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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Letak Geografis Gunungapi Lokon 

Gunungapi Lokon terletak di Kecamatan Tomohon, Minahasa Provinsi Sulawesi 

Utara. Secara geografis (Gambar 3), Gunungapi Lokon terletak pada 1˚ 21,5’ LU 

dan 124˚ 47,5’ BT dengan ketinggian berkisar 1579,5 meter dpl. Sedangkan 

Gunungapi Empung terletak pada 1˚ 22’ LU dan 124˚ 47,5’ BT dengan ketinggian 

puncak 1340 meter dpl, mempunyai kawah dengan garis tengah 400 meter dan 

kedalaman lebih kurang 150 meter. Pendakian menuju Kawah Tompaluan yang 

merupakan pusat kegiatan Gunungapi Lokon dapat ditempuh dari Kakaskasen 

atau Kinilow.  

 

Gambar 3. Peta lokasi Gunungapi Lokon (Haerani dkk, 2010) 
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Aktivitas Gunungapi Lokon secara terus–menerus diamati dari Pos PGA 

(Gambar 4) yang terletak di Desa Kakaskasen III, Kecamatan Tomohon, 

Kabupaten Minahasa yang mempunyai jarak 5 km dari Puncak Lokon. Pos 

pengamatan Gunungapi Lokon secara geografis terletak pada 1
o
 20' 38,76” LU 

dan 124
o
 50' 21,90” BT dengan ketinggian 826 meter dpl (Kusumadinata, 1979). 

Pos PGA tersebut sudah berfungsi sejak 18 Juli 1957. Peralatan pemantau dan 

sarana penunjangnya selalu berubah sesuai dengan kemajuan dan kecanggihan 

teknologi (Kristianto dkk, 2000).  

 

Gambar 4. Pos pengamatan Gunungapi Lokon di Kakaskasen 

B. Gejala Letusan Gunungapi Lokon 

Pada dasarnya setiap gunungapi yang akan meletus selalu ada gejala yang 

mengawalinya. Gejala tersebut dapat teramati baik secara visual maupun melalui 

alat pemantauan gunungapi. Oleh karena itu, setiap gunungapi yang telah diamati 

secara kontinyu telah dibuat batasan aktif normal. Aktif normal artinya suatu 

gunungapi aktif dalam kegiatan vulkanik tidak meningkat. 
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Batasan aktif normal Gunungapi Lokon, apabila gempa vulkanik (tipe A atau tipe 

B) terekam maksimum 5 kejadian perhari dan asap kawah berwarna putih tipis 

mencapai tinggi 300 m dari bibir Kawah Tompaluan. Apabila batasan tersebut 

melampaui dan berlangsung satu minggu atau lebih, maka kegiatan vulkanik 

Gunungapi Lokon dinyatakan meningkat. 

Gejala Gunungapi Lokon menjelang meletus umumnya berupa menebalnya asap 

kawah, tinggi berfluktuasi antara 400–600 m di atas bibir kawah. Selama asap 

kawah berwarna putih berarti uap air masih dominan. Kian lama asap tersebut 

makin menebal dan suatu saat akan berubah warna menjadi kelabu yang 

menandakan bahwa material berukuran debu sudah terbawa. Pada keadaan seperti 

itu, gas belerang mulai tercium hingga jarak 5–6 km dari kawah. Tumbuh– 

tumbuhan di sekitar kawah mulai layu dan kering. Gejala tersebut dapat 

berlangsung selama 1-3 bulan (Bina, 2006). 

C. Ikhtisar pengamatan aktivitas Gunungapi Lokon periode 1951-2013 

 

Dalam periode 1951-2013, beberapa penulis telah melaporkan kondisi wilayah 

bencana dan aktivitas gunungapi pasca erupsi Gunungapi Lokon, umumnya secara 

visual dan instrumental. Berdasarkan beberapa laporan-laporan yang telah penulis 

kumpulkan dan validasi, penulis merangkum hal-hal yang fundamental dalam 

tulisan tersebut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Kronologi pelaporan pengamatan visual maupun instrumental 

Gunungapi Lokon (Merah:Erupsi G.Lokon;Hitam:Data G.Lokon 

dari Perpustakaan PVMBG;Biru:Data G.Lokon dari BGVN dan 

Weekly Report) 
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C.1. Pengamatan visual pasca erupsi tahun 1951 hingga 1961  

Laporan pertama pasca erupsi tahun 1951 Gunungapi Lokon mungkin pertama 

kali dilaporkan oleh Tekad sebagai Kepala Pengamat U.G.A. dalam “Laporan 

pemeriksaan Gunungapi Lokon daerah Tomohon (Manado)”. Dalam laporan 

tersebut disampaikan bahwa pada tanggal 16 September 1951 pukul 08.10 WITA, 

Kawah Lokon meletus mengeluarkan asap hitam tebal membumbung ke atas. 

