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ABSTRACT 

 

 

SEISMICITY ANALYSIS BASED ON SOURCES PARAMETERS AT 

GRASBERG BLOCK CAVE UNDERGROUND MINE AREA IN 2018, PT. 

FREEPORT INDONESIA, PAPUA 

 

by 

 

ESTER YOHANNA RMP 

Grasberg Block Cave underground mine is one of the production areas at PT. 

Freeport Indonesia, Papua which started its full operation in 2018 where 

production activity was initiated in the final quarter of 2018 as the initial phase of 

undercutting. Mining activities could make an impact to rock stability, which poses 

a risk to the level of work safety. Therefore, it is necessary to analyze hazard risks, 

one of which is by monitoring the seismic activity (microseismic monitoring) 

observed using a clustering process to identify developing seismic sources and 

their spatial correlation with mining process or certain geological conditions. This 

study utilizes a two-stage clustering process based on SLINK (Single Link 

Clustering) method. The first stage is to identify seismic sources based on 

clustering parameters and the second stage, known as CSEC (Comprehensive 

Seismic Event Clustering), is applied based on the assumption that clusters with 

small spatial distances, associated under same specific conditions, and have 

similar source parameter responses were generated from similar source 

mechanism. From 3765 events recorded from May to November 2018, 31 clusters 

were identified and the location of sources was realized where there are 10 seismic 

sources were identified. Each seismic source was analyzed with a statistical 

approach to assess the seismic mechanism which resulted that seismicity in the fix 

facility area is, dominantly, associated with non-shear mechanisms in rocks due to 

heterogeneous physical characteristics, while in production area it is associated 

with shear mechanisms and there is an influence of undercut blasting on rockmass 

failure process associated with significant stress change. The potential hazard in 

the production area is higher, this is due to higher stress conditions and more 

homogeneous rock characteristics. 

 

Keywords: Grasberg Block Cave,  microseismic, clustering, seismic source, 

source mechanism 
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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS SEISMISITAS BERDASARKAN PARAMETER SUMBER 

GEMPA PADA AREA TAMBANG BAWAH TANAH GRASBERG BLOCK 

CAVE TAHUN 2018, PT. FREEPORT INDONESIA, PAPUA 

 

 

Oleh 

 

ESTER YOHANNA RMP 

Tambang bawah tanah Grasberg Block Cave merupakan salah satu area produksi 

PT. Freeport Indonesia, Papua yang mulai beroperasi secara penuh di tahun 2018 

dimana kegiatan produksi diinisiasi pada kuartal akhir di tahun 2018 yang 

merupakan fase awal undercutting. Aktivitas penambangan memiliki dampak 

langsung terhadap stabilitas batuan yang beresiko terhadap tingkat keselamatan 

kerja. Maka dari itu diperlukan analisis resiko hazard, salah satunya dengan 

pemantauan terhadap aktivitas seismik (mikroseismik) yang diobservasi 

menggunakan proses clustering untuk mempermudah identifikasi sumber seismik 

yang berkembang dan korelasinya secara spasial terhadap proses penambangan 

atau kondisi geologi tertentu. Penelitian ini memanfaatkan dua tahap proses 

clustering berdasarkan metode SLINK (Single Link Clustering). Proses clustering 

tahap pertama guna mengidentifikasi cluster seismik berdasarkan parameter 

clustering, sedangkan tahap dua yaitu CSEC (Comprehensive Seismic Event 

Clustering) diterapkan untuk menetapkan sumber seismik dari cluster-cluster yang 

memiliki kemiripan respon parameter sumber. Dari 3765 event yang terekam 

selama periode Mei s.d. November 2018, hasil clustering mengidentifikasi 10 

sumber seismik. Secara spasial, sumber seismik tersebar pada 3 lokasi yaitu area 

fix facility, undercutting dan softzone. Hasil dari analisis statistikal pada tiap 

sumber seismik menunjukkan seismisitas pada area fix facility dominan berasosiasi 

dengan mekanisme non-shear akibat karakteristik fisis yang heterogen dan tingkat 

kerapuhan batuan yang tinggi. Sedangkan pada area produksi berasosiasi dengan 

mekanisme shear yang dipicu undercut blasting. Potensi hazard pada area bagian 

produksi lebih tinggi, hal ini disebabkan kondisi stress yang lebih tinggi dan 

karakteristik batuan yang lebih homogen.  

 

Kata kunci: Grasberg  Block Cave, mikroseismik, clustering, sumber seismik, 

mekanisme sumber 
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MOTTO 

 

 

 

 

― Per Aspera Ad Astra ― 

 

Since the adversity has lasted such a long time, good luck must be around the 

corner. To surrender dreams — this may be madness. Too much sanity may be 

madness — and maddest of all: to see life as it is, and not as it should be! 

― Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quixote 

 

 

Blessed is the one who perseveres under trial because, having stood the test, that 

person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love 

Him. ― Jacob 1 : 12 
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  I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Secara umum, gempa diasosiasikan dengan aktivitas pergeseran 

diskontinuitas batuan (patahan). Namun, pada area tambang memiliki kondisi 

yang berbeda dimana aktivitas seismik tidak serta merta berasal dari mekanisme 

kegempaan pada umumnya dimana seismisitas juga dominan berasosiasi dengan 

perekahan massa batuan (fracturing) akibat blasting atau caving. Kegiatan 

penambangan baik dalam skala kecil maupun besar memicu deformasi pada 

batuan yang mana menyebabkan induksi stress pada batuan yang memicu retakan 

dan pergerakan massa batuan sepanjang area rekahan (deformasi). Kegiatan 

penambangan yang berlangsung kontinu dan dengan intensitas tinggi dapat 

menimbulkan rockburst (ledakan batuan), namun hal tersebut juga dipengaruhi 

faktor kondisi geologi massa batuan.   

 

Aktivitas seismik sendiri menjadi salah satu tantangan pada area kerja 

tambang secara geoteknik khususnya area tambang bawah tanah. Hal ini dapat 

menimbulkan kerusakan pada area bukaan tambang bawah tanah dan memiliki 

dampak yang signifikan baik pada aktivitas produksi tambang dan kesehatan-

keselamatan kerja bagi para pekerja di area tambang bawah tanah (Cook, 1976).  

 

Tercatat sejak tahun 2013, terdapat dua kasus ground failure pada area 

tambang bawah tanah PT. Freeport Indonesia. Pada 14 Mei 2013, atap fasilitas 

pelatihan tambang bawah tanah runtuh menimpa 38 orang pekerja di area Big 

Gossan. Pada 12 September 2014, ground failure terjadi di area Grasberg Block 

Cave dimana seorang pekerja tertimbun material yang berjatuhan. 
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Identifikasi sumber seismik merupakan hal yang penting dalam menangani 

seismic hazard pada area tambang. Pengamatan distribusi spasial seismisitas 

merupakan dasar dari pemahaman mengenai mekanisme kerusakan batuan dan 

bahaya dari getaran akibat aktivitas penambangan. serta perhitungan terhadap 

seismic hazard yang berasosiasi dengan penambangan. Sistem pengamatan ini 

sudah diterapkan pada area tambang bawah tanah PT. Freeport Indonesia yaitu 

monitoring terhadap aktivitas seismik pada area tambang bawah tanah yang 

dilakukan secara real-time. Selain itu, penggunaan ground support juga dilakukan 

sebagai upaya minimalisir dan pencegahan kecelakaan kerja serta kerusakan area 

tambang.  

 

Dalam penelitian ini, dilakukan identifikasi sumber seismik terhadap 

aktivitas seismik pada area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave.  Area 

tambang bawah tanah Grasberg Block Cave pada tahun 2018 sudah memasuki 

tahap awal proses undercutting (early-stage undercutting) sehingga dilakukan 

analisis terhadap mekanisme sumber kegempaan pada area bukaan tambang 

Grasberg Block Cave untuk memahami proses dan tingkat kerusakan di setiap 

sumber gempa. Selain itu, untuk melihat pengaruh kegiatan undercutting terhadap 

aktivitas kegempaan area Grasberg Block Cave pada fase awal. Setiap area spasial 

memiliki karakteristik kegempaan atau failure process yang berbeda-beda 

disebabkan oleh kondisi geologi dan karakteristik fisis batuan yang kompleks, 

maka dari itu, penelitian ini memanfaatkan metode clustering dalam 

mengkarakterisasi setiap lokasi spasial sumber gempa.  Dalam penelitian ini 

menggunakan dua tahap clustering dengan prinsip yang sama yaitu berdasarkan 

metode SLINK (Single Link Clustering) (Hudyma, 2008). 

 

Untuk memahami mekanisme kegempaan dan failure process dari tiap 

sumber yang teridentifikasi maka dilakukan analisis kuantitatif terhadap data 

historis gempa dari parameter sumber gempa. Parameter sumber yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu magnitudo gempa, rasio energi S:P, apparent stress, data 

diurnal, frekuensi harian, dan nilai-b. Selain itu, juga dilakukan pemodelan 

sebaran nilai-b dengan besar grid yang ditentukan untuk estimasi awal potensi 

hazard pada area bukaan tambang,    
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1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan  dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Menentukan sebaran sumber aktivitas seismik dan asosiasinya dengan fitur 

geologi maupun aktivitas penambangan tertentu melalui proses clustering. 

2. Menentukan mekanisme sumber aktivitas seismik melalui analisis 

kuantitatif  parameter sumber seismik.  

3. Menentukan area beresiko hazard berdasarkan distribusi spasial nilai-b.   

 

1.3. Batasan Masalah Penelitian 

Berdasarkan masalah yang ada, maka ditentukan batasan masalah penelitian 

berupa:  

1. Lokasi penelitian yaitu area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, 

fokus penelitian pada area bukaan tambang di level 2760, 2830, dan 2850.  

2. Data primer yang digunakan adalah data historis seismik yang terjadi pada 

area Grasberg Block Cave dalam durasi waktu dari 29 Mei s.d. 30 

November 2018 serta digunakan untuk penentuan parameter sumber 

berdasarkan data historis seismik.  

3. Pengolahan data dalam penilitian ini menggunakan software SeisVis dan 

Wavevis dari ESG Solution untuk penentuan lokasi hiposenter gempa dan 

parameter sumber, HORNBILL untuk proses clustering data, ZMAP untuk 

penentuan nilai-b, Microsoft Excel untuk pemodelan dan analisis kuantitatif 

parameter sumber, serta Voxler untuk pemetaan sebaran spasial seismik,  

4. Pada pengolahan data ini  dalam menentukan lokasi hiposenter gempa mikro 

serta parameter sumber seismik yang digunakan untuk menganalisis 

seismisitas pada area GBC  faktor human error factor dan kondisi kualitas 

perekaman pada daerah area penelitian.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Letak Geografis dan Kesampaian Daerah  

Letak Geografis PT.Freeport Indonesia terletak pada posisi geografis 04°06’ 

- 04°012’ Lintang Selatan dan 137°06’ - 137°12’ Bujur Timur  berada di 

Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua. Selain lokasi 

pertambangan, PT. Freeport Indonesia juga memiliki ijin untuk penggunaan area 

untuk prasarana proyek yang meliputi daerah seluas 1.630 km2 membujur dari 

Utara (sekitar wilayah kontrak kerja) ke Selatan (sekitar pelabuhan Amamapare). 

Kegiatan operasional PTFI terbentang dari pelabuhan Amamapare sampai ke 

lokasi penambangan Grasberg lebih kurang 125 km.  Bentangan area kontrak 

kerja PTFI dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2. Daerah ini merupakan 

daerah kegiatan operasi yang meliputi sarana dan prasarana pelabuhan, pipa 

penyaluran konsentrat tembaga, jalan angkutan, pipa penyaluran bahan bakar 

minyak serta beberapa prasarana penunjang lainnya. Untuk mencapai area 

tambang bawah tanah (underground mine) dari Tembagapura dapat menggunakan 

kendaraan kecil (light vehicle) atau bus karyawan dengan waktu tempuh ± 30 

menit. Jalur yang akan dilewati adalah terowongan Zaagkam sepanjang  950 m 

menuju Ridge Camp di Mile 72, area mill di Mile 74 pada ketinggian 2.800 mdpl. 

Lokasi area mill berdekatan dengan portal masuk menuju area tambang bawah 

tanah seperti Deep Ore Zone (DOZ), Deep Mill Level Zone (DMLZ), Big Gossan, 

Kucing Liar, dan Grasberg Block Cave (GBC) pada ketinggian 2.930 mdpl. 

Sedangkan untuk mencapai area tambang terbuka Grasberg dapat menggunakan 

kendaraan kecil (light vehicle) langsung ke lokasi tambang, atau dengan bus 

karyawan yang akan dilanjutkan kereta gantung (tram) menuju ke lokasi tambang.
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Secara garis besar daerah kontrak karya PTFI dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

 

1. Lowland, merupakan dataran rendah yang mencakup lokasi pelabuhan 

Amamapare (portsite), perumahan karyawan dan kantor administrasi di 

Kuala Kencana serta beberapa lokasi pendukung lainnya. 

2. Highland, merupakan dataran tinggi yang mencakup perumahan 

karyawan mulai dari mile 66 (Hidden Valley), mile 68 (Tembagapura), 

mile 72 (Ridge Camp), mile 74, hingga ke lokasi tambang Grasberg. 

 

Lokasi penambangan PTFI dapat dicapai melalui dua jalur yaitu laut melalui 

pelabuhan Amamapare (porsite) dan jalur udara melalui bandara Mozes Kilangin, 

Timika. Perjalanan dilanjutkan melalui jalur darat dari Timika ke kota 

Tembagapura (mile 68) dengan jarak tempuh 125 km dan waktu tempuh ± 2 jam 

yang akan melewati terowongan Hannekam sepanjang 1.050 m. Perjalanan dapat 

juga ditempuh melalui jalur udara menggunakan helikopter dengan waktu tempuh 

15 menit.  

 



6 

 

 
 

Gambar 1. Peta Lokasi PT. Freeport Indonesia (PT. Freeport Indonesia, 2017)
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Gambar 2. Peta Daerah Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia 

(PT. Freeport Indonesia, 2019) 

 

 

2.2. Topografi dan Morfologi 

Wilayah kerja PTFI membentang disepanjang daerah pegunungan 

Jayawijaya, suatu area dengaan topografi tertinggi diantara Himalaya di Asia dan 

Andes di Amerika Selatan, yang memotong pulau tepat di tengah-tengah. 

Ketinggian bervariasi mulai dari sekitar 80 km dari area pelabuhan. Geomorfologi 

yang curam ini dikarenakan proses pengikisan oleh air hujan dalam jumlah yang 

sangat tinggi terhadap permukaan pegunungan yang terus terangkat sehingga 

material tertransportasikan. 

