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ABSTRAK 

Janah, Miftachul. 2016. Karakterisasi Zona Subduksi Papua Bagian Utara 

Melalui Kajian Sejarah Kegempaan. Skripsi, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika 

dan Ilmu pengetahuan Alam,  Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama 

Prof. Dr. Supriyadi M.Si. dan Pembimbing Pendamping Dr. Ian Yulianti S.Si., 

M.Eng. 

 

Kata kunci: Gempa bumi, Lempeng, Sudut Penunjaman, Zona Subduksi, Software 

WinITDB (Windows Integrated Tsunami Database) 

 

 Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia Timur yang memiliki 

geologi kompleks. Akan tetapi, kajian riset geologi Papua tidak berkembang dan 

sifatnya terbatas. Hal ini menyebabkan belum diketahuinya seismotektonik 

wilayah Papua. Adapun analisis seismotektonik dapat dilakukan salah satunya 

melalui karakterisasi zona subduksi. Pada penelitian ini dengan menggunakan 

software WinITDB (Windows Integrated Database), penulis bermaksud untuk 

menentukan besar sudut penunjaman lempeng yang ada di Papua bagian utara. 

Penentuan sudut penunjaman ini dilakukan melalui analisis penampang melintang 

seismisitas menggunakan program WinITDB. Adapun hasil yang diperoleh adalah 

pada penampang melintang seismisitas bidang A–A’ pertemuan dua lempeng 

yang memiliki sudut penunjaman sebesar 150° terhadap horizontal pada 

kedalaman hingga ±68 km. Pada penampang melintang seismisitas bidang B–B’ 

memiliki sudut penunjaman sebesar 135° terhadap horizontal pada kedalaman ±82 

km. Pada penampang melintang seismisitas bidang C–C’ memiliki pertemuan 

kedua lempeng berada di antara -1,77° LS sampai -4,97º LS menunjam sampai 

kedalaman 171 km pada 1,38° LU - 4,97° LS. Hal ini menunjukkan bahwa 

karakteristik penunjaman di Papua bagian utara yaitu lempeng benua Australia 

menunjam ke arah utara, diikuti  tumbukan  (collision)  dan  penunjaman  

Lempeng  Pasifik  ke  arah selatan pada Palung New Guinea. Hasil tersebut juga 

didukung oleh analisis mekanisme fokus yang menunjukkan bahwa aktivitas 

kegempaan di wilayah Papua bagian utara lebih banyak dikontrol oleh kegiatan 

patahan – patahan aktif sebagai akibat dari penunjaman lempeng yang tidak terlalu 

dalam. 
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ABSTRACT 

 
Janah, Miftachul. 2016. Subduction Zone Characterization of the Northern Papua 

through the Study of Earthquake History. Final Project. Physics Department, 

Mathematics and Science Faculty, Semarang State University. First Supervisor: 

Prof. Dr. Supriyadi M.Si. and second Advisor: Dr. Ian Yulianti S.Si.,M.Eng. 

 

Keywords : Earthquake, plate, dip angle, subduction zone, Software WinITDB 

(Windows Integrated Tsunami Database) 

Papua is one of part in Eastern Indonesia which has complex geology However, 

geology research study of Papua isn’t developed and limited. It causes the 

seismotectonic of Papua hasn’t been known. The one of seismotectonic analysis 

can be done by subduction zone characterization. In this research, by using 

software WinITDB (Windows Integrated Database), the writer wanted to 

determine the dip angle of plate which was on the northern Papua. The 

determination of angle was done through analysis of seismicity’s cross section in 

the area of research. To show that seismicity, is needed data of earthquake history 

that had ever occurred in the area of research. The earthquake data used was taken 

from WinITDB, SeisComP3 (Seismological Communication Processor) database, 

and USGS (United State Geological Survey). Then the data were inputted in 

WinITDB program so that it can be showed its seismicity map. Then the 

seismicity map on the area of research was divided into three field of cross section 

to find out the hypocenter projection. This hypocenter projection was used in the 

process analysis of seismicity’s cross section to determine its angle. The obtained 

result was on the seismicity’s cross section of plane A–A’, there was confluence 

of two plates which have angle 150° against horizontal on the depth up to ±68 km. 

On the seismicity’s cross section of plane B–B’ had angle 135° against horizontal 

on the depth of ±82 km. On the seismicity’s cross section of plane C–C’, it had 

confluence of two plate which located between -1,77°S until -4,97ºS subducted 

until the depth of 171 km on 1,38°N - 4,97°S. It proved that subduction 

characteristic in the north part of Papua which was Australia continent plate 

subducted to north, followed by collision and the subduction of Pacific plate on 

New Guinea. Those result is also supported by the analysis of focus mechanism 

which showed that earthquake activity in the north part of Papua is more 

controlled by active fault as the result of subduction plate which is not really deep. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1    Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat kegempaan tinggi 

karena Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia yang 

bergerak relatif saling mendesak satu dengan lainnya. Ketiga lempeng tersebut 

adalah lempeng Samudera Hindia-Australia di sebelah selatan, lempeng Samudera 

Pasifik di sebelah timur, lempeng Eurasia di sebelah utara (dimana sebagian besar 

wilayah Indonesia berada) dan ditambah lempeng Laut Philipina (BMKG, 2012). 

Lempeng Samudera Hindia-Australia bergerak ke utara sekitar 5-7 cm/tahun dan 

menunjam ke bawah palung laut dalam Sumatera-Jawa sampai ke barat pulau 

Timor di Nusa Tenggara Timur. Lempeng Eurasia bergerak relatif ke arah 

tenggara dengan kecepatan 0,4 cm/tahun. Lempeng Pasifik dengan dua lempeng 

mikro, yaitu lempeng mikro Filipina yang bergerak relatif ke arah barat laut 

dengan kecepatan 10 cm/tahun, seperti pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Pergerakan lempeng-lempeng utama di sekitar 

 wilayah Indonesia (BMKG, 2012) 
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Lokasi aktif gempa berada pada perbatasan antar lempeng tektonik tersebut 

namun efeknya bisa dirasakan pada jarak tertentu bergantung pada atenuasi energi 

dan geologi setempat. Kondisi lingkungan alam ini membuat Indonesia sering 

dilanda bencana gempa bumi yang semakin hari semakin meningkat kuantitasnya. 

Tekanan dahsyat yang disebabkan oleh pergerakan tiga lempeng besar 

tersebut menyebabkan interior lempeng bumi dari kepulauan Indonesia terpecah-

pecah menjadi bagian-bagian kecil kerak bumi yang bergerak antara satu terhadap 

lainnya yang dibatasi oleh patahan-patahan aktif yang terbentuk di bagian interior 

lempeng kepulauan Indonesia. Sebagian sumber gempa bumi tersebut berada di 

bawah laut sehingga berpotensi tsunami. 

Dari aspek tenaga tektonik jelas bahwa bagian Indonesia Timur memiliki 

potensi ancaman bencana gempa bumi dua kali lipat dibandingkan dengan 

Indonesia bagian barat. Namun dari aspek kerentanan, wilayah bagian barat 

Indonesia memiliki kerentanan yang lebih tinggi karena jumlah populasi 

penduduk yang lebih padat dengan infrastruktur yang lebih berkembang. 

USGS mengatakan bahwa sumber gempa bumi di Papua berdasarkan sejarah 

kejadiannya didominasi oleh sesar geser dan sesar naik yang diakibatkan oleh 

banyak lempeng-lempeng minor yang saling bertumbukan. 

 Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kajian 

geologi kompleks. Sebelumnya, tatanan tektonik wilayah Papua telah diulas oleh 

beberapa ahli geologi seperti Dow dan Sukamto (1985), Smith (1990), dan Mark 

(1990) yang dapat dijadikan sebagai kerangka dalam menerangkan posisi dan 

sejarah tektonik. Adapun kajian riset tersebut tidak berkembang sehingga riset 
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mengenai gempa bumi dan tsunami serta infrastruktur di Papua terbatas. Hal ini 

menyebabkan belum diketahuinya seismotektonik, yaitu hubungan struktur 

geologi atau tektonik dengan kegempaan di Papua. 

 Oleh karena analisis seismotektonik dapat dilakukan salah satunya melalui 

karakterisasi zona subduksi sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik zona subduksi Papua. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dituliskan, rumusan masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik zona subduksi Papua melalui kajian event gempa 

bumi yang pernah terjadi di Papua. 

2. Bagaimana seismotektonik Papua melalui kajian sebaran mekanisme 

fokus. 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi ruang lingkup berdasarkan uraian yang telah dipaparkan 

pada latar belakang penelitian, maka penulis membatasi permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Data merupakan event gempa di daerah Papua  pada tahun 1900-2015 yang 

dibatasi oleh koordinat 135° BT - 141º BT dan 0° LU – (-4º) LS.  

2. Data gempa yang digunakan memiliki magnitudo  2,0 SR. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap penampang 

melintang seismisitas yang membutuhkan data masukan berupa kedalaman 

gempa. Adapun kedalaman gempa juga memiliki keterkaitan dengan besar 
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magnitudo dari suatu event gempa. Oleh karena itu, adanya pembatasan 

magnitudo sebesar  2,0 SR diharapkan dapat menampilkan penunjaman 

yang lebih konsisten. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengkaji karakteristik zona subduksi Papua. 

2. Mengkaji seismotektonik zona Papua melalui peta sebaran mekanisme 

fokus 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Dari hasil analisis yang dilakukan maka penelitian ini diharapkan: 

1. Mengetahui potensi kegempaan di daerah penelitian. 

2. Dapat dijadikan rujukan mitigasi bencana gempa bumi di daerah Papua 

dan sekitarnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1   Gempa Bumi  

Gempa bumi adalah getaran tanah yang ditimbulkan oleh lewatnya 

gelombang seismik yang dipancarkan oleh suatu sumber energi elastik yang 

dilepaskan secara tiba-tiba. Pelepasan energi elastik tersebut terjadi pada saat 

batuan di lokasi sumber gempa tidak mampu menahan gaya yang ditimbulkan 

oleh gerak relatif antar blok batuan. Adapun daya tahan batuan inilah yang 

menentukan besar kekuatan gempa (Ginanjar, 2007). 

Berbagai macam gempa bumi dapat dibedakan berdasar penyebabnya, 

antara lain gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa guguran atau gempa runtuhan 

(Bakornas PB, 2007).  

Pusat dari kejadian gempa bumi terdapat pada hiposenter (titik proyeksi 

permukaan dari pusat gempa di dalam bumi) yang ada di dalam bumi. Cara untuk 

menentukan lokasi atau titik hiposenter adalah dengan menggunakan seismograf 

(alat pencatat getaran gelombang seismik).  

Menurut Fowler (1990) gempa bumi juga dapat dibedakan berdasar 

kedalaman dari pusat gempa atau yang disebut dengan hiposenter, antara lain: 

1. Kedalaman fokus dari permukaan adalah 0 – 70 km, terjadilah 

gempa bumi dangkal (shallow earthquake), 
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2. Kedalaman antara 70 – 300 km, terjadilah gempa bumi menengah 

(intermediate earthquake), dan 

3. Kedalaman lebih dari 300 km, terjadilah gempa bumi dalam (deep 

earthquake).  

2.1.1 Gempa Bumi Tektonik 

Gempa bumi tektonik adalah salah satu jenis gempa bumi yang disebabkan 

oleh gerakan atau benturan antara lempeng-lempeng tektonik yang terdapat di 

dalam lapisan permukaan bumi. Gempa bumi tektonik telah terjadi jutaan kali 

sejak jutaan tahun yang lalu dalam skala waktu geologi. Bukti-bukti kejadian 

gempa bumi tektonik di masa lalu terekam dalam gejala-gejala geologi di alam 

(paleo seismologi). Saat ini gempa bumi tektonik dapat direkam menggunakan 

jaringan seismometer yang selanjutnya datanya dikumpulkan dan diolah untuk 

menentukan lokasi sumber gempa bumi serta kekuatannya (Ginanjar, 2007). 

Gempa bumi dapat terjadi dimanapun namun para peneliti kegempaan 

berkesimpulan bahwa 95% gempa bumi terjadi di sekitar batas lempeng. Suatu 

titik di sepanjang bidang temu antar lempeng atau di sepanjang patahan tempat 

dimulainya gempa disebut fokus atau hiposenter sedangkan titik di permukaan 

bumi tepat di atas sumber gempa disebut episenter (Ginanjar, 2007). Adapun 

ilustrasi suatu kejadian gempa bumi dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Ilustrasi kejadian gempa bumi  

 (Andreas & Alexander, 2005) 

 

Di wilayah Indonesia dapat dideteksi sekitar 4000 gempa bumi pertahun, 

sedangkan gempa bumi berkekuatan di atas 5,5 SR dan gempa bumi tektonik yang 

menimbulkan kerusakan terjadi antara 1-2 kali pertahun. Sejak tahun 1991 sampai 

dengan 2011 tercatat telah terjadi 186 kali gempa bumi tektonik yang merusak 

(BMKG 2012: 4). Tingkat keaktifan gempa di wilayah Indonesia juga telah 

dipetakan dalam bentuk peta seismisitas sebagaimana yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Lokasi-lokasi gempa di wilayah Indonesia  

 (USGS, 2006) 
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2.1.2 Mekanisme Terjadinya Gempa Bumi 

Terjadinya gempa bumi tektonik dimulai dengan adanya proses akumulasi 

energi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng. Pada daerah pertemuan 

lempeng timbul suatu tegangan yang diakibatkan oleh tumbukan dan pergeseran 

antar lempeng yang mempunyai sifat-sifat elastisitas batuan. Tegangan pada 

batuan akan berkumpul terus menerus sehingga pada suatu saat sesuai dengan 

karakteristik batuannya akan sampai pada titik patah. Pada saat tersebut energi 

yang terkumpul selama terjadi proses tegangan akan dilepaskan berupa deformasi 

batuan atau patahan. Energi yang dilepaskan ke segala arah berupa gelombang 

gempa bumi (Andreas, 2005). 

Gempa bumi adalah rangkaian gelombang getaran atau kejutan (shock wave) 

yang berasal dari suatu tempat dalam mantel atau kerak bumi. Bullen (1965) 

mengemukakan suatu teori yang menjelaskan mengenai bagaimana umumnya 

gempa bumi terjadi. Teori ini dikenal dengan  nama “Elastic Rebound Theory”. 

