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Abstrak
Penelitian dengan tujuan untuk mendeteksi adanya aktivitas sesar di Pulau Lombok yang membentang dari
Lombok Timur hingga Lombok Tengah telah dilakukan selama dua tahun. Sumber anomali gaya berat mikro
antar waktu berada di permukaan dan di bawah permukaan, sehingga anomali yang terdeteksi akan
mencerminkan aktivitas yang terjadi di permukaan maupun di bawah permukaan. Data yang digunakan
adalah data hasil pengukuran pada bulan Agustus 2016 dan April 2018. Pada periode tersebut terdeteksi
adanya anomali gaya berat mikro antar waktu sebesar 77 hingga 475 mikroGal. Hasil tersebut kemudian
diverifikasi dengan data pengukuran geodetik (GPS) yang diukur pada periode waktu yang sama, dan hasilnya
menunjukkan adanya aktivitas sesar di daerah penelitian.
Kata-kata kunci: aktivitas sesar, anomali antar waktu, gaya berat, geodetik
PENDAHULUAN
Kepulauan Indonesia adalah gugusan pulau-pulau yang secara geodinamik terletak pada wilayah konvergen
tiga buah lempeng besar. Di bagian selatan ada Lempeng Indo-Australia yang bergerak menuju ke utara dengan
kecepatan 6 – 10 cm/tahun dan dari timur Lempeng Pasifik menuju ke barat dengan kecepatan 7 – 13 cm per
tahun [1, 2]. Sebagai pulau yang terletak di bagian selatan Indonesia, gerakan lempeng Indo-Australia itu
berakibat langsung pada kepada geodinamika Pulau Lombok. Salah satunya adalah teraktivasinya sesar-sesar
yang berada di pulau Lombok, sehingga Pulau Lombok mempunyai potensi yang cukup besar untuk terjadi
gempa bumi [3].
Terkait dengan hal tersebut, maka perlu pemantauan terhadap aktivitas sesar-sesar yang ada di Pulau
Lombok. Salah satu sesar yang perlu dipantau adalah sesar yang membentang dengan arah TimurlautBaratdaya, sepanjang sekitar 75 km dan sesar yang berarah Baratlaut-Tenggara [4]. Kedua sesar tersebut telah
terdeteksi berdasarkan data gaya berat baik menggunakan data sekunder dari Bureau Gravimetrique
International/International Gravimetric Bureau [5] maupun dengan data primer hasil pengukuran tahun 2016
[6]. Metode geofisika yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut adalah metode gaya berat mikro antarwaktu
dan hasilnya analisisnya diverifikasi dengan metode geodetik, yang mempunyai kemampuan untuk memantau
deformasi baik secara vertikal maupun lateral.
Metode gaya berat antar waktu adalah metode yang digunakan untuk memantau perubahan anomali gaya
berat selama selang waktu tertentu. Nilai anomali Bouguer lengkap didefinisikan oleh [7] sebagai:
∆g(x, y, z) = g obs − g  + (𝑐1 − 𝑐2 )h + c3 ∆h……..…..…………..………………….….…(1)
dengan:
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∆g(x, y, z) :
:
g obs
:
g
:
c1
:
c2
:
c3
:

h
:
:
∆h

Anomali Bouguer lengkap (ABL) (mGal)
Nilai gaya berat pengamatan (mGal)
Nilai gaya berat teoritik pada lintang  (mGal)
Konstanta koreksi udara bebas (=0,30876 s-2)
Konstanta koreksi Bouguer (=0,04193 cm3.gr.s-2)
Konstanta untuk koreksi medan (s-2)
Rapat massa (gr.cm-3)
Elevasi stasiun pengamatan (cm)
Beda elevasi stasiun pengamatan dengan elevasi rata-rata kompartemen di sekelilingnya
(cm)

Anomali gaya berat mikro antar waktu didefinisikan sebagai [8]:
∆g(x, y, z, ∆t) = ∆g(x, y, z, t 2 ) − ∆g(x, y, z, t1 )……………………………………………………………….(2)
di mana:
∆g(x, y, z, ∆t)
∆g(x, y, z, t1 )
∆g(x, y, z, t 2 )

:
:
:

Anomali gaya berat mikro antar waktu (mGal)
Anomali Bouguer lengkap periode 1(mGal)
Anomali Bouguer lengkap periode 2 (mGal)

Jika terjadi perubahan elevasi stasiun pengamatan selama selang dua periode pengamatan, maka Persamaan (2)
dapat dituliskan menjadi:
∆g(x, y, z, ∆t) = (g obs(2) − g obs(1) ) − (g (2) − g (1) )
+(0,30876 − 0,04193)(h2 − h1 ) + c3 (∆h2 − ∆h1 )………………………………...…(3)
dengan:
g obs(1) dan
g (1)
h1
∆h1

dan
dan
dan

gobs(2)
g (2)
h2
∆h2

:

