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Abstrak 

Telah dilakukan pemodelan untuk mendeteksi keberadaan sesar di Pulau Lombok khususnya di Kabupaten 
Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan metode gayaberat. Data gayaberat yang 
dipergunakan adalah data Complete Bouguer Anomaly (CBA) sekunder yang dikeluarkan oleh Bureau Gravimetrique 
International/International Gravimetric Bureau tahun 2012. Pemisahan anomaly dilakukan dengan metode 
polynomial fitting dan hasil pemodelannya diverifikasi dengan hasil penapisan second vertical derivative (SVD) dan 
peta geologi lembar Lombok dan Sumbawa yang dikeluarkan oleh P3G Bandung tahun 1994. Hasil pemodelan 
memperlihatkan keberadaan sesar di Pulau Lombok yang membentang dari Kabupaten Lombok Tengah hingga 
Kabupaten Lombok Timur  
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PENDAHULUAN 

Daerah penunjaman oleh  lempeng Indo-
Australia memanjang  di  sebelah Barat Pulau 
Sumatera, sebelah Selatan Pulau Jawa hingga  ke  Bali  
dan  Kepulauan  Nusa Tenggara  bergerak  ke  utara  
sekitar  50-70 mm/tahun (Pasau dan Tanauma, 2011). 
Tatanan geologi Indonesia ini menyebabkan seringnya 
terjadi gempa bumi di berbagai wilayah Indonesia 
khususnya di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara 
Barat, yang secara geografis terletak pada pertemuan 
dua lempeng tektonik besar yaitu Lempeng Eurasia dan 
Lempeng Indo-Australia. Pergerakan lempeng inilah 
yang menjadi pemicu teraktifkannya sesar-sesar yang 
melintasi sebagian besar daerah pulau Lombok. Jika 
sesar-sesar ini menjadi aktif maka daerah yang 
dilewatinya menjadi rawan terjadinya gempa bumi 
(Kertapati, 2006). 

Sesar atau patahan terjadi karena adanya 
pergeseran lapisan bumi dari kondisi normalnya. 
Patahan yang gerakannya berhenti sama sekali disebut 
sesar tidak aktif, sedangkan patahan yang gerakannya 
terus berangsung disebut sebagai sesar aktif. Sesar pasif 
atau non-aktif dapat aktif kembali  akibat pengaruh di 
sekitarya, misalnya karena pengaruh gunung merapi 
atau aktifitas kegempaan lainnya. Oleh karena itu baik 
sesar aktif maupun sesar tidak aktif tetap perlu 
mendapatkan perhatian khusus dan dilakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai keberadaannya, 
terutama sesar – sesar yang ada di pulau Lombok yang 
sampai saat ini masih kurang mendapatkan perhatian.  

Pulau Lombok mempunyai struktur geologi 
yang terbagi dalam 3 zona, pegunungan, perbukitan, 
dan dataran rendah. Tentunya dengan tatanan geologi 
seperti ini, pulau Lombok memiliki sesar-sesar pada 
lempengan-lempengan lapisan dibawah permukaan 
bumi. Salah satu pendugaan sesar yang ada adalah 
sesar Lombok. Pendugaan sesar Lombok merupakan 
sesar yang panjang (± 75 km) berarah Timurlaut-
Baratdaya, sedang sesar-sesar lainnya berarah 
Baratlaut-Tenggara dan sedikit jumlahnya hampir 
berarah Utara-Selatan (Manurung dan Karno, 1997).  

Yoshida, dkk (1999), telah melakukan 
penelitian tentang perubahan nilai gayaberat akibat 

gempa swarn di Jepang tahun 1997 yang menunjukkan 
adanya perubahan nilai gayaberat yang disebabkan oleh 
pergerakan lempeng dan perubahan densitas akibat 
pergerakan magma dan dinamika air tanah. Penelitian 
tentang gayaberat mikro antarwaktu untuk pemantauan 
telah berkembang pesat sejak tahun 2000, seiring 
dengan peningkatan dari ketelitian gravimeter yang 
sudah mencapai orde microGal. Perubahan anomali 
gayaberat yang kecil akibat dinamika bawah 
permukaan akan dapat diamati oleh gravimeter yang 
ada (Sarkowi, dkk 2005). Metode gayaberat mikro 
antarwaktu di Indonesia telah diaplikasikan untuk 
pemantauan dinamika air tanah, pemantauan amblesan 
tanah, pemantauan EOR, pemantauan geothermal dan 
pemantauan CBM (Sarkowi,2009). 