Menurut teori ini gempa bumi terjadi pada daerah atau area yang mengalami 

deformasi. Energi yang tersimpan dalam deformasi ini berbentuk elastis strain dan 

terakumulasi sampai daya dukung batuan mencapai batas maksimum hingga 

akhirnya menimbulkan rekahan atau patahan. Adapun ilustrasi mekanisme 

terjadinya gempa bumi dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Tahapan mekanisme terjadinya gempa bumi  

(Andreas & Alexander, 2005) 

 

2.2 Gelombang Seismik 

Mekanisme gempa bumi dikontrol oleh pola penjalaran gelombang seismik 

di dalam bumi. Pola mekanisme ini bergantung pada pola medium penjalaran atau 

keadaan struktur kulit bumi serta distribusi gaya tegangan (stress) yang terjadi 

(Susilawati, 2008).   

Dalam menjelaskan gelombang seismik, asumsi dasar yang dipakai dalam 

memandang bumi yakni bumi dianggap sebagai media elastik sempurna yang 

terdiri dari berbagai lapisan dan semua lapisan bumi merupakan media homogen 

isotropic dimana diskontinyuitas tahanan jenis hanya terdapat pada batas udara 

dan bumi (Priyono, 2001). 

Gelombang seismik merupakan gelombang akustik yang merambat dalam 

medium bumi. Gelombang seismik menjalar ke seluruh bagian dalam bumi dan 

melalui permukaan bumi akibat adanya lapisan batuan yang patah secara tiba-tiba. 
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Penjalaran gelombang seismik menembus struktur perlapisan bumi sangat 

bergantung pada sifat elastisitas batu-batuan yang dilaluinya (Susilawati, 2008). 

2.2.1 Gelombang Primer (Gelombang P) 

 Gelombang primer (gelombang P) merupakan salah satu jenis perambatan 

gelombang seismik yang menjalar di dalam bumi. Gelombang P disebut juga 

gelombang kompresi, gelombang longitudional, gelombang dilatasi, atau 

gelombang irotasional (Priyono, 2001).  

 Gelombang ini menginduksi gerakan partikel media dalam arah paralel 

terhadap arah penjalaran gelombang seperti pada Gambar 2.4. Bentuk persamaan 

gelombang P didasarkan pada bentuk persamaan dilatasi, yaitu: 

 
   

   
                  (2.1) 

Dengan menganalogikan persamaan ini dengan bentuk persamaan umum 

gelombang maka didapatkan persamaan kecepatan gelombang P sebagai berikut: 

      
    

 
 
   

         (2.2) 

 

Gambar 2.4 Gelombang P (Kramer, 1996) 

2.2.2 Atenuasi Gelombang Seismik 

 Pada penjalaran gelombang di bumi, telah diketahui bahwa idealnya bumi 

memiliki sifat murni elastis sehingga gelombang seismik mengalami refleksi, 
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refraksi, dan transmisi energi pada batas kontrol amplitudo dari pulsa seismik. 

Bumi sebenarnya tidak elastis sempurna dan propagasi gelombang mengalami 

pelemahan seiring dengan berjalannya waktu karena berbagai mekanisme 

pelepasan energi (Lay & Wallace, 1995). 

 Pengaruh atenuasi terhadap sinyal seismik dapat dilihat pada penurunan 

amplitudo dan melebarnya sinyal (panjang gelombang). Hal ini menunjukkan 

bahwa atenuasi merupakan gabungan antara pengurangan energi dan penyerapan 

frekuensi secara simultan, karena medium yang dilewati gelombang seismik 

memiliki tingkat redaman yang berbeda-beda maka penyerapan frekuensi oleh 

medium tersebut tidak sama (Susilawati, 2008).  

 Penggambaran sederhana dari atenuasi dapat dibentuk dari gerak bolak-balik 

atau osilasi massa pada sebuah pegas (Gambar 2.5). 

 

Gambar 2.5 Model gejala logis untuk atenuasi seismik  

  (Lay & Wallace, 1995) 

 

 Ilustrasi pegas di atas merepresentasikan proses elastisitas dalam bumi. 

Gaya (f) merepresentasikan gesekan yang berlawanan dengan gerak massa. Pada 

gambar di atas massa m ditambahkan pada sebuah pegas dengan konstanta (k) 

terdorong-dorong sepanjang permukaan penampang. Persamaan gerak untuk 
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gabungan sistem gaya pemulihan pegas ke gaya inersia diberikan oleh 

perpindahan massa adalah: 

                  (2.3) 

Solusi umum untuk persamaan ini adalah osilasi harmonik: 

                       (2.4) 

dimana                  

Saat massa ditarik maka akan terjadi gerakan yang berlanjut terus menerus 

sehingga terjadi osilasi pada frekuensi alami pada sistem   . Atenuasi dapat 

dikenali dengan penambahan gaya redaman, seperti gesekan antara perpindahan 

massa dan permukaan penampang. Pada kasus ini ada penambahan gaya sesuai 

kecepatan massa, yaitu: 

                    (2.5) 

atau 

           
           (2.6) 

dimana          dan         .  dan  disebut koefisien gesekan.  

Penyelesaian dari persamaan adalah: 

        
                        (2.7) 

dimana    
          . Persamaan ini adalah osilasi selaras yang meluruh 

secara eksponensial terhadap waktu. 

2.3 Struktur Dalam Bumi 

Bumi ini berlapis – lapis. keberadaan lapisan – lapisan ini berkaitan erat 

dengan perubahan temperatur dan tekanan yang semakin tinggi ke arah pusat 
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bumi. Lapisan bumi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian utama, seperti yang 

ditunjukkan pada (Gambar 2.6).  

 

Gambar 2.6 Dimensi struktur dalam bumi (Santoso, 2000) 

 

Pertama, lapisan paling luar disebut lapisan batuan (litosfer) atau kulit bumi 

yang padat, tebalnya sampai 100 km-an. Lapisan luar ini biasa disebut sebagai 

lempeng bumi yang selalu bergerak – gerak. Kedua di sebelah dalamnya adalah 

mantel bumi yang tebalnya sampai ribuan kilometer. Bagian luar dari mantel ini 

bersifat cair sehingga lapisan batuan bumi seperti mengapung di atasnya. Ketiga, 

di sekitar pusat bumi adalah inti bumi yang luar biasa panasnya, terdiri dari 

lelehan besi dan timah. Yang erat kaitannya dengan proses gempa bumi adalah 

lapisan yang paling luar, yaitu litosfer. Gempa bumi besar umumnya terjadi pada 

bagian paling atas dari kerak bumi, disebut kerak bumi (earth crust) yang tebalnya 

hanya 10 – 40 km. Di bagian ini suhu bumi umumnya tidak melebihi 300° -  400° 

C. Ini adalah persyaratan utama untuk terjadi proses deformasi elastik yang 

menimbulkan gempa bumi (Natawidjaja, 2007).  
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2.3.1 Kerak Bumi 

 Pada bagian atas kerak bumi dijumpai batuan sedimen. Berdasarkan data 

gelombang gempa, di bawahnya dijumpai dua lapisan, yaitu batuan granitis di 

bagian atas dan batuan yang bersifat basaltis di bagian bawahnya. Batas kedua 

lapisan batuan ini kurang jelas namun bidang diskontinyunya disebut bidang 

diskontinyu Conrad. Pada kerak bumi di samudera, batuan yang bersifat asam 

tidak dijumpai. Kerak bumi pada bagian benua dan samudera memiliki perbedaan 

yang sangat kontras, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil analisis gelombang 

gempa (Gambar 2.7).  