Erupsi tersebut terjadi berulang kali dan terus menerus mengeluarkan asap hitam 

sehingga keadaan kawah menjadi gelap gulita.  

Pada 03 Juni 1952 (Djatikoesoemo, 1952), pukul 20.15 WITA Gunungapi Lokon 

meyemburkan banyak abu. Ketika terjadi erupsi, tidak terdengar suara gemuruh 

dan suara dentuman batu-batu pijar. Pada tanggal 05-15 Juni 1952, tercatat erupsi 

136 kali terlihat pada siang hari, 28 kali erupsi besar dan 108 erupsi kecil. Tiap-

tiap erupsi mengandung banyak abu yang warnanya kemerah-merahan, tinggi dari 

250-600 meter.  

Menurut Djajawinangun dan Lukas (1959), dalam laporannya bahwa pada tanggal 

8 Juni 1959 pukul 06.26 WITA, Gunungapi Lokon meletus. Semburan asap 

tingginya lebih dari 500 meter dengan warna abu-abu hitam. Pada tanggal 17 Juni 

1959, pukul 16.20 WITA Gunungapi Lokon meletus lagi tinggi asap erupsi + 

3000 meter. Erupsi ini adalah paling besar, asapnya berwarna hitam kelabu 

membumbung tinggi agak miring ke Barat.  

Erupsi Gunungapi Lokon pada tahun 1958 sampai 1959 telah berakhir pada erupsi 

besar tanggal 23 Desember 1959 pukul 22.30 WITA (Pantouw, 1959). Menurut 

Kusumadinata (1961), pada tanggal 9 Juni 1961 malam hari di waktu hujan, terasa 

gempa bumi ringan di Tomohon dan Kakaskasen, sedangkan kawah Gunungapi 
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Lokon kelihatan mengeluarkan sinar api. Keesokan harinya, pagi-pagi hujan abu 

lebat turun dan kawah terus menerus mengeluarkan asap hitam bergumpal. 

C.2. Pengamatan visual oleh Suparto Siswowidjojo pada tahun 1970 

Periode kegiatan 1969-1970 didahului oleh erupsi yang terjadi pada tanggal 27 

November 1970 pukul 00.10 dan 00.25 WITA. Gejala-gejala pertama sebelum 

erupsi tidak nampak jelas berdasarkan seismogram maupun pengamatan visual. 

Erupsi-erupsi yang terjadi pada Bulan Februari dan Maret 1970 merupakan erupsi 

proximal dari periode erupsi sekarang ini, erupsi disertai awan panas. Di samping 

erupsi besar dan agak besar, erupsi-erupsi kecil juga terjadi dengan tinggi asap 

sekitar 100-200 meter saja, hampir tiap 15-20 menit sekali. Erupsi pertama telah 

menumpahkan air yang semula memenuhi dasar kawah. Erupsi selanjutnya 

menyebabkan hujan lumpur abu yang masih panas (Siswowidjojo, 1970). 

C.3. Pengamatan visual oleh Rohanan dan M. Kamid pada tahun 1975-1976 

Berdasarkan “Laporan Lapangan Peninjauan Gunungapi Lokon Minahasa 

Sulawesi Utara” oleh M.Kamid (1976), para pengamat Pos Vulkanologi 

Kakaskasen pada Bulan November 1975 terlihat sinar api yang cukup terang di 

atas Kawah Tompaluan. Rupanya sinar api tersebut ialah akibat pembentukan 

sumbat lava baru. Tak lama kemudian pada tanggal 24 Desember 1975, terjadi 

erupsi abu yang agak besar. Abu dihamburkan sejauh 7 km ke arah timur dan abu 

juga sampai di Pos Pengamatan Vulkanologi Kakaskean tapi tipis saja. Erupsi abu 

kecil dapat disaksikan kembali pada pagi hari tanggal 30 Desember 1975. 

