warna,5) 
bentuk, 6) vegetasi, 7) pola aliran sungai, dan 8) 
asosiasi (Sidarto, 2010).

3. Data kejadian bencana gerakan tanah yang ber-
sumber dari BPBD diplot ke dalam peta, sehing-
ga diperoleh peta sebaran kejadian gerakan tanah 
berupa peta titik.

4. Melakukan overlay antara peta sebaran kejadian 
gerakan tanah, Peta Zona Kerentanan Gerakan 
Tanah, dan area yang diinterpretasi berpotensi 
gerakan tanah disekitar bentukan scarp untuk 
menvalidasi hasil interpretasi. 

5. Analisis dan diskusi keterkaitan bentukan mor-
fologi scarps dengan potensi keterjadian gerakan 
tanah disekitarnya.

Hasil dan Diskusi

Citra fusi antara citra Landsat-7 danTerraSAR-
Xmenghasilkan citra baru yang lebih baik kualitas-

Gambar 1. Citra Fusi Landsat-7 dengan TerraSAR-X

nya. Informasi spasial di permukaan bumi dalam 
sistem koordinat bumi dalam tiga dimensi (X,Y,Z) 
yang dimiliki oleh TerraSAR-X dengan resolusi spa-
sial 10 m digabungkan dengan tiga band (band 4, 5, 
dan 7) yang dimiliki oleh citra Landsat-7. Kualitas 
yang lebih baik dalam hal resolusi spasialnya menjadi 
lebih tajam (10 m), ditampilkan dengan warna kom-
posit RGB (Red-Green-Blue), dan dengan tampilan 
hillshading untuk memberikan penampakan kontras 
elevasi dan topografi (Gambar 1).

Hasil interpretasi citra berupa penampakan geomor-
fologi berupa gawir (scarps) dan area yang diperki-
rakan berdampak atas terjadinya gerakan tanah di 
sekitar gawir (Gambar 2). Gawir dipresentasikan 
dalam bentukan morfologi menggunakan garis ber-
gerigi yang melingkar membentuk cekungan seperti 
tapal kuda.Zona prediksi gerakan tanah didelineasi 
berupa area yang dibuat berdasarkan asumsi bahwa 
zona tersebut berada disekitar gawir sesar dimu-
lai dari area sekitar mahkota (crown) dan menerus 
mengikuti lereng hingga pada batas yang sudah tidak 
ada lagi gaya gravitasi yang mendorong produk ger-
akan tanah.

Umumnya morfologi scarps menunjukkan kara-
kteristik topografi yang melengkung (curve) dan 
menempati kelerengan yang curam.Diameter scarp 
bervariasi mulai dari diamater kecil (kurang dari 500 
m) hingga gawir yang telah berevolusi menjadi lebih 
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besar denganlebar sekitar 3-5 km. Area luncuran ba-
han rombakan gerakan tanah semakin besar seiring 
dengan semakin lebarnya diameter gawir tersebut.
Rona pada citra yang cenderung gelap kemung-
kinan menandakan adanya efek jenuh air, dengan 
tingkat erosivitas tinggi hingga sedang. Morfologi 
scarp memiliki tekstur antara sedang sampai halus 
pada citra.

Berdasarkan hasil interpretasi, scarp (gawir) dan 
zona gerakan tanah disekitarnya tersebar hampir 
merata diseluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Di 
bagian selatan Cianjur, zona gerakan tanah lebih 
mendominasi dibandingkan dengan wilayah utara. 
Scarp di bagian selatan cenderung menoreh batu-
batuan yang kurang mampat seperti formasi bat-
uan vulkanik muda pada endapan lahar Gunung 
Malang, serta batuan gunungapi tuf bersisipan den-
gan lempung yang kurang padu pada Formasi Ben-
tang (Tmbe) (Gambar 3). Sementara di bagian utara 
Cianjur, scarp yang diinterpretasi tidak secara lang-
sung berhubungan dengan zona gerakan tanah dis-
ekitar scarp. Beberapa titik gerakan tanah yang ter-
dapat diwilayah ini berkaitan dengan tipe endapan 
aluvium yang dihasilkan oleh produk Gunung Gede 
yakni berupa kipas aluvium. Dalam tulisan ini, pen-
ulis menggunakan istilah kipas vulkanik (area ber-

Gambar 2. Interpretasi scarps (garis kurva merah), dan area yang berdam-

pak gerakan tanah di sekitar gawir (poligon/area hijau).

warna kuning pada Gambar 3). Secara topografis, 
kipas vulkanik ini berbentuk lonjong memanjang 
arah barat ke timur, berbentuk seperti kipas, den-
gan pola aliran semiradial dan semibraided. Vegetasi 
penutup biasanya berupa tumbuhan yang mempu-
nyai akar tidak begitu kuat, semak, dan rumput. 
Permukiman di area kipas vulkanik ini cukup padat 
karena banyak mengandung sumber air. 

Area yang berpotensi gerakan tanah disekitar bentu-
kan morfologi scarp kemudian divalidasi dengan ti-
tik gerakan tanah yang terdapat di Kabupaten Cian-
jur berdasarkan rekaman data dari BPBDKabupaten 
Cianjur dan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah 
dari PVMG, Badan Geologi, Lembar Cianjur skala 
1:100.000 (Djadja, 2004).

Analisis keterdapatan area gerakan tanah secara 
statistik sederhana menunjukkan bahwa 65% area 
yang diinterpretasi berpotensi gerakan tanah ber-
korelasi positif dengan kejadian gerakan tanah, dan 
hanya 35% atau dua belas titik gerakan tanah yang 
berada di luar area yang diinterpretasi berpotensi 
gerakan tanah. Validasi menggunakan Peta Zona 
Kerentanan Gerakan Tanah menunjukkan bahwa 
hampir sebagian besar morfologi gawir (scarps) dan 
area yang berpotensi gerakan tanah terletak pada 
ZKGT tinggi dan menengah dan hanya sebagian 
kecil berada di ZKGT rendah, yakni di bagian utara 
Cianjur. Gerakan tanah yang terjadipada ZKGT 
rendah disebabkan oleh pengaruh morfologi di seki-
tar area tersebut yakni morfologi kipas aluvium dari 
endapan vulkanik Gunung Gede (Gambar 4).

Dari hasil validasi tersebut diperoleh informasi bah-
wa tidaksemua wilayah yang mempunyai ZKGT 
tinggi dan menengah terkena efek gerakan tanah, 
yakni area di luar yang diinterpretasi berpotensi 
gerakan tanah. Titik gerakan tanah menunjukkan 
kejadiannya hanya sesaat, tetapi area yang diinter-
pretasi berpotensi terjadinya gerakan tanah ini bisa 
dijadikan acuan bahwa lokasi tersebut memiliki ke-
mungkinan mengalami gerakan tanah lagi dimasa 
yang akan datang. Dengan demikian, hasil inter-
pretasi yang berupa area-area berpotensi gerakan ta-
nah (longsor) dapat digunakan untuk merevisi Peta 
Zona Kerentanan Gerakan tanah agar lebih detail.
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Gambar 3. Peta Hasil Interpretasidan area yang berdampak gerakan tanah di sekitargawir Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
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Gambar 4. Peta validasi area yang diinterpretasi berpotensi gerakan tanah dengan sebaran lokasi gerakan tanah dan ZKGT di Kabupaten Cianjur.
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KESIMPULAN

Daerah berpotensi gerakan tanah disekitar scarp 
dapat dipergunakan untuk merevisi Peta Zona Keren-
tanan Gerakan tanah agar diperoleh zonasi yang lebih 
detail. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan 
untuk kepentingan penataan ruang dan pembuatan 
peta lanjutan, seperti peta bencana dan peta risiko.

Data citra penginderaan jauh terutama DSM dari 
TerraSAR-X dengan resolusi menengah sekitar 9m, 
dapat dijadikan data dasar untuk mengidentifikasi 
bentukan scarp dan zona gerakan tanah yang dise-
babkan oleh bentukan morfologi tersebut.

Lokasi potensi gerakan tanah tidak hanya dimiliki 
oleh gawir (scarps) saja, tetapi lokasi yang memiliki 
geomorfologi berupa kipas aluvium juga harus di-
waspadai.

Dengan memperkirakan berapa area yang terkena 
dampak gerakan tanah, bersama data lain seperti data 
jumlah penduduk masing-masing wilayah adminis-
tratif, akan bisa diperkirakan berapa risiko kerugian 
yang disebabkan oleh gerakan tanah tersebut. Hal 
ini penting untuk dijadikan perhatian terutama bagi 
pihak pemerintah daerah, khususnya Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah setempat.
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Karakteristik Fisik Tanah Longsoran di Jalur Transek Liwa-Bukit 
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ABSTRAK

Jalur transek Liwa–Bukit Kemuning merupakan akses jalan utama menuju beberapa wilayah di Sumatra Selatan, Beng-
kulu, dan wilayah lainnya di Sumatra. Longsor di lereng sepanjang jalur ini sering terjadi yang mengakibatkan jalan ter-
putus. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan sebaran titik potensi longsoran dan mengetahui karakteristik fisik tanah 
di zona longsoran. Identifikasi ini diharapkan dapat menambah data kebencanaan daerah serta rekomendasi guna pening-
katan kewaspadaan terhadap bencana longsoran di sepanjang jalur lintas barat. Longsoran pada jalur transek Liwa-Bukit 
Kemuning teramati sebanyak empat titik lokasi dan yang berpotensi untuk terjadi longsoran teramati sebanyak dua puluh 
sembilan titik lokasi. Longsoran terjadi pada Formasi Hulusimpang sebanyak satu lokasi, pada Formasi Ranau sebanyak 
satu lokasi, dan dua lokasi pada Formasi Gunung Api Kuarter. Karakteristik tanah di jalur transek Liwa-Bukit Kemuning 
menunjukkan tingkat kompresibilitas pasir halus dan plastisitas tanah lanau yang tinggi dan tergolong pada pasir halus 
diatomae serta lanau anorganik dengan batas plastis lebih dari 50%. Jenis tanah di daerah ini sangat umum berupa hasil 
pelapukan material vulkanik dan endapan abu vulkanik. Tipe tanah tersebut rentan terhadap kenaikan tekanan air pori 
dan perubahan sifat fisik sebagai penyebab faktor utama pemicu terjadinya longsoran.Untuk mengurangi terjadinya long-
soran di jalur transek Liwa-Bukit Kemuning diperlukan perbaikan pada proses pemotongan lereng jalan agar lebih landai, 
penanaman tanaman penutup tanah untuk mengurangi erosi dan jaringan drainase serta mengoptimalkan bronjong atau 
dinding penahan lereng.

Kata Kunci: Longsoran, pemetaan, Jalur transek Liwa – Kemuning, Sumatra.

ABSTRACT

Liwa-Bukit Kemuning transect road is an access point to some regions in Sumatra main roads such as South Sumatra, Bengkulu, 
and other regions located in Sumatra. Landslide occurrence on the slopes along the roads often resulted in access disconnecting. 
This study aims to map the distribution of landslide potential and knowing the soil/rock landslide zone physical properties. This 
identification is expected to add the disaster data/information and public awareness along the roads. Landslide events at the 
Liwa - Bukit Kemuning transect road are observed in four locations and there are twenty nine potential locations. Landslide oc-
cured in one location at Hulusimpang Formation, one location at Ranau Formation, and two locations at Quaternary Volcanic 
Formation. The characteristics of the Liwa-Bukit Kemuning transect road soil indicates the level of high soil compressibility and 
plasticity. This soil is classified as diatomaceous fine sand and inorganic silt with plastic limit of more than 50%. The type of soil 
in this area is very common as the result of weathering volcanic material and deposition of volcanic ash. The soil types are prone to 
rise in pore water pressure and changes in physical properties as the main factor for triggering the occurrence of landslide. Efforts 
to reduce the occurrence of landslide at the Liwa-Bukit Kemuning transect road are gentle slope cutting, planting cover crops to 
reduce erosion and to optimize the gabion or retaining wall.

Keywords: Landslide, mapping, Liwa - Kemuning transect road, Sumatra.
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PENDAHULUAN

Jalur transek Liwa-Bukit Kemuning di Provinsi Lam-
pung merupakan salah satu akses utama menuju 
beberapa wilayah di Provinsi Sumatra seperti Su-
matra Selatan maupun Bengkulu. Status jalan yang 
sebe lumnya merupakan jalan provinsi, pada akhir 
2009 lalu ditingkatkan menjadi jalan negara. Jalur 
ini memiliki fungsi yang sangat penting mengingat 
setiap harinya dilintasi berbagai jenis kendaraan dan 
satu-satunya akses utama lintas barat yang tidak ber-
cabang. Berdasarkan pengamatan di lapangan, lereng 
di sepanjang jalur ini sering longsor yang mengaki-
batkan akses jalur terputus dan mengganggu roda 
perekonomian masyarakat. 

Faktor-faktor penyebab lereng berpotensi longsor 
meliputi kegempaan, iklim (curah hujan), vegetasi, 
morfologi, batuan/tanah maupun situasi setem-
pat, tingkat kelembapan tanah (moisture), adanya 
rembes an, dan aktivitas geologi seperti patahan (ter-
utama yang masih aktif ), rekahan, dan liniasi (Anwar 
dan Kesumadharma, 1991; Hirnawan, 1994). Di sisi 
lain faktor aktivitas penduduk dengan penggalian 
bahan galian di sepanjang jalur jalan, pemangkasan 
vegetasi, dan aktivitas pemukiman menjadi pemicu 
terjadinya longsoran. Menurut Purwanto dan Listy-
ani (2008) aktivitas penggunaan lahan yang tidak ter-
atur, seperti pembuatan areal persawahan pada lereng 
yang terjal, pemotongan lereng yang terlalu curam, 
dan penebangan hutan yang tidak terkontrol dapat 
memicu terjadinya longsor.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan titik-titik 
longsor yang terjadi dan titik-titik potensi longsor, 
serta untuk mengetahui karakteristik fisik tanah le-
reng di sepanjang jalur. Identifikasi ini diharapkan 
dapat menambah data/informasi kebencanaan daerah 
serta rekomendasi guna peningkatan kewaspadaan 
terhadap bencana longsor di sepanjang jalur lintas 
barat Sumatra.

METODOLOGI

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, maka dilaksanakan pemetaan geologi 
dan investigasi geoteknik (lapangan dan laborato-
rium). Investigasi geoteknik dilakukan untuk mem-
peroleh data karakteristik fisik dan keteknikan tanah 
permukaan. Investigasi geoteknik terdiri atas peng-
ambilan sampel tanah terganggu dan tak terganggu, 
serta pengujian laboratorium. 

Percontoh tanah terganggu dan tak terganggu yang 
diperoleh dari pengambilan sampel pada zona long-
soran diuji di laboratorium untuk mendapatkan 
data tentang jenis dan sifat fisik (index properties) 
dan keteknikan tanah yang terdiri atas: ukuran bu-
tir (ASTM D422), angka pori, kadar air (ASTM 
D2216.68), berat isi tanah (ASTM D854), kom-
presibilitas (ASTM D2435), kuat geser tanah (ASTM 
D2850), dan permeabilitas tanah.

GEOLOGI REGIONAL

Secara umum, wilayah penelitian di jalur transek 
Liwa–Bukit Kemuning dan sekitarnya berupa dae-
rah berbukit-bukit dan hanya sebagian kecil berupa 
datar an. Ketinggian dari permukaan laut berkisar an-
tara 300 sampai 1200 m dengan titik terendah berada 
di wilayah Bukit Kemuning, Lampung Utara, dan ti-
tik tertinggi berada di wilayah Sekincau, Lampung 
Barat. Formasi geologi di wilayah ini menurut Amin 
dkk. (1988) (Lembar Kotaagung) dan Pardede dan 
Gafur (1986) (Lembar Baturaja) tersusun oleh beber-
apa formasi, dari tua ke muda sebagai berikut: For-
masi Hulusimpang (Tomh), Formasi Ranau (Qtr), 
Formasi Gunung Api Kuarter (Qv), dan Endapan 
Aluvium (Qa) (Gambar 1).