 

Gambar 2.7 Hasil analisis gelombang seismik gempa untuk strukur dalam  

                   bumi (Santoso, 2000) 

 

 Batuan kerak bumi sangat heterogen, contohnya pada bagian benua yang 

berumur tua (Perisai Prakambrium), batuan yang utama terdiri atas batuan beku 

dan metamorfosa derajat tinggi. Batuan yang terkandung dalam lapisan kerak 

bumi ini meliputi beberapa oksida, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1 Jenis oksida yang terkandung pada batuan di dalam lapisan kerak      

bumi beserta persentase kandungannya (Santoso, 2000). 

 

Jenis Oksida 
Persentase 

Kandungan 

SiO2 
61,9 % 

Al2O3 
15,6 % 

CaO 5 – 7 % 

MgO 3,1 % 

Na2O 3,1 % 

K2O 2,9 % 

Fe2O3 
2,9 % 

TiO2 
< 1 % 

P2O5 
< 1 % 

MnO < 1 % 

 

 Berdasarkan indikasi kecepatan gelombang gempa, kerak bumi bagian 

bawah ditafsirkan sebagai batuan gabro (basa) namun jika dilihat dari suhu dan 

tekanan pada kerak bumi bagian bawah, gabro tidak mungkin dapat terbentuk. 

Pada tekanan tinggi ia akan berubah menjadi batuan yang disebut eklogit namun 

dalam keadaan demikian, batuan ini memiliki densitas terlalu tinggi untuk kerak 

bumi (Santoso, 2000).  

 Hal ini memungkinkan jika bagian bawah kerak bumi komposisi kimia 

batuannya tergolong menengah karena suhu dan tekanan tinggi menjadikan batuan 

memiliki densitas tinggi. Adapun kerak bumi yang terdapat pada daerah benua ke 
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samudera, bagian bawahnya yang berkomposisi asam akan menipis dan 

menghilang. Contoh batuan yang diambil dari pengeboran di laut menunjukkan 

batuan basalt dengan sebagian kecil serpentinit dan batuan ultramefik lain. Basalt 

yang dijumpai di sini kurang mengandung kalium tapi kaya akan aluminium jika 

dibandingkan dengan batuan basalt yang dijumpai di permukaan bumi. Batuan ini 

disebut toleit samudera.  

2.3.2 Selubung (Mantel) Bumi 

Selubung adalah lapisan di dalam bumi, mulai dari bidang diskontinyu 

Moho hingga kedalaman 2900 km. Hingga saat ini belum ada batuan yang secara 

pasti dianggap mewakili batuan dari selubung. Meskipun demikian, diduga batuan 

disini terdiri atas batuan ultramefik yang banyak mengandung olivin dan sedikit 

piroksen. Batuan ini dijumpai berupa zenolit yang terperangkap dalam aliran 

magma yang keluar ke permukaan bumi namun harus diketahui bahwa selama 

perjalanan keluar ke permukaan bumi, batuan tersebut telah mengalami berbagai 

perubahan.  

Hasil kajian gelombang gempa menunjukkan bahwa lapisan selubung terdiri 

atas tiga bagian. Bagian paling atas hingga kedalaman 200 km memiliki ciri 

perubahan kecepatan gelombang gempa yang berangsur melemah. Lapisan tengah 

antara 200 km hingga 700 km dapat dilihat dari perubahan kecepatan gelombang 

gempa yang lebih bermakna. Lapisan terdalam, antara 700 km hingga 2900 km 

mencakup kedua ciri sebelumnya secara menerus. Bila dibandingkan dengan jari-

jari bumi, tebal lapiisan selubung hanya kurang dari separuhnya namun isinya 

mencakup 83% isi bumi. Kecepatan gelombang gempa yang tinggi pada zona 
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selubung ini mengarah pada batuan dengan rigiditas tinggi dan densitas tinggi. 

Batuan ini mungkin sesuai dengan piroksenit atau dunit. Selain itu, tampak bahwa 

gempa dangkal (<60 km) lebih sering terjadi, sementara gempa menengah dan 

gempa dalam jauh lebih jarang terjadi (Santoso, 2000).  

Lapisan yang paling rapuh di bagian kerak bumi disebut litosfer dengan 

aktivitas gempa yang tinggi, sedangkan lapisan bagian atas selubung yang plastis 

disebut sebagai astenosfer.  

2.3.3 Inti Bumi 

Inti bumi dimulai dari bidang diskontinyu Gutenberg, mulai dari kedalaman 

2900 km hingga ke pusat bumi pada kedalaman 6371 km. Oleh karena 

kedalamannya yang besar maka kajian terinci mengenai pusat bumi juga masih 

jauh dari jangkauan manusia sehingga kajian hanya bisa dilakukan melalui 

gelombang gempa.  

Batas antara selubung dan inti bumi sudah dapat diperkirakan karena adanya 

perbedaan densitas yang mendadak, yaitu 5,5 g/cc menjadi 10 g/cc yang mewakili 

lapisan inti bagian atas. Sedangkan bagian dalam memiliki densitas sekitar 13 

g/cc. Isi inti bumi kira-kira mencakup 16% dari isi bumi secara keseluruhan. 

Perjalanan gelombang gempa menunjukkan adanya zona yang tidak dapat 

meram`batkan gelombang S yang memiliki ciri tidak dapat merambat dalam 

cairan. Oleh karena itu, diperkirakan inti bumi bersifat cair (Santoso, 2000).  

Setelah melalui inti bumi, gelombang gempa hanya tinggal gelombang P 

saja. Pada kedalaman 5150 km, gelombang P menunjukkan adanya perubahan 

yang mendadak. Batas ini ditafsirkan sebagai batas antara inti bagian luar dan inti 
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bagian dalam yang diduga bersifat padat. Ini dijelaskan melalui peningkatan 

kecepatan gelombang kompresi P.  

2.4 Tektonik Lempeng   

Teori tektonik lempeng menyatakan bahwa kerak bumi tersusun atas 

beberapa lempeng tektonik besar. Lempeng tektonik adalah litosfer bumi yang 

terdiri dari mantel dan kerak bumi yang mengapung di atas astenosfer yang cair 

dan panas, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.8.  

  

Gambar 2.8 Penampang lapisan penyusun bumi (El-Kammar, 2009) 

 

 

Adanya gaya tektonik yang timbul akibat arus konveksi di dalam mantel 

bumi maka lempeng tektonik akan saling bergerak, bertumbukan serta bergeser 

satu sama lain. Oleh karena itu timbul tekanan yang menyebabkan lempeng-

lempeng tersebut terpecah-pecah atau patah menjadi lempeng-lempeng tektonik 

yang lebih kecil (Harmadhoni, 2011). 

Teori tektonik lempeng merupakan suatu teori kinematik yang menjelaskan 

mengenai pergerakan gempa tanpa membahas penyebab dari pergerakan tersebut. 

Sesuatu seharusnya menjadi penyebab pergerakan tersebut untuk menggerakkan 
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massa yang sangat besar dengan tenaga yang sangat besar pula. Penjelasan yang 

paling dapat diterima secara meluas tentang sumber pergerakan lempeng 

bersandar kepada hukum keseimbangan termomekanika material bumi. Lapis 

teratas dari kulit bumi bersentuhan dengan kerak bumi yang relatif dingin, 

sementara lapis terbawah bersentuhan dengan lapis luar inti panas. 