Pengamatan dari tepi kawah terlihat asap tipis berwarna kebiru-biruan yang keluar 

dari permukaan kawah dan lereng–lereng pinggir kawah. Keadaan kawah kering 
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tidak berair sehingga nampak dengan jelas permukaan kubah lava baru yang 

berwarna hitam kecoklatan. Suara erupsi gas kecil yang mengerikan terus menerus 

terjadi hampir setiap menit. 

Menurut Rohanan (1976), sejak Bulan November 1975-Juli 1976 Kawah 

Tompaluan di Gunungapi Lokon dinyatakan terus meningkat kegiatannya. Selama 

melakukan pemetaan pada Bulan Juni 1976, tidak terdapat erupsi-erupsi hanya 

kubah lava yang terus menerus mengeluarkan suara, asap dan bara api. Untuk 

mengetahui kegiatan (perubahan) selanjutnya maka diperlukan pengamatan kubah 

lava secara terus menerus. 

C.4. Pengamatan visual dan instrumental pada tahun 1985-1987 

Menurut Tuarita Idrus, pada “Laporan Penyelidikan Kawah dan Pengukuran Suhu 

Solfatara Gunungapi Lokon (1985)”, kegiatan Gunungapi Lokon nampaknya 

menurun selama April 1985. Perubahan kegiatan Gunungapi Lokon yang teramati 

pada Juli-Desember 1984 ternyata diawali dengan bergeraknya sumber gempa 

mendekati stasiun Gunungapi Lokon. Selain itu, hasil deteksi gas menunjukan ada 

suatu gejolak fluida bersuhu tinggi (magma) (Wittiri, 1985).  

Erupsi Gunungapi Lokon 1986 ini merupakan awal dari suatu rangkaian erupsi 

vulkanian yang akan berlangsung beberapa tahun lamanya secara terputus-putus. 

Oleh karena itu, kewaspadaan secara jangka panjang perlu disiapkan. 

Diperkirakan erupsi 1986 ini tidak menyimpang dari erupsi yang umum terjadi 

pada Gunungapi Lokon yaitu berupa semburan abu dan kerikil yang merusak 

daerah radius 3 km dari pusat kegiatan. Awan panas dan lahar dapat terjadi dan 

menerjang daerah berpenduduk di sekitar Kinillow (Sudradjat, 1986).  
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Menurut Wittiri (1987), bahwa rangkaian erupsi 1987 ternyata diawali dengan 

munculnya gempabumi Vulkanik Dalam (tipe A). Diduga hal tersebut sebagai 

realisasi tambahan tenaga yang kemudian memicu terjadinya erupsi. Meskipun 

erupsi sudah reda, tetapi gempa bumi Vulkanik Dangkal (tipe B) masih terekam 

dengan jumlah tinggi. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan penstabilan di 

bawah permukaan setelah erupsi.  

C.5. Pengamatan visual dan instrumental pada tahun 1990-1999 

Menurut Wittiri dkk (1990), pada Bulan Juni saat pengamatan dilakukan tinggi 

asap rata-rata sekitar 100 meter berwarna putih agak tebal. Gempa yang terasa 

mengguncang daratan Minahasa dan sekitarnya pada pertengahan April 

mempengaruhi keseimbangan kegiatan vulkanik di Gunungapi Lokon. Hal 

tersebut didasarkan pada meningkatnya jumlah gempabumi vulkanik dan 

terekamnya tremor tidak lama setelah kejadian tersebut. Kegiatan sekitar kawah 

pada saat itu terlihat hembusan-hembusan solfatara dan fumarol.  

Berdasarkan pengamatan visual kawah dan seismik selama Juli 1992 (Wildan, 

1992), keadaan Gunungapi Lokon (Kawah Tompaluan) setelah erupsi terakhir 

(September–November 1991) tidak terdapat lubang kegiatan bekas erupsi 1991, 

tidak ada sumbat lava di dalam kawah dan juga Kawah Tompaluan tidak 

mengalami perubahan bentuk. Di dalam kawah ke arah Empung tidak terlihat 

kegiatan fumarol dan sulfatara, sedangkan ke arah Lokon terdapat banyak 

kegiatan sulfatara dan fumarol dengan hembusan sedang sampai kuat. Kegiatan 

gempa vulkanik ada di bawah aktif normal yaitu 1,4 kejadian perhari. Energi 

kumulatif gempa vulkanik selama Juli 1992 adalah 86,6 ribu joule. Dari kurva 

12 
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invers energi, Gunungapi Lokon tidak menunjukan peningkatan kegiatan yang 

mencolok. 