Formasi Hulusimpang

Formasi ini terdiri atas breksi gunung api dan tuf 
yang bersusunan andesit-basal yang mengalami 
proses ubahan, urat kuarsa dan mineral (Gambar 2). 
Tuf merupakan batuan yang dominan pada formasi 
ini, yang memiliki karakteristik berwarna abu-abu 
kehijauan, berbutir halus, terdiri atas mineral gelas, 
felspar, kuarsa, mineral gelap, dan butiran-butiran 
pirit. Formasi ini diendapkan pada lingkungan darat 
yang berumur Miosen, sehingga merupakan batuan 
tertua yang tersingkap di wilayah penelitian. Formasi 
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Gambar 1. Peta Geologi Jalur Transek Liwa-Bukit Kemuning.

Gambar 2. Foto kenampakan lapukan Breksi Gunungapi dari Formasi 
Hulusimpang.

ini terlewati oleh jalur transek Liwa-Bukit Kemuning 
sejauh 2 km mulai KM 16 sampai KM 18 (KM 0 di 
Tugu Liwa) dan di KM 28 sampai KM 30.

Formasi Ranau

Formasi ini terdiri atas breksi batuapung, tuf mikaan, 

tuf batuapung, dan kayu terkersikkan. Breksi batu-
apung berwarna abu-abu muda sampai abu-abu ke-
coklatan, berukuran kerikil sampai kerakal, bentuk 
menyudut sampai menyudut tanggung, komponen 
batuapung, andesit, riolit, dan mika dengan massa 
dasar tuf pasiran (Gambar 3). Tuf mikaan berwarna 
abu-abu putih sampai agak kecoklatan, berukuran 
halus sampai kasar, gembur, mengandung batuapung, 
perlit, dan mika. Tuf batuapung berwarna abu-abu 
muda-tua sampai agak kekuningan-coklat kehitam-
an, berbutir sedang sampai sangat kasar, komponen 
utama berupa batuapung dan gelas. Formasi ini di-
endapkan pada lingkungan darat dan sungai yang 
berumur Plio-plistosen. Formasi ini ditemukan di 
sepanjang jalur transek Liwa–Bukit Kemuning mulai 
dari KM 0 sampai KM 16 dan KM 37 sampai KM 
40.

Batuan Gunung Api

Formasi ini terdiri atas Satuan breksi Gunung Api Tuf 
(Qhvs) dan Satuan Gunung Api Kuarter (Qv) andesit 
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basal yang disusun oleh breksi lava dan tuf yang ber-
susunan andesit sampai basal dan batuan gunung api 
tuf, breksi lava berwarna abu-abu kehitaman, agak 
kompak, terpilah buruk, berukuran kerikil sam-
pai bongkah, bentuk menyudut sampai menyudut 
tanggung yang terdiri atas andesit, basal, dan batu-
apung. Tuf berwarna abu-abu kecoklatan, berbutir 

kasar yang berbentuk menyudut tanggung, terpilah 
buruk, agak kompak, komposisi andesit, basal, gelas, 
dan oksida besi. Formasi ini diendapkan pada ling-
kungan darat yang berumur Holosen dan terletak 
secara tidak selaras di atas Formasi Ranau. Satuan ini 
dilewati sebagian besar oleh jalur transek Liwa–Bukit 
Kemuning, terbentang sejauh 50 km, dimulai dari 

Gambar 3. Foto kenampakan breksi batuapung dari Formasi Ranau.

Gambar 4. Foto kenampakan satuan tuf dari Formasi Gunung Api Kuarter
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KM 40 sampai KM 93 (wilayah Bukit Kemuning, 
Kabupaten Lampung Utara) dan terlewati sepanjang 
3 km di wilayah Belalau, Kabupaten Lampung Barat 
(Gambar 4).

Endapan Aluvium

Satuan ini tersusun oleh material lempung hingga 
kerikil yang merupakan endapan Way Besai yang 
bersifat agak lepas dan lunak. Endapan ini merupak-
an endapan termuda dan penyebarannya relatif sem-
pit serta tidak terlewati oleh jalur transek Liwa–Bukit 
Kemuning.

HASIL DAN ANALISIS

Jalur transek Liwa-Bukit Kemuning secara geograf-
is berada di sebelah timur Kota Liwa dengan arah 
memanjang barat-timur. Jalur ini melewati wilayah 
topografi yang bergelombang cukup kuat dan curam 
dengan kemiringan lereng 250-700. Secara umum, 
tata guna lahan yang berkembang di sepanjang jalur 
ini adalah pemukiman, kebun, dan hutan campuran. 

Berdasarkan data BMKG Kotabumi tahun 2010-
2012, curah hujan di wilayah ini bisa mencapai 200 
mm/hari. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ter-
dapat +35 titik peristiwa longsor yang tersebar ham-
pir di seluruh jalur transek (Gambar 5).

Berdasarkan pengamatan terdapat titik lokasi yang 
berpotensi untuk terjadinya longsor seperti pada titik 
L1, L2, L3, L5, L6, L7, L8, L10, L11, L12, L13, L15, 
dan L17 (Gambar 5). Titik L1 berada pada KM 12 di 
sebelah kiri jalur transek yang berlokasi di pekon Bu-
miagung. Titik L2 berada pada KM 16,6 di sebelah 
kiri jalur transek yang berlokasi di pekon Kenali. Titik 
L3 berlokasi di pekon Kenali yang merupakan bekas 
galian pasir. Titik L5, L6, L7 dan L8 berada pada KM 
24 – KM 25 berpotensi longsor pada tebing/lereng 
jalan jalur transek yang berlokasi di pekon Hujung. 
Titik L10, L11, L12, L13, L15, dan L17 berada pada 
KM 27 sampai KM 30 yang berlokasi di pekon Luas 
berpotensi longsor pada tebing jalan jalur transek dan 
untuk titik L15 berpotensi longsor karena ambrolnya 
jalan yang disebabkan oleh runtuhnya bronjong un-

Gambar 5. Sebaran kejadian longsoran dan potensi longsor.
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tuk menahan beban jalan raya yang telah digunakan 
sebelumnya.

Titik L4 berada di sekitar KM 21 yang berlokasi 
di pekon Kenali yang merupakan lokasi yang telah 
mengalami proses longsoran translasi (Gambar 6). 
Longsoran terjadi pada jalan yang diperlihatkan den-
gan ambrolnya aspal bagian kanan jalan sepanjang 
4,5 m dengan lebar 90 cm.

Pada jalur transek KM 30 sampai KM 60 tidak dite-
mukan lokasi yang mengalami longsor, namun ter-
dapat beberapa titik yang berpotensi longsor, yaitu 
di titik L18, L19, L20, L21, L22, L23, L24, dan 
L25. Titik L18, L19, L20, dan L23 berada pada KM 
30.5 sampai KM 34.5 yang termasuk wilayah pekon 
Luas, berpotensi longsor pada lereng jalan. Demikian 

pula dengan titik L21 dan L22 yang berada di pekon 
Bakhu dan titik L24 dan L25 yang termasuk wilayah 
pekon Pahayujaya wilayah Lampung Barat.

Pada jalur transek KM 60 sampai KM 90 ditemu-
kan lokasi longsoran pada jalan akibat ambrolnya 
massa tanah di bawah aspal jalan di titik L27 yang 
berada di wilayah pekon Way Petai, Kecamatan Fajar 
Bulan. Saat penelitian berlangsung upaya perbaik-
an bronjong dan saluran drainase sedang dilakukan 
(Gambar 7). Terdapat beberapa titik yang berpotensi 
longsor, yaitu di titik L26, L28, L29, L30, L31, L32, 
L33, L34, dan L35. Titik L29, L30, L31, L32, dan 
L33 pada KM 64.5 sampai KM 67.5 yang termasuk 
wilayah pekon Sukapura, Kecamatan Sumberjaya. 
Demikian pula dengan titik L26 yang berada di pe-
kon Sukajaya, titik L28 yang termasuk wilayah pe-

Gambar 6. Titik longsor L4
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Gambar 7. Titik longsor L27.

kon Way Petai, dan titik L34 dan L35 yang termasuk 
wilayah pekon Bandar Agung, Kabupaten Lampung 
Barat.

Hasil pengamatan di lapangan dan analisis laborato-
rium menunjukkan bahwa daerah penelitian disusun 
oleh endapan tanah lempung dan tuf pasiran yang 
secara umum memiliki karakteristik kadar air antara 
25,82-62 %, derajat kejenuhan antara 49,4-92 %, 
dan bobot isi tanah kering antara 0,97-1,34 g/cm3 
(Tabel 1).

Semua percontoh tanah di jalur transek Liwa-Bukit 
Kemuning menunjukkan tingkat kompresibilitas dan 
plastisitas yang tinggi. Sebagian tanah pada kondisi 
jenuh seperti pada titik S2 dan S4 (lihat gambar 8), 
sedangkan yang lainnya dalam kondisi jenuh air yang 
ditunjukkan oleh kadar air di lapangan yang lebih 
besar dibanding kadar air pada kondisi batas plastis. 
Berdasarkan ukuran butir tanah, terdapat percontoh 
tanah yang tergolong pada lempung anorganik de-
ngan plastisitas tinggi, yaitu di titik S3, S4, S7, dan 
S10, sedangkan titik S1, S2, S5, S6, S8, dan S9 ter-
golong pada pasir halus diatomae dan lanau anorgan-
ik dengan batas plastis lebih dari 50% (Gambar 8).

Kegiatan pemetaan di lapangan dilakukan, analisis 
laboratorium terhadap percontoh tanah penyusun 
daerah, ditambah dengan kajian data sekunder di-
tumpangtindihkan dengan peta zona kerentanan 
gerakan tanah Provinsi Lampung (Anonim, 2009) 
untuk mendapatkan gambaran zona sebaran titik 
pengamatan (Gambar 9). Ternyata daerah peneli-
tian didominasi oleh zona kerentanan gerakan tanah 
menengah dan rendah.

PEMBAHASAN

Luncuran translasi tanah (Varnes, 1978) adalah jenis 
gerakan tanah yang dominan berkembang di jalur 
transek Liwa-Bukit Kemuning, melibatkan jenis ta-
nah lempung dan tuf pasiran. Pengamatan di lapan-
gan memperlihatkan dimensi gerakan tanah yang 
mempunyai kisaran lebar 12-35 m, tinggi 15-20 m, 
dan dengan kemiringan lereng berkisar antara 25-
700. Berdasarkan penampakan megaskopis, lempung 
berwarna merah-merah kecokelatan, ukuran butir 
lempung lanauan-lempung pasiran, dan bersifat plas-
tis dengan tata guna lahan yang berkembang berupa 
kebun campuran serta pemukiman. Penampakan 

Jenis Tanah
Sifat 

USCS
% Finest Batas Cair 

(%)
Batas Plastis 
(%)

Kadar air 
(%)

Sr (%)
Bobot isi tanah 
kering (g/cm3)

Lempung 58,68 59,22 31,38 25,82-62 49-92 0,97-1,34
CH dan 
MH

Tuf pasiran 11,05 59,22 31,38 25 – 43,74 49,4 1 – 1,15
SP, dan 
SW

Tabel 1. Karakteristik Fisik Tanah Jalur Transek Liwa-Bukit Kemuning
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Gambar 8. Gambar 8. Indeks plastisitas percontoh tanah berdasarkan diagram plastisitas

Gambar 9. Peta titik pengamatan pada zona kerentanan gerakan tanah
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megaskopis memperlihatkan tanah lempung yang 
merupakan jenis tanah residu hasil pelapukan batuan 
vulkanik (Soebowo dkk., 1997). Berdasarkan analisis 
laboratorium, tanah lempung yang menyusun daerah 
penelitian memiliki sifat plastisitas dan kompresibili-
tas yang tinggi. Secara megaskopis, tanah lempung 
tidak terkonsolidasi dengan baik dan mudah sekali 
terlepas/terurai. Berdasarkan penampakan di lapang-

an, jika endapan tersebut membentuk kemiringan, 
maka akan mudah longsor. Hal yang sama diungkap-
kan oleh Soebowo dkk., (1997). Hasil pengamatan 
lapangan memperlihatkan tidak ada mata air atau 
rembesan air yang terlihat, tetapi banyak ditemukan 
erosi alur yang disebabkan oleh gundulnya lereng. 
Erosi ini akan mengakibatkan proses penghanyutan 
semakin meningkat dan akhirnya terjadi longsor 
(Pangluar, 1985).

Tuf pasiran adalah litologi kedua penyusun daerah 
penelitian. Tanah ini merupakan endapan piroklas-
tika produk gunung api berumur Kuarter (Koswara 
dan Santoso, 1995). Endapan ini merupakan bagian 
dari Formasi Ranau (Amin dkk., 1988) yang lebih 
dikenal dengan nama Tuf Liwa (Koswara dan San-
toso, 1995). Tuf pasiran adalah jenis tanah yang tidak 
terkonsolidasi/lepas-lepas (Iqbal, 2013). Secara fisik, 
tuf pasiran yang menyusun daerah penelitian memi-
liki karakteristik berwarna segar abu-abu sampai abu-
abu kecokelatan, tekstur sedang sampai kasar, bentuk 
butir membundar sampai sangat membundar, ter-
pilah baik, permeabilitas baik, kemas terbuka, dapat 
diremas, mengandung mika dan batuapung, serta 
lepas-lepas (Iqbal, 2013). Penampakan di lapangan, 
tuf pasiran memiliki ketebalan + 75 m, membentuk 
morfologi perbukitan berlereng sedang – terjal de-
ngan kemiringan lereng 50-800 dan berpotensi long-
sor. Tata guna lahan yang berkembang secara umum 
berupa kebun campuran.

KESIMPULAN

1. Longsoran/longsor yang terjadi pada Formasi 
Hulusimpang sebanyak satu titik lokasi, pada 
Formasi Ranau sebanyak satu titik lokasi dan dua 
titik lokasi pada Formasi Gunung Api Kuarter. 

2. Longsoran yang terjadi di sepanjang jalur um-
umnya mencerminkan tipe longsoran translasi, 

longsoran rotasi, serta tipe jatuhan/runtuhan 
massa batuan dan tanah.