Jelas peningkatan temperatur pasti terjadi pada lapisan.Variasi kepadatan 

lapisan dan temperatur menghasilkan situasi tidak stabil pada ketebalan material 

(yang lebih dingin) di atas material lebih tipis (yang lebih panas) di bawahnya. 

Akhirnya, material tebal yang lebih dingin mulai tenggelam akibat gravitasi dan 

pemanasan sehingga material yang lebih tipis mulai naik. Material yang 

tenggelam tersebut berangsur-angsur dipanaskan dan menjadi lebih tipis sehingga 

akhirnya bergerak menyamping dan dapat naik lagi yang kemudian sebagai 

material yang didinginkan yang akan tenggelam lagi. Proses ini biasa disebut 

sebagai konveksi, sebagaimana yang diilustrasikan pada Gambar 2.9.  

 

Gambar 2.9 Model arus konveksi di dalam mantel bumi 

      (Tarbuck & Lutgens, 2006) 

 

Arus konveksi akan menimbulkan tegangan geser di bagian bawah lempeng 

dan mengakibatkan pergerakan lempeng di permukaan bumi. Pergerakan inilah 
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yang menyebabkan lempeng dapat bergerak saling menjauh di suatu tempat dan 

mendekat di tempat lainnya (Hager & O’Connel, 1978).  

Arus konveksi pada batuan setengah lebur pada lapisan mengakibatkan 

tegangan geser di bawah lempeng yang menggeser lempeng tersebut ke arah yang 

bervariasi melalui permukaan bumi. Batas divergen adalah batas antara lempeng 

yang saling menjauh satu dan lainnya. Pemisahan ini disebabkan karena adanya 

gaya tarik (tensional force) yang mengakibatkan naiknya magma ke permukaan 

dan membentuk material baru berupa lava yang kemudiann berdampak pada 

lempeng yang saling menjauh (Noor, 2009). 

Batas lempeng lain adalah batas konvergen yang merupakan batas antar 

lempeng yang saling bertumbukan. Batas lempeng konvergen dapat berupa batas 

subduksi atau obduksi. Zona subduksi adalah batas lempeng yang berupa 

tumbukan  lempeng dimana salah satu lempeng menyusup ke dalam perut bumi 

dan lempeng lainnya terangkat ke permukaan. Zona obduksi adalah batas lempeng 

yang merupakan hasil tumbukan lempeng benua dengan benua yang membentuk 

suatu  rangkaian pegunungan (Noor, 2009). Penjelasan tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 2.10. 
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Gambar 2.10 Batas konvergen (atas) dan zona subduksi (bawah) 

(Noor, 2009) 

 

Teori tektonik lempeng membagi bagian bumi menjadi dua lapisan paling 

luar yang disebut lapisan litosfer. Di bawah litosfer tedapat lapisan astenosfer 

yang panas dan mudah mengalami perubahan bentuk dan dapat mengalir di bawah 

pengaruh tegangan. Lapisan litosfer ini seolah-olah “hanyut” di atas astenosfer 

sehingga terjadi gerakan saling meregang dan gerakan saling menekan. Akibat 

pergerakan ini maka di sekitar perbatasan lempeng terjadi akumulasi energi. Jika 

tidak bisa ditahan, energi tersebut akan terlepas dan menyebabkan patahan atau 

deformasi pada lapisan kerak bumi dan terjadilah gempa tektonik (Kramer, 1996). 

2.5 Sesar 

Bumi terdiri dari dua lempeng utama, yaitu lempeng benua dan lempeng 

samudera. Lempeng-lempeng di bumi terus aktif bergerak. Pergerakan lempeng 

membuat kemungkinan adanya tumbukan semakin besar sehingga dapat 

menghasilkan patahan. Bidang atau bagian kulit bumi yang retak atau patah 
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disebut sesar atau fault. Pergeseran bidang patahan tersebut bisa terjadi secara 

horizontal dan vertikal. Solusi untuk menentukan arah dan orientasi yang 

menyebabkan terjadinya bidang sesar disebut sebagai “Fault Plane solution”. Ada 

beberapa ketentuan dalam mempelajari solusi bidang sesar ini, yaitu: 

a. Arah gerak awal gelombang P harus dianggap sama atau sesuai dengan arah 

gaya kopel yang bekerja di sumber gempa. Hal ini bersesuaian dengan dua 

hipotesis yang berlaku, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.11. 

Pertama, teori kopel tunggal yang menyatakan bahwa dalam sumber gempa 

bekerja dua gaya yang sama besar dan berlawanan arahnya yang berlaku 

sebagai momen. Kedua, teori kopel ganda yang menyatakan bahwa pada 

sumber gempa bekerja empat gaya yang sama besar dan berlaku sebagai 

pasangan momen gaya yang saling tegak lurus. 

 

Gambar 2.11 Pola radiasi kopel tunggal dan kopel ganda (Lowrie, 2007) 
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b. Focal harus dianggap berbentuk bola di dalam bumi, dimana bumi dianggap 

homogen isotropis (Gambar 2.12). Hal ini didasarkan pada solusi bidang 

sesar yang bertujuan mencari dua bidang nodal orthogonal yang 

memisahkan gerakan pertama gelombang dalam kuadran kompresi dan 

dilatasi pada bola fokusnya.  

 

Gambar 2.12 Metode penentuan mekanisme fokus dari suatu event gempa  

        bumi (Lowrie, 2007) 

 

Berdasarkan arah gerak dan pergeserannya, ada beberapa jenis sesar (Gambar 

2.13) yaitu: 

a. Sesar Geser (Strike Slip Fault) 

Sesar geser adalah sesar yang gerakannya horizontal, tidak terjadi 

pergerakan naik atau turun pada sesar. 

b. Sesar Turun (Normal Fault) 

Sesar turun adalah gerakan sesar dengan bagian atap sesar (hanging wall) 

bergerak turun terhadap alas sesarnya (foot wall). 
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c. Sesar Naik (Reverse fault) 

Sesar naik yaitu gejala pergeseran dimana hanging wall (atap sesar) 

bergerak ke atas. 

d. Sesar oblique reverse 

Sesar oblique reverse adalah sesar yang arah pergerakan sesarnya campuran, 

baik naik atau turun dan bergeser secara horizontal. 

 

Gambar 2.13 Macam-macam sesar (USGS, 1996) 

 

 Sesar memiliki parameter yang terdiri dari sudut strike, dip, dan slip. Dip 

adalah sudut yang terbentuk antar permukaan sesar dan bidang sesar. Dip biasa 

disebut sudut kemiringan. Sudut diukur dari permukaan bumi. Posisi sudut dip 

horizontal memiliki nilai 0° dan untuk vertikal memiliki nilai dip 90°. Ilustrasi dip 

dapat dilihat pada Gambar 2.14. 
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Gambar 2.14 Dip (Epicentral, 2013) 

 

 Strike adalah sebuah sudut yang digunakan khusus untuk orientasi sesar dan 

diukur searah jarum jam dari arah utara. Sebagai contoh sebuah strike dengan nilai 

0° atau 180° mengindikasikan sebuah sesar memiliki orientasi arah utara-selatan, 

90° atau 270° mengindikasikan orientasi arah timur-barat (Gambar 2.15). 

 

Gambar 2.15 Strike (Epicentral, 2013) 

 

 Dip dan strike menggambarkan orientasi dari sesar. Arah pergerakan silang 

dari sesar adalah slip. Slip diukur pada permukaan sesar dan menggambarkan arah 

sudut dari hanging wall ke foot wall. Jika hanging wall bergerak ke kanan maka 

sudut slip adalah 0°. Jika bergerak ke atas maka slip bernilai 90°, apabila bergerak 
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ke kiri maka sudut slip senilai 180° dan jika bergerak turun maka sudutnya 270° 

atau -90° (Gambar 2.16). 