Katili dan Sudrajat (1986) menulis bahwa perilaku erupsi Lokon-Empung dimulai 

dengan erupsi vulkanian dan berangsur-angsur berubah menjadi strombolian. 

Erupsi Strombolian ini merupakan salah satu ciri berakhirnya suatu fase kegiatan. 

Dengan demikian bisa disebut bahwa selama erupsi bertipe vulkanian, maka 

rangkaian erupsi berikutnya masih akan berlangsung di tempat yang sama. Erupsi 

terakhir yang berlangusng pada September-November 1991 masih tipe vulkanian 

dan memberikan kesan bahwa kita masih akan menyaksikan erupsi Lokon dari 

Kawah Tompaluan di masa datang (Wittiri dan Solihin, 1994).  

Berdasarkan “Laporan Evaluasi Kegempaan Gunungapi Lokon” oleh Solihin dkk 

(1996), bahwa gempa tipe VA mulai terekam pada Agustus dan meningkat secara 

mencolok pada Oktober 1995. Gempa tipe VBH meningkat pada November dan 

Desember, secara kontras tipe VA menurun dan diikuti dengan munculnya tremor 

non harmonik. Rangkaian kegempaan tersebut menunjukan adanya migrasi 

sumber gempa dari tempat yang dalam ke tempat yang lebih dangkal.  

Gempa monokhromatik dan tremor harmonik yang terekam pada Oktober 1995, 

muncul ketika jumlah gempa tipe VA meningkat. Kejadian ini kemungkinan 

diakibatkan oleh adanya gerakan suatu fluida atau berhubungan dengan 

penerobosan magma. Berdasarkan laporan Mawardi dan Santosa (1996), data 

visual di Bulan November 1996 tidak terjadi hembusan asap kawah yang cukup 

berarti seperti pada Bulan Juni, Juli dan Agustus yang mencapai ketinggian 

kurang lebih 25-100 meter di atas Kawah Tompaluan. Akan tetapi evaluasi 
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seismik menunjukan gejala peningkatan aktivitas vulkanik mulai Bulan Januari, 

April dan berlanjut sampai Bulan Agustus 1996.  

Berdasarkan laporan oleh Kadarsetia dan Saefudin (1999), dengan melihat 

konsentrasi unsur-unsur kimiawi yang terlarut dalam mata air Gunungapi Lokon 

secara umum dapat dikatakan bahwa merupakan air meteorik, namun lebih 

bersifat vulkanis. Berdasarkan pengamatan visual pada Bulan Juli 1999 (Solihin 

dan Mulyana), di Gunungapi Lokon tidak terjadi perubahan yang mencolok. 

Tebalnya asap kawah berhubungan dengan tingginya curah hujan akhir-akhir ini 

sehingga kandungan uap air menjadi tinggi. Dari segi kegempaan, rekaman 

seismograf didominasi oleh gempa-gempa vulkanik. Fluktuasi gempa VA 

seiringan dengan fluktuasi gempa VB, tetapi berbanding terbalik dengan fluktuasi 

gempa tektonik. Namun demikian, jumlah rata-rata gempa harian Gunungapi 

Lokon berada di atas kondisi aktif normal Gunungapi Lokon dengan status 

Waspada. 

C.6. Pengamatan visual dan instrumental pada tahun 2000-2013 

Hasil pengamatan visual dan seismik Gunungapi Lokon selama periode Juni 

1999-Mei 2000, aktivitas vulkanik Gunungapi Lokon dinilai menunjukan 

kecenderungan peningkatan. Kawah Tompaluan secara visual dapat teramati 

dengan jelas dari arah Pos PGA di Kakaskasen. Aktivitas yang dapat dipantau 

berupa kegiatan solfatara yaitu hembusan asap berwarna putih sedang sampai 

tebal, bertekanan sedang sampai kuat sehingga ketinggian kolom asap yang 

terbentuk berkisar antara 200–500 meter dari bibir kawah (Gambar 6). 