Area kerja PTFI sendiri berada di daerah fisiografis dari rangkaian 

pegunungan tengah (Central Mountain Range), dan membujur dari mulai zona 

Nival sampai kepada Alpine, Subalpine, dan zona Montane.  Zona Nival dan 

Alpine (4.170 m s.d. >4585 m) dikarakterisasikan dengan berbagai macam batuan 

sedimen dan batuan beku yang terbentuk dari proses pengangkatan, perlipatan, 

pergeseran, dan aktifitas volkanik. Zona Subalpine dan Montane (2.000 m – 4.170 

m) dikarakterisasikan dengan adanya sungai yang mengalir ke arah lembah yang 

memiliki kedalaman sampai 1.000 m dan gradien yang memiliki rentang mulai 

dari 40° sampai permukaan vertikal.  

Pada daerah Tembagapura dengan ketinggian sekitar 2.000 mdpl, terdapat 

banyak jurang dan dinding batuan yang terjal,air terjun dan lembah-lembah yang 
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curam. Pada sekitar daerah penambangan, pada ketinggian 2.800 – 4.000 mdpl 

hampir tidak ditemukan adanya pepohonan, dimana daratan hanya didominasi 

oleh tanaman perdu, rumput liar, dan lumut. Hal ini diakibatkan karena ketinggian 

yang cukup tinggi, sehingga hanya beberapa tanaman yang dapat tumbuh. Pada 

beberapa daerah, terkadang diselimuti oleh salju yang menutupi daratan. Pada 

daerah ini terdapat pula pegunungan yang membentuk lipatan yang curam dan 

terjal, disertai oleh patahan-patahan. 

 
Gambar 3. Penampang Topografi Area Kontrak Karya PT. Freeport 

Indonesia (PT. Freeport Indonesia, 2017) 

 

2.3. Iklim dan Curah Hujan  

Pada daerah dataran tinggi (Highland), daerah dengan ketinggian 4.270 m, 

suhu terendah mencapai 2° C. Pabrik pemrosesan yang berada di ketinggian 3.000 

m, curah hujan tahunan di daerah tersebut sekitar 90 - 150 mm, dan suhu berkisar 

12° - 20° C. Temperatur rata-rata tahunan yang dingin, berkisar 7° C untuk daerah 

Grasberg serta 16° C untuk daerah Tembagapura. Sedangkan untuk daerah 

dataran rendah (Lowland) memilki temperatur tahunan yang berkisar antara 

sedang hingga panas, yaitu berkisar antara 22° -  30° C. 
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2.4. Kondisi Geologi Regional 

Secara umum, kondisi geologi di area pertambangan PTFI termasuk zona 

subduksi. Area tersebut berada pada batas tumbukan antara lempeng Australia dan 

lempeng Indo-Pasifik yang bergerak ke arah Barat Daya. Hasil dari tumbukan 

lempeng-lempeng tersebut mengakibatkan adanya pengangkatan dan deformasi 

pada lantai samudera secara cepat pada batas kontinen. Pengangkatan tersebut 

membentuk pulau New Guinea dan rangkaian pegunungan Jayawijaya dengan 

tinggi puncak 5.000 m. Penyusupan lempeng yang terjadi mengakibatkan adanya 

pengangkatan batuan sedimen (karbonatan), kemudian diintrusi oleh magma pada 

batas tepi lempeng. Intrusi magma tersebut menghasilkan batuan beku kompleks 

yang berkomposisi batuan beku intermediet (dioritic).   

Struktur dominan pada zona Erstberg adalah Yellow Valley Syncline yang 

membentang luas dan membentuk sumbu lengkungan yang hampir vertikal dan 

tidak mempunyai penujaman semu. Sinklin menujam ke arah N 60° W, dan 

dibatasi oleh Formasi Kais, Faumai, dan Waripi limestone. Terdapat beberapa 

sesar regional yang membentang di sekitar kompleks Grasberg. Sesar Grasberg 

mempunyai arah umum N 60° E, dan berpotongan dengan sumbu dari Yellow 

Valley Syncline. Arah umum dari sesar pada Formasi Kali, Main Grasberg 

Intrusion (MGI), dan Andesit Dalam umumnya hampir paralel dengan sesar 

utama Grasberg (Call dan Nicholas, 2008). 

Secara regional, stratigrafi di sekitar daerah penelitian dibagi dalam empat 

kelompok besar, yang terdiri dari kelompok Kembelangan, kelompok New Guinea 

Limestone, kelompok Glacial Till dan kelompok Batuan Intrusi dan pemetaannya 

dapat dilihat pada Gambar 3.  Pembagian kelompok batuan pada regional distrik 

Erstberg (Call dan Nicholas, 2008) mengenai penjelasan masing-masing 

kelompok batuan dijelaskan sebagai berikut: 
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Gambar 4. Peta Geologi Distrik Ertsberg-Grasberg (Call dan Nicholas, 2008) 
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2.4.1. Kelompok Kembelangan 

Kelompok Kembelangan terbagi dalam empat formasi, yang terdiri dari: 

a. Formasi Kopai (Jkk) yang berumur jurrasic serta memiliki ketebalan 

sekitar 770 m, tersusun atas sandstone, siltstone, dan black limestone. 

b. Formasi Woniwagi (Jkkw) yang berumur cretaceous dengan total 

ketebalan sekitar 980 m, tersusun atas batu pasir kuarsa yang berlapis 

selangseling dengan mudstone.  

c. Formasi Piniya (Kkp) yang berumur cretaceous dengan ketebalan sekitar 

600 m dan tersusun atas siltstone dan shale. 

d. Formasi Ekmai berumur cretaceous mempunyai ketebalan mencapai 700 

m. Batuan penyusun formasi ini dibagi menjadi 3 sub kelompok yang 

terdiri dari: 

- Lapisan paling bawah dengan tebal 600 m merupakan unit glauconite 

sandstone (Kke). 

- Lapisan tengah dengan tebal sekitar 100 m merupakan lapisan calcareous 

shale (Kkel). 

- Lapisan paling atas merupakan lapisan yang tipis dengan ketebalan hanya 

4 m merupakan lapisan penciri berupa black calcareous shale (Kkeh). 

-  

2.4.2. Kelompok New Guinea Limestone 

Kelompok New Guinea Limestone terdiri dari empat formasi yang memiliki 

urutan dari paling muda ke tua adalah sebagai berikut (Call dan Nicholas, 2008). 

a. Formasi Kais (Tkl), berumur Oligocene – Pliocene dengan ketebalan 

mencapai 1.100 m yang terdiri dari empat bagian,yaitu : 

- Bagian tertua dengan ketebalan 300 – 350 m merupakan lapisan yang 

sangat penting untuk penentuan unit hidrostratigrafi. 

- Bagian kedua (Tk2) merupakan lapisan limestone, shale, dan 

perulangan sandstone dengan ketebalan total lapisan mencapai 80 m. 

- Bagian ketiga (Tk3) dengan ketebalan lebih kurang 200 m merupakan 

occasional imbedded sandstone. 
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- Bagian paling muda dari formasi ini (Tk4) dengan ketebalan sekitar 

500 m merupakan lapisan limestone dengan sisipan interbedded 

carbonaceous shale. 

b. Formasi Sirga (Ts), berumur oligocene dengan ketebalan antara 30-50 m 

yang tersusun oleh quartz zone sandstone dengan semen berupa kalsit, 

siltstone, sandy limestone. 

c. Formasi Faumai (Tf), berumur Eocene dengan ketebalan antara 120-150 

m dan terdiri dari lapisan massive limestone. 

d. Formasi Waripi (Tw), berumur Paleocene dengan ketebalan mencapai 

300 m yang merupakan lapisan Mg – dolomit dengan sisipan silt dan 

batupasir. 

 

2.4.3. Kelompok Glaciatill, Peat, dan Alluvium 

Kelompok Glaciatill, Peat, Alluvium merupakan kelompok batuan yang 

tidak terkonsolidasi yang berumur Pleistocene. Kelompok ini biasanya hadir pada 

lapisan teratas dan menutupi sebagian besar permukaan perbukitan. Endapan 

glaciatill paling besar terdapat di Cartenszewide. Di daerah ini juga diketahui 

tebalnya endapan aluvial sekitar 100 m. Adanya sinkholes pada daerah ini 

mencirikan bahwa daerah Cartenszewide merupakan bagian dari sistem karst 

alpine. Ketebalan aluvial di daerah Cartenszewide juga dapat dipakai sebagai 

acuan untuk memperkirakan ketebalan aluvial di Tsinga Valley. 

 

2.4.4. Kelompok Batuan Intrusi 

Ditinjau dari komposisi mineralogi batuannya, kelompok batuan intrusi ini 

merupakan batuan jenis diorit sampai quartz diorite yang berumur Pliocene di 

daerah sekitar struktural pada litologi karbonat. Dua buah intrusi primer yang ada 

di sekitar lokasi penelitian adalah GIC (Grasberg Intrusive Complex) dan 

Erstberg diorit, pada empat lokasi yaitu Wanagon, South Wanagon, Idenberg, dan 

Lembah Tembaga (subsurface). Juga akan ditemukan tubuh batuan beku yang 

ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan batuan intrusi primer. 
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2.5. Area Penelitian Tambang Bawah Tanah Grasberg Block Cave  

Area Tambang Bawah Tanah Grasberg Block Cave termasuk salah satu area 

tambang bawah tanah dalam area kontrak karya PT.Freeport Indonesia yang mulai 

dibangun dan dikembangkan pada aspek infrastruktur sejak  2004  dan mulai 

melakukan inisiasi caving atau aktivitas produksi sejak tahun 2018. Sedangkan 

akhir tahun 2018 sebagai awal inisiasi proses undercutting badan bijih batuan 

serta direncanakan terus berproduksi sampai tahun 2039 Badan bijih mineral pada 

area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave memiliki total cadangan mineral 

terprediksi mencapai 962 juta ton dengan target produksi 160.000 ton per hari 

pada tahun 2026. (Beard dan Brannon, 2018) 

 

 
Gambar 5. Area dan Model Cadangan Tambang Bawah Tanah PT. Freeport 

Indonesia (Departemen UG-Geotech dan Hidrologi PTFI, 2017) 
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Gambar 6. Data Besar Cadangan Tambang Bawah Tanah Terkakulasi 

 

Tambang GBC terletak tepat dibawah tambang Grasberg Open Pit dengan 

bentuk cadangan satu blok besar sehingga proses penambangan dilakukan dengan 

sistem block caving. Pembukaan tambang bawah tanah GBC  dengan metode 

block caving secara umum dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu: 

1. Pre-production planning  

2. Development  

3. Construction  

4. Mucking and Conveying  

5. Drawpoint Activation 

 

2.6. Kondisi Geologi Lokal Area Grasberg Block Cave  

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, komplek tambang Grasberg Block 

Cave berada pada Kelompok New Guine Limestone. Gambaran deskripsi geologi 

area Grasberg Block Cave dapat dilihat pada Gambar 7.Tipe batuan secara 

mendalam yang muncul pada tambang Grasberg Block Cave (Call dan Nicholas, 

2008) adalah sebagai berikut:  

 

2.6.1. Deskripsi Batuan Beku 

Jenis-jenis batuan beku pada daerah penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Intrusi Kali 
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Intrusi Kali adalah intrusi yang mempunyai umur paling muda dalam 

Grasberg Igneous Complex (GIC) dan memotong hampir semua tipe intrusi. 

Kali memotong sebagai korok (dike) selama kala Pliosen. Korok (dike) pada 

intrusi Kali mempunyai jurus (strike) N 130° E dengan besar sudut 

kemiringan (dip) sebesar 80° mengarah ke arah Selatan. Intrusi Kali 

membentang dari tengah GIC  hingga ke arah Barat  Daya dengan lebar 

diperkirakan 80 hingga 100 m. 

Pada intrusi Kali terdapat equigranular granodiorite yang mengandung 

kuarsa, plagioclase, hornblende, dan mengandung sedikit biotite. Warna 

dapat bervariasi antara abu-abu kebiruan hingga 

abu-abu muda, dan mempunyai ukuran butir bervariasi dari halus hingga 

butiran sedang. Intrusi Kali dipotong oleh urat kuarsa, K-Feldspar, urat 

sulfida dan kadang-kadang oleh urat anhydrite. Jenis alterasi yang muncul 

akibat adanya kuarsa, sericite, dan pirit umumnya disebut dengan QSP atau 

alterasi Phyllic (Phyllic alteration). Pada ketinggian 2700 mdpl, intrusi Kali 

umumnya tidak termineralisasi dan tidak teralterasi. Pada ketinggian 2700 

hingga 3200 mdpl, intrusi Kali umunya sangat keras, masif, dan jarang 

sekali ditemukan rekahan. Di dekat permukaan, diatas 5600 mdpl, Kali 

umumnya mudah pecah dan mempunyai banyak rekahan. 

 

b. Main Grasberg Intrusive (MGI) 

Main Grasberg Intrusive (MGI) Diorit umunya mempunyai umur lebih 

muda dibanding Dalam Andesit. MGI terbentuk oleh monzodiorite dengan 

butir sedang hingga kasar, dengan mineral antara lain kuarsa, 35-50% 

plagioclase, 2% hornblende, dan 3% biotite phenocryst, dengan ukuran 

bervariasi antara 3 hingga 10 mm. Korok (dike) utama yang ada di dalam 

MGI Diorit mempunyai ukuran butir plagioclase yang halus, umumnya 

panjang lebih kecil dari 1 cm. Warna tipe ini adalah abu-abu terang dan 

mempunyai tipe urat yang hampir sama dengan Kali, namun tidak 

ditemukan adanya anhydrite. MGI Diorit ditunjukkan oleh alterasi dalam 

bentuk stockwork yang mempunyai kadar bijih paling tinggi dalam GIC. 
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c. Karume Stockworks (Tip) 

Stocwork Karume yang membentang pada Ertsberg Diorit, dan 

memotong badan bijih Kucing Liar terletak pada bagian barat dari deposit. 

Karume dibatasi oleh intrusi Kali Selatan pada bagian Utara dan Erstberg 

stockwork pada bagian Selatan. 

 

d. Tertiary Plagioclase Dikes (TPD) 

Tertiary Plagioclase Dikes (TPD) secara mineralogi hampir mirip 

dengan intrusi Kali dan ditemukan sejajar dengan korok utama dari intrusi 

Kali. Ketebalan TPD bervariasi dalam skala centim hingga m, dan TPD 

umumnya ditemukan pada Waripi dan skarn Faumai dan berbatasan dengan 

Formasi Kali. 

 

e. Dalam Diorit (DLMD) 

Dalam Diorit terdiri dari batuan dengan ukuran butir yang sangat kasar 

hingga diorit porfiri yang halus. Hampir 50 persen dari diorit porfiri yang 

halus terdiri dari kristal phenocrysts plagioclase, amphibole, dan biotite 

dengan matrix microcrystalline yang membentuk DLMD. 

 

f. Dalam Fragmental (DLMF) 

Dalam Fragmental terbentuk dari bentuk menyerupai pipa yang tidak 

beraturan sepanjang hampir 500 m, mempunyai bentuk yang hampir masif, 

namun mempunyai ukuran butir yang halus dan terbreksiasi dengan skala 

antara centimeter hingga meter. Dalam Fragmental ditemukan pada 

ketinggian di atas 3.400 mdpl. 

