
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara tekto-vulkanik aktif, maka Indonesia kaya akan gunungapi. 

Banyaknya gunungapi membuat kita untuk mencoba memikirkan bagaimana 

meminimalisasi dan mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh letusan 

gunungapi tersebut. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sampai saat ini di 

Indonesia telah dilakukan berbagai metode untuk pemantauan gunungapi, antara 

lain pemantauan gempabumi (seismik), penyelidikan geokimia, pemantauan 

deformasi, pemantauan visual, pemantauan lahar, dan pemantauan geomagnet 

(Katili, 1986).

Dalam kaitannya dengan bidang ilmu geofisika, pemantauan gunungapi yang 

diaplikasikan adalah pemantauan dengan metode seismik. Metode seismik 

merupakan penerapan dari seismologi dan merupakan metode yang banyak

digunakan dalam geofisika terapan karena memberikan hasil yang mudah 

ditranslasi ke dalam istilah geologi dan informasi mengenai perubahan sifat elastis 

batuan. Metode seismik ini pada prakteknya menggunakan gelombang seismik 

yang bersifat elastis merambat sampai ke inti bumi dan kemudian muncul kembali 

di permukaan. Kecepatan jalar gelombang seismik ini pada dasarnya merupakan 

fungsi dari medium yang dilalui atau bergantung pada konstanta elastik batuan 
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dan sifat gelombang seismik ketika kecepatannya berubah. Sedangkan teori dasar 

gelombang seismik atau gelombang elastik adalah mencari bentuk solusi dari 

persamaan gerak yang didasarkan pada hubungan persamaan stress-strain media 

elastik.

Gunung Lokon merupakan salah satu gunungapi aktif di antara lima gunungapi 

aktif yang ada di Minahasa. Gunung Lokon yang berlokasi di Tomohon, Provinsi 

Sulawesi Utara merupakan salah satu gunungapi yang sering meletus. Dalam 

kurun waktu antara tahun 2000 sampai dengan 2003, letusan berlangsung secara 

beruntun hampir setiap tahun. Setelah istirahat selama 4 tahun, aktivitas Gunung 

Lokon meningkat kembali pada Desember 2007. Peningkatan aktivitas vulkanik 

tersebut ditandai oleh peningkatan jumlah gempa vulkanik dan gempa hembusan. 

Sampai dengan awal 2011 jumlah gempa vulkanik berfluktuasi antara 100 - 800 

kejadian setiap bulan (Kristianto, 2012).

Menurut Lecuyer (1995, 1997) dalam Haerani (2012) melakukan identifikasi 

struktur geologi dan tectonic setting di daerah Sulawesi Utara dan menyatakan 

bahwa Gunung Lokon – Empung, Gunung Mahawu dan Gunung Soputan tumbuh 

pada tepi dinding Kaldera Tondano serta merupakan gunungapi dengan potensi 

bahaya yang tinggi, jika terjadi erupsi dikaitkan dengan lokasinya yang terletak 

pada daerah dengan populasi padat.

Gunawan, dkk (2009) melakukan penelitian seismik dan deformasi Gunung 

Lokon menyatakan pada periode Juli-Agustus 2009, aktivitas vulkanik Gunung 
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Lokon kemungkinan besar disebabkan akibat aktivitas magmatik (dalam) yang 

menimbulkan adanya fluktuasi aktivitas vulkanik hidrotermal dekat permukaan 

antara kedalaman 1,5 – 5,5 km serta kedalaman 0,8 km di bawah kawah aktif 

Gunung Lokon (Kawah Tompaluan). Kemungkinan ini didukung juga oleh 

adanya manifestasi sumber mata air di sekitar Kinilow.

Haerani, dkk (2010) melakukan studi terpadu seismik dan deformasi di Gunung 

Lokon dan menyatakan bahwa dari hasil analisis kandungan frekuensi ditemukan 

adanya gempa dengan gelombang frekuensi rendah (low frequency). Gempa ini 

erat kaitannya dengan aktivitas di permukaan atau pada kedalaman yang sangat 

dangkal di bawah kawah aktif.

Penelitian mengenai gempa monokromatik (quasi monotonic) pertama kali 

dilakukan oleh Yamamoto, dkk pada Gunung Kuchinoerabujima di Jepang (1996) 

kemudian di Indonesia oleh Triastuty, dkk pada Gunung Papandayan di Jawa 

Barat (2001). Analisis gempa vulkanik telah dilakukan untuk memperoleh 

perubahan karakteristik dan mekanisme sumber untuk memahami proses 

vulkanik. Jenis gempa vulkanik tersebut yang diamati pada banyak gunungapi

sebelum dan selama letusan magmatik (Triastuty, 2009).
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1.2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan data gempa dari hasil rekaman lima stasiun di 

Gunung Lokon, yaitu stasiun Empung (EMP), Kinilow (KIN), Sea (SEA), 

Tatawiran (TTW), dan Wailan (WLN) pada bulan April – Mei 2012. 

1.3. Tujuan Penelitian

Adapu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengklasifikasikan gempa vulkanik dangkal (Vb), vulkanik dalam 

(Va), gempa monokromatik, dan gempa tektonik berdasarkan frekuensinya.

2. Untuk menemukan mekanisme gempa di Gunung Lokon.
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