Kegempaan Gunungapi Lokon periode Juni 1999–Mei 2000, di dominasi oleh 

gempa vulkanik dangkal yang berasosiasi dengan proses ekspansi atau migrasi 
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fluida (Kristianto dkk, 2000). Setelah erupsi yang terjadi pada 28 Januari 2001, 

aktivitas vulkanik Gunungapi Lokon menurun. Pada 30 Januari hingga 5 Februari 

2001, terlihat abu meningkat 200-350 meter di atas gunungapi Lokon (BGVN, 

2001).  

 

Gambar 6. Hembusan asap solfatara berwarna putih tebal dari Kawah 

Tompaluan, asap kawah tertiup angin sehingga condong ke arah 

timur (Kristianto, Mei 2000) 

 

Berdasarkan “laporan kegiatan vulkanik Gunungapi Lokon Sulawesi Utara” oleh 

Kristianto (2004), kegempaan di Gunungapi Lokon mulai meningkat sejak akhir 

tahun 1995. Sejak saat itu, status Gunungapi Lokon dinaikkan menjadi Waspada. 

Peningkatan kegempaan Gunungapi Lokon diikuti pula dengan meningkatnya 

suhu fumarol di dasar kawah. Hal ini yang menyebabkan terjadinya erupsi freatik 

pada akhir tahun 1997 dan membentuk lubang di dasar kawah dengan diameter + 

3 meter.  

Pada 28 Januari 2001 pukul 19.20 WITA, terjadi erupsi di Kawah Tompaluan. 

Erupsi ini disertai dengan lontaran material pijar (bom vulkanik) dan jatuh di 
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lereng sebelah selatan. Tinggi asap tidak dapat diduga karena cuaca berkabut dan 

hujan gerimis. Aktivitas yang teramati secara visual dari Pos PGA di Kakaskasen 

berupa kepulan asap kawah berwarna putih tebal bergumpal setinggi 350 meter di 

atas bibir kawah. Akibat dari erupsi ini, peralatan seismograf sistem pancar serta 

lokasi seismometernya yang terdapat di lokasi stasiun Lokon (St-Lkn) dan 

Empung (St-Pung) mengalami kerusakan akibat terkena lontaran material pijar, 

sehingga aktivitas kegempaan pasca erupsinya tidak dapat teramati. 

Masih merupakan kelanjutan aktivitas erupsi Bulan Januari, pada 26 Maret 2001 

pukul 14.40 waktu setempat Gunungapi Lokon kembali menunjukkan aktivitas 

erupsinya. Kegiatan erupsi kali ini disertai dengan suara gemuruh atau dentuman, 

sedangkan asap erupsi berwarna kelabu tebal setinggi 1500 meter di atas bibir 

kawah. Pada tanggal 10 dan 12 April 2002, Gunungapi Lokon kembali meletus 

berupa erupsi abu setinggi 1000 meter dari bibir Kawah Tompaluan, disertai oleh 

lontaran material pijar setinggi 250 meter. Dua hari kemudian, Lokon kembali 

meletus berupa erupsi abu setinggi 800 meter yang juga disertai oleh lontaran 

material pijar yang jatuh di sekitar kawah.  

Menurut Solihin (2005), dalam laporannya bahwa peningkatan kegiatan vulkanik 

tidak pernah reda sejak erupsi besar yang terjadi dalam tahun 1991-1992. Erupsi 

tersebut meninggalkan sumbat lava (sumbat lava 1991) di dasar kawah. Tahun-

tahun berikutnya berbagai upaya agar sumbat tersebut terbongkar terus 

berlangsung. Dalam kurun waktu antara tahun 2000 sampai 2003, erupsi 

berlangsung secara beruntun hampir setiap tahun dan secara bertahap sumbat lava 

terkikis. Erupsi Februari 2003 adalah erupsi pamungkas dari seluruh rangkaian 
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peerupsi dan berhasil membongkar sumbat yang tersisa sehingga membentuk 

lubang baru di dalam Kawah Tompaluan.  