 

g. Dalam Andesite / Dalam Trachy Andesite 

Umumnya mempunyai warna abu-abu muda, mempunyai karakteristik 

aphanitic dan dicirikan dengan adanya alterasi phyllic dan potassic dengan 

veinlet berupa QSP. Dalam Andesit ditemukan pada elevasi di bawah 3.400  
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2.6.2. Deskripsi Batuan Sedimen 

Batuan sedimen di atas Grup Kembelangan Atas dan Grup New Guinea 

bawah merupakan badan bijih yang menerus dari skarn pada Erstberg District. 

Akan dijelaskan lebih lanjut mengenai tipe batuan sedimen pada grup batu kapur 

New Guinea (New Guinea Limestone Group), dimulai dari formasi termuda yaitu 

Formasi Kais, hingga formasi yang paling tua yaitu Formasi Waripi. Bagian 

terbawah dari Grup Kembelangan, tidak akan dijelaskan lebih lanjut karena belum 

dilakukannya riset karena berada jauh dari permukaan bumi. 

 

a. Formasi Kais (Tk) 

Pada Formasi Kais (Tk) yang membentang di atas Formasi Faumai, 

terbentuk batu kapur berumur Miosen dengan tebal 1.255 m. Formasi ini 

dibagi dalam empat unit, dimulai dari yang paling bawah berdasarkan 

stratigrafi yaitu: 

- Bagian tertua (Tk1) dengan ketebalan sekitar 300-350 m merupakan 

lapisan Mg-limestone (Tk1), 30-50 m dari bagian lapisan ini merupakan 

lapisan yang sangat penting untuk penentuan unit hidrostratigrafi. 

- Bagian kedua (Tk2), merupakan lapisan limestone, shale, dan perulangan 

sandstone dengan ketebalan total lapisan mencapai 80 m. 

- Bagian ketiga (Tk3) dengan ketebalan kurang lebih 200 m merupakan 

occasional imbedded sandstone. 

- Bagian paling muda dari formasi ini (Tk4) dengan ketebalan sekitar 500 

m merupakan lapisan limestone dengan sisipan interbedded 

carbonaceous shale. 

 

b. Formasi Sirga (Ts) 

Formasi Sirga merupakan formasi penanda untuk mengidentifikasi 

sekuen stratigrafi, dan merupakan struktur utama yang nantinya akan 

menjadi lokasi dari tambang Grasberg Block Cave. Terbentuk pada umur 

Oligosen dengan batupasir menjadi batuan penunjuk, dengan tebal 30 

hingga 40 m, dan mempunyai jenis lempung karbonatan. Mengandung 

kuarsa yang buram dengan semen dari mineral kalsit. 
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c. Formasi Faumai 

Formasi Faumai membentang di atas Formasi Waripi, diindikasikan 

dengan adanya batu kapur dan batu kapur pasiran dan ditemukan adanya 

fosil. Formasi ini mengandung dolomite, dengan ukuran lanau yang 

berwarna coklat gelap keabu-abuan, dan terdapat dalam volume yang cukup 

besar. 

 

d. Formasi Waripi 

Formasi Waripi mempunyai tebal hingga 290 m dan secara stratigrafi 

berada di bawah Formasi Faumai yang berumur Paleosen. Formasi Waripi 

yang juga sama berumur Paleosen terbentuk dari dolomite dengan ukuran 

lanau dan kadang kala terdapat sisipan batupasir dan batulanau. Unit ini 

dicirikan dengan warna abu-abu yang terang hingga cokelat muda. Formasi 

ini mengandung bijih dengan kadar yang tinggi dan terdapat di dalam East 

Erstberg Skarn System (EESS), dan merupakan batuan utama pada Big 

Gossan dan Kucing Liar. 
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Gambar 7. Peta Geologi Lokal Area Grasberg Block Cave (Departemen UG-Geotech dan Hidrologi PTFI, 2017)
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2.7. Metode Penambangan Area GBC  

Sistem penambangan yang dilakukan oleh PTFI terbagi menjadi dua jenis, 

yaitu metode tambang terbuka (open pit mining) dan metode tambang bawah 

tanah (underground mining). Open pit mining dicirikan dengan bentuk tambang 

berupa kerucut terbalik di permukaan bumi, serta tanah penutup dikupas dan 

diangkut ke suatu daerah pembuangan yang tidak ada endapan mineral 

dibawahnya. Proses tambang terbuka ini dilakukan menggunakan sejumlah truk 

angkut (dump truck) dan mesin keruk (shovel). Operasi penambangan bawah 

tanah yang dilakukan di Grasberg Block Cave (GBC) menggunakan metode 

ambrukan blok (block caving) yaitu metode penambangan bawah tanah yang 

dilakukan dengan membuat daerah ambrukan, sehingga terjadi perambatan 

ambrukan (cave propagation) akibat beban dari bijih yang telah hancur diatasnya. 

Metode penambangan block caving biasanya digunakan untuk menambang 

endapan bijih yang terletak jauh dari permukaan bumi, dimana desain tambang 

dan pemrosesannya memanfaatkan gravitasi bumi. Block caving membutuhkan 

pengeluaran yang besar untuk pengembangannya dan umumnya digunakan untuk 

proyek industri dalam skala besar.  

 

2.7.1. Metoda Block Caving 

Block caving atau runtuhan blok adalah metoda penambangan dengan 

memotong besaran area luas penampang bagian bawah dari blok bijih untuk 

meruntuhkan bijih di atas level undercut. Dengan metode ini akan terbentuk gua-

gua ambrukan (cave) yang nantinya akan menyebabkan perambatan ambrukan 

(cave propagation) pada bijih akibat tekanan dari atas yang mempunyai beban 

dari bijih itu sendiri, dan sifat batuan yang berada di daerah cave yang mudah 

ambruk karena adanya gaya gravitasi Metode ini umumnya mempunyai biaya 

operasi yang lebih rendah per-tonnya dibanding metode penambangan bawah 

tanah yang lain, namun memiliki biaya modal yang besar dibanding metode lain. 

Syarat diterapkannya metode ini adalah area horizontal yang cukup luas untuk 

melakukan pemberaian, tanpa adanya dilusi dari dinding di sampingnya. Block 

caving umunya diterapkan untuk penambangan dengan cadangan bijih yang besar 

dan mempunyai kadar yang relatif seragam karena metode ini tidak membutuhkan 
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pemilahan. Bidang pada massa batuan dengan ukuran yang telah ditentukan 

diledakkan pada tahap undercutting, sehingga massa batuan yang terdapat di 

atasnya akan runtuh. Penarikan bijih hasil runtuhan pada bagian bawah kolom 

bijih menyebabkan proses runtuhan akan berlanjut ke atas sampai semua bijih di 

atas level undercut runtuh dan ditarik (mucking) pada drawpoint untuk proses 

selanjutnya.  Block caving dapat di terapkan pada cadangan bijih yang tebal (>30 

m). Keberhasilan operasi penambangan block caving sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik bijih, yang diantaranya adalah pola retakan yang sesuai. Harus 

tersedia bidang horizontal yang cukup untuk berkembangnya undercut sehingga 

dimulai proses runtuhan. 

 

 

Gambar 8. Fitur-Fitur Sistem Penambangan Block Caving ( Borquez, 1981) 

 

Penambangan metode block caving, sebelum tambang berproduksi, 

dilakukan proses pengembangan (development) dengan pembuatan terowongan 

utama yang memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Terowongan tersebut 
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memiliki ketinggian yang berbeda satu sama lain, dan umumnya disebut level. 

Pada tambang Grasberg Block Cave, terdapat beberapa level yaitu:  

a. Level undercut  

Merupakan level yang paling atas dari kegiatan penambangan 

menggunakan metode block caving. Pada level ini, dilakukan kegiatan 

undercutting, yaitu kegiatan pemboran dan pemberaian material pada drill 

drift untuk membuat rongga awal ambrukan. Lubang tembak yang dibentuk 

dari pemboran ini menyerupai bentuk kipas (fan drilling). Hal ini 

dimaksudkan untuk membentuk pilar untuk menyangga dan melindungi 

panel yang ada di level ekstraksi. 

 

b. Level Produksi (extraction level) 

Pada level ekstraksi dilakukan pengambilan bijih hasil pemberaian yang 

diledakkan di level undercut. Bijih akan runtuh ke daerah drawbell yang 

selanjutnya akan ditarik oleh loader pada lubang bukaan penting yaitu panel 

dan drawpoint. 

- Panel 

Panel yaitu lubang bukaan sebagai jalan angkut bijih yang telah 

terberaikan (broken ore) dari lubang bukaan penarikan bijih. Broken ore 

tersebut diangkut menggunakan LHD (Load Haul Dump) menuju lokasi 

penumpahan broken ore yang dilengkapi dengan pemecah batuan (rock 

breaker) untuk mereduksi ukuran broken ore yang berukuran besar agar 

dapat lolos dari grizzly. 

- Drawpoint 

Drawpoint merupakan lubang bukaan yang terdapat pada setiap panel 

yang berfungsi sebagai tempat penampungan broken ore yang jatuh dari 

level undercut. Pengangkutan broken ore ini juga menggunakan LHD 

yang kemudian dibawa melalui panel melalui grizzly. Single drawpoint 

adalah drawpoint yang menghubungkan satu panel saja, misalkan 

drawpoint eastatau drawpoint west. Double drawpoint merupakan 

drawpoint yang menghubungkan dua panel yakni drawpoint east dan 

drawpoint west. 
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c. Level Ventilasi  

Level ventilasi ini dibagi menjadi dua bagian, yakni level intake dan 

level exhaust. Ventilasi berfungsi untuk mengalirkan udara bersih ke level 

undercut, level ekstraksi, dan level conveyor. Selain itu juga berfungsi untuk 

mengalirkan udara kotor melalui sumur vertikal sepanjang 800 meter 

menuju permukaan dimana tempat kipas tambang dipasang. Penerangan 

berfungsi untuk memberikan cahaya dan aliran listrik pada tempat-tempat 

yang penting di level ekstraksi seperti di daerah fasilitas, kantor, dsb. 

 

d. Level Conveyor 

Level conveyor sebagai level berfungsi sebagai penunjang pengangkutan 

bijih yang berasal dari tiga level yang berada di dalam tambang. Bijih 

dialirkan menggunakan ban berjalan sampai ke tempat penampungan bijih 

(stockpile). Pada saat biji dialirkan melalui conveyor, bijih akan melewati 

secondary crusher sebagai tempat reduksi bijih yang kedua agar diperoleh 

bijih dengan ukuran yang lebih halus. 
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 III. TEORI DASAR 

 

 

 

  

3.1 Mekanisme Deformasi dan Gelombang Seismik  

Gempa bumi adalah efek dari getaran yang merambat pada lapisan batuan di 

permukaan bumi yang berasal dari pelepasan energi secara tiba-tiba pada area 

tertentu. Gempa bumi berasal dari energi deformasi yang merambat dalam lapisan 

tersebut yang memancarkan gelombang seismik serta berakibat pada perubahan 

bentuk baik dibawah permukaan maupun di permukaan. Perambatan gelombang 

pada lapisan batuan dipengaruhi oleh tingkat elastisitas batuan tersebut.  

 

Timbulnya deformasi tersebut akibat adanya gaya yang bekerja pada batuan  

yaitu, confining stress, tensional stress, compressional stress dan shear stress. 

Deformasi pada batuan terjadi akibat peningkatan stress yang bekerja pada batuan 

tersebut. Adapun gaya yang bekerja pada bagian permukaan luar benda (kompresi 

atau dilatasi) yang dilawan oleh gaya dari dalam benda (stress in-situ) berdampak 

pada bentuk benda, tetap pada kondisi semula atau tidak, bergantung pada tingkat 

elastisitas benda atau batuan.  Ketika batuan atau medium melewati batas 

elastisnya, maka batuan tidak akan kembali ke bentuk semula. Tekanan (stress) 

merupakan gaya per satuan luas yang apabila diterapkan pada batuan, maka akan 

terjadi deformasi yang menyebabkan terjadinya regangan (strain), yang 

menyatakan jumlah deformasi per satuan luas. (Telford dkk., 1990). 
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Tegangan (stress) didefinisikan sebagai gaya persatuan luas Persamaan 

matematis dari tegangan (σ): 

𝜎 =  
𝐹

𝐴
 

Dimana =   𝜎 = Tegangan (N/m2 atau Pa) 

   F = Besar Gaya yang bekerja (N) 

            A = Luas Penampang (m2) 

Gaya yang dikenakan tegak lurus terhadap benda maka tegangan tersebut 

normal, jika gaya berarah tangensial terhadap luas maka tegangan tersebut tegangan 

geser (tensile stress), sedangkan jika gayanya mempunyai arah sebaliknya, 

sehingga menyebabkan batang tersebut mengalami tekan, maka terjadi tegangan 

tekan (compressive stress). Nilai dari komponen tegangan pada suatu titik akan 

bervariasi, tergantung arah dari sumbu dimana tegangan tersebut bekerja. 

Walaupun ada perbedaan dalam menentukan arah tertentu dari sumbu koordinat 

untuk semua komponen tegangan dan regangan. Tegangan yang bekerja pada 

permukaan medium merupakan tegangan utama (Principal stress) yang dinotasikan 

sebagai 𝜎1, 𝜎2, 𝜎3 dimana nilai 𝜎1 (major principal stress) ≥ 𝜎2 (intermediate 

principal stress) ≥ 𝜎3 (minor principal stress). 

 

Energi yang menjalar ini dapat berupa energi deformasi, energi gelombang, 

dan lain-lain yang dipancarkan dalam bentuk gelombang seismik  Salah satu 

sumber gelombang seismik adalah yang disebabkan dari deformasi batuan  yang 

dijelasskan dalam elastic rebound theory dimana batuan mengalami deformasi 

akibat stress yang melebihi daya elastisitas  batuan tersebut sehingga tidak dapat 

mempertahankan keadaan semula dan terjadilah failure.  

 
Gambar 9. Elastic Rebound Theory (Lowrie, 2007) 

(1) 
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Penambahan beban gaya secara bertahap digambarkan oleh perkembangan 

dari keadaan 1 ke keadaan 2. Gambar 5 menunjukkan pada keadaan awal dengan 

bagian A dan B merupakan batuan kompak yang ditandai dengan garis-garis yang 

menyambung (keadaan 1). Karena ada gaya yang bekerja (gaya kompresi) pada 

batuan tersebut maka masing-masing bagian batuan tersebut bergeser ke arah yang 

berlawanan (keadaan 2), sehingga terjadi deformasi pada batuan tersebut. Sifat 

elastik batuan akan menyebabkan batuan terdeformasi (berubah bentuk) sesuai 

dengan arah dan besar gaya yang diterapkan. Akhirnya batuan yang mengalami 

deformasi tidak dapat lagi menahan akumulasi stress yang melampaui batas 

elastisitas batuan sehingga batuan pecah menjadi dua bagian (kondisi 3). Dimana 

pecahnya batuan ini merupakan perpindahan yang menyebabkan patahan dan 

cracking sebagai efek minornya. Peristiwa ini dikenal dengan gempa bumi. 