Nilai gaya berat pengamatan periode (1) dan periode (2)

:
:
:

Nilai gaya berat teoritik pada lintang  periode (1) dan periode (2)
Elevasi stasiun pengamatan periode (1) dan periode (2)
Beda elevasi stasiun pengamatan dengan topografi di sekelilingnya periode (1)
dan periode (2)

Suku kedua ruas kanan dapat diabaikan jika selama selang periode pengamatan tidak terjadi pergeseran
stasiun pengamatan pada arah horizontal (1 = 2 ), dan Persamaan (3) dapat dituliskan menjadi:
(g obs(2) − g obs(1)) = ∆g(x, y, z, ∆t) − (0,30876 − 0,04193)(h2 − h1 ) − c3 (∆h2 − ∆h1 ) ………………(4)
Sumber berupa benda 3 dimensi dengan distribusi rapat massa (,,) selama selang waktu tertentu (t),
menghasilkan nilai gaya berat di titik P(x,y,z) sebesar [9]:
∞

∞

∞

∆𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧, ∆𝑡) = G ∫ ∫ ∫
0 −∞ −∞

dengan
G
x, y, z
, , 
t

:
:
:
:

∆𝜌(𝛼, 𝛽, 𝛾, ∆𝑡)
𝑑𝛼𝑑𝛽𝑑𝛾 … … … … … … … … … …
[(𝑥 − 𝛼 )2 + (𝑦 − 𝛽 )2 + (𝑧 − 𝛾)2 ]3⁄2

Konstanta gravitasi umum (= 6,67384 x 10-11 N(m/kg)2)
Koordinat titik ukur di permukaan (stasiun)
Koordinat pusat benda anomali di bawah permukaan
Selang waktu pengukuran

Berdasarkan Persamaan (4) dan (5) diperoleh:
∞

∞

∞

(g obs(2) − g obs(1)) = G ∫ ∫ ∫
0 −∞ −∞

[(𝑥 −

𝛼 )2

∆𝜌(𝛼, 𝛽, 𝛾, ∆𝑡)
𝑑𝛼𝑑𝛽𝑑𝛾
+ (𝑦 − 𝛽 )2 + (𝑧 − 𝛾)2 ]3⁄2
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−(0,30876 − 0,04193)(h2 − h1 ) − c3 (∆h2 − ∆h1 ) ……..………….………….….(6)
.
Berdasarkan pemodelan matematis dan simulasi menggunakan data sintetik, anomali gaya berat mikro
antar waktu tidak terpengaruh oleh efek topografi. Konsolidasi tanah juga tidak mengakibatkan berkurangnya
massa tanah sehingga koreksi Bouguer dapat diabaikan. Berdasarkan pernyataan di atas, maka Persamaan (6)
dapat disederhanakan menjadi [10] :
∞

∞

∞

∆𝜌(𝛼,𝛽,𝛾,∆𝑡)

(𝑔𝑜𝑏𝑠(2) − 𝑔𝑜𝑏𝑠(1) ) = (𝐺 ∫0 ∫−∞ ∫−∞ [(𝑥−𝛼)2
𝑑𝛼𝑑𝛽𝑑𝛾 ) + 0,30876(ℎ2 − ℎ1 )…………... (7)
+(𝑦−𝛽)2 +(𝑧−𝛾)2 ]3⁄2
Dari persamaan (7) terlihat bahwa anomali gaya berat mikro antar waktu merupakan superposisi dari
anomali yang bersumber dari perubahan di permukaan, berupa tinggi titik pengukuran, dan dinamika bawah
permukaan, misal pergerakan fluida, dan perubahan densitas.
METODE
Metode gaya berat mikro antar waktu dicirikan oleh pengukuran berulang dengan skala pengukuran teliti,
dalam orde mikroGal. Pengukuran dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2016 dan 2018. Pengukuran
tersebut meliputi pengukuran gaya berat dan geodetik (GPS). Lokasi pengukuran adalah di Kabupaten Lombok
Tengah dan Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1(a). Peralatan yang digunakan
adalah GPS tipe geodetik merk Trimble tipe R3 (Gambar 1(b)) dan gravity meter Scintrex Autograv CG-5
(Gambar (1(c)).

LOKASI
PENELITIAN

(a)

(b)

(c)

Gambar 1. (a) Lokasi pengambilan data [11]; (b) alat ukur geodetik Trimble tipe R3 [12]; (c) alat ukur gaya berat Scintrex
Autograv CG-5 [13]

Tahapan pengolahan datanya digambarkan dalam bentuk diagram, sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.
Gobs-2018

Gobs-2016

anomali gayaberat antar waktu
periode 2016 hingga 2018

Pengukuran
GPS - 2018

Deformasi
periode 2016 hingga 2018

Perubahan
elevasi
Aktivitas
sesar Lombok

Pengukuran
GPS - 2016

Vektor
pergeseran

VERIFIKASI

Gambar 2. Tahapan pengolahan data (warna jingga adalah metode gaya berat dan biru adalah metode geodetik)
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HASIL DAN DISKUSI
Pengukuran gaya berat tahun 2016 menghasilkan nilai pengamatan Gobs berkisar (978186 – 978283)
miliGal, sebagaimana ditampilkan pada gambar 3.