Tujuan utama jangka panjang dari penelitian 
ini adalah mengembangkan metode gayaberat mikro 
antarwaktu untuk pemantauan proses pergerakan 
lempeng penyebab gempabumi dan mengetahui 
kareakteristik anomali gayaberat mikro antarwaktu 
yang muncul akibat proses tersebut, sehingga 
diharapakan dapat digunakan sebagai langkah awal 
untuk prediksi (percusore) gempa. Sedangkan tujuan 
jangka pendeknya adalah memodelkan dan 
mensimulasikan sesar menggunakan data gayaberat 
mikro antar waktu. 

Pemodelan adalah proses untuk 
menghubungkan data lapangan dengan parameter fisis 
dari batuan atau struktur geologi. Pemodelan terdiri 
atas pemodelan ke depan (forward modelling) dan 
pemodelan ke belakang (inverse modelling). Suatu 
usaha untuk menghasilkan (menghitung) data 
berdasarkan parameter yang sudah diketahui (struktur 
geologi) termasuk dalam pemodelan ke depan. Sebuah 
struktur patahan (sesar) memiliki dua buah blok yang 
masing-masing bergerak relative terhadap satu sama 
lain, sehingga pada lintasan yang metong sesar tersebut 
akan memberi respon gayaberat yang berbeda pada 
kedua bloknya. 

Simulasi dilakukan guna mengetahui 
karakteristik respon anomali gayaberat mikro 
antarwaktu akibat proses gempabumi. Gempa bumi 
yang terjadi di Pulau Lombok umumnya disebabkan 
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oleh : pergerakan sesar, subduksi dan gempa bumi. 
Untuk itu simulasi yang akan dilakukan mencakup 
ketiga model diatas, yaitu : Respon gayaberat mikro 
antarwaktu akibat gempabumi yang disebabkan oleh 
aktivitas sesar, baik sesar geser, sesar naik ataupun 
sesar turun. Simulasi dilakukan dengan menggunakan 
model benda 3D berbentuk prisma. Apabila suatu 
massa 3 dimensi bentuk sembarang terdistribusi secara 
kontinyu dengan rapat massa ∆ρ (α ,β ,γ ) seperti 
ditunjukkan pada Gambar 1, potensial gayaberat di 
titik P (x,y,x) di atas dan di luar distribusi rapat massa 
tersebut diberikan oleh (Kadir, 2004) : 
 

 

 

Komponen gayaberat vertikal akibat distribusi rapat 
massa diperoleh dengan mendiferensialkan persamaan 
1 terhadap z : 

 

 

 
Gambar 1. Efek potensial gayaberat di titik P dan model 

benda kubus 
 
Pendekatan perhitungan respon gayaberat dengan 
menggunakan benda prisma sisi tegak dengan spasi ∆x 
dan ∆y merupakan salah satu alternatif yang dapat 
dilakukan, kesesuaian model benda di lapangan 
bergantung pada jumlah dan dimensi prisma yang 
disusun. Dengan mengambil lebar sisi horisontal a dan 
b pada arah a dan b, kedalaman puncak dan dasar 
adalah ht dan hb, maka komponen vertikal gayaberat 
pada z=0 adalah: 

 

dimana : 
 
     S(α,β) = distribusi fungsi undak rectangular 
                 = 1 untuk  

                           dan  

Plouf (1976), menghitung respon gayaberat yang 

disebabkan oleh model benda berbentuk prisma. 

 
 

Dimana            

                

 
Perhitungan respon gayaberat model prisma ini disusun 
menggunakan program MATLAB, contoh respon 
gayaberat oleh model satu buah prisma ditunjukkan 
pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Respon gayaberat oleh model benda berbentuk 

prisma 
 

Anomali gayaberat yang terukur di permukaan 
adalah gabungan anomaly yang diakibatkan oleh satu 
atau lebih sumber anomaly. Dengan menyusun struktur 
sesar dari banyak (beberapa) prisma tegak berukuran 
kecil, maka anomaly yang diakibatkan oleh sesar dapat 
dihitung.  