 

Gambar 2.16 Slip (Epicentral, 2013) 

 

2.5.1 Deskripsi Matematis Bidang Sesar dan Kemiringan 

 Adapun parameter sesar yang berhubungan dengan deformasi bawah 

permukaan ditunjukkan pada Gambar 2.17. 

 

 Gambar 2.17 Parameter bidang patahan (Epicentral, 2013)  
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 Dalam teori seismologi, energi yang dilepaskan oleh sumber gempa bumi 

diilustrasikan sebagai Momen Seismik (Mo) yang mengakibatkan terbentuknya 

luas dan slip dari rupture sebagaimana dinyatakan pada persamaan 

          (2.8) 

dimana:  

Mo : momen seismik (Nm) 

µ   : rigiditas (N/m
2
) 

A  : luas bidang sesar (m
2
) 

D  : slip (m).  

 Untuk panjang dan lebar dari deformasi dapat ditentukan berdasarkan 

persamaan Wells dan Coppersmith (1994). Untuk menghitung panjang, lebar, dan 

patahan pada kasus strike slip fault adalah:  

Mw = 5,16 + 1,12*log L    (2.9) 

Mw = 3,80 + 2,59*log W    (2.10) 

Log A = -3,42 + 0,90*Mw    (2.11) 

Sedangkan untuk jenis patahan naik (reverse) menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

Mw = 5,00 + 1,12 (Log L)    (2.12) 

Mw = 4,37 + 1,95 (Log W)    (2.13) 

Log A = -3,99 + 0,98 Mw    (2.14) 

Dan untuk jenis patahan turun (normal) digunakan persamaan sebagai berikut: 

Mw = 4,86 + 1,32 (Log L)    (2.15) 

Mw = 4,04 + 2,11 (Log W)    (2.16) 
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Log A = -3,49 + 0,91 Mw    (2.17) 

dimana: 

L  :rupture length (km) 

W :rupture width (km) 

A  :rupture area (km
2
). 

2.4.2 Mekanisme Fokus 

Sebuah mekanisme fokus suatu bidang patahan merupakan salah satu cara 

untuk menunjukkan bidang patahan dan arah pergerakan sebuah gempa bumi 

menggunakan lingkaran dengan dua garis yang berpotongan. Mekanisme fokus 

diperoleh dari sebuah solusi momen tensor gempa bumi dan melalui observasi 

polaritas gerakan awal gelombang P. Apabila data polaritasnya kecil maka solusi 

bidang patahan dapat diperoleh melalui kombinasi dengan data polaritas gempa 

bumi lain yang memiliki lokasi dan waktu kejadian yang berdekatan. Studi 

mekanisme fokus bertujuan untuk menentukan model sesar gempa berdasarkan 

bidang nodal dari hasil pengamatan polaritas gelombang P yang dipancarkan oleh 

hiposenter.  

Konsep penyelesaian bidang sesar dengan mekanisme fokus diusulkan oleh 

Byerly dan Wilson (1938). Penyelesaian bidang sesar diperoleh dari distribusi 

gerakan pertama gelombang P yang terdiri dari kompresi (gerakan gelombang P 

naik) dan dilatasi (gerakan gelombang P turun), seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.18.  
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Gambar 2.18 Daerah kompresi dan dilatasi yang dipisahkan oleh bidang  

        patahan dan bidang bantu (Hovskov & Ottemoller, 2010) 

 

2.4.3 Bola Fokus (Beach Ball)  

Bola Fokus adalah bola fiktif yang berpusat pada sumber gempa. Sumber 

gempa dianggap sebagai suatu titik dan medium di dalam bola yang bersifat 

homogen. Hal ini dapat dilakukan karena polaritas gerakan gelombang pertama 

kekal di sepanjang perjalanannya (Hovskov & Ottemoller, 2010).  

Distribusi gerakan ini diproyeksikan melalui lintasan yang sama dengan 

penjalaran gelombangnya pada permukaan bola fokus. Jika suatu energi di dalam 

bumi dilepaskan maka akan terjadi radiasi ke segala arah berupa suatu bola 

(Gambar 2.19).  

 

Gambar 2.19 Pelepasan energi pada media isotop yang membentuk bola  

            radiasi gelombang (Santoso, 2000) 
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  Akibatnya pergeseran pertama dari gelombang P akan ke bawah untuk 

tarikan dan ke atas untuk tekanan. Fenomena ini diperjelas dalam Gambar 2.20.  

 

Gambar 2.20 Pola tarikan dan tekanan akibat sesar mendatar  

        (Santoso, 2000) 

 

  Arah dan orientasi sesar pada saat gempa bumi yang terjadi disebut 

mekanisme fokus. Informasi dari seismogram digunakan untuk menghitung 

mekanisme fokus dan tampilannya pada peta sebagai simbol “beach ball”. Simbol 

ini adalah sebuah proyeksi bidang horizontal dimana kerangka bola (bola fokus) 

melingkupi sumber gempa bumi. Beach ball juga menggambarkan orientasi 

tegangan (Gambar 2.21). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Beach ball (USGS, 2012) 

 

 Beach ball berisi sumbu tegangan (P), yang merefleksikan arah stress 

compressive minimum dan tekanan (T), yang merefleksikan arah stress 
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compressive maksimum. Perhitungan mekanisme fokal ditampilkan pada sumbu P 

dan T dan tidak menggunakan bayangan (shading). 

 Setiap stasiun di permukaan bumi mempunyai relasi satu-satu dengan suatu 

titik pada bola fokus. Posisi titik pada bola fokus dapat ditentukan trend dan 

plugenya. Trend adalah sudut tinggal landas gelombang pada sumber gempa atau 

sudut datang pada gelombang. Sudut tinggal landas pada hiposenter dapat 

ditentukan dengan menggunakan hukum Snellius untuk gelombang seismik yang 

menjalar di permukaan bumi, yaitu: 

       

  
 

       

  
          (2.18) 

dengan    adalah jari-jari bumi,    adalah jarak radial hiposenter dari pusat bumi, 

   adalah kecepatan gelombang P di bawah permukaan bumi dan    adalah 

kecepatan gelombang P di hiposenter,    adalah sudut datang gelombang di 

stasiun,    adalah sudut tinggal landas pada hiposenter, dan p adalah parameter 

gelombang yang didapat dari hubungan: 

  
  

  
          (2.19) 

dimana T adalah waktu penjalaran gelombang dan   adalah jarak episenter 

(Lestari, 2006).  

2.6 Windows Integrated Tsunami Database 

 WinITDB merupakan software integrasi data gempa bumi dan tsunami yang 

memuat tampilan gempa, katalog tsunami, analisis gempa atau tsunami, dan 

pemodelan tsunami. Peta atau map yang ada pada aplikasi ini sudah disesuaikan 

dengan ketinggian daerah bahkan pada aplikasi ini dapat ditampilkan 
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plate/lempeng yang membantu dalam plot gempa. Terdapat banyak metode untuk 

mendapatkan hasil tersebut, salah satunya menggunakan metode 

interpolasi.Metode ini ditampilkan melalui kombinasi bahasa pemrograman PHP 

dan SQL commanduntuk menampilkan kembali issu tentang peringatan dan 

informasi tsunami.  