Pada Gambar 7, menunjukkan kondisi danau Kawah Tompaluan hasil dari erupsi 

yang terjadi pada Februari 2003. Erupsi Gunungapi Lokon pada tahun 2003, 

terjadi selama kurun waktu Februari hingga April 2003. Selama kurun waktu 

tersebut gempa erupsi yang tercatat seismograf sebanyak 31 kejadian. Erupsi 

besar terjadi pada 23 Februari 2003, dengan tinggi erupsi mencapai 2500 meter 

dari bibir kawah.  

 

Gambar 7. Kondisi danau kawah hasil erupsi Februari 2003 (Effendi, 2006) 

Selama periode Januari-Juni 2005, kegempaan Gunungapi Lokon didominasi oleh 

gempa-gempa vulkanik dangkal (VB), rata-rata terjadi 14 kali perhari, sedangkan 

gempa vulkanik dalam (VA), rata-rata 1 (satu) kali dalam sehari. Jumlah tersebut 

masih di atas jumlah rata-rata kondisi Aktif Normal Gunungapi Lokon, yaitu 10 

kejadian perhari. Dominasi dari jenis gempa tersebut menunjukkan bahwa 

aktivitas vulkaniknya relatif dangkal. Selama kurun waktu Januari–Juni 2005, 

18 
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tidak teramati adanya perubahan visual yang mencolok. Secara umum, kegiatan 

Gunungapi Lokon hanya berupa hembusan asap berwarna putih tipis sampai 

sedang dengan tinggi berkisar antara 25–75 meter di atas bibir kawah.  

Menurut laporan penyelidikan fisika Gunungapi Lokon, Sulawesi Utara oleh 

Gunawan (2006), aktivitas vulkanik Gunungapi Lokon berdasarkan data 

kegempaan selama Bulan Agustus 2006. Jumlah kejadian gempa vulkanik A 

(berfluktuasi antara 5–30 hari) mendominasi gempa vulkanik B. Berdasarkan 

pengamatan erupsi terakhir yaitu tahun 1991 erupsi ditandai sebelumnya oleh 

munculnya tremor beberapa hari sebelum terjadi erupsi. 

Secara visual fenomena yang tampak dipermukaan sekitar Kawah Tompaluan 

tidak menunjukan aktivitas sulfatara/fumarol yang cukup tinggi. Kegempaan 

Gunungapi Lokon saat ini masih di dominasi oleh gempa vulkanik dangkal rata-

rata terjadi 9 kejadian per hari. Energi gempa vulkanik yang dihasilkan sejak awal 

Februari 2007 menunjukan kecendrungan menurun dibanding bulan-bulan 

sebelumnya (Kristianto, 2007). Berdasarkan hasil pengamatan secara visual pada 

November-Desember 2007, seismik dan deformasi menunjukan bahwa kegiatan 

Gunungapi Lokon tidak meningkat. Berdasarkan pengamatan deformasi 

menunjukan bahwa tubuh Gunungapi Lokon tidak mengalami inflasi atau deflasi 

akibat aktivitas magma (Sulaeman, 2007).  

Berdasarkan sejarah kegiatannya, kegiatan Gunungapi Lokon tercatat sejak tahun 

1829 sampai saat ini telah tercatat sebanyak 33 kejadian erupsi. Sejak tahun 1952, 

selang waktu istirahat Gunungapi Lokon tercatat pendek yaitu antara 1 tahun 

hingga 5 tahun, dengan waktu istirahat dominan 1 tahun. Erupsi terakhir 

19 
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Gunungapi Lokon terjadi pada Februari–April 2003, dengan tinggi asap erupsi 

mencapai 1500 meter (Sulaeman, 2008). 

Aktivitas Kawah Tompaluan pada tanggal 23–31 Mei 2008 dan 6 Juni 2008 

tampak berfluktuasi, kadang terlihat kepulan asap tipis kadang tebal. Begitu pula 

tinggi kepulan asap bervariasi antara 10–100 meter di atas bibir kawah (Gambar 

8). Kisaran jumlah gempa vulkanik selama Mei-Juni 2008 relatif sama dengan 

saat status normal (tahun 1995), terutama untuk gempa Vulkanik tipe A. Pada 

status normal, kisaran jumlah gempa Vulkanik tipe A adalah 1-12 kejadian 

sedangkan Vulkanik tipe B maksimum 8 kejadian perhari (Sulaeman, 2008). 