Semakin tinggi kekuatan batuan dalam menahan stress maka semakin besar pula 

energi yang dilepaskan (Lowrie, 2007). Dengan perkataan lain, semakin besar 

periode ulang suatu gempabumi semakin besar pula gempabumi yang akan terjadi. 

Semakin besar magnitudo gempabumi maka makin besar pula percepatan tanah 

yang terjadi di suatu tempat. 

 

3.2 Stress dan Tremor Pada Area Tambang  

Sistem stress pada area tambang merupakan hasil dari superposisi kondisi 

stress pada fase pra-penambangan dan mining-induced stress ( selama proses 

penambangan). Ketika stress melebihi kekuatan massa batuan maka akan terjadi 

kerusakan. Pada lingkungan tambang yang dinamis, perubahan kondisi stress 

secara tiba-tiba yang disebabkan oleh kegiatan blasting atau perubahan kondisi 

stress secara bertahap, yang berasal dari kegiatan penggalian misalnya, juga dapat 

menyebabkan kerusakan. Proses ekskavasi pada tambang batuan keras 

menghasilkan konsentrasi stress yang mana juga menjadi tempat energi strain 

terakumulasi (Beck, dkk., 1997).  

 

Secara umum, tekanan pada area tambang bawah tanah dipengaruhi oleh 

berat beban di atasnya (overburden), hubungan bukaan massa batuan di sekitarnya 
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(kedalaman overburden, dan lain-lain.), diskontinuitas geologis (patahan, bedding 

plane, dan lain-lain), dan karakteristik fisik dari batuan di sekitarnya.  Kondisi 

energi strain pada massa batuan yang terakumulasi tersebut dapat “hilang” melalui 

local rock fracture, proses transfer energi, dipertahankan sebagai elastic strain,  

atau “teradiasi” sebagai gelombang seismik yang berasal dari kerusakan yang 

disebabkan oleh kondisi ketidakstabilan batuan seperti patahan, retakan, dan 

crushing (Beck, dkk., 1997). Struktur dengan tingkat elastisitas yang tinggi, 

dibandingkan dengan batuan induk pada struktur tersebut, lebih mampu storing 

energi strain (McGarr, dkk., 1975).  

 

Secara garis besar stress pada batuan terbagi menjadi 2 yaitu virgin stress 

(stress in-situ) dan induced stress. Dimana Virgin  (in-situ) Stress adalah stress 

yang terdapat pada batuan sebelum batuan dikenai gangguan atau mekanisme 

tertentu sedangkan induced stress adalah stress yang timbul akibat adanya 

gangguan tersebut. Pada area tambang, gangguan yang dimaksud adalah gangguan 

yang berasal dari kegiatan penambangan seperti proses penggalian untuk 

pengembangan tunnel tambang, proses peledakan produksi dan pembukaan area, 

dan lain-lain. 

  

3.2.1.  Stress in-situ 

Stress in-situ adalah stress bawaan atau stress asli yang terdapat pada batuan 

sebelum dikenai gangguan (contohnya proses ekskavasi). Stress in-situ meliputi 

stress gravitasi, stress tektonik, stress residual, dan stress terestrial. Stress terestrial 

adalah stress yang disebabkan oleh variasi suhu musiman dan harian, dan air pasang 

(Amadei dan Stephansson, 1997). Faktor-faktor ini sering diabaikan tetapi dapat 

mempengaruhi pengukuran besar stress pada kedalaman yang dangkal hingga 

sangat dangkal. Namun faktor-faktor ini tidak terlalu berpengaruh besar pada 

kondisi stress pada kedalaman yang cukup dalam. 

  

a. Gravitational Stress 

Stress akibat gravitasi (Gravitational Stress) merupakan stress yang berasal 

dari berat beban overburden per unit area pada titik tertentu dalam sebuah 
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massa batuan. Komponen vertikal stress, σv, diasumsikan sebagai fungsi 

kedalaman dan didefinisikan sebagai:  

𝜎𝑣 = 𝜌. 𝑔. 𝑧  

Dimana, 𝜌 adalah densitas batuan (kg/m
3

),  

    g adalah the percepatan gravitasi  (9.81 m/s
2

),  

    z adalah kedalaman dibawah permukaan 

 

b. Tectonic  Stress 

Stress tektonik terbagi menjadi 2 kategori yaitu stress tektonik aktif dan 

stress tektonik “sisa”. Namun, perlu diingat bahwa kondisi stress terkini pada 

suatu area mungkin saja tidak berhubungan dengan struktur geologi. Kondisi 

stress sudah berubah akibat proses tektonik seperti patahan dan lipatan. 

Stress tektonik berskala besar disebabkan oleh: (Amadei dan Stephansson, 

1997) 

- Gaya tarik dari proses pergeseran di sepanjang dasar litosfer,  

- Tarikan lempeng di zona subduksi,  

- Dorongan punggungan dari punggungan samudera, dan  

Pada skala lokal, tekanan tektonik disebabkan oleh  

- Pelekukan disebabkan beban permukaan,  

- Perubahan isostatik,dan  

- Pelebaran lantai samudera. 

 
Gambar 10.  Stress  Tektonik (Amadei dan Stephansson, 1997) 

 

 

(2) 
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c. Residual Stress  

Stress residual adalah stress yang tersisa pada batuan setelah mekanisme 

yang bekerja pada batuan terhenti (Hyett, dkk., 1986). Jika massa batuan 

telah dikenai beban tinggi dan adanya perubahan kondisi, tekanan dapat 

terkunci saat kondisi berubah atau beban berkurang. Batuan kemudian 

menyeimbangkan kekuatan internal (tekanan dan tarikan) dan mencapai 

keseimbangan baru. Pentingnya peran stress residual ini sulit untuk 

diestimasi namun stress residual dipercayai berkontribusi dalam fenomena 

rockburst, surface spalling, dan sheet jointing. Stress residual juga 

mempengaruhi pergerakan pada batuan baik secara langsung maupun dalam 

jangka waktu tertentu ketika batuan dibongkah dalam skala kecil (drilling 

dan coring) maupun skala besar (caving dan ekskavasi) (Amadei and 

Stephansson, 1997). Terdapat tiga persyaratan mendasar untuk tegangan sisa 

terbentuk (Hyett, dkk. 1986):  

 

- Perubahan pada tingkat energi (perubahan temperatur dan stress) 

- Sifat heterogenetik pada batuan yang disebabkan oleh material penyusun 

yang berbeda-beda  

- Ada kecocokan antar setiap unsur atau komponen pada batuan. 

 

3.2.2 Secondary Stress (Mining Induced Stress) 

Secondary stress atau induced stress adalah hasil dari proses redistribusi dari 

stress in-situ akibat dikenai gangguan. Gangguan tersebut bisa bersifat natural 

seperti perubahan kondisi (drying, swelling, atau konsolidasi) atau bisa karena 

aktivitas manusia (ekskavasi, pumping, atau ekstraksi energi) (Herget, 1988). Jika 

batuan diasumsikan elastis dan beban berada pada satu sumbu (uniaksial), pola 

redistribusi stres akan berbentuk seperti “aliran” di sekitar bukaan, yang merupakan 

lintasan aliran stress utama. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 11 dibawah.   
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Gambar 11. Aliran Stress Pada Bukaan Circular 

Jarak garis yang lebih pendek antara garis aliran yang ditunjukkan diatas 

(garis putus-putus)  menunjukkan peningkatan stres, dan jarak yang lebih renggang 

menunjukkan penurunan stres dibandingkan dengan stress in-situ. Pada jarak 

tertentu (cukup jauh)  dari batas bukaan atau dinding-dinding bukaan, kondisi 

stress area tersebut pada dasarnya tidak terganggu; karenanya proses penggalian 

hanya mengganggu kondisi stres area secara lokal. 

 

Kondisi stress pada area bukaan juga dipengaruhi oleh  geometri bukaan itu 

sendiri. Seperti yang dicontohkan melalui Gambar 11 diatas bahwa “aliran” stress 

terlihat “halus” dengan kondisi geometri bukaan berbentuk sirkular, berbeda hal 

ketika bentuk bukaan bukan sirkular dimana keadaan tekanan di sekitar penggalian 

meningkat secara dramatis. Bentuk bulat memberikan aliran yang lebih halus di 

sekitar penggalian, dibandingkan dengan misalnya, bentuk persegi atau persegi 

panjang. Sudut-sudut pada geometri tambang menjadi titik konsentrasi stres. Jika 

geometri penampang bukaan memiliki lebar lebih panjang dalam satu arah dan 

bentuk geometri penampang memiliki sudut yang tajam, aliran stress atau area 

dengan tingkat stress yang rendah terbentuk di tengah atap bukaan, sementara ada 

area dengan peningkatan stress yang cukup tinggi berapa pada bagian dinding 

bukaan seperti yang terlihat pada Gambar 12. 
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Gambar 12. Aliran Stress pada bukaan atau  tunnel paralel dengan 

geometri bersudut ( Hoek dan Brown, 1982) 

 

Peristiwa seismik terinduksi kegiatan tambang menunjukkan bahwa getaran 

pada area tambang yang kuat yang mengubah keadaan stress dalam massa batuan 

selanjutnya menimbulkan tremor-tremor lainnya dimana lokasi dari 60% peristiwa 

tersebut berada atau terperangkap di sepanjang area yang tingkat stressnya 

meningkat.  Karena itu, kegiatan berupa pengangkatan massa batuan 

(penggalian/caving) biasanya mengubah kesetimbangan stress yang ada dalam 

massa batuan. Ini akan menyebabkan redistribusi stress yang menyebabkan 

rekahan dan pergerakan massa batuan di sepanjang bidang retakan. 

 

Ketika batuan mengalami fracture, proses tersebut memproduksi emisi 

getaran mikroseismik dengan magnitudo yang berbeda-beda yang menjalar 

sebagai gelombang elastis dalam sudut penjalaran yang bervariasi dalam batuan.  

Dengan meningkatnya kondisi stress baik dalam shear atau tension, besar patahan 

juga akan meningkat seiring dengan jumlah terbentuknya. Material batuan yang 

kaku dan kuat seperti dyke merupakan jenis batuan yang mampu menghasilkan 

tingkat seismisitas yang tinggi. Patahan dapat menghasilkan event-event dengan 

magnitudo besar akibat pergeseran permukaan struktur yang cukup besar ketika 

dipengaruhi oleh aktivitas penambangan (Durrheim, dkk., 2006).  Banyak event-

event besar terjadi dekat dengan patahan maupun bagian advancing excavation 

face.  

 

Gibowicz (1990) menyatakan bahwa terdapat 2 tipe tremor pada area 

tambang yang sering terobservasi= (a) yang dipengaruhi oleh operasi 

penambangan, yang terasosiasi dengan formasi patahan dan (b) yang terasosiasi 

dengan pergerakan diskontinuitas geologi utama pada area tersebut.  Hal ini 
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menjadi kunci pembeda untuk membedakan antara event-event yang memang 

terjadi karena “terinduksi oleh aktivitas penambangan” dengan event-event yang 

“tertrigger oleh kegiatan penambangan”. Perbedaan ini penting karena karena 

event-event yang terinduksi oleh kegiatan penambangan sebagian besar bergantung 

pada perubahan energi pada area penambangan yang menyebabkan kerusakan 

massa batuan. Dalam kasus ini, respon seismik terhadap kegiatan penambangan 

akan relatif proporsional terhadap skala dan pengaruh dari kegiatan penambangan. 

Namun, untuk triggered seismicity, massa batuan memang sudah pada kondisi 

tidak stabil, dimana dengan kondisi ini hanya membutuhkan perubahan energi 

yang cukup kecil dari kegiatan penambangan untuk menyebabkan kerusakan 

berskala besar dan event-event seismik yang besar. Terdapat 6 mekanisme sumber 

tremor pada area tambang akibat terinduksi oleh kegiatan penambangan yaitu, 

cavity collapse (runtuhan batu dari caving), pillar burst, tensional fault, dan 3 tipe 

patahan .  6 mekanisme dasar tersebut yaitu, (Hasegawa, dkk., 1989) 

 
Gambar 13. 6 Mekanisme Tremor Pada Area Tambang 

 

3.3 Gelombang Seismik  

Gelombang merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya usikan 

atau gangguan berupa energi dari satu sumber yang merambat ke segala arah pada 

titik-titik tertentu. Gelombang seismik adalah gelombang yang merambat baik di 

dalam maupun di permukaan bumi yang berasal dari sumber seismik seperti dari 

sumber gempa. Gelombang seismik termasuk gelombang mekanik yang mana 

gelombang ini membutuhkan medium rambat dan partikel dari medium berosilasi 

ketika gelombang melewatinya. Gelombang ini yang nanti tercatat oleh 
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seismometer sebagai seismogram. Dimana dalam gelombang ini membawa 

informasi mengenai sumbernya dan kondisi medium rambatnya (Afnimar, 2009) . 

 

Gelombang seismik adalah gelombang yang menjalar di dalam bumi. 

Gelombang seismik sering timbul akibat adanya gempa bumi atau ledakan. 

Gelombang seismik diukur dengan menggunakan seismometer. Gelombang 

seismik dibagi menjadi dua yaitu gelombang badan dan gelombang permukaan. 

  

Gelombang seismik yang melewati interior bumi disebut sebagai gelombang 

badan (body waves) dan gelombang seismik yang merambat di permukaan disebut 

gelombang permukaan (surface waves). Adapun gelombang badan yang terekam 

dapat berupa gelombang P dan gelombang S, sedangkan gelombang permukaan 

dapat berupa gelombang Love dan gelombnag Rayleigh (Afnimar, 2009). 

3.3.1 Gelombang Badan (Body Waves) 

Merupakan tipe gelombang seismik yang merambat di bawah permukaan 

bumi. Disebut pula sebagai free waves karena menjalar ke segala arah di bawah 

permukaan bumi. Gelombang badan menjalar melalui interior bumi dan efek 

kerusakannya cukup kecil. Secara umum diklasifikasikan menjadi dua jenis 

berdasarkan gerak partikel pada medium, arah penjalaran dan jenis medium yang 

dapat dilaluinya, yaitu gelombang P dan gelombang S. 

 

Gelombang Primer (Pressure Wave) merupakan gelombang yang arah 

partikelnya sejajar dengan arah rambatannya. Gelombang ini biasa disebut dengan 

gelombang longitudinal. Gelombang primer memiliki kecepatan yang paling besar 

dibandingkan gelombang lainnya dan dapat menembus di semua medium. 

