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Kata Pengantar

Lebih dari 30% permukaan bumi, baik di dasar laut hingga daratan 
tersusun atas ribuan hingga jutaan gunung api. Di Indonesia, terdapat 
128 gunung api aktif yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan 
sebanyak 84 di antaranya menunjukkan aktivitas eksplosifnya sejak 100 
tahun terakhir. Lebih dari itu, batuan gunung api dari berbagai umur 
(Paleogen hingga Neogen) banyak tersebar di permukaan dan bawah 
permukaan wilayah Kepulauan Indonesia. Batuan-batuan gunung api 
tersebut dihasilkan dari berbagai tipe gunung api purba dengan tatanan 
tektonika yang bervariasi pula. Gunung api merupakan lingkungan 
geologi dengan kondisi geologi yang tertentu; tidak semua geomorfologi 
gunung adalah gunung api, dan tidak semua gunung api memiliki 
morfologi gunung (tinggian). Bab 1 membahas terminologi gunung 
api, ruang lingkup kegunungapian, dan kegunaan dalam mempelajari 
kegunungapian.

Gunung api merupakan lingkungan geologi yang keterdapatan 
dan aktivitasnya dikontrol oleh kondisi tektonikanya secara regional. 
Mengacu pada pemahaman tektonika lempeng, gunung api dapat 
dijumpai pada tepian lempeng konvergen dan tepian lempeng divergen. 
Itulah sebabanya gunung api sebenarnya telah muncul di permukaan 
bumi sejak bumi terbentuk, yaitu mulai terjadinya proses konvergen dan 
divergen, yang berlangsung sejak Perm (225 juta tahun yang lalu). Itulah 
sebabnya, batuan gunung api banyak dijumpai di permukaan bumi, 
terutama pada wilayah yang pernah berlangsung proses konvergen dan/ 
atau divergen tersebut. Tatanan tektonika tersebut membentuk gunung 
api dengan tipe magma, karakteristik aktivitasnya, dan material gunung 
api yang dihasilkannya. Pada Bab 2 membahas secara singkat proses 
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tektonika yang memengaruhi kemunculan dan aktivitas gunung api.

Proses magmatisme yang berlangsung di dalam perut bumi 
menentukan tipe dan sifat material gunung api. Di dalam bumi sendiri 
terdapat berbagai seri magma, tergantung dari tatanan tektonika 
lempeng yang memicunya. Tektonika juga berperan dalam pembentukan 
rekahan sehingga magma dapat mengalir ke permukaan bumi; yang di 
dalamnya akan berlangsung proses asimilasi dan diferensiasi magma. 
Secara umum, terdapat magma tholeiit yang berasal dari bagian atas 
lapisan astenosfer; magma Ca-alkalin yang berasal dari proses pelelehan 
batuan sebagian pada zona konvergen; dan magma shoshonit (basal 
alkali tinggi) yang berasal dari pelelehan batuan sebagian pada bagian 
bawah zona subduksi. Dalam dapur magma yang terletak di bawah tubuh 
gunung api, magma mengalami proses diferensiasi dan asimilasi sehingga 
mengubah komposisi dan sifat magmanya. Pada Bab 3 membahas 
secara singkat proses magmatisme yang memengaruhi kemunculan dan 
aktivitas vulkanisme di permukaan.

Magma yang berbeda dengan tatanan tektonika yang berbeda, 
menghasilkan tipe gunung api dan tipe erupsi yang berbeda pula. 
Ada beberapa tipe gunung api di permukaan bumi, yaitu tipe perisai, 
komposit (strato), kubah lava, maar, cincin tuf dan cincin skoria. Tipe 
gunung api perisai banyak menghasilkan aliran-aliran lava sangat encer 
yang selanjutnya tertumpuk di permukaan bumi, membangun tubuh 
gunung api dengan geomorfologi yang landai (perisai). Tipe gunung api 
komposit dibangun oleh hasil aktivitas konstruktif dan destruktifnya 
membentuk geomorfologi kerucut gunung api. Bab 4 membahas tipe 
gunung api; Bab 5 membahas tipe aktivitas gunung api; Bab 6 membahas 
material gunung api; dan Bab 7 membahas metode identifikasi gunung 
api.

Implikasi dari keberadaan gunung api di permukaan bumi sangat 
luas, dari implikasi positif hingga implikasi negatifnya. Kondisi tersebut 
selanjutnya berimplikasi pada kondisi geologinya. Wilayah yang 
sebelumnya pernah berlangsung tektonika aktif, yang selanjutnya 
berlangsung proses vulkanisme hingga telah terdeformasi, membentuk 
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rekahan-rekahan membuka, dapat berimplikasi pada ketersediaan 
sumber daya alam, seperti mineral logam. Di sisi lain, batuan yang telah 
terdeformasi, jika terjadi reaktivasi tektonika, maka akan lebih mudah 
terdeformasi lagi. Batuan yang berkali-kali mengalami deformasi, 
sangat rentan menjadi zona hancuran. Bencana geologi, seperti gerakan 
massa, banjir, dan gempa bumi, lebih mudah berlangsung pada daerah 
yang telah terdeformasi berulang-ulang. Emisi gas yang dihasilkan oleh 
aktivitas gunung api, kita sadari maupun tidak, telah berperan besar 
dalam kehidupan, baik dalam bertahan hidup maupun berevolusi. 
Selama era pembentukan bumi, letusan gunung api telah menghasilkan/ 
membentuk bentang alam indah, berupa pegunungan, paparan, dataran 
dan lembah. Bentang alam tersebut makin diperindah oleh proses-proses 
eksogen berupa pelapukan dan erosi, serta pembentukan soil yang subur 
sehingga vegetasinya lebat dan terlihat warna biru dari kejauhan. Bab 8 
membahas implikasi positif dan negatif aktivitas gunung api.

Buku ini disusun dengan lebih sederhana, sehingga lebih mudah 
dipahami bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Vulkanologi, atau 
bagi pemula yang sedang belajar vulkanologi. Mudah-mudahan, buku ini 
bermanfaat.

Yogyakarta, Mei 2015

Penyusun
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BAB 1 
Pentingnya Pembelajaran Vulkanologi

Gunung api diketahui dengan baik dan tersebar sangat luas di hampir 
30% dari luas permukaan bumi, yaitu pada jalur cincin api dunia (ring 
of fire). Dalam dictionarry of Encyclopædia Britannica, cincin api (ring 
of fire) diartikan sebagai A belt of seismic and volcanic activity roughly 
surrounding the Pacific Ocean, includes the Andes Mountains of South 
America, the coastal regions of western Central America and North 
America, the Aleutian and Kuril Islands, the Kamchatka Peninsula, Japan, 
the island of Taiwan, eastern Indonesia, the Philippines, New Zealand, 
and the island arcs of the western Pacific. About three-fourths of all 
historically recorded active volcanoes have occurred in this belt. Artinya, 
cincin api adalah “sebuah sabuk aktivitas tektonika dan vulkanik di sekitar 
Samudra Pasifik, termasuk Pegunungan Andes di Amerika Selatan, 
wilayah pesisir barat Amerika Tengah dan Amerika Utara, Aleutian dan 
Kepulauan Kuril, Semenanjung Kamchatka, Jepang, Taiwan, Indonesia, 
Filipina, Selandia Baru, dan busur kepulauan di Pasifik barat. Sekitar tiga-
perempat dari semua gunung berapi aktif secara historis tercatat telah 
terjadi di sabuk ini. Gunung api masa kini dapat dijumpai secara luas di 
sepanjang cincin api dunia, yang secara tektonika berada pada busur 
vulkanik dan busur kepulauan, jalur pemekaran lantai samudra dan 
gugusan gunung api belakang busur (back arc volcanism).

Batuan gunung api juga sangat luas tersebar di permukaan dunia. 
Batuan-batuan gunung api tersebut dihasilkan oleh aktivitas gunung 
api masa lampau (Pra-Tersier) hingga masa kini (Resen). Di Indonesia, 
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batuan gunung api dapat dijumpai di hampir 80% total wilayahnya, yaitu 
di sepanjang Pulau Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan 
Ambon-Halmahera dan Papua. Batuan gunung api yang sangat tua 
(Paleogen) bahkan dapat dijumpai juga di Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Timur dan sebagian Kalimantan Utara. Batuan 
gunung api tersebut dapat berupa batuan fragmental (klastika), koheren 
lava dan batuan beku intrusi seperti basal, andesit, dasit, dan riolit. Umur 
batuan gunung api tersebut dari Jura-Kapur hingga masa kini, serta dari 
tipe magma asal tholeitik, Ca-alkalin, K-alkalin dan shoshonitik; dengan 
komposisi ultra basa (kaya Mg dan Fe) hingga sangat asam (kaya K).

Keberadaan gunung api masa kini sangat mudah dikenali; 
sepanjang gunung api tersebut masih memperlihatkan aktivitasnya dan 
menyisakan manifestasi aktivitasnya, seperti dalam suatu kejadian alam 
yang dapat berdampak bencana, seperti letusan gunung api, guguran 
awan panas, hujan abu dan batu, banjir lava, lahar dan longsoran debris 
gunung api, serta dalam manifestasi lapangan panas bumi. Keberadaan 
gunung api Resen yang tidak dapat menunjukkan aktivitasnya sepanjang 
kemunculan manusia, masih dapat dideteksi dari bentang alamnya. 
Gunung api tersebut dapat dikategorikan sebagai gunung api yang 
memiliki potensi (kapabilitas) aktif kembali. Gunung api aktif normal 
dan gunung api dengan kapabilitas aktif memiliki potensi bentang alam 
kaldera danau (wisata danau gunung api), kerucut gunung api yang 
sangat indah, dan kesegaran udara berikut kesuburannya. Keberadaan 
gunung api masa lampau yang berumur Tersier (purba) hanya dapat 
termanifestasi dari sisa-sisa material erupsinya dan kondisi geologinya. 
Hasil aktivitas gunung api masa lampau/ purba (berumur Tersier atau 
yang lebih tua) dapat mendatangkan sumber daya alam. Sumber daya 
alam yang dihasilkan oleh bekas gunung api atau gunung api yang dalam 
kondisi istirahat (dormant) antara lain adalah panas bumi, mineral logam 
mulia (Au, Pb, Fe, Co, Cu dan lain-lain), air tanah, dan reservoir minyak 
bumi. Namun begitu, tidak semua wilayah secara geologi dapat dijumpai 
gunung api. Keberadaan gunung api tidak lepas dari tatanan tektonika 
aktif yang berlangsung di dalamnya. Tektonika sendiri, yang kini lebih 
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familier dengan sebutan tektonika lempeng, adalah suatu proses alam 
yang berlangsung secara geologi dalam kerak bumi, yang bersifat 
membangun dan merusakkan kerak bumi, hingga membentuk arsitektur 
kerak bumi. Proses tektonika tersebut membentuk geomorfologi tinggian 
(gunung, pegunungan, dan perbukitan), rendahan (lembah, ngarai, dan 
cekungan) dan dataran (jika diikuti proses pengendapan), salah satunya 
adalah gunung api. 

Di permukaan bumi, gunung api dapat dijumpai dalam suatu gugusan 
yang tersusun secara berjajar, disebut “busur gunung api” atau “magmatic 
arc”, “volcanic arc” dan “volcanic island”. Sebuah busur vulkanik adalah 
rantai gunung api yang terbentuk di atas zona subduksi. Gunung api 
yang terletak pada lepas pantai (dasar laut) membentuk gugusan pulau-
pulau gunung api (volcanic arc), sehingga disebut busur kepulauan 
(volcanic island). Busur kepulauan adalah suatu kepulauan yang terdiri 
atas gugusan (rantai) gunung api, dengan busur berjajar secara paralel, 
yang terletak dan dekat dengan batas antara dua lempeng tektonika 
konvergen. Sebagian busur gunung api tersebut diketahui dengan baik 
melalui kawasan Indonesia, dari Sumatra-Jawa-Nusa Tenggara-Sulawesi 
dan Halmahera, serta berhubungan pula dengan negara tetangga di 
sebelah utaranya, yaitu Filipina dan Jepang, di bagian barat Indonesia 
dari Pulau Sumatra berlanjut ke Pulau Andaman, Malaysia, Thailand  
hingga India. Busur gunung api tersebut merupakan bagian dari suatu 
tatanan tektonika, yang terbentuk dari aktivitas magmatisme oleh 
penunjaman salah satu lempeng yang menunjam terhadap lempeng 
yang lain. Namun, aktivitas gunung api yang satu tidak berhubungan 
dengan aktivitas gunung api yang lain, karena memiliki sifat dan dapur 
magma sendiri-sendiri. Penjelasan rinci tentang magmatologi batuan 
gunung api akan disajikan dalam Bab 3.

Melimpahnya gunung api masa kini di dunia, bukanlah terjadi begitu 
saja. Hal itu sangat dipengaruhi oleh evolusi tektonika regional yang 
berlangsung dalam wilayah tersebut. Melalui konsep the present is the 
key to the past, yang berarti kejadian geologi pada masa kini adalah kunci 
dari keberlangsungan kejadian geologi pada masa lampau, maka suatu 
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wilayah dengan keberadaan batuan gunung api dapat dinyatakan pernah 
berlangsung aktivitas gunung api (~sebagai fasies gunung api). Hal itu 
dapat diartikan pula bahwa jika pada masa kini berlangsung kegiatan 
gunung api, yang menghasilkan batuan/ material gunung api, maka 
pada masa lampau pun juga pernah terjadi aktivitas yang sama, yang 
menghasilkan batuan gunung api yang tersingkap di daerah tersebut. 
Melalui pemahaman vulkanologi (kegunungapian), permasalahan 
tersebut dapat diselesaikan, sehingga implikasi yang lebih luas pun 
dapat diperoleh, seperti konsep dasar geologi gunung api, arti penting 
aktivitas dan batuan gunung api terhadap keberadaan sumber daya alam 
dan bencana geologi gunung api. Kita memahami bahwa keberadaan 
gunung api tidak hanya berdampak negatif bagi masyarakat yang tinggal 
di sekitarnya, dalam waktu jutaan hingga puluhan juta tahun, dapat saja 
mendatangkan sumber daya ekonomi, seperti bijih emas, bijih besi, bijih 
nikel, kobal, tembaga, timah hitam dan lain-lain.

A. Pengertian Gunung Api

Pada awalnya, kata gunung api atau vulkano berasal dari bahasa 
Italia yaitu “vulcan”, sebutan dari Dewa Api (penjaga tubuh gunung 
api) yang tinggal di puncak Gunung Vulcano, di Laut Mediterania, 
Sicilia-Italia (Tilling, 2000). Didasarkan pada arti suku katanya, vulkano 
berasal dari bahasa Belanda, yaitu “vulkaan”; dalam bahasa Inggris dari 
kata “volcano”. Kedua kata tersebut diartikan sama yaitu gunung api. 
Sedangkan dalam bahasa Indonesia “volcano” dapat diterjemahkan 
sebagai vulkano atau volkano, yang keduanya dibenarkan dalam 
penyebutannya asalkan konsisten. 

Vulkanologi atau volkanologi adalah salah satu cabang ilmu dalam 
ilmu-ilmu kebumian yang mempelajari seluk beluk kegunungapian. 
Ruang lingkup vulkanologi ini meliputi proses-proses geologi yang 
membentuk gunung api, mekanisme aktivitas gunung api, material yang 
dihasilkan oleh aktivitas gunung api, dan implikasi (positif dan negatif) 
akibat keberadaan gunung api. Ilmu ini memerlukan ilmu-ilmu lain yang 
dapat menopang, mengantarkan dan mendukung keberadaannya, yaitu 
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geofisika, tektonika/ geologi struktur, geomorfologi, petrologi, geokimia, 
stratigrafi/ sedimentologi dan paleontologi. 

Gambar 1.1. Skematika sistem vulkano-magma (dimodifikasi dari Schminche, 
2004)

Untuk dapat menyatakan suatu gunung api dalam kondisi aktif, aktif 
normal, inaktif atau mati, diperlukan data geologi dan tektonika bawah 
permukaan. Geofisika diperlukan untuk memahami kondisi geologi 
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bawah permukaan pada gunung api tersebut.Dengan didukung oleh 
pemahaman tektonika dan struktur geologi bawah permukaan, status 
aktivitas gunung api dapat diketahui. Aktivitas gunung api tidak lepas 
dari kondisi magmatologi batuannya, untuk itu diperlukan pemahaman 
yang cukup mengenai mineralogi, petrologi dan geokimia. Gambar 1.1 
menunjukkan skematika vulkano-magma dalam mengontrol aktivitas 
gunung api.

Periodisasi aktivitas gunung api sangat penting diketahui untuk 
menentukan intensitas dan periodisasi aktivitasnya. Hal itu dapat 
didukung melalui pemahaman petrologi/kimia, sedimentologi/strati-
grafi dan paleontologi. Pemahaman paleontologi diperlukan terutama 
untuk gunung api di bawah laut. Dengan memahami geomorfologi 
dan petrologi batuan gunung api yang cukup pada suatu wilayah yang 
tersusun atas batuan gunung api, maka dapat diinterpretasi keberadaan 
gunung api purba. Hal itu dapat digunakan untuk mengetahui potensi 
positif dan negatif dari wilayah tersebut; seperti keberadaan cebakan 
logam mulia dan zona kerentanan wilayah. Dari penjelasan tersebut, 
jelaslah bahwa vulkanologi bukanlah ilmu yang dapat berdiri sendiri. 
Itulah sebabnya para ahli yang mempelajari gunung api di dunia, 
terorganisasi dalam suatu perkumpulan International Association of 
Volcanologists, Chemists, Earth Scientists and Interior Scientists (IAVCEI). 
Di dalam perkumpulan tersebut terdiri atas ahli vulkanologi, ahli kimia, 
ahli ilmu kebumian dan ahli interior bumi. Analisis deterministik, 
matematis, statistik dan probabilistik dibutuhkan untuk memahami sifat-
sifat gunung api, meliputi sifat granularitas magmatologi dan material 
hasil erupsinya, sifat dan intensitas fragmentasi magmanya, tingkat 
kapabilitas reaktivasinya dan potensi dan probabilitasnya untuk dapat 
melakukan aktivitas eksplosif dan efusifnya. Interaksi antara ilmu-ilmu 
dasar (fisika, matematika/kalkulus, kimia, dan biologi) dengan ilmu-ilmu 
geologi aplikatif dan kondisi geologi gunung api, termasuk tektonika dan 
sedimentologi menjadi tolok ukur dalam pembelajaran kegunungapian 
(vulkanologi).

Lalu apa yang disebut dengan gunung api? Apakah setiap morfologi 
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tinggian, baik berupa gunung (pegunungan) atau bukit (perbukitan) 
adalah gunung api? Lalu, sifat apa yang dapat mencirikan sebagai suatu 
gunung api; struktur geologi, petrologi, stratigrafi dan geologi bawah 
permukaan? Jawabannya adalah “tidak semua” morfologi gunung adalah 
gunung api, hal itu ditentukan oleh komposisi litologi penyusunnya; 
hanya geomorfologi yang tersusun atas batuan gunung api saja yang 
dapat diprediksi sebagai gunung api. Setiap gunung api juga tidak 
selalu memiliki morfologi tinggian, ada yang berupa gunung berbentuk 
segitiga simetri, gunung asimetri dan lembah (cekungan); serta ada yang 
di permukaan dijumpai dalam bentuk danau/waduk. Gunung api yang 
memiliki morfologi segitiga simetri dapat dijumpai di sepanjang Pulau 
Sumatra, seperti Gunung Sinabung, Gunung Dompo, Gunung Kerinci, 
Gunung Talang dan lain-lain; dan sepanjang Pulau Jawa seperti Gunung 
Tangkubanperahu, Gunung Galunggung, Gunung Sindoro, Gunung 
Sumbing, Gunung Merapi dan Merbabu, dan lain-lain; serta masih 
banyak lagi dijumpai di Jawa timur, Nusa Tenggara dan Sulawesi Utara. 
Pemahaman litologi gunung api akan dibahas secara detail pada Bab 3. 

Di dalam buku ini, definisi gunung api (vulkan dalam bahasa Italia, 
vulkaan dalam bahasa Belanda atau volcano dalam bahasa Inggris) secara 
tegas mengacu pada bukaan atau kaldera, tempat munculnya magma 
atau gas, atau keduanya ke permukaan bumi, termasuk kumpulan 
material yang dihasilkannya. Material gunung api dapat berupa magma 
terfragmentasi (membentuk klastika), material koheren (saling bertalian/ 
satu kesatuan/ lengket), atau kedua-duanya, yang juga dapat disertai 
dengan gas; yang disebut sebagai aktivitas magmatik; serta material 
non-magmatik terfragmentasi hasil ikutan aktivitas gunung api. Aktivitas 
magmatik tersebut dapat berlangsung pada masa kini (sedang aktif) 
maupun pada masa lampau, yang kini hanya menyisakan tubuh gunung 
api. Aktivitas gunung api dapat berlangsung sekali saja (monogenetik) 
maupun berulang-ulang (poligenetik). Contoh gunung api monogenetik 
adalah maar dan gunung api/ kerucut parasitik, contoh gunung api 
poligenetik adalah gunung api tipe strato (komposit) dan gunung api 
tipe perisai. Aktivitas magmatik dalam hubungannya dengan hal-hal 
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mengenai kegunungapian akan dibahas detail pada Bab 2.

Berikut ini adalah definisi gunung api menurut beberapa penulis 
terdahulu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

1. Menurut MacDonald (1972), gunung api adalah tempat atau bukaan 
tempat berasalnya atau keluarnya batuan pijar atau gas dan/ atau 
umumnya keduanya ke permukaan bumi, hingga lama-kelamaan 
terakumulasi dan membentuk bukit atau gunung. Definisi tersebut 
masih ada kelemahan. Kelemahan pertama adalah jika gunung api 
harus merupakan timbulan hasil akumulasi material gunung api, 
mak gunung api monogenetik, seperti maar bukanlah gunung api. 
Jika definisi gunung api harus mengacu pada tempat berasalnya 
batuan pijar atau gas atau keduanya, maka lapangan gunung api 
(volcanic field), kerucut sinder (cinder cone), kerucut tuf (tuff cone) 
dan cincin tuf (tuff ring) tidak dapat dikategorikan sebagai gunung 
api. Begitu pula dengan gunung api perisai yang berbentuk perisai 
datar, yang terletak pada zona pemekaran lantai samudra pun tidak 
termasuk di dalamnya. 

2. Menurut Alzwar dkk (1988), gunung api adalah suatu timbulan di 
permukaan bumi, yang tersusun atas timbunan rempah gunung 
api, serta tempat dengan jenis dan kegiatan magma yang sedang 
berlangsung, dan tempat keluarnya batuan leleran dan rempah lepas 
gunung api dari dalam bumi. Dalam hal ini, apa yang didefinisikan 
Alzwar dkk (1988) terdapat beberapa kelemahan. Jika gunung api 
harus berbentuk timbulan, maka tipe gunung api perisai dan tipe 
gunung api kaldera tidak termasuk di dalamnya. Padahal gunung api 
tipe perisai merupakan bagian dari gugusan gunung api yang terletak 
pada punggungan tengah samudra, yang secara tektonika sebagai 
akibat dari proses pemekaran lantai samudra. Sedangkan gunung 
api tipe kaldera, seperti Gunung Krakatau, Danau Toba (Samosir) dan 
Kaldera Yellowstone merupakan lembah melingkar atau setengah 
melingkar, yang terbentuk oleh penghancuran kerucut gunung api 
akibat aktivitasnya yang bersifat sangat eksplosif. Kelemahan kedua, 
jika gunung api tersebut adalah aktivitas magma yang sedang 
berlangsung, maka gunung api yang kini tidak lagi menunjukkan 
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aktivitasnya (inaktif), seperti Gunung Ungaran, Merbabu, Muria, 
Lawu, Raung, Palasari, Karang, dan Serandil tidak termasuk di 
dalamnya. Padahal, Badan Tenaga Atom Dunia (IAEA), mensyaratkan 
bahwa untuk dapat melakukan pembangunan PLTN, diperlukan 
analisis menyeluruh terhadap gunung api-gunung api yang 
dinyatakan kapabel (berpotensi aktif kembali). Hal itu didasarkan 
pada data sejarah yang menyatakan bahwa aktivitas gunung api 
dapat saja berlangsung pada gunung api yang telah ratusan hingga 
ribuan tahun tidak aktif. Untuk itu, IAEA (1997) menentukan bahwa 
gunung api yang memiliki umur inaktifnya kurang dari 2 juta tahun 
untuk tipe komposit dan kurang dari 6 juta tahun untuk tipe kaldera, 
dikategorikan sebagai gunung api kapabel. Suatu gunung api yang 
mengalami letusan eksplosif, sering disertai dengan penghancuran 
tubuh kerucutnya. Tidak jarang, gunung api-gunung api tersebut 
hanya menyisakan bentukan bentang alam cekungan (~kaldera) 
yang kemudian terisi oleh air membentuk danau di permukaan. 
Mengacu pada definisi tersebut, tipe gunung api kaldera tidak lagi 
dapat dikelompokkan sebagai gunung api, karena beberapa gunung 
api tipe ini tidak menunjukkan aktivitas magmatiknya hingga ratusan 
sampai ribuan tahun, sampai muncul tubuh gunung api yang baru. 
Di samping itu, morfologi gunung api ini berupa depresi berbentuk 
tapal kuda, lingkaran hingga setengah lingkaran, bukan timbulan. Hal 
itu juga berlaku untuk lapangan-lapangan gunung api monogenetik, 
seperti maar. Kelemahan pemahaman definisi ini adalah, tidak 
semua gunung api berbentuk timbulan, tidak semua gunung api 
menunjukkan aktivitas magmatiknya secara terus-menerus, dan 
material penyusun gunung api dapat berupa batuan intrusif, batuan 
ekstrusif atau keduanya.

3. Menurut Tilling (1999), gunung api merupakan pegunungan, namun 
sangat berbeda dengan jenis pegunungan yang lain. Gunung api 
tidak terbentuk dari proses lipatan dan deformasi, ataupun oleh 
pengangkatan dan erosi. Gunung api membangun tubuhnya sendiri, 
yang tubuhnya terbentuk dari akumulasi material hasil aktivitasnya. 
Material tersebut dapat berupa lava, bom (aliran abu terkerakkan) 
dan tefra (material piroklastika). Menurut Tilling pula, morfologi 
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gunung api umumnya berupa bukit atau gunung berbentuk kerucut, 
yang dibangun di seputar kaldera yang berhubungan dengan reservoir 
batuan cair yang disebut magma. Reservoir tersebut terletak di 
bawah permukaan bumi pada kedalaman 1,5−10 km. Dalam hal ini, 
definisi tersebut lebih cenderung mengacu pada gunung api busur 
magmatik, yang memiliki tubuh strato atau komposit. Jadi, gunung 
api pada zona pemekaran (oceanic rifting, hotspot dan punggungan 
tengah samudra) secara tegas belum termaktup.

4. Menurut Bronto (2010), tiap-tiap proses alam yang berhubungan 
dengan kegiatan kemunculan magma ke permukaan bumi, 
meliputi asal-usul pembentukan magma di dalam bumi hingga 
kemunculannya di permukaan bumi dalam berbagai bentuk dan 
kegiatannya, disebut gunung api. Pemahaman itu tidak terbatas 
pada kondisi geomorfologi tertentu; timbunan atau onggokan 
material gunung api yang membentuk gunung atau bukit; waktu 
kemunculannya; dan mekanisme tertentu dari kemunculannya. 
Secara sederhana, Bronto menyebutkan bahwa setiap magma yang 
muncul ke permukaan bumi adalah gunung api.

5. Dalam buku ini, gunung api didefinisikan sebagai proses magmatisme 
yang berlangsung secara alamiah, yang dicirikan oleh bergeraknya 
magma dari dalam bumi (reservoir magma) ke permukaan bumi 
melalui suatu rekahan yang terbentuk secara tektonika. Peristiwa 
tersebut dapat berlangsung secara berulang-ulang (poligenetik) 
maupun sekali saja (monogenetik). Dalam hal ini, gunung api 
tersebut harus memiliki pasokan magma (dapat berupa dapur 
magma ataupun magma penyusun mantel bumi), memiliki rekahan 
(yang terbentuk secara tektonika) yang menghubungkan sumber 
magma tersebut dengan permukaan bumi, dan gerakan magma ke 
permukaan bumi. Untuk itu keberadaan gunung api selalu dikontrol 
oleh adanya tektonika aktif, seperti zona pemekaran lantai samudra 
dan zona magmatisme pada mekanisme tektonika lempeng. 
Geomorfologi gunung api juga tidak selalu berupa timbulan yang 
membentuk gunung, dapat berupa lembah sirkular, setengah 
sirkular dan perisai setinggi 100 meter.
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B. Pemahaman Gunung Api

Telah disebutkan di atas, bahwa tidak semua gunung dapat 
dikategorikan sebagai gunung api, dan tidak semua gunung api memiliki 
bentang alam berupa tinggian seperti gunung (pegunungan) atau bukit 
(perbukitan). Tubuh gunung api tidak selalu berupa kerucut simetris 
seperti Gunung Merapi, tetapi dapat berupa kubah tak simetri seperti 
Gunung Salak, Gunung Merbabu, Gunung Dieng, Gunung Ungaran dan 
Gunung Lawu, tameng (perisai) seperti Maona Loa, Kilaulea dan Kea, 
cekungan melingkar seperti Gunung Rowo dan Toba atau cekungan 
setengah melingkar seperti Rawa Dano dan Yellowstone. Dimensi gunung 
api juga bervariasi dari yang berdiameter 100 m seperti tipe perisai yang 
banyak dijumpai di wilayah pemekaran lantai samudra (Iceland dan 
Hawaii) hingga puluhan kilometer (di kebanyakan gunung api komposit), 
dengan elevasi dari beberapa puluh meter hingga beberapa ribu meter.

Prinsip dasar gunung api adalah adanya magma sebagai sumber 
material gunung api yang dierupsikan, rekahan yang menghubungkan 
magma dengan permukaan bumi (yang terbentuk secara tektonika) 
dan tektonika yang mengontrol pergerakan magma ke permukaan 
bumi. Sifat-sifat dan kegiatan magma di dalam perut bumi disebut 
magmatisme. Terjadinya magmatisme dikontrol oleh tatanan 
tektonismenya. Tektonisme dan gaya gravitasi bumi membentuk proses 
pemisahan dan pengangkatan magma dalam reservoir magma atau 
dalam dapur magma, ke lapisan kerak bumi yang di atasnya. Tektonisme 
menjaga keseimbangan siklus pembentukan batuan dalam lapisan kerak 
bumi, yaitu pelelehan, pembekuan, metamorfisme, penghancuran, 
sedimentasi, erosi dan litifikasi. Proses tektonisme dan magmatisme 
yang mengontrol pembentukan dan aktivitas gunung api dibahas detail 
pada Bab 2−3.

Pengertian dan pemahaman gunung api perisai, komposit dan lain-
lain akan dibahas detail pada Bab 4. Ada juga banyak gunung api yang di 
permukaan bumi ini tidak menunjukkan fenomena vulkanisme, seperti 
kerucut sinder, cincin tuf dan kerucut tuf, seperti yang banyak dijumpai di 
sekitar gunung api tipe perisai dan tipe letusan Stromboli. Banyak gunung 
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api yang di permukaan juga tidak menunjukkan kenampakan seperti 
gunung api, seperti gunung api tipe kaldera (contoh: Toba) dan maar 
(contoh: Gunung Rowo dan Gembong). Gunung api-gunung api tersebut 
ditentukan keberadaannya dari jenis litologi yang menyusunnya, seperti 
lava andesit/basal, breksi autoklastika, breksi andesit/basal, breksi pumis 
dan breksi polimik koignimbrit. Pemahaman mengenai pemerian batuan 
gunung api dan asosiasinya akan dibahas detail pada Bab 6. 

Memang, ada banyak sekali jenis gunung di permukaan bumi, 
dengan litologi, struktur geologi dan ciri geomorfologi yang beragam. Ada 
gunung, pegunungan, bukit atau perbukitan (dengan morfologi tinggian) 
yang tersusun atas batuan klastika, batuan sedimen nonklastika, batuan 
koheren (perlapisan lava), batuan beku, batuan metamorf atau salah 
satu atau lebih dari ke semua batuan tersebut. Struktur geologi dan ciri 
geomorfologinya pun mencerminkan kontrol struktur/ tektonika, kontrol 
denudasional, kontrol vulkanik atau salah satu atau gabungan dari ke 
semua kontrol geomorfologi tersebut. Ada juga morfologi gabungan 
perbukitan-pegunungan dengan kontrol geomorfologi struktural yang 
tersusun atas salah satu atau lebih litologi batuan klastika (dapat vulkanik/ 
nonvulkanik). Ke semua ciri geologi tersebut adalah mencerminkan 
proses geologi masa lalu yang berragam yang berlangsung dalam kurun 
waktu geologi tertentu (dapat jutaan hingga belasan juta tahun). 

Pada gunung yang tersusun atas batuan sedimen, harus dilakukan 
kajian menyeluruh terhadap litologi penyusun tersebut. Gunung api tidak 
tersusun atas napal dan batu gamping secara dominan, tetapi keduanya 
dapat hadir sebagai sisipan dalam batuan gunung api, ketika gunung api 
tersebut berada di lingkungan laut. Sebagai contoh adalah sisipan napal 
dan batu gamping pada breksi andesit di daerah Tegalrejo (Bayat) dan 
Gunung Kelir (Wonogiri), kedua batuan sedimen tersebut justru sebagai 
penciri jeda aktivitas gunung api. Pada aktivitas gunung api masa kini, 
napal dan batu gamping juga sering menyisip di antara batuan gunung 
api hasil aktivitas Gunung Krakatau purba dan Gunung Rinjani purba. 
Jadi, batuan sedimen yang berada di antara kedua runtunan batuan 
vulkanik, mencirikan sebagai proses geologi normal yang berlangsung 
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selama aktivitas gunung api tersebut melemah.

Batuan beku telah diketahui secara umum merupakan batuan asal 
magmatik yang dapat membeku di bawah permukaan (sebagai intrusi) 
maupun membeku di permukaan bumi (sebagai lava). Pada wilayah 
pegunungan atau gunung yang tersusun atas batuan beku tersebut, 
harus dilakukan kajian menyeluruh apakah berasosiasi dengan batuan 
gunung api atau berasosiasi dengan batuan intrusi magmatik dalam 
(plutonik). Diketahui pula, bahwa aktivitas vulkanik pasti berhubungan 
juga dengan aktivitas magmatik; yaitu antara tubuh dapur magma atas 
hingga di permukaan bumi. Batuan beku yang merupakan batuan gunung 
api adalah lava, batuan beku intrusi dangkal dan sering berasosiasi 
dengan batuan klastika gunung api. Jadi, gunung dengan batuan beku 
intrusi magmatik dalam yang tidak berasosiasi dengan batuan gunung 
api belum dapat dikategorikan sebagai gunung api. 

Batuan metamorf sering menyusun litologi suatu daerah pada 
kedalaman tertentu, yaitu 10–50 km dpl. Jika dijumpai gunung yang 
tersusun atas batuan metamorf; maka harus dilihat asosiasinya, apakah 
berhubungan dengan batuan metamorf yang lain seperti dari kompleks 
bancuh atau berhubungan dengan batuan gunung api. Batuan bancuh 
(olistostrom) tidak berasosiasi dengan aktivitas gunung api, sebagai 
contoh adalah komplek batuan bancuh di Karangsambung (Kebumen-
Jawa Tengah). Aktvitas gunung api yang bersifat sangat eksplosif dapat 
mengangkat batuan dinding dapur magma, pada kedalaman lebih dari 
2 km, membentuk kaldera dengan lebar minimal 2 km. Pada saat itu, 
seluruh tubuh magma dalam dapur magma terlontarkan bersama-sama 
dengan batuan dinding dapur magma, yang di dalamnya dapat berupa 
sekis hijau (hasil dari metamorfisme regional), batuan meta- sedimen/
meta-beku dan batuan sedimen, seperti yang dijumpai di Bayat (Klaten-
Jawa Tengah). 

Gunung yang litologinya tersusun atas batu gamping terumbu, 
dengan beberapa bagian di antaranya terdiri atas batu gamping klastika, 
kemunculannya di permukaan berhubungan dengan kegiatan tektonika. 
Batu gamping tersebut pada awalnya merupakan koloni-koloni terumbu 
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karang sebagai biota laut, yang hidup pada lingkungan transisi-neritik, 
pada kedalaman 50−500 m bpl (di bawah permukaan laut). 

Gambar 1.2. Geomorfologi gunung yang termasuk ke dalam kelompok gunung 
api dan bukan termasuk gunung api

Akibat tektonika yang berlangsung setelah pertumbuhannya, dapat 
berupa pengangkatan (uplifting) atau proses regresi (penurunan muka 
air laut), terumbu karang tersebut selanjutnya secara perlahan-lahan 
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bergerak menjadi daratan. Tektonika mengangkat tubuh terumbu karang 
tersebut hingga membentuk tinggian. Proses pelapukan dan erosi 
(eksogenik) selanjutnya bekerja secara intensif sejalan dengan makin 
naiknya morfologi tersebut membentuk geomorfologi karstik. Pada 
kenyataannya, didasarkan pada data hasil pengamatan dari beberapa 
gunung api di bawah laut, menjumpai bahwa terumbu karang juga dapat 
hidup dan berkembang dengan baik pada lereng-lereng gunung api. 
Pertumbuhan terumbu tersebut sering membentuk Atol (cincin karang) 
yang mengitari gunung api, seperti yang dijumpai di Gunung Krakatau, 
Gunung Sebuku, Gunung Sebesi, Gunung Rinjani, dan Gunung Sebuku. 
Di samping itu, pertumbuhan terumbu karang juga dapat membentuk 
barier, seperti yang dijumpai di kaki-kaki beberapa gunung api di 
Lampung (Gunung Rajabasa). Pada kondisi ini, pertumbuhan terumbu 
karang tersebut dapat digunakan sebagai indikasi melemahnya aktivitas 
gunung api secara periodik. Data tersebut dapat digunakan sebagai 
petunjuk dalam memahami kondisi serupa pada fosil gunung api, yang 
banyak dijumpai di wilayah Indonesia, seperti di Pegunungan Selatan, 
Kompleks Gunung Muria, Sukabumi-Tasikmalaya bagian selatan, 
gunung api-gunung api di sepanjang Pulau Sumatra bagian selatan, 
barat, dan utara dan lain-lain. Jadi, memang gunung-gunung tersebut 
pembentukannya berhubungan dengan aktivitas tektonika, namun 
masing-masing memiliki mekanisme tektonika yang berbeda.

Tidak semua gunung api harus menunjukkan aktivitasnya pada masa 
kini. Definisi yang jelas terhadap gunung api, memberikan gambaran 
bahwa yang disebut gunung api adalah semua gunung dengan fenomena 
vulkanisme, baik yang berlangsung sekarang maupun pada masa lalu. 
Artinya, tidak ada batasan waktu terhadap aktivitas gunung api tersebut. 
Fenomena vulkanisme yang mungkin dapat dijumpai pada suatu gunung 
api adalah:

1. lontaran balistik (ballistic projectiles): batu yang dilontarkan dari 
dalam kawah pada saat gunung api mengalami erupsi eksplosif;

2. jatuhan material piroklastik (fallout of pyroclastic material): hujan 
abu, pasir-kerikil pumis, skoria, dan lain-lain;
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3. aliran dan semburan piroklastik (pyroclastic flows and pyroclastic 
surges: pyroclastic density currents);

4. petir dan kilat (air shocks and lightning);
5. aliran lava  (lava flows);
6. longsoran, rock slide avalanches, dan gangguan kestabilan lereng;
7. aliran debris, lahar dan banjir (debris flows, lahars and floods);
8. gas gunung api (volcanic gases);
9. deformasi muka tanah (ground deformation);
10. gempa bumi (earthquakes);
11. tsunami;
12. anomali panasbumi (geothermal anomaly): adanya gas fumarola, 

gas sulfatara, lumpur / kubangan lumpur panas, mataair panas dan 
semburan airpanas (geyser);

13. anomali airtanah (groundwater anomaly);
14. bukaan kawah baru (opening of new vent).

Hal yang paling diketahui masyarakat dari gunung api adalah erupsi 
dan dampak bencana yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut. Erupsi 
gunung api sering diterjemahkan oleh masyarakat awam sebagai letusan 
gunung api, menghasilkan lava dan lahar, seperti di Gunung Merapi yang 
memberikan fenomena vulkanisme berupa aliran lava, longsoran/ jatuhan 
kubah lava yang membentuk awan panas guguran, lahar, gas gunung api 
dan deformasi bawah permukaan. Gunung Galunggung memberikan 
fenomena vulkanisme berupa lontaran balistik, awan panas (aliran dan 
semburan piroklastika), lahar, aliran lava, bukaan kawah baru dan lain-
lain. Begitu juga dengan gunung api-gunung api yang lain, yang tidak 
semuanya memiliki fenomena vulkanisme yang sama. Hal itu ditentukan 
dari sifat magmatologinya, tatanan tektonikanya, dan karakteristik 
erupsinya. Jadi, tidak seluruh ke-empat belas fenomena gunung api 
dapat dijumpai dalam satu kegiatan gunung api. Tidak seluruh ke-14 
fenomena gunung api tersebut dapat berdampak bencana. Bencana 
gunung api yang sering diketahui oleh masyarakat adalah awan panas 
(masyarakat di Jawa menyebutnya wedus gembel), hujan abu dan batu, 
semburan gas, dan lahar. Bencana tersebut sering dijumpai di Gunung 
Merapi, Kelut, Gamalama, Dokono, Karangetang, Rinjani, Agung, Batur, 
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Kerinci, Marapi, dan lain-lain. Namun, pada dasarnya bencana gunung 
api dari salah satu gunung api di dunia dapat berupa salah satu atau 
lebih dari ke-empat belas fenomena vulkanisme yang terdaftar di atas. 
Berbagai pelatihan penanggulangan bencana telah banyak dilakukan, 
dengan harapan dapat meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat 
yang tinggal di sekitarnya. Masyarakat menjadi lebih waspada, sehingga 
mampu hidup berdampingan dengan gunung api. Pembahasan detail 
tentang manajemen bencana aktivitas gunung api akan dibahas pada 
Bab 9. 

C. Interdisiplinarry Pembelajaran Vulkanologi

Seorang ahli vulkanologi mengharuskan dirinya untuk dapat 
memahami di mana posisi pembelajaran vulkanologi tersebut berada. 
Dia harus mengetahui tektonika dan magmatologi dari material yang 
dihasilkan oleh suatu proses tektonika yang selanjutnya berimplikasi 
pada munculnya aktivitas gunung api. Proses geologi tersebut dimulai 
dari mekanisme pembentukan magma, pembentukan rekahan tektonika 
tempat terakumulasinya magma, proses evolusi magma di sepanjang 
perjalanannya dari tempatnya dibentuk hingga di suatu titik di permukaan 
tempatnya keluar; membangun tubuh gunung api. Untuk itu, seorang 
ahli vulkanologi tersebut harus berinteraksi dengan ahli petrologi batuan 
beku, ahli tektonika, dan ahli interior dalam bumi. 

Di permukaan bumi, aktivitas gunung api dapat berlangsung di 
darat, laut dangkal di mana COD (Chemical Oxygen Demand) dan BOD 
(Biological Oxygen Demand) berpengaruh menghasilkan suatu koloni 
organisme ataupun dalam laut dalam. Pada lingkungan darat, aktivitas 
geologi yang berlangsung secara normal dipengaruhi oleh proses 
eksogenik dan antropogenik. Saat kegiatan gunung api berlangsung, 
proses eksogenik dan antropogenik tersebut sejenak mengalami 
gangguan. Pengendapan material gunung api berlangsung di atas kegiatan 
antropogenik dan/ atau material sedimenter yang berhubungan dengan 
kegiatan gunung api. Hal itu menghasilkan runtunan batuan gunung api 
piroklastika dan/ atau lava yang berselingan dengan endapan epiklastik, 
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seperti debris, lahar dan endapan fluvio-vulkanik. Dalam lingkungan 
laut, saat erupsi gunung api tidak berlangsung; aktivitas geologi secara 
normal dipengaruhi oleh sedimentasi dan aktivitas organisme asal laut 
(baik pada lingkungan transisi, neritik, batial dan abisal) serta aktivitas 
tektonika yang mungkin terjadi (penurunan dasar laut [subsidence] dan 
pengangkatan [rifting]). Proses pengendapan material erupsi gunung 
api tersebut akan mengganggu keberlangsungan aktivitas bawah laut. 
Jadi, proses pengendapan material erupsi gunung api dipengaruhi oleh 
aktivitas asal laut. Secara stratigrafi, hal itu dapat dicirikan oleh kehadiran 
sedimen karbonat yang menyisip (secara lokal) atau berselingan (secara 
regional) dalam material gunung api tersebut. Dalam hal ini, seorang ahli 
vulkanologi harus dapat berinteraksi dengan seorang ahli sedimentologi, 
stratigrafi, dan paleontologi.

Gambar 1.3. Ruang lingkup pembelajaran vulkanologi dan ilmu-ilmu 
turunannya yang lain (sketsa oleh Bronto, 2006 dan disempurnakan oleh 

Mulyaningsih, 2006).

Dengan didasarkan pada pemahaman-pemahaman kegunungapian 
sebagaimana yang telah diuraikan pada Sub Bab 1-A dan 1-B, ilmu 
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kegunungapian (volkanologi/vulkanologi) meliputi segala hal yang 
berhubungan dengan aktivitas gunung api. Hal itu meliputi proses 
tektonika yang membentuknya, geomorfologi gunung api, magmatologi 
batuan gunung api, evolusi magma dari kantung magma hingga di 
permukaan, mekanisme erupsi, material hasil aktivitasnya dan dampak 
yang ditimbulkan akibat erupsi gunung api tersebut (Gambar 1.3). Di 
samping itu, dalam beberapa hal, pembelajaran kegunungapian ini juga 
akan saling melengkapi (overlapping) dengan bidang-bidang keilmuan 
lain yaitu tektonika (geologi struktur), stratigrafi dan sedimentologi, 
serta geokimia dan petrologi. Evolusi aktivitas gunung api yang terkait 
dengan kegiatan tektonika, seperti potensi terjadinya pembentukan 
rekahan pipa kepundan baru (opening new vent) mengharuskan seorang 
ahli vulkanologi harus dapat bekerja sama dengan ahli geofisika dan 
tektonika. Batasan yang jelas ke semua disiplin ilmu tersebut sangat 
samar, karena yang satu dengan yang lain saling mendukung.

Dalam melakukan analisis kegunungapian, diperlukan pengkajian 
yang menyeluruh terhadap ilmu-ilmu yang berhubungan di dalamnya. 
Perserikatan para ahli kegunungapian seluruh dunia yang tergabung 
dalam wadah International Association of Volcanologists, Chemistrists 
and Earth Interior menentukan para ahli yang tergabung di dalamnya 
meliputi ahli gunung api, kimia (geokimia), tektonika, dan geofisika. 
Jurnal kegunungapian yang bertaraf internasional, sebagaimana yang 
diterbitkan oleh Elsevier, juga menerima seluruh makalah tentang gunung 
api, yang di dalamnya membahas tentang kondisi fisik dalam bumi, 
tatanan tektonika gunung api, material gunung api, proses pengendapan 
(granularitas) material gunung api (magmatik dan nonmagmatik), evolusi 
magmatologi dan lain-lain. Hal itu menandakan bahwa interdisiplin 
dalam lingkup kegunungapian ini sangat luas, yang meliputi hal-hal yang 
berhubungan dengan struktur dalam bumi, petrologi batuan gunung 
api, dan proses-proses aktivitas gunung api (pengamatan terhadap 
aktivitasnya). Salah satu contoh aplikasi ilmu kegunungapian yang 
ditujukan untuk analisis kelayakan calon tapak pembangkit listrik tenaga 
nuklir (PLTN) juga membutuhkan berbagai aspek fisik, sosial, ekonomi, 
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dan budaya dari suatu wilayah tertentu, misalnya Muria, Bangka dan 
lain-lain. Jadi, untuk dapat mempelajari secara menyeluruh dalam suatu 
gunung api (vulkanologi), membutuhkan dasar-dasar keilmuan geologi 
yang menyeluruh. Interdisiplinarry bidang keilmuan vulkanologi tersebut 
meliputi ilmu-ilmu geologi dasar (petrologi, sedimentologi dan stratigrafi, 
struktur geologi, tektonika dan geomorfologi), geofisika, vulkanologi 
fisik, dan ilmu-ilmu terapan, seperti sosial dan ekonomi (Gambar 1.4).

Gambar 1.4. Interdisciplinarry pembelajaran vulkanologi terhadap ilmu-ilmu 
pendukung yang lain.