Sesar adalah rekahan pada batuan yang telah 
mengalami pergeseran pada bidang rekahnya. Sesar 
merupakan patahan/rekahan tunggal atau suatu zona 
pecahan pada kerak bumi bersamaan dengan terjadinya 
pergerakan yang cukup besar, paralel terhadap zona 
rekahan atau zona pecahan  tersebut. Selain itu sesar 
juga berarti bergesernya struktur batuan yang slip satu  
sama lain di sepanjang bidang atau zona rekahan 
(Ricardo, 2009).  

Sistem patahan dapat menghasilkan 
pergerakan mendatar, tegak dan berputar dalam kerak 
bumi. Pada umumnya patahan   mengalami beberapa 
kali peristiwa deformasi yang teraktifkan kembali 
dalam model tektonik berbeda. Dibawah ini adalah 
beberapa aspek sistem patahan (Ricardo, 2009) : 
1. Patahan adalah struktur dinamik yang berkembang 

dalam sisi ruang dan waktu.  
2. Pada umumnya patahan terjadi dalam sistem yang 

berhubungan. Hubungan ini biasanya diikuti aturan 
geometri dan mekanika yang memperbolehkan 
sistem patahan untuk membentuk pola karakteristik 
yang dapat dikenali.  

3. Deformasi dapat terjadi apabila keseimbangan 
patahan yang rapuh (brittle faulting) dipermukaan 
kerak bumi dengan deformasi plastik dibawah kerak 
plastik dibawah kerak bumi. Kejadian keterkaitan 
antara atas dan bawah kerak tergantung atas rezim 
tektonik. Konsep keseimbangan belahan ini 
merupakan aspek penting dalam menganalisa 
terrane yang terpatahkan.  

4. Kebanyakan patahan permukaannya tidak bidang 
datar yang sederhana tetapi memperlihatkan bentuk 
yang komplek dilihat dalam tiga dimensi. 
Perubahaan dalam bentuk patahan mesti 
menyebabkan perlunya pandangan secara geometri 
untuk mengakomodasi struktur dalam bagian 
hangingwall yang telah bergerak sepanjang variabel 
permukaan patahan. 

 
Sesar atau patahan adalah rekahan pada batuan 

yang telah mengalami pergeseran melalui bidang 
rekahnya. Sifat pergeserannya dapat bermacam – 
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macam: mendatar, miring (oblique), naik dan turun. 
Didalam mempelajari struktur sesar, disamping 
geometrinya yaitu bentuk, ukuran, arah dan polanya, 
yang penting juga untuk diketahui adalah mekanisme 
pergerakannya. Salah satu klasifikasi sesar yang umum 
digunakan adalah klasifikasi Anderson (dalam Davis 
dan Reynolds, 1996) yang membagi sesar mengikuti 
prinsip tegasan utama (Gambar 3).  
 

 

 

Normal fault Reverse fault 

 

Strike – slip fault 
    Gambar 3. Klasifikasi sesar menurut Anderson (dalam 

Davis dan Reynolds, 1996) 
 

Klasifikasi jenis patahan/sesar menurut 
Anderson (dalam Davis dan Reynolds, 1996) adalah 
sebagai berikut : 
1. Sesar normal (normal fault) ialah sesar dimana 

pegeseran kearah kemiringan bidang adalah 
dominan dan bagian hangingwall bergerak relatif 
turun dibandingkan bagian  footwall.  

2. Sesar naik (reverse fault) mempunyai pergeseran 
dominan searah kemiringan dimana blok 
hangingwall relatif bergeser kearah atas 
dibandingkan dengan blok footwall.  

3. Sesar mendatar (strike-slip fault) mempunyai 
pergeseran  dominan searah jurus bidang sesar. 

 
METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian adalah Pulau Lombok dan 
sekitarnya dengan posisi lintang antara -8,1o LS sampai 
-9,0o LS dan bujur antara 115.75o BT sampai 116,75o 
BT. Data merupakan data sekunder yang diunduh dari 
Bureau Gravimetrique International tahun 2012. 
 

 
Gambar 4. Lokasi penelitian 

 
Tahapan kerja dalam penelitian ini 

ditampilkan pada Gambar 5. Sebagai verifikasi hasil 
pemodelan, digunakan peta geologi lembar Lombok 
dan Sumbawa yang dikeluarkan oleh P3G Bandung 
tahun 1994 

 
    Gambar 5. Urutan langkah kerja penelitian 

 
Perangkat lunak yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah Microsoft Excel, surfer, dan 
Matlab. 
 