3. Karakteristik tanah di jalur transek Liwa-Bukit 
Kemuning menunjukkan tingkat kompresibilitas 
dan plastisitas tanah yang tinggi serta tergolong 
pasir halus diatomae dan lanau anorganik den-
gan batas plastis lebih dari 50%. Kondisi tersebut 
menyebabkan tanah penyusun daerah penelitian 
berpotensi untuk longsor. 
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Mengetahui struktur patahan penyebab gempa di Pulau Yapen dan sekitarnya
dengan metode gayaberat daerah Papua
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the Surrounding Area Using Gravity Method in Papua
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ABSTRAK

Penelitian geofisika yang dilakukan dengan menggunakan metode gayaberat dapat mengetahui struktur patahan sebagai 
pemicu terjadinya gempabumi di Pulau Yapen. Anomali tinggi 220 mgal di utara dengan arah barat-timur membentuk 
tinggian sebagai sesar naik. Cekungan batuan sedimen dengan kedalaman sekitar 7.000 m terbentuk pada anomali Bou-
guer - 90 mgal. Batuan dasar ultramafik yang mempunyai rapat massa 2,9 gr/cm³ membentuk patahan hingga ke batuan 
dasar yang mengakibatkan gempa bumi di Pulau Yapen dan sekitarnya. Diduga penyebab lain gempa bumi di daerah ini 
adalah zona subduksi di utara lepas pantai Papua antara pertemuan lempeng Pasifik dan Lempeng Australia-India yang 
mengaktifkan sesar-sesar di sekitar Pulau Yapen. Gempa bumi berkekuatan 7,1 – 7,9 Skala Richter di Pulau Yapen dan 
sekitarnya dan berpusat di 2°17’ LS dan 136°59’ BT dengan kedalaman 10 km diakibatkan oleh sesar naik Aoara. Sesar 
geser Randowaya, sesar geser Jodi, dan sesar naik di Serui juga berpotensi menimbulkan gempa. Gempa kecil dan gempa 
kuat diatas 7 Skala Richter telah terjadi empat kali di daerah ini yang mencerminkan struktur sesar aktif cukup banyak. 
Tidak tertutup kemungkinan bahwa gempa kuat di atas 8 Skala Richter sewaktu-waktu dapat terjadi.Tsunami berpotensi 
terjadi kembali apabila episentrum bersumber pada Jalur Subduksi Irian. Akan tetapi tsunami tersebut hanya berdampak 
di daerah Pulau Yapen Timur hingga Pulau Kurudu, sedangkan di Serui hingga kearah barat kurang karena gelombang 
pasang terhambat oleh Pulau Supiori dan Pulau Biak.

Kata Kunci: gempa, anomali gaya berat, zona subduksi, sesar

ABSTRACT

A geophysical research carried out by using the gravity method can determine a fault strutur as a trigger of earthquakes in Yapen. 
High anomaly at 220 mgal in the north direction east-west formeda heigh as a thrust fault. Sdimentary a basin with depths of 
about 7000 m a Bouguer anomaly formed of -90 mgal.An Ultramafic bedrock having the density of 2.9 g / cm³ formed a fault to 
the basementresulted in earthquakes in Yapen Island and surrounding areas. Another suspected cause of earthquakes in this area 
is the north subduction zone off the coast of Papua between the meetingpoint of the Pacific Plate and the Australia-India Plate 
activating faults around Yapen. An earthquake of 7.1 to 7.9 Reighter Scale in 1979 in Yapen and surrounding areal havinglati-
tudeof 2 ° 17 ‘ S and longtitude of 136 ° 59’ E in a depth of 10 km was caused the thrust fault of Aoara. Randowaya strike slip 
fault, Jodi fault, and thrustfault in Serui also have a potentiall to cause earthquakes. Small earthquakes and strong earthquakes 
of above 7 Richter Scale have happened four times in this area reflecting the structure of the active faults are quite a lot. So it 
this is possible that a strong earthquake above 8 Richter Scale can occur any time. Tsunamis are potentiall to happen again if the 
epicentre source is from Irian Subduction Zone. However, the tsunami only impacs areas in East Yapen and Kurudu Islands, while 
in Serui towards the west it is less because the tide is hampered by Supiori and the Biak is lands.

Keywords: earthquake, gravity anomaly, subduction zone, fault.
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PENDAHULUAN

Pulau Yapen terletak diantara Pulau Biak di utara 
dan Teluk Cenderawasih di selatan. Pulau ini yang 
memanjang dengan arah barat-timur, dan pulau ke-
cil lainnya di selatan termasuk ke dalam wilayah Ka-
bupaten Yapen dengan ibukotanya Serui. Kabupaten 
Yapen terbagi atas tiga kecamatan, yaitu Kecamatan 
Yapen Barat dengan pemerintahan berkedudukan di 
Ansus, Yapen Timur di Dawai, dan Yapen Selatan di 
Serui. Pengukuran gayaberat dilakukan pada awal 
bulan Mei hingga Juni 2013 selama 55 hari. Lintasan 
penelitian berada disepanjang pesisir pantai, jalan 
raya, dan pulau-pulau di selatan Yapen pada koordi-
nat 135°00’ – 137°05’ BT dan 01°20’00” – 02°0’00” 
seluas ± 180 km x 25 km. Jumlah titik pengukuran 
sebanyak 298 dengan interval 500 – 1000 m, sedang-
kan dipesisir pantai 1000 hingga 2000 m. Data terse-
but digabungkan dengan data gayaberat helikopter 
dari Sobari, drr. (2007) dan basis data laut dari Satelit 
Pusat Survei Geologi. 

Pada tahun 1979 gempa bumi terjadi di daerah Pu-
lau Yapen dan sekitarnya dengan kekuatan antara 7,1 
– 7,9 Skala Richter yang berpusat di darat 2°17’LS 
dan 136°59’BT utara Aoara pada kedalaman 10 km 
(Gambar 1). Gempa utama didahului oleh gempa 
pendahuluan sepuluh menit sebelumnya pada 6,2 
Skala Richter. Kejadian tersebut banyak menelan 
korban jiwa, ratusan rumah di Pulau Yapen roboh, 
ribuan warga kehilangan tempat tinggal, serta ruas 
jalan Serui-Saubeba km 26,5 dan km 32 tertimbun 
longsoran bukit.

Gempabumi yang pernah terjadi pada daerah ini an-
tara lain gempabumi tanggal 25 November 1989 de-
ngan kekuatan mencapai 6,0 Skala Richter. Pada tang-
gal 6 April 2013 juga terjadi gempa dengan kekuatan 
7,3 Skala Richter yang berpusat pada koordinat 3.49° 
LS - 138.54° BT pada kedalaman 66 km yang meng-
akibatkan kerusakan yang cukup parah. Selama ku-
run waktu itu aktivitas tektonik terbesar ialah gempa 
8,1 Skala Richter pada 17 Februari 1996. Ketika itu 

Gambar 1. Peta lokasi daerah penelitian dan gempabumi 7,9 skala Richter yang terjadi di Pulau yapen 
Papua.
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tsunami timbul akibat gempa berepisentrum pada 
subduksi Irian didaerah lepas pantai berjarak sekitar 
120 km menyapu Pulau Biak dan pulau-pulau ke-
cil di sekitarnya. Efeknya juga berdampak ke Pulau 
Yapen merobohkan rumah walaupun tidak separah 
di Pulau Biak, dan gelombang tsunami terjadi di se-
belah timur Pulau Yapen. Akibat tsunami di Pulau 
Biak dan Pulau Yapen tersebut 108 orang tewas dan 
58 hilang serta 5.000 rumah rusak dan roboh.

Indonesia merupakan daerah rawan gempabumi kare-
na dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tekto-
nik, yaitu: lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, 
dan lempeng Pasifik (Gambar 2). Lempeng Indo-
Australia bergerak relatif kearah utara dan menyusup 
kedalam lempeng Eurasia, sementara lempeng Pasifik 
bergerak relatif ke arah barat. Interaksi ini menunjuk-
kan bahwa lempeng Eurasia bergerak relatif ke arah 
tenggara dengan kecepatan 0,4 cm/tahun. Perger-
akan lempeng Indo-Australiake arah utara-timurlaut 
mempunyai kecepatan 7 cm/tahun.Lempeng Pasifik 
mempunyai dua lempeng mikro, yaitu lempeng mi-

kro Filipina yang bergerak relatif ke arah barat laut 
dengan kecepatan 8 cm/tahun dan lempeng mikro 
Karolina yang bergerak ke arah barat-baratlaut de-
ngan kecepatan 10 cm/tahun Robinson, drr. (1982). 
Adanya interaksi antara pergerakan lempeng Austra-
lia dan lempeng Samudra Pasifik menyebabkan ter-
jadinya pergerakan mendatar sesar Sorong (Gambar 
3) yang juga diduga ikut berperan sebagai penyebab 
terbentuknya kegempaan yang cukup tinggi di dae-
rah ini. Kelanjutan tumbukan antara lempeng Aus-
tralia-India dan lempeng Pasifik menyebabkan busur 
kepulauan dan kerak samudra tersesarkan ke atas tepi 
Benua Australia. Kemudian pengangkatan serta pe-
rekahan membentuk sesar mendatar dan sesar naik 
dari umur Miosen Akhir sampai sekarang di seluruh 
Pulau Biak dan Pulau Yapen. Konsekuensi pertemuan 
tiga lempeng ini membuat hampir seluruh wilayah 
Indonesia menjadi kawasan langganan terjadinya 
gempabumi mikro dan makro di atas 7 Skala Richter 
(Gambar 4), tidak terkecuali kawasan Indonesia di 
bagian timur Papua dan sekitarnya.

Gambar 2. Peta citra zona subduksi memperlihatkan bagian utara Cekungan Biak-Yapen Papua. (http://googlemap.com.
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Gambar 3. Struktur regional Indonesia Timur (Barber, et.al, 1979).

Gambar 4. Peta sebaran gempa dan lajur subduksi yang terjadi sejak tahun 1900 - 2007 di atas 7 skala Richter di Indonesia dan Pulau 
Yapen, BMKG (2010).

Kebanyakan gempa bumi terjadi akibat pelepasan 
energi yang dihasilkan oleh tekanan lempeng yang 
bergerak. Akibatnya timbul getaran atau guncangan 
yang terjadi di permukaan  bumi  sebagai pelepasan 
energi dari dalam secara tiba-tiba yang mencip-
takan  gelombang seismik. Kian lama tekanan itu 

kian membesar, dan akhirnya tekanan tersebut tidak 
dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempeng pada saat 
itulah gempa bumi terjadi. Apabila frekuensi gempa 
bersekala kecil semakin meningkat intensitasnya, 
maka diramalkan akan terjadi gempa makro sebagai 
gempa utama.
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Pergerakan lempeng akan mengaktifkan struktur se-
sar yang disebabkan oleh pergerakan di zona subduk-
si.Gempa bumi jenis ini banyak menimbulkan keru-
sakan atau bencana alam yang sangat dahsyat karena 
getarannya menjalar ke seluruh bagian bumi. Tsuna-
mi dapat terjadi akibat gerakan cepat naik-turun per-
mukaan laut yang merambat di sekitar perairan. Hal 
ini timbul akibat perpindahan massa air yang mengisi 
retakan yang terjadi pada permukaan dasar laut yang 
diakibatkan oleh pergerakan patahan-patahan naik. 
Oleh karena itu Pulau Yapen dan sekitarnya tetap 
akan berpotensi terjadi gempa bumi besar > 7 Skala 
Richter karena adanya gerakan sesar aktif didaerah 
ini. Adanya sumber gempa besar >8 Skala Richter 
yang sewaktu-waktu dapat terjadi di laut utara Pulau 
Biak pada zona subduksi bisa berdampak tsunami.

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud penelitian adalah untuk melokalisasi struk-
tur sesar yang diduga sebagai pemicu terjadinya 
gempa bumi di daerah ini. Oleh karena itu, perlu 
diadakan inventarisasi struktur pada tempat-tempat 
yang diduga mempunyai jalur lemah di Pulau Yapen 
dan sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

sejauh mana pengaruh struktur geologi sebagai pe-
nyebab adanya aktivitas gempa bumi yang besar pada 
waktu silam, serta hubungannya dengan pusat gempa 
yang bersumber disekitar Pulau Yapen maupun dari 
zona subduksi lepas pantai utara Pulau Biak. Selain 
itu, juga untuk memperkirakan apakah tsunami 
dapat terjadi kembali didaerah ini apabila ada gempa 
besar diatas 8 Skala Richter.

GEOLOGI DAERAH PENELITIAN

Kelompok batuan yang terbentuk di Pulau Ya-
pen (Gambar 5) umurnya berkisar dari Kapur atau 
Tersier Awal sampai Kuarter. Batuan tertua adalah 
batuan gunungapi malih, sedimen malih dan batuan 
gunungapi malih Rosburi (MTr) yang terdapat se-
bagai blok sentuhan sesar. Batuan gunungapi Yapen 
berumur Eosen Atas-Miosen Bawah (Temya) terdiri 
atas batuan piroklastika gunungapi, sedikit lava, dan 
batugamping. Sementara batugamping mempunyai 
dua anggota, yaitu: Anggota Manupang (Temm) 
terutama tufa dan Anggota Ambai (Tomam) teru-
tama piroklastik gunungapi. Satuan tersebut tertin-
dih selaras oleh batugamping Urui (Tmwu) berumur 
Miosen Bawah-Miosen Atas yang selanjutnya tertin-

Gambar 5. Peta geologi lembar Pulau Yapen (Atmawinata, drr. 1989).
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dih selaras oleh batunapal Sumboi (Tmps) berumur 
Miosen Atas-Pliosen. Dibagian utara Pulau Yapen, 
napal Sumboi menjemari dan tertindih selaras oleh 
konglomerat Ansus berumur Plio-Plistosen (TQa), 
setempat berubah secara berangsur. Dibagian timur 
Pulau Yapen, breksi ofiolit Jobi (Tmpj) terangkat dan 
terbreksikan sepanjang sistem Sesar Jobi pada Mio-
sen Akhir dan Pliosen. Satuan ini tertindih takselaras 
oleh sedimen klastika Formasi Kurudu (Tpku) ber-
umur Pliosen yang juga menindih tak selaras Formasi 
Makats (Tmmk) berumur Miosen Bawah-Miosen 
Akhir.

Sistem sesar yang penting di Pulau Yapen ada dua, 
yaitu: sistem Sesar Jodi dan Sesar Randawaya yang 
ditafsirkan sebagai sekumpulan sesar menurun dan 
mendatar yang menyayat miring Pulau Yapen bagian 
tengah. Kumpulan sesar itu menempati lajur selebar 
6 km yang memanjang 80 km kearah tenggara, mu-
lai dari teluk Monggoi dipantai utara sampai Teluk 
Randawaya di pantai selatan (Atmawinata, drr.1989). 
Setempat topografinya memperlihatkan gawir, ter-
utama pada batugamping dan breksi sesar dengan 
tebal sekitar 100 m. Sistem sesar ini melalui batuan 
gunungapi Yapen dan setempat batugamping Wurui. 
Beberapa sesar merupakan bidang batas antara batu-
an gunungapi Malih Rosburi dan batuan gunungapi 
Yapen.

Hubungan geologi di Pulau Yapen tidak bisa menen-
tukan secara pasti besar dan arah gerakan sesar yang 
terjadi di sepanjang sistem sesar Randawaya. Wala-
pun demikian, ketinggian dan kedudukan batugam-
ping di kedua sistem sesar itu menunjukkan adanya 
penyu sun komponen gerakan menurun dari lapisan 
miring dengan blok timurlaut yang nisbi terang-
kat naik. Sifat pensesaran yang rumit terbreksikan 
dengan kemiringan yang curam sampai tegak yang 
menunjukkan adanya gerak geser menjurus. Sistem 
Sesar Jobi juga disebut Lajur Sesar Yapen oleh Dow 
drr.(1986), terdapat dibagian timur Pulau Yapen, di-
anggap suatu kelompok sesar mendatar mengiri de-
ngan panjang sekitar 40 km dan lebar 2 km berarah 
barat-baratlaut. Di lepas pantai arah timur-tenggara 
sistem sesar Jobi mungkin menyusuri pantai selatan 
Pulau Kurudu. Sistem sesar ini memisahkan breksi 
ofiolit Jobi dan batuan gunungapi Yapen. Di dalam 

batugamping Wurui terdapat batuan gunung api 
yang tertimbun sedimen Formasi Kurudu berumur 
Pliosen dan setempat terungkit lewat sesar bersudut 
besar. Terdapat batuan yang berbeda jauh tetapi 
berkedudukan sebelah-menyebelah yang menunjuk-
kan adanya alih tempat lengser jurus selama Miosen 
Akhir atau mungkin Pliosen Awal. Setelah terben-
tuknya Formasi Kurudu selama genang laut, sistem 
sesar ini hidup kembali oleh gerakan lengser miring 
(mungkin turun) yang diduga terjadi pada Pliosen 
sampai Kuarter.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan metodologi gaya-
berat, yaitu salah satu metode geofisika yang dapat 
diterapkan dalam penelitian struktur geologi, kete-
balan batuan sedimen, dan konfigurasi batuan dasar. 
Metode gayaberat yaitu berdasarkan pengukuran ten-
tang adanya perbedaan kecil medan gayaberat. Per-
bedaan ini disebabkan oleh adanya distribusi massa 
batuan yang tidak merata dikerak bumi. Adanya 
perbedaan massa jenis dari satu tempat ketempat 
lain akan menimbulkan medan gaya berat yang tidak 
merata. Perbedaan inilah yang terukur dipermukaan 
bumi. Pengukuran dilakukan dengan 1 (satu) per-
angkat Gravimeter La Coste & Romberg Type G 816 
dengan nilai pembacaan 0 – 7000 mgal ketelitian 
0.01 mgal, dan apungan rata-rata kurang dari 1 mgal 
setiap bulannya, sehingga alat ini layak pakai. 