D. Dasar Aktivitas Gunung Api

Di depan telah disebutkan bahwa aktivitas gunung api sangat 
dipengaruhi oleh tatanan tektonika yang berlangsung di dalamnya. 
Tatanan tektonika yang dimaksud di sini mengacu pada hukum 
tektonika lempeng (plate tectonics). Dalam hukum tektonika lempeng; 
diketahui bahwa pola-pola gaya yang bekerja dalam suatu tatanan 
tektonika tertentu memiliki sifat dan kedudukan tertentu, sesuai dengan 
kedudukan masing-masing lempeng yang satu dengan lempeng yang 
lain. Didasarkan pada komposisi, tebal lempeng dan sifatnya, terdapat 
dua jenis lempeng yang berbeda yang menyusun kerak bumi, yaitu 
lempeng samudra dan lempeng benua. Lempeng samudra memiliki 
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berat jenis yang lebih besar, namun lebih tipis dari lempeng benua. 
Lempeng samudra tersusun atas batuan-batuan yang bersifat basaltik 
dengan komposisi mineral terdiri atas mineral mafik, yaitu olivin dan 
piroksen (Fe-Mg silikat). Lempeng benua tersusun atas batuan-batuan 
bersifat silisik dengan komposisi mineral terdiri atas mineral felsik, 
yaitu feldspar dan kuarsa (K-Na-Al silikat). Lempeng-lempeng tersebut 
selalu bergerak ada yang saling menjauh, saling mendekat dan secara 
bersinggungan (transform), oleh dorongan gaya yang berasal dari olakan 
arus konveksi magma dalam lapisan astenosfer, di bawah kerak bumi. 
Arus konveksi sendiri terbentuk oleh sifat magma yang cair-plastis dan 
bersuhu tinggi (ribuan derajad celcius) yang bergolak akibat rotasi 
bumi terhadap matahari. Akibat pergerakan lempeng samudra dan 
lempeng benua yang saling mendekat, timbul gesekan yang sangat kuat 
sehingga menghasilkan panas dan melelehkan sebagian lempeng benua, 
membentuk magma. Magma hasil pelelehan batuan sebagian tersebut 
selanjutnya bercampur dengan magma asal astenosfer, bergerak melalui 
rekahan yang dibentuk oleh gaya-gaya tektonika meuju zona akumulasi 
magma. Jika ada rekahan yang menghubungkan zona akumulasi magma 
dan permukaan bumi, maka akan terjadi aliran magma hingga permukaan 
bumi, membentuk tubuh gunung api. Mekanisme keluarnya magma ke 
permukaan bumi secara divergen membentuk gunung api tipe perisai, 
secara konvergen membentuk gunung api tipe magmatik dan secara 
rifting membentuk gunung api tipe rifting dan hotspot. Masing-masing 
tipe gunung api yang dibentuk pada masing-masing tatanan tektonika 
tersebut berimplikasi pada sifat magmatologi, tipe erupsi dan intensitas 
aktivitasnya. Pembahasan detail tentang sifat magmatologi batuan 
gunung api, tipe erupsi dan intensitas aktivitas gunung api akan disajikan 
dalam Bab 2−3.

Mengapa ada aktivitas gunung api? Terjadinya aktivitas gunung 
api, manakala ada gerakan magma yang mencapai permukaan bumi. 
Magma yang selalu bersifat bergerak mencari zona lemah untuk 
pergerakannya. Zona lemah yang terbentuk oleh tektonika, yang 
berawal dari dapur magma dan berujung hingga permukaan bumi, 
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akan dilalui magma secara berulang-ulang dan terus-menerus hingga 
akhir dari zona lemah tersebut. Akumulasi magma di permukaan bumi, 
yang selanjutnya membeku membentuk batuan ekstrusi, menutup pipa 
kepundan (rekahan penghubung dapur magma dan permukaan bumi), 
hingga menimbulkan tekanan yang berlebih. Aliran magma secara terus-
menerus menyebabkan tekanan pada sumbat kepundan menjadi lemah, 
yang selanjutnya dapat terjadi ledakan. Ledakan itulah yang selanjutnya 
kita kenal sebagai letusan gunung api. Jika gerakan magma tidak mampu 
menjangkau bagian luar kerak bumi (permukaan), maka tidak dapat 
membangun tubuh gunung api. Magma tersebut jika mendingin dan 
membeku membentuk tubuh batuan beku intrusi dalam. Intrusi pada 
lempeng / kerak benua dapat berupa batolit gabroik pada kedalaman 
batial, dioritik pada kedalaman abisal dan granitik pada kedalaman 
hipabisal. Pembahasan detail tentang sifat magmatologi batuan beku 
dan batuan gunung api, serta perlapisan magma pada fasa aktivitas 
gunung api akan disajikan pada Bab 3.

Magma yang menjangkau dekat permukaan bumi membentuk 
intrusi dangkal, seperti lakolit, lapolit, retas, sill dan korok, proses 
pergerakannya biasanya berasosiasi dengan aktivitas gunung api. 
Perbedaan fisik antara batuan beku intrusif dalam (yang tidak berasosiasi 
dengan aktivitas gunung api) dan intrusif dangkal (yang bersosiasi dengan 
aktivitas gunung api) adalah pada tekstur dan struktur batuannya. 
Batuan intrusif dalam mengalami pembekuan secara perlahan sehingga 
kristalisasinya sempurna dengan komposisi mineral yang lebih homogen. 
Batuan intrusif dangkal mengalami pembekuan yang sangat cepat dan 
karena berhubungan dengan airtanah, maka terjadi penambahan 
unsur OH- membentuk mineral-mineral hidroksida, sehingga komposisi 
mineralnya lebih heterogen. Akibatnya, strukturnya lebih padat dan 
masif dengan tekstur yang lebih teratur, dibandingkan dengan struktur 
dan tekstur batuan beku intrusif dangkal. Contoh batuan beku yang 
tidak berhubungan dengan aktivitas gunung api adalah gabro, beberapa 
diorit (tidak semua) dan granit. Contoh batuan beku yang berasosiasi 
dengan aktivitas gunung api adalah basal, andesit dan riolit; serta trakit, 
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syenit dan nefrit. Pembahasan detail tentang material gunung api dan 
identifikasi batuan gunung api akan disajikan pada Bab 3−4.

E. Kegunaan dalam Mempelajari Vulkanologi

Indonesia sangat kaya akan gunung api. Sebanyak lebih dari 200 
buah di antaranya diketahui aktivitasnya selama 100 tahun terakhir. 
Lebih dari 500 gunung api yang lain, tidak diketahui kapan aktivitasnya 
berlangsung, namun diketahui bentukan geomorfologinya, pusat 
erupsinya dan litologi hasil aktivitasnya. Belum lagi singkapan batuan 
gunung api yang tidak diketahui lokasi pusat erupsinya dan kapan 
aktivitasnya berlangsung. Hal itu sebagai dampak dari posisi tektonika 
di Indonesia yang berada pada busur cincin api dunia. Pemahaman 
yang salah sering kita dengar dari masyarakat, baik dari kalangan media 
(cetak dan elektronik) maupun umum, tentang material yang dihasilkan 
oleh aktivitas gunung api dan turunannya. Kita sering mendengar dalam 
berita/kabar bencana gunung api, terutama lahar dan lava. Bahkan dalam 
materi acara film dokumenter asing, yang kemudian diterjemahkan (oleh 
penerjemah) dalam Bahasa Indonesia, yang selalu menyebut lahar untuk 
segala hal tentang material yang dihasilkan oleh gunung api, baik lava, 
awan panas dan lahar sendiri. Akhir-akhir ini ada juga istilah lava tour 
untuk penyebutan kawasan wisata di Kaliadem (lereng selatan Gunung 
Merapi) dan padang pasir endapan jatuhan piroklastika Gunung Bromo. 
Secara definitif, lahar adalah material gunung api yang telah mengalami 
retransportasi dan redeposisi, dengan media air, dapat berbentuk air 
hujan, air danau kawah maupun dari pencairan gletser pada waktu 
gunung api beraktivitas. Material gunung api yang bersifat fragmental 
hasil letusan langsung disebut sebagai awan panas. Material gunung 
api yang bersifat koheren, masih cair atau plastik, dan tidak fragmental 
disebut sebagai lava. Untuk itulah perlu adanya pemelajaran vulkanologi, 
untuk meluruskan pemahaman-pemahaman tersebut, agar tidak 
menyesatkan masyarakat, dari kalangan pelajar, mahasiswa, institusi 
pemerintah maupun praktisi. 

Di Indonesia, kini masih dijumpai pemahaman yang lemah tentang 
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konsep dasar kegunungapian, khususnya mahasiswa Geologi dan pada 
umumnya mahasiswa yang mendalami Ilmu Kebumian. Lemahnya 
pemahaman tersebut telah memberikan dampak yang buruk bagi 
lulusannya ketika telah bekerja di perusahaan. Banyak di antara mereka 
belum dapat memerikan batuan gunung api, belum memahami 
mekanisme kegiatan gunung api yang menghasilkan kekhususan material 
gunung api, serta belum mampu memetakan batuan gunung api karena 
tidak memahami konsep dasarnya. Ironisnya, hampir 90% litologi yang 
menyusun wilayah Kepulauan Indonesia adalah batuan gunung api, 
baik yang berumur Pra-Tersier, Tersier maupun Kuarter. Untuk itulah 
buku ini disusun, dengan harapan dapat memberikan pemahaman ilmu 
kegunungapian yang benar bagi mahasiswa, stakeholders, praktisi, dan 
masyarakat umum. Dengan memahami konsep kegunungapian, kita dapat 
memahami karakteristik gunung api, baik masa kini yang masih aktif, 
maupun masa lampau yang telah menjadi fosil gunung api. Fosil gunung 
api dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mendapatkan sumber daya 
alam, seperti mineral sulfida yang berhubungan dengan logam mulia, 
batuan reservoir minyak bumi, serta kemungkinan adanya zona lemah 
yang rentan terhadap bahaya gerakan massa. Dengan memahami kondisi 
gunung api masa kini, dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik 
aktivitasnya sehingga akan selalu siap terhadap bahaya gunung api 
yang mungkin terjadi. Pembahasan implikasi kegunungapian terhadap 
kelangsungan lingkungan hidup disajikan secara detail pada Bab 6.

Banyak peristiwa bersejarah yang berhubungan dengan kegiatan 
gunung api. Di Jawa Tengah, tepatnya di sekitar Gunung Merapi, 
masyarakat sangat familier dengan istilah “Pralaya 1006”. Istilah itu 
muncul pertama kali pada pertengahan abad ke-20; dilontarkan 
oleh seorang ahli geologi senior kebangsaan Belanda, yaitu R.W. van 
Bemmelen (1949). Pralaya 1006 berhubungan dengan peristiwa besar 
yang berhubungan dengan punahnya Kerajaan Mataram Kuno di Jawa 
Tengah. Menurut van Bemmelen (1949), kejadian tersebut diduga 
dipicu oleh bencana alam letusan Gunung Merapi. Saking dahsyatnya, 
bencana tersebut bersifat katastropis, menghancurkan peradaban yang 
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sudah ada, sehingga pusat Kerajaan Mataram Kuno harus dipindahkan 
ke Jawa Timur, yaitu di dekat Muara Sungai Brantas. Banyak ahli 
meyakini akan kebenaran argumentasi tersebut, namun banyak pula 
yang menyanggahnya. Argumentasi bencana letusan Gunung Merapi 
diilhami oleh banyaknya penemuan candi-candi peninggalan zaman 
Kerajaan Mataram Kuno (abad ke-8−10 M) di sekitar Gunung Merapi. 
Candi-candi tersebut saat pertama kali ditemukan kondisinya tertimbun 
hingga terkubur oleh material gunung api, baik berupa endapan awan 
panas maupun lahar. Data geologi menjumpai bahwa, candi-candi 
tersebut tertimbun oleh material gunung api berupa endapan awan 
panas dan lahar (lebih dominan), yang dapat diidentifikasi diendapkan 
dalam beberapa periode (Mulyaningsih, 2006). Hal itu ditunjukkan oleh 
umur masing-masing runtunan endapan gunung api yang berbeda, yang 
masing-masing runtunan dibatasi oleh lapisan paleosol (Mulyaningsih, 
1999 dan 2006). Lepas dari benar-tidaknya “Pralaya 1006” dan “letusan 
Gunung Merapi” tersebut, yang jelas daerah-daerah dengan penemuan 
candi-candi tersebut pernah terlanda bencana alam letusan Gunung 
Merapi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sejarah juga mencatat kejadian letusan Gunung Vesuvius (di Italia) 
pada 24 dan 25 Agustus 79 M. Bencana alam tersebut melanda Pompeii, 
Stabei, dan Herculaneum; sekitar 20.000 jiwa dan ribuan tempat tinggal 
terkubur oleh material rempah gunung api tersebut (Nunziante dkk., 
2003). Letusan Gunung Krakatau pada 26 Agustus 1883 di Selat Sunda 
menyebabkan tsunami setinggi 40 meter, dan membunuh lebih dari 
36.000 orang (Simkin & Fiske, 1983). Menurut Pararas-Carayannis 
(1974), tsunami tersebut terekam hingga Samudra India, Samudra 
Pasifik, pantai barat Amerika, Amerika Selatan dan Terusan Inggris. Awan 
gelap dirasakan hingga New York yang berjarak 4828 km dari Gunung 
Krakatau. Letusan tersebut dicirikan oleh nilai Indeks Letusan Gunung api 
(VEI) 6; tenaga yang dilepaskannya mencapai 200 mega ton TNT.  Sebagai 
perbandingan, kekuatan bom di Hiroshima dan Nagasaki (Jepang) pada 
16 Agustus 1945 adalah 20 ribu ton. Meskipun letusan Krakatau pada 
1883 dikategorikan besar, namun letusan Gunung Santorin (Thera) di 
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Samudra Aegean pada abad ke 5 SM dengan ILG 6 intensitasnya 1,5x 
lebih kuat dari Krakatau 1883 (Sigurdson dan Carey, 1989). Letusan 
Gunung Tambora, di Sumbawa pada 10−15 April 1815 berlangsung 
setelah selama 4000 tahun tidak menunjukkan aktivitasnya. Letusan 
tersebut telah membentuk kaldera baru berdiameter ±6 km dan sedalam 
1,5 km (Self dkk., 1989; Sigurdson dan Carey, 1989; dan Stothers, 1984). 
Sebelum letusan, ketinggian Gunung Tambora 4200 meter dpl, dan 
setelah letusan tinggal 2800 meter dpl. Abu jatuhannya terekam hingga 
sejauh 900 km dari pusat erupsinya, dan materialnya diendapkan hingga 
sejauh 70 km. Akibat letusan tersebut, selama seminggu dunia gelap 
karena tertutup awan abu gunung api. Setahun kemudian, suhu bumi 
menurun hingga 4oC, dan dikenal dengan “the year without a summer”; 
selama Juni hingga September 1816 (Sigurdson dan Carey, 1989; 
Self dkk., 1989). Material letusannya diketahui mengubur kota Bima, 
yang berjarak 25 km dari pusat erupsinya, setebal 3 meter dan suara 
ledakannya dapat didengar hingga sejauh 2500 km (Sigurdson dan Carey, 
1989). Ekskavasi di Kota Bima menemukan berbagai sisa-sisa kehidupan 
seperti tulang manusia dan binatang, perhiasan dan peralatan lain, sisa-
sisa bangunan kayu (yang telah terbakar) dan lain-lain. Artefak-artefak 
tersebut terkubur tefra sepenuhnya.

Erupsi efusif gunung api hasil pemekaran lantai samudra dapat 
dijumpai di wilayah Iceland dan Hawaii. Aliran lava dengan kecepatan 
hampir menyamai kecepatan aliran sungai pemandangan umum dijumpai 
di seputar Gunung Kilauea, Kupainaha dan Mauna Loa (Hawaii); Hekla, 
Katla, Laki, Vatnajokul, Krafla dan Askja di Iceland. Aliran lava bersuhu 
mencapai 1200oC ini dapat melumatkan apa saja yang dilaluinya, dengan 
kecepatan aliran dapat mencapai 60 km/jam. Lahar letusan Gunung 
Kelud pada tahun 1990, menewaskan sedikitnya 33 orang, serta 500 
rumah dan 55 sekolahan rusak berat, di sepanjang Kali Bladag. Lahar dari 
Nevado del Ruiz (Columbia) pada 13 November 1985 mencapai Desa 
Armero di sepanjang Sungai Lagunilas dan Guali sejauh 70 km, menelan 
22.000−27.000 korban jiwa, mengendapkan sedimen setebal 4−10 
meter (Parnell dan Burke, 1990). Lahar letusan (aliran lumpur pekat) dari 
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Gunung Galunggung pada tahun 1982, dikenal sangat hebat mengubur 
wilayah Tasikmalaya dan Garut. Lahar lain yang tercatat dalam sejarah 
adalah di Gunung Pinatubo (1991), El Palmar (1989), St. Hellens (1982), 
Villarrica (1984), Galunggung (1994) dan lain-lain.

Sebelum banyaknya aktivitas gunung api di dunia yang terekam 
dalam data sejarah terkumpul, masyarakat lebih cenderung mamandang 
bencana yang ditimbulkannya sebagai peristiwa gaib, yang berhubungan 
dengan kemarahan atau tabiat seorang dewa. Kemajuan teknologi 
komunikasi telah membawa manusia untuk memahami setiap peristiwa 
alam berdasarkan pemikiran logika. Bencana letusan gunung api di Italia, 
Hawai, Indonesia, Cascade, Filipina, Jepang, dan lain-lain membawa 
manusia untuk berpikir dalam memahami suatu peristiwa alam. Itulah 
kali pertama masyarakat awam mulai mengenal bahwa aktivitas gunung 
api adalah peristiwa alam biasa, bukan sebagai suatu peristiwa gaib (oleh 
sihir manusia/ jin/ dewa).

LATIHAN

1. Apa yang Anda ketahui tentang gunung api? Jelaskan pengertiannya 
dan apa yang membedakannya dengan gunung-gunung yang lain, 
berikan contoh konkretnya di alam!

2. Jelaskan ruang lingkup pembelajaran vulkanologi dan bagaimana 
interdisiplinnya dengan bidang-bidang ilmu pendukung yang lain!

3. Jelaskan dengan singkat, organisasi internasional yang membawahi 
kegunungapian, dan siapa saja yang dapat menjadi anggotanya? 
Mengapa demikian?
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BAB 2 
Tektonisme 

Tektonisme adalah proses geologis yang berpengaruh pada 
pembentukan dan evolusi geologi di permukaan bumi, meliputi 
geomorfologi, struktur geologi, stratigrafi dan proses-proses geologi 
tertentu, seperti dengan membentuk relief asal permukaan bumi 
berupa tinggian dan rendahan, dengan susunan litologi dan struktur 
geologi tertentu. Keberlangsungan proses geologi tersebut dikontrol 
sepenuhnya oleh gaya/ energi yang berasal dari dalam bumi, yang 
disebut dengan “gaya endogen”. Tektonisme telah berlangsung di 
permukaan bumi sejak bumi terbentuk, bersifat gradual, transien, 
terus-menerus dan selalu menimbulkan gerak; ada yang bergerak saling 
menjauh, saling mendekat, dan saling bersinggungan (transform). 
Tektonisme memengaruhi proses-proses yang berhubungan dengan 
pembentukan cekungan sedimentasi serta proses sedimentasinya, serta 
pembentukan pegunungan. Keterdapatan gunung api, tipe, dan sifat  
aktivitasnya sangat berhubungan dengan kegiatan tektonisme. Di alam, 
proses sedimentasi material klastika, nonklastika dan vulkaniklastik serta 
material vulkanik koheren dapat saja berada pada cekungan sedimentasi 
tersebut; keberadaannya berhubungan dengan proses tektonika yang 
berlangsung di dalamnya. 

A. Struktur Dalam Bumi
Telah diketahui secara luas, baik dari hasil analisis pusat gempa bumi 

(epicenter) maupun dari hasil interpretasi data geofisika, bahwa bumi 
memiliki struktur internal berlapis-lapis. Setiap lapisan yang menyusun 
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bumi memiliki sifat-sifat yang berbeda; yaitu sifat dan komposisi kimia, 
serta sifat dan komposisi fisik; seperti berat jenis, daya hantar listrik, 
kemagnetan, elektromanetik, kepadatan dan sifat yang lain. Perbedaan 
sifat-sifat tersebut memengaruhi perilaku bumi dalam berrotasi dan 
berevolusi terhadap matahari. Aktivitas tektonisme dikontrol oleh 
susunan dan sifat komponen struktur dalam bumi. 

Menurut Bolt (1993) dan Mason & Moore (1982), struktur dalam 
bumi dari dalam ke luar, tersusun atas inti bumi yang bersifat padat dan 
paling tebal, selubung bumi (astenosfer) yang bersifat cair dan kerak 
bumi yang paling tipis, bersifat kaku dan mudah patah (Gambar 2.1). 
Suhu bumi makin ke dalam makin tinggi, yang disebut sebagai gradien 
geotermal. Gradien geotermal berhubungan dengan komposisi masing-
masing komponen struktur dalam bumi, yang oleh kebanyakan ahli 
ditentukan sebesar 3o/100 m kedalaman. Namun, ada beberapa kondisi 
dalam lapisan kerak bumi yang tidak mengikuti gradien geotermal 
tersebut, seperti zona pemekaran lantai samudra, zona penunjaman 
dan tumbukan, serta pada busur magmatik. Zona-zona tersebut dikenal 
sebagai tepian lempeng bumi, yang akan di bahas lebih detail pada 
bagian Sub Bab 2.B.

 

Gambar 2.1. Struktur dalam bumi (atas: Mason & Moore, 1982); suhu dan 
komponen struktur dalam bumi (bawah:Louie,1996).
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Inti bumi tersusun atas inti dalam yang bersifat padat dan inti luar 
yang bersifat plastis, keduanya tersusun atas logam Fe dan Ni; selubung 
bumi (mantel) tersusun atas selubung bawah yang bersifat cair dan 
tersusun atas magma (oksida Fe, Mg dan Si) dan selubung atas bersifat 
plastis yang tersusun atas batuan ultrabasa; serta kerak bumi yang 
bersifat kaku dan mudah patah yang tersusun atas batuan silisik, andesit, 
dan basal (Tabel 2.1). Di dalam inti bumi ini terdapat gaya magnetik 
bumi, sehingga bumi dijumpai kutub utara dan kutub selatan. Inti bumi 
pertama kali dikenali pada tahun 1606 oleh R.D. Oldham (Anderson, 
2000). Oldham berhasil mengidentifikasi inti bumi dari data rekaman 
kedalaman pusat gempa bumi (episenter). Data tersebut selanjutnya 
oleh Newton digunakan sebagai dasar untuk menghitung densitas bumi. 
Wadati (1935) kemudian menggunakan argumentasi Newton tentang 
perbedaan densitas bumi untuk mempelajari mekanisme pergerakan 
gempa bumi, didasarkan atas jenis pantulan gelombang shear dan 
kompresi. Wadati menduga bahwa bagian luar inti bumi bersifat cair, 
karena kondisi lapisannya tidak memantulkan gelombang shear (S) dan 
intensitas pantulan gelompang compresional (P) yang melewatinya 
menurun; sedangkan bagian dalam inti dapat ditembus oleh gelombang 
P dan S sehingga diidentifikasi bersifat padat. Perbedaan sifat-sifat cepat 
rambat gelombang S dan P yang menembus massa bumi tersebut, 
selanjutnya diinterpretasi sebagai inti bumi, yang tersusun atas massa 
padat yang terdiri atas besi 10 %, atau campuran logam dari oksigen/ 
sulfur/ nikel, atau mungkin beberapa campuran dari ketiga elemen 
tersebut. Jadi, gaya magnetik bumi tersebut yang terekam hingga di 
permukaan bumi bersumber pada inti bumi, karena terdiri atas massa 
logam dengan unsur Fe dan Ni. 

Inti luar merupakan fluida―padatan yang terdiri atas massa 
dengan densitas yang meningkat secara gradual menuju inti dalam. Inti 
luar secara fisik diketahui sebagai massa plastis, yang makin ke dalam 
makin padat. Inti dalam dan inti luar dibatasi oleh bidang transisi yang 
di dalamnya terjadi perubahan komposisi FeO, MgO, SiO2 dan Al2O3, 
yang menyubstitusi dan/ mengganti unsur Fe dan Ni yang secara gradual 
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makin meningkat di inti luar. Jadi, hubungan antara inti luar dan inti 
dalam adalah gradual (tidak tegas). 

Mantel dalam diinterpretasi sebagai massa cair dengan cepat rambat 
gelombang yang rendah, densitas menurun dengan cepat dari inti luar, 
dengan komposisi FeO, MgO, SiO2 dan Al2O3 yang semakin meningkat di 
dalam massa cair tersebut. Batas antara inti luar dengan mantel dalam 
adalah gradual, dengan semakin meurunnya tekanan dan suhunya, 
sejalan dengan perubahan komposisi kimiawinya. Secara kimia, mantel 
dalam terdiri atas silikat mafik, yaitu SiO2, FeO, MgO, makin keluar 
mantel dalam komponen SiO2 dan Al2O3 makin meningkat. Mantel luar 
dan mantel dalam dibatasi oleh bidang transisi yang juga secara gradual.

Tabel 2.1. Struktur dalam bumi; Sifat-sifat dan komponen 
bumi. Sifat-sifat dan komposisi penyusun struktur bumi ini 
diinterpretasi berdasarkan hasil percobaan di laboratorium, 
menggunakan tekanan 2 juta kalinya tekanan atmosfer di 

permukaan dan pada suhu 2000oC

Struktur lapisan 
bumi

Sifat bagian dalam bumi

Jenis batuan yang ditemukanKetebalan 
(km)

Densitas (gr/cm3)

Atas Bawah
Kerak bumi

Selubung atas

Selubung bawah

Inti luar

Inti dalam

30

720

2.171

2.259

1.221

2,2

3,4

4,4

9,9

12,8

2,9

4,4

5,6

12,2

13,1

Batuan silisik, andesit dan 
basalt 

Peridotit, eklogit, olivin, spinel, 
garnet, piroksen

Perovskit, oksida MgO dan SiO2

Fe+O2, sulfur, logam Ni

Fe+O2, sulfur, logam Ni
Total ketebalan 6.371

(Anderson, 2000; dan Bolt, 1993)

Lapisan kerak bumi adalah lapisan terluar bumi, yang tersusun 
atas massa padat dengan kecepatan rambat gelombang tinggi. Makin 
ke bawah, kecepatan rambat gelombang tersebut secara gradual 
semakin menurun, menandakan bahwa telah terjadi perbedaan sifat 
fisik materialnya. Gambar 2.2. memperlihatkan perbedaan kecepatan 
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gelombang P dan S yang menembus lapisan inti bumi, mantel dan kerak 
bumi, serta interpretasi densitas dan sifat fisik massa penyusunnya.

Gambar 2.2. Perbedaan kecepatan rambatan gelombang P (garis penuh) 
dan gelombang S (putus-putus), densitas massa penyusun struktur dalam 

bumi, dan perubahan kecepatan rambatan gelombang shear struktur dalam 
bumi (gambar kanan; sumber: Schminche, 2004).

Bagian yang membatasi antara inti bumi dan mantel bumi disebut 
batas Gutenberg. Batas Gutenberg terletak pada kedalaman lebih dari 
2900 km, dan bersifat gradual plastis-cair. Batas Gutenberg tersebut, 
teridentifikasi oleh penelitian Wadati (1935 dalam Bolt, 1993) ditandai 
dengan menurunnya kecepatan rambat gelombang seismik gempa bumi 
sebesar ~30% dan meningkatnya kerapatan massa batuan sebesar ~30%. 
Mantel luar dan proses pergerakan tektonika pada struktur dalam bumi, 
oleh banyak ahli geofisika dipelajari dari analisis data gelombang seismik 
pada proses gempa bumi. Studi-studi tersebut meliputi perpindahan/ 
aliran panas, distribusi medan magnetik dalam lapisan-lapisan struktur 
dalam bumi, data hasil analisis graviti, dan hasil percobaan-percobaan di 
laboratorium terhadap batuan dan mineral yang disimulasikan sebagai 
penyusun mantel bumi. diketahui bahwa, pada kedalaman antara 
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100−200 km di bawah permukaan bumi, suhu batuan mendekati titik 
leleh. Batuan yang meleleh selanjutnya terakumulasi dalam suatu wadah 
(reservoir) yang sangat banyak di bidang batas Gutenberg. Celah-celah 
reservoir magma tersebut terbentuk secara tektonika, oleh proses 
peregangan lempeng yang tidak sampai menjangkau di permukaan 
bumi. Reservoir magma tersebut disebut juga dapur magma primer, 
yaitu tempat pembentukan magma (tempat melelehnya batuan), yang 
sebenarnya terletak pada bagian bawah lapisan kerak bumi dan di atas 
lapisan astenosfer, atau disebut juga bidang batas Gutenberg (Gambar 
2.3).

Gambar 2.3. Bidang batas Guttenberg yang terletak di antara mantel atas 
(upper mantle) dan lapisan kerak bumi, yang mengontrol pergerakan tektonika 

lempeng pada bagian kerak bumi (Anonim, .........).

Dapur magma primer yang terletak di dalam bidang batas 
Guttenberg terbentuk dari proses pelelehan batuan yang terjadi akibat 
perubahan suhu dan tekanan (gradien geotermal) bumi. Batuan meleleh 
begitu melampaui titik lelehnya pada zona tersebut. Magma primer 
yang dihasilkan dari proses pelelehan tersebut selanjutnya mengalami 
pergerakan ke permukaan bumi, melalui rekahan-rekahan tektonika yang 
ada di atasnya. Gelembung-gelembung magma, oleh proses tektonika 
selanjutnya terakumulasi dalam suatu reservoir magma pada lapisan 
kerak bumi bagian bawah (lower crust). Bagian bawah bidang batas 
Guttenberg, adalah lapisan astenosfer. Lapisan astenosfer tersusun atas 
magma primer yang di dalamnya berlangsung arus-arus konveksi, akibat 
perubahan sifat fisik lapisan struktur dalam bumi. Di atas arus konveksi 
merupakan bidang gelincir lempeng bumi, sehingga menggerakkan 
lempeng-lempeng penyusun kerak bumi yang ada di atasnya; ada yang 
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saling menjauh, saling mendekat, dan saling bersinggungan. Jadi, magma 
primer yang menyusun bagian atas mantel atas (lapisan astenosfer) 
merupakan hasil dari pelelehan batuan akibat proses gradien geotermal 
bumi.

Di bawah bidang batas Gutenberg adalah lapisan selubung bumi 
(mantle), yang terletak pada kedalaman antara 2900 hingga 3480 km. 
Lapisan selubung bumi tersusun atas larutan silikat dengan komponen 
utama Fe dan Mg; dan terdiri dari selubung atas yang bersifat plastis dan 
selubung bawah yang bersifat cair. Antara selubung bumi bagian atas dan 
kerak bumi dibatasi oleh bidang ketidakmenerusan yang disebut bidang 
Mohorovic’c. Secara geofisika, zona dengan magma cair dalam lapisan 
selubung bumi memiliki kecepatan gelombang gempa bumi yang sedikit 
lebih rendah dari lapisan di atasnya (Anonim, 1996). Lapisan tersebut 
diduga sebagai lapisan pemicu terjadinya proses tektonika lempeng. Di 
bawah lapisan berkecepatan gelombang rendah adalah zona transisi. 
Zona ini membatasi mantel luar dan mantel dalam, yang terdiri dari dua 
bidang ketidak-menerusan yang dibentuk oleh lapisan bergradasi dari 
material kurang padat ke material yang lebih padat. Komposisi kimia 
dan bentuk-bentuk kristal dari mineral-mineral penyusun lapisan mantel 
bumi telah diidentifikasi dari percobaan di laboratorium pada suhu dan 
tekanan yang tinggi (Anonim, 1996). Mantel bawah yang terletak di 
bawah zona transisi tersusun atas komponen senyawa yang relatif lebih 
sederhana, berupa silikat Fe dan Mg. Komponen-komponen kimiawi 
tersebut selanjutnya mengkristal secara bertahap sejalan dengan 
perubahan kedalaman dan penurunan tekanan dan temperaturnya. 

Bagian bumi paling luar adalah kerak bumi, yang bersifat sangat kaku 
dan dapat dijumpai hingga kedalaman 35−100 km. Dibandingkan dengan 
lapisan-lapisan penyusun bumi yang lain, kerak bumi merupakan bagian 
yang paling tipis dan paling rapuh. Kerak bumi terdiri atas kerak benua 
(lebih tebal) dan kerak samudra (lebih tipis). Sejalan dengan usia dan 
perkembangannya, kerak bumi terdiri atas banyak lempeng. Komponen 
utama lapisan kerak bumi adalah Si dan Al (silikat alkalin) dan Si dan 
Ma (silikat mafik). Silikat alkalin menyusun lapisan kerak benua dan 
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silikat mafik menyusun kerak samudra. Magma juga menyusun bagian 
bawah kerak bumi, yaitu batuan leleh yang terbentuk oleh proses partial 
melting akibat pergesekan pada zona penunjaman dalam teori tektonika 
lempeng. Di dalam lapisan kerak bumi inilah, semua aktivitas geologi 
berlangsung, dengan membentuk tinggian, rendahan, pegunungan, laut, 
dan darat.

B. Tektonika Lempeng

Hampir 100% kegiatan gunung api yang berlangsung di permukaan 
bumi selalu berkaitan dengan kegiatan (proses) tektonisme. Secara 
umum, proses tektonisme sebenarnya dapat kita jumpai di mana saja 
dan dalam waktu kapan saja. Proses ini merupakan proses geologi 
utama yang membangun arsitektur permukaan bumi. Secara teoretis, 
kecepatan, dan perkembangan tektonika dari aktivitas gunung api dan 
yang memengaruhi intensitas aktivitasnya dapat dihitung di seluruh 
belahan permukaan bumi, namun dampak yang ditimbulkannya 
dan dirasakan oleh kita di masing-masing wilayah berbeda. Hal itu 
tergantung pada posisi, waktu, dan sifat geologis kerak bumi yang kita 
tempati. Proses tektonisme sendiri yang berlangsung di permukaan 
bumi, yang membentuk gunung api dan memengaruhi aktivitasnya, yang 
paling banyak dikenal oleh masyarakat termanifestasi ditandai dengan 
adanya gempa bumi (baik vulkanik dan tektonika), keluarnya batuan 
leleh (magma) ke permukaan bumi dalam mekanisme eksplosif maupun 
efusif, serta sifat-sifat material gunung api yang dihasilkannya.

Diketahui bahwa kerak bumi bersifat padat dan kaku; selubung bumi 
(mantel dalam dan lapisan astenosfer) bersifat cair plastis, dan bagian 
inti bumi bersifat padat. Inti bumi berperan sebagai pusat magnetik 
bumi. Gaya magnet bumi membentuk gravitasi bumi; karenanya bumi 
memiliki lapisan atmosfer di permukaan. Karena bumi selalu berotasi 
dan berevolusi terhadap matahari, bagian luarnya menjadi padat 
membentuk kerak bumi. Lapisan astenosfer yang tersusun atas material 
yang bersifat plastis-cair, oleh gaya rotasi dan gravitasi bumi, mengalami 
pergerakan yang membentuk arus konveksi pada material cair tersebut. 
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Arus konveksi pada material lapisan astenosfer tersebut menyebabkan 
kerak bumi bergerak di satu sisi mengalami perenggangan dan di sisi 
yang lain mengalami penumpukan. Karena sifat kerak bumi kaku (mudah 
patah), maka terjadi patahan yang selanjutnya patahan tersebut dialiri 
oleh material cair/plastis magma yang berasal dari mantel bumi dan 
lapisan astenosfer. Dalam hal ini, terjadi proses penghancuran dan 
pembangunan tubuh kerak bumi. Bagian kerak yang berenggangan 
patah, magma muncul ke permukaan membentuk kerak baru. Bagian 
kerak yang bertumbukan terjadi penghancuran, sebagian kerak 
menyusup di bawah sebagian kerak yang lain, dan sebagian lagi hancur 
membentuk cekungan-cekungan yang selanjutnya terjadi aktivitas 
sedimentasi. Teori tersebut disebut sebagai teori tektonika lempeng, 
yang berkembang pada tahun 1929−1930-an. Teori tektonika lempeng 
merupakan pengembangan dari teori apungan benua yang dikemukakan 
oleh Alfred Wagener (1912).

Di dalam teori tektonika lempeng, kerak bumi tersusun atas 
lempeng-lempeng, yang memiliki sifat, komposisi, dan tebal yang 
berbeda. Namun, secara garis besar lempeng-lempeng tersebut dapat 
dikelompokkan ke dalam dua grup yaitu lempeng benua (yang menyusun 
kerak benua) dan lempeng samudra (yang menyusun kerak samudra). 
Pada kerak samudra selalu terjadi pembentukan lempeng baru oleh 
proses pemekaran (perenggangan); sedangkan pada kerak benua terjadi 
uplifting (pembumbungan) oleh proses tumbukan. Akibatnya, lempeng 
samudra selalu memiliki umur yang jauh lebih muda dari lempeng benua 
sehingga lebih tipis. Karena lebih muda dan dari hasil pembekuan magma 
primer, lempeng samudra memiliki komposisi yang lebih bersifat basaltis, 
sedangkan lempeng benua lebih bersifat alkalin. Pada perkembangannya, 
lempeng-lempeng tersebut, baik benua maupun samudra dari waktu 
ke waktu mengalami pertumbuhan, sehingga masing-masing lempeng 
walaupun memiliki jenis yang sama namun sifat dan tebalnya berbeda. 
Akibatnya, lempeng samudra menunjam di bawah lempeng samudra 
lain yang lebih tebal; dan lempeng benua menumbuk ke lempeng benua 
yang lain yang lebih tua. Di permukaan, dijumpai batuan yang sangat 
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tua yang secara geomorfologi berada di atas batuan yang lebih muda, 
atau batuan yang sangat muda langsung menumpang di atas batuan 
yang sangat tua tersebut. Akibat proses tektonika yang dibentuk oleh 
lempeng-lempeng yang bervariasi sifat dan ketebalannya tersebut, 
dihasilkan tipe-tipe gunung api dengan sifat erupsi, komposisi material 
erupsi dan kondisi geologi gunung api yang bervariasi pula.

Proses tektonika lempeng pada permukaan bumi berlangsung dalam 
waktu yang sangat panjang. Pada awalnya, permukaan bumi hanya 
berupa satu lempengan benua raksasa, yaitu Pangea yang berumur 
Perm (250 juta tahun yang lalu). Oleh pergerakannya selama puluhan 
juta tahun, yaitu pada Trias (200 juta tahun yang lalu), lempeng Pangea 
tersebut patah menjadi dua lempeng yang sangat besar yaitu Gondwana 
dan Laurasia. Kedua lempeng dipisahkan oleh celah sempit yang disebut 
Tethys, yang kelak berkembang menjadi samudra yang sangat luas, 
yang kita kenal dengan Samudra Atlantik. Lempeng Gondwana dan 
Laurasia kini pecah menjadi lempeng-lempeng benua yang lebih kecil, 
lempeng-lempeng utama bumi yaitu Eurasia, Afrika, lempeng mikro 
India, Australia, lempeng mikro Nasca, Amerika Utara, dan Amerika 
Selatan, serta lempeng-lempeng kecil lainnya. Masing-masing lempeng 
benua tersebut, juga dipisahkan oleh lempeng baru, yaitu lempeng 
samudra. Sebagai contoh adalah lempeng India yang memisahkan 
lempeng Eurasia dengan lempeng Australia, lempeng Samudra Pasifik 
yang memisahkan lempeng Eurasia dan Amerika Utara-Amerika Selatan, 
dan lain-lain (Gambar 2.4.). Kini, akibat pergerakan lempeng-lempeng 
yang berlangsung secara terus-menerus, transien dan gradual tersebut, 
timbul gejala geologis seperti gempa bumi, aktivitas gunung api dan 
pembangunan pegunungan (mountain building). Permukaan bumi 
terpecah-pecah menjadi kepingan-kepingan lempeng yang lebih kecil. 
Lempeng Pangea mengapung di atas massa plastis, yang disebut dengan 
astenosfer, bagian dari lapisan mantel bumi. 
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Gambar 2.4. Pembentukan lempeng-lempeng baru sepanjang perkembangan 
tektonika lempeng yang membangun lempeng-lempeng utama bumi masa kini, 
sejak Perm (250 jtl) hingga masa kini (sumber: USGS oleh Kious & Tilling,1996).

Akibat adanya proses tektonika lempeng tersebut, kini terbentuk 
jalur cincin api dunia (ring of fire), Indonesia merupakan bagian dari 
cincin api dunia, dengan ditandai oleh jalur/ gugusan gunung api aktif 
di sepanjang Sumatra-Jawa-Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Cincin api 
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adalah “sebuah sabuk aktivitas tektonika dan vulkanik di sekitar Samudra 
Pasifik, termasuk Pegunungan Andes di Amerika Selatan, wilayah pesisir 
barat Amerika Tengah dan Amerika Utara, Aleutian dan Kepulauan Kuril, 
Semenanjung Kamchatka, Jepang, Taiwan, Indonesia, Filipina, Selandia 
Baru, dan busur kepulauan di Pasifik barat (Gambar 2.5). 

Gambar 2.5.Jalur cincin api dunia (sumber: USGS; ditulis oleh Kious & 
Tilling,1996).

Sekitar tiga perempat dari seluruh gunung berapi aktif secara 
historis tercatat telah terjadi di sabuk cincin api dunia tersebut. Gunung 
api masa kini dapat dijumpai secara luas di sepanjang cincin api dunia 
tersebut, yang secara tektonika berada pada busur magmatik dan busur 
kepulauan, jalur pemekaran lantai samudra dan gugusan gunung api 
belakang busur (Gambar 2.6). Hal itu menandakan bahwa keberadaan 
dan kegiatan gunung api sepenuhnya dipengaruhi oleh proses tektonika 
lempeng, yang menghasilkan sumber panas akibat perubahan suhu dan 
tekanan, sehingga membentuk massa batuan cair yang disebut magma.

Proses pergerakan lempeng dalam teori tektonika lempeng telah 
diketahui menghasilkan tepian aktif lempeng, yaitu tepian konvergen, 
tepian divergen, dan tepian transform (Gambar 2.6). Tepian konvergen 
banyak menghasilkan busur magmatik, dengan deretan/ gugusan gunung 
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api strato (komposit). Tepian konvergen dibentuk oleh:

•	 lempeng samudra menunjam di bawah lempeng benua yang 
densitasnya lebih kecil, membentuk busur magmatik dengan tipe 
magma Ca – Alkalin hingga K-Alkalin;

•	 lempeng samudra menunjam di bawah lempeng samudra 
membentuk gugusan / busur kepulauan dengan tipe magma Ca-
Alkalin;

• lempeng benua menumbuk lempeng benua yang lain membentuk 
tepian collision, pada mekanisme ini tidak terbentuk gugusan gunung 
api di permukaan; proses magmatisme mungkin berlangsung, 
namun tidak ditandai dengan aktivitas vulkanisme;

• lempeng samudra mengalami obduksi di atas lempeng samudra 
yang lain atau lempeng benua; pada proses ini aktivitas vulkanisme 
juga jarang terbentuk.

Gambar 2.6. Skematika proses tektonika yang membentuk magma, dan tatanan 
gunung api yang dihasilkannya (Schmincke, 2004).

Akibat ketebalan lempeng samudra dan lempeng benua yang 
berbeda, ketika terjadi pertemuan, di samping menghasilkan tepian 
konvergen, juga menghasilkan tepian divergen (Gambar 2.6). Akibat 
penunjaman lempeng di kedua ujung lempeng, pada bagian tengah 
lempeng samudra terjadi penipisan akibat tertarik di kedua sisinya, 
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yang akhirnya patah. Ujung patahan yang satu terhadap yang lain 
saling menjauh oleh gaya tarik kedua sisinya yang menunjam tersebut. 
Rekahan yang terbentuk selanjutnya dilalui magma yang berasal dari 
lapisan mantel atas membentuk gugusan gunung api perisai dari 
lempeng samudra baru. Zona ini tersusun atas batuan ultrabasa, yaitu 
dunit, peridotit, dan basal.

Proses pembentukan lempeng baru selalu berhubungan dengan 
keluarnya magma, baik magma asal mantel maupun magma asal 
proses pelelehan batuan sebagian (partial melting). Yang paling masuk 
akal adalah, mengacu pada Bronto (2010), tempat keluarnya magma 
yang telah mencapai ke permukaan bumi adalah gunung api, sehingga 
aktivitas keluarnya magma tersebut disebut proses vulkanisme. 
Dengan demikian, proses pembentukan lempeng baru tersebut selalu 
berkaitan dengan aktivitas vulkanisme; sebagai contoh adalah pada 
tatanan tektonika pemekaran lantai samudra, maka merupakan aktivitas 
vulkanisme tengah samudra, yang selanjutnya dikenal sebagai “Mid 
Oceanic Ridge Basalt” atau MORB. Pada kegiatan ini, material yang 
dihasilkannya berupa basal, yang mengalir di mana-mana. Dalam hal 
ini, oleh gaya tarik yang dibentuk oleh arus konveksi magma dalam 
tubuh magma astenosfer yang terletak di bawah kerak bumi, magma 
selanjutnya naik ke permukaan bumi melalui rekahan ekstensi tersebut 
membentuk kerak baru (Gambar 2.7). Pembentukan lempeng baru juga 
dapat terjadi di tengah benua akibat proses penipisan lempeng, oleh 
gaya tarik lempeng, menghasilkan zona lemah yang kemudian patah dan 
dilalui oleh magma ke permukaan membentuk “Rifting Volcanism”, yaitu 
gunung api yang dibentuk oleh aliran magma ke permukaan bumi pada 
zona rifting membentuk lava basal yang mengalir di mana-mana. 

Proses vulkanisme yang berlangsung pada busur magmatik, busur 
vulkanik, dan busur kepulauan secara umum bukanlah membentuk 
kerak baru, namun kemunculan magma di permukaan yang berlangsung 
secara eksplosif maupun efusif, telah berkontribusi tinggi dalam proses 
pertumbuhan lempeng. Pelelehan batuan sebagian terjadi oleh proses 
penunjaman lempeng samudra di bawah lempeng benua atau lempeng 
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samudra, oleh gesekan kedua lempeng tersebut hingga menimbulkan 
panas, dan melelehkan batuan yang bergesek tersebut (Gambar 2.7 kiri). 
Proses pelelehan batuan tersebut berada pada zona penyusupan (Benni 
off), menghasilkan magma Ca-Alkalin yang lebih asam yang kaya akan 
unsur-unsur mayor Ca dan Mg atau Na dan K. Proses pelelehan batuan 
sebagian juga dapat terjadi pada gugusan gunung api belakang busur, 
dengan sudut penunjaman lempeng yang lebih landai, yang kemudian 
patah dan meleleh, membentuk magma intermediet miskin silika kaya 
Na dan K, yang dikenal dengan magma shoshonit. Magma yang keluar 
melalui gugusan tengah samudra adalah magma asal astenosfer yang 
terdiri atas magma basa hingga ultrabasa. Ke semua proses vulkanisme 
tersebut ditentukan oleh masing-masing tatanan tektonika mengacu 
pada teori tektonika lempeng.

Gambar 2.7. Tatanan tektonika gugusan gunung api busur magmatik yang 
menghasilkan magma yang lebih asam (sumber: Kieous & Tilling, 2000).
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Diketahui bahwa lempeng-lempeng penyusun kerak bumi memiliki 
tebal yang berbeda-beda. Telah disebutkan di depan bahwa, tepian 
konvergen dapat terjadi juga pada penunjaman lempeng samudra di 
bawah lempeng samudra lain yang lebih tua. Proses pelelehan batuan 
sebagian di sepanjang zona Benni off-nya dibentuk oleh batuan-batuan 
ultrabasa, sehingga menghasilkan tipe magma Ca-alkalin. Telah diketahui 
juga, bahwa ketebalan lempeng samudra lebih kecil dibandingkan 
dengan lempeng benua, sehingga menjadi lebih mudah patah, maka 
penunjaman ini memiliki sudut yang lebih besar dibandingkan sudut 
penunjaman lempeng samudra di bawah lempeng benua. Penunjaman 
lempeng samudra di bawah lempeng samudra juga disertai dengan 
ikut masuknya lempeng samudra yang ditunjam yang patah tersebut. 
Proses ini membentuk gugusan gunung api busur kepulauan (Gambar 
2.8), dengan magma Ca-alkalin, membentuk seri batuan basalan hingga 
andesitan, dengan tipe gunung api strato (komposit) yang frekuensi 
erupsinya tinggi dengan intensitas erupsi lebih kecil dibandingkan 
dengan gunung api tipe strato pada gugusan busur magmatik.