HASIL DAN DISKUSI  

Sebagai langkah awal dari penelitian ini 
adalah pemodelan ke depan (forward modeling) untuk 
menghitung respon anomaly gayaberat. Sebagai contoh 
adalah sesar turun/sesar normal. Bentuk benda anomaly 
dan respon anomaly gayaberat 3D-nya ditampilkan 
pada Gambar 6. 

  
(a) (b) 

Gambar 6 (a) benda anomaly berupa sesar 
normal; (b) tampilan respon anomaly gayaberat 3D 
 
Bentuk respon anomaly gaya berat di permukaan dapat 
digambarkan dalam bentuk kontur (Gambar 7a) dan 
turunan kedua vertical (SVD) dari respon anomaly 
gayaberatnya ditampilkan pada Gambar 7b. 
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Gambar 7. (a) kontur respon anomali gayaberat sesar 
normal; (b) peta turunan kedua vertikal (SVD) respon 

amomali gayaberat sesar normal (mGal/m2) 
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Penampang melintang turunan kedua vertikal (SVD) 
area yang dilewati sesar (penampang AA’) ditujukkan 
pada Gambar 8. 

 
 

Gambar 8. Penampang melintang (AA’) turunan kedua 
vertical (SVD). 

 
Data anomali bouguer lengkap (ABL) daerah pulau 
Lombok dan sekitarnya yang dikeluarkan oleh Bureau 
Gravimetrique International/International Gravimetric 
Bureau tahun 2012 memperlihatkan anomaly berkisar 
120 mGal sampai 370 mGal (Gambar 9). Dengan 
metode polynomial fitting orde 8 anomali dipisahkan 
menjadi anomaly regional dan residual (Gambar 10). 

 
Gambar 9. Peta anomali Bouguer Lengkap daerah 

Pulau Lombok dan sekitarnya. 

 
Gambar 10. Peta anomali residual daerah Pulau 

Lombok dan sekitarnya. 
 
Anomali gayaberat selanjutnya dipisahkan dengan 
metode turunan olahkedua vertical (second vertical 
derivative) untuk mengetahui posisi patahan/sesar. 
Hasil pengolahan SVD ditampilkan pada Gambar 11.  

 
 

Gambar 11. Peta hasil pengolahan turunan kedua vertikal 
Pulau Lombok dan sekitarnya. 

  
Posisi sesar dapat ditentukan pada saat turunan kedua 
vertikal bernilai nol, sebagimana ditampilkan pada 
Gambar 8. Sebagai cntoh pada peta SVD dibuat tiga 
buah penampang, masing-masing penampang AA’, 
BB’, dan CC’, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 
12. 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Gambar 12. Penampang melintang turua; nan kedua vertikal 
(a) penampang AA’; (b) penampang BB’; (c) penampang 

CC’ 
 
Berdasarkan hasil pemodelan dan analisis SVD pada 
gambar 8 selanjutnya ditentukan posisi patahan pada 
peta SVD. Sebagai contoh berdasarkan analisis SVD 
pada gambar 12, diperoleh adanya patahan/sesar yang 
relatif berarah Barat – Timur dan Baratlaut – Tenggara, 
sebagaimana ditampilkan pada Gambar 13. 
 

 
Gambar 13. Contoh hasil analisis SVD untuk menentukan 

lokasi sesar/patahan 
 
Untuk menguji kebenaran analisis SVD dan hasil 
pemodelan, maka dilakukan verifikasi dengan 
menggunakan peta geologi lembar Lombok (Gambar 
14). Lokasi patahan yang berhasil dideteksi dari hasil 
analisis SVD teatihlernyata bersesuaikan dengan hasil 
interpretasi geologi. Sesar yang berarah relative Barat – 
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Timur (ditandai lingkaran merah) membentang dari 
Kabupaten Lombok Timur hingga Lombok Tengah 
 

 
Gambar 14. Peta geologi lembar Lombok (P3G, 1994). 

 
KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa hasil pemodelan dan analisis SVD telah berhasil 
mendeteksi adanya sesar di Pulau Lombok. 
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