2.6.1 Metode Interpolasi  

 Metode interpolasi ditentukan melalui input data parameter hiposenter, 

seperti longitude, latitude, kedalaman, dan magnitudo. Jika data terdiri dari 

berbagai macam magnitudo dan kedalaman maka hiposenter dihitung 

menggunakan metode interpolasi horizontal dan vertikal berdasarkan 8 titik 

terdekat di sekitarnya (Gambar 2.22). 

 

Gambar 2.22 Titik data interpolasi dalam penentuan hiposenter  

          tiga dimensi (Raharjo, 2007) 

 

Metode interpolasi horizontal dari lokasi episenter dihitung melalui metode linear 

dan mempertimbangkan 4 titik data terdekat di sekitar hiposenter (Gambar 2.23). 
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Gambar 2.23 Metode interpolasi horisontal pada lokasi episenter  

    (Raharjo, 2007) 

Interpolasi lokasi episenter dapat ditentukan melalui persamaan berikut: 

             
  

     
    

  

     
      (2.20) 

             
  

     
    

  

     
      (2.21) 

                    
  

     
          

  

     
    (2.22) 

 Titik S1, S2, S3, dan S4 adalah titik terdekat di sekitar hiposenter yang akan 

ditentukan. Point (1) merupakan titik grid terinterpolasi antara S1 dan S2, Point 

(2) merupakan titik grid terinterpolasi antara S3 dan S4. Point (3) merupakan 

input episenter pada hiposenter yang ditentukan,          merupakan jarak 

terbawah dan terataslintang dari episenter pada titik interpolasi, sedangkan 

          merupakan jarak terbawah dan teratas bujur dari titik interpolasi yang 

paling dekat dengan titik data.  

 Metode interpoalsi vertikal menggunakan magnitudo dan kedalaman dengan 

mempertimbangkan 4 elemen terdekat yang memiliki jarak terdekat dengan 

hiposenter yang akan ditentukan. Titik data lain terdiri dari dua magnitudo dan 

satu kedalaman.  
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 Koefisien interpolasi magnitude (  ) dan kedalaman (    dihitung melalui 

sebuah metode logaritma berdasarkan persamaan di bawah ini: 

   
    

    
     

    

     
     

        (2.23) 

   
    

    
     

    
     
     

        (2.24) 

                               (2.25) 

                               (2.26) 

                                          (2.27) 

 Point                merupakan titik data yang terdiri dari kedalaman 

dan megnitudo yang memiliki jarak terdekat dengan hiposenter yang ditentukan. 

Point (1) merupakan titik grid yang terinterpolasi antara    dan   , Point (2) 

merupakan titik grid yang terinterpolasi antara    dan   , Point (3) merupakan 

titik grid yang terinterpolasi pada magnitude dan kedalaman,    dan    

merupakan kedalaman terbawah dan teratas, sedangkan    dan    merupakan 

magnitude terkecil dan terbesar.  

 

Gambar 2.24 Metode interpolasi vertikal menggunakan magnitudo 

              dan kedalaman (Raharjo, 2007) 
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2.6.2  Relokasi Hiposenter 

 Hiposenter adalah jarak antara sumber gempa bumi dengan arah yang 

menjadi pengamatan (stasiun). Dengan beranggapan bahwa bumi adalah bulat, 

jarak hiposenter dapat ditemukan dengan menentukan beberapa persamaan. 

 

Gambar 2.25 Potongan bumi yang diasumsikan sebagai bola 

 

Berdasarkan jarak di atas, maka secara sistematis diketahui posisi dari si pengamat 

(stasiun), yaitu:  

Xs = r cosΦ cosƟ        (2.28) 

YS = r cosΦ sinƟ        (2.29) 

ZS = r sin Φ         (2.30) 

dengan 

Φ = ΦS (π/180) (rad) 

Ɵ = ƟS (π/180) (rad) 

r = jari-jari bumi (6378 km) 

ΦS = lintang si pengamat (º) 

ƟS = bujur pengamat (º)  

(XS, YS, ZS) = koordinat titik pengamat 
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Sehingga posisi kedalaman sumber gempa dapat dituliskan sebagai berikut: 

Xh = (r-h) cosΦ cosƟ       (2.31) 

Yh = (r-h) cosΦ sinƟ       (2.32) 

Zh = (r-h) sin Φ        (2.33) 

dengan 

Φ = Φh (π/180) (rad) 

Ɵ = Ɵh (π/180) (rad) 

h = kedalaman gempa  

Φh = lintang episenter(º) 

Ɵh = bujur episenter(º)  

(Xh, Yh, Zh) = koordinat titik pengamat 

Sehingga jarak hiposenter ( R ) dapat dihitung dengan: 

                                (2.34) 

2.7 Tatanan Tektonik Wilayah Papua  

 Geologi Papua dipengaruhi oleh dua tektonik besar yang saling 

bertumbukan dan serentak aktif. Pada saat ini, lempeng Samudera Pasifik – 

Caroline bergerak ke barat – baratdaya dengan kecepatan 7,5 cm/th, sedangkan 

lempeng Benua Indo – Australia bergerak ke utara dengan kecepatan 10,5 cm/th. 

Tumbukan yang sudah aktif sejak Eosen ini membentuk suatu tatanan struktur 

kompleks terhadap Papua yang sebagian besar dilandasi kerak Benua Indo – 

Australia (Yunus, 2010).  

 Akibat digencet oleh dua lempeng besar ini, di wilayah Papua terbentuk tiga 

zona besar patahan aktif, yaitu zona kompresi dari tabrakan lempeng Pasifik dan 
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pulau Papua yang kompleks, jalur patahan besar Sorong dan jalur patahan besar 

Aiduna-Tarairua. Menurut pengukuran survey GPS, patahan geser Sorong 

memiliki laju pergerakan paling cepat di dunia. Dengan kecepatan gerak relatif 

lempeng Pasifik yang sangat cepat maka dapat dipastikan bahwa wilayah Papua 

memiliki potensi bencana gempa dua kali lipat lebih besar dibandingkan wilayah 

Sumatera-Jawa yang pergerakan lempengnya hanya 5-7 cm/tahun. Potensi gempa 

yang sangat tinggi ini didukung oleh fakta terjadinya gempa-gempa besar merusak 

di masa lalu dengan kekuatan lebih besar dari skala magnitudo 7 bahkan sebagian 

lebih besar dari magnitudo 8, misalnya gempa-tsunami di Biak tahun 1996 (8,2 

SR) yang memakan korban ribuan jiwa, gempa besar pada tahun 2004 dengan 

kekuatan 7,1 - 7,6 SR, dan yang terakhir adalah gempa Mamberamo Raya dengan 

kekuatan 7,2 SR pada 27 Juli 2015 (UTC).  

 Selain itu, dua gaya akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dan Pasifik di 

bagian utara Papua terdapat pegunungan yang memanjang dari Kepala Burung 

hingga pegunungan Cycloof di Jayapura. Di daerah tersebut terdapat patahan yang 

memanjang dari Sorong hingga Yapen dan terus ke Mamberamo Hilir hingga di 

selatan Jayapura.Di bagian tengah terdapat pegunungan tengah dan patahan yang 

rumit, seperti patahan Weyland, Siriwo, Direwo, Kurima, dan lain-lain.Di 

samping itu juga terdapat patahan yang memanjang dari Manokwari ke arah 

Nabire dan dinamakan patahan Wandamen atau patahan Ransiki.Akibat 

penyusupan lempeng Samudera Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia 

menyebabkan terjadinya patahan di dasar laut sebelah selatan Fak-fak hingga di 
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selatan Kaimana dan sebagian selatan Nabire yang dinamakan patahan Aiduna 

(Gambar 2.26). 