Gambar 2.8. Tatanan tektonika gugusan gunung api busur kepulauan yang 
menghasilkan magma yang lebih basa (sumber: Kieous & Tilling, 2000).
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Tatanan tektonika lempeng lain yang membentuk gugusan gunung 
api adalah busur pemekaran (speading). Busur pemekaran dapat terjadi 
pada tepian divergen lempeng samudra maupun lempeng benua. 
Mekanisme tektonika yang berlangsung ditandai dengan adanya gaya 
ekstensi, tarik-menarik dari dua ujung lempeng yang sama, sehingga 
pada bagian tengah lempeng mengalami penipisan, dan akhirnya patah 
(Gambar 2.9).

Gambar 2.9.Tatanan tektonika gugusan gunung api busur pemekaran pada 
tepian lempeng benua (sumber: Kieous & Tilling, 2000).

Patahan ini menghasilkan rekahan (celah) yang membuka hingga 
pada lapisan astenosfer. Akibatnya, magma astenosfer mengalir melalui 
celah-celah yang telah terbentuk. Pada proses pemekaran lanjut, celah 
tektonika semakin lebar membentuk lembah memanjang dan aliran 
magma ke permukaan bumi membentuk lempeng samudra baru. 
Aktivitas tektonika ini, yang hingga ke permukaan bumi membentuk 
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gugusan gunung api tengah samudra (mid oceanic ridge), karena sering 
ditandai dengan pembentukan lempeng samudra baru. Produk magmatik 
yang dihasilkan adalah magma ultrabasa, secara stratigrafi dari bawah ke 
atas secara berurutan terdiri atas dunit, peridotit, retas gabro, dan basal 
berstruktur bantal. Kebanyakan ahli tektonika menyebutnya sebagai 
runtunan batuan ofiolit, yang terbentuk pada pemekaran lantai samudra. 
Karena sifat magma yang sangat encer, maka ketika terjadi erupsi 
magmatik, lava mengalir ke segala arah membentuk banjir lava, sungai 
lava, dan kubangan lava. Gunung api yang dibentuknya adalah tipe perisai 
dengan ketinggian hingga 100 meter dpl. Di alam, keberadaan batuan 
ofiolit yang secara genetis adalah sebagai produk dari aktivitas gunung 
api tengah samudra ini, telah berlangsung sejak zaman Perm (250 juta 
tahun lalu), batuan yang pertama dijumpai di tengah Samudra Atlantik 
(yaitu celah Thethys). Runtunan batuan yang dihasilkannya adalah 
batuan ofiolit, yang berasosiasi dengan batuan-batuan metamorf, yaitu 
serpentinit, sekis dan filit, serta batuan-batuan sedimen lingkungan laut 
dalam, seperti jasper, rijang, dan batu gamping merah. Aktivitas gunung 
api busur pemekaran pada masa lampau, banyak dijumpai di Indonesia 
Timur, sehingga kini wilayah-wilayah seperti Sulawesi Tengah (Sorowako 
dan Morowali), Seram, Halmahera dan Timor banyak mengandung 
cebakan laterit nikel.

Aktivitas tektonika memengaruhi pembentukan pulau gunung 
api. Rekahan tektonika yang memicu aktivitasnya, dibentuk ketika 
lempeng samudra menunjam di bawah lempeng samudra. Diketahui 
bahwa lempeng samudra jauh lebih tipis dari lempeng benua, dengan 
komposisi batuan ultrabasa yang sering tertutup dengan sedimen asal 
laut. Akibatnya, ketika terjadi penunjaman lempeng samudra yang lebih 
muda (sedikit lebih tipis) di bawah lempeng samudra yang lain, ujung 
lempeng samudra yang ditunjam sedkit melekuk terseret oleh lempeng 
samudra yang menunjam. Lekukan ujung lempeng tersebut memicu 
sudut penunjaman menjadi lebih besar, sehingga ujung lempeng yang 
menunjam jatuh di bawah lapisan astenosfer, dan pangkal tunjaman 
sedikit retak. Proses tektonika yang berlangsung sangat panjang, 
menyebabkan retakan pangkal tunjaman semakin lebar. Saat retakan 
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menyeruak lapisan astenosfer yang terletak di bawah lapisan kerak bumi, 
magma selanjutnya naik ke permukaan secara perlahan dan bertahap. 
Saat dorongan lempeng dari zona pemekaran lebih besar, maka lempeng 
samudra yang menunjam juga lebih cepat mendorong lempeng yang 
ditunjam. Hal itu menyebabkan retakan mengalami reaktivasi, akibatnya 
magma mengalami upwelling dan membangun suatu tinggian, yang 
sebut saja dengan “gunung api”. Karena tinggian (gunung api) tersebut 
terletak di bawah samudra, maka ketika sudah muncul di permukaan 
laut disebut sebagai “pulau gunung api” atau “seamounts”. Proses 
geologi ini berlangsung secara luas, dengan sembulan-sembulan yang 
muncul pada lempeng samudra yang menunjam di sekitar tunjaman. 
Kondisi tersebut dapat mebentuk ratusan hingga ribuan pulau gunung 
api, seperti yang dijumpai di Kepulauan Hawaii, membentuk gugusan 
gunung api Mauna kea, Pu’u dan ‘O’o pada retakan lempeng Pasifik di 
sebelah barat daya lempeng Amerika Utara (Gambar 2.10). Contoh yang 
lain adalah Kepulauan Chystmast yang terletak di lempeng samudra 
India-Australia; akibat penunjaman lempeng India–Australia di bawah 
lempeng mikro Jawa.

Gambar 2.10. Pulau gunung api di Hawaii (sumber: Schmincke, 2004).
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LATIHAN:

1. Jelaskan reologi struktur dalam bumi terhadap proses tektonika!
2. Apa yang anda ketahui tentang tektonika lempeng?
3. Bagaimana mekanisme tektonika sehingga dapat membentuk 

gunung api dan mamengaruhi aktivitasnya?
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BAB 3 
Magmatisme 

Prinsip dasar kegunungapian adalah harus ada magma, rekahan 
yang mencapai permukaan bumi, dan proses tektonika yang memicu 
terjadinya rekahan dan aliran magma hingga menjangkau permukaan 
bumi. Sifat-sifat dan kegiatan magma di dalam perut bumi disebut 
magmatisme. Terjadinya magmatisme dikontrol oleh tatanan 
tektonismenya. Tektonisme dan gaya gravitasi bumi membentuk proses 
pemisahan dan pengangkatan magma dalam reservoir magma atau 
dalam dapur magma, ke lapisan kerak bumi yang di atasnya selama 
upwelling berlangsung. Hal itu telah dijelaskan pada Bab 2.B. Tektonisme 
menjaga keseimbangan siklus pembentukan batuan dalam lapisan kerak 
bumi, yaitu pelelehan, pembekuan, metamorfisme, penghancuran, 
sedimentasi, erosi, dan litifikasi. Salah satu proses geologi tersebut 
adalah vulkanisme; di dalamnya berlangsung proses pelelehan 
batuan (membentuk magma) yang terjadi oleh proses tektonisme, 
pembentukan wadah (reservoir magma) pada lapisan/ bidang batas 
Gutenberg, magmatisme pada lapisan kerak bumi, kemunculan magma 
di permukaan bumi oleh proses vulkanisme, fragmentasi dan deposisi, 
erosi dan sedimentasi; penghancuran lempeng tektonika pada batas-
batas lempeng dan pembentukan lempeng baru; dan seterusnya. Ke 
semua proses geologi tersebut berlangsung secara terus-menerus di 
sepanjang jaman geologi sejak bumi mulai terbentuk, dan akan berakhir 
saat bumi mencapai titik kritis kehancurannya.
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A. Pengertian Magma

Dalam Glossary of Basic Geological Terms, magma adalah suatu 
larutan silikat; yang kadang-kadang mengandung gas dengan persentase 
sebesar persentase mineral padatnya (Akrherz, 2004). Dalam Glossary of 
Geology; magma diartikan sebagai material batuan leleh yang terbentuk 
secara alamiah, berasal dari dalam bumi dan memiliki kapabilitas 
sebagai intrusi dan ekstrusi; batuan beku dapat terbentuk melalui proses 
pembekuan dan proses-proses lain yang berhubungan dengannya 
(Gary dkk., 1972). Dalam glossary of volcano terms (USGS), magma 
adalah batuan leleh atau batuan leleh sebagian yang terletak di bawah 
permukaan bumi. Ketika magma bererupsi hingga ke permukaan, maka 
disebut sebagai lava. Dalam hal ini, magma terdiri atas: 

1. bagian cair (merujuk sebagai lelehannya); 
2. bagian padatan (solid portion), yang tersusun atas mineral-mineral 

yang terkristalisasi secara langsung dari material lelehannya; 
3. batuan padatan (solid rocks) tergabung ke dalam tubuh magma 

di sepanjang konduit atau reservoir magma, yang disebut sebagai 
xenolith atau inklusi; dan 

4. gas terlarut. 
Deskripsi yang tepat terhadap magma ini, didasarkan pada kaidah 

kegunungapian, yaitu suatu tubuh batuan yang leleh secara keseluruhan 
ataupun leleh sebagian, yang terletak di bawah permukaan bumi. 
Proses pelelehannya dapat berlangsung secara tektonika (pada zona 
Benni off), akibat adanya gradien geotermal (pada dapur magma 
primer dalam lapisan Guttenberg) maupun sebagai bagian dari magma 
penyusun lapisan astenosfer. Lapisan astenosfer merupakan bagian dari 
struktur dalam bumi, yang terletak di bawah kerak bumi. Sedangkan 
secara deskriptif, magma adalah batuan cair pijar, bersuhu >800oC yang 
bersifat selalu bergerak (mobile) yang berada di dalam bumi. Ilmu yang 
mempelajari  kondisi, sifat-sifat, mekanisme/ proses dan hasil-hasil 
dari suatu kegiatan magmatisme disebut magmatologi. Magmatologi, 
mineralogi, petrologi dan vulkanologi merupakan cabang ilmu geologi 
yang antara satu dengan yang lain saling mendukung.
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B. Terbentuknya Magma

Schminche (2004) menentukan bahwa pada proses pelelehan 
batuan membentuk magma; terjadi proses perubahan suhu, perubahan 
tekanan dan penurunan titik leleh. Perubahan-perubahan tersebut 
sejalan dengan perubahan geotermis yang disebut dengan gradien 
geotermal bumi. Gradien geotermal sendiri telah ditentukan oleh para 
ahli geologi, geofisika, geokimia, dan vulkanologi sebesar 1oC suhu/3atm 
tekanan/100m perubahan kedalaman. Akibat gradien geotermal di 
bawah lapisan kerak bumi, pada titik-titik tertentu terjadi pelelehan 
batuan, membentuk magma primer pada dapur magma primer. Di lain 
sisi, pada titik-titik tertentu pada bagian kerak bumi, terdapat perubahan 
gradien geotermal; yang di dalamnya terjadi perubahan suhu dan 
tekanan secara cepat, akibat proses tektonika. Pembentukan magma 
pada mekanisme ini selalu berhubungan dengan proses tektonisme 
sehingga magma terbentuk secara tektonika. Sebagai contoh adalah 
pada batas-batas lempeng tektonika, yaitu pada batas lempeng 
divergen dan batas lempeng konvergen. Pada Gambar 3.1 terlihat 
kurva gradien geotermal yang tidak berbentuk linear di dalam bumi; 
tekanan di kedalaman yang lebih besar semakin besar peningkatannya 
dibandingkan dengan perubahan tekanan pada kedalaman yang lebih 
kecil (<20km). Sebaliknya, peningkatan suhu lebih cepat terjadi pada 
kedalaman yang lebih kecil (<30km) dibandingkan dengan perubahan 
suhu pada kedalaman yang lebih besar (>30km). Dalam gambar tersebut 
juga diperlihatkan perubahan kurva proses pelelehan sebagian batuan 
peridotit (lempeng samudra) oleh proses penunjaman (subduksi); yaitu 
1) peridotit meleleh pada kondisi kering (tanpa volatil) yang terjadi pada 
kedalaman >50km, dan 2) peridotit yang meleleh kaya volatil yang terjadi 
pada kedalaman <50km. 

Pada prinsipnya, magma mulai terbentuk pada suhu di atas 800oC, 
dengan kurva pelelehan membentuk garis linear sejalan dengan 
perubahan tekanan dan kedalaman (pada Gambar 3.1 diperlihatkan oleh 
garis putus-putus). Hal itu, dapat terjadi pada lempeng benua, di bawah 
lempeng benua, maupun di bawah lempeng samudra; yang selanjutnya 
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menambah volume magma pada dapur magma primer (lapisan 
Guttenberg), lapisan Mohorovick, lapisan lempeng benua maupun di 
dekat permukaan. Penambahan volume magma tersebut dapat terjadi 
oleh (1) peningkatan suhu (tanpa perubahan tekanan dan komposisi 
magma), (2) peningkatan tekanan (tanpa perubahan suhu dan komposisi 
magma), dan (3) perubahan komposisi magma oleh penambahan volatil 
H2O dan CO2 (tanpa perubahan suhu dan tekanan). Proses pembentukan 
magma yang no (3) selalu berhubungan dengan kegiatan gunung api 
(vulkanisme).

Gambar 3.1. Proses pelelehan batuan peridotit pada lapisan kerak samudra, 
yang menghasilkan tiga tipe magma a (oleh penambahan suhu; tekanan dan 
komposisi magma tetap), b (oleh pengurangan tekanan; suhu dan komposisi 

magma tetap) dan c (yang terbentuk pada titik leleh (dimodifikasi dari 
Shcmincke, 2004).

Peningkatan Suhu

Untuk memahami proses pelelehan batuan, maka yang paling 
mudah dipahami adalah dengan menambah suhu. Di kehidupan sehari-

sri
Sticky Note
Gambar 3.1 tidak berwarna
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hari, kebanyakan benda padat (logam, lilin, dan es) dapat meleleh 
dengan meningkatkan suhunya. Proses tersebut dapat dilakukan melalui 
pembakaran, serta memindahkan bongkah es dari suhu yang lebih rendah 
ke suhu yang lebih tinggi. Begitu pula dengan batuan; batuan pada suhu 
yang lebih rendah tidak akan dapat meleleh, dan akan meleleh ketika 
terjadi peningkatan atau perubahan suhu. Hal itu juga akan meningkatan 
tekanan terhadap batuan tersebut sehingga dalam titik lelehnya 
memiliki suhu dan tekanan tertentu. Pada dasarnya, semakin tinggi suhu 
lingkungan, semakin tinggi pula tekanan lingkungan. Pertanyaannya 
adalah dari manakah asal suhu tersebut? Mengapa makin ke dalam bumi 
makin tinggi suhu dan tekanannya? Pertanyaan tersebut lebih mudah 
dijawab dengan adanya proses peluruhan radioaktif, yaitu Kalium, 
Uranium dan Thorium, yang pada proses pembusukannya melepaskan 
panas. Unsur-unsur radioaktif tersebut semakin memperkaya komposisi 
lapisan kerak bumi sejak 4,6 miliar tahun yang lalu hingga mengakumulasi 
panas yang selanjutnya tersimpan di dalam bumi.

Beberapa ahli yang lain menentukan sumber panas pada proses 
pelelehan batuan juga sering berasal dari proses gesekan lempeng 
pada saat lempeng-lempeng yang berbeda berinteraksi. Gesekan 
tersebut berada pada zona Wadati-Benni off. Proses ini telah terbukti 
menghasilkan panas dan melelehkan batuan yang bergesek membentuk 
magma. Pergerakan panas dalam bumi akan lebih mudah berlangsung 
pada media yang bersifat cair dibandingkan pada media padat atau gas. 
Oleh sebab itu, perpindahan panas tersebut terjadi pada media magma 
menghasilkan arus konveksi, yang mengalirkan magma ke tempat yang 
lebih tinggi di lapisan kerak bumi. Magma dengan suhu 1200oC atau 
lebih tinggi yang mengalir ke daerah pada suhu yang lebih rendah 
melalui tubuh batuan dengan suhu yang lebih rendah, selanjutnya 
melelehkan batuan yang dilewatinya tersebut. Saat batuan leleh 
(magma) yang masih berafinitas basalan tersebut mulai mengkristal, 
dengan proses pengkristalan yang berlangsung secara bertahap dalam 
waktu yang sangat lambat, maka menghasilkan panas yang lebih lama 
terhadap lingkungan di sekitarnya dan melelehkan batuan dinding lalu 
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memperkaya komposisi magma dan mengubah komposisinya. Suhu 
tinggi tersebut disebut panas laten atau panas kristalisasi.

Perubahan suhu lingkungan sering sekali terjadi pada zona intrusi 
magma. Magma yang mengalir ke permukaan bumi, di sepanjang 
perjalanannya membentuk proses termodinamika dengan batuan yang 
ada di sekitarnya. Batuan yang memiliki titik leleh yang rendah (seperti 
batu lempung, granit, dan riolit) dapat dengan mudah mengalami 
pelelehan ketika magma basaltis (titik beku 1200oC) hingga magma 
andesitis (titik beku 900oC) melaluinya. Transfer panas yang berlangsung 
dalam waktu yang lama dan dalam perjalanan yang panjang, makin 
memperbesar volume magma, sekaligus mengubah komposisi dan sifat 
magmatologinya. Hal itu berimplikasi pada frekuensi dan intensitas 
magmatologi dan vulkanologi yang ditimbulkannya.

Penurunan Tekanan

Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, saat tekanan 
ditambah sedangkan suhu dan komposisi material yang diberikan 
tekanan tetap, maka yang akan terjadi adalah pelelehan. Di dalam bumi, 
saat terjadi penurunan tekanan pada suhu dan komposisi material 
yang tetap, maka yang terjadi adalah pelelehan batuan. Pada proses 
penunjaman lempeng, peridotit yang menyusup di bawah lempeng 
yang lain, tekanannya berkurang karena menyentuh massa plastis 
pada bidang batas Gutenberg, pada saat itu terjadi penurunan tekanan 
secara bertahap dengan suhu dan komposisi yang tetap. Suhu peridotit 
yang menunjam dilaporkan sama dengan suhu lingkungan pada bidang 
Gutenberg. Proses yang terjadi berikutnya adalah peridotit tersebut 
meleleh sebagian membentuk magma di dalam dapur magma primer. 
Begitu pula pada proses penunjaman lempeng dengan litologi peridotit 
pada lempeng benua pada batas Gutenberg yang tersusun atas magma 
yang sedikit lebih asam atau berafinitas sama, maka peridotit tersebut 
pun terjadi pelelehan oleh pelepasan energinya sendiri. Proses ini tidak 
akan memengaruhi komposisi dan sifat magmatologi magma asal. Jika 
magma tersebut dapat mengalir ke permukaan bumi melalui rekahan 
yang terbentuk secara tektonika, maka akan membangun tubuh gunung 
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api dengan sifat vulkanologi tertentu pula, misalnya “hotspot” dan 
gunung api belakang busur.

Pengayaan Komposisi Magma

Makin ke permukaan bumi, komposisi kerak bumi makin bervariasi 
dengan penambahan uap air (H2O) dan gas CO2. Uap air dari penguapan 
air meteorik di dekat permukaan bumi melepaskan unsur-unsur dalam 
batuan dinding yang dilewati magma dan uap air tersebut, sehingga 
unsur-unsur yang lepas tersebut memperkaya komposisi magma. Jika 
di sepanjang perjalanan magma tidak mengalami perubahan suhu dan 
tekanan; maka saat terjadi interaksi antara magma dengan batuan 
dinding, yang terjadi adalah pelelehan batuan. Magma mengabrasi 
bagian-bagian dinding batuan pada dapur magma, mengerosinya 
kemudian melelehkannya dan mengubah komposisi magma. Magma 
basalan oleh proses pengayaan komposisi tersebut di sepanjang 
perjalanannya akan berasimilasi dengan batuan dinding dapur magma 
membentuk magma yang lebih bersifat andesitan. Proses tersebut mulai 
terjadi pada tubuh batuan yang sangat dekat dengan zona bagian bawah 
titik leleh batuan (zona Wadati-Benni Off) hingga di bagian yang lebih 
atas pada zona akumulasi magma dalam dapur-dapur magma.

C. Proses Magmatisme

Pada awalnya, komposisi magma adalah basa hingga ultrabasa, 
yang kaya akan unsur-unsur mafik seperti Mg dan Fe, dengan suhu awal 
lebih dari 1200oC. Telah diketahui bahwa, di dalam bumi, terdapat dua 
jenis magma, yaitu magma yang berasal dari lapisan selubung bumi 
dengan komposisi silikat Fe dan Mg dan magma yang terbentuk oleh 
proses pelelehan batuan sebagian pada proses penunjaman lempeng 
tektonika menghasilkan magma Ca-alkalin. Magma Ca-alkalin sendiri 
adalah percampuran dari hasil pelelehan batuan dari lempeng benua, 
hasil pelelehan batuan dari lempeng samudra dan magma astenosfer. 
Oleh proses gradien geotermal, mengacu pada proses perpindahan 
panas dalam hukum termodinamika, secara statis magma mengalami 
kristalisasi secara perlahan akibat semakin menurunnya suhu dan 
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tekanan sejalan dengan peningkatan kedalamannya. Suhu magma yang 
paling tinggi dengan tingkat kristalisasi yang paling rendah berada pada 
kedalaman yang paling besar; sebaliknya, magma yang berada pada 
kedalaman yang lebih dangkal memiliki suhu yang lebih rendah dengan 
tingkat kristalisasi yang lebih tinggi.

Sifat magma yang selalu bergerak, mendorong magma mencari zona 
rekahan untuk dilaluinya hingga mendapatkan zona akumulasinya pada 
lapisan kerak bumi. Selama perjalanannya tersebut, terjadi perubahan 
komposisi dan sifat magma yang disebut proses magmatisme. Proses 
magmatisme menentukan tipe dan sifat magma; sedangkan tipe dan 
sifat magma mengontrol intensitas dan sifat aktivitas gunung api. 
Proses magmatisme tersebut adalah proses pendewasaan magma, 
dari sumbernya (reservoir magma) ke dapur magma (kantung magma) 
hingga permukaan bumi, meliputi asimilasi (peleburan dengan batuan 
dinding dari sifat aslinya) dan diferensiasi (perubahan komposisi 
magma). Proses magmatisme tersebut mengubah magma baru (muda) 
yang lebih bersifat basalan dan sangat encer (sebagaimana magma pada 
mid oceanic ridge basalt (MORB), yang membangun gunung api dengan 
erupsi yang bersifat efusif), menjadi magma dewasa (mature) dengan 
membentuk magma andesitan-dasitan, yang membangun tubuh gunung 
api dengan erupsi-erupsi efusif hingga erupsi eksplosif yang bersifat 
menghancurkan kerucut gunung api.

Makna Diferensiasi dan Asimilasi pada Aktivitas Gunung Api

Diferensiasi magma adalah semua proses magmatisme yang dapat 
menghasilkan berbagai variasi/ jenis perubahan komposisi magma 
atau batuan. Proses ini dapat membentuk perubahan komposisi dalam 
satu atau lebih fase kristalisasi, namun melalui proses segregasi atau 
fraksionasi susunan kimianya, laju perubahan sifat kimia magma/batuan 
tersebut tetap terjaga secara konstan. Sedangkan asimilasi adalah semua 
proses magmatisme yang juga menghasilkan sifat dan komposisi magma 
atau batuan baru, melalui interaksinya dengan batuan dinding.

Proses diferensiasi dan asimilasi magma berlangsung pada batuan 
cair (magma) selama perjalanannya. Pada awalnya batuan leleh 
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tersebut memiliki komposisi eutektik konstan, hingga salah satu fase 
mineral sumbernya berubah komposisi atom dan struktur kristalnya 
(unsur-unsur jejaknya terrubah). Ketika satu fase terubah, maka akan 
digantikan oleh unsur lain pada kondisi suhu, tekanan dan lingkungan 
geologi yang berbeda. Sistem tersebut disebut sebagai sistem eutektik. 
Gambar 3.2 menjelaskan proses segregasi dan pemisahan kristal-kristal 
sesuai dengan sifat kimianya yang membentuk lapisan-lapisan batuan 
leleh dalam kantung magma, serta pemisahan kristal mineral yang telah 
membeku (padat) dari fluida magma. Kristal yang terbentuk terlebih 
dahulu dengan densitas yang lebih besar terendapkan pada dasar 
kantung, sedangkan kristal yang lebih ringan mengapung pada lapisan 
di atasnya. Larutan sisa berada pada bagian yang dalam dengan suhu 
yang lebih tinggi. Pada tubuh magma yang berada dekat dengan bagian 
dinding magma terjadi proses pembekuan terlebih dahulu, mengikuti 
hukum perpindahan panasnya.

Gambar 3.2. Proses pemisahan kristal berat dan ringan pada mekanisme 
diferensiasi magma (kiri) dan pemisahan kristal padat dari larutan magma 

pada proses asimilasi (kanan).

Proses kristalisasi telah berlangsung ketika magma berada dalam 
kantong/reservoir magma. Karena gaya gravitasi bumi, terjadi proses 
pengendapan kristal (gravity settling); mineral dengan berat jenis yang 
paling tinggi mengendap dan terpisah membentuk lapisan tersendiri 

sri
Sticky Note
Gambar ini tidak berwarna
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(Gambar 3.2. kiri). Pada fase kristalisasi pertama tersebut, olivin 
terbentuk lalu memisahkan diri dengan membentuk lapisan batuan 
pluton yang paling bawah, menghasilkan batuan gabro olivin. Selanjutnya 
olivin dan klinopiroksen terbentuk dari sisa magma tersebut pada 
lapisan di atasnya membentuk gabro. Terakhir adalah mineral olivin, 
klinopiroksen dan plagioklas Ca, yang selanjutnya menyisakan larutan 
magma yang terus mengalir menuju kantong magma di atasnya. Pada 
fase ini terjadi lagi proses separasi melalui rekahan (konduit) baru, yang 
kemudian terakumulasi pada kantung magma baru. Di dalam kantung 
magma baru tersebut, proses pemisahan berikutnya terjadi. Mineral 
yang mengkristal lebih dahulu adalah klinopiroksen dan plagioklas. 
Selanjutnya klinopiroksen, orthopiroksen dan plagioklas, dan disusul 
dengan lapisan orthopiroksen, amfibol, dan plagioklas. Batuan pluton 
yang dihasilkan berbeda dengan fase pemisahan (separasi) pada kantong 
magma pertama. 

Proses diferensiasi dan asimilasi tidak lepas dari proses fraksionasi 
komposisi kimia larutan magma. Proses fraksionasi adalah pemisahan 
antara bagian yang leleh (likuid) dengan bagian yang telah mengkristal 
(solid) dalam larutan magma, sehingga menyisakan material leleh kritis 
dalam beberapa persen (Gambar 3.3.). Pada bagian ini, akan terbentuk 
suatu seri mineral secara menerus (continous form) dan mineral tak-
menerus (uncontinous form). Hal itu tergantung pada komposisi 
magma asal dan zona pembekuan yang akan memengaruhi kecepatan 
pembekuan. Jika magma melalui zona pembekuan dengan gradien 
geotermal rendah (perubahan suhu tidak signifikan), maka dapat 
terbentuk mineral-mineral tak-menerus yang sempurna. Sebaliknya, 
jika gradien geotermal zona pembekuan tinggi (perubahan suhu tinggi, 
contoh: di permukaan bumi), maka proses fraksionasi tidak sempurna. 
Akibatnya terbentuk mineral-mineral yang tumbuh bersama dengan 
mineral lain, struktur zoning pada feldspar dan tekstur-tekstur porfirik, 
trakitik, ofitik, dan lain-lain.
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Gambar 3.3. Proses segregasi dan separasi (pemisahan) yang membentuk 
lapisan-lapisan batuan leleh (magma) dalam kantung magma.

Kecepatan proses kristalisasi magma pada kantung magma 
mengikuti Hukum Stoke, yaitu V= {2gr2 (ρs – ρl)} : 9η

V = kecepatan pengendapan (cm/dt)
g  = percepatan gaya gravitasi bumi (980 cm/dt2)
r  = radius lingkar partikel (cm)
ρs  = densitas solid spherical partikel (g/cm3)
ρl  = densitas masa cair (liquid (g/cm3)
ηɩ = kekentalan fluida (1 c/cm dt = 1 poise)

Makin menuju ke permukaan bumi kecepatan kristalisasi magma 
makin tinggi. Hal itu terjadi karena terjadi percepatan gradien geotermal 
dari suhu tinggi ke suhu rendah. Adanya air meteorik dan air tanah yang 
bersinggungan dengan tubuh magma juga makin mempercepat proses 
fraksionasi tersebut, yang selanjutnya membentuk massa magma jenuh 
uap atau busa magma. Tingginya kandungan uap atau air dalam magma 
menyebabkan tekanan magmatik meningkat drastis, sehingga terjadi 
peningkatan percepatan aliran magma ke permukaan. Pada kondisi 
ini, proses asimilasi dan diferensiasi menjadi lebih kecil. Kristalisasi 
yang berlangsung menjadi tidak sempurna, membentuk batuan intrusi 
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dangkal dan ekstrusi yang bertekstrur porfiritik, vitroferik, poikilitik atau 
skoriaseus. Pada lingkungan ini, batuan atau magma yang terbentuk 
berasosiasi dengan kegiatan gunung api.

Aliran magma ke permukaan bumi yang menyentuh tubuh air 
tersebut juga diikuti dengan pelepasan gas (volatil), sehingga terjadi 
penambahan senyawa OH- dan oksida dalam magma. Hal itu selanjutnya 
meningkatkan suhu larutan dan memicu terbentuknya tekstur porfiritik 
dalam batuan hasil pembekuannya. Di samping meningkatkan suhunya, 
penambahan OH- juga meningkatkan tekanan aliran magma hingga 
sering membentuk rekahan baru pada tubuh batuan dinding. Rekahan-
rekahan yang telah terbentuk selanjutnya dilalui magma. Karena 
rekahan-rekahan tersebut tidak sampai di permukaan bumi, maka 
membentuk tubuh-tubuh intrusi dangkal, seperti dike (retas), sill, lakolit 
dan lapolit. Larutan silikat tersebut mengendapkan kuarsa dan feldspar 
dalam limpahan yang sangat kecil di sepanjang dinding intrusi retas 
tersebut. Fase uap menghasilkan intrusi retas atau bulir-bulir pegmatit di 
bawah permukaan bumi, serta inti dari unsur-unsur logam mulia seperti 
Au, Pb, Cu, Hg, Co dan Ti, sedangkan di permukaan bumi menghasilkan 
berbagai jenis mineral dan sering menunjukkan zonasi dengan sesar-
sesar konsentris atau radial. Kedua fenomena tersebut merupakan 
bagian dari manifestasi kegiatan gunung api yang berulang-ulang dalam 
waktu yang sangat panjang, belasan hingga beberapa puluh juta tahun.

Proses asimilasi dan diferensiasi juga berdampak pada percampuran 
magma (magma mixing) di dalam perjalanannya. Proses asimilasi 
menyebabkan percampuran massa magma dengan fragmen-fragmen 
batuan dinding membentuk xenolith dan / atau xenokris, oleh proses 
difusi magma terhadap batuan dinding. Namun, asimilasi oleh peleburan 
batuan hanya terbatas pada zona transfer panas yang berada di sekitar 
massa magma saja. Proses pengkayaan magma akibat asimilasi dan 
diferensiasi ini dapat dideteksi melalui analisis isotop. Pada dasarnya 
kerak benua sangat kaya akan 87Sr/86Sr dan sangat miskin akan  143Nd/144Nd
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Makna Fenokris, Xenolit, dan Xenokris pada Magma dalam 
Gunung Api

Semua tubuh pluton (intrusi) bersifat padat; saat proses kristalisasi 
berjalan lambat dan tiba-tiba berubah secara cepat, maka terbentuk 
fenokris yang tumbuh dari cairan magma asal yang hadir bersama-sama 
dengan kristal yang lebih halus (kecil) dan gelas yang mengkristal lebih 
cepat. Fenokris adalah kristal besar yang mengambang di dalam kristal 
yang lebih halus (kecil) dan gelas. Fenokris dijumpai pada batuan beku 
intrusi dangkal, lava dan fragmen piroklastik (seperti andesit) yang 
memiliki tekstur porfiritik. Ukuran fenokris bervariasi dari beberapa 
milimeter hingga beberapa centimeter. Fenokris yang paling umum 
dijumpai adalah ortopiroksen, horenblenda, plagioklas, biotit dan 
mineral-mineral K-Feldspar.

Semua tubuh pluton (intrusi) selalu berinteraksi dengan batuan 
dinding yang memungkinkan untuk terbentuknya xenokris dan xenolit 
pada intrusi retas atau sill (Gambar 3.4). Xenokris adalah kristal yang 
berasal dari batuan dinding yang masuk ke dalam tubuh batuan intrusi 
tersebut, karena kristal tersebut saat dilalui oleh magma tidak sampai 
meleleh. Xenokris pada intrusi retas terbentuk karena magma mengalir 
dalam kecepatan yang tinggi dan lebih cepat mendingin sehingga tidak 
sampai melelehkan batuan dindingnya. Xenokris yang berada pada 
intrusi pluton terbentuk karena titik leleh kristal pada batuan dnding 
lebih tinggi daripada  titik leleh batuan cair yang melaluinya. Xenolit 
adalah fragmen batuan dinding yang lepas dari induknya dan masuk 
ke dalam tubuh intrusi batuan beku (seperti retas andesit). Proses 
terbentuknya xenolit sama dengan xenokris, hanya saja yang lepas adalah 
fragmen batuan dinding, atau batuan dinding yang mengalami pelelehan 
sebagian; jadi ada sebagian batuan tersebut yang tidak meleleh dan 
masuk ke dalam tubuh magma. Intrusi retas atau sill adalah intrusi 
batuan beku dangkal yang banyak dijumpai pada tubuh gunung api tipe 
komposit. Intrusi-intrusi tersebut umumnya tidak dalam sebaran yang 
luas. Intrusi tersebut mengisi rekahan yang terbentuk secara tektonika 
menghasilkan sesar atau kekar yang membuka yang kemudian melebar 
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akibat terabrasi oleh tubuh intrusi tersebut. Lebar intrusi retas umumnya 
tidak lebih dari beberapa meter, namun memanjang dan menyempit 
ketika hampir mencapai permukaan bumi. Intrusi retas, sill, lakolit dan 
lapolit pada tubuh gunung api berfungsi sebagai rusuk-rusuk (ribs), yang 
memperkuat tubuh gunung api. Beberapa retas dapat berkembang 
menjadi pipa kepundan jika menghubungkan tubuh dapur magma 
dengan permukaan bumi. Batuan-batuan yang menyusun intrusi-intrusi 
dangkal tersebut biasanya berkomposisi intermediet, yaitu mikrodiorit 
dan andesit, dengan kedalaman tidak lebih dari 1−2 km dari permukaan 
bumi. Gambar 3.4 adalah skematika fenokris, xenokris dan xenolit pada 
tubuh batuan intrusi (kiri) dan keberadaan xenokris pada contoh batuan 
beku di lapangan (kanan).

Gambar 3.4. Xenokris dan xenolit pada intrusi retas (kiri) dan contoh xenolit 
dalam batuan beku andesit (kanan).

Makna Struktur Zoning pada Aktivitas Gunung Api

Struktur zoning (zonasi) dapat terbentuk pada mineral yang 
menyusun batuan beku intrusi dangkal, lava dan fragmen batuan 
piroklastik (aglomerat dan breksi andesit). Struktur zoning terbentuk 
oleh pembekuan yang cepat pada plagioklas atau piroksen (seperti 
augit). Ada dua mekanisme pembentukan zoning, yaitu: 1) mineral yang 
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lebih basa terbentuk pada awal kristalisasi membentuk inti mineral, 
atau 2) mineral yang lebih basa terbentuk awal membentuk bagian 
tepi mineral. Jika bagian inti kristal terbentuk lebih awal (ct: mulai 
dari An-0) yang semakin ke tepi menjadi lebih asam (contoh An-90); 
kristalisasi berlangsung dari dalam bumi (berjalan normal), perubahan 
suhu dan tekanan yang mengkristalkannya berlangsung secara gradual 
sejalan dengan perubahan suhu, tekanan dan komposisi magma. Pada 
awal kristalisasi, komposisi magma memungkinkan untuk terbentuk 
mineral dengan komposisi yang lebih basa. Perubahan komposisi 
mineral dan perubahan suhu membentuk bagian tepi berikutnya; 
pada tahap ini, komposisi magma tidak mampu menghasilkan mineral 
dengan komposisi yang sama dengan kristalisasi bagian inti mineral; 
dan seterusnya. Jika zoning berlangsung sebaliknya (basa pada tepian 
dan asam pada intinya), maka kristalisais berlangsung sangat cepat di 
dekat permukaan atau di permukaan bumi. Perbedaan suhu yang sangat 
besar antara tubuh magma dan lingkungan di sekitarnya menyebabkan 
magma mengkristal sangat cepat pada bagian luarnya, sementara pada 
bagian dalam kristal masih cair (plastis). Perubahan suhu yang sangat 
cepat itu selanjutnya memaksa magma sisa (dalam kristal yang telah 
terbentuk) untuk mengkristal dengan sangat cepat dan seadanya, hingga 
menghasilkan kristal mineral yang lebih asam. Mineral yang terbentuk 
pada mekanisme yang kedua ini biasanya juga tumbuh bersama dengan 
mineral lain, seperti plagioklas dengan piroksen, piroksen dengan 
horenblenda, piroksen dengan mineral bijih dan horenblenda dengan 
biotit, yang semua mineral tersebut mengambang di dalam massa dasar 
kristal dan atau gelas. Mineral dengan struktur zoning umum dijumpai 
pada batuan vulkanik dengan komposisi magma Ca-alkalin, seperti 
andesit dan basal (andesit piroksen), yang membeku sebagai batuan 
beku intrusi dangkal dan lava.

Zoning sering pula berasosiasi dengan sifat kembaran, seperti pada 
plagioklas (pada jenis kembaran kalsbat-albit dan albit) dan piroksen 
ortho (kembaran albit). Zoning pada andesit dan basal dijumpai pada 
plagioklas jenis andesin hingga labradorit. Dalam hal ini, dalam satu 
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tubuh mineral plagioklas dapat dijumpai lebih dari satu jenis mineral 
secara berurutan seperti labradorit, andesin, dan oligoklas, atau 
sebaliknya, atau dua di antaranya.

Gambar 3.5. Contoh zoning pada mineral plagioklas; kiri: proses kristalisasi 
menerus dari larutan cair (kurva atas) hingga menghasilkan padatan (kurva 
bawah), kanan: contoh mineral plagioklas yang dihasilkan dengan struktur 

zoning.

Berdasarkan gambar 3.5 dapat dijelaskan bahwa pada awalnya 
massa berbentuk cair (larutan magma); magma tersebut mengalami 
pembekuan secara bertahap dengan suhu dan komposisi tertentu dalam 
waktu yang relatif cepat. Ketika terjadi kristalisasi plagioklas tersebut, 
magma asal masih berkomposisi Ca-silikat. Pada tahap awal kristalisasi 
tersebut terbentuk mineral plagioklas dengan An yang lebih rendah (An-
0 atau Plagioklas Ca). Namun, karena penurunan suhu dan tekanan lebih 
cepat, An-0 belum terkristal sempurna, suhunya telah berkurang dengan 
cepat padahal komposisi untuk An-0 belum tercukupi, sehingga kristal 
yang terbentuk adalah intinya, bagian luar belum terbentuk sempurna. 
Kristal yang belum terbentuk sempurna tersebut terus mengkristal 
sejalan dengan perubahan suhu dan komposisinya (sebut: t1), maka di 
bagian luar inti kristal terbentuk An-(t1), yaitu plagioklas yang lebih asam 
(Ca berkurang). Namun, kristal tersebut pun belum sempurna, sehingga 
berlanjut lagi pada perubahan suhu dan komposisi pada t2 membentuk 
cincin An-t2; dan seterusnya.
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Proses Pendinginan dan Kristalisasi Magma

Proses pendinginan dan kristalisasi magma dapat berlangsung 
di dalam bumi membentuk intrusi batuan beku dan di luar bumi 
membentuk koheren lava. Pembekuan pada intrusi batuan beku juga 
dapat berlangsung pada kedalaman yang besar (abisal) sebagai intrusi 
batolit, hipabisal (menengah) dan dangkal. Secara fisik, masing-masing 
lingkungan intrusi magma tersebut menghasilkan ciri fisik batuan yang 
berbeda. Semakin dalam intrusi magma berlangsung, semakin lama pula 
pembekuan berlangsung, menghasilkan batuan beku dengan tingkat 
kristalisasi yang semakin sempurna. Sebaliknya, magma yang mengintrusi 
pada lingkungan geologi yang lebih dangkal, proses pembekuannya pun 
semakin cepat, sehingga proses kristalisasinya menjadi kurang sempurna 
karena pembekuan yang lebih cepat tersebut. Pembekuan pada intrusi 
magma dangkal menghasilkan batuan dengan tekstur afanitik, yang 
bahkan dapat pula membentuk gelas sebagai massa dasar bersama-
sama dengan mineral-mineral dengan diameter yang halus.

Proses kristalisasi magma pada aliran lava merupakan proses 
pembekuan yang berlangsung sangat cepat. Magma yang mengalir ke 
permukaan bumi telah mengalami krisalisasi sebagian, yang di dalamnya 
mengandung kristal dan massa plastis. Aliran lava tersebut mengalir 
secara konstan di permukaan bumi sambil mengendapkan mineral 
yang telah mengkristal, sekaligus terjadi kristalisasi cepat. Di awal 
pembentukan lava, mineral yang telah terbentuk diendapkan terlebih 
dahulu, bersama-sama dengan hasil kristalisasi di tempat. Pada fase 
ini membentuk kristal-kristal yang bentuknya lebih sempurna dengan 
ukuran mineral yang lebih seragam dan besar. Tahap berikutnya adalah 
kristalisasi dari tubuh sisa magma yang belum mengalami kristalisasi 
atau yang telah sebagian terkristalisasi. Fase terakhir adalah sisa larutan 
silikat yang membeku dengan sangat cepat, sehingga lebih didominasi 
oleh gelas dan mineral-mineral oksida amorf, atau yang sering dikenal 
sebagai mineral opak. Sebagai contoh adalah kristalisasi lava basal yang 
berlangsung pada busur kepulauan (Schminche, 2004). Magma basal 
tersebut membeku dan mengkristal membentuk mineral-mineral mafik, 
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seperti piroksen dan/ atau olivin sejak berada pada dapur magmanya. 
Gambar 3.6. menunjukkan salah satu contoh proses kristalisasi magma 
pada aliran lava basal yang menghasilkan batuan-batuan tergantung 
pada fase kristalisasinya.

Gambar 3.6. Kristalisasi lava basal; di awal kristalisasi terbentuk olivin dan 
klino-piroksen miskin Ca dan plagioklas bertekstur ofitik pada suhu yang 

lebih rendah; pada akhir kristalisasi didominasi oleh gelas vulkanik bertekstur 
skoria kaya mineral oksida Ti/Fe (Schminche, 2004).

Pada fase selanjutnya, karena magma memiliki sifat mobile (selalu 
bergerak), magma akan mencari celah untuk dapat bergerak ke mana 
pun celah tersebut berakhir. Jika celah tektonika menjangkau hingga di 
permukaan bumi, ketika magma basal mengalir ke permukaan, sebagian 
kristal ikut terbawa ke permukaan dan terjadi penyempurnaan kristalisasi 
di sepanjang perjalanannya. Mineral yang lebih berat tertinggal di dalam 
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bumi dan yang lebih ringan mengalir sebagai lava. Lava selanjutnya 
membeku dan mengkristal; karena kristalisasi berlangsung sangat cepat, 
maka yang terendapkan terlebih dahulu adalah piroksen dan/ atau olivin 
(jika ada) dan plagioklas, selanjutnya sedikit piroksen dan plagioklas 
dan sisanya membentuk massa gelas dan sedikit kristal atau mineral 
opak. Pada pembekuan lava andesit; magma intermediet mengalir ke 
permukaan sambil membawa kristal piroksen dan plagioklas, yang dari 
pengamatan petrografis akan memperlihatkan kenampakan tekstur 
porfiritik. 

Pada mekanisme yang lain, proses pngendapan kristal (xrystall 
setling) pada lava sering juga membentuk tekstur pilotaksitik dan gradasi 
diameter butir kristal. Pada awal pengendapan (yaitu di pangkal aliran), 
kristal-kristal yang berdiameter lebih besar (yaitu piroksen dan plagioklas) 
akan mengendap lebih dahulu. Sejalan dengan pergerakannya, yang 
biasanya terkonsentrasi pada lembah-lembah (sungai), aliran lava 
semakin cepat dan penurunan suhunya juga semakin cepat. Akibatnya, 
ujung aliran berinteraksi dengan udara bebas dan massa air (sungai) 
membentuk uap, sehingga banyak dijumpai lubang-lubang bekas 
keluarnya gas dengan diameter yang lebih besar, membentuk struktur 
skoria atau vesikuler. Pada bagian yang lebih masif, yaitu pada tubuh 
aliran utama, lava lebih masif dengan tekstur porfiritik, namun diameter 
mineral lebih halus dan lebih kaya gelas. Pada bagian paling luar lava, 
tersusun atas gelas, yang karena massa magma andesit tersebut sangat 
kental maka mudah retak dan terbreksikan dengan lapisan gelas tipis 
berwarna kemerahan dan/ atau kehitaman. Lava andesit dan basal Ca-
alkali yang diendapkan di dalam lingkungan perairan (lakustrin) dapat 
membentuk breksi autoklastik. Lapisan gelas tipis di permukaan lava 
dengan komposisi magma basal, yang diendapkan pada lingkungan laut 
dengan suhu yang sangat dingin, membentuk perlitik berwarna hitam. 
Lapisan gelas tipis pada lava jenis pahoehoe membentuk tekstur sangat 
halus pada permukaannya seperti semen atau keramik yang sangat licin. 
Lava riolitik-dasitik yang sangat kaya akan SiO2 yang berada di lingkungan 
bersuhu dingin tidak dapat mengkristal dengan baik, membentuk 
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obsidian berwarna hitam atau cokelat. Hal itu juga dapat terjadi karena 
dalam tubuh magma tidak terkandung lagi unsur-unsur pembentuk 
mineral, seperti Ca, Mg, K, Fe, dan Na yang cukup untuk proses kristalisasi 
mineral feldspar dan plagioklas.

Dapur Magma

Tempat terakumulasinya magma pada wadahnya disebut sebagai 
dapur magma atau reservoir magma. Namun, tidak semua wadah 
(reservoir)/ rongga/ rekahan yang terletak di bawah permukaan bumi 
dapat berfungsi sebagai dapur magma. Hanya rekahan/ wadah yang 
memungkinkan untuk terjadinya proses pembentukan magma baru, 
akumulasi magma dengan proses kristalisasi magma yang dapat disebut 
sebagai dapur magma. Dapur magma adalah celah/rongga tempat 
pelelehan magma, dapat berada pada batas Guttenberg membentuk 
dapur magma primer, lapisan Mohorovick membentuk dapur magma 
sekunder dan pada bagian atas lapisan kerak bumi (membentuk dapur 
magma gunung api). Jadi, dapur magma dapat saja berada pada 
kedalaman >70 km (dapur magma primer), antara 6−70 km (tidak selalu 
behubungan dengan kegiatan gunung api) dan pada kedalaman <6 km 
(dapur magma gunung api).

Reservoir magma dapat pula berfungsi sebagai dapur magma, tetapi 
tidak semua reservoir magma adalah dapur magma. Sebagai contoh 
adalah magma granitan, yang terakmulasi dalam reservoir magma 
mampu menyimpan magma pada lapisan kerak bumi (pada lempeng 
benua) di bagian atas, namun tidak dapat berfungsi sebagai dapur 
magma untuk suplai magma gunung api. Magma granitan tersebut telah 
ada sejak pembentukan kerak bumi, dan menyimpan magma granit di 
dalamnya. Di atas permukaan magma granitan tersebut tidak terdapat 
tubuh gunung api, karena magma dalam kondisi sangat kental dan tidak 
mampu mengalir hingga ke permukaan bumi. Namun, pembentukan 
magma andesitan dan magma basalan di dalam dapur magma sekunder 
sering berada pada lingkup reservoir magma. Hal itu terjadi karena suhu 
magma masih jauh lebih tinggi dari suhu batuan yang ada di sekitarnya, 
serta adanya komponen OH- dan O2 atau CO2 dalam lapisan hidrosfer, 
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yang selanjutnya membentuk proses termodinamika dan melelehkan 
sebagian batuan di sepanjang perjalanannya. Pada kondisi ini, reservoir 
magma juga berfungsi sebagai dapur magma.