Sebelum melakukan pengukuran di lapangan terlebih 
dahulu ditentukan pembacaan di DGO Museum 
Geologi Bandung. Nilai pembacaan tersebut diikat 
ketitik pangkal di Bandara Serui Pulau Yapen. Ke-
mudian diturunkan kembali ke stasiun rujukan (base 
station) didaerah Serui sebagai titik pangkal utama 
yang berfungsi sebagai titik ikat terhadap pengukur-
an yang dilakukan selama di lapangan. Pengolahan 
data gayaberat meliputi konversi nilai skala alat ke 
nilai satuan gayaberat (mgal) yang dihitung dengan 
beberapa koreksi seperti: koreksi pasang surut (tide 
correction), apungan alat (drift correction), efek udara 
bebas (free air correction), dan koreksi topografi (ter-
rain correction). Setelah data selesai direduksi, maka 
didapatkan nilai anomali Bouguer, dan selanjutnya 
disajikan dalam bentuk peta anomali Bouguer. Ru-
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mus untuk mendapatkan anomali Bouguer adalah 
sebagai berikut:

BA = G obs - Go - B.C + FA.C + TC + C.

BA : Bouguer anomali

G obs :  Harga gayaberat pengamatan

Go : Harga gayaberat pada suatu lintang

BC :  Koreksi bouguer

TC :  Koreksi medan 

FAC :  Koreksi udara bebas

C  :  Koreksi pasang surut

Penafsiran Kualitatif Anomali Bouguer

Peta anomali Bouguer menampilkan anomali lo-
kal dan anomali regional yang masih menyatu, se-
dangkan penafsiran anomali Bouguer dikorelasikan 
dengan peta geologi  serta data pendukung lainnya.  
Anomali Bouguer di Cekungan Yapen (Gambar 6) 
membentuk anomali tinggi 220 mgal yang terdapat 
didaerah Saubeba di utara yang menunjam kedaerah 
selatan Serui. Arah tunjaman ke selatan menandakan 
bahwa cekungan batuan sedimen mempunyai kemi-
ringan ke arah tersebut.

Tingginya anomali di daerah utara ini kemungkinan 
ada kaitannya dengan pengaruh dari lapisan batuan 

gunungapi malih Rosburi berumur Kapur Atas yang 
membentuk densitas tinggi dan merupakan kontak 
struktur serta pendangkalan batuan dasar akibat ter-
sesarkan ke permukaan. Batuan gunungapi tersebut 
sebagian tersingkap di permukaan hingga ke daerah 
Saubeba. Daerah cekungan sedimen dibentuk oleh 
anomali Bouguer -90 mgal yang menunjam sangat 
tajam ke selatan yang mencirikan batuan sedimen 
lebih tebal. Kelurusan anomali antara yang tinggi dan 
rendah di daerah utara ditafsirkan sebagai struktur 
patahan naik memanjang ke arah yang sama.

Penafsiran Kualitatif Anomali Sisa

Peta anomali sisa  merupakan anomali yang lebih ter-
perinci jika dibandingkan dengan anomali regional 
maupun anomali Bouguer. Anomali sisa didapatkan 
setelah dikurangi dengan anomali regional terhadap 
anomali Bouguer, dan dipakai untuk menganalisis 
anomali-anomali lokal dan struktur yang lebih da-
ngkal.

Anomali sisa (Gambar 7) membentuk cekungan 
dari 0 mgal hingga -9 mgal berarah barat-timur, dari 
Ansus hingga Sasawa sepanjang ± 30 km. Anomali 
rendah terbentuk di sepanjang perbukitan di Pulau 
Yapen. Bila dikorelasikan dengan penampang Mag-
netotelurik (MT) anomali sisa tersebut dibentuk 
oleh batuan bertahanan jenis rendah (< 100 Ohm-

Gambar 6. Peta anomali Bouguer memperlihatkan anomali tinggi di utara 220 mGal membentuk klosur tinggian sesar naik dan 
anomali rendah hingga -90 mgal membentuk cekungan sedimen yang tebal Pulau Yapen.
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meter) oleh batuan sedimen hingga kedalaman 7000 
m. Tampilan anomali sisa 9,8 mgal dan peta anom-
ali Bouguer 220 mgal membentuk tinggian ditafsir-
kan sebagai batuan gunungapi malih Rosburi. Bila 
dikorelasikan dengan peta geologi batuan gunungapi 
malih Rosburi hanya tersingkap di selatan Saubeba 
dan merupakan kontak struktur dengan batuan di 
sekitarnya.Tampilan anomali tinggi tersebut ternyata 
luas hingga ke arah timur Saubeba yang tertindih 
oleh batuan vulkanik Yapen.

Beberapa kelurusan anomali mengindikasikan struk-
tur sesar naik di daerah utara Aoara dan sesar naik 
di daerah Serui. Sesar naik tersebut terindikasi dari 

penampang anomali sisa serta pada penampang Mag-
netotelurik (MT). Kelurusan anomali sisa juga di-
tampilkan oleh sesar geser Randowaya dan sesar Jodi 
arah baratlaut-tenggara yang merupakan sesar utama 
di daerah ini.Korelasi dengan peta image morfologi 
(Gambar 8) menunjukkan bahwa lokasi dan arah se-
sar tersebut bersesuaian. Penyebab terjadinya gempa 
bumi yang terjadi didaerah ini pada tanggal 16 Juni 
1979 berkekuatan  7,1 – 7,9 Skala Richter dan terjadi 
di daerah Pulau Yapen yang berpusat di darat 2°17’ 
LS dan 136°59’ BT di utara pada kedalaman 10 km 
diakibatkan oleh  sesar naik Aoara maupun kombi-
nasi dari sesar geser yang turut aktif

Gambar 7. Peta struktur anomali sisa memperlihatkan sesar naik Aoara dan Serui serta sesar geser Pulau Yapen Papua.

Gambar 8. Peta Image morfologi dikorelasikan dengan struktur anomali sisa mengindikasikan kelurusan yang sama sebagai sesar geser 
Pulau yapen (http:// Googleearth.com).
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Penafsiran Kuantitatif Penampang A - B

Penafsiran kuantitatif terhadap pola anomali sisa 
(gambar 9) berarah selatan – utara sepanjang ±50 km 
dari selatan Sasawa – Aoara adalah sebagai berikut:

Batuan sedimen Tersier: rapat massa batuan 2,55 gr/
cm³ membentuk cekungan sedimen pada kedalaman 
antara  7000 – 8000 m. Cekungan sedimen tersebut 
juga tampak pada penampang Magnetotelurik ( MT) 
(gambar 10) yang disederhanakan dari Luky (2013). 
Bagian selatan dibentuk oleh anomali meninggi 
dari lapisan batuan Pra-tersier bertahanan jenis 750 
- 1000 Ohm-meter. Batuan tersebut mengalami 
lipat an rebah hingga membentuk patahan naik arah 
barat-timur di daerah Serui.

Batuan Pra-tersier: mempunyai rapat massa 2,76 gr/
cm³ ditafsirkan sebagai batuan metasedimen oleh 
batuan gunungapi malih seperti yang dijumpai di ba-
gian utara Aoara. Batuan dasar dibentuk oleh batuan 
ultramafik dengan rapat massa batuan 2,9 gr/cm³ 
yang mengalami pematahan bongkah hingga ke ba-
tuan dasar. Patahan bongkah yang membentuk sesar 
naik diduga terkait dengan terjadinya gempa bumi 
didaerah ini.

DISKUSI

Indonesia merupakan salah satu kawasan di dunia 
yang memiliki potensi kegempaan yang tinggi karena 
wilayah Indonesia sangat dipengaruhi oleh lempeng 
Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pa-
sifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke 
arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eur-
asia. Sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke 
arah barat membentuk Jalur Zona Subduksi di lepas 
pantai utara Pulau Biak. Akibat pergerakan subduksi 
tersebut pada tahun 1979 gempa bumi terjadi di dae-
rah Pulau Yapen dan sekitarnya dengan berkekuatan  
antara  7,1 – 7,9 Skala Richter berpusat di 2°17’ LS 
dan 136°59’ BT utara Aoara di darat pada kedala-
man 10 km. Dilaporkan sebelum gempa utama ter-
jadi, ada gempa pendahuluan pada 6,2 Skala Richter 
selama 10 menit. Sejak tahun 1900 – 2007 di Pulau 
Yapen dan sekitarnya telah terjadi empat kali gem-
pa besar berkekuatan > 7 Skala Richter, belum lagi 
dengan gempa-gempa yang lebih kecil. Gempa be-
sar tersebut terjadi pada tahun 1914 pada 7,5 Skala 
Richter, tahun 1957 pada 7,8 Skala Richter, tahun 
1957 pada 7,3 Skala Richter, dan tahun 1979 pada 

Gambar 9. Penampang A-B anomali sisa Cekungan yapen memperlihatkan cekungan sedimen 7 - 8 km dan mensesarkan 
batuan gunung api malih Rosburi di utara Pulau Yapen Papua..
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7,5 Skala Richter (Gambar 11). Tiga kejadian gempa 
terjadi di laut dan satu terbentuk didaratan Pulau 
Yapen. Dengan demikian, sumber gempa bumi be-
sar sangat potensial didaerah ini. Bila dikorelasikan 
dengan struktur regional, beberapa ahli menyatakan 
gempa tersebut akibat adanya sesar mendatar ber-
arah barat - timur di sesar Yapen yang membentang 
dari Manokwari hingga ke Jayapura di ujung timur 
pesisir utara Pulau Cendrawasih (gambar 3).  Akan 
tetapi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaku-
kan, sesar mendatar tersebut tidak mendukung teori 
di atas, melainkan bentuk fenomena sesar naik. Ke 

arah timur melalui lajur sesar Mamberamo juga bu-
kan sesar mendatar, melainkan sesar naik (Panjaitan, 
2013). Gempa bumi yang terjadi pada tahun 1979 
di Pulau Yapen berpusat di darat pada 2°17’ LS dan 
136°59’ BT pada kedalaman 10 km dengan kekuatan 
antara 7,1 – 7,9 Skala Richter. Gempa bumi terse-
but akibat gerakan sesar naik di utara Aoara yang ter-
cermin dari peta anomali Bouger, peta anomali sisa, 
penampang anomali sisa A – B, serta adanya indikasi 
sesar naik di Serui pada penampang Magnetotelurik 
(MT). Ditafsirkan bahwa gempa yang terbentuk di-
daerah ini ikut menggerakkan sesar geser Randowaya 

Gambar 10. Penampang tahanan jenis 2D-Inversi memperlihatkan batuan meta sedimen 1000 Ohm -meter tersesarkan ke permu-
kaan di daerah Serui selatan Pulau Yapen Lucky (2013).

Gambar 11. Sebaran gempa tahun 1900-2007 di atas 7 skala Richter daerah Pulau yapen dan 
sekitarnya BMKG (2010).



29

Mengetahui struktur patahan penyebab gempa di Pulau Yapen dan sekitarnya dengan metode gaya berat daerah Papua -  Saultan 
Panjaitan

dan Jodi arah baratlaut-tenggara, sehingga penyebab 
gempa bumi di daerah ini bukan patahan Sorong-
yang bergerak ke barat seperti diutarakan sebelumnya 
pada peta tektonik Papua. Distribusi gempa kecil dan 
gempa kuat seperti gambar di atas mencerminkan 
struktur sesar banyak terdapat di daerah ini.Tidak 
tertutup kemungkinan gempa kuat diatas 8 - 9 Skala 
Richter sewaktu-waktu dapat terjadi pada jalur sub-
duksi di laut utara Pulau Biak yang akan menggerak-
kan lajur-lajur sesar di Pulau Yapen dan sekitarnya.
Apabila episentrum gempa berada di Jalur Subduksi 
Irian lepas pantai Pulau Biak, maka tsunami akan 
terjadi dan berdampak gelombang tinggi. Gelom-
bang tinggi tersebut akan terjadi di bagian timur Pu-
lau Yapen hingga ke Pulau Kurudu yang berbatasan 
langsung dengan laut lepas dengan jalur subduksi. 
Sementara didaerah Kota Serui hingga Pulau Yapen 
bagian barat gelombang pasang dapat terjadi, tetapi 
tidak begitu berbahaya karena terlindung oleh Pulau 
Biak dan Pulau Supiori. Akan tetapi dampak gempa 
kuat tersebut bila terjadi sangat berbahaya di Pulau 
Yapen karena dapat mengaktifkan patahan yang ter-
dapat di daerah ini. 

KESIMPULAN

1. Zona Subduksi di utara lepas pantai Papua an-
tara pertemuan lempeng Pasifik dan lempeng 
Australia-India adalah penggerak utama yang 
dapat menimbulkan tsunami di daerah ini dan 
mengaktifkan sesar di sekitar Pulau Yapen.

2. Gempa bumi pada tahun 1979 di Pulau Yapen 
dan sekitarnya yang berkekuatan  7,1 – 7.9 Skala 
Richter dan berpusat di 2°17’ LS dan 136°59’ 
BT utara Aoara pada kedalaman 10 km diakibat-
kan oleh sesar naik Aoara, mungkin juga disertai 
oleh sesar naik Serui. 

3. Sesar geser Randowaya dan Jodi arah baratlaut-
tenggara juga berpotensi menimbulkan gempa, 
akan tetapi tsunami kecil kemungkinannya ter-
jadi.

4. Gempa kecil dan gempa kuat > 7 Skala Rich-
ter telah terjadi empat kali di daerah ini yang 
mencerminkan struktur sesar yang aktif cukup 
banyak, sehingga tidak tertutup kemungkinan 

bahwa gempa kuat >7 Skala Richter sewaktu-
waktu dapat terjadi di Pulau Yapen.

5. Gempa kuat > 8 Skala Richter dengan episen-
trum di Zona Subduksi Irian menimbulkan tsu-
nami pada 17 Februari 1996. Ditafsirkan tsuna-
mi tersebut kurang berdampak di Pulau Yapen 
karena gelombang air laut terhalang oleh Pulau 
Biak dan Pulau Supiori. 

6. Gempa bumi yang terjadi pada tahun 1979 di 
Pulau Yapen berpusat di darat pada 2°17’ LS 
dan 136°59’ BT pada kedalaman 10 km dengan 
kekuatan antara 7,1 – 7,9 Skala Richter diakibat-
kan oleh patahan naik di utara Aoara dan tidak 
menimbulkan tsunami besar karena episentrum 
gempa di darat. 

7. Sesar geser Randowaya dan Jodi berpotensi me-
nimbulkan gempa, tapi tidak menimbulkan tsu-
nami karena sifat gerakannya mendatar.