Gambar 3. Hasil pengukuran gaya berat tahun 2016 (bulan Agustus)

Berdasarkan Gambar 3 tersebut, nilai Gobs-nya cenderung semakin kecil ke arah utara dan semakin
membesar ke arah selatan. Hal yang sama juga dilakukan pada hasil pengukuran gaya berat tahun 2018 (gambar
4).

Gambar 4. Hasil pengukuran gaya berat tahun 2018 (bulan April)
Gambar 3 dan Gambar 4 sekilas tampak sama, tapi sebenarnya hasil pengukuran keduanya menunjukkan
adanya perbedaan. Sebagaimana tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian monitoring, maka nilai gaya berat
dan GPS yang dipergunakan adalah nilai perubahan nilai gaya berat. Perbedaan atau selisih nilai gaya berat
tersebut sangatlah kecil, dalam orde mikroGal, oleh karena itu selisih nilai tersebut dinamakan anomali gaya
berat mikro antar waktu. Nilai anomali gaya berat mikro antar waktu untuk periode Agustus 2016 hingga April
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2018 diperoleh dengan mengurangkan nilai gaya berat hasil pengukuran tahun 2018 dengan nilai gaya berat
hasil pengukuran tahun 2016, yang hasilnya seperti ditampilkan pada Gambar 5.

Gambar 5 Perubahan nilai gaya berat selama selang waktu Agustus 2016 hingga April 2018

Dari Gambar 5 tersebut terlihat bahwa anomali gaya berat mikro antar waktu periode Agustus 2016 hingga
April 2018 berkisar antara (0,077 – 0, anomali gaya berat mikro antar waktu475) miliGal atau (77 – 475)
mikroGal. Sumber anomali gaya berat mikro antar waktu dapat berupa:
• Sumber yang berada di permukaan yaitu sumber berupa deformasi permukaan bumi, baik berupa
deformasi vertikal (amblesan dan pengangkatan) maupun deformasi horizontal berupa pergeseran
permukaan/lempeng.
• Sumber bawah permukaan, berupa penambahan atau pengurangan massa akibat pergerakan fluida atau
material di bawah pemukaan.
Berkaitan dengan penelitian ini sumber anomali gaya berat mikro antar waktu yang berasal dari permukaan
bumi akan terdeteksi akan diverifikasi dengan menggunakan data hasil pengukuran GPS. Untuk melihat
perubahan selama periode Agustus 2016 hingga April 2018, data GPS hasil pengukuran 2018 di overlay dengan
data hasil pengukuran tahun 2016 sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar 6.

Gambar 6. Overlay peta topografi antara hasil pengukuran GPS tahun 2016 (kontur biru) dan hasil pengukuran GPS tahun
2018 (kontur merah)

Pada Gambar 6 hasil pengukuran GPS tahun 2016 digambarkan dengan kontur berwarna biru dan hasil
pengukuran GPS tahun 2016 digambarkan dengan kontur berwarna merah. Terlihat pada gambar tersebut kedua
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kontur tersebut tidak berhimpit, hal ini menunjukkan telah terjadi deformasi baik pada arah vertikal maupun
arah horizontal. Akibat pergeseran pada arah vertikal menyebabkan interpolasi topografi/elevasi pada saat
proses griding (pengikisan) akan menghasilkan kontur ketinggian yang berbeda pada titik sama (dari dua
periode pengukuran berbeda).
Selain perubahan pada arah vertikal, perubahan horizontal juga dapat dideteksi dengan dengan data
geodetik. Deformasi horizontal terukur dengan bergesernya titik ukur GPR, yang direpresentasikan dengan
perubahan koordinat pada kedua arahnya (x dan y). Hasil resultan kedua arah pergeseran tersebut akan
membentuk vektor pergeseran pada setiap titik ukur yang ditunjukkan dengan tanda panah. Pergeseran titik
(vektor) dari setiap titik hasil pengukuran GPS tahun 2016 dan 2018 ditampilkan pada Gambar 7.

Gambar 7. Vektor pergeseran titik ukur GPS antara hasil pengukuran tahun 2016 dan tahun 2018

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa pada periode Agustus 2016
hingga April 2018 telah terjadi aktivitas di sepanjang sesar (patahan) yang membentang dari Lombok Timur
hingga Lombok Tengah. Hal ini ditandai dengan adanya anomali gaya berat mikro antar waktu dan adanya
deformasi di permukaan, berupa amblesan dan pengangkatan, dan pergeseran titik ukur yang terukur dengan
menggunakan GPS.
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