 

Gambar 2.26 Tatanan tektonik wilayah Papua (Natawidjaja, 2007) 

 

 Tektonik Papua secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 

Badan Burung (Papua bagian timur) dan Kepala Burung (Papua bagian barat). 

Kedua bagian ini menunjukkan pola kelurusan barat – timur yang ditunjukkan 

oleh Tinggian Kemum di Kepala Burung dan Central Range di Badan Burung. 

Kedua pola ini dipisahkan oleh jalur Lipatan Anjakan Lengguru berarah barat 

daya – tenggara di daerah Leher Burung dan juga oleh teluk Cenderawasih 

(Gambar 2.27).  
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Gambar 2.27 Elemen tektonik Papua (Hamilton, 1979) 

 

 Teluk Cenderawasih merupakan salah satu ciri fisografi Papua Utara. Teluk 

ini terletak di antara daratan Badan Burung ke selatan dan ke timur, Kepala 

Burung ke barat dan pulau Yapen ke utara. Teluk cenderawasih merupakan 

depresi berbentuk triangular embayment pada pantai utara Papua 

yangmemisahkan Kepala Burung dan Badan Burung (Charlton, 2000).   

 Pergerakan relatif lempeng Samudera Pasifik – Caroline dan lempeng Benua 

Indo – Australia dimanifestasikan oleh pergerakan strike – slip yang mungkin 

berhubungan ataupun tidak berhubungan dengan pensesaran transform. 

Pergerakan strike – slip ini terlihat pada sistem zona Sesar Sorong – Yapen – 

Bewani dari timur ke barat sepanjang New Guinea. Sesar bergerak mengiri dan 

beberapa peneliti menyatakan bahwa sesar ini membentuk displacement sepanjang 

600 km (Wachsmuth & Kunst, 1986). 

 Pada bagian daratan pulau Papua, zona sesar ini disebut dengan zona Sesar 

Mamberamo yang dicirikan oleh kelurusan pada daerah Sungai Mamberamo 
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(Dow dan Sukamto, 1985). Bagian barat teluk berbatasan dengan sesar berarah 

barat laut (Zona Sesar Wandaman) sampai ke timur jalur Sabuk Lipatan Lengguru 

dan secara oblique memotong teluk Cenderawasih. Semakin ke selatan terdapat 

Weyland Overthrust (Gambar 2.28), suatu massa batuan metamorfik dan plutonik 

yang teranjakkan ke selatan di atas benua Australia dan jalur Sabuk Lipatan 

Lengguru yang dibentuk oleh suatu seri lipatan overthrust.  

 

Gambar 2.28 Geologi sekitar teluk Cenderawasih (Dow & Hartono, 1982)  

 

 Ke arah timur, pada bagian barat sampai ke timur laut, terdapat pegunungan 

Van Rees, Gauttier, dan Karamoor. Dataran pantai menutupi palung sedimenter 

yang sangat dalam dan sempit yang lebarnya kurang dari 50 km (Palung 

Waipoga). 

 Kedalaman air di teluk Cenderawasih berkisar antara 0 – 2000 m, bagian 

yang terdalam berada di bagian utara dan bagian tengah. Lokasi sesar Yapen di 

bawah permukaan air laut dapat diidentifikasi dari data batimetri (Gambar 2.29).  
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Gambar 2.29 Zona sesar Yapen yang melewati Papua Yapen dan teluk 

           Cenderawasih (Dow & Hartono, 1982) 

 

Selain itu, ditemukan juga sabuk lipatan yang sebelumnya tidak diketahui di 

bagian tenggara dengan kecenderungan arah timur laut – barat daya (Gambar 

2.30).  

 

Gambar 2.30 Jalur sabuk lipatan anjakan bagian tenggara teluk  

      Cenderawasih (Dow & Hartono, 1982) 
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BAB V  

PENUTUP 

 
5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan analisis peta sebaran hiposenter, grafik hubungan lintang dan 

kedalaman, cross section pada lintang daerah Papua bagian utara dan samudera 

Pasifik, serta pemetaan sebaran mekanisme fokus event gempa di daerah Papua 

bagian utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan peta cross section penampang melintang seismisitas bidang 

A – A’ yang menampilkan sebaran hiposenter gempa bumi wilayah 

samudera Pasifik pada titik 1,66° LU – 7,10° LU dan 134,88° BT - 

138,60° BT terdapat pertemuan dua lempeng yang memiliki sudut 

penunjaman sebesar 150° terhadap horizontal pada kedalaman hingga 

±68 km. Pada penampang melintang seismisitas bidang B – B’ (sebaran 

hiposenter gempa bumi wilayah samudera Pasifik) dengan cross section 

pada titik 5,25° LU - 1,52° LS dan 136,15° BT -  140,77° BT 

memiliki sudut penunjaman sebesar 135° terhadap horizontal pada 

kedalaman ±82 km. Pada penampang melintang seismisitas bidang C – 

C’ (sebaran hiposenter gempa bumi wilayah Papua) dengan cross 

section pada titik 1,38° LU – 4,97° LS dan 137,09° BT – 140,91° BT 

memiliki pertemuan kedua lempeng berada di antara -1,77° LS sampai 

-4,97º LS menunjam sampai kedalaman 171 km pada 1,38° LU - 4,97° 

LS. 
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2. Karakteristik penunjaman di Papua bagian utara yaitu lempeng benua 

Australia menunjam ke arah utara, diikuti  tumbukan  (collision)  dan  

penunjaman  Lempeng  Pasifik  ke  arah selatan pada Palung New 

Guinea. 

3. Melalui kajian solusi mekanisme fokus sejarah kegempaan Papua maka 

diketahui kondisi seismotektonik wilayah Papua umumnya dipengaruhi 

oleh sesar oblique reverse pada daerah Kepala Burung dan Badan 

Burung, sesar strike – slip pada daerah Leher Burung dan teluk  

Cenderawasih.  

4. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas kegempaan di wilayah Papua 

lebih banyak dikontrol oleh kegiatan patahan – patahan aktif yang 

merupakan salah satu indikasi bahwa kondisi penunjaman lempeng di 

daratan Papua tidak terlalu dalam. Oleh karena itu,  pada penelitian ini 

diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara karakteristik zona subduksi 

dengan kondisi seismotektonik Papua.  

5.2   Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diberikan beberapa saran, antara 

lain: 

1. Dapat dilakukan akurasi data, salah satunya melalui pencitraan 

tomografi seismik sehingga dapat mengungkap struktur 3D zona 

subduksi yang direpresentasikan oleh model kecepatan rambat 

gelombang gempa secara rinci.  
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2. Hasil  analisis  yang  diperoleh  masih  memerlukan  adanya  

penyesuaian dengan data geologi dan kondisi tektonik setempat secara 

mendetail serta dibandingkan dengan hasil metode geofisika yang lain. 

3. Hasil  penelitian  ini  masih  memerlukan  kajian  matematis energi 

gempa yang  dapat membuat perkiraan lebih tepat mengenai 

seismotektonik di Papua. 
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