8. Anomali tinggi 220 mgal di utara arah barat-
timur membentuk tinggian sebagai sesar naik 
dan cekungan batuan sedimen terbentuk pada 
anomali Bouguer -90 mgal kedalaman berkisar 
7000 m. Batuan dasar ultramafik mempunyai 
rapat massa 2,9 gr/cm³ membentuk patahan 
hingga kebatuan dasar yang terkait dengan gem-
pa bumi di Pulau Yapen dan sekitarnya.

9. Perlu dipahami oleh masyarakat setempat me-
lalui pemerintahan daerah bahwa gempa kuat 
biasanya didahului oleh gempa pendahuluan 
yang sifatnya belum merusak, dan pada saat 
tersebut masyarakat harus sudah keluar rumah. 
Setelah beberapa menit kemudian, baru terjadi 
gempa besar (gempa merusak). Kemudian di-
ikuti oleh gempa susulan dengan frekuensi yang 
rapat, kemudian getarannya semakin lama akan 
menghilang kembali. Apabila gelombang pasang 
tinggi terlihatmasyarakat harus cepat lari menca-
ri tempat-tempat yang lebih tinggi, supaya tidak 
tersapu oleh gelombang air pasang atau tsunami.
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ABSTRAK

Daerah Fakfak dan sekitarnya memiliki sistem hidrogeologi kars yang ditunjukkan oleh berkembangnya sistem rekahan, 
jaringan rongga, dan mata air kars. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem aliran air tanah akuifer kars berdasar-
kan atas analisis kelurusan morfologi dan hidrogeokimia berupa indeks kejenuhan terhadap CaCO3 (Sic) dan tekanan par-
sial CO2 (Pco2) yang dikompilasi dengan data hasil observasi lapangan. Analisis kelurusan morfologi menunjukkan bahwa 
pola aliran air tanah dipengaruhi oleh sistem rekahan berarah relatif barat laut – tenggara (N1540E atau N3340E). Daerah 
resapan air tanah berada pada zona densitas kelurusan tinggi  di sekitar pungggungan Semenanjung Onin pada level elevasi 
600 – 1000 m aml. dan di bagian selatan pada level elevasi 60 – 250 m aml. Air mengalir melalui sistem rekahan dan mun-
cul sebagai mata air kars pada zona kontras antara densitas kelurusan morfologi tinggi dan rendah. Karakter aliran air tanah 
berdasarkan atas analisis hidrogeokimia dibagi menjadi tiga tipe. Tipe pertama berupa mata air pada elevasi > 50 m aml. 
dengan karakter jenuh terhadap mineral kalsit (SIc > 0) dan Pco2 relatif rendah yang diinterpretasikan berasal dari zona 
epikars melalui mekanisme difusi atau aliran lambat.Tipe kedua berupa mata air di sekitar pantai dengan karakter bersifat 
agresif (SIc < 0) dan Pco2 relatif tinggi yang diinterpretasikan sebagai air yang bergerak melalui sistem jaringan rongga atau 
konduit. Tipe ketiga berupa mata air yang berasal dari internal runoff yang terjadi pada musim hujan.

Kata kunci: densitas kelurusan, hidrogeokimia, akuifer kars, Fakfak

ABSTRACT

Fakfak and the surrounding area have karst hydrogeological system indicated by the development of the fracture system, cavity 
network, and karst springs. This study was conducted to determine the groundwater flow system based on the lineament analysis 
and hydrogeochemistry as saturation index of CaCO3 (SIc) and partial pressure of CO2 (Pco2) compiled with field observations 
data. Lineament analysis showed that the groundwater flow pattern is influenced by the northwest - southeast (N154oE or 
N334oE) fracture system. The catchment area lies at high lineament density zone around top of Semenanjung Onin at elevation 
of 600-1000 m asl. and in the southern part at elevation of 60-250 m asl. Water flows through the fracture system and appears 
as karst springs in the zone of high and low lineament density contrast. Groundwater flow character based on analysis is divided 
into three types. The first type is the springs lie at elevation of > 50 m asl. with saturated of calcite (Sic > 0) and relatively low of 
Pco2 interpreted derived from epikarst zone through the diffusion mechanism. The second type is the springs lie around the shoreline 
with aggressive character (SIc <0) and relatively high of Pco2 interpreted as water moves through the cavity or conduit network 
system. The third type is the spring formed by internal runoff during rainy season.

Keywords: lineament density, hydrogeochemistry, karst aquifer, Fakfak
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kars merupakan suatu komplek fenomena geologi 
dengan sistem hidrologi yang sangat spesifik, ter-
susun atas batuan yang bersifat mudah larut, sep-
erti batugamping, dolomit, gipsum, dan batuan lain 
yang mudah larut (Milanovic, 1981). Pada daerah 
kars biasanya berkembang sistem hidrogeologi yang 
spesifik, yaitu air mengalir melalui sistem rekahan 
dan jaringan rongga hasil proses pelarutan oleh air. 
Salah satu kawasan kars yang menarik untuk diteliti 
adalah kawasan kars Fakfak yang terletak di Provinsi 
Papua Barat. Pada daerah tersebut telah berkembang 
morfologi kars dengan sistem jaringan rongga yang 
ditunjukkan oleh banyaknya mata air kars dan sungai 
bawah tanah.

Menurut Parizek (1976), fenomena depresi kars sep-
erti lembah kars, dolin, sinkhole, dan sebagainya 
berkembang terutama sepanjang zona rekahan. Dari 
sudut pandang hidrogeologi, zona rekahan (kekar 
dan sesar) merupakan struktur geologi yang sangat 

berperan dalam mengontrol sistem hidrogeologi kars 
(Gambar 1). Fluida, dalam hal ini air, memiliki ke-
cenderungan mengalir melalui zona rekahan yang se-
cara morfologis ditunjukkan oleh adanya kelurusan-
kelurusan morfologi. Berdasarkan hal tersebut, maka 
analisis mengenai pola kelurusan morfologi pada ka-
wasan kars sangat berguna dalam menentukan pola-
pola pengaliran bawah tanah.

Daerah kars dapat dipandang sebagai sistem yang ter-
diri atas dua komponen yang saling terintegrasi yaitu 
sub-sistem hidrogeologi dan sub-sistem hidrokimia, 
sehingga karakter atau mekanisme aliran airtanah 
tertentu akan tercerminkan oleh karakter hidro-
kimia yang tertentu pula (Ford dan Williams, 1989). 
Menurut Kehew (2001), sifat aliran air tanah di dae-
rah kars dibagi menjadi aliran difusi (aliran lambat) 
melalui media pori atau jaringan rekahan yang rapat 
dan aliran melalui jaringan rongga atau konduit (ali-
ran cepat). 

Menurut Ford dan Williams (1989), untuk mengeta-
hui tingkat interaksi antara air dengan CO2 maka hal 
yang penting adalah mengetahui besarnya tekanan 

Gambar 1. Diagram blok zona rekahan dan saluran pelarutan yang berasosiasi dengan fracture traces (Parizek, 1976).
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parsial CO2 (Pco2) yang secara teoritis dapat dihitung 
dari analisis hidrokimia percontoh air melalui persa-
maan : 

  ……………………  …….1)

Log Pco2 = log (HCO3-) – pH + pKCO2 + pK1 …… 2)

Reaksi kimia antara air dengan batuan karbonat 
(CaCO3) merupakan reaksi kesetimbangan parsial 
yang bersifat reversible antara pelarutan dan pre-
sipitasi. Untuk mengetahui tingkat reaksi antara air 
dengan batugamping (CaCO3) digunakan parameter 
indeks kejenuhan terhadap mineral CaCO3 (SIc) 
yang dirumuskan sebagai berikut (Domenico dan 
Schwartz, 1990) :

………...………….. 3)

Larutan akan berada dalam keadaan setimbang (equi-
librium) terhadap CaCO3 jika harga SIc = 0 yang me-
miliki arti bahwa proses pelarutan terhadap CaCO3 
sudah berhenti. Harga Sic negatif menunjukkan 

bahwa kondisi larutan dalam keadaan tidak jenuh 
(undersaturated) terhadap CaCO3, sehingga air ma-
sih mampu melarutkan CaCO3. Harga SIc positif 
berarti kondisi larutan dalam keadaan lewat jenuh 
(supersaturated) terhadap CaCO3, sehingga CaCO3 
akan terpresipitasikan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di ujung lengan ba-
gian bawah kepala burung Pulau Papua yang se-
cara geografis terletak pada koordinat 131o56’2” 
– 132o25’57”BT, dan 2o38’7” – 3o0’7”  LS. Secara 
admisnitratif daerah penelitian terletak di Kabupat-
en Fakfak, Provinsi Papua Barat. Bagian timur ber-
batasan dengan Kabupaten Manokwari, dan bagian 
lainnya berbatasan dengan Teluk Berau (Gambar 2).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

Gambar 2. Lokasi Penelitian.
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sistem aliran air tanah pada akuifer kars di daerah 
Fakfak, Papua Barat, berbasis analisis kelurusan mor-
fologi yang dikombinasikan dengan karakter hidro-
geologi dan hidrokimia akuifer kars.

Geologi Daerah penelitian

Daerah penelitian secara geomorfologis mencer-
minkan karakter morfologi kars yang terbentuk oleh 
proses pelarutan kimia melalui rekahan pada batu-
gamping. Menurut Suparman dan Robinson (1990), 
satuan morfologi kars di daerah penelitian menem-
pati daerah Semenanjung Onin. Semenanjung Onin 
adalah medan berundulasi dengan puncak menju-
lang sampai dengan ketinggian 1619 m aml. Dae-
rah penelitian tersusun atas batugamping yang telah 
mengalami perlipatan membentuk antiklin yang me-
manjang dengan arah relatif barat – timur. Rekahan 
berpasangan yang berhubungan dengan pembentu-
kan antiklin tersebut mengontrol pembentukan mor-
fologi kars pada daerah ini.

Satuan geomorfologi kars di daerah penelitian ter-
susun atas Batugamping Onin (Temo), Batugamp-
ing Ogar (Temog), Anggota Batugamping Rumbati 
(Tmr), dan Anggota Batunapal Tawar (Tmt)(Gambar 
3). Batugamping Ogar tersusun atas batugamping 
terumbu pejal, sedikit sisipan kapur dan serpih tipis. 
Batugamping Onin tersusun atas batugamping berla-
pis baik berbutir halus, sedikit sisipan batugamping 
lempungan dan batunapal tipis. Anggota Batugamp-
ing Rumbati tersusun atas batugamping dolomitan 
berbutir halus dan sedikit pirit. Anggota Batunapal 
Tawar tersusun atas batunapal, batugamping repui 
berbutir halus, dan batulempung gampingan.

Struktur geologi yang utama berupa lipatan, sesar, 
dan rekahan batuan yang tercermin pada kelurusan 
morfologi. Batugamping di Semenanjung Onin telah 
mengalami proses persesaran dan terlipat menjadi 
antiklin. Batugamping Ogar di sayap timur laut se-
menanjung itu terlipat menjadi sejumlah antiklin 
dan sinklin yang secara berurutan telah terpotong – 
potong oleh banyak retakan berarah timur. Antiklin 

Gambar 3. Geologi regional daerah penelitian (Modifikasi dari Suparman dan Robinson, 1990).
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kecil berarah timur – tenggara melipat batuan yang 
ada di daerah tenggara semenanjung. Selama proses 
pensesaran dan perlipatan pada batugamping di Se-
menanjung Onin, terbentuklah serangkaian retakan 
berpasangan yang berkembang baik dengan bisektrik 
lancip berarah utara. 

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan perpaduan antara 
analisis citra SRTM (Shuttle Radar and Topography 
Mission) berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG), 
observasi hidrogeologi lapangan, dan analsis hidro-
kimia. Tahapan metode penelitian yang dilakukan 
dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4, dan 
secara terperinci adalah sebagai berikut ;

Langkah pertama adalah melakukan digitasi citra 
SRTM terhadap fitur – fitur kelurusan morfologi 
dalam hal ini lembah kars. Setelah itu dilakukan anali-
sis karakterisasi kelurusan morfologi dengan menggu-

nakan diagram roset dan dengan perhitungan densitas 
kelurusan morfologi secara spasial berbasis SIG. Lang-
kah kedua berupa observasi hidrogeologi lapangan ter-
hadap obyek-obyek hidrogeologi kars, berupa geometri 
mata air, sistem rekahan, kondisi batuan, pengukuran 
debit mata air, pengukuran beberapa parameter fisika-
kimia air, dan pengambilan percontoh air tanah un-
tuk analisis laboratorium lebih lengkap. Langkah yang 
terakhir adalah melakukan analisis sistem hidrogeologi 
kars yang merupakan kombinasi antara kondisi hidro-
geologi (sistem rekahan, distribusi dan besaran debit 
mata air) dan analisis hidrokimia berupa karakter fasies 
air tanah, tekanan parsial CO2 dan indeks kejenuhan 
terhadap mineral CaCO3 (kalsit).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Karakteristik Kelurusan Morfologi

Berkembangnya sistem akuifer kars di daerah peneli-
tian terlihat dengan terdapatnya sistem rekahan dan 

Gambar 4. Bagan alur penelitian.
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jaringan rongga pada batuan yang berasosiasi dengan 
kemunculan mata air pada tempat-tempat tertentu. 
Berdasarkan atas hasil pengamatan di lapangan terlihat 
bahwa sistem rekahan yang rapat lebih berkembang 
dibanding dengan sistem jaringan rongga (konduit). 
Kurang berkembangnya sistem jaringan rongga terse-
but kemungkinan berkaitan dengan jenis batuan pe-
nyusun berupa batugamping berbutir halus dan ber-
lapis yang bersisipan dengan batunapal (Gambar 5).

Hasil penelitian di lapangan menemukan delapan 
belas mata air kars dengan debit berkisar dari 0,2 
hingga ± 1000 l/det. yang tersebar terutama di ba-
gian selatan Semenanjung Onin (Gambar 6). Seba-
gian besar mata air tersebut bersifat permanen dan 
telah dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, baik 
dengan cara penurapan sederhana maupun dengan 
sistem pipanisasi. Berdasarkan atas klasifikasi mata 
air menurut Meinzer (1923) dalam Kresick dan Ste-
vanovic (2010), dari delapan belas mata air tersebut, 
satu mata air memiliki magnitudo 2, tujuh mata-
aair memiliki magnitudo 3, tiga mataaair memiliki 
magnitudo 4, enam mataaair memiliki magnitudo 5, 
dan satu mataaair memiliki magnitudo 6 (Tabel 1). 
Hubungan antara magnitudo dengan besaran debit 
mata air tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Identifikasi terhadap sistem rekahan pada batuan 
yang diekspresikan oleh kelurusan morfologi pada 
daerah penelitian dilakukan dengan menggunakan 
citra SRTM resolusi 90m. Hasil identifikasi tersebut 
kemudian diolah dan dianalisis secara spasial berbasis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) dan diagram roset. 
Hasil identifikasi tersebut telah berhasil mendelineasi 
151 kelurusan morfologi yang kemudian dilakukan 
analisis secara spasial dalam bentuk zonasi densistas 
kelurusan morfologi dan orientasi kelurusan mor-
fologi dalam bentuk diagram roset (Gambar 7 dan 
Gambar 8). 