Di dalam dapur magma berlangsung seluruh proses magmatisme, 
yaitu fraksionasi magma, asimilasi magma dengan batuan dinding dan 
diferensiasi magma, pengendapan dan pengapungan kristal, dan proses-
proses magmatisme yang lain. Di dalam dapur magma berlangsung 
pengurangan dan penambahan unsur-unsur yang menyusun magma 
dan batuan, hingga mengubah komposisi dan sifat magma sepenuhnya. 
Menurut Schmincke (2004), hampir 50−60% kristal yang terbentuk di 
dalam reservoir dan dapur magma, membentuk magma kental yang 
sejalan dengan perubahan komposisi dan tingkat kristalisasinya, terjadi 
proses pendinginan dan pembekuan. Secara startigrafi, magma yang 
berada pada lapisan paling bawah memiliki komposisi yang homogen 
dengan sifat batuan yang nantinya terbentuk lebih bersifat basa dengan 
tingkat kristalisasi yang paling sempurna; contohnya dunit dan gabro. 
Pada bagian di atasnya magma lebih bersifat asam dengan tingkat 
kristalisasi berkurang, contoh: diorit dan andesit. Pada bagian paling atas 
tersusun atas batuan dengan mineral-mineral yang paling asam untuk 
runtunannya dengan tingkat kristalisasi yang paling tidak sempurna dan 
bahkan mengandung gelas, contoh: dasit dan riolit. Menurut Schminche 
(2004), proses magmatisme dalam dapur magma atas (di bawah tubuh 
gunung api) membentuk zona-zona tingkatan arus konveksi pergerakan 
magma dan akumulasi jenis mineral yang berbeda. Semakin ke atas dari 
dapur magma, semakin kecil arus konveksi magma yang ditimbulkan. 
Hal itu dikarenakan oleh komposisi magma yang sebagian besar telah 
mengkristal di bagian atas dapur magma, membentuk larutan atau 
massa plastis. Namun, pada waktu-waktu tertentu di dalam tubuh 
dapur magma gunung api, arus konveksi tersebut justru semakin besar 
karena besarnya kandungan gas di dalam tubuh magma membentuk 
busa magma. Gambar 3.7. menunjukkan skematika pengkristalan 
magma pada dapur magma.
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Gambar 3.7. Skematika perlapisan magma pada dapur magma di bawah tubuh 
gunung api; didasarkan pada komposisi, proses magmatisme yang berlangsung 

dan suhu dan tekanan pembekuannya; LLST: zona palng atas: akumulasi uap 
H2O; MLST: zona tengah: didominasi oleh kristal felsik-intermediet; ULST: zona 

paling bawah: mafik mineral (Schmincke, 2004).

Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa bagian dasar dapur 
magma terdiri atas batuan basal-basanit dengan limpahan akumulasi 
mineral mafik. Di atas masa basal-basanit adalah ULST (zona paling 
bawah dapur magma) yang tersusun atas akumulasi mineral intermediet 
membentuk tipe magma dioritan. Di atas ULST dengan dibatasi zona 
transisi dengan anomali arus konveksi adalah zona MLST (zona tengah 
dapur magma) dengan limpahan mineral intermediet andesitan yang 
sudah mengandung uap H2O dan gas CO2. Zona MLST terbagi ke dalam 
tiga sub zona yaitu zona A, B dan C dengan didasarkan pada viskositas 
magma dan komponen unsur yang melarut di dalamnya. Zona C telah 
terkristalisasi 50%; zona B terkristalisasi 10% dan zona A memiliki 
perbedaan arus konveksi karena penambahan uap H2O. Lapisan paling 
atas disebut zona LLST yang di dalamnya mengandung beberapa mineral 
felsik dengan akumulasi  uap H2O dan gas CO2. Pada lapisan LLST juga 
terdapat unsur-unsur jejak Zr, U, Pb dan Th. 
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D. Asosiasi Tektonika-Magmatisme dan Vulkanisme

Proses tektonika menentukan tipe dan sifat magmatisme yang 
memengaruhi aktivitas gunung api, sebagaimana yang telah disebutkan 
dalam Bab 2. Didasarkan pada tatanan tektonikanya, Wilson (1991) 
menentukan ada empat lingkungan tektonika yang berbeda dalam 
membentuk magma (Tabel 3.1), yaitu:

1. zona konstruktif lempeng, terdiri dari zona pemekaran lantai samudra 
dengan gugusan gunung api MORB (mid oceanic ridge basalt) dan 
zona pemekaran belakang busur magmatik. Magma yang dihasilkan 
oleh aktivitas tektonika ini adalah seri tholeiitik, menghasilkan seri 
batuan ultrabasa dan basalan, seperti dunit, peridotit, olivinit, dan 
basal tholeiit membangun gunung api tipe perisai.

2. zona destruktif lempeng, berlangsung pada tatanan tektonika zona 
penunjaman (subduksi), tumbukan (kolisi) dan obduksi pada tepian 
lempeng konvergen. yaitu busur magmatik jika lempeng samudra 
menunjam di bawah lempeng benua, menghasilkan magma tipe 
Ca-alkalin sampai K-alkalin membentuk seri batuan basalan-
andesitan, yang membangun gunung api tipe komposit (strato). 
Pada pertumbuhan lebih lanjut, magma Ca-alkalin tersebut dapat 
berkembang menjadi magma K-alkalin yang kaya akan mineral-
mineral K-feldspar.

3. tatanan oceanic intra-plate margins (tepian antar lempeng samudra), 
jika lempeng samudra menunjam di bawah lempeng samudra yang 
lebih tua; membentuk gugusan gunung api busur kepulauan bertipe 
komposit, menghasilkan magma tipe Ca-alkalin, dengan komposisi 
batuan di permukaan basalan-andesitan.

4. tatanan continental intra-plate margins, meliputi daerah continental 
flood basalt, zona pengangkatan kontinen (continental rift zone), 
dan kemunculan magmatisme potasik dan ultrapotasik (termasuk 
kimberlit) yang tidak berhubungan dengan zona pengangkatan. 
Salah satu contoh di Indonesia adalah pembentukan Basal Sukadana 
di Lampung.
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Tabel 3.1. Karakteristik seri magma yang berasosiasi dengan 
tatanan tektonika gunung apinya

Tatanan 
tektonika

Tepian lempeng Di antara lempeng

Konvergen 
(destruktuf)

Divergen 
(konstruktif)

Antar 
lempeng 
samudra

Antar lempeng 
benua

Bentukan 
vulkanik

Busur 
kepulauan 
dan active 
continental 
margins

MORB dan zona 
pemekaran 
belakang busur

Busur 
kepulauan

continental 
rift zone dan 
continental 
flood basalt

Sifat seri 
magmanya

Ca-alkalin

K-Alkalin

Tholeiitik

Shoshonit (K >>)

Tholeiitik

Shoshonit 
(very high K)

Tholeiitik

K-Alkalin

Kisaran % 
SiO2

Basal dan 
pembedanya

Basal Basal Basal dan 
pembedanya

(modifikasi dari Wilson, 1979)

Lebih jauh lagi, Wilson (1991) menentukan kecepatan rata-rata 
pembentukan magma dengan didasarkan pada tatanan tektonikanya, 
secara global diketahui sebesar 3,7–4,1 km3/th pada batuan vulkanik 
dan 22,1–29,5 km3/th  pada batuan plutonik. Kecepatan pembentukan 
magma secara detail pada masing-masing tatanan tektonika tersebut 
sebagai berikut.

1. Pada lingkungan lempeng konstruktif, pada gugusan pemekaran 
lantai samudra berlangsung 3 km3/th (batuan vulkanik) – 8 km3/th 
(batuan plutonik).

2. Pada lingkungan lempeng destruktif, dengan tatanan geologi busur 
vulkanik berlangsung 0,4–0,6 km3/th (batuan vulkanik)―2,5–8 km3/
th (batuan plutonik).

3. Pada tumbukan antarlempeng kontinental adalah 0,03-0,1 km3/th 
(batuan vulkanik)―0,1–1,5  km3/th (batuan plutonik).

4. Pada interaksi antar lempeng samudra adalah 0,3–0,4 km3/th 
(batuan vulkanik)―1,5–2 km3/th (batuan plutonik)
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Secara spesifik, proses asimilasi dan diferensiasi memengaruhi 
kemunculan magma di permukaan; dan mengontrol karakteristik 
aktivitasnya dalam membangun tubuh gunung api. Proses magmatisme 
tersebut dapat menghasilkan perubahan komposisi kimia, dan tidak 
mengubah tipe magma. Sebagai contoh adalah magma basal Ca-Alkalin 
dapat menggenerasi magma andesit kaya Ca; magma basal tholeiit 
dapat menggenerasi magma peridotit, dunit dan basal; dan sebagainya. 
Itulah sebabnya, dalam satu tubuh gunung api memiliki komposisi 
litologi dengan jenis yang bervariasi dan terbentuk secara berulang, dari 
basalan ke andesitan dan sebaliknya. Perbedaan afinitas jenis magma 
tersebut berimplikasi pada intensitas dan frekuensi erupsinya, yang juga 
berlangsung secara berulang dari efusif ke eksplosif dan sebaliknya. 
Tabel 3.2. menjelaskan tipe-tipe magma hasil asimilasi dan diferensiasi 
dan jenis batuan didasarkan pada tatanan tektonikanya. 

Tabel 3.2.Kemunculan magma dan jenis batuannya 
didasarkan pada tatanan tektonikanya

SiO2 (%) Tipe magma Nama batuan Tatanan tektonikanya 

~50 Basa / mafik Basal Mid oceanic ridge basal 
~60 Intermediet 

/ menengah 
Andesit Busur kepulauan dan busur magmatik 

dangkal 
~65 Asam / felsik 

rendah Si 
Dasit Busur magmatik: lempeng benua 

dengan dapur magma tengah (B) 
~70 Asam / felsik 

kaya Si 
Riolit Busur magmatik: segregasi pada 

lempeng benua dengan dapur magma 
dalam (A) 

Telah disebutkan bahwa, tektonisme memengaruhi proses 
magmatisme, sedangkan magmatisme pasti mengubah komposisi kimia 
dan sifat magma. Untuk menentukan tatanan tektonika dari suatu 
tubuh batuan gunung api dan/ atau batuan intrusi plutonik yang proses 
aktivitasnya atau pembekuannya tidak diketahui, dapat didekati dengan 
didasarkan pada nilai plot % berat K2O + Na2O terhadap % berat SiO2.

Untuk identifikasi batuan gunung api yang telah mengalami  asimilasi 
dan diferensiasi dapat menggunakan diagram Cox et.al (1979 dalam 
Wilson, 1991; Gambar 3.8.). 
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Gambar 3.8. Plot % berat K2O + Na2O terhadap % berat SiO2 pada batuan 
vulkanik (sumber:Cox et.al, 1979 dalam Wilson, 1991).

Gambar 3.9. Plot % berat K2O terhadap % berat SiO2 dan Na2O terhadap % 
berat SiO2 pada batuan basal vulkanik (modifikasi dari Middlemost, 1975 

dalam Wilson, 1991).

sri
Sticky Note
Gambar ini bisa lebih dibersihkan?

sri
Sticky Note
Gambar ini bisa lebih bersih?
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Didasarkan pada tatanan tektonikanya, batuan sub-alkali terbentuk 
oleh proses vulkanisme zona penunjaman; sedangkan batuan alkali 
terbentuk oleh proses magmatisme magma primitif belakang busur 
magmatik; magma ultrabasa memiliki komposisi K2O dan Na2O tinggi 
dengan SiO2 rendah. Untuk dapat membedakan jenis magma basal yang 
dihasilkan oleh proses vulkanisme tengah samudra, busur kepulauan 
dan pemekaran lempeng benua dapat menggunakan diagram plot K2O + 
Na2O terhadap % berat SiO2 (modifikasi Middlemost, 1975 dalam Wilson, 
1991; Gambar 3.9).

Basal yang dibentuk oleh aktivitas vulkanisme dapat dibedakan 
dalam dua kelompok, yaitu basal K rendah dan basal K tinggi. Basal K 
rendah termasuk di dalamnya adalah batuan-batuan vulkanik yang 
dihasilkan dari seri basal sub-alkali dan basal K tinggi disebut juga 
sebagai basal alkali.Unsur K merupakan salah satu unsur jejak (unsur 
radioaktif) yang melimpah pada lapisan astenosfer hingga pada bidang 
batas Gutenberg. Unsur K adalah penciri tipe magma yang berasal dari 
lapisan astenosfer, hasil pelelehan batuan sebagian (partial melting) 
atau hasil pelelehan batuan oleh penambahan suhu dan tekanan pada 
lapisan kerak bumi. Unsur-unsur K dan Na melimpah pada magma seri 
shoshonitan dengan mineral yang terbentuk kelompok alkali feldspar, 
membentuk basal K tinggi (basanit). 

Magma asalnya merupakan magma primitif K tinggi dan Si rendah, 
contoh batuannya adalah kelompok basanit dan trakit yang menyusun 
batuan gunung api di belakang busur magmatik; mineral yang 
mendominasinya adalah feldspatoit, seperti leusit. Leusit terbentuk oleh 
kristalisasi magma alkali yang miskin Si dan kaya K, sehingga tidak dapat 
membentuk mineral ortoklas atau sanidin dan mikroklin. Saat magma 
telah mengalami asimilasi dengan lapisan kerak bumi bagian atas, dan 
terjadi penambahan unsur Si dan Al, batuan yang terbentuk adalah seri-
seri batuan vulkanik syenit, nefelin dan riolit, dengan mineral-mineral 
penyusunnya didominasi oleh ortoklas atau sanidin dan kuarsa. 

Contoh batuan yang dibentuk oleh magma basal K rendah adalah 
basal Ca-alkali. Batuan ini disusun oleh mineral-mineral plagioklas Ca, 
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piroksen dan amfibol; batuan turunannya adalah seri andesit. Batuan 
seri ini menyusun gunung api busur magmatik dan busur kepulauan. 
Pada perkembangannya, basal alkali rendah dapat membentuk 
batuan-batuan dasit sampai riodasit menghasilkan erupsi yang bersifat 
eksplosif sampai sangat eksplosif karena magma yang lebih kental yang 
berinteraksi dengan volatil dalam lapisan atas kerak bumi. Magma basal 
miskin Ca, K dan Na banyak dijumpai menghasilkan mineral-mineral ultra 
mafik, seperti olivin membentuk olivenit, piroksen klino membentuk 
piroksenit, dunit dan peridotit yang kaya akan mineral forsterit. Ke semua 
batuan tersebut menyusun bagian bawah lempeng samudra.

Secara kimia, tipe batuan tholeiit sering diperikan sebagai tipe basal 
subalkalin. Tipe batuan ini dicirikan oleh rendah Ca, K dan Na. Sebagaimana 
basal-basal yang lain, tipe batuan ini didominasi oleh mineral-mineral 
klino-piroksen dan plagioklas, dengan komponen oksida Fe dan oksida 
Ti. Ortopiroksen atau pigeonit sering hadir dalam basal toleiit. Kehadiran 
olivin dalam basal tholeiit sering dilingkupi oleh mineral piroksen miskin 
Ca. Unsur Ca dalam basal tholeiit hanya membentuk piroksen sebagai 
massa dasar. Plagioklas sangat jarang dijumpai dalam limpahan mineral 
fenokris. Massa dasar basal toleiit adalah tridimit dan gelas yang juga 
hadir bersama-sama dengan piroksen miskin Ca membentuk tekstur 
ophitik dan subophitik. Batuan-batuan ultrapotasik dan kimberlit 
termasuk ke dalam kelompok basal K tinggi. Batuan ini didominasi oleh 
mineral-mineral K-feldspar dengan limpahan yang besar.

 Contoh batuan vulkanik yang dihasilkan antara lain trakit dan 
basanit, yang didominasi oleh mineral-mineral feldspathoid. Batuan-
batuan tersebut mengandung K dan Na yang tinggi, namun memiliki 
kandungan Si dan Al yang rendah, sehingga di dalamnya tidak dijumpai 
mineral-mineral kuarsa, karena limpahan Si tidak mencukupi. Sifat-sifat 
mineralogi batun gunung api tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3.
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Tabel 3.3. Sifat-sifat mineralogi batuan dari beberapa seri 
magma

Seri magma Tipe Tholeitik Tipe Ca-alkalin Tipe Alkalin
Norms Klinopiroksen Ortopiroksen Klinopiroksen
Piroksen 
rendah Ca

Sebagai fenokris 
dan massa dasar

Sebagai fenokris Jarang 

Magnetit Terbentuk di akhir Terbentuk di awal Bervariasi 
Oksida 
Fe-Ti

Biasanya ilmenit Magnetit dan ilmenit Bervariasi

Amfibol Dari diferensiasi 
silika

Melimpah, kecuali 
magma primitif

Dijumpai di semua 
jenis

Sifat kimia Mg > Ca (Mg 
untuk Ol, OPX dan 
CPX)

Ca > Mg (Ca pada augit, 
amfibol, titanit)

Ca+Na > Mg (Ca+Na 
pd CPX, amfibol, 
aegirin)

MORB Ya Tidak Tidak 
Busur 
kepulauan

Ya Ya 

Busur 
magmatik

Ya Ya 

LATIHAN

1. Apa hubungan tektonisme, magmatisme, dan aktivitas gunung api?
2. Tipe magma apa yang dapat berkembang di Indonesia? Mengapa 

demikian?
3. Apa yang disebut dengan magma tholeiit, magma Ca-alkalin dan 

magma K-alkalin? Mengapa tipe magma MORB tidak berkembang 
di Indonesia?

4. Apa ciri-ciri mineralogi dan kimiawi magma-magma tersebut di 
atas?

5. Tugas dikumpulkan: merangkum kegiatan Gunung Merapi (sumber 
data: bpptk Yogyakarta).
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BAB 4 
Tipe Gunung Api

Pada Bab 2 telah disebutkan bahwa berdasarkan tatanan 
tektonikanya, tipe gunung api dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 
gugusan gunung api busur magmatik, gugusan gunung api tengah 
samudra (mid oceanic ridge volcanous), dan gugusan gunung api zona 
rifting di belakang busur (lava floods). Tipe-tipe gunung api tersebut 
memiliki sifat dan komposisi litologi yang berbeda-beda, tergantung dari 
tatanan tektonikanya.

Didasarkan pada bentang alam dan jenis batuan yang menyusun 
tubuh gunung api, para ahli vulkanologi mengelompokkan tipenya 
menjadi empat, yaitu gunung api komposit atau strato (composite 
volcanoes), gunung api perisai (shield volcanoes), gunung api 
monogenetik dan kubah lava (lava domes). Selain tipe monogenetik, 
gunung api-gunung api tersebut dibangun dari erupsi-erupsi 
poligenetik, yang berlangsung secara berulang dalam waktu yang 
panjang. Tatanan tektonika gunung api-gunung api tersebut telah 
dibahas secara detail pada Bab 2–3. Tipe gunung api monogenetik 
terbentuk dari letusan tunggal, yang aktivitasnya berlangsung secara 
freatik maupun freatomagmatik adalah maar, cincin tuf, skoria tuf, 
dan kerucut tuf. Ke semua tipe gunung api tersebut memiliki sifat 
magmatologi dan vulkanismenya, tatanan tektonika dan masa hidup 
(life time) yang beragam. Durasi (masa hidup) beberapa gunung api 
tersebut akan dibahas lebih detail pada Bab 5.
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A. Tipe Gunung Api Komposit (Composite volcanoes)

Gunung api tipe komposit paling umum dijumpai di dunia, disebut 
juga gunung api strato. Secara tektonika, gunung api ini terbentuk oleh 
proses kemunculan magma Ca-Alkalin ke permukaan bumi melalui 
rekahan yang dibentuk secara tektonika, yang magmanya dibentuk oleh 
proses pelelehan batuan sebagian ketika terjadi penunjaman lempeng 
samudra di bawah lempeng benua atau lempeng samudra di bawah 
lempeng samudra yang lain. Menurut McDonald (1972), gunung api 
tipe komposit (strato) adalah gunung api yang tubuhnya tersusun oleh 
material hasil erupsinya yang bersusunan secara berlapis-lapis (Gambar 
4.1.a;). Lebih jauh lagi, McDonald (1972) menyebutkan bahwa, material 
gunung api yang menyusun gunung api tipe komposit biasanya terdiri 
atas material klastik gunung api (piroklastik), koheren lava dan lahar, 
sehingga disebut juga sebagai gunung api strato (dari kata “strata”). 
Pada tubuh gunung api tersebut terdapat rusuk-rusuk gunung api yang 
dibentuk oleh batuan beku intrusi dangkal, seperti intrusi gang, sill, 
retas, lakolit dan lapolit. Gunung api ini dicirikan oleh bentukan lereng 
berundak, dengan morfologi kerucut simetri dan tubuh yang besar. Hasil 
pengamatan di lapangan di beberapa gunung api komposit di Indonesia, 
seperti Gunung Api Merapi, Merbabu, Dieng, Sindoro, Sumbing, Muria, 
Kelud, Semeru, Tangkuban Perahu, Karang, Lumutbalai, Rajabasa, 
Kerinci, Talang, Sinabung, dan Gamalama; menjumpai tubuh kerucut 
gunung api tipe komposit tersusun atas perselingan lava; abu gunung api, 
endapan sinder, blok dan bom sebagai endapan piroklastik; dan lahar 
yang tersusun atas material epiklastik (hasil longsoran dan erosi material 
piroklastik dan lava. Ketinggian tubuh kerucut gunung api tipe komposit 
dapat mencapai lebih dari 2,5 km (8000 kaki), dan merupakan jenis 
gunung api terindah (Gambar 4.1.a). Contoh gunung api tipe komposit 
adalah Gunung Api Merapi (Gambar 4.1.b), Galunggung, Kelud, Semeru, 
Slamet dan kebanyakan gunung api di Indonesia, Fuji (di Jepang), 
Cotopaxi (di Ekuador), Shasta (di California), Hood (di Oregon), Pinatubo 
(di Philipina), Rainier (di Washington), Ruapehu (di New Zealand), del 
Ruiz (di Colombia), Colima (di Meksiko), dan lain-lain.
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(a) Bentukan tipe gunung api komposit (sketsa: MacDonald, 1972).

(b) Gunung Api Merapi (Indonesia, foto: Mulyaningsih, 2006)

Gambar 4.1. Struktur dalam dan geomorfologi gunung api tipe komposit 
(strato).
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Kebanyakan tipe gunung api komposit memiliki kawah di bagian 
puncak hingga lereng atas, yaitu tempat berpusatnya kepundan 
atau kelompok kepundan. Lava mengalir melalui zona rekahan pada 
dinding kawah atau di sepanjang pipa pada lerengnya. Lava mengalami 
pemadatan di dalam celah membentuk gang (dike) yang berperan 
sebagai tulang rusuk (rib) yang dapat memperkuat kerucut gunung api. 
Ciri utama tipe komposit yang lain adalah adanya sistem konduit, yaitu 
bagian gunung api yang dilalui magma dari dapur magma (bumi) ke 
permukaan. Tubuh gunung api tersusun atas akumulasi material yang 
dierupsikan melalui konduit tersebut dan makin lama makin bertambah 
besar oleh lava, sinder, abu dan lain-lain yang dihasilkan selama periode 
aktivitasnya berlangsung. Saat gunung api ini beristirahat, proses erosi 
menghancurkan kerucut. Setelah kerucutnya terkelupas oleh erosi 
tersebut, selanjutnya dikeraskan dengan magma yang mengisi konduitnya 
(yang berfungsi sebagai sumbat gunung api) dan celah (rekahan: gang) 
hingga tersingkap, hal itu dapat mengurangi laju erosi. Akhirnya, semua 
yang tersisa adalah suatu kompleks sumbat gunung api dan batuan gang 
(intrusi ke samping) yang terlihat di permukaan tanah, sebagai petunjuk 
dari sisa-sisa bekas gunung api. Keberadaan batuan intrusi gang dan sisa-
sisa batuan sumbat konduit tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk 
untuk mengidentifikasi tubuh gunung api purba (yang aktif pada masa 
lampau) tipe komposit.

Hampir 90% kepulauan di Indonesia tersusun atas batuan gunung 
api bertipe komposit, dengan umur yang beragam dari Pra-Tersier 
seperti yang dijumpai di Indonesia timur, Tersier di Sumatra, dan Jawa 
hingga Kuarter seperti yang dijumpai di Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, 
Kepulauan Banda, Sulawesi Utara, dan Halmahera. Beberapa sisa-sisa 
gunung api komposit berumur Tersier yang terdapat di Jawa, adalah 
Pegunungan Kulonprogo, Pegunungan Selatan (dari Parangtritis di 
sebelah barat ke timur hingga Tulungagung sampai Banyuwangi), 
Jatibarang, Cikotok, Pongkor, Pangandaran, Cupunagara, sepanjang 
bagian barat Sumatra, Mentawai, Puncak Jayawijaya, dan lain-lain. 
Komposisi litologinya pun bervariasi, dari basaltis, andesitis, dasitis, 
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hingga riolitis; yang terdiri atas batuan beku intrusi dangkal dan koheren 
lava, serta batuan vulkanik fragmental kasar hingga halus. Aktivitas 
gunung api dari gugusan Pegunungan Kulon Progo dan Ponorogo-Pacitan 
barangkali mirip dengan aktivitas Merbabu-Telomoyo-Ungaran-Tidar-
Merapi masa kini. Keduanya memiliki afinitas magma induk andesitis, 
yang memproduksi aliran lava, abu piroklastik dan beberapa lahar pada 
fasies medialnya. 

Kebanyakan aktivitas gunung api di Indonesia masa kini dicirikan 
oleh pembangunan tubuh gunung api, yang menghasilkan perselingan 
erupsi efusif dan freatik. Hingga kini, aktivitas Gunung Api Merapi masih 
dicirikan oleh pembangunan tubuhnya. Aktivitas Gunung Api Krakatau 
pada awalnya lebih dicirikan oleh erupsi-erupsi intrusif dan ekstusif 
yang membangun tubuhnya. Pada periode berikutnya, setiap 600 tahun 
sekali berlangsung erupsi eksplosif yang menyemburkan material juvenil 
(magmatis dari dapur magma), material aksidental (penyusun tubuh 
dan puncak gunung api) dan material asesorinya (dari penghancuran 
dinding dapur magma). Kini aktivitas Gunung Api Krakatau dicirikan 
oleh letusan-letusan eksplosif lemah dengan mekanisme freatik hingga 
freatomagmatik yang membangun tubuhnya kembali setelah erupsi 
eksplosifnya yang bersifat merusak pada tahun 1883. Gunung Api Kelud 
memiliki danau kawah pada puncaknya. Erupsi Gunung Api Kelud dan 
Gunung Api Galunggung yang berintensitas sangat besar pada masa lalu, 
menyebabkan bagian puncaknya ikut tersemburkan sehingga terbentuk 
cekungan yang besar. Kini cekungan tersebut terisi air (meteorik) 
membentuk danau kawah yang sangat indah (Gambar 4.2 di Gunung 
Galunggung). Cekungan depresi akibat runtuhnya sebagian puncak 
gunung api tersebut, biasanya dikenal sebagai kaldera. Bentuk kaldera 
umumnya melingkar, berukuran besar (luas) dengan diameter 1–25 
km, dan panjang depresi mencapai 100 km. Kaldera gunung api yang 
sangat besar yang dibentuk oleh erupsi gunung api juga dapat dijumpai 
di Danau Toba, oleh erupsi eksplosif Gunung Toba pada sekitar 10.000 
tahun yang lalu, kini dalam kaldera Toba tumbuh gunung api baru yaitu 
Samosir dan Sinabung. Danau kawah ini memiliki panjang 87 km dengan 
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lebar 27 km, berada di ketinggian 904 mdpl dan kedalaman maksimal 
505 meter (Gambar 4.3).

Gambar 4.2. Danau kawah Gunung Api Galunggung (foto diambil oleh Bronto 
pada 17 Juli 2008) yang di dalamnya terdapat kubah lava hasil aktivitasnya 

setelah tahun 1982. 

Gambar 4.3. Danau Toba di Sumatra Utara merupakan danau kaldera yang 
terbentuk oleh erupsi sangat eksplosif gunung api pada 10.000 tahun yang lalu, 

di tengahnya Gunung Api Samosir (Image SRTM).
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Pertumbuhan gunung api tipe komposit dengan afinitas magma 
silisik-intermediet dapat berlangsung hingga 1,8 juta tahun (dibahas 
detail pada Bab 6). Aktivitasnya mencakup fase konstruktif (membangun) 
dan fase destruktif (merusak). Pada awal pertumbuhannya, fase 
pembangunan kerucut gunung api dapat berlangsung dalam ratusan 
hingga ribuan tahun, dengan dicirikan oleh erupsi-erupsi efusif, yang 
sesekali berlangsung pula erupsi-erupsi eksplosif kecil tipe Stromboli. 
Pada fase destruktif, sejalan dengan evolusi magma, aktivitasnya dicirikan 
oleh erupsi-erupsi eksplosif, dengan Indeks Eksprosivitas Gunung api 
(ILG/VEI) 6–8; dan selalu bersifat merusak (Newhall dan Self, 1982). 
Pada masa sejarah letusan gunung api yang dapat digolongkan dalam 
kelompok ini adalah letusan Gunung Api Tambora di Nusa Tenggara pada 
1815 dan Gunung Api Krakatau di Selat Sunda pada 1883 (Kusumadinata, 
1979; Simkin dan Fiske, 1983). Pada masa prasejarah letusan paroksismal 
antara lain terjadi di Kaldera Toba di Sumatra Utara, Kaldera Sunda di 
utara Bandung Jawa Barat, Kaldera Ijen di Jawa Timur, serta Kaldera 
Batur di Bali (Simkin dan Siebert, 1994).

Letusan besar yang disertai dengan pembentukan kaldera gunung 
api disebabkan oleh tekanan gas di dalam magma yang sangat kuat, 
yang dihasilkan akibat pemisahan gas dari cairan magma selama proses 
diferensiasi, dimulai dari basal menjadi andesit basal, andesit dan 
dasit, atau bahkan riolit. Tekanan gas lebih diperbesar karena terjadi 
interaksi antara magma dengan air bawah permukaan sehingga menjadi 
uap air. Uap air tersebut selanjutnya memfragmentasi magma asam 
membentuk busa magma dan menambah tekanan terhadap dinding 
dapur magma dan pipa kepundan. Pada saat dinding dapur magma dan 
pipa kepundan tidak mampu lagi menahan tekanan magma dan busa 
magma; terjadilan letusan, dengan disertai runtuhnya dinding dapur 
magma, pipa kepundan dan sebagian kerucut gunung api membentuk 
kaldera baru. Gambar 4.4 menjelaskan mekanisme erupsi eksplosif yang 
disertai dengan pembentukan kaldera gunung api.
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Gambar 4.4. Model letusan gunung api yang bersifat sangat eksplosif dengan 
tekanan erupsi yang berasal dari percampuran magma asam dan uap air tanah 

membentuk busa magma (Wright, 1981, dalam Cas & Wright, 1988).

Pada saat terjadi letusan maha besar ini, bahan yang dierupsikan 
tidak hanya magma tetapi juga membongkar batuan yang lebih tua di 
atasnya. Batuan primer yang mewakili cairan magma berupa pumis 
ringan (light pumice), pumis berat (dense pumice), serta bom dan blok 
gunung api. Keempat bahan magma itu mempunyai komposisi relatif 
sama sebagai fragmen batuan beku menengah-asam dan sering disebut 
juvenile material. Batuan tua dapat berupa batuan dasar (batuan 
metamorf, batuan beku intrusi dalam, dan batuan sedimen meta, 
accidental rock fragments) dan batuan gunung api yang sudah ada 
sebelumnya (accessory rock fragments), yang sebagian sudah terubah, 
teroksidasi atau bahkan lapuk. Fragmen batuan tua dan blok gunung 
api hampir selalu berbentuk sangat menyudut-menyudut tajam karena 
terfragmentasi akibat ledakan, diendapkan secara in situ atau belum 
mengalami pengerjaan ulang melalui proses sedimentasi epiklastik. 
Pada letusan sangat merusak kelimpahan fragmen batuan tua bisa 
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sangat tinggi, terutama yang diendapkan di dekat (pematang) kawah 
atau kaldera gunung api. Hal itu karena batuan tua pada umumnya 
mempunyai berat jenis lebih besar daripada material gunung api 
berkomposisi asam, apalagi berupa fragmen pumis dan abu gunung api. 
Pada saat letusan dan terbentuk awan panas atau aliran piroklastik besar 
(block and ash flows, pumice flows atau ignimbrites), fragmen batuan 
tua yang berukuran bongkah (diameter > 64 mm) tertinggal di dekat 
kawah, sedangkan sebagian pumis, lapili, dan abu gunung api, mengalir 
menjauhi sumber erupsi. Walker (1985), Wright (1981), serta Wright dan 
Walker (1977) menyebut endapan ekor aliran piroklastik kaya fragmen 
batuan tua ini dengan nama a co-ignimbrite lag-fall deposit, sedangkan 
Cas dan Wright (1987) memberikan nama co-ignimbrite breccias (breksi 
ko-ignimbrit). Ciri khas batuan gunung api produk letusan sangat besar 
ini banyak mengandung pumis dalam berbagai ukuran dan berkomposisi 
asam. Kemungkinan lain terbentuknya tekanan sangat kuat disebabkan 
terjadinya percampuran magma basal dengan magma asam (magma 
mixing). Gambar 4.5 menjelaskan fasies endapan gunung api hasil erupsi 
sangat eksplosif.

Gambar 4.5. Fasies endapan gunung api yang dihasilkan oleh erupsi 
yang bersifat sangat eksplosif disertai penghancuran kerucut gunung api, 

menghasilkan breksi koignimbrit dan piroklastik kaya batuapung (Wright, 
1981, dalam Cas & Wright, 1988).

Batuan piroklastik yang banyak mengandung fragmen batuan tua ini 
secara pemerian umum dapat pula disebut breksi polimik atau breksi 
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aneka bahan, karena tersusun atas berbagai macam batuan, baik yang 
berasal dari magma primer saat erupsi (pumis, bom, dan blok gunung 
api), maupun fragmen batuan tua (nongunung api dan gunung api), 
bentuk fragmen sangat menyudut-menyudut tajam, ukuran butir sangat 
beragam mulai dari pasir, lapili/kerikil sampai blok/bongkah/bolder, 
pada umumnya tidak terpilah, masif dan tidak ada struktur sedimen. 
Ketebalan maksimum berada di pematang kaldera, tetapi menipis 
menjauhi pusat erupsi. Dalam beberapa hal, karena efek pembebanan 
dan aliran, struktur pemipihan (flattening) dan imbrikasi fragmen 
batuan dapat dijumpai. Secara bentang alam, breksi piroklastik polimik 
ini berasosiasi dengan penampakan atau fitur cekungan bekas kawah/
kaldera gunung api. Perbedaan utama dengan breksi sedimen aneka 
bahan pada tekstur fragmen (sangat menyudut-menyudut tajam), dan 
litologi penyusun (pumis bercampur fragmen andesit dan batuan tua 
melimpah), serta berasosiasi dengan fitur/penampakan bentang alam 
cekungan (bekas) kawah/kaldera gunung api. Pembahasan mengenai 
material gunung api akan dibahas secara detail pada Bab 6.

B. Gunung Api Perisai (Shield Volcanoes)

Secara tektonika, gunung api tipe perisai dapat terbentuk pada 
pemekaran lantai samudra, membentuk mid oceanic ridge basalt 
(MORB), hotspot, pulau gunung api dan oceanic rifting. Gugusan gunung 
api MORB, hotspot, pulau gunung api dan rift zone volcanism tersebut 
dapat dijumpai secara berjajar mengikuti arah keluarnya magma dan 
arah pergerakan lempeng. Saat lempeng-lempeng tersebut membuka, 
magma yang terakumulasi di bawahnya atau yang berasal dari dalam 
lapisan astenosfer, bergerak melalui celah tersebut dengan dikontrol oleh 
adanya arus konveksi akibat arus panas dalam tubuh magma. Magma 
mengalir ke permukaan sambil menyemburkan uap dan material klastik 
batuan penutup saat rekahan membuka. Erupsi awal tersebut disebut 
erupsi Stromboli, yang berlangsung hanya dalam waktu beberapa menit, 
menghasilkan endapan sinder (cinder cone). Saat lempeng samudra yang 
membuka telah sepenuhnya tertutup oleh lava basal (ultra-basal), proses 
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pemekaran berlangsung pada titik yang paling lemah pada sisi yang 
lain, dan seketika itu juga diikuti dengan proses vulkanisme berikutnya 
membentuk tubuh gunung api perisai yang lain.

Tubuh gunung api perisai tersusun atas aliran-aliran lava (cair), yang 
mengalir dari pipa kepundannya ke segala arah atau kelompok kepundan 
dan bergerak ke samping. Tipe gunung api ini berbentuk kerucut dengan 
kemiringan kecil atau bahkan datar, atau berbentuk kubah datar seperti 
perisai perang. Tubuh gunung apinya dibentuk secara perlahan oleh 
pertumbuhan ribuan aliran lava sangat encer (basalan), yang menyebar 
dalam radius yang cukup jauh. Aliran lava tersebut kemudian mendingin 
dan membeku sebagai lapisan lava tipis dengan kemiringan yang sangat 
kecil. Lava-lava tersebut umumnya juga keluar dari dalam bumi melalui 
rekahan-rekahan (fisures) yang selanjutnya berkembang pada tepian 
(lereng) kerucut (Gambar 4.6). Beberapa gunung api perisai yang berskala 
besar dijumpai di Kalifornia bagian utara dan Oregon, dengan diameter 
5–6,5 km dan tinggi 500–600 meter. Tipe gunung api ini juga dijumpai di 
Kepulauan Hawaii, yaitu Mauna Loa dan Kilauea, yang dikenal sebagai 
gunung api perisai teraktif di dunia. Proses pertumbuhan gunung api 
tipe perisai dipengaruhi oleh pembentukan celah secara tektonika. 
Magma primer mengisi celah tersebut dan selanjutnya mengerosi 
bagian dinding-dindingnya sambil melepaskan gas CO2 ke udara. Magma 
yang telah menjangkau dapur magma di bawah tubuh gunung api 
mengalir melalui rekahan yang terbentuk belakangan oleh adanya gaya 
tarik akibat proses pemekaran, membentuk transform zone. Magma 
mengalir ke permukaan danau lava di permukaan celah (Gambar 4.6.a) 
dan membentuk membentuk sungai lava/ banjir lava pada bagian lereng 
(Gambar 4.6.b). Setiap keluarnya magma ke permukaan bumi diawali 
dengan kemunculan gas, hasil interaksi magma (panas) dengan air dan 
udara di permukaan.

C. Kubah Lava 

Kubah lava gunung api terbentuk dari kumpulan aliran lava yang 
muncul di puncak seputar kawah gunung api, membentuk morfologi 
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kubah, yang dibentuk dalam satu periode erupsi atau lebih.

Gambar 4.6. Struktur dalam dan geomorfologi gunung api tipe perisai: a) 
Bentukan dan reologi tipe gunung api perisai; b) Mekanisme erupsi gunung 

api tipe perisai dan pertumbuhannya (sumber: Schmincke, 2004).

Kubah lava dapat terbentuk apabila kawah gunung api berada pada 
puncaknya membentuk mangkuk (cekungan), dan magma yang keluar 
bersifat kental, sehingga hanya menumpuk di atas lubang kepundan 
membentuk bukit. Karena lava tersebut mendingin dengan cepat dan tidak 
jatuh ke lereng, maka kubah batuan beku yang dihasilkannya tersebut 
mengeras dan karena berhubungan langsung dengan cuaca yang selalu 
berubah di udara bebas, maka permukaannya mudah terfragmentasi. 
Dalam pertumbuhannya, pada bagian luar tubuh kubah mendingin dan 
mengeras, yang selanjutnya diterobos oleh aliran lava berikutnya. Karena 
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pada bagian luar mengeras, maka pada batas antara lava lama (keras di 
bawah) dan lava baru (plastis di atas) terbentuk perlapisan terpisah. Oleh 
proses pendinginan dan pengerasan yang tidak bersamaan tersebut, jika 
bukit kubah lava telah memenuhi mangkuk/cekungan kawah bagian 
yang plastis mudah runtuh, gugur menuruni lereng membentuk guguran 
kubah lava. Proses pendinginan yang berhubungan dengan udara bebas 
dan adanya perubahan cuaca (panas ke dingin), menyebabkan bagian 
permukaan tubuh kubah lava terfragmentasi, terisi oleh air meteorik 
dan selanjutnya mudah runtuh (Gambar 4.7). Struktur dalam dari 
kubah lava berupa perlapisan lava koheren yang makin mendingin dan 
mengeras secara gradasi ke atas dan ke luarnya (Gambar 4.7.a). Hal itu 
mengindikasikan bahwa pertumbuhannya membesar ke luar dan ke 
atas. Kubah lava ini sangat umum menyusun puncak gunung api tipe 
komposit. Diameter dan volume kubah lava bervariasi tergantung dari 
besarnya kawah (cekungan kawah) di puncak gunung api. Diameter 
kubah lava Gunung Api Merapi dapat mencapai 1 km dengan tinggi 
kubah mencapai 100–200 meter; kubah lava Gunung Api Galunggung 
dapat mencapai diemeter 2 km dengan tinggi kubah mencapai lebih dari 
500 m; dan kubah lava Gunung Api Kelud dapat mencapai diameter 1,5 
km dengan tinggi kubah mencapai 300–500 meter. Jika kubah lava telah 
penuh, maka jika pertumbuhan kubah lava masih berlanjut akan terjadi 
guguran yang selanjutnya diendapkan pada lereng-lereng membangun 
tubuh gunung api berselingan dengan lava koheren yang menjangkau 
hingga lereng bagian atas. Ketika aktivitas gunung api berlangsung pada 
musim hujan, sedangkan pertumbuhan kubah lava telah mencapai 
puncaknya, maka akan meningkatkan volume air yang mengisi cekungan 
kawah, kemudian berinfiltrasi ke dalam rekahan tubuh kubah lava dan 
meningkatkan tekanan erupsi. Jika elastisitas kubah lava terlampaui, 
maka dapat mentriger untuk terjadinya erupsi eksplosif menghasilkan 
material yang disebut sebagai lahar letusan, contohnya dapat dijumpai 
di Gunung Api Galunggung (tahun 1982) dan Gunung Api Kelud (tahun 
1994).
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Gambar 4.7. Kubah lava: a) Skematika pertumbuhan kubah lava; b) Kubah 
lava Gunung Api Rinjani (foto diadopsi dari www.volcanodiscovery.com Martin 

Rietze, 2011).

Jika magma keluar pada bidang miring (lereng gunung api) maka 
bentuk kubah tidak simetri, membentuk lidah lava ke arah yang lebih 
rendah atau bahkan mengakibatkan longsoran material kubah lava itu 
sendiri, seperti yang terjadi di Gunung Merapi. Kubah lava Merapi yang 
dihasilkan selama periode erupsinya tahun 2005–2006, hingga tanggal 13 
Mei 2006 mencapai volume 5,2 juta m3, dengan ketinggian 200 m. Kubah 
lava tahun 1911–1913 akhirnya runtuh akibat tergerus oleh aliran lava 
tahun 2005–2006 pada tanggal 15 Juni 2006, setelah sebelumnya rekah 
akibat gempa bumi tanggal 27 Mei 2006. Kini, bagian puncak selatan 
Gunung Api Merapi hingga periodenya pada 2010 ini belum membentuk 
kubah lava baru. Kubah lava periode aktivitas 2005–2006 yang terbentuk 
pada puncak bagian barat-baratlaut tersundul oleh kubah lava periode 
aktivitas tahun 2010, sehingga sebagian runtuh membentuk banjir lahar 
pada periode 2011. Kubah lava Gunung Api Kelud yang terbentuk pada 
periode tahun 2007–2008 yang mengisi danau kawah menyebabkan 
volume kawah menjadi meningkat hingga 4,7 m3. Saat kawah tersebut 
dipenuhi oleh kubah lava pada aktivitas setelahnya, serta air danau 
kawah mengisi celah-celah dan rekahan pada tubuh lava, sehingga tubuh 
kubah lava terfragmentasi, maka yang mungkin akan terjadi adalah 
penambahan tekanan erupsi oleh uap air yang mengisi rekahan, serta 
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air yang teruapkan yang selanjutnya mengubah komposisi batuan kubah 
lava menjadi lebih brsifat hidrous. Potensi erupsi eksplosif pada periode 
aktivitas berikutnya menjadi lebih besar dengan intensitas erupsi yang 
lebih besar pula.

Kubah lava yang muncul di dasar laut atau perairan, permukaannya 
tersusun atas endapan hialoklastik berbutir pasir atau yang lebih 
kasar, sebagai contoh adalah kubah lava di Gunung Rinjani yang di 
dalamnya terdapat air danau dan air laut yang mengisi cekungan kubah 
lava (Gambar 4.7.b). Pada bagian tengah, lava terbreksiasi karena 
pembekuan yang sangat cepat, permukaan lava terlapisi dengan kerak 
kaca, sedangkan pada bagian dalam tersusun atas batuan beku masif. 
Kubah lava andesitis di dasar laut atau jika menyentuh tubuh air sering 
terbreksiasi membentuk breksi autoklastik. Breksi ini dicirikan oleh 
komposisi fragmen dan matriksnya yang sama. Lava basalan di dasar laut 
tidak mampu mengalir dalam jarak yang jauh, dan biasanya membentuk 
struktur bantal yang memanjang sesuai dengan arah alirannya. Lava 
tersebut tertumpuk di atas puncak gunung api, yang sering membentuk 
tubuh gunung api “seamount”.

D. Tipe Gunung Api Lain

Tipe gunung api lain yang sering dijumpai adalah kerucut skoria, 
maar, cincin tuf dan kerucut tuf (Gambar 4.8). Kerucut skoria dapat 
dijumpai pada gunung api tipe perisai, yang dibangun oleh lontaran 
abu dari lava fountain atau hasil pengendapan abu erupsi freatiknya, 
membentuk morfologi kerucut, begitu juga dengan kerucut tuf. Maar 
banyak dijumpai di permukaan bulan dalam bentuk lubang-lubang bekas 
erupsi monogenetiknya. Maar juga banyak dijumpai sebagai akibat dari 
jatuhnya meteorit di permukaan bumi, hingga membentuk lubang besar 
yang selanjutnya memicu terjadinya rekahan dan rekahan tersebut 
menjangkau hingga tubuh reservoir magma yang di sekitarnya dijumpai 
tubuh gunung api. Oleh tekanan yang sangat besar dari permukaan, 
magma yang berada dalam reservoir magma selanjutnya tertekan dan 
meluap ke permukaan dengan tekanan yang besar. Oleh tekanan yang 
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besar itu pula, membentuk lubang erupsi yang berdiameter besar. Di 
Indonesia, maar dapat dijumpai di sekitar Gunung Ciremai, Gunung 
Lamongan, Gunung Slamet dan Gunung Muria di Jawa; serta Gunung 
Suoh, Gunung Ranau, dan Gunung Talang di Sumatra.

Kerucut Skoria dan Kerucut Tuf 

Gambar 4.8. Beberapa tipe gunung api yang dibentuk oleh letusan 
hidrovulkanik: a) kerucut skoria, b) maar, c) cincin tuf dan d) 

kerucut tuf (http:pubs.usgs. gov/gip/volc)

Kerucut skoria dan kerucut tuf adalah tipe gunung api terkecil yang 
tingginya kurang dari 300 m, diameter 3–5 km, dan gradien lereng lebih 
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dari 35o, beberapa kerucut sinder yang lebih tua memiliki kelerengan 
15–20o akibat proses erosi yang mengelupas bagian puncaknya (Cas & 
Wright, 1987). Yang membedakan antara kerucut skoria dan kerucut 
tuf adalah komposisinya. Komposisi tubuh kerucut skoria tersusun 
atas lapilli-lava basal (berwarna merah bata hingga coklat), sedangkan 
kerucut tuf tersusun atas abu (tuf) gunung api berkomposisi asam rioltik 
(berwarna abu-abu terang hingga putih). 

Kerucut skoria juga disebut kerucut sinder (cinder cones). Lereng-
lereng kerucut skoria lurus-lurus dan kawah puncak sangat besar, dengan 
onggokan material di puncak relatif kecil. Kebanyakan morfologinya 
simetri, namun beberapa ada yang tak-simetri, karena: 

1. pertumbuhan tefra ke atas terhalang arah angin, 
2. pertumbuhan memanjang melalui bukaan eruptif, atau 
3. naiknya lava basal secara parsial pada sisi tertentu. 

Ketika material skoria disemburkan, bagian interiornya teroksidasi 
sehingga berwarna merah. Kerucut sinder biasanya dijumpai sebagai 
parasit oleh erupsi lereng gunung api tipe perisai dan strato. Tefra kerucut 
sinder berukuran lapilli hingga bom (jarang), kadang-kadang mengandung 
material hasil semburan lava kaya gas terlarut. Fragmen tefra berlubang-
lubang bekas keluarnya gas (vesicles), membentuk struktur skoriaan atau 
sinderan. Tefra tertumpuk sebagai endapan jatuhan membangun tubuh 
gunung api di sekitar kepundan (Anonim, 2000).