 

Gambar 8. Asap Kawah Tompaluan tampak putih tebal (Sulaeman, 31 Mei 2008) 

 

Pada awal Desember 2007, telah terjadi peningkatan kegiatan vulkanik diduga 

karena naiknya fluida ke permukaan. Hal ini berdasarkan pada peningkatan 

aktivitas kegempaan terjadi proses inflasi di sekitar Kawah Tompaluan, perubahan 

air danau kawah dan peningkatan tekanan gas magmatik semakin kuat 
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intensitasnya sejak 5 Desember 2007. Dari hasil pemantauan visual, kegempaan 

dan deformasi hingga tanggal 15 Januari 2008 relatif terjadi penurunan aktivitas 

vulkanik Gunungapi Lokon dibanding aktivitas pada Bulan Desember 2007 

(Kadarsetia, 2009).  

Selama kurun waktu Januari-Maret 2010, kejadian gempa vulkanik A rata-rata di 

bawah 5 kejadian perhari, kecuali pada tanggal 26 Maret terjadi lonjakan menjadi 

21 kejadian. Akan tetapi, kenaikan tersebut hanya terjadi satu hari dan hari 

berikutnya jumlah kejadian kembali stabil (Kushendratno, 2010). 

Pada erupsi Gunungapi Lokon pada tahun 2011, diawali oleh erupsi freatik yang 

terjadi pada tanggal 22 Februari 2011, kemudian pada 26 Juni 2011 kembali 

terjadi erupsi freatik yang disertai lontaran lava pijar dan disusul oleh serentetan 

erupsi yang terus berlangsung. Erupsi Gunungapi Lokon tahun 2011 terjadi 

setelah 8 tahun erupsi terakhir, yaitu erupsi tahun 2003. Dalam interval 8 tahun 

tersebut, terdapat masa dormant selama 4 tahun dan masa peningkatan kegiatan 

dimulai pada Desember 2007 atau 4 tahun sebelum terjadi erupsi 2011 (Kristianto 

dkk, 2012).  

Data kegempaan Gunungapi Lokon pada Januari 2011–Desember 2012 

menunjukkan bahwa aktivitas kegempaan masih sangat tinggi. Pengamatan visual 

ke arah Kawah Tompaluan pada umumnya tertutup kabut selama 21 Januari–2 

Februari 2013. Pada saat gunung terlihat jelas, teramati hembusan asap kawah 

berwarna putih tipis-tebal keabuan dengan tinggi antara 25-500 meter di atas bibir 

kawah. Angin pada umumnya bertiup dari arah barat.  

Pada tanggal 22 Januari 2013, pukul 04.27 WITA terjadi erupsi abu setinggi + 

800 meter, abu erupsi tertiup ke arah selatan. Pada tanggal 31 Januari 2013 pukul 
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06.54 WITA, terjadi erupsi disertai gemuruh sedang dengan tinggi abu 900 meter. 

Angin bertiup ke arah timur dan tenggara. Pada pukul 10.44 WITA masih dihari 

yang sama terjadi erupsi kedua, yang disertai dentuman dan gemuruh kuat. Tinggi 

erupsi tidak teramati karena tertutup kabut. Pada tanggal 2 Februari 2013, pukul 

10.02 WITA terjadi erupsi disertai gemuruh lemah dengan tinggi abu 2000 meter 

dengan warna kelabu tebal tertiup ke arah barat daya. 

Aktivitas kegempaan didominasi oleh Gempa Hembusan dan Tremor Vulkanik. 

Selama 1 Januari–2 Februari 2013 terekam gempa erupsi sebanyak 28 kejadian 

yang diawali dengan peningkatan Gempa Vulkanik Dalam (VA) dan Gempa 

Vulkanik Dangkal (VB). Berdasarkan hasil pengamatan visual, kegempaan, 

deformasi hingga Februari 2013, dinilai tingkat kegiatan vulkanik Gunungapi 

Lokon masih tetap SIAGA (level III) (Suparman dan Yulius, 2013). 