Hasil identifikasi sistem kelurusan morfologi mem-
perlihatkan bahwa sistem rekahan pada batuan di ba-
gian selatan Pegunungan Onin lebih intensif diband-
ing dengan di bagian utara. Bagian selatan memperli-
hatkan sistem punggungan perbukitan yang meman-
jang, sedangkan bagian utara relatif tidak beraturan. 
Hasil analisis terhadap 151 kelurusan morfologi 
menunjukkan arah vektor kelurusan dominan barat 
laut - tenggara (N1540E atau N3340E) dan beberapa 
lokasi menunjukkan rekahan berpasangan berarah 
timur laut - barat daya (N250E atau N2050E). Pola 
kelurusan tersebut relatif menyudut tumpul dengan 
arah punggungan dan jurus lapisan batuan. Berdasar-
kan hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pola 
aliran air tanah pada sistem akuifer kars di daerah 
penelitian memiliki pola yang relatif sama dengan 
pola kelurusan morfologi yaitu berarah barat laut - 
tenggara.

Hasil analisis densitas kelurusan morfologi (Gambar 
7) memperlihatkan bahwa daerah dengan densitas 

Gambar 5. Singkapan batugamping berbutir halus bersisipan napal dengan sistem rekahan yang rapat di daerah penelitian.
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Gambar 6. Lokasi mata air di daerah penelitian.

No. Nama mata air X Y Elevasi (m aml.) Debit (l/det.) Magnitudo

1 Ma. Sungai Gewerpe-1 201248 9676525 5 110 3

2 Ma. Gewerpe 201545 9677443 141 5 5

3 Ma. Sungai Gewerpe-2 201364 9676451 5 120 3

4 Ma. Besar 204724 9678788 148 540 3

5 Ma. Nemewikarya 203331 9674830 2 25 4

6 Ma. Kalimati 200681 9680619 362 20 4

7 Ma. Airmerah 198252 9677310 176 0.5 6

8 Ma. Tanama 197615 9676154 2 230 3

9 Ma. Torea 195253 9677035 110 72 4

10 Ma. Werba 190735 9680586 125 1100 2

11 Ma. Berwasak 188367 9677141 76 5 5

12 Ma. Kali Mati-3 199280 9682251 531 5 5

13 Ma. Kali Mati-1 199339 9682374 543 5 5

14 Ma. Kali Mati-2 199248 9682660 573 5 5

15 Ma. Kwuhkandak Kecil 189029 9680643 236 3 5

16 Ma. Tetar 191775 9701018 165 210 3

17 Ma. Hormokokma 200702 9694270 493 115 3

18 Ma. Kramongmongga 210062 9689299 591 120 3

Tabel 1. Mata Air di Daerah Penelitian Beserta Nilai Magnitudo Menurut Meinzer (1923) Dalam Kresick dan Stevanovic, 2010Tabel 2. Klasifikasi Mata 

Air Berdasarkan Atas Besaran Debit (Meinzer, 1923 dalam Kresick dan Stevanovic, 2010)
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tinggi  (> 1,5 /km2) berada di sekitar pungggungan 
Semenanjung Onin pada level elevasi 600 – 1000 m 
aml. dan pada bagian selatan daerah penelitian pada 
level elevasi 60 – 250 m aml. Kemunculan mata air 
kars secara umum memiliki karakter yang hampir 
sama, yaitu pada daerah perbatasan antara densitas 
kelurusan tinggi dengan densitas kelurusan rendah. 
Daerah perbatasan tersebut mencerminkan adanya 
kontras porositas sekunder (sistem rekahan), yaitu 
batas antara daerah berporositas sekunder tinggi den-
gan daerah berporositas rendah. Daerah dengan den-

Magnitude Debit (liter/detik)
1 > 10.000
2 1.000 – 10.000
3 100 – 1.000
4 10 – 100
5 1 – 10
6 0,1 – 1 
7 0,01 – 0,1 
8 < 0,01

Tabel 2. Klasifikasi Mata Air Berdasarkan Atas Besaran Debit (Meinzer, 

1923 dalam Kresick dan Stevanovic, 2010)

Gambar 7. Peta interpretasi kelurusan morfologi berdasarkan citra SRTM resolusi 90m.

sitas kelurusan morfologi relatif tinggi mengindikasi-
kan daerah resapan air tanah yang utama, kemudian 
mengalir dan dikontrol oleh sistem rekahan berarah 
barat - laut tenggara dan muncul karena terhalang 
oleh suatu daerah dengan batuan yang memiliki po-
rositas sekunder relatif rendah. 

Kemunculan mata air berdebit besar dengan mag-
nitudo ≥ 3 berada pada level elevasi 100 – 200 m 
aml. dan pada daerah pantai (Gambar 9). Mata air 
permanen dengan debit besar muncul secara berja-
jar pada level elevasi 100 hingga 200 m aml., antara 
lain pada mata air Werba, mata air Besar, dan mata 
air Tetar. Pada daerah pantai, kemunculan mata air 
berdebit besar kemungkinan dikontrol oleh permu-
kaan air laut sebagai regional base level (Gambar 
10). Mata air tersebut antara lain mata air Tanama, 
mata air Sungai Gewerpe, dan mata air Nemewi-
karya. Mata air permanen dengan debit besar pada 
bagian utara muncul pada level elevasi 500 – 600 m 
aml., yaitu pada mata air Hormokokma dan mata 
air Kramongmongga. Kemunculan mata air tersebut 
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Gambar 8. Diagram roset orientasi kelurusan morfologi kars. 

Gambar 9. Grafik hubungan antara debit mata air kars dengan elevasi.
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Gambar 10. Mata air Werba dengan debit ± 1100 l/det. yang terletak pada elevasi 125 m aml. (kiri) dan mata air Sungai Gewerpe dengan debit 120 l/

det. yang terletak pada daerah pantai (kanan).

 

 

kemungkinan dikontrol oleh sesar naik yang berarah 
relatif barat laut - tenggara. 

Karakteristik Aliran Air Tanah

Menurut Kehew (2001), sifat aliran air di dalam 
akuifer kars dibagi menjadi aliran melalui mekanisme 
difusi dan aliran melalui sistem konduit. Aliran difu-
si adalah aliran air tanah melalui jaringan porositas 
primer batuan maupun jaringan kekar atau reka-
han yang rapat, sehingga air mengalir secara lambat 
dan bersifat laminar. Aliran melalui sistem konduit 
adalah aliran yang terjadi secara terkonsentrasi me-
lalui sistem rekahan atau jaringan rongga, sehingga 
aliran bersifat turbulen.

Untuk mengetahui karakteristik aliran air tanah akui-
fer kars di daerah penelitian, digunakan pendekatan 
hidrokimia berupa rasio Mg/Ca, tekanan parsial gas 
CO2 (Pco2), dan indeks kejenuhan terhadap miner-
al kalsit (SIC). Hasil perhitungan ketiga parameter 
tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil perhitun-
gan rasio Mg/Ca (dalam mmol/liter) menunjukkan 
bahwa sebagian besar mata air di daerah penelitian 
memiliki Mg/Ca > 1, kecuali pada mata air Merah 
dan mata air Werba. Rasio Mg/Ca > 1 menunjukkan 
tingginya konsentrasi ion Mg2+ yang dapat dijadikan 
indikator waktu simpan air tanah dalam akuifer (Ba-
tiot drr., 2003., Lastennet dan Mudry, 1997., Gold-

scheider dan Drew, 2007). Pada umumnya ion Mg2+ 
terlepaskan pada air tanah lebih lambat dibanding 
Ca2+, sehingga tingginya nilai Mg/Ca menunjukkan 
umur air yang lebih lama. Berdasarkan atas hal terse-
but terlihat bahwa air tanah di daerah penelitian me-
miliki waktu simpan yang relatif lama, kecuali pada 
mata air Merah dan mata air Werba.

Untuk mengetahui karakter sistem aliran air tanah 
yang muncul pada mata air kars, dilakukan penge-
plotan parameter Log Pco2 dan SIC pada diagram 
evolusi aliran air tanah dalam kaitannya dengan pros-
es degassing CO2 (White, 1997 dalam Goldscheider 
dan Drew, 2007). Hasil pengeplotan antara Log Pco2 
dengan Sic menunjukkan bahwa berdasarkan karak-
ter aliran air tanah, mata air di daerah penelitian se-
cara garis besar dibagi menjadi tiga tipe (Gambar 11). 

Tipe yang pertama adalah mata air yang berasal dari 
elevasi > 50 m aml. (relatif jauh dari laut), antara lain 
mata air Besar, mata air Gewerpe, mata air Berwasak, 
mata air Torea, mata air Werba, dan mata air Kali-
mati. Air pada mata air tipe ini memiliki karakter 
dalam kondisi jenuh terhadap mineral kalsit (SIc > 
0) dan tekanan parsial CO2 (Pco2) relatif rendah yang 
diinterpretasikan berasal dari zona epikars melalui 
mekanisme difusi (aliran lambat). Mekanisme difusi 
tersebut dapat melalui media pori maupun sistem 
rekahan yang rapat dan bergerak menuju rongga 
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No. Nama mata air Mg/Ca PCO2 (atm) Log PCO2 SIc

1 Ma. Sungai Gewerpe-1 1.109 0.0370 -1.43 -0.39

2 Ma. Gewerpe 1.880 0.0037 -2.43 0.39

3 Ma. Besar 1.475 0.0034 -2.47 0.54

4 Ma. Nemewikarya 3.185 0.0280 -1.55 -0.43

5 Ma. Kalimati 1.328 0.0023 -2.64 0.75

6 Ma. Airmerah 0.495 0.0039 -2.41 -1.68

7 Ma. Tanama 5.650 0.0950 -1.02 -1.23

8 Ma. Torea 1.616 0.0036 -2.44 0.43

9 Ma. Werba 0.556 0.0036 -2.44 0.36

10 Ma. Berwasak 1.481 0.0037 -2.43 0.52

Tabel 3. Hasil Perhitungan Mg/Ca, PCO2, Log PCO2, Dan SIc di Daerah Penelitian

Gambar 11. Plot antara Log Pco2 dan SI CaCO3 percontoh air tanah pada diagram evolusi aliran air tanah dalam kaitannya dengan 

proses degassing CO2  (White, 1997 dalam Goldscheider dan Drew, 2007).
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dalam bentuk tetesan air (drip water) untuk kemu-
dian terkoleksi pada sistem jaringan rongga (konduit) 
yang ada. Kejenuhan terhadap mineral CaCO3 dan 
rendahnya tekanan parsial CO2 disebabkan oleh la-
manya interaksi air tanah dengan batuan pada zona 
epikars. Pada kondisi tersebut, sistem air tanah tidak 
mendapat suplai CO2 yang menerus sehingga agresi-
vitas air akan turun  dan air dalam kondisi jenuh ter-
hadap CaCO3.  

Tipe yang kedua adalah mata air yang berasal dari 
daerah dekat pantai, yaitu mata air Sungai Gewer-
pe, mata air Nemewikarya, dan mata air Tanama. 
Air pada mata air tersebut memiliki karakter bersi-
fat agresif atau tidak jenuh terhadap mineral kalsit 
(Sic < 0), dan tekanan parsial Pco2 relatif tinggi yang 
diinterpretasikan sebagai air yang bergerak melalui 
sistem jaringan rongga (konduit). Air pada daerah 
tersebut merupakan akumulasi air tanah yang bersi-
fat regional, untuk kemudian muncul sebagai mata 
air yang dikontrol oleh permukaan air laut sebagai 
regional base level. Air yang bersifat agresif pada dae-
rah ini menunjukkan adanya proses pencampuran 
antara air tanah kars dengan air laut. Menurut Bo-
gli (1964), pencampuran antara air tanah kars yang 

bersifat jenuh terhadap CaCO3 dengan air laut akan 
menghasilkan air yang bersifat agresif.

Tipe yang ketiga adalah air tanah dari mata air Air 
Merah yang menunjukkan air tanah yang berasal 
dari internal runoff. Air tersebut merupakan air 
dari sistem resapan lokal dengan karakter hampir 
sama dengan air hujan (daya hantar listrik < 30 uS/
cm) dan bersifat agresif (SIC < 0). Tipe mata air ini 
merupakan tipe mata air yang bersifat musiman yang 
terjadi pada musim hujan. Model konseptual yang 
menggambarkan geometri sistem hidrogeologi kars 
di daerah penelitian dapat dilihat pada Gambar 12.  

KESIMPULAN

Daerah Fakfak dan sekitarnya sangat menarik untuk 
diteliti karena memiliki sistem hidrogeologi kars yang 
ditunjukkan oleh berkembangnya sistem rekahan 
batuan, jaringan rongga, dan mata air kars. Analisis 
kelurusan morfologi menunjukkan bahwa pola ali-
ran air tanah dipengaruhi oleh sistem rekahan den-
gan arah relatif barat laut - tenggara (N154oE atau 
N334oE). Daerah resapan air tanah berada pada zona 
densitas kelurusan tinggi  (>1,5 /km2), yaitu di sekitar 

Gambar 12. Model konseptual sistem hidrogeologi kars daerah penelitian.
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pungggungan Semenanjung Onin pada level elevasi 
600 – 1000 m aml. dan di bagian selatan pada level 
elevasi 60 – 250 m aml. Air mengalir melalui sistem 
rekahan dan muncul sebagai mata air kars pada zona 
kontras densitas kelurusan tinggi dengan rendah. 
Kemunculan mata air dengan magnitudo ≥ 3 berada 
pada level elevasi 100 – 200 m aml. dan pada daerah 
pantai. Beberapa mata air permanen di bagian utara 
muncul pada level elevasi 500 – 600 m aml. yang 
dikontrol oleh sesar naik berarah relatif barat laut - 
tenggara. Karakter aliran air tanah berdasarkan atas 
analisis hidrogeokimia dibagi menjadi tiga tipe. Tipe 
pertama yaitu mata air yang berada pada elevasi > 50 
m aml. yang memiliki karakter dalam kondisi jenuh 
terhadap mineral kalsit (SIc > 0) dan Pco2 relatif ren-
dah yang diinterpretasikan berasal dari zona epikars 
melalui mekanisme difusi atau aliran lambat.Tipe 
kedua yaitu mata air yang berada di daerah pantai 
memiliki karakter bersifat agresif (Sic < 0) dan Pco2 
relatif tinggi yang diinterpretasikan sebagai air yang 
bergerak melalui sistem jaringan rongga atau kon-
duit. Air pada daerah tersebut merupakan akumulasi 
air tanah yang bersifat regional yang kemunculannya 
dikontrol oleh permukaan air laut sebagai regional 
base level. Tipe ketiga adalah air tanah yang berasal 
dari internal runoff yang terjadi pada musim hujan.
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Gempa Bumi Laut Maluku Tanggal 15 November 2014 

Maluku Earthquakes on November 15th, 2014
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 Jl. Diponegoro 57 Bandung, 40122 

ABSTRAK

Sabtu tanggal 15-11-2014 pukul 09:31:44 WIB, daerah Sulawesi Utara dan Maluku Utara digoncang gempa bumi kuat 
dengan kekuatan 7,3 SR (Scale Richter). Kejadian gempa bumi tersebut diikuti gempa bumi susulan dengan luas zona 
pecah 145,6 km x 54,5 km. Kedudukan pusat gempa bumi tanggal 15-11-2014 hampir berdekatan dengan kejadian 
gempa bumi tanggal 21-1-2007. Kedua gempa bumi tersebut bersumber dari aktivitas sesar naik pada Punggungan Mayu. 
Gempa bumi tanggal 15-11-2014 telah mengakibatkan dinding lantai VII Hotel Lion ambruk dan retakan dinding Hotel 
Grand Puri di Kota Manado. Di Kota Bitung sebuah rumah rusak dan jalan longsor akibat hujan dan goncangan gempa 
bumi. Di Kabupaten Kepulauan Sitaro sembilan rumah mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan 
tidak ditemukan jejak terjadinya tsunami. Kejadian gempa bumi ini sempat membuat masyarakat Kota Manado, Bitung 
dan wilayah pesisir timur Sulawesi Utara panik dan resah karena adanya peringatan dini tsunami. Intensitas goncangan 
gempa bumi terasa di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Dengan skala intensitas gempa bumi di Kota Manado dan Bitung 
mencapai V skala MMI (Modified Mercally Intensity). Dari hasil analisis zona pecah gempa bumi tanggal 15-11-2014 dan 
21-1-2007 diperoleh nilai magnitudo maksimum sumber gempa bumi penunjaman Punggungan Mayu pada peristiwa ini 
sebesar 8,5 Mw (moment magnitude). 