Material erupsi kerucut sinder dibentuk oleh peleburan dan 
penguapan gas secara cepat dari lava cair, membentuk sinder, menumpuk 
dan masuk kembali ke dalam kawah dan membangunnya hingga setinggi 
1200 kaki. Mekanisme erupsinya adalah freatik dengan tipe erupsi 
Stromboli secara monogenetik, dengan kolom letusan yang terdiri 
atas tefra basal setinggi beberapa ratus meter. Erupsi sinder biasanya 
mengawali erupsi efusif tipe Hawaii, yang dibentuk oleh persentuhan 
tubuh magma pada tubuh air tanah pada saat pembentukan rekahan di 
atasnya. Itulah sebabnya, tubuh kerucut sinder juga berasosiasi dengan 
lava. Aliran lavanya sendiri selanjutnya mengalir menuruni lereng dan 
membentuk tubuh sungai lava, banjir lava atau kubangan lava. Kerucut 
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sinder dan lava basal tersebut selanjutnya terkumpul di puncak gunung 
api membentuk lingkaran mengerucut. Kecuali kerucut sinder Cerro 
Negro, di sisi barat laut Gunung Las Pilas (Nicaragua), meletus sebanyak 
20 kali sejak 1850 (Anonim, …). Kebanyakan kerucut sinder memiliki 
kawah yang berbentuk cekungan seperti panci yang terletak di puncaknya 
(Gambar 4.9). 

a)  b) 

Gambar 4.9. a) Ilustrasi kerucut skoria, dan b) kawah kerucut skoria di La 
Porina (Anonim, 2000).

 Lava dengan kandungan gas yang sangat tinggi diledakkan secara 
hebat ke udara, sehingga terfragmenkan menjadi material padat lalu 
jatuh sebagai sinder (bola api). Material tersebut selanjutnya diendapkan 
di atas puncak gunung api, hanya di sekitar kepundan sejauh tidak lebih 
dari 1 km. Gunung api kerucut sinder banyak dijumpai di Amerika Utara, 
seperti Mauna Kea di Hawaii dan Paricutin di Meksiko (Anonim, 2000). 
Kerucut sinder Paricutin dibangun selama 9 tahun dengan luas wilayah 
100 mil2. Letusannya pada tahun 1946 telah menghancurkan kota San 
Juan (Anonim, 2000).

Maar dan Cincin Tuf

Tipe gunung api maar dan cincin tuf dihasilkan oleh erupsi 
eksplosif hidrovulkanik bertekanan tinggi. Letusan tersebut selanjutnya 
menghasilkan depresi berbentuk melingkar dengan kaldera rendah, 
akibat lontaran debris. Letusan itu dipicu oleh naiknya kolom magma 
karena intrusi diapirik. Depresi maar dapat menyingkapkan bagian 
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dasar pada dinding lubang bagian dalam, sedangkan cincin tuf (tuff ring) 
sendiri dibangun di atas batuan dasarnya. 

Maar dihasilkan dari letusan freatik monogenetik yang dibentuk 
oleh intrusi diapirik yang menyinggung air tanah. Tipe gunung api 
ini diinterpretasi oleh banyak ahli terbentuk di atas diatrema yang 
dihasilkan oleh letusan yang sangat besar. Letusan tersebut dihasilkan 
oleh ekspansi gas dan magmatik. Maar mengandung material 
batuan dinding terfragmentasi yang lebih besar dibandingkan cincin 
tuf (Gambar 4.10). Material hasil letusan maar sama sebagaimana 
letusan tipe kaldera gunung api poligenetik. Cincin tuf dihasilkan dari 
kombinasi antara air tanah yang terpanaskan dengan vesikulasi magma 
(erupsi freatomagmatik) akibat intrusi yang relatif dangkal. Cincin tuf 
mengandung fragmen-fragmen material magmatik yang lebih banyak 
(juvenil), contoh: tuf palagonit. 

Morfologi maar hampir menyerupai kerucut tuf, yang 
membedakannya adalah maar memiliki kawah yang lebih dangkal dan 
morfologi yang lebih datar. Diameter maar bervariasi dari 200 hingga 
6.500 ft dengan kedalaman kawah 30–650 ft. Biasanya kawah maar terisi 
air membentuk danau alam, sebagai contoh adalah maar Gunungrowo 
dan maar Gembong di Pati (Jawa Tengah). Kebanyakan maar memiliki 
rim (lingkaran kawah) yang tersusun atas campuran material lepas 
dan fragmen batuan gunung api dan hancuran batuan dinding dari 
diatrema, membentuk endapan jatuhan, seruakan dan aliran piroklastik, 
berukuran abu hingga blok/bom dengan komposisi magmatik sama 
dengan komposisi gunungapi induknya (Gambar 4.10 kiri). Maar banyak 
dijumpai di sekitar gunung api tipe komposit di Jawa, seperti di sekitar 
Gunung Welirang, Gunung Slamet, gunung Cireme, Gunung Muria, dan 
Gunung Arjuno. Sedangkan cincin tuf dapat ditemukan di bagian barat 
Amerika Serikat, di daerah Eifel (Jerman), dan Arab Saudi (Gambar 4.10 
kanan) dan daerah-daerah dengan gunung api muda di dunia. Dari hasil 
pemotretan satelit, maar juga banyak menyusun geomorfologi planet 
Mars.
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Gambar 4.10. Kiri: Bentuk maar di Arab Saudi (Anonim, 2000); kanan: bentuk cincin tuf 
(tuff ring) di Saudi Arabia (Anonim, 2000).

Fosil maar juga banyak dijumpai di sekitar Gunung Muria, Jawa 
Tengah, seperti maar Gembong, maar Gunungrowo dan maar Bambang. 
Rim kawah maar tersusun atas batuan piroklastik hasil letusan 
hidrovulkanik, lava basal dan batuan dasar. Contoh ideal letusan maar 
dijumpai di Zuni Salt Lake di New Mexico. Danau garam ini berada 
pada dasar kawah datar yang dangkal dengan diameter 6.500 kaki dan 
sedalam 400 kaki (Anonim, 2000). Rim rendah ini tersusun atas pecahan-
pecahan lepas lava basalan dan batuan dinding (dasar) yaitu batupasir, 
serpih dan batu gamping. Contoh lain adalah erupsi Tarawera yang dapat 
menimbun tiga desa dan membunuh sedikitnya 150 orang di Pulau New 
Zealand Utara pada 1886 (Anonim, 2000).

LATIHAN

1. Tipe gunung api merupakan manifestasi dari tatanan tektonika yang 
membentuk gunung api; sebutkan beberapa tipe gunung api berikut 
tatanan tektonikanya dan sifat-sifat magmatologinya! Jelaskan 
dengan gambar!

2. Apa yang disebut dengan gunung api monogenetik dan poligenetik? 
Sebutkan contohnya dan jelaskan morfologinya!

3. Mengapa fosil maar juga banyak dijumpai di Bulan? Apa yang 
membedakan maar dan gunung api kaldera?
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BAB 5 
Aktivitas Gunung Api dan Mekanisme 

Erupsinya

Aktivitas gunung api di permukaan ditandai oleh kemunculan 
fenomena magmatik, yaitu kemunculan gas fumarol dan sulfatar, mata 
air panas, kolam lumpur mendidih (mud pool), dan erupsi gunung api. 
Aktivitas gunung api sering diikuti pembentukan rekahan-rekahan sesar 
dan kekar yang dibentuk oleh gaya-gaya vulkanik dan tektonika. Sesar-
sesar tersebut jika menghubungkan tubuh dapur magma dan permukaan 
bumi, dapat berkembang menjadi bukaan pipa kepundan dan dialiri 
magma membentuk gunung api. Namun, jika tidak menjangkau hingga 
permukaan maka membentuk tubuh intrusi: dangkal (jika mendekati 
permukaan bumi) dan batolit (jika pada kedalaman abisal-hipabisal). 
Pada wilayah dekat dengan zona tektonika aktif, rekahan tersebut dapat 
membentuk pipa kepundan baru (opening new vent), di samping pipa 
kepundan lama. Kekar-kekarnya sendiri, jika ada energi (gaya) penggerak 
aktivasi, maka dapat berkembang menjadi sesar, yang suatu saat dapat 
pula dilalui magma. Namun, pada peristiwa yang lain, sesar-sesar yang 
telah terbentuk dapat tereaktifasi kembali menjadi pipa kepundan yang 
dapat dilalui magma secara berulang-ulang, dan mengalterasi batuan-
batuan di sampingnya. Aktivitas gunung api dapat berlangsung apabila 
magma dari dapur magma atau reservoir magma, memiliki kesempatan 
untuk bergerak melalui rekahan yang membuka, hingga menjangkau 
permukaan bumi.
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Tipe dan mekanisme aktivitas gunung api menentukan tipe dan 
tubuh gunung apinya. Pada tubuh gunung api bertipe strato (komposit), 
aktivitas vulkanik diawali dengan pembangunan tubuh kerucutnya, 
dengan geomorfologi berbentuk kerucut dan memiliki pola pengaliran 
radial atau konsentris. Tubuh kerucut gunung api tersebut dibangun oleh 
material hasil aktivitasnya. Pada tipe gunung api MORB (tengah samudra), 
aktivitasnya membentuk lempeng baru, yang bersifat menutup rekahan 
yang ada. Di lain sisi, sejalan dengan proses pemekaran oleh gaya tarik 
dalam lempeng membentuk rekahan baru yang lain, yang berasosiasi 
dengan sesar-sesar transform. Aktivitas gunung api tipe MORB memiliki 
sifat yang sangat dinamis, begitu pula dengan gunung api banjir lava 
(lava flood) pada back arch rifting. Gunung api belakang busur, dengan 
tipe komposit (strato) yang umumnya tidak memiliki dapur magma 
yang tetap, aktivitasnya dicirikan oleh erupsi-erupsi temporer dengan 
intensitas yang besar, dengan dikontrol oleh tekanan magmatis yang 
besar. Magma asal berasal dari tipe magma primitif K tinggi miskin 
silika yang berviskositas rendah. Karena tidak memiliki dapur magma 
yang menyuplainya, aktivitas gunung api ini tidak bersifat periodik; 
erupsinya murni dikontrol oleh gaya endogen yang sangat besar, yang 
memungkinkan untuk menaikkan bulir-bulir gelembung magma ke 
permukaan. Contoh gunung api ini diduga adalah Gunung Muria di Jawa 
Tengah.

Baiklah, di depan telah disebutkan bahwa salah satu aktivitas 
ekstrusi gunung api adalah meletus. Tipe aktivitas inilah yang banyak 
memiliki variasi tipenya, dengan didasarkan pada tingkat fragmentasinya 
dan tipe material yang dilontarkannya. Pada erupsi eksplosif (meletus), 
menghasilkan rempah gunung api, erupsi efusif menghasilkan lava dan 
keduanya dapat berlangsung secara silih berganti atau bersamaan.

A. Mekanisme Aktivitas Gunung Api

Aktivitas gunung api terjadi manakala magma yang tersimpan di 
dalam bumi, baik dari dapur magma atau magma primer (reservoir 
magma), lapisan asthenosfer maupun kantong-kantong magma dangkal, 
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menembus ke permukaan bumi melalui suatu bukaan/ rekahan, yang 
terbentuk secara tektonika. Aktivitas gunung api dapat berlangsung 
secara ekstrusif dan intrusif (Gambar 5.1).

Gambar 5.1. Mekanisme aktivitas gunung api.

Aktivitas Intrusi 

Pergerakan magma yang tidak sampai ke permukaan bumi dan 
langsung membeku di dalam bumi disebut sebagai aktivitas intrusi. 
Batuan plutonik (intrusi) tidak selalu berkonotasi dengan aktivitas 
gunung api, hanya intrusi dangkal yang dapat berasosiasi dengan aktivitas 
gunung api, seperti intrusi retas, lakolit, lapolit, sill dan stok (gang). 
Intrusi dangkal ini umum dijumpai pada gunung api tipe komposit, baik 
pada busur magmatik, busur vulkanik, dan gugusan gunung api belakang 
busur, MORB dan seamount. Intrusi batolit yang berhubungan dengan 
batuan pluton granitan tidak berimplikasi dengan aktivitas gunung api. 
Intrusi batolit diorit dan mikrodiorit sering berimplikasi pada aktivitas 
gunung api tipe komposit. Intrusi gabro pada lempeng samudra dapat 
berimplikasi pada aktivitas gunung api tipe perisai.

Di alam, geometri dan karakteristik intrusi batuan beku sangat 
bervariasi, sebagai manifestasi dari proses magmatisme dan tektonisme 
yang memengaruhinya. Pluton adalah intrusi batuan beku dalam, yang 
berhubungan dengan asal magma dari dapur magma dalam ataupun 
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dari reservoir magma. Sill adalah intrusi batuan beku dangkal yang arah 
intrusinya searah dengan bidang perlapisan yang ada di sekitarnya; 
bidang perlapisan tersebut dapat berupa bidang perlapisan batuan dasar 
(sedimen) atau batuan vulkanik yang telah terbentuk sebelumnya. Retas 
(dike) adalah intrusi dangkal yang memotong bidang perlapisan, biasanya 
retas tersebut mengisi celah (rekahan) akibat sesar yang terbentuk oleh 
proses tektonika dan/ atau vulkanik yang rekahannya bermula dari 
dinding dapur magma. Lakolit (laccolith) adalah intrusi dangkal yang 
pada bagian bawah merupakan dike dan bagian atas berupa sill yang 
sillnya cembung ke atas, lawannya adalah lapolit (bagian atas sill cekung). 
Leher gunung api (volcanic neck) atau disebut stok (gang) adalah retas 
(dike) yang bermula dari dapur magma (pluton) yang menerus sampai 
di permukaan bumi, yang sebelum sampai ke permukaan bumi sering 
bercabang-cabang oleh sill, retas, lapolit dan lakolit.

Intrusi pada vulkanisme MORB

Menurut Schmincke (2004), intrusi MORB berhubungan dengan gaya 
tarik yang membentuk graben pada bagian tengahnya. Graben tersebut 
selanjutnya membuka dan dilalui oleh magma. Jika pembukaan graben 
tersebut sudah tidak lagi menjangkau sampai permukaan, dan magma 
mengalir melalui rekahan yang terbentuk dari sesar turun akibat adanya 
gaya ekstensi pada zona pemekaran, maka magma tersebut membeku 
membentuk gabro dan retas-retas (dike) searah yang melembar sejajar 
dengan arah sesar yang selanjutnya memusat pada pusat graben. Retas-
retas tersebut pada awalnya adalah sesar-sesar turun yang bersusunan 
seperti kelopak bunga (flower stucture) yang dibentuk oleh gaya tarik, 
yang pada pusatnya merupakan sesar normal utama, membentuk pusat 
graben. Selanjutnya sesar-sesar minor tersebut dilalui oleh magma 
ultrabasa tholeiitik yang berasal dari bawah pusat graben, sebagai 
opening vent-nya. Komposisi retas adalah dunit-basal, yang kaya akan 
mineral-mineral olivin dan piroksen. Graben tersebut tidak membuka 
di permukaan, karena saat aktivitas gunung api tersebut melemah 
oleh perkembangan tektonika yang telah membentuk rekahan baru 
dan selanjutnya dipotong oleh geseran tektonika secara transform, 
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aliran magma tidak mencukupi lagi untuk mengalir hingga permukaan 
bumi. sebagian magma memang menjangkau hingga permukaan, 
membentuk lava basal MORB, namun sebagian besar yang lain masih 
tertinggal di bawah permukaan bumi, membentuk intrusi retas-retas 
MORB. Susunan batuan intrusi yang dihasilkannya dari paling bawah 
adalah dunit, peridotit, akumulasi tektonit, lapisan Mohorovic (bidang 
batas Gutenberg), kumpulan retas-retas dan ditumpangi oleh material 
vulkanik yang dihasilkan selama proses vulkanisme tengah samudra 
berlangsung. Gambar 5.2–5.3 memperlihatkan susunan retas-retas dan 
posisi intrusi gabro terhadap lapisan mantel bumi dan endapan vulkanik 
di atasnya.

Intrusi pada vulkanisme MORB, tidak hanya terbatas pada zona 
pemekaran. Intrusi ini juga dapat dijumpai pada hotspot. Saat rekahan 
penghasil gunung api telah mati, sumber magma juga tidak dapat lagi 
berfungsi sebagai dapur magma/ reservoir magma bagi gugusan gunung 
api tersebut, intrusi MORB pun terhenti. Sejalan dengan aktivitas 
tektonika berikutnya, proses pengangkatan selanjutnya menyebabkan 
batuan-batuan intrusi MORB pun tersingkap di permukaan bumi. Data 
geologi dan litologi yang dapat mencirikan sebagai bekas atau sisa-sisa 
vulkanisme MORB adalah adanya retas-retas peridotit atau basal yang 
ditumpangi oleh lava basal berstruktur bantal yang juga berasosiasi 
dengan sedimen asal laut dalam, atau lava Pahoehoe dan lava “A’a yang 
berasosiasi dengan tuf, cincin tuf, cincin scoria, dan endapan sinder.

Gambar 5.2. Model intrusi magma pada mekanisme MORB: penampang 
melintang EPR (East Pasific Rise: kiri) dan penampang longitudinal EPR 

(kanan) (Schmincke, 2004).
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Gambar 5.3. Proses intrusi magma pada mekanisme MORB dan stratigrafi 
batuannya (Schmincke, 2004).

Intrusi pada Seamount

Ada dua mekanisme pembentukan graben seamount. Yang pertama 
adalah proses vulkanisme muka busur (kepulauan). Proses vulkanisme 
ini dibentuk oleh perubahan sudut lempeng oleh proses penunjaman, 
yang membentuk graben. Pada bagian yang lain dari lempeng yang 
menunjam tersebut membentuk pengangkatan (sembulan kecil) yang 
terlipat oleh gaya tekan lempeng di sisi dekat penunjaman dan gaya 
tarik lempeng di sisi yang menahan gaya tariknya sendiri, sehingga 
menghasilkan patahan pada tekuk lempengnya. Patahan pada bagian 
tekuk lempeng yang membentuk graben tersebut pada bagian pusatnya 
selanjutnya dilalui oleh batuan leleh, hingga sebagian di antaranya 
mengalir atau menyembur di permukaan bumi oleh aktivitas vulkanisme. 
Mekanisme yang kedua adalah graben seamount yang terbentuk di 
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muka busur kepulauan pada lempeng samudra yang ditunjam. Graben 
tersebut terbentuk oleh gaya tekan lempeng yang menunjam dan gaya 
tarik lempeng yang ditunjam saat terlipat. Patahan yang terbentuk 
adalah sesar normal yang pada awalnya adalah sesar naik, yang akibat 
pelepasan energi saat patahan naik terbentuk pada sisi yang lain justru 
terbentuk sesar normal. Mekanisme ini membentuk graben kecil yang 
pada pusat gaben tersebut selanjutnya patah dan ditembus oleh magma. 
Mekanisme yang kedua ini jarang dijumpai, umumnya gunung api yang 
terbentuk tidak akan menghasilkan tubuh yang besar, karena erupsi yang 
berlangsung biasanya monogenetik yang selanjutnya terhenti karena 
rekahan selanjutnya tertutup oleh gaya kompresi berikutnya. Intrusi 
yang terbentuk adalah retas-retas basal sampai peridotit dengan ukuran 
tipis dan geometri berjajar searah dengan rekahan akibat penghancuran 
lempeng yang ditunjam. Mekanisme yang sama juga sering dijumpai 
pada proses kolisi (tumbukan lempeng benua dan lempeng benua), yang 
hanya membentuk intrusi granitan di bawah permukaan.

Menurut Schmincke (2004), tubuh seamount umumnya mencapai 
ketinggian dari beberapa ratus meter hingga beberapa ribu meter 
dengan diameter beberapa kilometer sampai belasan kilometer. Jika 
dengan atoll yang mengelilingi tubuhnya, diameternya dapat mencapai 
beberapa puluh km; contoh: kepulauan seamounts di kepulauan Afrika 
barat yang terdiri dari banyak seamount dari yang masih aktif sampai 
yang telah tererosi (Schminche, 2004). Contoh seamount yang lain dapat 
dijumpai di Kepulauan Guyot, Juan de Fuca (sebelah timur Amerika 
Selatan), Central Graben, Kepulauan Hawaii, dan Kepulauan Crystmast 
(di Australia, 500 km selatan Jawa). Material yang dihasilkannya adalah 
hasil pembekuan tipe magma toleiit, yaitu retas-retas basal yang pada 
bagian bawahnya adalah gabro dan pada bagian atasnya batuan vulkanik 
hasil erupsi efusif maupun eksplosif kecil. Seamount sering berasosiasi 
dengan terumbu karang berbentuk atoll dan sedimen asal laut (dari laut 
dangkal sampai laut dalam). Pada batuan penyusun seamount purba juga 
sering berasosiasi dengan batuan komplek melange (bancuh), sebagai 
contoh adalah lava bantal yang dijumpai di Karangsambung. 
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Gambar 5.4. menunjukkan perkembangan seamount Guyot 
(Kepulauan Atlantik) yang proses tektonikanya telah berlangsung 
sejak 120 juta tahun yang lalu (Schmincke, 2004). Pada gambar dapat 
dijelaskan bahwa, telah terjadi proses tektonika yang menghasilkan 
proses penunjaman dan pemekaran lempeng tektonika sejak 120 juta 
tahun yang lalu. Proses penunjaman tersebut telah menghasilkan pulau 
gunung api (Volcanic Island) pada 120 jtl tersebut. Pulau gunung api 
selanjutnya ditumbuhi oleh terumbu karang membentuk seamount 1. 
Oleh gaya tektonika yang berlangsung secara kontinu, terbentuk graben 
pada bagian yang lain dari lempeng yang sama, selanjutnya seamount 
1 inaktif, dan pulau gunung api muncul di titik yang lain pada lempeng 
yang sama menghasilkan pertumbuhan seamount 2, proses vulkanisme 
tersebut berlangsung pada 117 juta tahun yang lalu. Pada umur 107 juta 
tahun yang lalu, proses tektonika membentuk seamount 3, sedangkan 
seamount 2 inaktif. Pembentukan pulau gunung ap berikutnya 
membentuk seamount 4, yaitu pulau gunung api yang terbenuk pada 
105 juta tahun yang lalu, pulau-pulau gunung api seamounts yang lebih 
tua pun inaktif, dan seterusnya sampai membentuk banyak seamount 
hingga umur 0,25 juta tahun yang lalu. Itulah sebabnya, pada zona 
graben tersebut banyak dijumpai seamount dengan jumlah puluhan 
sampai ratusan seamount dalam deretan di sepanjang zona dekat 
penunjaman hingga zona pemekaran, sebagaimana di kepulauan Hawaii. 
Gambar 5.4 memperlihatkan penyebaran seamount pada lingkungan 
zona pemekaran yang membentuk Cantral Graben di Atlantik.

Gambar 5.4. Perkembangan tubuh seamount di Guyot Seamount (Schmincke, 
2004).
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Gambar 5.5.Distribusi seamount di Central Graben, 
Kepulauan Atlantik (Schminche, 2004).

Intusi dangkal pada pulau gunung api berupa korok (gang) dengan 
sill-sill dan retas yang tidak beraturan (Gambar 5.6–58), berupa retas dan 
sill basal yang mengintrusi lava basal berstruktur bantal dan tefra, hasil 
aktivitas vulkanik sebelumnya. Secara stratigrafi, tubuh pulau gunung api 
ini terdiri dari peridotit berumur Jura yang patah dan diintrusi oleh gabro 
dengan geometri yang berbeda, sedimen laut berumur Tersier yang 
diintrusi oleh inti intrusi mikrogabro-dunit, yang di dalamnya terdapat 
cabang-cabang sill dan retas pendek basalan, yang mengintrusi batuan 
vulkanik yang dihasilkan selama aktivtiasnya. Di permukaan tersusun atas 
material klastik gunung api dan lava basal berstruktur bantal, yang sering 
berselingan dengan sedimen asal laut. Beberapa di antaranya dijumpai 
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pula perselingan batu gamping merah dan rijang dengan endapan tefra 
jatuhan.

Gambar 5.6. Proses intrusi magma pada mekanisme seamount; contoh kasus 
Seamount Guyot (Schminche, 2004).

Gambar 5.7.Contoh diameter dan ketinggian sisa-sisa seamount di Gran 
Canaria, Pico de Teide dan Fuerteventura di Afrika (sumber: Schminche, 2004).
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Gambar 5.8. Singkapan retas basal dan sill pada batuan vulkanik (tefra 
jatuhan) yang juga berkomposisi basal di La Pama (Kepulauan Canary) 

(Schminche, 2004).

Intrusi pada Intraplate Volcanism

Gunung api yang dibentuk oleh proses interaksi intraplate sangat 
banyak menghasilkan variasi batuan intrusi, yaitu sill, retas, stok gunung 
api (gang) sampai dengan batolit (magma dalam dapur maga yang 
membeku). Batuan-batuan intrusi tersebut dapat dijumpai dalam bentuk 
rusuk-rusuk gunung api (volcanic ribs) yang mendukung material hasil 
aktivitasnya, sehingga tubuh gunung apinya tetap berbentuk kerucut, 
sebagai gunung api tipe komposit (strato) (Gambar 5.9). Secara stratigrafi, 
dari bawah ke atas adalah intrusi diorit atau mikrodiorit, sebagai pluton, 
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yang sebagian mengalami proses alterasi membentuk argilik. Retas, 
lakolit dan sill dapat saja mengintrusi batuan vulkanik hasil dari aktivitas 
sebelumnya (pada ketinggian tersebut) atau dapat juga mengintrusi 
batuan dasar gunung api. Batuan-batuan intrusi dangkal tersebut dapat 
dijumpai baik pada gunung api aktif maupun gunung api purba.

Gambar 5.9. Intrusi retas, sill, lakolit dan pluton pada Intraplate Volcanism

Intrusi batuan beku yang dihasilkan pada mekanisme intraplate 
volcanism bervariasi jenisnya, tergantung pada tingkat diferensiasi dan 
asimilasi magma di sepanjang perjalanannya sampai di permukaan bumi. 
Intrusi pluton gabro dijumpai pada batolit dengan tatanan tektonika 
intraplate lempeng samudra dengan lempeng samudra. Pluton dioritan 
dan granodioritan dijumpai pada intraplate lempeng benua. Retas dan 
sill andesit berasosiasi dengan aktivitas gunung api. Dasit dijumpai 
sebagai pada gang gunung api (Gambar 5.10).

Gambar 5.10. Mekanisme intrusi magma felsik pada zona continental 
intraplate di Yellowstone (Schminche, 2004).

sri
Sticky Note
Gambar ini ditampilkan lebih besar, sampai tulisan yang ada di dalamnya terbaca. JIka ruangan di sini tidak cukup, dapat diletakkan di bawah text yang menerangkannya.
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Proses intrusi/ perjalanan magma pada gugusan continental 
intraplate ini diawali dengan naiknya magma basalan pada bagian 
bawah lapisan kerak bumi (lempeng benua), yang pada fase ini 
telah mulai terjadinya kristalisasi oleh adanya penurunan suhu dan 
tekanannya. Pada kedalaman sekitar 15–10 km di bawah permukaan 
bumi, magma mengumpul dalam suatu wadah, yang disebut sebagai 
dapur magma/ reservoir magma. Pada wadahnya tersebut, kristalisasi 
membentuk mineral-mineral mafik, yang selanjutnya mengendap pada 
dasar reservoir magma membentuk bubur gabro. Sisa larutan magma 
kemudian naik sambil terus mengkristal dan berasimilasi dengan batuan 
dinding hingga menghasilkan magma felsik. Pembentukan magma felsik 
ini berlangsung pada kedalaman 4–5 km di bawah permukaan bumi. 
Sesar-sesar normal yang terbentuk oleh aktivitas tektonika, membentuk 
rongga dan langsung diisi oleh magma felsik tersebut. Karena viskositas 
magma tinggi, maka hampir seluruh rongganya tertutup oleh magma dan 
langsung membeku membentuk intrusi pluton dasit, riolit, atau riodasit. 
Suatu saat nanti, oleh tekanan magma yang berlangsung scara terus-
menerus terhadap pluton-pluton dasit-riolit tersebut, kawah gunung 
api pada bagian puncak gunung api dapat runtuh dengan disertai erupsi 
eksplosif yang sangat besar, hingga membentuk kaldera baru. Contoh 
kasus mekanisme ini dapat dijumpai pada erupsi Kaldera Yellowstone 
(Selandia Baru; Schminche, 2004) atau Gunung Tambora (Lombok).

Intrusi pada Island Arc Volcanism

Telah disebutkan di depan (Bab 2) bahwa, aktivitas tektonika pada 
tepian lempeng konvergen, dapat dibentuk oleh penunjaman lempeng 
samudra di bawah lempeng samudra dan lempeng samudra di bawah 
lempeng samudra. Kegiatan tektonika tersebut diikuti oleh proses 
magmatisme, yang terletak di sepanjang zona Benni off (tunjaman), 
pada rekahan tektonika busur magmatik yang membentuk reservoir 
dan dapur magma primer, serta pada dapur magma sekunder. Proses 
tektonika akibat penunjaman lempeng samudra di bawah lempeng 
samudra membentuk gugusan gunung api busur kepulauan (Island Arc 
Volcanism). Gunung api tersebut dibentuk oleh rekahan tektonika yang 

sri
Sticky Note
Gambar 5.10 bisa diletakkan di sni; di bawah paragraf di atasnya dan di atas anak sub bab Intrusi pada Island Arc Vulcanism.
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terletak di belakang zona tunjaman. Magma yang terbentuk akibat proses 
pelelehan batuan sebagian (partial melting) di sepanjang zona Benni 
off (antara lempeng samudra dan lempeng samudra), cenderung lebih 
bersifat Ca-alkalin dengan kandungan Fe, Mg dan Ca yang tinggi (baca Bab 
3). Akibatnya, magma tersebut memiliki sifat viskositas rendah, dengan 
intensitas mobilitas yang tinggi. Magma yang mengalir melalui rekahan 
tektonika tersebut memiliki waktu tempuh yang relatif pendek, dan 
kebanyakan dapat menjangkau hingga permukaan bumi, membentuk 
gugusan gunung api busur kepulauan (Gambar 5.11). Gunung api busur 
kepulauan dicirikan oleh bentuk kerucut/ strato, dengan komposisi 
batuan basal basal hingga andesitis. Gugusan gunung api tersebut dapat 
dijumpai di Jawa (Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Kelud, Lawu, 
Wilis, Lamongan, Arjno, Welirang dan Semeru). Batuan intrusi hasil 
aktivitas vulkanisme belakang busur antara lain adalah retas-retas andesit 
yang berasosiasi dengan batolit diorit mikro. Batuan intrusi hasil aktivitas 
vulkanisme busur kepulauan tersebut membentuk tulang-tulang rusuk 
kerucut gunung api busur kepulauan.

Gambar 5.11. Mekanisme vulkanisme MORB belakang busur sebagai banjir 
lava dan pada busur kepulauan (Schmincke, 2004).
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Di sisi lain, lempeng samudra memiliki tingkat kekakuan yang tinggi. 
Deformasi yang terbentuk secara tektonika pada busur kepulauan, 
sering diikuti juga dengan proses tektonika di belakang busur, yang 
sering membentuk cekungan belakang busur. Cekungan belakang busur 
tersebut dibentuk oleh gaya ekstensi, yang juga menghasilkan rekahan 
yang cukup lebar. Magma MORB mudah sekali naik melalui rekahan di 
belakang busur kepulauan tersebut, membentuk intra arc volcanism 
(gunung api antarbusur). Magma MORB tersebut biasanya merupakan 
magma asal lapisan astenosfer atau magma primitif (belum bercampur 
dengan magma lain), sehingga sangat encer dan tidak membentuk 
tubuh kerucut gunung api. Contoh gunung api MORB belakang busur 
adalah kelompok Basal Sukadana di Lampung Timur dan Kalimantan 
Selatan. 

Gambar 5.12. Kumpulan retas andesit pada gunung api purba yang tersingkap 
di daerah Punung-Pacitan (Jawa Timur).

 Intrusi retas andesit pada tubuh gunung api ini jika telah tersingkap 
di permukaan, biasanya mengintrusi batuan vulkanik yang lebih tua, 
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atau juga mengintrusi retas andesit atau basal yang lebih tua. Intrusi 
pluton yang paling banyak dijumpai adalah diorit dan diorit mikro, 
sebagaimana yang dapat dijumpai di Bayat, yang terbentuk setidaknya 
pada umur Tersier. Diorit dan diorit mikro di Bayat tersebut pada bagian 
yang lain berasosiasi dengan lava basal dan lava, breksi dan retas dan 
sill andesit. Di Pegunungan Kulonprogo, tersingkap batuan intrusi diorit 
yang berasosiasi dengan retas dasit dan andesit. Sedangkan di daerah 
Kokap dan sekitarnya (Kulonprogo), yaitu di Gunung Ijo, dan di daerah 
Gunung Gajahmungkur dan sekitarnya (Wonogiri), dan di daerah 
Kebonsari-Punung (Pacitan) tersingkap retas, breksi dan lava andesit 
yang berasosiasi dengan intrusi gang (leher gunung api). Batuan-batuan 
tersebut dihasilkan oleh aktivitas gunung api tipe komposit dengan 
tatanan tektonika gunung api busur kepulauan, yang berlangsung pada 
Tersier.

Intrusi pada Magmatic Arc Volcanism

Gunung api busur magmatik di Indonesia dijumpai di sepanjang 
Pulau Sumatra. Batuan intrusi yang dapat dijumpai adalah pluton-
pluton granit, granodiorit dan diorit. Batuan-batuan pluton tersebut, 
di permukaan dapat diketahui berasosiasi dengan retas-retas andesit 
dan dasit serta beberapa di antaranya juga berasosiasi dengan material 
vulkaniklastik tuf terelaskan. Pada fase pembangunan komposit gunung 
api yang termasuk ke dalam gunung api busur magmatik, retas-retas 
basal Ca-alkali juga sering berasosiasi dengan lava basal; pada periode 
berikutnya, pada fase akhir pembangunan kerucut gunung api retas, 
gang, dan sill lebih didominasi oleh komposisi magma andesitan sampai 
dasitan.

Aktivitas Ekstrusi 

Aktivitas ekstrusi gunung api terjadi jika aliran magma mencapai ke 
permukaan bumi, yaitu secara efusif (meleleh, termasuk pembangunan 
kubah lava) dan eksplosif (meledak). Suatu wilayah/ lingkungan geologi 
dapat disebut gunung api jika telah ada fenomena magmatisme atau 
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volcanic fields yang dihasilkan oleh aktivitas ekstrusinya dan dapat 
diamati di permukaan bumi. Fenomena magmatisme tersebut dapat 
berupa munculnya mataair panas gunung api, gas sulfatar dan fumarol, 
lumpur panas, kolam panas, lava, dan tefra (endapan piroklastik).

Didasarkan atas mekanisme dan pemicu erupsinya, ada tiga 
mekanisme erupsi ekstrusi gunung api (Gambar 5.13).

1. Erupsi freatik: tekanan erupsi dibentuk oleh tekanan gas yang 
terkandung di dalam pipa kepundan dan / bagian atas dapur 
magma (Gambar 5.13.a). Tubuh gunung api tersusun atas batuan 
sarang yang banyak mengandung air, yang berdekatan dengan 
sumber magma panas, sehingga terjadi pendidihan air tanah 
membentuk uap (gas). Uap air terakumulasi dan menekan sumbat 
gunung api ke atasnya. Ketika sumbat gunung api tidak mampu 
menahan tekanan tersebut, terjadilan letusan freatik. Tipe erupsi 
freatik menghasilkan material gunung api berupa abu dan debu, 
serta gas bertekanan tinggi. Contoh: letusan Gunung Papandayan 
(Garut) pada tahun 2003–2004. Pada tipe letusan ini, magma tidak 
sampai ikut terlontarkan. Erupsi freatik disebut juga dengan erupsi 
hidrovulkanik, yang tekanan erupsinya dibentuk oleh tekanan uap 
dari dalam bumi.

2. Erupsi magmatik: magma basalan yang encer mengalir melalui 
rekahan (kawah gunung api) tanpa sumbatan. Magma mengalir ke 
permukaan dengan tekanan rendah. Erupsi magmatik biasa terjadi 
pada gunung api tipe perisai pada gugusan punggungan tengah 
samudra dan tipe strato. Material yang dierupsikan adalah lava 
seperti pembentukan kubah lava pada gunung api tipe strato, lava 
pahoehoe, banjir (sungai) lava dan lava Aa Gunung Kilauea di Hawaii 
(Gambar 5.13.b). Erupsi magmatik biasanya diawali dengan erupsi 
freatik untuk membuka celah di permukaan, yang selanjutnya 
dilalui oleh aliran lava, serta pada saat keluarnya magma dengan 
tekanan dan suhu yang sangat tinggi membentuk lava fountain atau 
erupsi menghasilkan Pele’s tear (gelas basal berbentuk merambut). 
Secara stratigrafi lava sering menumpang endapan sinder atau tuf 
membentuk kerucut sinder atau cincin tuf.
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Gambar 5.13. Tiga mekanisme erupsi gunung api: freatik (paling atas), 
magmatik (tengah) dan freatomagmatik (bawah).

3. Erupsi freatomagmatik, terjadi pada gunung api yang memiliki 
tekanan erupsi sangat besar dan viskositas magma tinggi (Gambar 
5.13.c). Saat letusan berlangsung, gunung api memuntahkan 
material fragmental, berasal dari fragmentasi magmanya sendiri dan 
material runtuhan batuan dinding saat deflasi letusan. Campuran 
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material fragmental membentuk awan padat berdensitas tinggi. 
Fragmen-fragmen yang lebih besar, seperti blok dan bom gunung 
api jatuh kembali ke dalam kawah dan sekitarnya. Kumpulan 
material jatuhan tersebut bergerak secara cepat menuruni lereng 
sebagai aliran debris awan panas di bawah pengaruh gaya gravitasi 
bumi. Beberapa material yang berukuran lebih kecil membentuk 
kolom letusan dan terbawa angin, lalu terendapkan di suatu tempat 
sebagai material jatuhan piroklastik. Partikel abu yang paling 
halus dilontarkan ke atmosfer (pada lapisan stratosfer) dan untuk 
beberapa saat terbawa angin hingga beberapa puluh kilometer, 
untuk selanjutnya diendapkan di suatu tempat.

Erupsi efusif

Magma dapat dierupsikan oleh gunung api secara efusif membentuk 
lava. Lava dapat tertumpuk di puncak gunung api, mengalir di lereng-
lereng sampai kaki dan dataran gunung api, atau dapat pula menggantung 
pada lereng gunung api. Pada gunung api tipe komposit (strato), lava 
yang menggantung pada lereng gunung api dapat memicu terjadinya 
longsoran atau guguran awan panas. Selanjutnya lava masif tersebut 
terfragmenkan hingga berukuran abu-bongkah, dan jika kemudian terjadi 
hujan lebat dalam waktu yang singkat dapat longsor menjadi lahar (debris 
lumpur). Lava MORB yang sangat encer di tengah samudra atau pada 
pulau gunung api dapat pula membentuk letusan-letusan lava fountain 
menghasilkan tuf basal atau kerucut skoria. Lava MORB pada intraplate 
volcanism, dicirikan oleh penyebarannya yang sangat luas membangun 
geomorfologi landai hingga bergelombang lemah, dengan tipe gunung 
api perisai. MORB intraplate volcanism dapat dijumpai di Sukadana 
(Lampung), dengan sebaran yang sangat luas mencapai lebih dari 40 
km2. Mekanisme erupsinya diawali dengan pembentukan zona rekahan 
(rifting) akibat pemekaran lempeng benua di sekitar busur magmatik, 
yang selanjutnya dilalui oleh magma primitif dari bagian bawah reservoir 
magma atau berasal dari bidang batas Gutenberg (lapisan Moho).

Prinsip mekanisme erupsi efusif selama aktivitas gunung api 
berlangsung adalah:
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1. Terdapat fisure (bukaan), biasanya berupa rekahan membuka yang 
menghubungkan dapur magma dengan permukaan bumi.

2. Terdapat dapur magma aktif pada kedalaman maksimal 6 km dari 
permukaan bumi: 
a. Untuk gunung api komposit: 
1) Gunung api yang pernah melakukan aktivitas sangat eksplosif 

(kaldera) dengan tipe magma intermediet-silisik; setidaknya 
berumur 6 juta tahun atau lebih muda

2) Aktivitas gunung api didominasi oleh pembangunan kerucut 
gunung api, dengan tipe magma basalan-intermediet; 
setidaknya berumur 2 juta tahun

b. Untuk gunung api tipe monogenetik harus lebih muda dari 5,7 
juta tahun

c. Untuk gunung api tipe perisai harus lebih muda dari 6,2 juta 
tahun

3. Viskositas magma rendah; magma mampu mengalir ke mana-mana 
atau dalam bentuk bubur magma (plastis) yang memungkinkan 
magma untuk bergerak; magma dengan viskositas tinggi (sangat 
kental) seperti dasit dan riolit lebih sulit mengalir jauh karena lebih 
cepat membeku dan kecepatan alirannya sangat rendah. Magma 
dasitan-riolitan yang dapat menjangkau di permukaan dapat 
membentuk kubah lava.

4. Berlangsung aktivitas tektonika (aktif) yang dapat memicu naiknya 
magma ke permukaan.

Mekanisme Pembentukan Lava Berstruktur Bantal

Ada dua mekanisme pengendapan lava basal di alam, yaitu (1) 
pada gunung api yang terletak di dasar samudra dengan suhu yang 
sangat dingin; dan (2) pada gunung api di lingkungan darat atau perairan 
dangkal. Lava basal yang diendapkan dalam lingkungan dasar samudra 
dengan suhu lingkungan yang sangat dingin membentuk basal dengan 
struktur aliran menyerupai bantal dan guling, disebut juga basal lava 
bantal. Lava basal tersebut dengan suhu yang sangat tinggi (1200oC) 
langsung menyinggung air laut (dengan suhu sangat dingin ±5oC) sangat 
cepat membeku pada bagian luarnya, sedangkan inti aliran masih plastis 
(Gambar 5.14). 
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Gambar 5.14. Mekanisme pembentukan dan sebaran lava basal berstruktur 
bantal (atas) dan lava berlembar (bawah) (dimodifikasi dari Schmincke, 2004).

Mekanisme tersebut menghasilkan lava Pahoehoe. Karena 
perbedaan sifat lava MORB pada bagian dalam dan luarnya tersebut, 
tubuh lava tidak dapat menjangkau hingga jauh, sebagaimana yang 
berlangsung di darat. Permukaan lava bantal dilapisi gelas basal tipis 
yang disebut perlitik membatasi antara bantal yang satu dengan bantal 
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yang lain. Seakan-akan bantal-bantal tersebut memanjang tidak saling 
menyatu. Interaksi antara lava basal dengan suhu yang sangat tinggi 
dengan air laut yang sangat dingin, organisme bawah laut dan sedimen 
asal laut, memicu terbentuknya sedimen umber pada ujung aliran. 
Sedimen umber adalah sedimen yang terbentuk oleh proses kimiawi, 
yang membentuk mineral silisik dan terakumulasi pada ujung-ujung lava 
bantal.

Permukaan lava basal berstruktur bantal yang menyinggung tubuh 
air laut, sering juga terbreksiasi membentuk breksi bantal, disebut juga 
breksi basal autoklastik. Breksi autoklastik juga dapat terbentuk dari 
breksiasi lava andesit yang menyentuh tubuh air. Proses pendinginan 
yang sangat cepat juga membentuk rekahan-rekahan radial pada masing-
masing bantal, sehingga pada irisan melintang lava bantal tersebut 
terlihat mengalami radial jointing. Diameter masing-masing bantal 
bervariasi, dari beberapa puluh centimeter hingga beberapa meter. Di 
Indonesia, lava bantal berstruktur bantal banyak dijumpai di Soroako 
dan Morowali (Sulawesi Tengah), Pulau Seram (Maluku), Karangsambung 
dan Bayat (Jawa Tengah) dan Watuadeg-Bantul (DIY).

Mekanisme Pembentukan Lava Pahoehoe dan Aa

Berdasarkan tatanan tektonikanya, lava basal MORB memang 
dihasilkan oleh proses pemekaran lantai samudra. Lava dengan viskositas 
dan kandungan gas yang sangat rendah (encer) tersebut, selain dijumpai 
di dasar laut menghasilkan struktur bantal-guling, dapat dijumpai juga di 
darat membentuk lava pahoehoe dan aa. Lava ini mengalir melalui celah 
pada pusat gunung api maupun pada lerengnya, kemudian mengalir 
sampai di mana-mana dengan jangkauan yang sangat jauh. Di dekat 
sumbernya, aliran lava ini membentuk lava pahoehoe, dan pada wilayah 
yang telah jauh dari sumbernya membentuk lava aa. pahoehoe (dieja: 
pa hoy hoy) adalah istilah dari Hawaii untuk menyebut lava basalan yang 
memiliki permukaan halus, hummokian atau menali (ropy). 

Lava basalan ini suhunya masih sangat tinggi ketika mengalir di 
permukaan, sehingga mekanisme alirannya seperti air. Pada permukaan 
geomorfologi yang datar, aliran lava pahoehoe memiliki permukaan yang 
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hampir rata seperti permukaan bubur sumsum dalam piring makan, 
atau aspal encer yang masih dalam kondisi pemanasan (Gambar 5.15). 
Pada energi alian lava pahoehoe yang lebih tinggi, yaitu pada morfologi 
yang agak miring, alirannya lebih cepat, sehingga arus alirannya menjadi 
turbulen hingga sub-laminer. Permukaan lava tersebut memiliki 
kenampakan menali (ropy) bersuhu 900-1000oC, dengan kecepatan 
aliran sama dengan kecepatan aliran air sungai, dan lebih cepat dari 
orang berlari (Gambar 5.16). Beberapa lava ini dapat dijumpai berlapis-
lapis dan ada juga yang memiliki kenampakan struktur pengendapan 
seperti silangsiur. Struktur berlapis dibentuk oleh pengendapan lava yang 
berlangsung secara berulang-ulang, sedangkan struktur menyerupai 
laminer dibentuk oleh energi alirannya pada morfologi yang lebih miring.

Gambar 5.15. Perlapisan lava MORB pahoehoe yang terbentuk dari banyak 
aliran bubur lava basal yang berlangsung secara berulang-ulang di Lengai-

Afrika; permukaan lava sering menampakkan retak-retak seperti lempengan-
lempengan aspal tipis yang masih panas (foto: oleh Martin Rietze, 2010).

Saat alirannya sudah jauh dari sumbernya; sebagian besar larutan lava 
telah membeku dan suhunya mencapai 400–600oC, sehingga viskositasnya 
lebih tinggi karena tersusun atas banyak gas, gelas dan kristal halus. Pada 
kondisi ini, kecepatan aliran lebih lambat dari kecepatan orang berjalan, 
namun panasnya mampu membakar apa pun yang dilaluinya. Ketika 
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menyentuh tetumbuhan atau air permukaan dan udara, permukaan 
tubuh aliran lava terfragmentasi, lava ini disebut “Aa” (Gambar 5.17).

Gambar 5.16. Lava Pahoehoe Kalapana pada bukaan sisi timur Gunung Api 
Kilauea, Hawai`i (foto: Griggs, 1990).

Gambar 5.17. Lava Aa Kalapana pada bukaan sisi timur Gunung Api Kilauea, 
Hawai`i; lava membakar hutan sabana, dan permukaan lava sering terdapat 

arang-arang kayu (foto: Roberge, 1998).
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Lava aa (dieja: ah ah) adalah lava basal MORB yang permukaannya 
kasar, blocky dan bercampur dengan apa pun yang dilaluinya. Dalam 
alirannya, lava ini dicirikan oleh viskositas dan kandungan gasnya sangat 
tinggi. Batuan lava pahoehoe dicirikan oleh tekstur porfiritik sangat halus, 
dengan permukaan yang tersusun atas lapisan gelas tipis obsidian, dan 
makin ke dalam makin kristalin, tetapi sangat kaya rongga skoria. Batuan 
lava Aa dicirikan oleh permukaan gelasan-skoriaan yang terbreksiasi.

Mekanisme Pembentukan Lava Meniang dan Berlembar

Lava dengan struktur meniang (collumnar joint; Gambar 5.18) dan 
lembaran (sheeting joint; Gambar 5.19) dapat dijumpai pada gunung api 
monogenetik dengan magma basal Ca-Alkalin, dan lava andesitan pada 
gunung api komposit fase pembangunan (konstruktif). Struktur meniang 
dan berlembar pada lava dapat terbentuk dari: 

1. proses pembekuan cepat lava andesit dengan viskositas yang kental 
dan dengan komposisi yang homogeny,

2. pembekuan cepat pada lava basal sangat encer, morfologi landai 
dan dialirkan secara berulang-ulang.