Gelombang ini lebih awal terekam oleh seismometer dibanding gelombang S, hal 

tersebut dikarenakan kecepatannya yang lebih tinggi. Umumnya kecepatan 

gelombang P meningkat seiring bertambahnya kekompakan suatu material 

Gelombang P dapat merambat di segala medium (solid maupun liquid) dengan arah 

perambatannya berbentuk longitudinal dimana medium yang dilewatinya akan 

tampak mengalami tekanan dan peregangan (Pushpull/ compressional waves).  
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Gambar 14. Pola Rambatan Gelombang Pressure (Shearer, 2009) 

Gelombang Sekunder (Shear wave) adalah salah satu gelombang badan (body 

wave) yang memiliki gerak partikel tegak lurus terhadap arah rambatnya serta 

waktu tibanya setelah gelombang P. Gelombang ini tidak dapat merambat pada 

fluida, sehingga pada inti bumi bagian luar tidak dapat terdeteksi sedangkan pada 

inti bumi bagian dalam mampu dilewati. Gelombang S terdiri dari dua komponen 

yaitu gelombang SV dan gelombang SH.  Gelombang SV adalah gelombang S yang 

gerakan partikelnya terpolarisasi pada bidang vertikal, sedangkan gelombang SH 

adalah gelombang S yang gerakan partikelnya horizontal. (Afnimar, 2009) 

 

Kegunaan gelombang P dan gelombang S dalam ilmu kegempaan adalah 

untuk menentukan posisi hiposenter gempa. Amplitudo gelombang P juga 

digunakan dalam perhitungan magnitudo gempa. 

 
Gambar 15. Pola Rambatan Gelombang Shear (Shearer, 2009) 

3.3.2 Gelombang Permukaan 

Gelombang permukaan merupakan gelombang yang merambat dipermukaan 

bumi. Gelombang permukaan memiliki waktu penjalaran yang lebih lambat 

daripada gelombang badan. Karena frekuensinya yang rendah, gelombang 

permukaan lebih berpotensi menimbulkan kerusakan pada bangunan daripada 

gelombang badan. Amplitudo gelombang permukaan akan mengecil dengan cepat 

terhadap kedalaman. Hal ini diakibatkan oleh adanya dispersi pada gelombang 
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permukaan, yaitu penguraian gelombang berdasarkan panjang gelombangnya 

sepanjang perambatan gelombang.  Terdapat dua tipe utama yaitu gelombang Love 

dan gelombang Rayleigh. Keduanya diklasifikasikan berdasarkan arah pergerakan 

perambatannya.  

 

Gelombang Rayleigh terbentuknya  karena adanya interaksi antara bidang 

gelombang SV dan P pada permukaan bebas yang kemudian merambat secara 

paralel terhadap permukaan (Afnimar, 2009). Pada gelombang Rayleigh, partikel 

gelombang bergerak secara vertikal. Sehingga gelombang Rayleigh hanya 

ditemukan pada komponen vertikal seismogram. Sumber yang lebih dekat ke 

permukaan akan menimbulkan gelombang Rayleigh yang lebih kuat dibandingkan 

sumber yang terletak di dalam bumi (Lay dan Wallace, 1995). Waktu perambatan 

gelombang Rayleigh lebih lambat daripada gelombang Love. Gelombang Rayleigh 

adalah gelombang yang dispersif dengan periode yang lebih panjang akan lebih 

cepat mencapai material yang lebih dalam dibandingkan dengan gelombang yang 

memiliki periode pendek. Hal ini menjadikan gelombang Rayleigh sebagai alat 

yang sesuai untuk menentukan struktur bawah tanah di suatu area. 

 
Gambar 16. Gelombang Rayleigh  (Braile, 2006) 
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Gelombang Love merambat pada permukaan bebas medium berlapis dengan 

gerakan partikel seperti gelombang SH. Gelombang Love adalah gelombang 

permukaan yang menyebabkan tanah mengalami pergeseran kearah horizontal. 

Arah penjalaran gelombang ini mirip dengan gelombang S, namun merambat pada 

permukaan. arah perambatan gelombang Love terhadap suatu medium tampak 

menyerupai gelombang S.Gelombang Love memiliki cepat rambat yang lebih besar 

dibanding gelombang Rayleigh. Gelombang Love terbentuk karena adanya 

interferensi konstruktif dari gelombang SH pada permukaan bebas.  

 
Gambar 17. Gelombang Love  (Braile, 2006) 

 

3.4 Seismik Tambang  

Dalam seismologi tambang, seismik didefinisikan sebagai hasil dari getaran 

induksi di bumi sebagai fenomena dinamika tambang seperti kenaikan stress 

gradient serta gempa buatan berasal dari aktifitas ekstraksi (Gibowicz, dkk., 1994; 

Hardy dan Mowrey, 1967 dalam Suroyo, 2016). Aktifitas seismik induksi ini terjadi 

di area tambang dan berpengaruh terhadap keamanan dan keberlangsungan 

tambang. ini akan mempengaruhi dinamika proses failure pada masa batuan dimana 

sesmik induksi akan diikuti dengan perubahan yang sangat kecil (infinitesimal) 

strain, deformasi lemah, rekahan (fracture), hingga kerusakan terlihat pada stress 
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yang tinggi. Seismik yang terjadi secara langsung juga dipengaruhi oleh kondisi 

struktur geologi yang kompleks, dynamic ground pressure, serta aktifitas 

pertambangan yang terus menerus dilakukan.  

 

Hampir semua kejadian seismisitas mempunya magnitudo kurang dari 0 

(skala Richter) atau disebut mikroseismik event yang terpicu oleh aktivitas 

peledakan. Akan tetapi banyak kejadian seismik yang lebih besar kekuatannya tidak 

selalu dikendalikan oleh produksi ledakan, hal ini mengindikasikan proses re-

distribusi stress periode panjang bertanggung jawab untuk event seismik yang 

terjadi. Monitoring event ini yang digunakan untuk identifikasi area kritis potensi 

bencana rockburst. (Lendhart, 1989, Senfaute, dkk., 1997 dalam Nugraha, 2018)  

 

Pada lapangan pertambangan, kejadian yang sering teramati sebagai akibat 

dari perubahan stress adalah rockburst. Rockburst merupakan hasil kombinasi 

antara seismic event, diskontinuitas, dan sifat dari massa batuannya itu sendiri.  

Rockburst berkaitan dengan event seismik yang terjadi di area tambang terkait 

dengan kerusakan batuan. Yang mana dari kerusakan ini (rockburst) dapat 

menimbulkan seismic event. Namun tidak semua seismic event berasal dari 

rockburst Dikarenakan penyebab rockburst yang berbeda-beda, beberapa macam 

mekanisme sumber gempa dapat diobservasi yang menyebabkan pola perekaman 

seismik yang kompleks. (Lendhart, 1992).  

 

Seismic event adalah gelombang yang disebabkan oleh fraktur pada massa 

batuan. Aktivitas seismik khususnya mikroseismik event pada lapangan 

pertambangan umumnya tergantung pada kedalaman, rata-rata produksi, geometri 

pertambangaan, struktur geologi, dan keadaan stress tektonik pada zona tersebut 

dimana faktor-faktor ini cukup berpengaruh terhadap level seismisitas area 

pertambangan (dalam hal ini area tambang bawah tanah). 

 

3.5 Mikroseismik  

Mikrotremor adalah getaran alami dengan amplitudo rendah dari tanah yang 

ditimbulkan oleh peristiwa alam maupun buatan manusia seperti aktivitas 

peledakan, pemboran, pengerukan, dan lain-lain yang dapat menggambarkan 



38 
 
 

 

kondisi geologis dekat permukaan. Mikrotremor merupakan getaran tanah dengan 

amplitudo pergeseran sekitar 0,1-1 μm dan amplitudo kecepatan 0,001 cm/s sampai 

0,01 cm/s (Mirzaoglu, dkk., 2003).  

 

Mikroseismik merupakan aktivitas gelombang seismik yang berukuran kecil, 

sama seperti dalam proses gempa bumi hanya saja belum tentu dirasakan oleh 

manusia. Pada area pertambangan menunjukkan bahwa aktivitas seismik sangat 

bervariasi dari gempa berskala kecil sampai berskala besar yang terhubung dengan 

kerusakan signifikan akibat kejadian seismik. Untuk memprediksi kerusakan ini 

maka digunakan metode mikroseismik sebagai metode utama untuk memantau 

aktivitas seismik dan kondisi batuan. Metode ini digunakan untuk menentukan 

stabilitas tambang dari gangguan seismik akibat tekanan pada massa Peningkatan 

tajam aktifitas mikroseismik dan energinya diidentifikasi sebagai prekursor akan 

terjadinya rockburst, rock slip, dan pelepasan stress batuan. Lokasi event seismik 

juga membantu identifikasi area stress pada lapisan batuan dan untuk mitigasi 

seismik hazard pada area tambang (Shah dan Labuz, 1995).  

 

3.6 Penentuan Hiposenter 

Penentuan titik sumber seismik ini sangat penting untuk mengindikasikan 

lokasi yang berpotensi akan mengalami kerusakan (Mendecki, dkk., 2010) Hal ini 

juga dapat membantu untuk memprediksi sifat dan kondisi batuan kedepannya 

akibat aktivitas penambangan. Dalam menentukan lokasi sumber event ini akan 

cukup sulit karena kecepatan struktur yang rumit serta kondisi batuan yang 

anisotropis. Dalam penentuan lokasi sumber gempa menggunakan beberapa standar 

yang digunakan dalam prosesor seismik event diantaranya:  

 

3.6.1. Metode Geiger (Geiger, 1912) 

Penentuan lokasi sumber berdasarkan least square method dilakukan dengan 

mengilustrasikan sumber gempa dalam sistem koordinat (x0, y0, z0) pada waktu awal 

(t0).  Metode ini merupakan proses iterasi yang menggunakan optimasi Gauss-

Newton untuk menentukan lokasi gempa bumi atau peristiwa seismik dengan 

prosedur penentuan lokasi hiposenter gempa berdasarkan kuadrat terkecil. Namun 



39 
 
 

 

dalam penentuan waktu awal (t0) dan posisi sumber gempa (x0, y0, z0) yang tepat 

perlu digunakan asumsi bahwa penyelesaian menggunakan metode ini hanya dapat 

dilakukan pada gempa lokal, karena pada jarak yang cukup jauh bentuk spherical 

bumi akan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dari penjalaran gelombang 

seismik. Selain itu digunakan pendekatan velocity model dimana bumi bersifat 

homogen sehingga kecepatan perambatan gelombang dianggap konstan. 

 

Hiposenter adalah lokasi fisik dari sumber gempa, biasanya diberikan dalam 

longitude (x0), latitude (y0), dan kedalaman di bawah permukaan (z0). Saat 

hiposenter dan waktu asal ditentukan oleh waktu kedatangan fase seismik dimulai 

oleh gempa pertama, lokasi akan dihitung sesuai dengan titik di mana gempa 

dimulai.  

 

Parameter yang diperlukan dalam penentuan posisi sumber gempa ialah 

waktu datang baik waktu datang sebagai hasil dari pengamatan (observed) dan 

waktu datang sebagai hasil dari perhitungan (calculated) serta lokasi stasiun 

pengamatan. Waktu datang terkalkulasi pada stasiun i dapat dituliskan sebagai: 

ti 
cal = 

√(𝑥𝑖−𝑥0)2+(𝑦𝑖−𝑦0)2+(𝑧𝑖−𝑧0)2 

𝑉𝑖
 + t0                                 (3) 

Dengan ti adalah waktu tempuh pada lokasi stasiun yang sudah diketahui 

koordinatnya (𝑥i, 𝑦i, 𝑧i), lokasi hiposenter (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0),  t0 adalah waktu asal (original 

time), dan vi adalah kecepatan gelombang pada stasiun. Persamaan ini memiliki 4 

variabel yaitu x, y, dan z sebagai fungsi posisi serta waktu (t) sehingga dibutuhkan 

paling sedikit 4 pengamatan waktu datang dari setidaknya 3 buah stasiun 

perekaman.  

 

Ide dasar dari penyelesaian metode ini adalah hasil perhitungan secara 

modelling (calculated) harus mendekati nilai hasil observasi yang secara matematis 

tertulis sebagai berikut:  

ti 
cal (x0,  y0, z0,  t0) ≈  ti

obs                           (4) 
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 Berdasarkan nilai waktu datang hasil pengamatan (ti
obs)dan waktu datang 

hasil perhitungan (ti 
cal) memiliki nilai selisih yang kemudian kita sebut sebagai 

residual (misfit) yang dirumuskan sebagai: 

𝑟 = ti 
cal  - ti 

obs                                    (5) 

Persamaan penyelesaian lokasi gempa merupakan persamaan non-linier 

dimana tidak ada hubungan linier antara waktu datang teramati (ti 
obs) dengan 

koordinat spasial dan temporal dari sumber. Hubungan non-linier ini muncul akibat 

penentuan jarak dan azimuth sumber dari setiap pengamatan, serta dari model 

prediksi waktu kedatangan sebagai fungsi jarak dan kedalaman.  

 

Dalam penentuan lokasi sumber, maka persamaan non-linier tersebut perlu 

didekati dengan persamaan linier dan dilakukan dengan proses iterasi dimana 

dilakukan initial trial solution. Setiap iterasi, maka diperhitungkan untuk koreksi 

vector (Dx, Dy, Dy, Dt) berdasarkan metode least square yang diperoleh dari 

perhitungan sebelumnya ke penyelesaian yang baru hingga mendapatkan nilai 

dengan kriteria yang dimiliki berdasarkan persamaan 3. 

 

3.6.2. Metode Simpleks (Gendzwill dan Prugger, 1985) 

Untuk penyelesaian dari satu sumber menggunakan persamaan 3 pada 

masing-asing sensor sehingga dalam penyelesaian persamaan memenuhi n 

persamaan dimana n adalah banyaknya sensor, digunakan metode simplex. Metode 

simpleks merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang 

digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang 

berhubungan dengan pengalokasian sumber gempa secara optimal. Metode 

simpleks ini memanfaatkan  penyelesaian numerik beberapa persamaan linier. 