Kata kunci: Gempa bumi Laut Maluku, Punggungan Mayu,  skala intensitas

ABSTRACT

On Saturday, November 15th, 2014 at 09:31:44 PM, Areas of North Sulawesi and North Maluku, were struck by a strong 
earthquake with magnitude of 7.3 Richter Scale. The earthquake was followed by aftershocks with rupture zone dimension of 
approximately 145.6 km x 54.5 km. The epicentre of the earthquake on November 15th, 2014 is almost adjacent with the previ-
ous earthquake on January 21st, 2007. Both of these earthquakes were derived from reverse fault activities in Mayu ridge. The 
earthquake on November 15th, 2014 causes the wall of 7th floor of Lion Hotel collapsed and wall cracks of Grand Puri Hotel in 
Manado, a damaged house and landslide of road triggered by rain and earthquake shaking in Bitung. Nine houses were damaged 
in Kepulauan Sitaro Regency. Based on field observations no trace of tsunami by this earthquake. The earthquake could make the 
peoples in Manado City, Bitung and eastern coastal areas of North Sulawesi worryed caused by the tsunami early warning. The 
earthquake shaking was felt in North Sulawesi region. The earthquake intensity scale in Manado and Bitung Cities of V MMI 
(Modified Mercally Intensity) scale. Based on analysis of rupture zone that occurred in 2007 and 2014, the maximum magnitude 
earthquake source of Mayu ridge is 8,5 Mw (moment magnitude).

Keywords: earthquake on November 15, 2014, Mayu ridge, intensity scale
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PENDAHULUAN

Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah rawan 
bencana gempa bumi di Indonesia (Supartoyo dan 
Surono, 2008) karena terletak dekat dengan sumber 
gempa bumi (Gambar 1).  Sumber – sumber gempa 
bumi di daerah ini terletak di darat dan di laut, ter-
bentuk akibat proses tektonik. Sumber–sumber gem-
pa bumi di darat berasal dari beberapa sesar aktif di 
daratan Sulawesi Utara. Sumber gempa bumi di laut 
berasal dari penunjaman Sulawesi Utara yang terletak 
di sebelah utara Pulau Sulawesi, penunjaman Pung-
gungan Mayu, dan penunjaman Sangihe (Kertapati, 
2006). 

Pada hari Sabtu tanggal 15-11-2014 pukul 09:31:44 
WIB, pada saat sebagian warga Kota Manado sedang 
melakukan aktivitas sehari-hari, tiba  - tiba mereka 
dikejutkan oleh goncangan kuat gempa bumi dengan 
magnitudo 7,3 SR. Menurut informasi dari Badan 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
pusat gempa bumi terletak di Laut Maluku pada 
koordinat 1,95° LU dan 126,46° BT, kedalaman 48 

km dan berjarak 187 km timur laut Kota Manado 
dan 160 km barat laut Kota Ternate. Menurut data 
USGS pusat gempa bumi terletak di Laut Maluku 
pada koordinat 1,928° LU dan 126,547° BT dengan 
magnitudo 7,1 Mw (Moment magnitude) pada kedal-
aman 35 km, berjarak 195 km timur laut Kota Ma-
nado, dan 151 km barat laut Kota Ternate. Kejadian 
gempa bumi ini sempat membuat masyarakat Kota 
Manado, Bitung dan wilayah pesisir timur Sulawesi 
Utara panik dan resah karena BMKG mengeluarkan 
peringatan dini tsunami.  

Tulisan membahas tentang kejadian gempa bumi 
tanggal 15-11-2014 berdasarkan analisis parameter 
gempa bumi, gempa bumi susulan, dampak yang 
ditimbulkan akibat kejadian gempa bumi tersebut, 
dan karakteristik sumber gempa bumi penunjaman 
Punggungan Mayu.  Parameter gempa bumi dan se-
baran gempa bumi susulan tanggal 15-11-2014 akan 
dibandingkan dengan kejadian gempa bumi tanggal 
21-1-2007. Kemudian akan dianalisis karakteristik 
sumber gempa bumi yang terletak pada penunjaman 
Punggungan Mayu tersebut. 

Gambar  1. Peta sebaran pusat gempabumi merusak di Indonesia dan beberapa kejadian di daerah Sulawesi utara (Supartoyo dan Surono 2008).
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Tataan Tektonik Daerah Sulawesi Utara

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak 
pada pertemuan empat lempeng yaitu Lempeng Eur-
asia, Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina (Hall, 2002). 
Pertemuan keempat lempeng  tersebut mengakibatkan 
terbentuknya tatanan tektonik yang rumit. Daerah 
Sulawesi merupakan bagian dari wilayah Indonesia ba-
gian timur yang memiliki tataan tektonik rumit. Pulau 
Sulawesi terbentuk oleh proses tektonik yang rumit, 
sehingga memberikan bentuk penampakan seperti 
sekarang. Beberapa peneliti yang telah mengemukakan 
pendapatnya tentang pembentukan Pulau Sulawesi 
antara lain Soekamto (1975) Hamilton (1979), Hall 
dan Wilson, 2000. Hall dan Wilson (2000) menggu-
nakan istilah suture untuk menggambarkan kerumi-
tan tektonik yang terjadi di Indonesia, termasuk Pulau 
Sulawesi, dan mengidentifikasi adanya lima suture di 
Indonesia, yaitu Suture Sulawesi, Maluku, Sorong, 
Banda dan suture Kalimantan (Gambar 2). Menu-
rut Hamilton (1979) Pulau Sulawesi dibagi menjadi 
empat mandala tektonik, yaitu lengan utara, timur, 

selatan, dan tenggara. Daerah Sulawesi Utara meru-
pakan busur gunung api berumur Tersier dan Kuarter. 
Gunung api Kuarter dicirikan oleh hadirnya bebera-
pa gunung api aktif tipe A yaitu Gunung api Lokon, 
Tangkoko, Soputan, Mahawu, dan lain-lain. Daerah 
Sulawesi Utara terletak dekat dengan Suture Maluku. 
Menurut Hall dan Wilson (2000) suture Maluku ter-
bentuk akibat tumbukan ganda antara lempeng Laut 
Maluku dengan busur Halmahera dan Sangihe, dan 
tumbukan tersebut diperkirakan terjadi pada Kala 
Pliosen (Hall dan Wilson, 2000). Punggungan Mayu 
merupakan daerah tektonik aktif yang dicirikan oleh 
tingkat kegempaan tinggi.

Metodologi

Metode yang dipergunakan untuk menganalisis ke-
jadian gempa bumi tanggal 15-11-2014 adalah men-
gumpulkan parameter kejadian gempa bumi ini, 
gempa bumi susulan, pemeriksaan lapangan untuk 
mengetahui apakah ada jejak tsunami akibat kejadian 

Gambar 2. Lima suture (garis hitam diarsir) yang terdapat di Indonesia akibat dinamika tektonik yang terjadi (Hall dan Wilson, 2000). Daerah warna 

abu-abu merupakan daerah pertemuan antara Lempeng Eurasia, India-Australia, Pasifik, dan Filipina.
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gempa bumi tanggal 15-11-2014 dan dampaknya, 
serta pembuatan peta intensitas gempa bumi. Data 
parameter kejadian gempa bumi tanggal 15-11-2014 
dan sebaran gempa bumi susulan diperoleh dari data 
USGS dan BMKG.    Lokasi pusat gempa bumi tang-
gal 15-11-2014 dengan tanggal 21-1-2007 relatif 
berdekatan. Berdasarkan data sebaran kejadian dua 
gempa bumi tersebut akan dianalisis karakteristik 
sumber gempa bumi dari penunjaman punggungan 
Mayu. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran Kegempaan dan Gempa bumi Merusak 
Daerah Sulawesi Utara

Wilayah Sulawesi Utara memiliki tingkat kegempaan 
tinggi yang tersebar di laut dan di darat (Gambar 4) 
dan merupakan salah satu wilayah rawan gempa bumi 
dan tsunami di Indonesia (Supartoyo drr., 2014). 
Sumber gempa bumi wilayah Sulawesi Utara terle-
tak  di laut akibat tumbukan antarbusur kepulauan 
di sebelah timur Sulawesi Utara dan barat Halmahera 
yang menghasilkan Punggungan Mayu, penunjaman 
Sulawesi Utara, dan pergerakan sistem sesar aktif di 

darat. Wilayah ini terletak pada batas lempeng aktif 
(active plate margin) yang dicirikan tingkat kegempaan 
yang tinggi terutama yang bersumber dari penunjaman 
Punggungan Mayu. Sementara itu, kegempaan yang 
berasal dari penunjaman antara mikrokontinen Phil-
iphina dan Sulawesi yang terdapat pada bagian utara 
Sulawesi Utara tergolong aktif. Kejadian gempa bumi 
tahun 1980 dan 1988 yang mengakibatkan kerusakan 
sejumlah bangunan di Kota Manado berkaitan dengan 
aktivitas penunjaman Sulawesi Utara.

Di samping itu, terdapat sumber gempa bumi yang 
berasal dari sesar aktif berarah barat laut – tenggara. 
Gempa bumi yang bersumber di darat adalah akibat 
pergerakan sesar aktif meskipun magnitudonya ti-
dak besar, namun sering kali bersifat merusak karena 
sumbernya dangkal dan dekat dengan pemukiman 
dan aktivitas manusia. Sumber gempa bumi yang 
terdapat di laut di wilayah ini berpotensi menimbul-
kan tsunami, seperti yang terjadi pada tahun 1858. 
Mekanisme sumber atau mekanisme fokal (focal 
mechanism) pada lajur kegempaan yang bersumber 
dari penunjaman antar busur Kepulauan dan Pung-
gungan Mayu tersebut pada umumnya adalah sesar 
naik dengan arah bidang sesar relatif utara – selatan, 

Gambar 3. Penampakan tiga dimensi Suture Laut Maluku dan Sorong. Suture Laut Maluku terbentuk akibat tumbukan ganda antara lempeng Laut 

Maluku dengan busur Halmahera dan Sangihe (Hall dan Wilson, 2000).
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sehingga wilayah pesisir timur Sulawesi Utara dan 
Halmahera bagian barat rentan terhadap tsunami. 
Kota Manado yang terletak pada pesisir barat Su-
lawesi Utara, relatif aman dari tsunami apabila sum-

ber gempa bumi berasal dari  penunjaman antarbusur 
Kepulauan dan Punggungan Mayu. Sejarah kejadian 
gempa bumi merusak wilayah Sulawesi Utara tercan-
tum pada Tabel 1 berikut ini.

 

 
 

 
 

Gambar 4. Kegempaan wilayah Indonesia (Irsyam drr., 2010).

NO NAMA 
GEMPA

WAKTU  KE-
JADIAN

PUSAT 
GEMPA

KDLM 
(KM) MAG SKALA 

MMI KERUSAKAN

1. Manado 8/02/1845 - - - VIII-IX
Beberapa rumah roboh. Bencana terjadi 
di Manado, Tikala, Tomohon, Tonsarong-
son, Tondano dan Tanawanko

2. Manado        
(Tsunami) 1857 - - - - Tsunami melanda pantai Manado.

3. Tondano       
(Tsunami) 13/12/1858 - - - VII

Lima belas rumah rusak dan atapnya 
jatuh. Terjadi tsunami di Ternate, Tidore, 
Halmahera, Talaud, dan Minahasa Timur.

4.
Mina-
hasa Timur 
(Tsunami)

1859 - - - - Tsunami melanda pantai Minahasa timur.

5. Tondano 14/05/1932 0,5°LU-
126°BT - - VII

Bencana terparah terjadi di Kakas, 6 org 
meninggal, 115 org luka-luka dan 592 
rumah roboh. Bencana terjadi juga di 
Langowan, Poso, Tondano, Waluyama, 
Rembokan, Koya, dan Lekupang. Re-
takan tanah  pada daerah pantai antara 
Amurang-Tompoan. 

6. Sangir 1/04/1936 3,6°LU-
126,7°BT VIII - IX Seratus dua puluh tujuh rumah roboh 

dan terjadi retakan dinding.

Tabel 1. Sejarah Gempa Bumi Merusak Wilayah Sulawesi Utara (Supartoyo drr., 2014)
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7. Pulau Siau 27/02/1974 2,7 °LU – 
125,4° BT 33 5,2 V Terjadi longsoran, terde-ngar suara gem-

uruh, dan kerusakan bangunan.

8. Sangihe-
Talaud 22/10/1983 4,0 °LU – 

126,0° BT 118 4,9 V Terjadi retakan pada dinding.

9. Manado 22/02/1980
1,5 °LU 
– 124,65° 
BT

33 5,5 VI – VII Dinding bangunan retak.

10. Manado 17/08/1988
1,555 °LU 
124,79° 
BT

33 5,4 VII Beberapa bangunan roboh dan rusak di 
Manado.

11. Manado 21/01/2007 126,29° 
BT - 7,3  

Mw VII

Enam org meninggal di Sulut, sejumlah 
pusat perbelan-jaan dan hotel serta 15 
gedung sekolah rusak ringan di Manado. 
Gedung Walikota Bitung retak. Di Pu-
lau Batang Dua (Prov. Maluku Utara) 
dermaga, rumah penduduk, dan sarana 
peribadatan mengalami kerusakan.  

12. Talaud
12/02/2009

00:34:50 WIB
3,902 °LU 
126,4° BT 20 7,2 

Mw VII
Satu orang meninggal, 64 orang luka-lu-
ka, 879 bangunan rusak berat, 621 rusak 
sedang, dan 158 rusak ringan.

13. Manado
15/11/2014

09:31:44 WIB

1,95 °LU 
126,46° 
BT

48 7,3 SR V-VI

Tembok atas Hotel Lion runtuh. Dinding 
Hotel Grand Puri retak, 9  rumah rusak 
di Kab. Kepulauan Sitaro, 1 rumah rusak 
di Bitung.

Gambar 5. Peta pusat gempa bumi merusak dan  tataan tektonik Pulau Sulawesi (Supar-

toyo drr., 2014).
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Analisis Parameter Gempa bumi Tanggal 15-11-
2014

Kejadian gempa bumi tanggal 15-11-2014 dampak-
nya paling terasa di daerah Sulawesi Utara karena 
mengakibatkan kerusakan bangunan. Meskipun 
demikian goncangan gempa bumi tersebut terasa 
kuat juga di Pulau Halmahera dan sekitarnya. Lokasi 
pusat gempa bumi terletak di Laut Maluku di antara 
daratan Sulawesi Utara dan Pulau Halmahera. Data 
parameter kejadian gempa bumi tanggal 15-11-2014 
yang bersumber dari USGS dan BMKG ditampilkan 
pada Tabel 2 berikut ini. 

Koordinat pusat gempa bumi tersebut terletak di 
laut Maluku sebelah timur Sulawesi Utara dan se-
belah barat Pulau Halmahera. Berdasarkan data me-
kanisme sumber (focal mechanism) USGS, kejadian 
gempa bumi tanggal 15-11- 2014 diakibatkan oleh 
pergerakan sesar aktif pada Punggungan Mayu den-
gan  kedudukan N 199o E, dip 62 o dan slip 79 o. 
Kejadian gempa bumi tersebut meskipun bersum-
ber di laut dan mekanisme sesar naik, namun tidak 
mengakibatkan terjadinya tsunami. Diperkirakan 
energi gempa bumi tidak mengakibatkan terjadinya 
dislokasi morfologi bawah laut, atau kalaupun men-
gakibatkan terjadinya dislokasi morfologi bawah laut, 
dimensinya sangat kecil. 