Gambar 5.18. Lava andesit dengan struktur kekar tiang (collumnar joint) di 
daerah Punung (Pacitan) yang terbentuk pada fase pembangunan gunung api 

komposit berumur Tersier (foto: Farid Martadinata, 2008).
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Magma yang berasal dari dapur magma mengalir dengan sangat 
lambat melalui rekahan (fisure) yang relatif besar yang dapat mencapai 
di permukaan. Karena viskositasnya tinggi dengan energi aliran yang 
rendah, maka lava tertumpuk pada puncak gunung api. Jika morfologi 
pada puncak gunung api ada yang relatif cekung (membentuk lembah 
yang dalam), lava mengalir dan terakumulasi di dalamnya hingga 
cekungan terpenuhi semuanya, maka lava membeku dengan cepat 
dan mengalami retakan-retakan tegak membentuk tiang-tiang. Hal itu 
terjadi karena lava yang kental dan sebagian besar telah mengkristal 
berhubungan dengan suhu yang jauh lebih rendah serta adanya reaksi 
di udara.

Gambar 5.19. Lava andesit dengan struktur kekar lembar (sheeting joint) 
di daerah Gunung Gajahmungkur (Wonogiri) yang terbentuk pada fase 

pembangunan gunung api komposit berumur Tersier.

Mekanisme ini mirip dengan pembentukan kula kristal (di Jawa: 
gula batu), atau rekahan-rekahan pada lumpur di sawah pada musim 
kemarau (“mud cracks”). Namun, jika lava mengalir pada morfologi yang 
lebih landai dengan permukaan yang luas, dan lava terakumulasi lebih 
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cepat, bubur lava langsung terbekukan membentuk retakan-retakan 
secara lembaran karena pembekuannya yang cepat. Tebal lembaran 
pada lava andesit bervariasi dari beberapa centimeter membentuk 
“planty structure sampai dengan beberapa puluh centimeter. Jika lava 
hanya tertumpuk saja di kawah gunun api, maka membentuk kubah lava 
atau sumbat lava (“lava plag”).

Erupsi Eksplosif

Erupsi eksplosif dapat terjadi manakala kaldera tersumbat material 
gunung api. Sumbat kaldera dapat berupa kubah lava yang membentuk 
sumbat lava (lava plug) dan/ atau rempah gunung api terfragmentasi. 
Material penyumbat kawah tersebut mengeras (membatu) sehingga 
aliran magma ke permukaan terhambat. Aliran magma yang tersumbat 
membentuk tekanan yang tinggi di bawah kawah, hingga membentuk 
rekahan di sekitar kawah, dan memungkinkan air permukaan berinfiltrasi 
ke dalam rekahan dan material gunung api yang masih panas. Batuan panas 
yang menyentuh air meteorik kemudian mendidihkannya, membentuk 
uap dan larutan sisa hidrotermal. Dalam larutan hidrotermal terkandung 
unsur-unsur (logam dan nonlogam) yang berasal dari tubuh batuan 
panas. Sisa larutan hidrotermal tersebut selanjutnya juga teruapkan, 
dan seluruh uap mengalir melalui rekahan-rekahan dalam batuan panas 
sambil mengendapkan mineral-mineral baru hasil presipitasi larutan 
hidrotermal. Akibatnya, rekahan tersebut menjadi tersemenkan dan uap 
tidak dapat lagi melaluinya, hingga terakumulasi dalam rongga-rongga 
antara butir batuan. Uap hidrotermal selanjutnya menjangkau tubuh 
magma dalam dapur magma, hingga terjadi reaksi antara magma dan 
uap, membentuk busa magma pada bagian atas tubuh magma, dan 
memfragmentasi magma pada bagian magma yang masih masif. Busa 
magma dengan tekanan yang besar mendesak magma untuk bergerak ke 
permukaan, sejalan dengan peningkatan intensitas fragmentasi magma. 
Saat tekanan magma terfragmentasi dan busa magma yang kaya gas 
terakumulasi maksimal, yaitu ketika elastisitas sumbat magma mencapai 
titik kritis hingga tidak mampu lagi menahan tekanan letusan, maka 
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terjadilah letusan gunung api. Gambar 5.20 memperlihatkan skematika 
letusan (erupsi eksplosif) gunung api hingga menghasilkan kaldera baru. 

Gambar 5.20. Mekanisme pergerakan magma ke permukaan bumi pada 
gunung api komposit; contoh kasus di Gunung Miyakejima (Jepang); aliran 
magma pada kedalaman 10 km ke dapur magma, runtuhan dinding dapur 

magma dalam magma, runtuhnya pipa kepundan hingga erupsi eksplosif 27 
Juni 2007 (sumber: Schminche, 2004).

Material gunung api yang dihasilkan oleh erupsi eksplosif tersebut 
berupa rempah atau magma terfragmentasi, batuan dinding akibat 
penghancuran dinding dapur magma dan tubuh kerucut gunung api yang 
tersusun atas material gunung api hasil aktivitas sebelumnya. Material 
hasil erupsi eksplosif tersebut dapat berupa abu hingga bom dan blok 
gunung api, yang secara komposisi dapat terdiri atas material juvenil, 
aksesoris, dan aksidental (Gambar 5.21). Namun, tidak semua erupsi 
eksplosif gunung api dapat menghasilkan runtunan batuan tersebut. Hal 
itu ditentukan dari magmatologi, intensitas erupsi dan batuan penyusun 
dinding dapur magma, komposisi dan tingkat fragmentasi magmanya. 
Pada fase-fase tertentu, aktivitas eksplosif tersebut juga dapat diikuti 
atau diawali dengan pembentukan lava dan/ atau intrusi dangkal.



125Vulkanologi

Gambar 5.21. Mekanisme aktivitas eksplosif gunung api (meletus) 
dan material rempah gunung api yang dihasilkannya.

Tekanan erupsi yang sangat besar, terjadi runtuhan tubuh gunung 
api, dari runtuhan dinding dapur magma, runtuhan tubuh kerucut 
gunung api dan melontarkan ke semua material tersebut ke udara secara 
cepat. Mekanisme pengumpulan energi letusan (Gambar 5.22) tersebut 
sebagai berikut.

1) Energi dari dalam (Internal Forcing); proses tektonika yang 
membentuk aktivitas penunjaman lempeng berlangsung secara 
kontinu, gradual, dan menerus. Proses ini menghasilkan mekanisme 
pelelehan batuan sebagian (partial melting), baik dari peridotit 
atau basal Ca-alkali membentuk magma, yang secara menerus dan 
gradual juga mengalir ke reservoir magma. Magma yang berasal 
dari reservoir magma didistribusikan ke dalam dapur-dapur magma 
melalui rekahan tektonika yang telah terbentuk, yang selanjutnya 
membentuk magma baru. Akumulasi magma baru diikuti pula dengan 
magmatisme, yaitu kristalisasi, pemisahan kristal, percampuran 
magma dan akumulasi volatil. Magma yang telah mengalami proses 
magmatisme dari reservoir magma hingga dapur magma, oleh energi 
aliran dari bawah (reservoir magma), tekanan dan suhu yang tinggi, 
serta energi dari viskositasnya yang besar, selanjutnya terdesak dan 
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mengalir ke permukaan melalui celah pipa kepundan. Proses ini 
berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga celah sempit menjadi 
retak-retak dan retakan tersebut terisi oleh magma membentuk 
intrusi retas, sill dan lakolit/lapolit. Energi yang tertumpuk secara 
terus-menerus ini selanjutnya menimbulkan gaya untuk terus 
mengalir ke permukaan, berkembang menjadi erupsi eksplosif.

2) Energi dari luar/dalam (Internal/Eksternal Forcing); proses tekanan 
dari dapur magma (poin 1) yang telah membentuk rekahan-rekahan 
yang sebagian telah terisi retas, sill dan intrusi lain, selanjutnya 
terinfiltrasi oleh air permukaan (meteorik). Air infiltrasi terakumulasi 
ke dalam akifer di bawah permukaan bumi, yang tersusun atas batuan 
gunung api. Pada gunung api tipe strato, akifer tersebut dijumpai 
secara berlapis-lapis; batuan poros disusun oleh breksi dan/ atau 
tuf yang dihasilkan oleh fragmentasi material gunung api. Lava dan 
batuan intrusi dangkal dapat berfungsi sebagai batuan impermeabel. 
Keberadaan sesar-sesar turun yang berasosiasi dengan kekar-kekar 
di dalam tubuh strato gunung api, yang terbentuk oleh proses inflasi 
dan deflasi gunung api, menyebabkan air tanah dapat menjangkau 
material gunung api yang lebih dalam. Akibatnya, kedalaman akifer 
air tanah lama-kelamaan dapat menjangkau hingga dapur magma 
dan berinteraksi dengan tubuh magma. Seperti yang telah kita 
ketahui, mekanisme ini menghasilkan uap dan larutan hidrotermal, 
pada lapisan mezotermal, hipotermal maupun epitermal. Sepanjang 
dinding dapur magma mampu menahan tekanan penguapan (air 
oleh magma), maka gunung api belum akan melakukan erupsi 
eksplosifnya. Namun, air hidrotermal, hasil dari interaksi magma 
dan air tanah tersebut selanjutnya mengalterasi batuan dinding 
dapur magma dan dinding-dinding retas, sill, lakolit/lapolit dan 
dinding gang (pipa kepundan), sehingga mengubahnya menjadi 
mineral lempung argilik. Saat air hujan datang, mineral lempung 
tersebut jenuh air dan mengalami pemuaian. Hal itu menimbulkan 
friksi pada bidang batas antara lapisan lempung (yang teralterasi 
lanjut) dengan batuan keras yang belum teralterasi lanjut. Gaya friksi 
selanjutnya mengacaukan daya dukung batuan membentuk bidang 
gelincir. Pada tahap berikutnya, bidang gelincir tersebut membuka 
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tubuh magma dengan permukaan bumi, sehingga membentuk 
kawah gunung api baru ke samping. Kawah samping dapat dijumpai 
saat erupsi Gunung Api St. Hellens pada tahun 1982.

3) Energi akibat Iklim/cuaca/meteorik; energi ini dibentuk oleh iklim 
yang berlangsung dalam waktu yang lama di lingkungan gunung api 
di darat maupun laut. Saat pertumbuhan tubuh kerucut gunung api 
berlangsung (poin 1) dan aktivitas terestrial juga berlangsung secara 
terus menerus (poin 2), gunung api komposit (yang memiliki kubah 
lava pada puncaknya), terjadi interaksi antara iklim dengan kubah lava. 
Jika gunung api tersebut berada di lingkungan darat, interaksi antara 
kubah lava dengan air hujan dan udara kering secara berulang-ulang 
(musim hujan dan musim kemarau), air hujan mengisi rongga-rongga 
pada kubah lava saat musim hujan dan membuatnya jenuh air dan 
ditumbuhi oleh lumut. Namun pada musim kemarau, rongga-rongga 
yang telah terisi air tersebut terpanaskan, dan air yang tejebak di 
dalamnya teruapkan, sehingga membuat kubah lava menjadi lapuk. 
Perubahan yang berulang-ulang tersebut semakin membuatnya 
mudah runtuh, hingga melongsorkan sebagian puncaknya; kubah 
lava menjadi tak-stabil, dan memungkinkan terjadinya longsoran 
kubah hingga dekat pipa kepundan membentuk kawah baru. Di 
lingkungan laut, gunung api komposit yang pada puncaknya tersusun 
atas kubah lava, oleh perubahan iklim dari musim hujan dan musim 
kemarau, air hujan membentuk rekahan-rekahan pada tubuh kubah 
lava, melapukkannya dan mengerosinya. Saat terjadi perubahan 
muka airlaut; dapat berlangsung pada masa pasang dan masa surut 
dan dapat juga berlangsung oleh proses subsidence, pada muka 
airlaut yang baru, oleh gelombang laut, kubah lava yang telah lapuk 
mudah lonsor hingga membuka pipa kepundan di permukaan, yang 
selanjutnya memicu terjadinya erupsi samping. 
Ketiga energi erupsi tersebut dapat saja memengaruhi aktivitas 

gunung api secara bersamaan ataupun tidak. Pada gunung api 
yang terletak di bawah laut, tekanan hidrostatis bawah laut sangat 
memengaruhi intensitas erupsi dan aliran material yang dihasilkannya. 
Di darat, keberadaan energi letusan (erupsi) dapat dibentuk oleh 
ketiganya. Energi eksternal, yaitu iklim (membentuk salju atau gletser) 
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dan curah hujan yang tinggi di daerah tropis, dapat memicu terjadinya 
longsoan dan lahar. Bencana lahar dan longsoran gunung api lebih sering 
menimbulkan kerugian yang sangat besar, serta sekaligus menyediakan 
sumber daya alam golongan C (bahan bangunan).

Gambar 5.22. Mekanisme pemicu gaya internal dan eksternal pada sistem 
pergerakan magma dalam aktivitas gunung api (Schminche, 2004)

sri
Sticky Note
Gambar 5.22 tidak berwarna
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B. Tipe Erupsi Gunung Api

Setiap gunung api memiliki sifat dan proses tektonika yang 
memengaruhi aktivitasnya sendiri-sendiri. Telah disebutkan di depan 
bahwa gunung api dengan tatanan tektonika yang sama pun sering 
menghasilkan karakter dan tipe yang berbeda pula. Tipe erupsi gunung 
api ditentukan dengan didasarkan pada intensitas erupsinya, yaitu 
tinggi kolom letusan, jangkauan material letusan dan volume material 
letusan. Dari yang berintensitas paling rendah hingga yang paling 
tinggi, ada 7 tipe erupsi gunung api yaitu tipe Hawaii, sumbar lava (Lava 
fountain), Stromboli, Surtsey, Vulkan, Phreatoplini, Plini (Vesuvian) 
dan ultra-Plini (Gambar 5.23). Dari ke tujuh tipe erupsi tersebut, salah 
satu atau salah dua di antaranya dapat saja berlangsung dalam satu 
tubuh gunung api. Namun, didasarkan pada hasil pengamatan di 
kebanyakan gunung api di dunia, Newhall & Shelf (1984) menyimpulkan 
bahwa makin tinggi intensitas erupsi gunung api, maka makin jarang 
frekuensinya, serta makin sedikit gunung api yang memiliki tipe erupsi 
tersebut. Sebaliknya, makin kecil intensitas erupsi gunung api, makin 
tinggi frekuensi erupsinya. Tipe Stromboli, yang merupakan tipe erupsi 
dengan intensitas yang paling kecil, paling banyak dijumpai kejadiannya 
di banyak gunung api. Sebagai contoh adalah aktivitas Gunung api Anak 
Krakatau saat ini yang paling banyak dilakukan dalam tipe Stromboli, 
frekuensi erupsinya dapat berlangsung sekali dalam 1–5 tahun.

Gambar 5.23. Tipe-tipe erupsi gunung api didasarkan atas tingkat 
eksplosivitas dan tinggi kolom letusan; kiri: ilustrasi secara fisual; kanan: Ft % 
tefra yang dilontarkan dan Ad (km2) jarak terjauh sebaran material letusannya 

(Cas et al., 1988 dan Walker, 1973).
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Tipe-tipe erupsi gunung api yang sering dijumpai di dunia tersebut 
adalah:

1. Lava fountain, yaitu lava yang dilepaskan secara besar-besaran, 
seperti meluahnya gelembung gas ke udara (Gambar 5.24); tingkat 
eksplosivitas letusannya ditentukan dari kandungan volatil dalam 
magma. Lava fountain sering dijumpai pada gunung api yang 
permukaan pipa kepundannya tertutup rapat, sementara di bawah 
permukaan bumi memiliki kandungan air tanah yang sangat besar. 
Tipe erupsi ini berfungsi sebagai pembuka erupsi yang lebih besar jika 
di awal erupsi, atau selama luahan lava ke permukaan berlangsung, 
saat magma disemburkan dalam pipa kepundan.

Gambar 5.24. Lava fountain hasil erupsi Gunung Pu’u (Hawaii) pada 2005 
(foto: Martin Rietze, 2010).

 Magma yang kental memiliki tekanan dalaman 100 atm, yang 
dijumpai beberapa meter kedalaman di bawah permukaan bumi. 
Kecepatan erupsi dan tinggi lava fountain ditentukan dari besarnya 
kandungan gas terlarut dalam magma. Kecepatan erupsi dapat 
ditentukan dari ukuran butir blok yang diendapkan di dekat kawah. 
Tinggi lava fountain dapat mencapai 200–800 meter dengan 
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kandungan air sebelum erupsi mencapai 0,3% sampai 0,6%. Lava 
fountain dapat saja terjadi pada gunung api dengan tipe magma 
ultrabasa, basa, intermediet dan asam. Erupsi lava fountain pada 
basal menghasilkan material berupa rambut-rambut gelas (tear’s 
hears), gelas rambut di Gunung Pele dikenal sebagai “Pele’s tears”. 
Sedangkan pada gunung api dengan tipe magma asam hingga 
intermediet, erupsi lava fountain membentuk kerucut tuf (tuff cone) 
dengan mekanisme hidrovulkanik. Namun, tipe erupsi ini sangat 
jarang terjadi pada tipe magma intermediet dan asam.

2. Tipe erupsi Hawaii; tipe erupsi ini berlangsung di sepanjang celah 
atau rekahan yang berfungsi sebagai kawah linear, sehingga disebut 
juga erupsi celah (feasure eruption). Erupsi tipe Hawaii palng banyak 
dijumpai pada gunung api-gunung api zona pemekaran lantai 
samudra, hotspot dan pulau gunung api. Tipe erupsi celah paling 
banyak dijumpai di Hawaii, seperti: erupsi Gunung Mauna Loa pada 
1950 dan Gunung Kilauea pada 1959. Erupsi celah dicirikan oleh 
magma encer (MORB), dengan material erupsi berupa lelehan lava 
basal yang mengalir melalui zona rifting membentuk banjir lava 
dan sungai lava yang mengalir sejauh lebih dari 10 km (Gambar 
5.25). Pada awal erupsi biasanya diawali dengan lava fountain yang 
menyemburkan abu atau skoria, skoria tersebut sering membangun 
tubuh kerucut membentuk kerucut skoria. Erupsi utama berupa 
aliran lava basal (ultrabasa-basa) menghasilkan perlapisan basal 
bertipe Pahoehoe dan sering pula membentuk tubuh lava ‘Aa. Pada 
akhir erupsi ditandai dengan menipisnya aliran magma, sehingga 
membentuk kubangan atau danau lava yang mengisi cekungan 
memanjang (feasure). Namun, di beberapa tempat, Pada erupsi 
pusat, aliran/ luahan lava ini dapat dijumpai setinggi beberapa 
ratus kaki atau lebih (Shelf, 1983). Pada bentukan kawah purba, 
aliran lava tersebut dapat berbentuk danau lava, atau kerucut, atau 
aliran terradiasi. Erupsi Tipe Hawaii di Indonesia pernah dijumpai 
di Gunung Tangkuban Parahu, yang mengalirkan lava basal hingga 
sejauh 20 km dari puncaknya hingga daerah Dago Pakar, yang 
materialnya dikenal sebagai “selendang Dewi Sumbi”.
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Gambar 5.25. Rekahan (fisure) tektonika yang terbentuk di permukaan di 
Pu’u - Hawaii, sebelum erupsi tipe Hawaii berlangsung (atas) dan lava yang 

mengalir ke segala arah melalui rekahan tersebut (bawah) (foto: Martin Rietze, 
2005).

3. Tipe Stromboli: yaitu tipe erupsi gunung api dengan model 
erupsi Gunung Irazú (Costa Rica) pada tahun 1965. Tipe erupsi in 
dicirikan oleh luahan lava pijar yang berasal dari puncak gunung 
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api, membentuk gugusan yang melengkung sebagaimana langit 
(Gambar 5.26). Pada lereng kerucut gunung api, lava mengental dan 
bergabung dengan aliran (sungai) lava menuruni lereng.

Gambar 5.26. Erupsi tipe Stromboli di Gunung Slamet yang menghasilkan 
lontaran setinggi 600 meter dari dasar kawah (foto: Martin Rietze, 2010).

4. Tipe Surtsey, yaitu erupsi eksplosif hidrovulkanik lava basaltik Gunung 
Surtsey pada 1963. Tipe erupsi ini hampir sama dengan erupsi tipe 
Stromboli, hanya saja sedikit lebih eksplosif, yang dibentuk oleh 
mekanisme hidrovulkaniknya. Sebagaimana air mendidih, maka 
terbentuk uap dan makin tumbuh secara eksplosif, yang selanjutnya 
terjadi fragmentasi magma hingga berukuran lebih kecil seperti abu 
halus.

5. Tipe Vulkan: didasarkan pada erupsi Gunung Parícutin pada 1947. 
Material yang dierupsikan berupa klastik berdensitas yang terdiri 
dari campuran abu dan material lain yang diletuskan dari kawah 
gunung api, menyembur lebih tinggi dari puncak tinggi kolom 
erupsinya. Material erupsi terdiri atas abu, lapilli dan blok/bom dari 
letusan freatomagmatik, yang membentuk kolom letusan setinggi 
hingga 20 km (Gambar 5.27). Gunung api yang meletus dengan tipe 
Vulkan antara lain adalah Gunung Galunggung pada tahun 1982 
dan erupsi-erupsi eksplosif besar berperiode 100-150 tahunan 
dari Gunung Merapi, seperti yang terjadi pada Oktober–November 
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2010.
6. Tipe “Pelée” atau “Nuée Ardente” (guguran awan panas), seperti 

yang dijumpai di gunung Mayon (Philipina) pada 1968. Erupsinya 
dicirikan oleh kandungan gas, debu, abu dan fragmen hancuran lava 
yang dilontarkan secara vertikal dari kawah gunung api. Beberapa 
fragmen diendapkan kembali di seputar kawah, menyerupai bentuk 
tongue, sebagai guguran avalans yang menuruni lereng dengan 
kecepatan lebih dari 100 mil/jam. Tipe letusan ini dikategorikan 
besar dan banyak memakan korban jiwa, seperti letusan Gunung St. 
Pierre pada 1902, bagian dari Gunung Pelée di Martinique, Lesser 
Antilles. Erupsi-erupsi Gunung Merapi sering bertipe ini, walaupun 
intensitasnya lebih kecil, hingga sejauh 7–15 km dari pusat erupsi. 
Guguran awan panas Gunung Merapi pada tanggal 5 November 
2010, setelah erupsi eksplosifnya menjangkau hingga sejauh 15 km.

 

Gambar 5.27. Erupsi tipe Vulkan di Gunung Merapi; menghasilkan kolom 
letusan setinggi 6 km dari dasar kawah (foto: Andi; lavahunter Indonesia 12 

November 2010). 

7. Tipe Plini atau Vesuvius; erupsi gunung api yang ditandai dengan 
pembentukan kolom letusan setinggi 45 km atau lebih tinggi, 
melontarkan material dinding dan isi kawah gunung api. Tipe erupsi 
ini terjadi pada gunung api komposit, contoh: Gunung Vesuvius di 
Italia pada 79 M. Erupsi dicirikan oleh letusan eksplosif yang kaya 

sri
Sticky Note
Gambar 5.27 tidak berwarna
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akan gas laten, membentuk awan yang menyerupai kelopak bunga 
di atas gunung api, komposisi material erupsi dasitik sampai riolitik, 
kecepatan gaya konveksi letusan beberapa ratus meter per detik, 
dan letusan ini menghasilkan tefra yang sangat tebal dan sebarannya 
luas, tersusun atas pumis dan abu gunung api. 

Gambar 5.28. Letusan tipe Plini (Vesuvius, 
Oktober 1822 di Naples (sketsa: V. Day & Son, 

in G. Poullet Scrope, Masson, 1864).

Karena kecepatannya 
yang tinggi, dan 
volume material 
lontarannya sangat 
besar, maka dampak 
yang dihasilkannya 
pun besar. Letusan 
Gunung Krakatau 
(1883 M), Tambora 
(1815 M) dan 
Vesuvius (79 M dan 
tahun 1822) adalah 
contoh tipe letusan 
Plinian yang pernah 
terjadi di dunia 
(Gambar 5.28).

C. Masa Aktif Gunung Api
Masa aktif setiap gunung api bervariasi, ada yang hanya sekali 

erupsi kemudian mati, ada juga yang berlangsung berkali-kali dan 
kemudian mati, serta ada yang berkali-kali aktif kemudian tidak aktif dan 
selanjutnya aktif lagi dengan intensitas yang lebih tinggi, dan seterusnya. 
Hal itu ditentukan dari sifat magmatisme dan tatanan tektonikanya. 
Didasarkan pada perulangan masa aktivitasnya, ada dua tipe gunung api, 
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yaitu monogenetik dan poligenetik. Gunung api yang hanya melakukan 
sekali aktivitasnya disebut monogenetik, sedangkan yang melakukan 
aktivitasnya berulang-ulang disebut poligenetik. 

Gunung api monogenetik dapat bererupsi secara eksplosif maupun 
efusif. Gunung api monogenetik yang erupsinya secara eksplosif adalah 
maar, sedangkan yang erupsinya secara efusif adalah gunung api 
rekahan (feasure volcanism); contoh: MORB back arc volcanism. Gunung 
api monogenetik juga sering hadir sebagai parasit gunung api komposit, 
sebagai contoh adalah maar-maar yang terletak di sekitar Gunung Api 
Ceremai di Cirebon, Gunung Api Lamongan di Lumajang, dan Gunung 
Api Muria di Jepara-Kudus-Pati. Gunung api monogenetik parasit pada 
gunung api tipe strato yang lain adalah kerucut parasit (parasitic cone) 
yang berada pada erupsi-erupsi samping, dapat berlangsung secara 
efusif ataupun eksplosif. Gunung Batulawang dan Gunung Turgo adalah 
contoh lain dari kerucut parasit Gunung Merapi (di Yogyakarta-Jawa 
Tengah).

Gunung api poligenetik umumnya memiliki geomorfologi tinggian, 
berbentuk kerucut (komposit/strato) dan perisai. Tubuh gunung api 
tersebut tersusun atas berlapis-lapis material gunung api, yang dihasilkan 
sepanjang aktivitasnya secara berulang-ulang. Gunung api poligenetik 
tipe komposit memiliki masa aktif yang lebih lama, dengan diameter yang 
lebih besar dan jauh lebih tinggi dari gunung api tipe perisai. Gunung 
api komposit dengan tipe magma lebih asam memiliki masa aktif yang 
lebih lama dibandingkan dengan gunung api yang memiliki tipe magma 
intermediet atau basa. Tipe gunung api sebagai gabungan monogenetik 
dan poligenetik adalah pulau gunung api (seamounts). Pulau gunung api 
dapat berlangsung secara berulang-ulang membangun tubuhnya hingga 
setinggi 3 km dan diameter hingga puluhan kilometer; namun dapat 
juga secara monogenetik. Gunung api dari rekahan yang telah terbentuk 
langsung mati, sesaat setelah erupsinya berlangsung. Namun, tubuh 
magma dari gunung api tersebut masih aktif, gunung api muncul di titik/ 
lokasi yang lain, tidak jauh dari gunung api yang telah mati tersebut.
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Masa aktif gunung api juga ditentukan oleh tingkat aktivitas 
tektonikanya. Tatanan tektonika gunung api tengah samudra (busur 
pemekaran) yang lebih dinamis membuat aktivitas gugusan gunung api 
(sebagai kelompok) menjadi sangat lama, namun secara lokal pada tiap-
tiap gunung apinya lebih pendek, karena bergesernya zona pemekaran. 
Namun, pada dasarnya, makin lama masa aktifnya, makin jarang 
frekuensi erupsinya, serta makin besar intensitas erupsinya. Tabel 5.1 
adalah masa aktif beberapa tipe gunung api didasarkan atas data sejarah 
aktivitasnya menurut Ferari (1995).

Tabel 5.1. Durasi masa aktif beberapa tipe gunung api di 
dunia

Tipe gunung api Durasi (x 1000 tahun.) Repose Interval Time (tahun)
Rata-rata Maksimum Rata-rata Maksimum Minimum

Multikaldera 3.778 14.000 673.714 1.000.000 85.000
Kaldera tunggal 846 3.800 130.751 850.000 1.467
Strato (S-I) 600 1.800 309 5.300 3
Strato (I-M) 240 1.300 15 50 < 1
Monogenetik 2.987 5.700 2.750 - -
Perisai 647 6.200 < 1 - -

(Ferari, 1995)

D. Indeks Letusan Gunung api (ILG)

Diketahui, bahwa ada gunung api yang periode aktivitasnya 
berlangsung dalam waktu yang lama (beberapa bulan-tahun), namun 
ada beberapa gunung api yang lain yang aktivitasnya berlangsung 
hanya dalam hitungan jam hingga hari. Secara umum, gunung api yang 
frekuensi erupsinya sangat jarang, umumnya intensitas erupsinya tinggi, 
sebaliknya gunung api yang frekuensi aktivitasnya tinggi, maka intensitas 
erupsinya relatif lebih kecil. Namun, tidak semua gunung api dapat 
mengikuti kebiasaan tersebut.

Intensitas letusan gunung api diukur dengan didasarkan pada nilai 
Indeks Letusan Gunung api (ILG). Nilai ILG ditentukan dari kualitas 
eksplosivitasnya, dan kuantitas tinggi kolom letusan, volume material 
yang dilontarkan, klasifikasi tipe erupsinya dan periode letusan (Newhall 
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and Self, 1982; Tabel 5.2). Menurut Newhall & Self (1982), letusan-
letusan dengan ILG ≈ 4–5 sangat jarang terjadi. Didasarkan pada hasil 
pengamatan letusan-letusan gunung api di dunia, Simkin & Siebert 
(1994) menjumpai letusan ber- ILG 4–5 hanya terjadi dalam 20 kali dan 
ILG 2–3 terjadi dalam 20 kalinya ILG 4–5 (Tabel 5.3). Menurut Sparks et 
al. (1978), jarangnya letusan gunung api dengan ILG lebih besar atau 
sama dengan empat menandakan faktor-faktor yang mengontrol letusan 
tersebut sangat sulit terjadi. Letusan-letusan besar tersebut dibentuk 
oleh magma jenuh air atau hampir jenuh air; air berubah menjadi uap 
sehingga meningkatkan tekanan magma.

Tabel 5.2. Indeks letusan gunung api (ILG), tipe dan periode 
erupsi dan contoh letusan gunung apinya

ILG Pemerian T i n g g i 
kolom

V o l u m e 
(km3)

Klasf.tipe 
erupsi

Periode C o n t o h 
erupsinya

0 non-explosif <100 m 10-6an Hawaii Harian Kilauea

1 Lemah 100-1000 
m

10-5an H a w / 
Stromboli

Harian Strom-boli

2 Explosif 1-5 km 10-3an S t r o m / 
Vulkan

Ming-guan G a l e r a s , 
1992

3 Bersifat merusak 3-15 km 10-2an Vulcanian Tahun-an Ruiz, 1985

4 Kata-klismik 10-25 km 10-1 an Vulc/ Plini P u l u h a n 
tahun

G a l u n g -
g u n g , 
1982

5 Paroxis-mal >25 km Satuan Plini R a t u s a n 
tahun

St. Helens, 
1981

6 Kolossal >25 km Puluhan Plin/Ultra-
Plini

R a t u s a n 
tahun

Krakatau, 
1883

7 Super-kolossal >25 km Ratusan Ultra-Plini R i b u a n 
tahun

Tambora, 
1815

8 Mega-kolossal >25 km 1 , 0 0 0 s 
km3

Ultra-Plini 10an ribu 
tahun

Y e l l o w -
stone, 2 jtl

(Newhall & Self, 1982)
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Tabel 5.3. Nilai ILG dan total letusan gunung api yang pernah 
terjadi di dunia 

ILG 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah letusan 487 623 3176 733 119 19 5 2 0
(Simkin & Siebert, 1994)

Makin tinggi gradien tekanan magma pada reservoir magma, makin 
tinggi vesikulasi dan fragmentasinya, akibatnya magma bergerak ke 
permukaan dengan sangat cepat, menerobos sumbat lava hingga runtuh 
dan terjadi letusan yang melontarkan magma terfragmentasi, batuan 
dinding dapur magma dan gas dalam volume yang besar. Letusan itu 
disebut letusan freatomagmatik, yang di permukaan sering bertipe 
Volkan hingga Plini. Gambar 5.29 menggambarkan beberapa tipe letusan 
gunung api dengan ciri-ciri endapannya di lapangan, yang diinterpretasi 
dari kenampakan umumnya. Data dikompilasi dari beberapa sumber 
terkait yang terpercaya (USGS, Cascade Volcano Observatory, Volcano 
Ranges, dan lain-lain).

Telah diketahui bersama bahwa aktivitas gunung api dapat 
bersifat membangun dan menghancurkan. Fase pembangunan dan 
penghancurkan tersebut dapat berlangsung secara berselingan. Ketika 
gunung api telah mencapai pertumbuhan maksimal, aktivitasnya akan 
berhenti dalam waktu yang cukup lama (beberapa ratus tahun), sehingga 
sering diinterpretasi telah mati. Namun, justru pada periode ini, gunung 
api tersebut mengumpulkan energi letusan yang lebih besar. Pada 
tahap berikutnya terjadi erupsi yang bersifat merusak (destruksi), yang 
membentuk kaldera besar dengan menghancurkan kerucut kompositnya. 
Kegiatan ini secara khas menghasilkan bahan piroklastik dalam berbagai 
ukuran dan komponen, dapat berasal dari batuan dinding, batuan hasil 
pembekuan magma dan batuan aksidental yang ikut terlontarkan saat 
erupsi. Batuan hasil erupsi tipe ini kaya pumis, berkomposisi andesit 
silika tinggi, dasit ataupun riolit (Williams dan McBirney, 1979). Siklus 
tahap pembangunan dan penghancuran komposit gunung api dapat 
terjadi secara berulang-ulang. Sebagai contoh adalah letusan eksplosif 
Gunung Krakatau di Selat Sunda (Gambar 5.30; van Bemmelen, 1949; 
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Bronto, 1983; dan Sutawidjaja, 2006), Kaldera Tengger di Jawa Timur 
(van Bemmelen, 1949; Neumann van Padang, 1951; Kusumadinata, 
1979), dan Kaldera Batur di Bali (Sutawidjaja, 1990; Sutawidjaja dkk., 
1992; Wheller dan Varne, 1986).

Gambar 5.29. Gambaran secara umum tipe letusan, ciri dan jenis endapannya 
(Sheridan and Wohletz, 1983).

Gambar 5.30. Rekonstruksi aktivitas G. Krakatau; diawali dengan 
pembangunan kerucut gunung api pada Krakatau Purba, penghancuran 

Krakatau Purba (LK 9000 tahun lalu), pembangunan G. Rakata (Pre-Kaldera 
1883) dan penghancuran kerucut II G. Krakatau pada 1883 dan pembangunan 

kerucut III membentuk G. Anak Krakatau (Sutawijaya, 2006).
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LATIHAN

1. Tipe gunung api apa dengan tipe erupsi yang bagaimana yang sering 
berdampak bencana besar? Bagaimana pula sifat erupsi Gunung 
Merapi pada periode 2010 yang lalu? Apa yang membedakannya 
dengan erupsi-erupsinya pada periode sebelumnya?

2. Apa yang Anda ketahui terhadap erupsi Gunung Sinabung pada 
periode aktivitasnya 2013–2014 ini? Menurut Anda, mengapa 
Gunung Sinabung aktif lagi setelah dalam waktu lebih dari 100 
tahun tidak melakukan erupsi?

3. Apa yang memicu erupsi eksplosif Gunung Tambora pada 1815 dan 
Gunung Krakatau pada 1883? Apakah dalam waktu dekat ini kedua 
gunung api tersebut dapat bererupsi dengan intensitas yang sama 
dengan erupsi yang berlangsung pada 1815 dan 1883 tersebut?

4. Tipe gunung api apa yang dapat berkembang di Indonesia? Mengapa 
demikian?

5. Tugas dikumpulkan: merangkum kegiatan Gunung Merapi (sumber 
data: bpptkG Yogyakarta).
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BAB 6 
Material Gunung Api 

Disebutkan dalam bab-bab sebelumnya, komposisi dan asosiasi 
batuan gunung api dikontrol oleh evolusi vulkano-tektonika. Pada 
dasarnya vulkanisme dikontrol oleh aktivitas tektonika; sedangkan 
vulkanisme mengontrol fasies gunung api. Hal itu dikarenakan aktivitas 
vulkanisme menghasilkan material vulkanik dalam volume yang besar 
yang terdistribusi mengikuti hukum sedimentologi; meliputi erosi, 
transportasi dan deposisi (Fisher & Schmincke, 1984). Material gunung 
api tersebut menyusun tubuh gunung api, fraksi kasar terkonsentrasi 
paling dekat dan fraksi halus terkonsentrasi pada daerah yang paling jauh 
dari pusat erupsinya. Material-material koheren (batuan beku) berada 
pada zona-zona tertentu dalam lingkungan tubuh gunung api tersebut. 
Faktor lain yang mengontrol fasies gunung api adalah lingkungan pusat 
erupsi gunung apinya, apakah di darat atau di laut, suplai material 
dan topografi lingkungan pengendapan, vulkano-tektonisme yang 
menyebabkan terjadinya pengangkatan dan penurunan dasar cekungan 
dan faktor-faktor lain yang menyebabkan kegagalan lereng di lingkungan 
geologi gunung api tersebut (McPhie dkk., 1993). 

Jenis dan nama batuan gunung api diketahui dari sifat fisiknya, 
komposisi kimia dan mineralnya, dan mekanisme erupsinya. Nama batuan 
gunung api dapat ditentukan berdasarkan genesis dan deskripsinya. 
Langkah-langkah pemerian batuan gunung api secara genesis sebagai 
berikut.

(1) Mengidentifikasi jenis endapannya (seruakan, jatuhan, dan aliran 
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piroklastik, lahar atau endapan debris gunung api), yaitu dengan 
mengenal bentuk, ukuran dan tipe batuan dalam endapan; bentuk 
butir, ukuran butir dan komposisi batuan (monolitik / polilitik).

(2) Menentukan sekuenitas material gunung api; yaitu batas atas dan 
batas bawah masing-masing runtunan, selaras atau tidak selaras; 
dibatasi paleosol, bidang erosi, perbedaan kedudukan perlapisan 
batuan atau bidang perlapisan (selaras).

(3) Mengetahui orientasi masing-masing sekuen dan susunan stratigrafi 
endapan gunung api, seperti lava, endapan pyroclastic density 
currents (PDC: aliran dan seruakan piroklastik), atau jatuhan 
piroklastik, yaitu sebaran lateral dan vertikalnya.

(4) Mengenal topografi dari permukaan endapan: terjal/landai, pada 
morfologi yang tinggi/ di lembah; dan paleogeomorfologinya.

(5) Lingkungan pengendapan material gunung api: dalam lembah 
fluviatil atau non-fluviatil.

(6) Mengetahui penyirapan (orientasi) dan gradasional diameter 
butiran dalam endapan secara lateral dan vertikal

(7) Mengetahui tanda-tanda pemanasan yang ditunjukkan oleh 
susunan atau penyirapan pipa-pipa keluarnya gas dalam material 
endapan, serta mengenali jika ada indikasi alterasi dan sirapan 
pecahan fragmen batuan.
Material erupsi gunung api terdiri atas material terfragmentasi 

(endapan piroklastik: aliran, jatuhan dan seruakan), material koheren 
(batuan beku intrusi dan lava) dan gas. Gambar 6.1 adalah keberadaan 
dan posisi beberapa batuan gunung api. Material terfragmentasi dapat 
dibentuk oleh aktivitas eksplosif gunung api maupun hasil fragmentasi 
material koheren gunung api. Material tersebut sering disebut sebagai 
endapan piroklastik, rempah gunung api, ignimbrit, dan tefra. Di Jawa, 
material gunung api klastik ini sering disebut wedhus gembel dan awan 
panas (debris avalanche). Endapan awan panas dapat terdiri atas aliran 
dan seruakan piroklastik; keduanya juga disebut sebagai pyroclastic 
density currents” karena keduanya tidak dapat dipilah-pilahkan. Endapan 
piroklastik ini dapat tersusun atas bahan magmatik, aksesoris, dan 
aksidental; dan dapat dihasilkan dari erupsi tipe freatik (hidrovulkanik) 
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dan freatomagmatik, atau dapat juga dibentuk dari proses fountain 
(pancuran saat lava disemburkan/dialirkan). Gas pada tubuh gunung api 
dapat berupa sulfatara, fumarola dan gas hidrotermal yang lain. Aktivitas 
gunung api yang menghasilkan gas vulkanik dapat terjadi pada saat 
gunung api tersebut berada pada kondisi aktif normal.

Gambar 6.1. Skema ruang lingkup material erupsi 
gunung api, yang terdiri atas kolom letusan, 

piroklastika aliran, lava, gas dan lahar (Anonim, 2000).

Keberadaan gunung api, dari segala tatanan tektonika, dapat 
berada di lingkungan darat maupun laut. Sebagai contoh adalah Gunung 
Krakatau di Selat Sunda; Gunung Rinjani di Lombok (Nusa Tenggara 
Barat); Gunung Colo, Gunung Awu dan Gunung Karangetang di Sulawesi 
Utara merupakan gunung api-gunung api aktif di Indonesia yang terletak 
pada lingkungan laut, namun merupakan gunung api tipe komposit yang 
secara tektonika berhubungan dengan proses penunjaman lempeng 
Eurasia di bawah lempeng India-Australia. Gunung api di Kepulauan 
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Hawaii, Kepulauan Iceland dan Kepulauan Christmast merupakan 
gunung api bawah laut yang terbentuk oleh proses oceanic rifting yang 
kini berada di lingkungan darat. Secara tektonika, kedua tipe gunung api 
di atas memiliki perbedaan dalam sifat dan komposisi magmatologinya; 
dan secara fisik di lapangan, kedua tipe gunung api tersebut memiliki 
struktur, tekstur dan komposisi asosiasi batuan yang berbeda, terutama 
untuk endapan-endapan klastiknya. Begitu juga dengan lava dan batuan 
beku intrusi dangkalnya juga memiliki sifat dan komposisi yang berbeda. 
Di samping itu, banyak pula gunung api purba yang saat aktivitasnya 
berlangsung berada di lingkungan laut dan darat. Dengan mengacu 
pada geologi gunung api masa kini, maka dapat menginterpretasi dan 
memerikan material dan aktivitas gunung api purba. Material gunung 
api yang diendapkan di lingkungan laut memiliki ciri fisik (struktur dan 
tekstur) dan komposisi kimia dan mineral tertentu, begitu pula dengan 
material gunung api yang diendapkan di darat. Komposisi dan jenis 
material gunung api dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Nama-nama hasil aktivitas gunung api secara 
deskriptif 

Bentuk fisik Nama produk material gunung api Jenis dan sifat-sifatnya
 Gas Fume -
 Likuid Aliran Lava Aa  

Pahoehoe

Struktur Bantal

Autoklastik

Basal dengan permukaan kasar, dan 
blocky 
Basal dengan permukaan halus atau 
ropy

Lava basal dengan permukaan halus 
(lapisan gelas perlitik, membentuk 
struktur bantal, diendapkan di 
lingkungan laut dalam

Lava kental di lingkungan perairan, 
terbentuk karena perubahan suhu yang 
sangat cepat sehingga permukaannya 
terbreksikan

Kubah Lava Lava Andesit dan riolit

sri
Sticky Note
Tabel 6.1 ada koreksi berada pada file attached tersendiri
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 Padat Jatuhan di 
udara

Debu  
Abu 
Sinder  
Blok  
Bom

Diameter <1/16 mm 

Diameter 1/16 - 2 mm 

Diameter 2 - 64 mm 

Diameter >64 mm, padat, masif, 
menyudut

Diameter >64 mm, plastis, membulat 
permukaan kasar

Aliran Piroklastik Mengalir dengan media gas bersuhu 
tinggi

Hidrovulkanika  
 freatik  
 freatomagmatik  
 lahar 

Mengalir dengan media aliran air panas 
 interaksi batuan panas dan air  
 interaksi magma-air  
 rasio air/massa batuan besar

Avalanche / debris lahar Tebal, endapan runtuhan batuan 
gunung api

(McPhie et al., 1993; Fisher and Schmincke, 1984; Cas and Wright, 1988; dan Gary 
et al., 1972)

A. Batuan Intrusi Dangkal

Batuan intrusi dangkal yang dikategorikan sebagai batuan gunung 
api, dapat dijumpai sebagai retas (dike), sill, lakolit dan lapolit, serta 
intrusi gang (stock). 

•	 Pluton: tubuh intrusi dengan geometri yang tak-beraturan, biasanya 
berada pada kedalaman lebih dari 6 km, terdiri atas dunit, peridotit, 
gabro, diorit dan granit. Beberapa diorit sering berasosiasi dengan 
batuan beku intrusi dangkal pada kedalaman <6 km dan batuan 
klastik gunung api. Gabro dan granit sering tidak berasosiasi dengan 
batuan gunung api, sedangkan dunit dan peridotit yang memiliki 
seri magma tholeiitik sering berasosiasi dengan batuan gunung api 
busur pemekaran.

•	 Dike (retas): intrusi vertikal yang memotong perlapisan batuan, 
umumnya terbentuk dari rekahan tektonika pada tubuh gunung api 
komposit (strato), MORB dan hotspot.

•	 Sill:intrusi horizontal yang sejajar dengan perlapisan batuan, 
umumnya terbentuk dari rekahan tektonika pada tubuh gunung api 
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komposit (strato).
• Lakolit: intrusi dengan bentuk melensa, umumnya terbentuk dari 

rekahan tektonika yang tidak menjangkau hingga permukaan bumi, 
ada yang berhubungan dengan aktivitas vulkanisme dan ada yang 
tidak, biasanya tersusun atas andesit, dasit dan riolit. Jika intrusi ini 
dapat menjangkau hingga permukaan bumi, maka dapat membentuk 
gunung api parasit atau tubuh gunung api monogenetik.

Gambar 6.2. Intrusi-intrusi dangkal batuan 
beku yang berasosiasi dengan material 

hasil aktivitas gunung api.

•	 Ring dike, cone sheet: 
intrusi berbentuk 
kerucut yang sering 
membentuk tulang-
tulang rusuk gunung api 
tipe komposit, dengan 
komposisi batuan beku 
andesitik hingga dasitik.
•	 Dike swarm: kumpulan 
retas (dike), banyak 
dijumpai menyusun retas 
basal di MORB dan back 
arc volcanism.
•	 Leher gunung api 
(volcanic neck): sumber 

erupsi gunung api.
•	 Batolit: tubuh intrusi yang sangat besar, sama dengan intrusi 

plutonik.
Gambar 6.2 memperlihatkan intrusi-intrusi dangkal yang 

berhubungan dengan aktivitas gunung api dan Gambar 6.3 contoh retas 
andesit basalan gunung api komposit di daerah Pegunungan Selatan.

Batuan-batuan intrusi dangkal yang umum dijumpai pada tubuh 
gunung api adalah:

1. intrusi pada MORB: gabro, peridotit dan dunit sebagai batuan pluton 
dan basal sebagai retas-retas (dibahas detail pada Bab 5.A);

2. intrusi pada gunung api komposit adalah pluton diorit yang 



148 Sri Mulyaningsih

berasosiasi dengan retas, lakolit, lapolit dan gang berkomposisi 
andesit, basal, diabas, dasit dan riolit.

Gambar 6.3. Retas andesit basalan yang mengintrusi retas andesit yang lain 
dan breksi andesit pada gunung api komposit berumur Tersier di Dengkeng 

(Pegunungan Selatan).

Tabel 6.2. Beberapa jenis batuan intrusi dangkal pada 
beberapa tipe gunung api, didasarkan pada tatanan 

tektonikanya dan tipe aktivitasnya
Jenis gunung 
api

Intrusi N a m a 
batuan

Kedalaman 
(km)

Ciri fisik dan Mineral penyusun

MORB Pluton Gabro > 8 km Masif; fanerik, olivin, piroksen
 Retas Dunit 6-8 km Masif; fanerik halus-ofitik, 

olivin, piroksen
Basal < 6 km Sheet dike: afanitik, ofitik, 

olivin, piroksen, plagioklas
K o m p o s i t 
Intermediet-
Mafik

Pluton Gabro > 10 km Masif; fanerik, olivin, piroksen 
Ca dan plagioklas 

Retas/ sill/
l a k o l i t / 
lapolit

Basal < 10 km Masif-skoria, porfiritik, 
beberapa olivin, piroksen Ca 
dan plagioklas Ca

Andesit < 6 km Vesikuler-masif, porfiritik, 
piroksen Ca dan Plagioklas Ca

Diabas < 10 km Masif-skoria, diabasik, piroksen 
dan plagioklas Ca

sri
Sticky Note
Gambar ini tidak berwarna
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K o m p o s i t 
Intermediet-
Felsik

Pluton Diorit > 6 km Masif; fanerik-fanerik halus, 
piroksen, horenblenda, 
plagioklas

Retas/ sill/
l a k o l i t / 
lapolit

Andesit < 6 km Vesikuler-masif, porfiritik, 
piroksen Ca dan Plagioklas Ca

Dasit < 1,5 km Vesikuler-masif, porfiritik, 
horenblenda, biotit, kuarsa, 
plagioklas Na dan K-feldspar

Riolit < 1,5 km Ve s i k u l e r - a m i g d a l o i d a l , 
porfiritik-vitroferik, kuarsa, 
K-feldspar

K o m p o s i t 
Shoshonitan

Pluton D i o r i t 
monzonit

> 6 km Masif; fanerik-fanerik halus, 
biotit, horenblenda, plagioklas 
Ca, Feldspathoid

Retas/ sill/
l a k o l i t / 
lapolit

Basanit < 5 km Skoria, porfiritik, biotit, 
plagioklas Ca, horenblenda

Mugearit < 5 km Skoria-masif, trakitik-porfiritik, 
feldspathoid, piroksen, 
horenblenda, biotit

Trakit < 5 km Skoria-masif, trakitik, 
feldspathoid, piroksen, 
horenblenda, biotit

B. Lava 

Lava merupakan material vulkanik yang bersifat koheren. Lava 
dierupsikan ke permukaan secara efusif dalam bentuk material plastis, 
dengan mekanisme erupsi magmatik. Laju aliran lava ditentukan oleh 
kemiringan lereng, gaya gravitasi bumi, dan volume lava yang dierupsikan. 
Aliran dengan volume yang besar menghasilkan laju aliran yang lebih 
tinggi. Jarak yang ditempuh oleh tubuh aliran tergantung dari laju dan 
durasi erupsi, makin lama erupsi berlangsung maka volumenya makin 
besar dan jangkauannya makin jauh. Laju aliran lava juga ditentukan dari 
afinitas dan komposisi lava; lava basal lebih encer sehingga lajunya lebih 
tinggi. 