Dimana dalam hal ini diketahui berdasar waktu penjalaran gelombang: 

 

𝛥𝑠 = 𝑣 𝛥𝑡                                                                                  (6)                     

dan  

𝑠𝑖 = 𝑠0+ 𝛥𝑠0
i                                                                                                                                    (7) 
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[

2(𝑥0 − 𝑥1)
2(𝑥0 − 𝑥2)
2(𝑥0 − 𝑥3)
2(𝑥0 − 𝑥4)

2(𝑦0 − 𝑦1)
2(𝑦0 − 𝑦2)
2(𝑦0 − 𝑦3)
2(𝑦0 − 𝑦4)

2(𝑧0 − 𝑧1)
2(𝑧0 − 𝑧2)
2(𝑧0 − 𝑧3)
2(𝑧0 − 𝑧4)

∆𝑠01

∆𝑠02

∆𝑠03

∆𝑠04

|

𝑥
𝑦
𝑧
𝑠0

] =

 

[
 
 
 
 
∆𝑠01

2 + 𝑥0
2 + 𝑦0

2 + 𝑧0
2 − 𝑥1

2 − 𝑦1
2 − 𝑧1

2

∆𝑠02
2 + 𝑥0

2 + 𝑦0
2 + 𝑧0

2 − 𝑥2
2 − 𝑦2

2 − 𝑧2
2

∆𝑠03
2 + 𝑥0

2 + 𝑦0
2 + 𝑧0

2 − 𝑥3
2 − 𝑦3

2 − 𝑧3
2

∆𝑠04
2 + 𝑥0

2 + 𝑦0
2 + 𝑧0

2 − 𝑥4
2 − 𝑦4

2 − 𝑧4
2]
 
 
 
 

 

   

dapat dituliskan sebagai = 

 

[
𝐴12

𝐴13

𝐴14

𝐵12

𝐵13

𝐵14

𝐶12

𝐶13

𝐶14

|
𝑥
𝑦
𝑧
] = [

𝐻12

𝐻13

𝐻14

] 

 

3.7 Fast Fourier Transform  

Untuk menganalisis besar kekuatan gempa (magnitudo) dan dimensi 

kerusakan yang terjadi akibat aktivitas gempa serta untuk proses lebih lanjut 

menganalisis mekanisme kegempaan berdasarkan pola distribusi stressnya maka 

digunakan analisis terhadap sinyal dari aktivitas seismik yang terekam dengan 

menganalisis spektrum displacement sinyal tersebut. Analisis spektrum ini 

dilakukan dengan memanfaatkan waktu tiba gelombang P dan gelombang S dari 

proses penentuan waktu tiba. Kemudian hasil dari analisis ini akan ditentukan 2 

nilai parameter utama dalam perhitungan parameter sumber. Adapun 2 parameter 

tersebut yaitu:  

1. Low frequency spectral level (Ω0) 

2. Corner frequency (fc) 

Karena perhitungan geometri patahan dan arah pergerakannya tidak dapat 

dilakukan secara “langsung”, maka proses estimasi untuk penentuan Momen 

seismik ini perlu dilakukan dengan menggunakan metode lainnya. Salah satu cara 

yang umum digunakan untuk analisis event seismik bermagnitudo kecil yaitu 

dengan mengevaluasi seismik momennya dari fungsi momen dalam domain waktu 

atau frekuensi. Sinyal ini merupakan produk dari konvolusi antara fault rupture dan 

rise time. Integral dari sinyal ini proporsional terhadap moment dari gempa. 

(9) 

(8) 
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Sinyal yang akan diproses dengan algoritma FFT untuk perhitungan 

spektranya akan di-filter (multitaper) terlebih dahulu dengan fungsi kosinus  

Berdasarkan hasil picking dari setiap sensor maka akan diperoleh data waktu dan 

amplitude masing-masing waveform yang terekam. Kemudian dilakukan analisis 

spectra dimana dilakukan FFT terhadap amplitude dan waktu. Dimana sinyal 

gelombang diasumsikan x(t), t ∈(0,𝑇), dan t ialah waktu penjalaran gelombang. 

Sehingga nilai fourier H(f), untuk frekuensi f, didefinisikan: 

X(f) =∫ 𝑥(𝑡)𝑒𝑖2𝜋𝑓𝑡𝑇

0
𝑑𝑡 

Teori parseval : 

∫ [𝑥(𝑡)]2
𝑇

0
𝑑𝑡 =  ∫ |𝑋(𝑓)|2 𝑑𝑓

∞

−∞
 

 
Gambar 18. Sinyal Seismik 

Besaran amplitudo dan displacement pada spektrum displacement-amplitudo 

diplot dalam skala log-log.  Spektrum dengan kasus sumber waktu berbentuk 

trapesium, maka pada frekuensi rendah spektrumnya datar  dimana kemiringannya 

yaitu ω0, pada frekuensi menengah spektrum memiliki kemiringan ω-1, dan untuk 

frekuensi tinggi bentuk spektrumnya cenderung lebih tajam dengan kemiringan ω-

2. Namun dalam penentuan frekuensi sudut hanya menggunakan  perpotongan 

antara asimptot  ω0  dan ω-2 (Brune, 1970). Nilai frekuensi sudut berbanding terbalik 

dengan durasi rupture. Dimana pada peristiwa dengan skala kegempaan yang lebih 

besar akan memiliki asimtot frekuensi rendah dengan amplitudo tinggi dan 

(10) 

(11) 
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frekuensi sudut yang lebih kecil (durasi rupture lebih lama) dengan asumsi 

kecepatan rupture dan proses release stress sama. Proses atenuasi mempengaruhi 

frekuensi tinggi. Melalui kalkulasi dan analisa spectra diperoleh nilai frekuensi 

sudut dan Ω0 pada setiap sensor. 

 
Gambar 19. Analisa Spektrum Displacement 

 
Gambar 20. Diagram Frekuensi Sudut dan Low Spectral Level  

(Brune, 1970) 
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3.8 Clustering 

Event mikroseismik cenderung berkelompok secara spasial dan temporal. 

Event-event yang berkelompok secara spasial dan waktu berasal dari peningkatan 

stress secara lokal (Mendecki, 1997). Cluster-cluster event mikroseismik biasanya 

berasal dari event-event besar akibat rockburst atau ledakan batuan.  

 

Clustering sendiri adalah proses klasifikasi data menjadi kelompok-

kelompok data tertentu  dimana data tersebut dikelompokkan berdasarkan 

“kemiripan” dalam parameter-parameter tertentu dibandingkan dengan data yang 

berada pada cluster lain sehingga setiap cluster tersebut memiliki “karakter” 

datanya sendiri (Halkidi dkk., 2001).  

 

Clustering untuk aktivitas gempa pada area tambang dilakukan berdasarkan 

waktu dan jarak. Hal yang mendasari proses clustering cukup sederhana akibat 

adanya gangguan pada massa batuan. Gangguan ini berasal dari redistribusi stress 

untuk mencapai kesetimbangannya akibat proses blasting. Namun gangguan juga 

bisa berasal dari aktivitas seismik berskala besar yang terjadi secara natural bukan 

dipicu oleh kegiatan penambangan. Proses clustering ini dilakukan untuk 

menyaring peristiwa seismik atau mengidentifikasi sumber seismik individu di 

tambang. Pengelompokan spasial data seismik menawarkan potensi untuk 

mengidentifikasi kelompok peristiwa dengan mekanisme sumber seismik yang 

sama. Secara umum, tujuan dari proses clustering untuk event-event pada area tambang 

yaitu untuk menyelidiki distribusi magnitudo (kekuatan event) dalam ruang-waktu / 

energi / distribusi seismik momen dari event seismik  pada area dan skala yang berbeda 

(Kijko dan Funk, 1996).  

 

Untuk  proses pengelompokan data event seismik secara spasial ini maka 

digunakan metode  Single Link Cluster dimana teknik pengelompokkan ini 

memanfaatkan metode hierarki dimana proses pengelompokkan data dilakukan 

dengan mengelompokkan data dengan jarak terdekat dan memiliki kriteria sama 

sampai membentuk sebuah cluster dengan kriteria data yang unik di tiap clusternya.  
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Gambar 21.  Metode Clustering: Agglomerative dan divisive 

Parameter utama dalam proses pengelompokkan dengan teknik ini yaitu 

berdasarkan jarak maksimum antara 2 event gempa kemudian dengan gempa atau 

cluster lainnya.  Gambaran sederhana mengenai proses ini seperti yang terlihat pada 

Gambar 22  dimana  lingkaran mewakili gempa bumi dalam  x dan y , yang 

terhubung ke event terdekat dengan garis bersambung yang membentuk tiga cluster. 

Kemudian cluster-cluster tersebut terhubung dengan garis putus-putus dan + + yang 

menghubungkan semua cluster. Kemudian setiap jarak diurutkan berdasarkan 

panjangnya (dari yang  terpanjang ke yang terpendek). Lalu besar jarak terpanjang 

dihapus atau jarak yang besarnya lebih dari besar jarak yang ditentukan (sebagai 

contoh 20 km pada Gambar 22). 

 
Gambar 22. Contoh pengelompokan Single Link Cluster dari katalog gempa  

(Frohlick dan Davis, 1990).  
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Untuk perhitungan jarak antar data spasial dalam penentuan cluster 

menggunakan persamaan sebagai berikut:  

 

𝑑𝑆𝑇 = √𝑑2 + 𝑐2. 𝑡2 

Dimana,  
 

dST    = jarak space-time antar events 
 

d  = jarak Euclidean antar events 
 

t   = beda waktu antar  events 
 

c  = konstanta space-time yang didapat secara empiris  

 

atau dijabarkan secara detail menjadi:  

 

Dist = √(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2 + (𝑧1 − 𝑧2)2 + (𝐶|𝑡1 − 𝑡2|2)  
 

Dimana,  

x1, y1, z1 = lokasi event pertama  

x2, y2, z2 = lokasi event kedua  

t1 = waktu kejadian event pertama  

t2 = waktu kejadian event kedua 

C (Time/Dist) : parameter yang menggambarkan bobot relatif time distance 

terhadap spatial distance.  Time/Dist = 0 berarti hanya space 

distance saja yang terkalkulasi. 

3.9 Parameter Sumber Gempa 

Parameter sumber digunakan mengevaluasi dan mengetahui mekanisme rock 

failure dari event-event yang terjadi pada area tambang dalam cluster-cluster 

tertentu yang mana cluster tersebut sudah cukup mewakili mekanisme kerusakan 

pada area-area tertentu. Parameter sumber sendiri adalah ukuran atau nilai yang 

mewakili dan menggambarkan karakteristik sebuah event seismik. Parameter 

seismisitas pada area tambang berasal dari trend nilai parameter sumber dari 

(12) 

(13) 
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kumpulan event-event dalam jangka waktu tertentu.  Event seismik dapat dianalisis 

secara kuantitatif untuk menginterpretasikan mekanisme failure batuan pada lokasi 

dan waktu tertentu.  

 

Parameter sumber yang umum dipakai untuk mendukung proses analisis 

adalah Seismic Moment, Es/Ep Ratio, Energy Index, Apparent Volume, dan 

Apparent stress. Dalam perhitungan nilai parameter sumber membutuhkan 3 

parameter yaitu Low frequency spectral level (Ω
0
), corner  frequency (f

c
), dan 

energy flux (J
c
). Low frequency spectral level (Ω

0
) dan corner  frequency (f

c
), 

didapat dari hasil analisis spektra. Sedangkan  nilai fluks energi didapat dari 

mekanisme perhitungan tertentu dengan memanfaatkan dua parameter utama yang 

langsung didapatkan dari analisis spektrum displacement. Adapun mekanisme 

perhitungan fluks energi dinyatakan melalui persamaan berikut: (Snoke, 1987) 

 

                        𝐽𝑐 = 2∫ |𝜔𝑈(𝜔)|2 𝑑𝑥
∞

0
 

= 
2

3
[Ω0𝜔1]

2 𝑣1 + 2∫ |𝜔𝑈(𝜔)|2 𝑑𝑣 + 2|𝜔2𝑈(𝜔2)|
2𝑣2

𝑣2

𝑣1

 

3.9.5. Seismic Moment  

Seismic Moment (momen skalar) adalah nilai atau besar gaya yang bekerja 

pada luasan area tertentu. Nilai ini menggambarkan besar kekuatan gempa akibat 

sebuah volume batuan yang mengalami deformasi akibat adanya perpindahan atau 

pergeseran pada massa batuan. Seismic Moment sama dengan besar perpindahan 

slip atau displacement (D), luas area displacement (A) dan modulus kekakuan atau 

rigidity (μ) dari massa batuan yang mengandung sumber seismik (Aki dan 

Richards, 1980). 

Mo =  𝜇 𝐷. 𝐴  

Dari data gelombang seismik, Gibowicz dan Kijko (1994) mencatat bahwa 

momen seismik dapat diturunkan dengan rumus berikut: 

 

(16) 

(14) 

(15) 
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𝑀𝑜 =
4𝜋𝜌𝐶0

3𝛺0𝑅

𝐹𝑐
 

 

Dimana,  

Mo  = Seismic Moment (Nm)  

ρ  = densitas batuan (kg/m3)  

C0         = cepat rambat gelombang dalam batuan  (m/s) untuk gelombang P 

atau gelombang S 

R           = jarak dari sumber seismik ke sensor (m) (untuk gelombang P atau 

gelombang S) 

Ωo         = low frequency spectral level  

Fc          = koefisien radiasi dari gelombang P atau gelombang S 

Magnitudo adalah ukuran intensitas event seismik. Biasanya didasarkan pada 

amplitudo event pada rentang frekuensi tertentu, dan umumnya dihitung 

berdasarkan energi yang terpancar pada suatu rentang frekuensi (Gibowicz dan 

Kijko, 1994). Ukuran yang paling sering digunakan untuk mengskalakan besar 

energi atau gaya yang terjadi berdasarkan besar Seismic Moment yaitu: (Hanks dan 

Kanamori, 1979) 

𝑀𝑤 = 2
3⁄ log Mo – 6.07 

3.9.5. Seismic Energy  

Energi seismik adalah energi yang dilepaskan ketika batuan mengalami 

retakan atau pergeseran akibat perubahan fasa batuan dari elastis ke inelastis 

(deformasi ) (Mendecki, dkk., 1999). Transformasi ini terjadi bervariasi baik dalam 

skala kecil maupun besar. Energi seismik, akan berkurang seiring dengan 

bertambahnya jarak terhadap sumber dan waktu kejadian. Untuk kejadian berskala 

kecil, cepat rambatnya cukup besar menyebabkan durasi perambatannya cukup 

kecil dan berbanding terbalik dengan event-event berskala besar. Berdasarkan 

mekanisme patahan, semakin lambat kecepatan rupture-nya maka semakin sedikit 

energi yang release. Demikian pula untuk peledakan, ledakan yang lebih kecil 

membuat perubahan yang lebih kecil pada rockmass atau perubahan tegangan yang 

lebih bertahap sehingga responsnya kurang dinamis (Mendecki, dkk., 1999). Energi 

(17) 
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seismik yang terpancar adalah energi yang dilepaskan pada sumber peristiwa 

seismik yang diradiasikan sebagai gelombang seismik. Menurut Gibowicz dan 

Kijko (1994), energi seismik yang terpancar dapat dihitung untuk gelombang P atau 

gelombang S sebagai: 

𝐸 = 4𝜋𝜌𝑐𝑅2 𝐽𝐶

𝐹𝑐
2 <𝐹�̅�

2
> 

Dimana,  

 E = Energi teradiasi / released (joules)  

ρ = densitas batuan (kg/m
3
) 

c = Cepat rambat gelombang (m/s) pada gelombang P atau gelombang S 

R = jarak sumber seismik ke senor (m) 

Jc = Energi fluks (integral dari kuadrat ground velocity) 

Fc = koefisien radiasi dari gelombang  P atau gelombang S 

Dimana diasumsikan energi yang hilang dari atenuasi diperhitungkan dalam 

flux energi dengan  <𝐹�̅�
2
> adalah kuadrat rata-rata koefisien radiasi. Sedangkan 

nilai fluks energi didapat dari kurva displacement terhadap frekuensi sebagai luasan 

di bawah kurva yang menunjukkan frekuensi sudut. 