D. Geologi Gunungapi Lokon 

Geomorfologi kompleks Lokon-Empung dibagi menjadi 4 satuan, yaitu Satuan 

Geomorfologi Kerucut, Kawah, Punggungan Rendah dan Bergelombang serta 

Geomorfologi Dataran. Satuan Geomorfologi kerucut menempati daerah sekitar 

tubuh Gunungapi Lokon dan Gunungapi Empung (Gambar 9). Gunungapi Lokon 

mempunyai puncak yang datar tanpa kawah. Satuan geomorfologi kawah terdapat 

di Kawah Tompaluan dan Kawah Empung. Kawah Tompaluan merupakan kawah 

paling aktif saat ini yang terbentuk sekitar tahun 1828, sedangkan Kawah Empung 

tidak aktif lagi. 

Satuan geomorfologi Perbukitan Rendah dan Bergelombang menempati sebagian 

besar lereng kompleks Lokon–Empung, merupakan morfologi yang membentuk 

punggungan yang landai serta bergelombang. Batuan pembentuknya berupa 
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piroklastik dan lava. Sebagian besar daerah ini dimanfaatkan sebagi lahan 

pertanian. Satuan geomorfologi Dataran menempati sepanjang pantai bagian 

utara, sekitar daerah Malalyang dan dataran tinggi Kakaskasen pada elevasi lebih 

kurang 800 m. Umumnya digunakan sebagai daerah persawahan dan perkebunan 

kelapa.  

Batuan tertua yang mendasari seluruh satuan batuan di kompleks Lokon-Empung 

adalah Vulkanik Tondano (To.V), tersingkap di selatan Gunungapi Lokon, berupa 

klastika gunungapi kasar, terutama bersifat andesitik yang dicirikan oleh 

banyaknya batuapung, tufa, tufa lapili dan braksi ignimbrit sangat padat. Pada 

awal Kuarter di daerah zona lemah inilah bermunculan sumber-sumber erupsi, 

diantaranya Gunungapi Tatawiran dan Gunungapi Mahawu yang masing-masing 

menghasilkan satuan batuan Vulkanik Tatawiran (Ta.V), sebagian besar berupa 

lava dan satuan Vulkanik Mahawu (M.V), juga umumnya berupa lava andesitik. 

Pada sisi timur Gunungapi Tatawiran dan sisi barat Gunungapi Mahawu terjadi 

sesar normal yang berarah utara-selatan. Akibat sesar ini diantara kedua gunung 

tersebut terjadi penurunan/depresi yang membentuk struktur graben. Pada zona 

lemah inilah kemudian muncul titik- titik erupsi baru yang membentuk kompleks 

Lokon-Empung.  

Berdasarkan penafsiran potret udara dan hasil pengamatan di lapangan, struktur 

geologi yang berkembang di daerah kompleks Lokon–Empung dipisahkan 

menjadi Struktur Sesar dan Struktur Kawah. Ada dua struktur sesar yang dapat 

dijumpai, yaitu Sesar Tatawiran dan Sesar Kinilow. Sesar tersebut kedua-duanya 

merupakan sesar normal yang arahnya relatif utara–selatan dan mengapit 

kompleks gunungapi Lokon–Empung. Kedua sesar tersebut membentuk suatu 
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struktur graben. Ciri-ciri adanya sesar yang dapat dijumpai di lapangan adalah 

adanya kelurusan-kelurusan pada tebing sepanjang lembah yang dilalui oleh sesar, 

kemudian adanya kelurusan sungai serta terdapatnya mata air dan mata air panas. 

Pada skala yang lebih sempit dengan melihat strukturnya secara lokal, kompleks 

Lokon–Empung berbatasan dengan Gunungapi Tatawiran di sebelah barat dan 

Gunungapi Mahawu di sebelah timur. Di sisi timur Tatawiran dan sisi barat 

Mahawu terbentuk sesar yang menyebabkan depresi dan terbentuk struktur 

graben. Pada jalur sesar tersebut merupakan bidang lemah yang arahnya utara ke 

selatan dan membelah Lokon-Empung sekaligus merupakan cikal bakal 

Gunungapi Lokon–Empung saat ini. Satuan paling muda yang proses 

pengendapannya masih berlangsung hingga sekarang adalah endapan Lahar (Lh) 

yang terdapat di sekitar lembah aliran sungai Pasahapen, menyebar sampai ke 

desa Kinilow dan endapan Aluvium (Al) yang tersebar di bagian utara Gunungapi 

Lokon menempati daerah pedataran (Mulyadi dkk, 1990). 
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Gambar 9. Peta geologi Gunungapi Lokon (Mulyadi, D., dkk, 1990) 