Basal (MORB)

Di permukaan, lava basal MORB (tholeiit) kecepatan alirannya jauh 



150 Sri Mulyaningsih

lebih tinggi dibandingkan dengan orang berlari. Pada lereng yang lebih 
curam, lava mengalir dengan laju yang lebih cepat. Pada ujung aliran, 
lajunya lebih lambat dibandingkan dengan orang berjalan; sebagai 
contoh selama erupsi Gunung Mauna Loa pada 1950, laju ujung lava rata-
rata mencapai 6 m/jam selama lebih dari 2 jam. Namun, karena suhunya 
yang mencapai 1200oC, aliran lava tersebut sangat berbahaya, karena 
dapat melelehkan apa saja yang dilaluinya. Karena kecepatan aliran lava 
pada ujung aliran lebih lambat, maka sering membentuk tubuh lava aa, 
sedangkan pada pangkal aliran, karena kecepatannya lebih tinggi dari 
orang berlari maka membentuk tubuh lava pahoehoe; pada laut dalam 
yang suhunya sangat rendah, pembekuannya sangat cepat, membentuk 
geometri bantal guling dan sering berasosiasi dengan endapan asal 
laut, seperti batu gamping merah dan batu rijang, serta endapan umber 
(sedimen kimiawi; Gambar 6.4).

Gambar 6.4. Kiri: susunan stratigrafi 
lava bantal MORB (Schmincke, 2004); 

kanan: lava bantal (atas) dan lava 
pahoehoe (bawah)

sri
Sticky Note
Gambar 6.4 ini tidak berwarna
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 Dimensi bantal bervariasi tergantung dari posisi alirannya, dekat 
dengan sumber lava (lava bantal dengan diameter hingga beberapa 
meter), medium (lava bantal utama) atau jauh (kecil-kecil). Secara 
megaskopis basal lava bantal dicirikan oleh warna hitam, permukaan 
bantal dilapisi perlitik (gelas basal), afanitik dan beberapa terlihat olivin 
dan plagioklas. Secara mikroskopis, lava bantal ini dicirikan oleh struktur 
skoria, tekstur ofitik-sub-ofitik, komposisi mineral piroksen dan/ atau 
olivin dengan dikelilingi oleh mineral plagioklas dengan diameter yang 
lebih halus.

Lava basal MORB sering berasosiasi dengan tuf basal dan skoria. Lava 
MORB yang diendapkan di darat dicirikan oleh struktur berlapis, dengan 
tebal lapisan beberapa centimeter hingga beberapa puluh centimeter. 
Secara deskriptif megaskopis, dicirikan oleh warna lapuk cokelat 
gelap sampai cokelat kehijauan, warna segar hitam kehijauan, tekstur 
afanitik. Secara mikroskopis, lava MORB dicirikan oleh skoriaceous, 
ofitik-subofitik, komposisi mineral plagioklas yang mengelilngi mineral 
piroksen atau mineral olivin. 

Gambar 6.5 memperlihatkan kenampakan megaskopis dan 
asosiasinya di lapangan (kiri) dan kenampakan mikroskopisnya (kanan). 
Gambar 6.5 memperlihatkan morfometri lava bantal dan susunan 
stratigrafinya. Gambar 6.6 memperlihatkan hubungan lava bantal dan 
retas-retas yang menghantarkannya.

 
Gambar 6.5. Kiri: perlapisan lava MORB (foto: Schmincke, 2004); kanan: 

kenampakan mikroskopis lava MORB bertekstur ofitik, contoh diambil dari 
Morowali (2011).
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Gambar 6.6. Hubungan lava bantal dengan retas-retas basal pada gunung api 
perisai. a) pada proses penurunan dasar cekungan (subsidence) yang cepat; b) 

pada proses penurunan dasar cekungan yang lambat (Schmincke, 2004)

Lava Andesit-Basal

Lava yang dierupsikan oleh gunung api tipe komposit lebih kental 
dan suhunya lebih rendah (900oC), sehingga lebih cepat membeku. 
Karena lebih kental, lava ini mengalir jauh lebih lambat daripada lava 
basal tholeiit. Karena lambatnya, ketika lava menggantung pada lereng 
atas gunung api, tubuh lava langsung jatuh menuruni lereng dan 
terfragmentasi, membentuk guguran lava (Gambar 6.7). Laju alirannya 
sangat lambat (beberapa meter per jam), menjadikan jangkauannya 
juga sangat pendek (tidak lebih dari 1 km dari kawah).  Lava ini dibentuk 
oleh magma Ca-alkalin yang kaya silika dan oksida mayor, membentuk 
mineral-mineral piroksen, amfibol, plagioklas dan biotit. Jika massa 
aliran lava besar, oleh pendinginan yang cepat, permukaannya sering 
berstruktur kekar tiang (Gambar 6.8).

Namun, jika volume lava lebih kecil dengan sebaran yang lebih tipis, 
maka sering menunjukkan struktur berlembar, yang lebih mirip dengan 
struktur perlapisan pada batuan sedimen (Gambar 6.9). 

sri
Sticky Note
Gambar 6.6 tidak berwarna
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Gambar 6.7. Guguran/ aliran lava erupsi Gunung Merapi yang difoto dari pos 
pengamatan Babadan (PVMBG, November 2010).

 
Gambar 6.8. Kekar tiang (collumnar joint) pada lava basal di Devil’s Postpile, 

CA; kiri: kekar tiang dilihat dari samping, kanan: permukaan kekar tiang (foto 
oleh McGuire, 2010).

Di dalam air, lava yang menyentuh air langsung terbreksiasi 
membentuk breksi autoklastik (Gambar 6.10); dicirikan oleh batuan 
beku yang memiliki kenampakan seperti breksi, namun fragmen dan 
matriksnya memiliki komposisi yang sama, yaitu basal/ andesit. Pada air 
laut dangkal, sering berwarna kemerahan akibat berhubungan langsung 

sri
Sticky Note
Gambar 6.8 tidak berwarna
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dengan udara bebas. Pada gunung api lingkungan laut dangkal, lava 
basal sering berasosiasi dengan tuf cokelat dan breksi basal autoklastik 
(Gambar 6.11). Pada gunung api lingkungan laut dalam, lava basal 
berstruktur bantal dengan sebaran yang sangat sempit (Gambar 6.12). 

Gambar 6.9. Struktur kekar lembar (sheeting joints) pada lava andesit (foto 
Anonim).

Gambar 6.10. Breksi autoklastik andesit piroksen berumur Tersier di 
Pegunungan Selatan, yang tersusun atas fragmen dan matriks yang sama.

sri
Sticky Note
Gambar 6.9 tidak berwarna
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Gambar 6.11. Lava basal yang berselingan dengan tuf coklat dan breksi di 
Senthong-Pagergunung.

Gambar 6.12. Lava berstruktur bantal yang diendapkan pada lingkungan laut 
dan membentuk struktur bantal dengan kekar-kekar radial akibat pembekuan 

yang cepat: gambar (a) dan (b) perbandingan skematika irisan melintang 
lava basal pahoehoe (a) dan lava basal berstruktur bantal (b); (c) Penampang 

melintang lava basal Ca-alkalin di Watuadeg (DIY); (d) Kenampakan tubuh 
aliran lava basal dari atas lava basal Ca-alkalin di Watuadeg (DIY), arah aliran 
lava ditunjukkan oleh tangkai palu, ujung aliran di tunjukkan oleh kepala palu.

sri
Sticky Note
Gambar 6.12 tidak berwarna
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C. Tefra dan Endapan Piroklastik

Piroklastik berasal dari kata “pyro” (yaitu api) dan “clastic” (yaitu 
hancuran); jadi piroklastik berarti material hasil penghancuran tubuh 
api. Dalam ilmu kegunungapian, endapan piroklastik adalah material 
rempah gunung api yang bersifat fragmental, yang dihasilkan oleh erupsi 
eksplosif gunung api atau penghancuran tubuh aliran lava ketika masih 
plastis, akibat guguran membentuk awan panas. Menurut MacDonald 
(1972) dan Fisher & Schminke (1984), pengendapan material piroklastik 
dapat berlangsung dalam empat mekanisme (Gambar 6.13), yaitu:

1. dari runtuhan kolom letusan Plini secara vertikal, material erupsi jatuh 
kembali ke permukaan tanah, tertransportasi, dan terendapkan;

2. dari ledakan lateral, seperti yang terjadi di Gunung. St. Helens pada 
1980;

3. dari luapan berlebih (“boiling-over”) kandungan gas yang sangat 
tinggi dalam magma yang dierupsikan melalui pipa kepundan;

4. dari runtuhan gravitasional kubah lava yang masih sangat panas.

Gambar 6.13. Gambar kiri: Mekanisme 
erupsi eksplosif gunung api; a. Vertikal, b. 
Lateral, c. Erupsi tekanan rendah dan d. 
Guguran kubah lava (MacDonald, 1972). 
Gambar kanan: jenis-jenis partikel dalam 

tefra berdasarkan tipe erupsinya (Schmidt 
(1981).

sri
Sticky Note
Gambar 6.13 tidak berwarna
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Awan panas guguran yang dihasilkan oleh aktivitas Gunung Merapi, 
dihasilkan dari material kubah lava yang didorong oleh lava yang lebih 
muda, serta dari aliran lava yang menggantung pada lereng bagian atas, 
kemudian menuruni lereng, membentuk awan panas guguran. Pada 
aktivitas Gunung Api Merapi selama Oktober–November 2010, awan 
panas berasal dari runtuhan kolom erupsi tipe Vulkan pada 24 Oktober 
dan 5 November 2010, dan guguran lava yang menuruni lereng sisi 
selatan. Secara teoretis, endapan piroklastik bergerak terkonsentrasi 
mengikuti lembah oleh gaya gravitasi bumi. Tekanan erupsi atau tekanan 
runtuhan kolom erupsi yang besar dan tekanan gas terlarut dalam 
endapan piroklastik dengan suhu yang sangat tinggi, menyebabkan 
massa menyeruak secara debris mengikuti lembah. Massa piroklastik 
tersebut terkonsentrasi pada lidah atau ujung gerakan, membentuk 
abu cendawan, atau yang sering disebut sebagai “wedhus gembel”. 
Berdasarkan ukuran dan bentuk butirnya, komponen klastik yang 
menyusun endapan pirokalstika adalah abu/debu, lapilli, blok dan bom 
gunung api (lihat Tabel 6.1).

Gambar 6.14. Bom dan blok gunung api; (a) erupsi Gunung Api Krakatau pada 
Agustus 2007 (foto: Martin Rietze); (b) bom gunung api (foto: USGS); (c) blok 
gunung api yang membentuk breksi gunung api di Patiayam-Jawa Tengah; (d) 

aglomerat berumur Tersier di Gunung Nglanggeran (DIY).
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Secara deskriptif, material gunung api sebagai berikut.

1. Bom gunung api (Gambar 6.14.(b)) adalah fragmen berbentuk bulat 
berdiameter >64 mm, yang terbentuk oleh lontaran balistik batuan 
plastik (magma 80% membeku) akibat erupsi eksplosif gunung api 
(Gambar 6.14.(a)). Batuan gunung api yang seluruh komposisinya 
adalah bom gunung api disebut aglomerat (Gambar 6.14.(d)). Bom 
gunung api dibedakan dari fragmen batuan sedimen adalah dari 
permukaannya yang kasar, yang dibentuk oleh proses pembekuan 
di udara, sehingga membentuk struktur:
•	 'bread-crust bombs' atau struktur kerak roti, yang permukaannya 

retak/ robek karena pendinginan yang cepat;
•	 'cow-dung bombs' atau bom yang ketika mencapai permukaan 

tanah masih bersifat lentur (plastis).
2. Blok gunung api (Gambar 6.14. (c)) yaitu fragmen batuan gunung 

api berdiameter >64 mm dengan bentuk butir menyudut hasil, 
dierupsikan dalam bentuk padatan, dapat berasal dari batuan 
dinding dapur magma (asesoris) dan / atau batuan penyusun tubuh 
gunung api (aksidental); nama batuan: breksi gunung api.

Gambar 6.15. Endapan lapilli gunung api; (a) lapilli basal (foto: USGS); (b) 
lapilli basal MORB (foto: USGS); (c) lapilli dasitik di daerah Jatijajar; (d) palisan 

accretionary lapilli.
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3. Lapilli (Gambar 6.15), yaitu fragmen batuan gunung api berdiameter 
2–64 mm, dapat berupa pumis (jika berkomposisi asam), litik, bom 
atau skoria. Lapilli dapat diendapkan secara jatuhan, aliran dan 
seruakan. Lapilli pada endapan aliran piroklastik sering menyusun 
sebagai matriks.

4. Abu dan debu gunung api, yaitu material gunung api yang berukuran 
<2 mm, nama batuannya adalah tuff (Gambar 6.16). Abu jatuhan 
dapat dijumpai dalam endapan jatuhan, aliran dan seruakan 
piroklastik. Jika dijumpai sebagai endapan jatuhan, sebaran dan 
proses pengendapannya dikontrol oleh arah angin.

Mekanisme Pengendapan Piroklastik
Secara umum, berdasarkan mekanismenya, endapan piroklastik 

dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu aliran piroklastik (pyroclastic 
flows), seruakan piroklastik (surge) dan jatuhan piroklastik (pyroclastic 
falls). Karena aliran piroklastik dan seruakan piroklastik sering tidak dapat 
dipilahkan, maka disebut awan panas. Jadi, endapan awan panas terdiri 
dari endapan aliran dan seruakan piroklastik yang tidak dapat dipilah-
pilahkan. Dalam berbagai buku vulkanologi dan buku-buku yang terkait 
dengannya endapan awan panas disebut juga sebagai “pyroclastic density 
currents” (PDC). Endapan jatuhan piroklastik dari erupsi eksplosif secara 
langsung masih dapat dipilahkan dari endapan piroklastik yang lain. 
Sparks et. al. (1997) menentukan endapan piroklastik dengan susunan 
dari bawah ke atas adalah endapan seruakan piroklastik, endapan aliran 
piroklastik utama dan endapan jatuhan piroklastik (Gambar 6.17). Dalam 
endapan awan panas guguran, endapan tersebut sangat sulit dipilahkan 
dengan endapan seruakan piroklastik, membentuk piroklastik abu 
cendawan.

Dalam endapan piroklastik, baik jatuhan, aliran maupun seruakan; 
material yang menyusunnya dapat berasal dari batuan dinding (asesori), 
magmanya sendiri (juvenil), batuan penyusun kerucut gunung api 
(aksidental) dan material yang ikut terbawa saat transportasinya. Secara 
megaskopis, fragmen batuan tersebut dicirikan oleh:

1. fragmen endapan piroklastik yang berasal dari fragmentasi magma 
saat letusan dicirikan oleh bentuk butir bulat, yang disebut 
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bom gunung api. Fragmen bom ini dicirikan oleh permukaannya 
berstruktur kerak roti atau menggergaji atau “cow dung” (kotoran 
sapi) karena pembekuan yang sangat cepat di udara, serta warnanya 
yang abu-abu kemerahan, kecokelatan sampai kehitaman. Fragmen 
blok berbentuk menyudut, masif dan lebih kristalin dibanding bom; 
dapat berasal dari material asesori, aksidental dan/ atau pecahan 
bom (juvenil). Pada fasies proksimal, dijumpai beberapa fragmen 
yang berwarna kemerahan akibat teroksidasi saat dilontarkan. 
Pengamatan mikroskopis pada inti piroklastik yang berdiameter lebih 
besar dari satu-setengah meter berstruktur porfiritik, sedangkan 
pada fragmen yang lebih kecil (~ ∅ < 30 cm) berstruktur skoria;

Gambar 6.16. Abu gunung api; (a) hembusan abu dan debu bersama-sama 
dengan material piroklastik yang lain (foto: USGS); (b) abu gunung api yang 

belum terbatukan (foto: USGS); (c) abu gunung api hasil erupsi basalan 
(foto: USGS); (d) tuf (abu gunung api yang terkompakkan) (foto: USGS); (e) 

kenampakan abu gunung api pada dari pengamatan SEM (perbesaran 400x) 
(foto: USGS).
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2. fragmen piroklastik yang berasal dari penghancuran kubah lava, 
dicirikan oleh bentuk butir sangat menyudut, kadang-kadang 
telah teralterasi/ teroksidasi dan pada permukaan fragmen jarang 
menunjukkan struktur kerak roti. Secara megaskopis, fragmen ini 
dicirikan oleh pada bagian luar sangat berongga dan makin ke dalam 
makin masif, dari pengamatan mikroskopis berstruktur porfiritik;

3. faterial yang berasal dari hancuran batuan dinding dapur magma; 
warna tidak segar, bentuk fragmen blok yang sangat menyudut, 
dapat tersusun atas berbagai variasi litologi (dapat berupa batuan 
sedimen, batuan beku dan batuan metamorf) dan ada yang 
teralterasi (sedang sampai lanjut), maupun yang belum teralterasi;

4. faterial yang ikut terbawa saat tranportasinya, dicirikan oleh bentuk 
butir bervariasi, ada yang membundar, membundar tanggung, 
menyudut sampai sangat menyudut, ada yang teralterasi sampai 
lapuk, ada yang permukaannya terabrasi (sedang sampai sangat 
lanjut) dan memiliki komposisi yang bervariasi (segala hal yang ikut 
terbawa saat transportasi: ada batuan, kayu, tulang-belulang dan 
lain-lain).

Gambar 6.17. Tiga mekanisme pengendapan material piroklastik (jatuhan, 
seruakan dan aliran: kiri) dan penampang vertikal endapan seruakan dasar, 

aliran piroklastik dan seruakan abu cendawan; fragmen putih (litik) dan 
fragmen hitam (skoria dan lapili) (Cas & Wright, 1987; Sparks et al., 1997). 

Endapan paling bawah dari bahan letusan gunung api biasanya 
berupa endapan jatuhan piroklastik. Endapan ini dicirikan oleh struktur 
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pengendapan laminasi-berlapis semu, sortasi sangat baik, ukuran 
butir abu hingga lapili (pumis atau skoria) dengan tebal lapisan dapat 
mencapai 10 cm tergantung dari volume material hasil erupsi dan 
konsentrasi arah angin (Gambar 6.18). Penyebaran endapan ini sangat 
luas dapat mencapai ribuan kilometer (untuk erupsi sangat eksplosif) 
dan beberapa puluh kilometer (untuk erupsi yang lebih kecil). Abu 
jatuhan hasil erupsi Gunung Api Merapi pada Oktober–November 2010, 
dapat mencapai ketinggian lebih dari 5 km, terbawa angin hingga 800 km 
(hingga Tangerang-Banten) dan tersusun atas abu, skoria (sinder), lapili 
dan bom. Tebal material jatuhannya dapat mencapai 300 meter di dekat 
sumbernya.

Gambar 6.18. Endapan jatuhan piroklastik berumur Pliosen di Waduk Jatijajar 
(Jawa Barat) hasil endapan erupsi eksplosif Gunung Api Sunda.

Di atas endapan jatuhan piroklastik adalah endapan seruakan 
piroklastik. Cas & Wright (1987) membagi endapan seruakan piroklastik 
menjadi tiga yaitu seruakan pangkal (base surge), seruakan dasar 
(ground surge) dan seruakan abu cendawan (ash cloud surge). Seruakan 
pangkal dihasilkan dari letusan freatomagmatik (Moore, 1967). Endapan 
seruakan pangkal dicirikan oleh material berukuran abu-lapili, kadang-
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kadang (kebanyakan) mengandung pumis, litik atau skoria, dan kristal 
mineral, struktur pengendapan slump hingga laminasi silang dan selalu 
menumpang di atas endapan jatuhan piroklastik. Endapan seruakan 
dasar dan seruakan abu cendawan berasosiasi dengan endapan aliran 
piroklastik dan masing-masing sebagai endapan zona batas bawah dan 
zona batas atas aliran (Fisher, 1979). Endapan seruakan dasar dicirikan 
oleh komposisinya abu vulkanik, skoria (berukuran lapili) dan bom, 
namun di daerah distal bom tersebut sangat jarang ditemukan. Secara 
umum, endapan seruakan piroklastik biasanya mengandung arang kayu 
(charcoal) yang sangat halus dengan diameter kurang dari 5 cm, tidak 
sebanyak dan sebesar pada endapan aliran piroklastik, penyebarannya 
mengikuti geomorfologinya membentuk bulan sabit.

Gambar 6.19. Endapan seruakan piroklastik Gunung Punalika (Ekuador) 
yang berstruktur dune berlapis, tersusun atas lapili, abu dan debu gunung api 

(USGS).

Gambar 6.19 memperlihatkan endapan seruakan dasar, seruakan 
muka dan seruakan abu cendawan, yang diendapkan pada morfologi 
punggungan. Pada batas antara endapan seruakan dengan aliran 
piroklastik, karena energi alirannya sangat besar dan berlangsung 
perubahan konsentrasi partikel dari rendah ke tinggi, maka struktur 
pengendapannya slump hingga antidune dengan sortasi sedang-
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baik, ukuran butir abu kasar sampai lapili, pada bagian bawah gradasi 
terbalik, yang berbatasan dengan aliran piroklastik berubah menjadi 
gradasi normal, dan dijumpai pipa-pipa keluarnya gas (Gambar 6.20). 
Bagian bawah lapisan menggerus lapisan batuan di bawahnya, sehingga 
endapannya sering terlihat bercampur dengan paleosol. Beberapa 
seruakan piroklastik sering menunjukkan struktur accretionarry lapilli. 
Hal itu juga dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa letusan tersebut 
berlangsung pada saat suhu udara tinggi dan beruap.

Gambar 6.20. Endapan seruakan piroklastik hasil erupsi monogenetik gunung 
api maar di Maar Gombong (Pati) yang berstruktur dune berlapis, tersusun 

atas lapili, abu dan debu gunung api.

Gambar 6.21. Runtunan endapan aliran piroklastik; kiri: singkapan di 
lapangan; kanan: runtunan stratigrafinya (Schmincke, 2004).

Di atas endapan seruakan piroklastik adalah endapan aliran 
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piroklastik. Aliran piroklastik merupakan debris terdispersi dengan 
komponen utama gas dan material padat berkonsentrasi partikel tinggi. 
Mekanisme transportasi dan pengendapannya dikontrol oleh gaya 
gravitasi bumi, suhu dan kecepatan fluidisasinya. Aliran piroklastik dapat 
berasal dari guguran kubah lava, kolom letusan, dan guguran kubah lava 
(Fisher, 1979). Material yang berasal dari tubuh kolom letusan terbentuk 
dari fragmentasi magma, tubuh gunung api dan batuan dinding saat 
letusan. Di permukaan, zona batas atas aliran piroklastik, tersusun atas 
lontaran material berdensitas rendah (abu-lapili) dari kolom letusan; 
aliran utama terdiri atas campuran padatan-gas dengan konsentrasi 
partikel tinggi (abu-litik-bom berdiameter abu hingga bongkah), dengan 
mekanisme aliran dikontrol oleh gaya gravitasi dan tekanan aliran; dan 
batas bawah aliran berupa seruakan piroklastik (campuran gas dan abu, 
konsentrasi partikel sangat rendah) diendapkan secara turbulen efek 
turbulensi yang sangat cepat dan panas (Gambar 6.21).

Gambar 6.22. Suhu tinggi hembusan seruakan piroklastik tahun 2010 mampu 
membunuh burung (berjarak 500m dari tubuh seruakan; kiri); dan pangkal 
seruakannya mampu meruntuhkan bangunan beton (kanan), erupsi Gunung 

Api Merapi pada November 2006.

Dari bawah ke atas: tekanan aliran dibentuk oleh dorongan antar 
butir fragmen dalam endapan sebagai aliran turbid-debris; ke atas, 
didorong oleh tekanan olakan massa gas yang bercampur dengan 
temperatur gas-massa. Suhu aliran piroklastik untuk lingkungan gunung 
api di darat adalah 150–450oC; tubuh aliran yang menyeruak yang 
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dibangun oleh kepala awan panas (seruakan abu cendawan) dapat 
melelehkan tubuh manusia/binatang, sedangkan tubuh aliran utama 
dapat membakar pepohonan basah menjadi arang hingga abu. Aliran 
piroklastik yang melalui sungai yang mengandung air, dapat menguapkan 
seluruh tubuh air hingga air sungai kering. Tekanan seruakan depan 
tubuh aliran piroklastik dapat merobohkan bangunan beton (Gambar 
6.22), tekanan seruakan abu cendawan dapat melempar binatang ternak 
sapi dan kerbau sejauh 100–200 meter.

Endapan aliran piroklastik dicirikan oleh komposisi abu, bom dan 
blok yang berukuran mm hingga beberapa meter, struktur pengendapan 
masif hingga gradasi, endapan ini terkonsentrasi hanya pada lembah dan 
tebalnya dapat mencapai puluhan hingga ratusan meter. Dalam endapan 
biasanya mengandung banyak arang kayu yang masih insitu berdiameter 
mencapai 20–50 cm dan panjang lebih dari 2 meter. Runtunan 
stratigrafinya terdiri atas endapan jatuhan dasar dari tubuh aliran utama, 
yang tersusun atas fragmen litik dan pumis, yang ditumpangi oleh lapisan 
endapan seruakan tubuh aliran (basal layer) yang tersusun atas lapisan 
lapilli dengan struktur menyeruak, endapan aliran piroklastik berukuran 
halus, endapan aliran piroklastik berfragmen kasar (sering mengandung 
fargmen arang batang kayu) dan gelembur-gelembur lapilli, aliran 
piroklastik masif berfragmen hingga bongkah yang mengambang pada 
matriks abu dan lapilli dan paling atas adalah akumulasi pumis dengan 
berat jenis yang paling ringan. 

D. Gas

Di udara, 1–5% komponen gas di atmosfer dihasilkan oleh aktivitas 
gunung api (Gambar 2.23), meliputi CO2, SO2, dan unsur-unsur jejak 
yaitu N, H, CO, S, Ar, Cl dan F, sedangkan penguapan air menempati 70–
90%. Gas-gas tersebut selanjutnya membentuk senyawa yang bersifat 
toksik, seperti HCl, HF, H2SO4 dan H2S, menghasilkan aktivitas gunung api 
fumarolik (Tabel 6.3).

Tabel 6.3.Gas vulkanik dan emisinya di udara
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Gas Utama Gas jejak Gas toksik
H2O (70-90%)
CO2

SO2

N, H, S, 

F, Ar, 

CO, CL

HCl, HF 
H2SO4

H2S

(sumber: USGS)

Dalam gas gunung api, sering dijumpai berbagai macam aerosol 
belerang, yang sebagian di antaranya terakumulasi sebagai kristalin 
dalam fumarol, disebut sulfatara (warna kuning dasar; Gambar 6.23), 
di beberapa gunung api akumulasi kristal sulfur dapat bernilai ekonomi. 
H2S sering disebut sebagai gas buangan (sewer gas) karena baunya 
seperti telur busuk. Gas tersebut dapat mengiritasi mata, hidung dan 
tenggorokan. Gas SO2 terasa sangat dingin di kulit, berbau seperti gas 
yang tercium sesaat setelah menyalakan korek api. Jika keduanya hadir 
bersama-sama, dapat bereaksi dengan cepat membentuk sulfatara dan 
uap air. Kedua gas tersebut dihasilkan oleh interaksi air permukaan 
dengan magma yang sedang bergerak, sehingga kedua gas tersebut dapat 
digunakan sebagai parameter menentukan status kegiatan gunung api. 
Hampir seluruh gas yang dihasilkan oleh gunung api bersifat berracun; 
reaksi yang ditimbulkannya adalah mual, muntah, pusing, dan jika daya 
tahan tubuh lemah dapat menyebabkan pingsan atau kematian. Pada 
zona ini, meskipun jarang dijumpai, terdapat gas arsen yang sangat 
berbahaya bagi manusia. Di Gunung Api Dieng, dijumpai anak-anak yang 
keracunan gas arsen; ditandai dengan rambut gimbalnya. Gas arsen juga 
dapat menyebabkan kebodohan permanen, kelumpuhan dan cacat lahir 
(jika dihirup oleh wanita hamil. Pada kondisi normal aktif, gas gunung api 
dihasilkan oleh setiap gunung api yang dikelompokkan sebagai gunung 
api tipe A.

Di permukaan atau zona dekat kawah gunung api, gas gunung 
api mudah mengalami presipitasi membentuk fluida sangat asam, 
yang dapat mengorosi bebatuan atau fragmen-fragmen di sekitarnya 
hingga teralterasi. Ketika suplai air meteorik di udara berkurang, terjadi 
evaporasi dan mengendapkan mineral-mineral hasil presipitasi, seperti 
belerang padat, tufa dan travertin. Fluida tersebut dicirikan oleh warna 



168 Sri Mulyaningsih

putih berbusa, dengan suhu mencapai 45–60oC (Gambar 6.24).

Gambar 6.23. Sulfatara, fumarolla dan hasil endapan presipitasinya berupa 
belerang dan tufa di kawah Gunung Api Welirang (foto: Adi Susanto, 2010).

Gambar 6.24. Proses presipitasi gas di Gunung Papandayan, mengendapkan 
tufa dan travertin yang selanjutnya menempel pada fragmen bebatuan, sambil 

mengalterasinya (foto: Adi Susanto, 2010).

Gas gunung api sangat bersifat asam, sehingga sangat berbahaya bagi 
siapa saja yang menghirupnya, karena sifatnya sangat asam dan mampu 
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mengorosi apa saja. Suhu gas tinggi dan berracun, emisi gas dalam jumlah 
yang besar dapat bersifat membunuh, misalnya oleh kolom lava pada 
gunung api aktif atau dalam keadaan istirahat. Pada kasus (jarang terjadi) 
ribuan orang dapat mati oleh erupsi gas gunung api tersebut, seperti 
yang pernah terjadi di Lake Nyos, Pegunungan Mammoth (California) 
dan eruspi Pu’u O’o di Gunung Kilauea (Hawaii). Dari data pengamatan di 
HVO (Hawaii Volcano Observatory) diperoleh data bahwa emisi gas CO2 
di Pegunungan Mammoth telah mengakibatkan pepohonan di empat 
wilayah hutan mati, salah satu yang terluas mencakup 11,3 hektar. Pada 
awal erupsi Gunung Kilauea pada 1983, hasil pengukuran emisi gas di 
dekat kawah adalah 150 ton SO2 per hari. Namun, pada saat erupsi 
mencapai puncaknya, SO2 yang dilepaskan mencapai 30.000 ton per hari, 
dengan periode sekali dalam 3–4 minggu selama 24 jam atau kurang per 
periode, di sepanjang tahun 1983-1986. Reaksi kimia akibat emisi gas 
tersebut menghasilkan dua gas berracun, yaitu vog dan laze. Vog adalah 
sulfur dioksida yang dilepaskan di puncak gunung api.

Gambar 6.25. Proses emisi gas di atmosfer akibat erupsi gunung api yang 
selanjutnya menimbulkan hujan asam (Anonim, 2000).
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Sulfur yang terkandung pada tubuh pipa lava bereaksi dengan 
oksigen, partikel debu, sinar matahari dan air, membentuk campuran 
aerosol sulfat, asam sulfur, dan jenis oksida sulfat yang lain. Vog tersebut 
selanjutnya terbawa angin dan dapat menyebabkan hujan asam. Laze 
adalah campuran dari asam hidroklorik dan uap air laut; ketika lava 
menyentuh air laut, terjadi reaksi kimia antara lava panas dan air laut, 
menghasilkan asap putih. Asap laze juga dapat membentuk hujan asam 
dengan pH 1,5-2,5, bersifat sangat korosif pada kulit dan pakaian, serta 
dapat menyebabkan iritasi pada tenggorokan, mata, telinga dan hidung. 
Kedua gas tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat dan wisatawan, 
dan menyebabkan hujan asam (Gambar 6.25). Sebagai contoh ada hujan 
asam di Big Island (Hawaii), yang dihasilkan oleh erupsi Gunung Api 
Kilauea pada 1980. Vog menyebabkan laut berwarna hitam dan matahari 
hampir tidak terlihat di sepanjang hari.

E. Lahar

Martini (1997) mendefinisikan lahar sebagai aliran lumpur pekat 
yang terbentuk dari campuran air, partikel, dan lumpur. Komponen air 
dapat berasal dari air hujan, danau kawah dan mencairnya es, partikel 
lahar berasal dari longsoran onggokan piroklastik yang telah ada 
membentuk lahar hujan, maupun material yang langsung dari letusan 
membentuk lahar letusan. Lahar hujan dapat kita jumpai di Gunung 
Merapi, Semeru, Slamet, Papandayan dan lain-lain; sedangkan lahar 
letusan dapat dijumpai di Gunung Kelud dan Gunung Galunggung.

Komposisi partikel lahar letusan bervariasi dari abu hingga bom 
dan pada lahar hujan dari granul hingga boulder (∅ >1 m). Densitas 
dan viskositas lahar tinggi dengan konsentrasi partikel 20-60% atau 60-
90% total berat. Lahar diendapkan secara cepat dalam arus turbulen 
di sepanjang lereng gunung api atau lembah-lembah sungai, sama 
cepatnya dengan aliran sungai. Pada konsentrasi partikel yang telah 
berkurang (rendah), debris lahar berubah menjadi aliran lumpur dalam 
arus transisi-laminer. Aliran lumpur tersebut dalam tubuh aliran berada 
mendasari aliran dan pada bagian atas aliran. Secara deskriptif, yang 
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membedakan lahar dengan endapan aliran piroklastik sebagai berikut.

1. Endapan piroklastik sering menampakkan warna kemerahan oleh 
proses oksidasi dengan udara bebas saat erupsi berlangsung; warna 
kemerahan tersebut tidak lagi dijumpai pada lahar.

2. Struktur pengendapan lahar seakan-akan agak mirip dengan struktur 
pengendapan endapan piroklastik, tetapi jika dijajarkan terlihat 
penyirapan fragmen pada lahar, yang tidak dijumpai pada endapan 
piroklastik.

3. Kandungan abu/ lumpur dalam lahar lebih kecil, sehingga terlihat 
lebih bersih dan sortasinya lebih baik. 

4. Media transportasi lahar adalah air, sedangkan piroklastik adalah 
gas, tekanan letusan, gaya gravitasi bumi dan massanya sendiri, 
sehingga lahar terlihat lebih kompak dari piroklastik karena antar 
partikel tersemenkan oleh abu yang bercampur air. Kadang-
kadang lahar yang masih panas (≥100oC) dalam waktu yang lama 
yang terbentuk pada musim hujan dan masih sangat dekat dengan 
sumbernya, terkompaksi sangat keras seperti batuan yang telah 
mengalami litifikasi. Di dalam endapan tersebut banyak dijumpai 
fragmen-fragmen ranting kayu dan dedaunan yang masih utuh.

5. Fragmen arang jika dijumpai dalam lahar, mengalami fragmentasi 
(pecah-pecah) dan lebih bersih (sedikit bekas jika disentuh tangan), 
sedangkan pada endapan piroklastik masih utuh dan meninggalkan 
bekas hitam yang tebal jika disentuh tangan.

6. Pada lahar banyak dijumpai fragmen kayu segar (tidak terbakar) dan 
dedaunan, sedangkan kayu (jika ada) pada endapan piroklastik telah 
mengalami pembakaran walaupun hanya sedikit.

7. Fragmen piroklastik didominasi oleh bom dan hasil fragmentasi 
batuan dengan bentuk butir sangat menyudut (runcing dan tajam), 
sedangkan pada lahar lebih banyak fragmen yang telah mengalami 
abrasi saat tertransportasi, meskipun abrasi tersebut hanya kecil

Untuk membedakan lahar dengan endapan piroklastik aliran, adalah 
adanya bom dan blok dalam piroklastik, struktur dan tekstur detailnya. 
Lahar mengalami pemilahan oleh media trasportasi air, sedangkan 
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endapan piroklastik tanpa pemilahan karena dalam media transportasi 
gas atau gaya gravitasi bumi. Aliran piroklastik cenderung dialirkan 
secara monomodal sehingga tidak terbentuk arah penjajaran fragmen, 
sedangkan lahar dialirkan secara unimodal sehingga lebih dijumpai 
penjajaran fragmen.

Gambar 6.26. Endapan lahar kohesif pada lereng selatan Gunung Merapi: 
bagian bawah endapan (atas) ; kenampakan lahar di permukaan tanah 

(bawah).
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Karena penamaan kuantitatif lahar sulit dilakukan di lapangan; 
sebagai lahar distal, medial dan/ proksimal, maka penamaan lahar sering 
ditentukan sebagai lahar kohesif (cohesive) dan lahar tak-kohesif (non-
cohesive). Lahar kohesif dicirikan oleh struktur masif-gradasi-laminasi 
silang, diameter pasir hingga boulder yang tertanam dalam lumpur pekat, 
terpilah buruk-sedang, bentuk fragmen menyudut hingga membulat 
tanggung, konsentrasi fragmen besar berada di setengah hingga 
sepertiga bagian bawah aliran dan di permukaan sering menunjukkan 
penjajaran fragmen sebagai lahar tak-kohesif (Gambar 6.26). 

Lahar kohesif dihasilkan dari penggabungan beberapa material 
dalam satu kesatuan endapan, sehingga konsentrasi lumpurnya dapat 
mencapai 30–50% total berat sebagai matriks. Material lumpur tersebut 
dapat berasal dari alterasi hidrotermal akibat pemanasan magma pada 
tubuh gunung api, fragmentasi material magma dan batuan dinding 
dapur magma, serta batuan dinding lembah yang tererosi saat aliran. 
Konsentrasi partikel dalam lahar kohesif sekitar 12–20% atau 40% total 
berat; di fasies proksimal diameter fragmen dapat mencapai >4m, 
struktur masif dan gradasi, beberapa fragmen masih berstruktur kekar 
prisma, sedangkan di daerah distal didominasi oleh partikel berukuran 
pasir-granul, struktur silangsiur (mangkuk), sortasi sedang dan kadang-
kadang berstruktur gradasi normal. Lahar tersebut dapat menjadi 
lebih encer oleh penambahan komponen air sungai dan berkurangnya 
material sedimentasi hingga membentuk lahar tak-kohesif. Lahar tak-
kohesif adalah lahar yang dibentuk oleh pengurangan energi aliran pada 
bagian atas atau bagian depan dari tubuh aliran utama. Tebal lahar tak-
kohesif beberapa centimeter hingga beberapa puluh centimeter, makin 
jauh dari lembah sungai makin tipis dan makin jauh dari sumbernya 
lebih didominasi oleh lahar tak-kohesif. Lahar tak-kohesif dicirikan oleh 
sortasi sedang hingga baik, lepas-lepas, bentuk butir lempung (lumpur) 
dan pasir halus-sedang (pada fasies distal) hingga bongkah (pada fasies 
proksimal) yang tertanam dalam sedikit abu. Dalam lahar tak-kohesif, 
umumnya dijumpai penjajaran fragmen yang menunjukkan arah 
pengendapannya dan diendapkan di atas lahar kohesif. Secara deskriptif 
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Sticky Note
Gambar 6.26 diletakkan di sini atau jika tidak cukup ruang bisa diletakkan setelah paragraf setelahnya. Gambar 6.26 tidak berwarna
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di lapangan, lahar ini dicirikan oleh struktur laminasi hingga hanya 
berupa penyirapan fragmen, sortasi sangat baik (sebagaimana endapan 
fluvial), dan komposisinya sama dengan lahar kohesif.

Lahar dapat diendapkan hingga sejauh 72 km dari sumbernya, 
tergantung dari volume endapan piroklastik di atas puncak gunung 
api, volume air yang menjadi media sedimentasi dan geomorfologinya. 
Lahar dapat membawa apa pun yang dilaluinya, termasuk atap rumah, 
binatang ternak, dan kendaraan. Pada masa sejarah, lahar Gunung Api 
Merapi dapat menimbun candi-candi yang dalam beberapa periode 
ketebalannya dapat mencapai belasan meter. Lahar yang dihasilkan 
dalam aktivitasnya pada 2010–2011 hingga kini masih berpotensi, dan 
material yang dihasilkannya bahkan mampu menimbun perumahan di 
daerah Jumoyo (Magelang) dengan ketebalan hingga mencapai 10 m 
(Gambar 6.27).

Gambar 6.27. Endapan lahar di Gunung Api Merapi pada 2011 yang merendam 
permukiman di Desa Jumoyo (Muntilan-Magelang).

Dampak lahar Merapi tahun 2010 sangat luas. Lebih dari 5000 
rumah dan ratusan hektar lahan pertanian rusak berat, Jalan Magelang-
Yogyakarta dan ratusan jembatan di sepanjang sungai-sungai yang 
berhulu di Gunung Merapi putus karena diterjang lahar. Lahar Merapi 
pada 1883 menenggelamkan 2.000 rumah di sepanjang bantaran Sungai 
Boyong, dan pada tahun 1969 meratakan permukiman di Sorasan dan 
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Koroulon (seputar Sungai Gendol-Opak). Lahar konsentrasi partikel 
rendah di Nevado Del Ruiz pada 13 November 1985 meratakan hulu 
Sungai Lagunillas, dalam radius 70 km, mengubur kampung-kampung di 
Armero dan membunuh sedikitnya 23.000 jiwa hanya dalam beberapa 
menit (kom. tertulis dengan Marso pada 23 September 2003). Lahar 
Gunung Galunggung pada tahun 1982 diketahui menimbun permukiman 
pada lereng selatan, serta memakan sedikitnya 3000 korban jiwa. 

F.  Fasies Gunung Api dan Material Gunung Api yang 
Menyusunnya

Fasies gunung api dapat dikenali dengan baik pada gunung api aktif 
tipe komposit atau gunung api yang dibentuk oleh proses subduksi. 
Fasies gunung api dapat dikelompokkan dengan didasarkan pada 
aktivitas dan mekanisme pengendapan material gunung api, tipe dan 
komposisi material gunung api, serta geomorfologinya. Menurut Bogie 
& Mackenzie (1998), gunung api komposit aktif dapat terbagi ke dalam 
empat fasies, yaitu pusat gunung api, proksimal, medial dan distal 
(Gambar 6.28).

Gambar 6.28. Fasies gunung api: pusat, proksimal, medial dan distal, 
didasarkan pada geomorfologi dan komposisi batuan penyusunnya (Bogie & 

Mackenzie, 1998).

Pemahaman fasies gunung api dapat diaplikasikan dalam pemetaan 



176 Sri Mulyaningsih

geologi di lingkungan gunung api, terutama pada gunung api-gunung api 
yang berumur Tersier atau yang lebih tua, yang tidak lagi menunjukkan 
geomorfologi kerucutnya dan tidak lagi diketahui aktivitasnya. Pada 
gunung api purba, pengenalan daerah fasies gunung api merupakan 
bagian penting dalam eksplorasi mineral, terutama pada daerah-
daerah termineralisasi yang berkaitan dengan kegiatan vulkanisme 
dan magmatisme. Identifikasi dan pemetaan ciri fisik dari jenis batuan, 
geomorfologi, struktur geologi, dan tingkat alterasi hidrotermal dapat 
menuntun ke arah pemahaman tentang hubungan proses vulkanisme, 
magmatisme, dan mineralisasi. Fasies gunung api dapat dipahami 
dari proses-proses/ mekanisme erupsi, produk dari erupsi gunung api 
dan bentang alam yang dihasilkan oleh erupsi gunung api, termasuk 
aspek-aspek ciri fisik dari produk erupsi, stratigrafi dan rekonstruksi 
lingkungan purba (paleoenvironment), serta evolusi tektonisme yang 
mengontrolnya. Fasies sendiri adalah suatu endapan atau satuan erupsi 
atau kedua-duanya yang mempunyai hubungan spasial, geometrik, dan 
ciri internal. 

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa gunung api komposit dalam 
perkembangannya dapat melakukan erupsi sangat eksplosif membentuk 
kaldera baru. Erupsi gunung api tersebut selalu berlangsung secara siklis, 
yaitu proses pembangunan kerucut gunung api (konstruktif), proses 
penghancuran kerucut gunung api (destruktif), proses pebangunan 
kembali, proses penghancuran kembali dan seterusnya; yang disebut 
sebagai siklus kaldera. Siklus kaldera adalah sekuen kejadian dari 
perkembangan kaldera dalam pengertian runtuhnya gunung api (volcano 
collapse). Kaldera adalah suatu depresi gunung api berbentuk lingkaran, 
lebih kurang berbentuk agak melingkar atau lingkaran yang dihasilkan 
oleh runtuhnya penutup dapur magma, akibat pengosongan secara 
katastropik dari dapur magma tersebut ketika terjadi erupsi (William, 
1979). Kejadian tersebut akan menghasilkan rekahan-rekahan yang 
berperan sebagai jalan keluarnya larutan hidrotermal, dan dipercaya di 
kemudian hari dapat mngendapkan urat-urat epitermal mengandung 
logam mulia.
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Fasies Pusat 

Fasies pusat gunung api berada pada bagian pusat gunung api, 
yaitu lokasi aktivitas gunung api berlangsung. Fasies pusat pada gunung 
api yang masih lengkap tubuhnya, memiliki geomorfologi kawah atau 
kaldera atau kubah lava. Litologi yang menyusunnya adalah batuan beku 
intrusi dangkal, batuan teralterasi, aglomerat dan breksi ko-ignimbrit 
(endapan jatuhan balistik) dan kubah lava. Breksi ko-ignimbrit dan 
aglomerat biasanya dierupsikan secara eksplosif, kubah lava dierupsikan 
dengan tekanan erupsi yang lebih kecil, dan batuan teralterasi dibentuk 
oleh penguapan air hidrotermal melalui rekahan yang telah terbentuk 
secara berulang-ulang dalam waktu yang lama (ratusan hingga jutaan 
tahun).

Pada fasies pusat juga berlangsung letusan besar yang dapat 
membentuk kaldera gunung api. Letusan besar tersebut dibentuk 
oleh tingginya tekanan gas dalam magma, sedangkan tekanan letusan 
sendiri dibentuk oleh pemisahan gas dari cairan magma selama proses 
diferensiasi berlangsung. Tekanan gas letusan dapat diperbesar oleh 
interaksi magma dengan air bawah permukaan sehinga menjadi uap 
air. Ciri khas batuan gunung api produk letusan sangat besar ini banyak 
mengandung pumis dalam berbagai ukuran dan berkomposisi asam. 
Kemungkinan lain terbentuknya tekanan sangat kuat disebabkan 
terjadinya percampuran magma basal dengan magma asam (magma 
mixing). Pada saat terjadi letusan maha besar ini, bahan yang dierupsikan 
tidak hanya magma, tetapi juga membongkar batuan yang lebih tua di 
atasnya. Batuan primer yang mewakili cairan magma pada waktu itu 
berupa pumis ringan (light pumice), pumis berat (dense pumice), serta 
bom dan blok gunung api. Keempat bahan magma itu mempunyai 
komposisi relatif sama sebagai fragmen batuan beku menengah-asam 
dan sering disebut juvenile material. Batuan tua dapat berupa batuan 
dasar (batuan metamorf, batuan beku intrusi dalam, dan batuan 
sedimen meta, accidental rock fragments) dan batuan gunung api yang 
sudah ada sebelumnya (accessory rock fragments), yang sebagian sudah 
terubah, teroksidasi atau bahkan lapuk. Fragmen batuan tua dan blok 
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gunung api hampir selalu berbentuk sangat menyudut – menyudut 
tajam karena terfragmentasi akibat ledakan, diendapkan secara in situ 
atau belum mengalami pengerjaan ulang melalui proses sedimentasi 
epiklastik. Pada letusan sangat merusak kelimpahan fragmen batuan 
tua bisa sangat tinggi, terutama yang diendapkan di dekat (pematang) 
kawah atau kaldera gunung api. Hal itu karena batuan tua pada 
umumnya mempunyai berat jenis lebih besar daripada material gunung 
api berkomposisi asam, apalagi berupa fragmen pumis dan abu gunung 
api. Pada saat letusan dan terbentuk awan panas atau aliran piroklastik 
besar (block and ash flows, pumice flows atau ignimbrites), fragmen 
batuan tua yang berukuran bongkah (dimater > 64 mm) tertinggal di 
dekat kawah, sedangkan sebagian pumis, lapili dan abu gunung api, 
mengalir menjauhi sumber erupsi. Perulangan erupsi dengan tekanan 
yang sangat besar yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, 
dapat membentuk pola rekahan radier dan atau konsentris pada 
fasies pusat. Rekahan-rekahan tersebut selanjutnya akan terisi oleh air 
hidrotermal, yang dalam waktu jutaan tahun mineralisasi logam mulia 
dapat terakumulasi dalam rekahan tersebut. Namun, wilayah ini juga 
dapat berpotensi sebagai zona lemah, sehingga mudah mengalami 
longsoran dan gerakan massa yang lain.