Energi fluks membantu proses estimasi terhadap energi seismik menjadi 

lebih cepat (Snoke, dkk., 1987). Ketika energi gelombang P dan gelombang S 

diperoleh, maka total energi yang merambat dari suatu event tertentu dapat 

dinyatakan dengan:  

E
s
= E

α 
+ E

β 

3.9.3 Es/Ep Ratio 

Pada setiap event seismik, terdapat 2 jenis gelombang rambatan utama yaitu 

gelombang P (compressional wave)dan gelombang S (shear wave). Ketika 

gelombang seismik merambat, terjadi juga perambatan energi dari sumber ke 

segala arah. Rasio antara energi gelombang-S dan energi gelombang-P dapat 

menjadi indikator mekanisme sumber seismik (Urbancic, dkk., 1992). 

 

(18) 

(19) 
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Besar energi yang dibawa oleh gelombang P dan gelombang S dapat dihitung 

dengan persamaan 18. Berdasarkan hasil penelitian oleh Boatwright dan Fletcher 

(1984) bahwa pada event yang berasal dari fault-slip (pergeseran) terdapat lebih 

banyak energi pada gelombang S daripada gelombang P (Boatwright dan Fletcher, 

1984). Seringkali rasio energi gelombang S terhadap energi gelombang P lebih 

besar dari 10 (Cichowicz, dkk., 1990). Untuk mekanisme event non-shear, energi 

gelombang P relatif lebih besar untuk mekanisme seperti strain-bursting, tensile 

failure, perubahan stress volumetrik (fracturing) (Urbancic, dkk., 1992), dengan 

rasio energi gelombang S terhadap P berada pada kisaran 1 hingga 3. Atau dengan 

kata lain rasio energi akibat shearing mechanism memiliki rasio yang tinggi.  

Shear mechanism ketika, (Gibowicz, 1991)  

𝐸𝑠

𝐸𝑝
≥ 10  𝑜𝑟 log(

𝐸𝑠

𝐸𝑝
) ≥ 1 

3.9.4 Apparent stress  

Energi seismik adalah energi yang dilepaskan dalam bentuk gelombang 

seismik, dan momen seismik adalah ukuran deformasi permanen pada sumber 

seismik (Mendecki dan van Aswegen, 2001). 

 

Stress state adalah salah satu parameter paling penting untuk menggambarkan 

proses fisik kegempaan dengan menganalisis variasi temporal dari tekanan yang 

diinduksi di daerah sumber seismik, sebelum peristiwa seismik, sangat penting 

untuk memahami mekanisme failure.  

 

Apparent stress adalah model dari perubahan stres pada sumber seismik 

(Mendecki dan van Aswegen, 2001; Domanski dan Gibowicz, 2008). Rumus untuk 

mendefinisikan apparent stress sebagai berikut (Wyss dan Brune, 1986): 

 

σa = μ E / Mo 

Dimana, 

σa  =  Apparent stress (pa) 

μ    = shear modulus / rigiditas batuan (N/m
2
)  

(21) 

(20) 
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E    = energi seismik (joules) 

Mo = Seismic Moment (Nm) 

 

Apparent stress dapat digunakan sebagai indikator tingkat stress lokal pada 

area sumber seismik. Area dengan kondisi stress yang lebih tinggi cenderung lebih 

mudah melepaskan energi dan tidak terjadi deformasi yang signifikan karena 

kekuatan kompresi yang tinggi (high Apparent stress events). Low Apparent stress 

events terjadi karena area tersebut kondisi stressnya lebih rendah atau area dengan 

beban fracture. Pada beberapa kasus tertentu bahwa proses blasting memicu event 

dengan nilai apparent stress yang tinggi, secara spesifik dimana  proses blast terjadi 

maka terjadi peningkatan pula pada kondisi stress pada area tersebut.  

 

3.9.5. Nilai-b (Hubungan Frekuensi-Magnitudo)  

Nilai-b dari hubungan frekuensi-magnitudo (Gutenberg dan Richter, 1944) 

merupakan indikator dari proses kerusakan pada massa batuan (tingkat kerapuhan 

batuan) untuk digunakan dalam pengukuran tingkat seismic hazard.  Distribusi 

statistic dari magnitudo dan frekuensi kejadian mengacu berdasarkan persamaan:  

 

𝐿𝑜𝑔 𝑁 = 𝑎 − 𝑏𝑀 

Dimana, 

N(M)  = jumlah kumulatif gempa dengan magnitudo terkecil M 

M  = magnitudo gempa 

a  = konstanta, logaritma dari jumlah event dengan magnitudo ≥ 0 

b  = konstanta, gradien dari hubungan linear antara log N dan M.  

Pada persamaan 22, nilai-a dan nilai-b merupakan konstanta yang mana nilai-

a merupakan parameter yang menyatakan tingkat seismisitas atau kondisi seismik 

suatu area dan nilai-b mewakili parameter yang menyatakan kondisi tektonik suatu 

area. Nilai-b menggambarkan karakteristik atau sifat dari medium seismisitas 

seperti kondisi stress dan atau kondisi material dari suatu area.  

Gambar 23. merupakan grafik hubungan frekuensi-magnitudo. Nilai-b juga 

dapat juga diestimasi dengan metode maxium likelihood: 

(22) 

(23) 
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𝑏 =
𝑙𝑜𝑔10𝑒

(�̅� − (𝑀c   − ∆𝑀/2)
 

Dimana,  

�̅�    =  rata-rata magnitudo gempa  

𝑀𝑐         = Magnitudo of Completeness, batas terbawah magnitudo gempa 

pada area tertentu 

∆𝑀

2
            = koreksi data katalog (binning width correction) 

Log e       = konstanta : 0,4343. 

 

Magnitudo gempa terkecil (batas terendah) dimana semua event secara 

spasial dan temporal pada suatu area tertentu terekam dikenal dengan Magnitudo of 

Completeness (Mc), biasanya pada grafik ditandai ketika data kumulatif tidak linear 

lagi. Sebagian kecil event dengan magnitudo dibawah Mc tidak terdeteksi oleh 

seismometer. Event-event yang tidak terekam tersebut bisa saja terlalu kecil untuk 

direkam atau direlokasi secara akurat oleh sistem perekaman atau merupakan 

rangkaian gempa susulan yang “tersembunyi” (Woessner dan Wiemer, 2005). 

Perpotongan sumbu-x dengan garis linear grafik (a/b) digunakan sebagai perkiraan 

magnitudo terbesar (Gibowicz dan Kijko, 1994). 

 

 
Gambar 23. Tipikal grafik distribusi hubungan frekuensi-magnitudo Gutenberg-

Richter dari sebuah populasi data (Hudyma, 2008) 
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Distribusi nilai-b telah dianalisa pada aktivitas gempa tambang. Urbancic, 

dkk. (1992) menemukan korelasi antara nilai-b yang rendah dengan kondisi stress 

batuan yang tinggi, sedangkan Nuannin, dkk. (2005) menunjukkan bahwa 

penurunan nilai-b berasosiasi dengan peningkatan intensitas gempa yang lebih 

besar. Analisis nilai-b memiliki peran penting dalam penilaian seismic hazard. 

Variasi nilai-b bisa sangat signifikan pada area tertentu ketika data seismik tersebut 

terbagi dalam cluster-cluster tertentu karena sangat bergantung pada mekanisme 

sumber gempa masing-masing cluster tersebut. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

kondisi/karakter fisis batuan yang variatif dalam satuan massa batuan. Seismisitas 

terkait sesar-gesar seringkali memiliki nilai-b yang rendah (kurang dari 0,8). 

Seismisitas sebagai akibat dari stress change (berhubungan langsung dengan 

perubahan tegangan akibat peledakan tambang) seringkali memiliki nilai b dalam 

kisaran 1,2 hingga 1,5 (Legge dan Spottiswoode, 1987; Hudyma, dkk., 1995). 
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IV. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Divisi Monitoring, Departemen Geotech, PT. 

Freeport Indonesia dengan waktu pelaksanaan 9 September – 9 November 2018. 

Kemudian, dilanjutkan di Jurusan Teknik Geofisika Universitas Lampung sampai 

dengan Ujian Komprehensif. Adapun pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai pada 

Tabel 1. berikut ini: 

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
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No. Kegiatan 

Bulan Pelaksanaan 

2018 2021 2022 

September Oktober Oktober  November Desember Januari Februari Maret April Mei 

1 
Studi literatur    

       

2 
Pengolahan data   

  

  

  
       

3 
Interpretasi data 

 
  

       

4 
Penyusunan proposal usul   

  

  

  
       

5 
Bimbingan proposal usul   

  

  

  
       

6 
Seminar proposal   

  

  

  

       

7 
Penyusunan laporan hasil 

 
  

       

8 
Bimbingan hasil 

 
  

       

9 
Seminar hasil 

 
  

       

10 
Ujian Komprehensif 
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4.2. Alat dan Bahan  

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Historikal Mikroseismik area GBC  

2. Data Geologi area GBC 

3. Data Rekam Blasting area GBC 

4. Software Seisvis dan Wavevis  

5. Software HORNBILL  

6. Software Microsoft Excel 

7. Software MATLAB 

8. Extension tool ZMAP 

9. Software Voxler 

10. Laptop  

 

4.3. Perangkat 

Terdapat beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengolahan 

data dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Seismic Visualization (Seisvis) dan Wave Visualization (Wavevis) 

digunakan untuk melakukan pengolahan data yaitu proses picking guna 

memperoleh data lokasi hiposenter gempa dan nilai-nilai parameter 

sumber gempa.  

2. Software HORNBILL – GBC untuk melakukan proses clustering data 

historikal seismik. 

3. Microsoft Excel untuk pengolahan data historis gempa mikro untuk 

analisis kuantitatif berdasarkan nilai parameter sumber seperti distribusi 

rasio energi S:P, time history dari magnitude, rasio energi S:P, dan 

apparent stress, distribusi diurnal,  serta frekuensi harian aktivitas seismik 

tiap cluster yang teridentifikasi. 

4. Software MATLAB - ZMAP untuk ekstraksi nilai-b dari tiap data gempa 

mikro dari masing-masing cluster. 

5. Software Voxler untuk pemodelan sebaran cluster seismik hasil dari 

analisis komprehensif parameter sumber yang dikorelasikan dengan model 

footprint tambang dan model struktur geologi area Grasber Block Cave.   
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4.4. Ketersediaan Data Penelitian 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung proses 

pengolahan dan analisis diperoleh dari departemen Geotech, PT. Freeport Indonesia 

pada tahun 2018. Data primer yang diambil dan diamati untuk penelitian ini adalah 

data historikal seismik area GBC yang diperoleh dari proses picking waveform. 

Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rekam 

blasting dan data geologi area Grasberg Block Cave. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4.4.1. Data Historikal Seismik  

Data historikal seismik pada area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave 

pada level 2500 s.d. 3500 mdpl merupakan hasil dari pengukuran oleh 58 stasiun 

pengukuran yang terdiri dari 36 stasiun dengan konfigurasi triaksial dan 22 stasiun 

dengan konfigurasi uniaksial. Data ini diperoleh setelah proses picking pada data 

waveform diperoleh dari hasil perekaman pada sistem real-time monitoring pada 

aktivitas kegempaan pada area GBC. Data historikal seismik berisikan informasi 

lokasi spasial hiposenter, waktu kejadian, nilai-nilai pengukuran, dan nilai-nilai 

parameter sumber dari gempa mikro pada area GBC seperti pada Gambar 24.  

Periode rekaman seismik yang digunakan yaitu dari 29 Mei s.d. 30 November 2018 

dimana aktivitas seismik yang terekam dalam periode tersebut merupakan rekaman 

awal dari sistem pada area GBC sampai pada fase awal undercutting (early- stage 

undercutting). Data ini dipergunakan untuk proses analisis kuantitatif seismisitas 

area GBC untuk mengidentifikasi mekanisme kerusakan batuan, mekanisme 

kegempaan, pada area GBC.  
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Gambar 24. Data Katalog Seismik area Grasberg Block Cave
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4.4.2. Data Geologi area GBC  

Data geologi yang diperoleh berisi informasi litologi batuan dan fitur-

fitur/struktur geologi pada area Grasberg Block Cave seperti zona breksia, zona 

alterasi batuan, serta patahan major dan minor. Data yang didapat berupa peta 

geologi per area footprint khususnya pada level 2760, 2830, dan 2850 serta data 

model 3D struktur geologi area GBC. Area bukaan tambang GBC dibangun pada 

komplek batuan intrusi GIC (Grasberg Igneous Complex) yang terdiri dari Intrusi 

Dalam Diatreme (DD), Intrusi Main Grasberg (MGI), dan Intrusi Kali, yang 

menerobos komplek batuan sedimen ke arah tenggara. Komplek intrusi GIC 

merupakan intrusi diorite namun batuan pada badan intrusi Dalam Diatreme diatas 

elevasi 3500/L merupakan batuan andesit. Intrusi Kali merupakan intrusi dengan 

deposit bijih terendah karena tingkat mineralisasi terendah diantara intrusi lainnya.  

 

 Struktur geologi pada area GBC yaitu zona breksia, zona alterasi, dan 

patahan. Zona breksia berada pada area kontak antar intrusi sedangkan zona alterasi 

batuan pada peripheral/batas antara intrusi dengan batuan sedimen. Zona alterasi 

terbesar yaitu pada area PB1 di arah barat laut bukaan tambang yang dikenal dengan 

Soft Zone. Patahan major yang melintasi area footprint GBC terdiri dari Grasberg 

Fault, Mid Grasberg Fault, Kali Fault, dan Carstenz Valley Fault. Sedangkan 

untuk patahan minor terdapat GBC SE2 Fault, SE11 Fault, SE3 Fault, NS5 Fault, 

NS6 Fault, NS9 Fault, SE6  Fault, SE7 Fault, EW5 Fault, EW6 Fault, SE17 Fault, 

SE15 Fault, NE1G Fault, NE2F Fault, NE2E Fault, NE2C Fault, NE1G Fault, 

NE2F Fault, NE2E Fault, NE2C Fault, NE1G Fault, NE1D Fault, NE1C Fault, 

NE1F Fault, NE1E Fault, NE1B Fault, SSW1 Fault, NE1A Fault, NE1I Fault, 

NE2K Fault.   
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Gambar 25. Gambaran Peta Geologi Area Grasberg Block Cave 2850/L 

Kondisi struktur, jenis litologi atau batuan, kontak litologi, tebalnya 

overburden, dan adanya alterasi memberikan pengaruh terhadap sifat penjalaran 

gelombang. Semakin kaku suatu medium dalam hal ini batuan, maka akan semakin 

cepat perambatan gelombang primer seismik yang melaluinya, dan sebaliknya. 

Selain itu pada zona alterasi, struktur dan kontak litologi merupakan daerah yang 

lemah dimana sangat memungkinkan memicu adanya aktivitas seismik. 