Sejarah kejadian gempa bumi yang bersumber dari 
aktivitas Punggungan Mayu pada umumnya mem-
perlihatkan tipe kompresi dengan mekanisme sesar 
naik, dan jurus berarah utara – selatan hingga  utara 
- timur laut hingga selatan – barat daya. Gambar 6 
berikut ini menampilkan peta intensitas dan pusat 
gempa bumi tanggal 15-11-2014. Gambar 7 mem-
perlihatkan peta  sejarah mekanisme sumber (focal 
mechanism). Kedua peta tersebut berdasarkan data 
USGS. 

Gempa bumi Susulan

Gempa bumi susulan yang terjadi setelah gempa 
bumi utama tanggal 15-11-2014 masih dapat dira-
sakan oleh masyarakat Kota Manado hingga tanggal 
10-12-2014. Frekuensi kejadian gempa bumi susulan 
menunjukkan kecenderungan menurun, baik pada 
kekuatan maupun jumlahnya. Hal ini merupakan 
cerminan bahwa blok batuan yang telah terpatahkan 
dan mengakibatkan terjadinya gempa bumi susulan, 
sedang menuju proses keseimbangan. Gempa bumi 
susulan yang terjadi belum pernah tercatat magnitud-
onya  lebih besar dibandingkan gempa bumi utama. 
Kejadian gempa bumi susulan yang terjadi masih 
dapat dirasakan oleh masyarakat dengan skala inten-
sitas III – IV MMI. Sebaran gempa bumi susulan be-
rarah timur laut – barat daya atau NE – SW. Gambar 
8 berikut ini menampilkan peta sebaran gempa bumi 
susulan yang bersumber dari USGS. 

Dampak Gempa bumi Tanggal 15-11-2014

Data dampak kejadian gempa bumi tanggal 15-11-
2014 diperoleh dari kegiatan pemeriksaan lapan-
gan, data kerusakan bangunan yang dihimpun dari 
BPBD Provinsi Sulawesi Utara, serta media elek-
tronik dan cetak. Berdasarkan hasil pemeriksaan la-
pangan kejadian gempa bumi tanggal     15-11-2014 
telah mengakibatkan bencana berupa kerusakan 
bangunan di daerah Sulawesi Utara, sedangkan di 
wilayah Maluku Utara tidak dilaporkan adanya ko-
rban jiwa maupun kerusakan bangunan. Menurut 
informasi dari BMKG kejadian gempa bumi terse-
but telah mengakibatkan terjadinya tsunami dengan 
ketinggian sekitar 0,03 m di pantai wilayah Sulawesi 
Utara dan sekitar 0,09 m di pantai Halmahera, Ma-
luku Utara. Berdasarkan pemeriksaan lapangan ti-
dak ditemukan bukti lapangan telah terjadi tsunami 

No Tgl Kejadian Pukul (WITA) Episenter Magnitudo Kedalaman (Km) Sumber

1. 15-11-2014 10:31:44 1,95°LU 126,46°BT 7,3 SR 48 km BMG

2. 15-11-2014 10:31:40 1,928°LU 126,547°BT 7,1 Mw 35 km USGS

Tabel 2. Parameter kejadian gempa bumi tanggal 15-11-2014.
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akibat kejadian gempa bumi tanggal 15-11-2014  di 
pantai utara, timur, dan selatan wilayah Sulawesi 
Utara. 

Di Kota Manado dinding lantai VII Hotel Lion am-
bruk dan terjadi retakan dinding Hotel Grand Puri. 

Gambar 6. Peta intensitas dan pusat gempa bumi tanggal 15-11- 2014 yang bersumber  dari USGS.

Di Kota Bitung sebuah rumah rusak, dan jalan long-
sor akibat hujan dan goncangan gempa bumi. Menu-
rut data BPBD Provinsi Sulawesi Utara dilaporkan 
sembilan rumah mengalami kerusakan di Kabupaten 
Kepulauan Sitaro. 
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Gambar  7. Sejarah mekanisme sumber gempa bumi di wilayah Sulawesi Utara bersumber dari data USGS. Tanda bintang merupakan pusat gempa bumi 

tanggal 21-1-2007.

Gambar 8. Peta pusat gempa bumi utama tanggal 15 November 2014 dan sebaran gempa bumi susulan bersumber dari data 

USGS.
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Kejadian gempa bumi tersebut menimbulkan kepan-
ikan dan keresahan masyarakat di Kota Manado, Bi-
tung, Kabupaten Minahasa Utara, dan pesisir pan-
tai timur Sulawesi Utara. Mereka cemas karena ad-
anya pengumuman peringatan tsunami dari BMKG. 
Masyarakat yang bermukim di pesisir pantai timur 
Sulawesi Utara secara berbondong-bondong me-
ninggalkan rumahnya untuk mengungsi ke tempat-
tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari bencana 
tsunami. Kondisi serupa juga pernah terjadi akibat 
kejadian gempa bumi tanggal 21-1-2007. 

Diskusi

Goncangan gempa bumi tanggal 15-11-2014 terasa 
hampir di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Hasil sur-
vei lapangan skala intensitas gempa bumi di Kota 
Manado dan Bitung mencapai V skala MMI (Modi-
fied Mercally Intensity) dengan ciri : terasa oleh orang 
di luar rumah, cairan bergoyang dan tumpah sedikit, 
terjadi retakan pada dinding, pintu rumah bergerak 
menutup dan membuka.  Peta intensitas gempa bumi 
dalam skala MMI ditampilkan pada Gambar 9 beri-
kut ini.

Berdasarkan data dari Supartoyo dan Cipta (2007), 
kejadian gempa bumi tanggal 21-1-2007 skala 
intensitas gempa bumi di kawasan pesisir timur 
Propinsi Sulawesi Utara mencapai skala VI MMI 
(Modified Mercalli Intensity), dengan ciri : terasa 
oleh semua orang, masyarakat panik, terasa oleh se-
bagian orang yang sedang mengendarai mobil, ter-
jadi retakan pada dinding bangunan, sebagian gam-
bar yang diletakkan di dinding dan barang-barang 
di atas rak dan meja berjatuhan, serta sebagian lan-
tai rumah penduduk mengalami keretakan. Semen-
tara itu di Kota Manado mencapai skala V MMI, 
dengan ciri : terasa oleh orang di luar rumah, cairan 
bergoyang dan tumpah sedikit, terjadi retakan pada 
dinding bangunan, pintu pada bangunan bergerak 
menutup dan membuka. Skala intensitas kejadian 
gempa bumi tanggal 21-1-2007 lebih besar diband-
ingkan kejadian gempa bumi tanggal 15-11-2007 
karena letak pusat gempa bumi tanggal 21-1-2007 
lebih dekat ke daratan daerah Sulawesi Utara. Peta 
intensitas gempa bumi tanggal 21-1-2007 ditampil-
kan pada Gambar 10 berikut ini.

Data mekanisme sumber dari USGS, kejadian gem-
pa bumi tanggal 21-1-2007 juga diakibatkan oleh 

Gambar  9. Peta intensitas gempa bumi tanggal 15-11-2014.
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Gambar 10. Peta intensitas gempa bumi tanggal 21 Januari 2007 (Supartoyo dan Cipta, 2007).

pergerakan sesar aktif pada Punggungan Mayu 
dengan  mekanisme sesar naik dengan kedudukan 
N 177o E, dip 48o dan slip 86o. Kejadian gempa 
bumi tanggal 15-11-2014 juga diakibatkan oleh 
mekanisme sesar naik, namun dengan kedudukan 
yang sedikit berbeda yaitu N 199o E, dip 62o, dan 
slip 79o. Kedudukan jurus gempa bumi tahun 2007 
hampir utara – selatan, sedangkan tahun 2014 utara 
– timur laut hingga selatan – barat daya, demikian 
pula kedudukan dipnya. Kedudukan jurus sesar 
naik kedua kejadian gempa bumi tersebut relatif 
bersesuaian dengan sebaran Punggungan Mayu, yai-
tu utara – selatan hingga  utara - timur laut hingga 
selatan – barat daya.

Zona pecah (rupture zone) gempa bumi tanggal 15-
11-2014 dikaji berdasarkan data pusat gempa bumi 
susulan yang bersumber  dari data USGS dengan di-
mensi daerah sebaran145,6 km x 54,5 km,  berarah 
utara timur laut – selatan barat daya (NNE – SSW). 
Sementara itu, dimensi zona pecah kejadian gempa 
bumi tanggal 21-1-2007 sedikit berbeda, meskipun 
arahnya sama, yaitu utara timur laut – selatan barat 
daya (NNE – SSW). Zona pecah kejadian gempa 
bumi tanggal 21-1-2007 berdasarkan gempa bumi 

susulan dari sumber yang sama terhitung 85,7 km x 
66,5 km. Berdasarkan kejadian kedua gempa bumi 
tersebut terlihat bahwa zona pecah yang terbentuk 
berasosiasi dengan penunjaman Punggungan Mayu. 

Dari dua kejadian gempa bumi tanggal 15-11-2014 
dan 21-1-2007, dapat dianalisis bahwa zona pecah 
kedua kejadian gempa bumi tersebut relatif sama, 
yaitu utara timur laut – selatan barat daya. Dengan 
perkiraan kedua zona pecah tersebut yang terjadi 
pada satu kejadian gempa bumi yang bersamaan 
waktunya, dan analisis diperoleh dimensi zona pe-
cah gabungan gabungan tersebut adalah 214,5 km 
x 94 km, sehingga akan diperoleh luas zona pecah 
sebesar 20.163 km2(Gambar 11). 

Dengan menggunakan metode Well dan Copper-
smith (1994) dapat dihitung magnitudo maksimum 
berdasarkan luas zona pecah. Berdasarkan data me-
kanisme sumber yang dikeluarkan oleh USGS, ke-
jadian kedua gempa bumi tersebut yang bersumber 
dari penunjaman Punggungan Mayu diakibatkan 
oleh mekanisme sesar naik, sehingga persamaan 
Well dan Coppersmith (1994)  yang dipergunakan 
adalah : Log A = 0,98 Mw – 3,99 (A merupakan 
luas zona pecah dalam km2). Magnitudo maksi-
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Gambar 11. Peta zona pecah kejadian gempa bumi tanggal 21 Januari 2007 dan 15 November 2014. Kedua kejadian gempa bumi tersebut 

memperlihatkan mekanisme sesar naik (warna kuning pada mekanisme sumber memperlihatkan zona tekanan). Data parameter kegempaan 

dan mekanisme sumber bersumber dari USGS.

Gambar 12. Runtuhan tembok lantai ketujuh Hotel Lion di Kota Ma-

nado memperlihatkan skala V MMI.

Gambar 13. Retakan dinding Hotel Grand Puri di Kota Manado mem-

perlihatkan skala V MMI. 

Gambar 14. Retakan dinding Hotel Grand Puri di Kota Manado akibat 

gempa bumi tanggal 21-1-2007 memperlihatkan skala V MMI (Supar-

toyo dan Cipta, 2007).

Gambar 15. Gerakan tanah dipicu oleh curah hujan dan gempa bumi di 

Jalan menuju Kota Bitung.
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mum akan dapat dihitung dengan merubah persa-
maan tersebut, yaitu : Mw = (log A + 3,42)/ 0,9 dan 
akan diperoleh nilai magnitudo maksimum sebesar 
8,46 Mw (moment magnitude), dan dapat dibulat-
kan menjadi 8,5 Mw. 

Nilai magnitudo maksimum yang diperoleh dengan 
menggabungkan dua zona pecah ini sedikit lebih be-
sar dari yang dikemukakan oleh Irsyam drr., (2010), 
yaitu sumber gempa bumi laut Maluku Barat sebesar 
7,9 Mw dan sumber gempa bumi laut Maluku Timur 
sebesar 8,1 Mw. Apabila kejadian gempa bumi ber-
sumber dari Punggungan Mayu dengan magnitudo 
8,5 Mw ini terjadi dengan mekanisme sesar naik, 
maka diperkirakan akan terjadi tsunami yang me-
landa daerah pantai Sulawesi Utara dan bagian barat 
Pulau Halmahera. Kejadian tsunami yang melanda 
pantai bagian timur Sulawesi Utara dan Halmahera 
bagian barat pada tahun 1857, 1858, dan 1859 di-
perkirakan dipicu oleh kejadian gempa bumi yang 
bersumber dari Punggungan Mayu. 

Pada waktu pemeriksaan lapangan dolakukan, terli-
hat masih minimnya upaya mitigasi tsunami di pan-
tai bagian timur Sulawesi Utara, dan juga kapasitas 
masyarakatnya masih rendah. Oleh karena itu maka 
diperlukan upaya mitigasi tsunami secara menerus 
di wilayah ini yang bertujuan untuk meminimalkan 
risiko yang ditimbulkan apabila terjadi gempa bumi 
yang berpotensi mengakibatkan terjadinya tsunami. 

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat diambil 
beberapa kesimpulan, yaitu:

Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 15-11-2014 
adalah akibat penunjaman Punggungan Mayu den-
gan mekanisme sesar naik dengan kedudukan N 
199o E, dip 62o dan slip 79 o.  

Dimensi zona pecah (rupture zone) kejadian gem-
pa bumi tanggal 15-11-2014 berdasarkan sebaran 
gempa bumi susulan adalah 145,6 km x 54,5 km. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kejadian 
gempa bumi tanggal 15-11-2014 mengakibatkan  
kerusakan Hotel Lion dan Grand Puri di Kota Ma-
nado, kerusakan sebuah bangunan di Kota Bitung, 
memicu terjadinya gerakan tanah di jalan Kota Bi-
tung, dan sembilan rumah mengalami kerusakan 
di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kejadian gempa 
bumi tersebut juga menimbulkan kepanikan dan 
keresahan masyarakat di Kota Manado, Bitung, Ka-
bupaten Minahasa Utara, dan wilayah pesisir timur 
Provinsi Sulawesi Utara akibat isu tsunami. 

Berdasarkan pengamatan lapangan, intensitas ke-
jadian gempa bumi tanggal 15-11-2014 di Kota 
Manado dan daerah lainnya di Provinsi Sulawesi 
Utara mencapai skala V MMI (Modified Mercalli 
Intensity).  

Gambar 16. Tidak terlihat jejak tsunami di Pantai Ratatotok, Kabupaten 

Minahasa Selatan (Minsel).

Gambar 17.  Sosialisasi tentang gempa bumi dan tsunami di pantai Jiko, 

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
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Tidak ditemukan bukti lapangan telah terjadi tsu-
nami akibat kejadian gempa bumi tersebut di sepan-
jang pantai wilayah Sulawesi Utara.

Karakteristik sumber gempa bumi penunjaman 
Punggungan Mayu berdasarkan analisis zona pecah 
kejadian gempa bumi tanggal 21-1-2007 dan 15-11-
2014, mempunyai nilai magnitudo maksimum sebe-
sar 8,5 Mw (moment magnitude).

Oleh karena wilayah Sulawesi Utara dan Maluku 
Utara terletak dekat dengan beberapa sumber gem-
pa bumi dan tsunami, maka diperlukan upaya miti-
gasi gempa bumi dan tsunami secara menerus yang 
bertujuan untuk mengurangi risiko bencana gempa 
bumi dan tsunami yang berpotensi terjadi di kemu-
dian hari. 
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