 

4.4.3. Data Rekam Blasting area GBC  

Data blasting atau peledakan yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 

jumlah ring (load), data waktu (tanggal kejadian), lokasi peledakan, tipe peledakan 

yang dilakukan.    
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4.5. Prosedur Penelitian 

Secara garis besar tahap pengolahan data yang dilakukan yaitu picking waktu 

tiba gelombang, clustering, dan analisa kuantitatif pada data historikal serta 

parameter sumber gempa pada tiap cluster. Adapun tahap pengolahan data pada 

penelitian ini yaitu:  

 

4.5.1.  Picking Waktu Tiba Gelombang P dan Gelombang S  

Untuk menentukan lokasi spasial gempa mikro (hiposenter) dilakukan proses 

picking waktu tiba pada waveform yang terekam yang berasal dari konfigurasi 

stasiun uniaksial dan triaksial. Dalam menentukan hiposenter membutuhkan waktu 

tiba gelombang P, waktu tiba gelombang S, dan  selisih waktu tiba gelombang P 

dengan gelombang S. Penentuan atau relokasi hiposenter pada sistem perekaman di 

area GBC (Grasberg Block Cave) memerlukan paling tidak data dari 4 stasiun yang 

mana terdiri dari 4 data waktu tiba gelombang P dan 4 data waktu tiba gelombang 

S. Pada proses pemantauan dan pengolahan data ini terdapat dua perangkat lunak 

yang digunakan dalam pemantauan gempa mikro ini yaitu Seisvis dan Wavevis.  

 

 
Gambar 26. Sebaran Sensor Uniaksial dan Triaksial Area Grasberg Block Cave  
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Sebelum melakukan proses picking waktu tiba diperlukan proses analisis 

waveform berdasarkan bentuk waveform dan frekuensi dominan gelombang yang 

terekam untuk mengklasifikasi tipe waveform yang terekam yang merujuk pada tipe 

gempa mikro yang terjadi. Pengolahan gelombang yang terekam untuk analisis 

lokasi hiposenter menggunakan software Wavevis (Wave Visualizer) dimana pada 

software ini akan ditampilkan sinyal yang terekam dalam bentuk waveform  seperti 

yang dapat dilihat pada Gambar 27. Dari proses picking gelombang kita 

mendapatkan observed arrival time dan calculated arrival time (predicted). 

Dimana data tersebut akan diproses lebih lanjut dengan mengkalkulasi data tersebut 

untuk analisis lokasi eventnya. Secara garis besar penentuan lokasi hiposenter 

menggunakan dua metode yaitu Simplex dan Geiger.  

 

 
Gambar 27. Proses picking gelombang P dan S pada SeisVis  

 

Hasil relokasi hiposenter kemudian ditampilkan pada piranti lunak Seismic 

Visualizer (SeisVis). Selain menampilkan sebaran lokasi spasial gempa mikro 

dengan model bukaan tambang, besar magnitudo juga dapat ditampilkan.  

 

Selain mendapatkan data waktu tiba, origin time, travel time, dan lokasi 

hiposenter didapat juga nilai-nilai parameter sumber yang diperoleh melalui proses 
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FFT (Fast Fourier Transform) hasil penentuan frekuensi sudut (fc), Ω0, dan fluks 

energi. Dari hasil picking pada data waveform dari setiap sensor maka akan 

diperoleh data waktu dan amplitude masing-masing data rekaman gelombang yang 

kemudian dilakukan analisa spektrum dengan memanfaatkan FFT terhadap 

amplitude dan waktu tiba dari proses penentuan waktu tiba. Yang kemudian 

digunakan untuk memperoleh nilai-nilai parameter sumber seperti Seismic Moment, 

Seismic Energy, Es/Ep Ratio, Apparent Stress, dan lain-lain yang beberapa diantara 

nilai parameter tersebut digunakan untuk proses analisis kuantitatif lebih lanjut. 

 

 
Gambar 28. Analisia Spektrum Displacement untuk penentuan frekuensi 

sudut dan Ω0 

 

 

4.5.2. Clustering  

Pada tahap ini data event-event mikroseismik yang sudah diproses kemudian 

dikelompokkan. Proses clustering pada data gempa mikro area GBC menggunakan 

piranti lunak HORNBILL. Proses pengelompokan dilakukan berdasarkan metode 

Single Link Cluster (SLINK) dimana teknik pengelompokkan ini memanfaatkan 

metode hierarki yaitu proses pengelompokkan data dilakukan berdasarkan jarak 
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terdekat dan kemiripan karakteristik data sampai membentuk sebuah cluster dengan 

kriteria tertentu di tiap clusternya.  

 

Dalam proses clustering, terdapat parameter-parameter penentu sebagai 

indeks clustering yaitu jarak maksimum (radius pengelompokkan), minimum event 

(densitas cluster), dan konstanta space-time (empirikal). Dari ke tiga matriks 

tersebut nilai maximum distance dan minimum event merupakan variabel penentu. 

Pada penelitian ini dilakukan beberapa percobaan kombinasi matriks.Kombinasi 

matriks yang dirasa layak digunakan ketika dapat mencakup data gempa mikro 

paling tidak 40% dari total event dan secara spasial, masing-masing cluster 

mewakili suatu kondisi tertentu.  Jumlah cluster yang dihasilkan juga menjadi 

bahan pertimbangan dalam penentuan kombinasi matriks yang ideal.  

 

 
Gambar 29. Clustering - Software HORNBILL  

 

4.5.3. CSEC (Comprehensive Seismice Event Clustering) 

Pada dasarnya, proses ini sama seperti dengan konsep clustering dengan 

menggunakan metode SLINK. Proses ini dilakukan untuk menggabungkan cluster-

cluster dengan karakteristik respon yang sama pada suatu area dengan kondisi 

geologis dan atau asosiasinya terhadap aktivitas tambang tertentu. Proses ini 

dilakukan dengan anggapan bahwa pada suatu area tertentu yang terdiri dari 

beberapa cluster yang saling overlay memiliki potensi bersumber dari mekanisme 

kegempaan yang sama. Proses clustering diawali dengan mengacu pada cluster 
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terbesar di tiap titik konsentrasi. Pengelompokkan dilakukan terhadap cluster-

cluster dengan jarak spasial terdekat dan memiliki karakteristik respon seismik 

yang sama khususnya berdasarkan nilai parameter sumber dan waktu terjadinya.  

 

 
Gambar 30. Comprehensive Seismice Event Clustering 
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4.5.4.  Penentuan nilai-b cluster 

Proses ini menggunakan piranti lunak MATLAB dengan extension ZMAP 

untuk ekstraksi nilai-b dari aktivitas seismik di tiap cluster. Data yang digunakan 

untuk pengolahan datanya yaitu berupa data katalog yang berisikan informasi 

latitude, longitude, elevasi (km), tahun, bulan, hari, magnitudo gempa, jam, menit, 

dan detik dari tiap event pada cluster dengan susunan data katalog seperti pada 

Gambar 31. Data katalog disimpan dalam format .csv yang kemudian di import ke 

program ZMAP yang dioperasikan melalui piranti lunak MATLAB. Nilai-b 

digunakan untuk menganalisa mekanisme kegempaan dan mengukur potensi 

hazard suatu area berdasarkan distribusi frekuensi-magnitudo.  

 

 
Gambar 31. Data katalog gempa mikro area GBC – kalkulasi b-value 

 

 
Gambar 32. Tampilan sebaran gempa, grafik relasi frekuensi-magnitudo, dan 

grafik kumulatif gempa mikro area GBC pada ZMAP. 

 

longitude latitude Year Month Day Mw Depth hour minute sec.

137.1178 -4.05973 2018 5 29 -1.01 -2.84 21 50 6

137.1188 -4.05905 2018 5 29 -1.01 -3.19 22 3 49

137.1176 -4.06031 2018 5 30 -1.08 -2.868 0 58 58

137.1185 -4.06368 2018 5 30 -0.58 -3.4 8 50 39

137.1189 -4.06018 2018 5 30 -0.94 -2.809 10 41 47

137.1156 -4.05914 2018 5 30 -1.03 -2.806 11 9 7

137.1175 -4.06027 2018 5 30 -1.21 -2.831 13 23 48

137.1165 -4.05827 2018 5 30 -0.87 -2.506 13 25 57

137.1176 -4.0625 2018 5 30 -1.07 -2.894 13 49 22

137.1181 -4.05971 2018 5 30 -1.35 -2.761 14 2 27
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4.5.5.  Pemodelan kuantitatif data katalog cluster 

Proses ini menggunakan piranti lunak Microsoft Excel untuk memodelkan 

data historis gempa mikro dari tiap grup cluster pada area GBC. Data historis 

tersebut berisikan informasi latitude, longitude, elevasi, waktu kejadian, dan nilai-

nilai parameter sumber seperti pada Gambar 33. Yang kemudian data-data ini 

dimodelkan untuk analisis kuantitatif seperti distribusi rasio energi S:P 

(keseluruhan dan per rentang magnitude), time history berdasarkan magnitude, 

rasio energi S:P, dan apparent stress, distribusi diurnal, serta histogram frekuensi 

harian seismik di tiap cluster. Beberapa data katalog seperti latitude, longitude, 

waktu kejadian, dan magnitudo gempa digunakan untuk menentukan nilai-b tiap 

grup cluster dengan prosedur yang sama pada tahap sebelumnya.  

 
Gambar 33. Data katalog seismik dari HORNBILL 

 

4.5.6. Analisis komprehensif  

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap model kuantitatif parameter sumber 

yang dikorelasikan dengan data sekunder yaitu data blasting dan data geologi untuk 

analisa mekanisme sumber dan korelasinya terhadap kondisi geologi dan atau 

aktivitas tambang tertentu. Dampak aktivitas penambangan yang dimaksud 

difokuskan terhadap aktivitas peledakan baik development dan production 

(undercutting) blast terhadap seismisitas area GBC yang diwakili oleh cluster-

cluster di area GBC, apakah aktivitas kegempaan pada area cluster tersebut 

dipengaruhi secara langsung oleh aktivitas penambangan (induced), dipicu 

(triggered), atau aktivitas geologi.  

 

 

 

 

 

 

No. Date Time X Y Z Mag. Moment Potency Energy ES/EP Radius f0 Displ PPV Stress EI 

[m] [m] [m] [Nm] [m3] [J] [m] [Hz] [mm] [mm/s] [Pa]

1 12/07/2018 20:45:03 735041 9550851 2760 -0.87 50000000 0.00167 2.79 8.8 10.2 117.6 0.005 0.15 1670 2.1

2 23/07/2018 02:57:33 735053 9550839 2790 -1.23 14400000 0.00048 0.202 25.3 10 120 0.002 0.05 421 1.3

3 26/07/2018 12:37:07 735043 9550806 2758 -1.1 22600000 0.000753 0.24 11.3 12.8 93.8 0.001 0.034 319 0.73

4 26/07/2018 14:09:46 735034 9550783 2782 -0.98 34300000 0.00114 0.148 28.1 20 60 0.001 0.018 129 0.22

5 09-Aug-2018 08:46:21 735068 9550834 2804 -1.18 17200000 0.000573 0.468 12.9 8.6 139.5 0.002 0.071 816 2.3

6 09-Aug-2018 08:50:37 735069 9550815 2771 -1.22 14900000 0.000497 0.224 12.7 10 120.1 0.002 0.043 451 1.4

7 09-Aug-2018 08:50:47 735080 9550810 2737 -1.25 13600000 0.000453 0.129 10.4 11.3 106.2 0.001 0.024 285 0.95

8 09-Aug-2018 08:50:58 735064 9550817 2804 -1.13 20000000 0.000667 0.204 11 12.4 96.8 0.001 0.031 306 0.77

9 09-Aug-2018 08:51:00 735059 9550813 2774 -1.18 17000000 0.000567 0.283 10.5 11.2 107.1 0.001 0.041 499 1.4

10 09-Aug-2018 08:51:09 735068 9550819 2765 -1.26 12900000 0.00043 0.064 15.9 13.6 88.2 0.001 0.015 149 0.52
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4.6. Diagram Alir Penelitian  

 

 
Gambar 34. Diagram Alir Penelitian 

 

 



 
 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

6.1 Kesimpulan  

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dari proses clustering, sebanyak 31 cluster teridentifikasi yang tersebar di 

arah barat, barat laut, dan tenggara bukaan tambang dengan densitas cluster 

tertinggi berada di area fix facility bagian tenggara bukaan tambang. Dari 

proses CSEC, teridentifikasi 10 sumber seismik yang dominan pada area GBC 

pada periode tersebut (sampai fase awal undercutting). Sumber seismik pada 

tenggara bukaan tambang (fix facility) berasosiasi dengan kontak litologi, 

formasi sedimen Faumai, batuan beku intrusi Kali, dan zona breksia. 

Sedangkan pada area produksi, sumber seismik dekat dengan lokasi 

undercutting dan softzone.  

 

2. Berdasarkan analisis kuantitatif, seismisitas pada tenggara bukaan tambang 

(fix facility) tidak dipengaruhi kegiatan penambangan  dan dominan bersifat 

non-shear. Seismisitas pada sumber seismik yang berasosiasi dengan formasi 

sedimen Faumai merupakan aktivitas fracturing batuan dan seismisitas pada 

sumber lainnya dipicu oleh perubahan stress akibat perbedaan karakteristik 

fisis massa batuan. Sedangkan sumber seismik yang berasosiasi dengan badan 

intrusi Kali disebabkan oleh pergerakan diskontinuitas batuan. Pada bagian 

produksi (barat laut bukaan tambang), seismisitas dipengaruhi oleh perubahan 

stress akibat aktivitas undercutting. Sumber seismik pada area undercutting 

merupakan mine-induced seismicity. Sedangkan untuk sumber seismik lainnya 

pada area produksi merupakan triggered seismicity. 

 

3. Distribusi spasial nilai-b dari gempa mikro area GBC periode penelitian 

menunjukkan area produksi memiliki variasi nilai-b yang lebih rendah 

dibandingkan area fix facility yaitu 0.9 s.d. 1.5. Hal tersebut berasosiasi 

dengan kondisi stress area produksi yang lebih tinggi akibat pengaruh aktivitas 

undercutting dan kondisi fisis batuan yang lebih homogen. Area yang paling 



 
 

berpotensi menghasilkan gempa besar yaitu pada arah selatan dan tenggara 

bukaan tambang area produksi, zona breksia area produksi, bagian utara dari 

lokasi undercutting, dan barat laut softzone.  

6.2 Saran 

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Proses pengamatan ini pun menjadi lebih baik jika didukung dengan 

data-data pendukung lainnya baik data yang berasal dari pengukuran 

geofisika, geologi maupun geoteknik lainnya. Agar memaksimalkan 

proses penentuan hiposenter dalam analisis zona lemah dan kedepannya 

untuk mendukung perancangan safety protocol area tambang.  

2. Diperlukan analisis mekanisme fokal, penelitian menggunakan analisa 

inversi moment tensor,  untuk lebih mendetailkan hasil analisis ini 

untuk mengetahui tipe mekanisme sumber yang bekerja dan 

perkembangan mekanisme serta spasial kegempaan untuk 

menghasilkan informasi yang lebih baik.  
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