Walker (1985), Wright (1981), serta Wright & Walker (1977) 
menyebut endapan ekor aliran piroklastik kaya fragmen batuan tua 
dengan nama a co-ignimbrite lag-fall deposit, sedangkan Cas & Wright 
(1987) memberikan nama co-ignimbrite breccias (breksi ko-ignimbrit). 
Batuan piroklastik yang banyak mengandung fragmen batuan tua ini 
secara pemerian umum dapat pula disebut breksi polimik atau breksi 
aneka bahan, karena tersusun atas berbagai macam batuan, baik yang 
berasal dari magma primer saat erupsi (pumis, bom dan blok gunung 
api), maupun fragmen batuan tua (non gunung api dan gunung api), 
bentuk fragmen sangat menyudut – menyudut tajam, ukuran butir 
sangat beragam mulai dari pasir, lapili/kerikil sampai blok/bongkah/
bolder, pada umumnya tidak terpilah, masif dan tidak ada struktur 
sedimen. Ketebalan maksimum berada di pematang kaldera, tetapi 
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menipis menjauhi pusat erupsi. Dalam beberapa hal, karena efek 
pembebanan dan aliran, struktur pemipihan (flattening) dan imbrikasi 
fragmen batuan dapat dijumpai. Secara bentang alam, breksi piroklastik 
polimik ini berasosiasi dengan penampakan atau fitur cekungan bekas 
kawah/kaldera gunung api. Perbedaan utama dengan breksi sedimen 
aneka bahan pada tekstur fragmen (sangat menyudut-menyudut tajam), 
dan litologi penyusun (pumis bercampur fragmen andesit dan batuan 
tua melimpah), serta berasosiasi dengan fitur/penampakan bentang 
alam cekungan (bekas) kawah/kaldera gunung api.

 Aglomerat terbentuk dari kumpulan bom gunung api hasil lontaran 
balistik massa plastis gunung api (fragmentasi magmatik di udara). 
Aglomerat dan breksi gunung api merupakan dua macam batuan klastik 
gunung api (volcaniclastic rocks) berbutir kasar, tetapi mempunyai 
landasan penamaan berbeda. Penamaan aglomerat didasarkan pada 
aspek genesisnya, sedang nama breksi gunung api didasarkan pada 
aspek pemeriannya. Menurut Fisher dan Schmincke (1984) agglomerate 
is a welded agregate consisting predominantly of bombs (suatu agregat 
terlaskan yang tersusun utamanya oleh banyak bom (gunung api)). Cas 
dan Wright (1987), menyatakan bahwa an agglomerate is a coarse 
pyroclastic deposit composed of large proportion of rounded, fluidally 
shaped, volcanic bombs (predominant grainsize is > 64 mm). Batasan 
itu diterjemahkan secara bebas bahwa aglomerat adalah endapan 
piroklastik berbutir kasar, tersusun sebagian besar oleh bom gunung api, 
yang berbentuk membulat dengan ukuran butir > 64 mm. Terdapatnya 
bom gunung api dalam berbagai bentuk, misalnya bom kerak roti, dan 
struktur jatuhan bom (bomb sags) merupakan syarat utama untuk 
penamaan aglomerat. Secara khas dan asal-usul, istilah aglomerat 
mencerminkan suatu endapan jatuhan, dan menjadi petunjuk sangat 
baik sebagai bahan yang diendapkan di dekat kawah gunung api atau 
bahkan di dalam lubang kepundan (Macdonald, 1972; Cas and Wright, 
1987). Letusan gunung api yang menghasilkan banyak bom gunung api 
dan kemudian membentuk aglomerat mempunyai tipe erupsi Stromboli 
sampai Vulkano (Simkin dan Siebert, 1994; Newhall dan Self, 1982). 
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Secara deskriptif, aglomerat mengandung < 25 % volume abu dan lapili 
yang berfungsi sebagai matriks di antara fragmen bom gunung api. Bom 
gunung api dilontarkan keluar dari dalam kawah dalam kondisi cair 
kental yang kemudian memadat di udara atau segera setelah jatuh di 
permukaan tanah. Dengan demikian bom-bom gunung api tersusun oleh 
bahan primer magma pada waktu itu atau material juvenile. Penamaan 
berbagai macam bom didasarkan pada bentuknya, sebagai contoh bom 
pita ( ribbon bombs), bom kotoran sapi (cow-dung bombs), bom bulat 
(sphaeroidal bombs), bom silindris (cylindrical bombs), dan lain-lain. 
Kerak di bagian tepi bom-bom kerak roti selalu merekah, sebagai akibat 
keluarnya gas pada saat bagian inti bom masih cair liat. Pada umumnya, 
bom kerak roti dihasilkan dari magma berkomposisi menengah sampai 
asam. Sebaliknya, bom-bom basal hanya memperlihatkan rekahan kecil, 
membentuk kulit kaca yang bagian dalamnya masih cair liat sehingga 
pada waktu jatuh masih plastis, dan bentuknya mengikuti efek jatuh, 
seperti halnya bom kotoran sapi. Dengan demikian nama aglomerat dan 
bom gunung api lebih ditekankan pada aspek genesis, asal-usul atau 
proses pembentukannya. Aglomerat adalah material gunung api yang 
diendapkan pada fasies pusat.

Breksi gunung api (volcanic breccias) adalah batuan klastik gunung 
api berbutir kasar, tersusun oleh fragmen berukuran > 2 mm berbentuk 
sangat menyudut sampai menyudut. Nama ini lebih ditekankan pada 
aspek deskriptif, sebanding dengan nama batupasir gunung api (volcanic 
sandstones), yang ukuran butirnya lebih halus (1/16 – 2 mm). Secara 
genesis, breksi gunung api dapat berupa breksi piroklastik, breksi 
autoklastik, breksi epiklastik dan breksi kataklastik (Cas and Wright, 
1987; McPhie et al., 1993). Breksi piroklastik adalah batuan piroklastik 
yang banyak mengandung blok gunung api, sedangkan aglomerat adalah 
batuan piroklastik yang banyak mengandung bom gunung api (Fischer 
dan Schmincke, 1984). Breksi autoklastik adalah breksi lava, yang 
terbentuk pada saat mengalir atau membentuk kubah sambil mendingin 
secara cepat sehingga terjadi struktur rekahan yang sangat intensif. Breksi 
autoklastik mempunyai komposisi fragamen dan matriks sama –sama 
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batuan beku. Breksi epiklastik adalah breksi yang komponen di dalamnya 
(fragmen dan matriks) sebagai hasil pengerjaan ulang, mulai dari 
pelapukan, erosi, transportasi, dan pengendapan kembali (redeposisi). 
Sementara itu breksi kataklastik adalah breksi yang terbentuk sebagai 
akibat deformasi, baik secara tektonika (seperti halnya breksi sesar), 
maupun sebagai akibat longsoran besar suatu kerucut gunung api 
(gigantic rocks slide avalanches). Perselingan lava dan breksi gunung api 
kadang-kadang menyusun fasies pusat gunung api, namun secara umum 
lebih sering menyusun fasies proksimal.

Pada fasies pusat sering juga dijumpai rekahan yang selanjutnya 
teraliri magma membentuk intrusi retas, sill, lakolit, lapolit atau pipa 
kepundan baru. Saat aktivitasnya meningkat, tubuh gunung api, 
terutama yang berada di sekitar dapur magma dan pipa kepundan, 
mengalami kontraksi yang diikuti dengan pengembangan tubuhnya 
(inflasi). Pada periode tersebut, suplai magma mengalir lebih cepat dan 
mendorong sumbat lava atau kubah lava yang ada di atasnya, sambil 
mengerosi dinding-dinding pipa kepundan atau rekahan yang telah 
ada. Kondisi tersebut membentuk rekahan baru, yang memungkinkan 
magma melaluinya. Namun, ketika aktivitasnya kembali menurun 
karena suplai magma telah berkurang, tubuh dapur magma dan pipa 
kepundan mengalami pengerutan, sehingga rekahan yang tidak terisi 
magma mengalami patahan, oleh gaya gravitasi bumi. Kondisi tersebut 
disebut sebagai inflasi dan deflasi pada tubuh gunung api selama 
aktivitasnya. si. Gambar 6.29 adalah Inflasi dan deflasi yang berlangsung 
secara berulang-ulang pada tubuh gunung api. Proses inflasi dan deflasi 
tersebut menyebabkan pada fasies pusat terbentuk rekahan yang sangat 
banyak, sehingga di kemudian hari, ketika aktivitasnya meningkat lagi, 
dapat dilalui magma atau bahkan membentuk pipa kepundan baru. Pada 
gunung api yang telah mati, adanya deformasi akibat inflasi dan deflasi 
tubuh gunung api, dapat lebih mudah mengalami reaktifasi. Gempa 
bumi tanggal 27 Mei 2006 lebih banyak memakan korbal jiwa di daerah 
Pleret, Wonolelo dan Banguntapan. Hal itu diduga sebagai dampak dari 
proses deformasi purba pada umur Tersier oleh aktivitas gunung api 
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purba, yang dilanjutkan oleh proses deformasi akibat pengangkatan 
Pegunungan Selatan pada Plio-Pleistosen.

Gambar 6.29. Proses pembentukan deformasi pada fasies pusat gunung api; a) 
Inflasi dan deflasi dilihat dari samping; b) Inflasi dan deflasi dilihat dari atas.

Di bawah puncak Gunung Merapi diketahui sebanyak ratusan pipa 
kepundan telah terbentuk, yang sebagian besar telah terisi magma, 
dan membangun kubah lava baru di puncaknya. Pada gunung api yang 
telah mati, fasies pusat gunung api biasanya tidak lagi menunjukkan 
kondisi aslinya. Material kubah lava dan batuan alterasi telah tererosi, 
menyisakan batuan beku dengan pelamparan yang sangat luas. Kadang-
kadang sangat sulit membedakan antara batuan beku intrusi dangkal 
dengan tubuh aliran lava, karena keduanya memiliki kenampakan secara 
fisik yang hampir sama, yaitu bertekstur porfiritik, namun dengan 
pengamatan yang lebih teliti, dijumpai kontak alterasi pada dinding-
dinding batuan intrusi, terutama retas, sill, lakolit, dan lapolit, kontak 
alterasi tersebut tidak pernah dijumpai dalam lava. Proses inflasi dan 
deflasi pada fasies pusat gunung api tersebut dapat dijelaskan sebagai:

1. naiknya magma ke permukaan bumi menimbulkan ‘inflasi’ 
(pembengkakan). Saat kegiatannya kembali menurun terjadi 
pengkerutan atau ‘deflasi’;

2. proses ‘inflasi’ dan ‘deflasi’ tersebut pada gunung api aktif terekam 
dalam bentuk gempa multifase dan gempa vulkanik; yang dapat 
dianalisis untuk mengetahui perkembangan kegiatan gunung api;

3. metode yang digunakan dalam analisis adalah: 
a. pemantauan kemagnetan, alat yang digunakan adalah 
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magnetometer; pemantauan dilakukan di permukaan;
b. pemantauan gravitasi, alat yang digunakan adalah gravimeter; 

tujuannya adalah untuk mamantau struktur geologi bawah 
permukaan;

c. pemantauan geokimia ditujukan untuk memantau perilaku 
kimiawi magma yang bergerak ke permukaan. Yang dianalisis: 
emisi gas di udara dan dalam tanah, air danau kawah, mata air 
panas, mata air dingin, air sungai berhulu di daerah puncak, dan 
lain-lain;

d. analisis kimia unsur mayor, unsur minor atau unsur jarang pada 
tanah serta isotop. Salah satu alat untuk mendeteksi gas SO2 di 
udara adalah COSPEC (Correlation Spectrometer).

Fasies Proksimal 

Fasies proksimal berada pada tubuh/lereng bagian paling atas 
dari kerucut gunung api. Geomorfologi fasies proksimal sangat miring, 
kelerengannya dapat mencapai 60o. Pola aliran yang berkembang 
adalah paralel, dengan tubuh sungai intermitten dan lembah-lembah 
yang begitu dalam. Di bagian bawah, fasies proksimal ini berbatasan 
dengan fasies medial pada zona tekuk lereng, yaitu daerah perbatasan 
antara daerah berlereng curam (slope: 60-30o) dan berlereng menengah 
(slope: 30o). Struktur geologi yang berkembang adalah sesar-sesar turun, 
akibat adanya proses inflasi dan deflasi selama aktivitasnya. Litologinya 
tersusun atas:

1. perselingan lava dan intrusi dangkal pembentuk rusuk-rusuk kerucut 
gunung api dan material kerucut gunung api parasit;

2. batuan piroklastik kasar; yaitu breksi aliran piroklastik yang 
berselingan dengan endapan seruakan dan jatuhan piroklastik dan 
lava;

3. terdapat zona pelapukan dan pembentukan tanah purba (paleosol) 
di antara aliran lava;

4. terdapat sedikit endapan debris klastik hasil pekerjaan ulang oleh 
air;

5. terjadi penggelasan (welding) dengan kompaksi sedang - kuat pada 
materal piroklastik.
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 Pada gunung api purba, fasies proksimal umumnya memiliki 
geomorfologi yang paling resisten, sehingga terlihat paling menonjol 
dengan reliefnya sangat kasar.

Fasies Medial 

Fasies medial berada pada tubuh/ lereng bagian bawah hingga 
kaki gunung api. Pada fosil gunung api, bagian ini kadang-kadang telah 
hilang atau tertutup oleh endapan/ batuan yang lebih muda, apalagi 
jika merupakan gunung api bawah laut. Geomorfologinya miring lemah 
hingga bergelombang lemah, dengan kemiringan lereng 8–30o, dan pola 
pengaliran subparalel hingga subdendritik, dengan sungai-sungai yang 
selalu mengalir sepanjang masa. Pada zona ini, mata airnya melimpah 
terutama pada daerah yang berbatasan dengan fasies proksimal. Struktur 
geologi yang berkembang adalah sesar-sesar mendatar dan sesar oblik 
yang pembentukannya masih terpengaruh oleh proses deflasi dan inflasi. 
Litologi yang menyusunnya adalah breksi lahar yang berselingan dengan 
endapan abu gunung api/tuf:

1. breksi lahar dengan blok berukuran <10 meter dan berbentuk 
menyudut tanggung yang berinterkalasi dengan lapisan piroklastik 
bersortasi bagus dan memiliki ukuran butir abu kasar hingga lapili;

2. asosiasi tuf–lapili (aliran maupun jatuhan piroklastik), tuf kasar dan 
tuf halus (batuan jatuhan piroklastik).
Fasies medial pada gunung api purba biasanya tidak mudah untuk 

dikenali karena telah tertutup oleh batuan sedimen yang lebih muda 
atau hasil rombakannya.

Fasies Distal 

Fasies distal berada pada daerah kaki hingga dataran gunung api, 
dengan kemiringan lereng yang sangat landai, yaitu 0–8o. Pada fosil 
gunung api, fasies ini sudah tidak ada lagi karena tertutup oleh sedimen 
atau batuan yang menumpang di atasnya. Pola pengaliran dendritik 
dengan sungai-sungai yang mengalir sepanjang masa. Litologi yang 
menyusunnya adalah endapan lahar distal/epiklastik, pasir fluviogunung 
api dan tuf: 
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1. tefra dengan ukuran butir abu kasar sampai halus;
2. pada endapan lahar, fragmennya berupa blok berbentuk bulat 

tanggung dan ukuran butir <1 meter, konglomerat, batupasir dan 
batulempung dengan penyusun berupa batuan gunung api;

3. tingkat pengelasan/ welding pada ignimbrit sedang – lemah;
4. biasanya terdapat sisipan sedimen laut dangkal, tanah dan debris 

material organik.
Pada daerah-daerah yang langsung berhubungan dengan batuan 

yang lebih tua (Tersier), umumnya pada fasies distal terdapat juga 
endapan lakustrin (danau) yang berselingan dengan endapan-endapan 
lahar distal. Pada tubuh-tubuh sungai, banyak dijumpai endapan teras 
sungai, yaitu konglomerat, pasir lepas (fluvial) dan lahar distal. Fasies 
distal pada gunung api purba tidak dapat lagi dikenali karena telah 
tertutup oleh batuan yang lebih muda atau hasil dari rombakannya.

Gambar 6.30. Fasies gunung api: (A) Pada gunung api dengan kerucut 
sempurna, CF (fasies pusat), PF (fasies proksimal), MF (fasies medial) dan DF 
(fasies distal); (B) Pada gunung api yang morfologi puncaknya telah hancur 
(oleh erupsi kaldera); dan (C) Pada fosil gunung api yang tubuh kerucutnya 
telah mengalami denudasi lanjut sehingga tidak menampakkan lagi tubuh 

kerucut gunung api maupun sisa-sisa kerucutnya. 

Gambar 6.30 menjelaskan fasies pusat, proksimal, medial dan 
distal gunung api tipe komposit (strato), untuk gunung api yang masih 
menampakkan kerucut sempurnanya, sampai gunung api yang telah 
tererosi lanjut yang geomorfologi puncak kerucutnya telah hancur. 

sri
Sticky Note
Gambar 6.30 tidak berwarna
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Kehancuran puncak kerucut gunung api dapat disebabkan oleh dua hal 
yaitu:

1. proses erosi yang berlangsung pasca aktivitasnya; dan
2. proses penghancuran kerucut gunung api oleh erupsi eksplosifnya.

LATIHAN

1. Apa yang anda ketahui tentang lava, piroklastik, gas gunung api, 
dan lahar? Jelaskan sifat fisik, kimiawi, dan bagaimana mekanisme 
pembentukannya!

2. Sebutkan macam-macam material gunung api berdasarkan 
mekanisme pengendapannya serta tatanan tektonika yang 
memengaruhi pembentukannya!

3. Tentukan stratigrafi batuan gunung api berdasarkan fasies gunung 
apinya, dilengkapi dengan dinamika proses pengendapannya!

4. Tentukan pusat-pusat gunung api purba dengan mengacu pada 
gunung api masa kini, menggunakan peta geologi regional skala 
1:100.000 lembar Surakarta dan lembar Yogyakarta!

5. Buatlah resume singkat untuk merekonstuksi gunung api purba di 
Gunung Nglanggeran (Pegunungan Selatan)!
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BAB 7 
Identifikasi Gunung Api 

Disengaja maupun tidak disengaja, penelitian tentang batuan 
gunung api dari yang berumur Pra-Tersier hingga Kuarter telah banyak 
dilakukan, dengan berbagai tujuan; untuk penanggulangan bencana 
dan eksplorasi sumber daya geologi (mineral dan energi). Penelitian-
penelitian tersebut biasanya masih menggunakan pendekatan aspek 
sedimentologi, kontrol tektonika dan paleontologi. Penelitian-penelitian 
untuk tujuan mitigasi bencana geologi gunung api dan keilmuan 
(vulkanologi), yang dilakukan pada gunung api masa kini dan gunung api 
Kuarter sajalah yang menggunakan pendekatan kegunungapian. Itu pun 
dalam rangka monitoring dan penanggulangan bencana geologi gunung 
api, dan eksplorasi panas bumi. Biasanya, penelitian terhadap batuan 
gunung api yang berumur Pra-Tersier sampai Tersier tersebut ditekankan 
untuk mengetahui potensi sumber daya mineral, identifikasi reservoir 
minyak bumi, identifikasi batuan akifer, stratigrafi, analisis cekungan, 
umur pembentukan dan lingkungan pengendapan (Rahardjo, et al., 
1977; Martodjojo, 1984; Surono, et al., 1992; Samodra, et al., 1992, 
dan lain-lain). Permasalahan-permasalahan genesis batuan gunung 
api, analisis sumber batuan gunung api, mekanisme atau dinamika 
pengendapannya, umur dan lingkungan pengendapannya, sangat jarang 
diarahkan untuk memahami atau merekonstruksi kegiatan gunung api 
masa lampau, meskipun yang diteliti adalah batuan gunung api.

Didasarkan pada hasil analisis data geologi dari kebanyakan lembar 
peta geologi yang telah diproduksi oleh Badan Geologi (DESDM), hampir 
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di semua kepulauan di Indonesia, selalu dijumpai batuan gunung api. 
Batuan gunung api tersebut sering hadir bersama-sama dengan batuan 
metamorf, batuan sedimen silisiklastik dan batuan karbonat, berumur 
Kuarter, Tersier hingga Pra-Tersier. Penyebaran batuan gunung api 
tersebut adalah di sepanjang Pulau Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, 
Papua, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Halmahera dan bahkan di 
beberapa tempat juga dijumpai di Kalimantan. Di permukaan, batuan 
gunung api tersebut tersingkap di 50% dari total keseluruhan batuan 
yang tersingkap di wilayah ini. Di dalamnya terdiri atas breksi gunung api, 
breksi pumis dan tuf pumis, serta batuan beku lava dan intrusi. Batuan-
batuan gunung api tersebut umumnya telah mengalami tektonika hingga 
terangkat di permukaan, terlipat dan terdeformasi lanjut. Sebagai contoh 
adalah di dalam peta geologi lembar Yogyakarta dan Surakarta-Giritontro, 
batuan-batuan gunung api tersebut diketahui merupakan bagian dari 
Formasi Kebo-Butak, Formasi Semilir dan Formasi Nglanggeran; yang 
keseluruhannya berumur Tersier (Rahardjo dkk., 1977; dan Surono dkk., 
1992). Begitu juga dengan peta geologi lembar Anyer, lembar Bogor, 
Cianjur, Bandung, Pamengpeuk, Garut, Majalengka dan lain-lain. Itulah 
sebabnya pemahaman geologinya menggunakan pendekatan keilmuan 
yang tidak berhubungan dengan aktivitas gunung api, meskipun pada 
akhirnya mendapatkan banyak kendala. 

Adanya batuan gunung api berumur Tersier hingga Kuarter di 
permukaan Indonesia, seperti di Jawa yaitu Pegunungan Selatan (dari 
Cibaliung (Provinsi Banten) hingga Banyuwangi (Provinsi Jawa Timur); 
Sulawesi (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Timur dan 
Sulawesi Utara), Kepulauan Maluku hingga Halmahera, Sumatra (dari 
Lampung hingga Aceh), Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan 
dan Timur, serta Papua menjadi bukti bahwa pada Zaman Tersier telah 
terjadi proses vulkanisme di wilayah ini. Persoalannya adalah di manakah 
gunung api Tersier itu berada dan bagaimana kegiatannya? Dua masalah 
tersebut akan mudah dijawab apabila mengacu pada gunung api 
Kuarter atau bahkan yang masih aktif pada masa kini. Dengan acuan 
gunung api aktif masa kini dan/ atau gunung api Kuarter yang bentuk 
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bentang alam gunung apinya, sumber atau pusat erupsinya, dan aktivitas 
vulkanismenya dapat diamati secara visual, hal itu dapat digunakan untuk 
merekonstruksi bentuk bentang alam, sumber erupsi dan proses yang 
berlangsung pada gunung api yang telah mati tersebut. Di alam, bentuk 
bentang alam gunung api Tersier tidak jelas sebagai akibat dari proses 
perombakan, dan kegiatan kegunungapiannya juga telah tidak teramati 
karena kejadiannya telah berlalu lama (jutaan tahun yang silam), sehingga 
penentuan lokasi sumber erupsi dan kegiatannya pun menjadi tidak 
mudah dan memerlukan penelitian lanjutan. Gunung api purba yang 
terletak di bawah permukaan laut, yang keberadaan litologinya hanya 
terdeteksi dari data geofisika eksplorasi dan pengeboran dalam yang 
tidak detail juga banyak dijumpai di Indonesia. Batuan-batuan tersebut 
selama ini tidak dapat diidentifikasi dengan baik karena keterbatasan 
prasarana yang memadai.

Gambar 7.1. Sebaran gunung api Kuarter dan sebaran batuan gunung api 
berumur Tersier di Jawa dari pengamatan citra SRTM (Anonim, 2000).

Didasarkan atas rona dan tekstur bentang alam, terutama dari citra 
landsat Jawa (Gambar 7.1), jalur Pegunungan Selatan Jawa (Tersier dan 
yang lebih tua) lebih cenderung mirip dengan jalur magmatik Kuarter 
Jawa, dan bahkan tak terpisahkan dengan jalur magmatik Tersier 
(umur busur magmatik: Soeria-Atmadja dkk., 1994). Kenampakan-
kenampakan berwarna abu-abu hingga kecoklatan agak kekuningan 
dengan geomorfologi tinggian berfitur melingkar dapat diiterpretasi 
sebagai pusat gunung api. Namun, hal itu perlu ditambah dengan data 
petrologi dan susunan batuan gunung api. Umur batuan gunung api dan 
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posisi stratigrafi antara batuan gunung api yang satu dengan yang lain, 
terhadap batuan silisiklastik, batuan karbonat dan batuan metamorf, 
dapat menentukan runtunan vulkanisme yang berkembang di wilayah 
ini. 

Pemahaman terhadap asal usul gunung api Tersier sendiri semakin 
kabur karena di dalam pembelajaran geologi secara tegas dilakukan 
pemisahan antara proses geologi sedimenter dengan magmatisme 
(Bronto dkk., 2004). Sementara itu, proses vulkanisme yang berada 
di antara keduanya kurang diperhatikan. Anggapan sebagian ahli 
geologi Indonesia (contoh: Suyoto, 2007) bahwa batuan gunung api 
di Pegunungan Selatan, dari barat ke timur yaitu: Formasi Jampang, 
Formasi Waturanda dan Formasi Halang di Jawa Barat-Jawa Tengah; 
Formasi Formasi Kebo-Butak, Formasi Semilir dan Formasi Nglanggeran 
di Yogyakarta; serta Formasi Besole/Mandalika, Formasi Arjosari dan 
Formasi Semilir di Wonogiri-Pacitan-Ponorogo, adalah sebagai endapan 
turbidit yang bersumber dari selatan Pulau Jawa atau di Samudra 
Hindia, perlu diluruskan pemahamannya. Karena pemahaman tersebut 
dapat saja sangat menyesatkan, dan jika mahasiswa hanya menerima 
pemahaman tersebut mentah-mentah tanpa kajian lebih lanjut tentang 
kebenarannya, maka mahasiswa yang telah lulus akan mendapatkan 
kesulitan saat bekerja. Adanya batuan beku luar di antara batuan klastik 
gunung api dan batuan terobosan di dalam batuan gunung api, tidak 
mungkin terbentuk bersamaan dengan endapan turbidit. Batuan beku 
tidak mungkin berasal dari tempat yang sangat jauh atau tertransport 
oleh proses turbidit dalam bentuk bongkahan hingga sejauh berpuluh-
puluh kilometer selama beberapa juta tahun saja; jadi sumbernya 
sangat dekat. Batuan klastik gunung api (fragmen bom dan blok), yang 
berasosiasi dengan batuan beku luar dan batuan beku terobosan, adalah 
produk primer kegiatan vulkanisme. Didasarkan atas kenyataan gunung 
api aktif masa kini dan gunung api Kuarter, batuan-batuan klastik gunung 
api tersebut pun berasal dari tempat yang tidak jauh dari sumbernya. 
Secara petrologi dan umur, kelompok batuan gunung api selalu memiliki 
komposisi sama (andesit) atau berafinitas magma sama (Ca-Alkalin), 
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dan berumur relatif sama. Dalam batuan turbidit, harus memiliki 
morfologi batuan sumber yang lebih menonjol dibandingkan batuan 
rombakannya. Hal itu dengan alasan bahwa batuan turbidit adalah 
batuan hasil rombakan yang seharusnya kurang resisten dibandingkan 
dengan batuan induknya. 

A. Geomorfologi Gunung Api

Telah disebutkan di atas bahwa gunung api berhubungan dengan 
adanya magma (batuan pijar) dan/ atau gas yang keluar ke permukaan 
bumi melalui bukaan (kawah). Hasil kegiatannya berupa bahan padat 
yang teronggokkan di sekeliling lubang, yang biasanya membentuk bukit 
atau gunung, disebut batuan gunung api. Dari pembahasan tersebut 
dapat dinyatakan bahwa setiap tempat keluarnya magma ke permukaan 
bumi adalah gunung api (Bronto, 2008). Bahan magma tersebut mencapai 
permukaan, dan selanjutnya membeku dan membatu serta menumpuk 
di sekeliling lubang gunung api (pipa kepundan), membentuk bukit atau 
gunung. Untuk gunung api Kuarter dan yang masih aktif pada masa kini, 
bentuk bukit atau gunung serta lubang kawah/kalderanya masih sangat 
mudah diamati. Namun, geomorfologi gunung api Tersier dan lubang 
kawahnya sangat sulit diidentifikasi, karena proses perombakan atau 
pengerjaan ulang.

Kini, magma gunung api (dapur magma) pada tubuh gunung api yang 
berumur Kuarter Bawah dan pada gunung api Tersier (purba), tentunya 
telah membeku membentuk tubuh batuan beku. Dengan demikian, 
fenomena magma yang keluar ke permukaan bumi tersebut cenderung 
ditandai oleh adanya singkapan batuan beku terobosan (intrusi), yang 
berasosiasi dengan batuan beku luar (ekstrusi) dan batuan piroklastik 
(klastik gunung api). Batuan-batuan dengan resistensi yang tinggi, seperti 
batuan beku intrusi, perselingan lava dan breksi piroklastik membentuk 
morfologi yang menonjol. Batuan-batuan hasil aktivitas gunung api 
yang resistensinya rendah, seperti batuan hasil alterasi hidrotermal dan 
batuan klastik gunung api yang berukuran halus, cenderung membentuk 
morfologi yang lebih rendah akibat adanya proses pelapukan dan erosi. 
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Bentang alam dan asosiasi batuan gunung api tersebut sangat tergantung 
pada kegiatan tektonika dan gaya eksogen; pada umumnya makin tua 
gunung api purbanya, maka makin kasar reliefnya.

Gunung api purba dalam bahasa Inggris disebut paleovolcanoes, 
adalah gunung api yang pernah aktif pada masa lampau, tetapi sekarang 
ini telah mati dan bahkan tererosi lanjut sehingga penampakan 
atau fiturnya telah tidak sejelas gunung api aktif masa kini. Indikasi 
keberadaan gunung api purba ditunjukkan oleh batuan gunung api, yang 
umurnya (dalam skala waktu geologi) sangat tua dan secara stratigrafi 
telah tertimbun atau ditindih oleh formasi batuan yang lebih muda. 
Identifikasi gunung api purba dapat dilakukan dengan didasarkan pada 
prinsip the present is the key to the past (James Hutton, abad ke 18). 

Gambar 7.2. Bentang alam Gunung Api Bromo dan Semeru (foto: Anonim, 
….). Geomorfologi Gunung Semeru masih menunjukkan bentukan kerucut 

sempurna, sedangkan Gunung Bromo telah hancur oleh erupsi eksplosifnya.

Van Bemmelen (1949) mengembangkan prinsip tersebut terhadap 
permasalahan gunung api di Indonesia dengan memperhatikan bentuk 
bentang alam dan litologi penyusun gunung api aktif masa kini seperti 
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Gunung Api Krakatau di Selat Sunda, Gunung Api Galunggung di Jawa 
Barat, Gunung Api Merapi di Jawa Tengah, dan G. Semeru di Jawa Timur. 
Pengamatan tersebut selanjunya diterapkan untuk gunung api-gunung 
api yang lebih tua, yang berumur Kuarter seperti Gunung Api Muria 
di Jawa Tengah dan Gunung Api Ringgit-Beser di Jawa Timur. Gambar 
7.2 adalah kenampakan komplek gunung api masa kini, yaitu Gunung 
Semeru yang melatarbelakangi kompleks Gunung Bromo.

Gambar 7.3. Bentang alam Gunung Muria difoto dari Gunung Rowo (sebelah 
timur) di Jawa Tengah (atas) dan Gunung Gajahmungkur difoto dari Solo baru 

(utara) di Wonogiri (bawah) yang sebagian kerucutnya telah hilang.

Hasil pengamatan pada gunung api Kuarter yang telah mati, 
selanjutnya diterapkan pada gunung api-gunung api Tersier, seperti di 
Pegunungan Kulonprogo. Dari hasil pengamatannya tersebut, selanjutnya 
van Bemmelen mengidentifikasi adanya tiga gunung api purba, yakni 
Gunung Gajah, Gunung Ijo dan Gunung Menoreh di Pegunungan Kulon 
Progo, dengan kelompok batuan gunung api Formasi Andesit Tua. 
Sedangkan batuan gunung api andesit muda diinterpretasi dari gunung 
api-gunung api Kuarter dan aktif (masa kini), seperti Gunung Merapi, 

sri
Sticky Note
Gambar 7.3 tidak berwarna, tetapi bisa diatur brightnessnya supaya lebih jelas
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Merbabu, Sumbing dan Sindoro. Gambar 7.3 adalah hasil interpretasi 
tubuh kerucut gunung api masa lampau di Gunung Muria (atas) dan 
hasil interpretasi Hartono (2000) terhadap gunung api purba di Gunung 
Gajahmungkur (Wonogiri).

Hal itu dapat diterapkan untuk mengidentifikasi gunung api-
gunung api purba yang lain, seperti di Pegunungan Selatan (Gambar 
7.4), Pegunungan Kulonprogo, Serayu Utara, Lampung, Bengkulu, 
Nangro Aceh Darussalam, dan lain-lain. Pendekatan geologi yang 
digunakan dalam mengidentifikasi gunung api purba tersebut adalah 
prinsip uniformitarianisme “the present is the key to the past” (James 
Hutton, 1726-1797). Dalam konsep tersebut dapat diartikan bahwa, 
kejadian geologi (termasuk di dalamnya adalah aktivitas gunung api) 
yang berlangsung pada masa kini dapat digunakan sebagai kunci untuk 
mengetahui (merekonstruksi) kejadian geologi pada masa lampau.

Dalam rangka mengidentifikasi gunung api purba, diperlukan 
pemahaman yang cukup terhadap bentuk bentang alam beserta ciri-
ciri batuan penyusunnya dan struktur geologinya. Bentang alam gunung 
api purba dapat dirunut dengan mempelajari terlebih dahulu geologi 
gunung api aktif masa kini dan gunung api yang telah mati, tetapi masih 
tererosi pada tingkat muda, kemudian berlanjut ke erosi tingkat dewasa 
dan kemudian erosi tingkat tua (Bronto, 2003). Kondisi geologi tersebut 
meliputi geomorfologi, litologi, dan struktur geologi, yaitu komponen 
batuan penyusun dan struktur geologi berdasarkan pembagian fasies 
gunung api aktif masa kini, pola struktur perlapisan batuan, dan pola 
rekahan dan sesar.

Gambar 7.4. Bentang alam tubuh gunung api purba Wonolelo (gunung api 1) 
dan Sindet (gunung api 2) yang diidentifikasi di Pegunungan Selatan (foto 

diambil dari Goa Cerme-Imogiri).

sri
Sticky Note
Gambar 7.4 tidak berwarna dan mohon bisa diatur brightnessnya supaya lebih jelas
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Fosil gunung api dapat diidentifikasi secara lengkap melalui 
analisis inderaja dan geomorfologi, stratigrafi dan fasies gunung api, 
sedimentologi, struktur geologi, serta petrologi-geokimia. Hasil dari 
interpretasi tersebut adalah titik-titik tubuh gunung api (Gambar 7.5) 
yang selanjutnya, harus diuji dengan metoda geofisika dan pemboran 
inti, terutama pada fasies pusat dan fasies proksimal dari gunung api 
purba yang terdeteksi tersebut.

Gambar 7.5. Hasil interpretasi beberapa tipe tubuh gunung api studi kasus 
di Provinsi Lampung, Banten dan Jawa Barat, dengan didasarkan pada hasil 
analisis inderaja, peta geologi regional dan peta topografi, yang ditampalkan 

dengan data citra SRTM.

Dari uji bawah permukaan, sekaligus juga dapat diketahui potensi 
sumber daya geologi yang ada di dalamnya. Jika hal itu dapat diketahui, 
maka akan dapat menjadi informasi temuan baru untuk dilakukan 
penyelidikan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lebih jauh. 
Hal yang terakhir juga dapat untuk menjelaskan tatanan tektonikanya 
(Kuno, 1968; Peccerillo dan Taylor, 1976; Nicholls dan Whitford, 1983; 
Nicholls dkk., 1980; Middlemost, 1985; Wilson, 1989). Didasarkan atas 
kenyataan yang terjadi pada gunung api-gunung api aktif dan gunung api 
berumur Kuarter, batuan beku terobosan dan kubah lava berkembang 
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dalam fasies pusat, sedangkan aliran lava berada pada fasies proksimal.

B. Runtunan Batuan Gunung Api 

Di depan telah disebutkan bahwa setiap magma yang muncul ke 
permukaan bumi, baik yang di dasar laut atau di daratan, adalah gunung 
api (Bronto, 2008). Koheren lava adalah salah satu magma yang keluar ke 
permukaan bumi melalui mekanisme erupsi lelehan (effusive eruption). 
Di permukaan, koheren lava tersebut dapat berbentuk sumbat lava, 
kubah lava atau aliran lava. Sumbat lava sering disebut juga leher gunung 
api (volcanic neck), setelah membeku membentuk batuan beku intrusi 
dangkal atau intrusi dekat permukaan. Di bagian bawah, sumbat lava 
tersebut berhubungan dengan kantong magma atau dapur magma, dan 
di bagian atas berubah atau berujung pada kubah lava atau aliran lava. 
Dalam beberapa hal, fungsi sumbat lava adalah menyuplai magma ke 
permukaan, yang dalam kondisi tertentu fungsinya dapat diganti oleh 
retas atau dike. Magma di dalam dapur magma dan di dalam kantong 
bawah gunung api, jika telah membeku membentuk batuan beku intrusi, 
berupa sill, lakolit, lapolit atau intrusi dangkal lain. Kubah dan aliran lava 
yang telah membeku membentuk batuan beku luar.

Pada umumnya, batuan gunung api yang pembentukannya 
berhubungan dengan penunjaman kerak samudra di bawah kerak 
benua, seperti umumnya di Indonesia, termasuk seri Ca-alkalin (kalium 
menengah). Sedangkan basal yang dierupsikan di dasar samudra (Ocean 
Floor Basalts) bercirikan seri tholeiit (kalium rendah). Batuan gunung 
api di belakang busur kebanyakan berseri shosonit (kalium tinggi-sangat 
tinggi). Simkin et al., (1981) dan Gill (1981) menyatakan bahwa gunung 
api masa kini yang berkembang di daerah tumbukan pada umumnya 
berkomposisi andesit, tubuhnya berbentuk kerucut komposit atau 
strato, tersusun oleh perlapisan batuan beku luar, aglomerat, breksi 
gunung api dan tuf, kadang-kadang diintrusi oleh batuan beku terobosan 
berbentuk retas, sill, kubah bawah permukaan (cryptodome) dan leher 
gunung api. Secara petrologi batuan beku, intrusi dangkal (subvolcanic 
intrusions) mempunyai banyak persamaan dengan batuan beku luar dan 
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fragmen batuan klastik gunung api di sekitarnya; porfiritik halus, ofitik, 
vitroferik, pilotaksitik dan hipokristalin. Jadi, identifikasi batuan pada 
gunung api purba mencakup batuan beku intrusi dangkal, batuan beku 
luar (aliran lava dan kubah lava), breksi gunung api, aglomerat dan tuf. 
Bahan piroklastik adalah magma yang keluar ke permukaan bumi melalui 
mekanisme erupsi letusan (explosive eruption), yang dilontarkan dari 
dalam kawah/kaldera gunung api pada saat berlangsung letusan (Cas 
dan Wright, 1987). Jika telah membatu material gunung api tersebut 
membentuk breksi piroklastik dan tuf, yang penyebaran fraksi kasarnya 
di fasies proksimal, sedangkan fraksi halusnya di fasies distal.

Gambar 7.6. Identifikasi batuan piroklastik pada runtunan batuan klastik di 
lapangan. Anak panah menunjukkan posisi endapan seruakan piroklastik pada 
runtunan endapan aliran piroklastik dekat sumber (fasies proksimal) di Eifel 
(Jerman); endapan seruakan piroklastik tersebut menyisip dalam beberapa 

lapisan endapan aliran piroklastik (Schmincke, 2004).

Di lapangan, sering tidak semua runtunan batuan gunung api dapat 
dijumpai dalam satu singkapan. Sebagian runtunan atau sebagian dari 
lapisan batuan sering tererosi oleh aktivitas terestrial di permukaan 
tanah atau oleh aktivitas laut seperti gelombang dan erosi lereng. 
Sebagai contoh adalah endapan piroklastik; dalam suatu runtunan 
endapan piroklastik seharusnya terdiri atas endapan jatuhan, seruakan, 
aliran dan jatuhan dari abu cendawan. Namun, di lapangan salah satu 
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atau beberapa lapisan batuan piroklastik tersebut tidak dijumpai. 
Sebagai contoh dapat dilihat pada Gambar 7.6 di atas, yang endapan 
seruakan piroklastik menyisip di antara endapan aliran piroklastik pada 
fasies proksimal. Jika batuan gunung api tersingkap pada gunung api 
yang masih aktif, pendeskripsiannya mudah, namun jika tubuh gunung 
apinya telah hancur, maka batuan pada Gambar 7.6 tersebut sering 
diidentifikasi sebagai endapan sedimenter, sebagai sekuen turbidit, 
sebagaimana yang telah dianut oleh kebanyakan ahli geologi sedimenter 
terhadap geologi Pegunungan Selatan. 

Untuk dapat melakukan rekonstruksi fosil gunung api, selain analisis 
geomorfologi diperlukan pula analisis menyeluruh terhadap geologi 
regional, struktur geologi, sifat fisik batuan, dinamika pengendapan dan 
kimia batuan, serta stratigrafi detail daerah tersebut. Data dasar geologi 
yang digunakan juga mencakup data geologi di permukaan dan bawah 
permukaan. Secara stratigrafi, tentukan terlebih dahulu asosiasi batuan 
tersebut, yaitu dengan mengacu pada keberadaan batuan beku asal 
vulkanik (lava dan intrusi dangkal), serta batuan gunung api fragmental 
yang diendapkan di dekat sumber. Sebagai contoh adalah lava basal 
berstruktur bantal di daerah Sungai Opak (desa Watuadeg, DIY) yang 
terletak di bawah batuan gunung api yaitu tuf dan breksi pumis Formasi 
Semilir (Gambar 7.7 atas).

Analisis radiometri dengan metoda K-Ar terhadap lava bantal 
memberikan umur 56,3 ± 3,8 juta tahun yang lalu (Paleosen Akhir), 
sedangkan umur Formasi Semilir adalah Miosen Awal – awal Miosen 
Tengah (Surono dkk., 1992; Rahardjo, 2007) atau sekitar 16 juta tahun 
yang lalu. Umur lava bantal itu lebih tua dengan tenggang waktu 
pengendapan Formasi Semilir. Tenggang waktu yang sangat lama itu 
memungkinkan terjadi deformasi tektonika dan berbagai proses geologi 
lainnya setelah vulkanisme lava bantal Watuadeg, tetapi sebelum 
pembentukan Formasi Semilir. Salah satunya adalah kemungkinan telah 
terjadi ketidak-selarasan di antara keduanya. 

Selain umur, bukti ketidakselarasan dan tenggang waktu 
pengendapan yang sangat lama dapat dipandang dari aspek 



199Vulkanologi

sedimentologi, magmatisme, dan vulkanisme. Dari aspek sedimentologi 
adalah ditemukannya lapisan breksi dengan fragmen batuan beku 
basal, yang sama dengan lava bantal Watuadeg di bagian bawah 
Formasi Semilir. Diperkirakan, sebagian lava basal tersebut tererosi dan 
kemudian diendapkan bersama-sama pumis dan abu gunung api pada 
awal pengendapan Formasi Semilir.

Gambar 7.7. Lava basal berstruktur bantal di Sungai Opak (Watuadeg-DIY) 
yang secara stratigrafi ditumpangi tuf dan breksi pumis Formasi Semilir (atas) 
dan fragmen-fragmen berbentuk membundar lava basal dalam matriks pumis 

dan tuf (bawah).
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Analisis ini menyiratkan adanya proses tektonika berupa 
pengangkatan lava bantal dari dasar laut dalam menjadi daratan 
sebelum mengalami perombakan, yang hal ini tentunya memerlukan 
waktu geologi sangat lama. Dengan demikian, breksi dengan fragmen 
basal dan pumis itu dapat dipandang sebagai breksi alas dari Formasi 
Semilir, di atas lava bantal Watuadeg. 

Dari aspek magmatisme, lava bantal Watuadeg berkomposisi basal 
(50,85 % SiO2), sedangkan pumis di dalam Formasi Semilir bersusunan 
dasit (66,30 % SiO2, contoh SB-SML setelah dinormalisir 100 % bebas 
volatil; Hartono, 2000). Secara diferensiasi normal, perubahan dari basal 
ke dasit harus melalui andesit basal dan andesit terlebih dahulu, yang 
memerlukan waktu lama (ratusan-ribuan tahun). Dari aspek vulkanisme, 
aliran lava bantal dihasilkan oleh erupsi lelehan (effusive eruptions) 
magma basal yang miskin gas atau bahan volatilnya masih terlarut di 
dalam cairan magma. Sebaliknya, breksi dan batu lapili kaya pumis serta 
tuf Formasi Semilir dihasilkan oleh erupsi letusan sangat besar (very 
explosive-, cataclysmic-, paroxysmal- atau colossal eruptions, Newhall 
dan Self, 1982) karena magma bersusunan asam dan mempunyai tekanan 
gas sangat tinggi. Berdasarkan pengamatan pada kaldera gunung api 
Kuarter, seperti Gunung api Krakatau, letusan besar yang menghasilkan 
bahan piroklastik kaya pumis terjadi lebih dahulu (tahun 1883). Setelah 
beberapa puluh tahun kemudian (tahun 1927) muncul Gunung api Anak 
Krakatau yang batuannya bersusunan andesit basal (Kusumadinata, 
1979). Artinya, tenggang waktu geologi sangat pendek justru terjadi 
antara erupsi letusan sangat besar ke erupsi lelehan. Kalau ini yang 
terjadi, posisi stratigrafi Formasi Semilir seharusnya di bawah aliran lava 
bantal. Berhubung lava bantal di bawah Formasi Semilir, jika keduanya 
berasal dari satu kawasan gunung api maka dari erupsi lelehan yang 
menghasilkan lava bantal ke erupsi letusan sangat besar (menghasilkan 
breksi – tuf kaya pumis) membutuhkan akumulasi energi dan tekanan 
gas sangat tinggi sehingga memerlukan waktu panjang (ratusan-ribuan 
hingga jutaan tahun).

Menurut Fichter & Poche (1999) perkembangan cekungan pada 
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mekanisme pengendapan turbidit diawali dengan erosi pada lereng 
laut dalam. Material hasil erosi diendapkan oleh arus turbid pada 
laut dalam (pelagik). Lereng cekungan yang terjal mengakibatkan 
pengendapan berlangsung cepat, membentuk kipas bawah laut. Dengan 
demikian, endapan turbidit tentunya memiliki susunan stratigrafi yang 
tersusun atas sedimen asal darat dan/ atau laut yang diendapkan secara 
sedimenter. Struktur dan teksturnya mencirikan sebagai hasil reworking 
materials. Jika sumbernya adalah batuan gunung api, maka bersifat 
epiklastik, dengan fragmen yang telah terabrasi. Menurut Walker (1984), 
endapan turbidit terdiri atas ribuan perlapisan batu pasir dengan struktur 
gradasi dan berselingan dengan serpih. Jika sangat tebal, maka volume 
sedimennya sangat besar di lingkungan laut dalam. Secara stratigrafi, 
sekuen turbidit diketahui sebagai sekuen Bouma, yang terbagi atas enam 
sekuen pengendapan, yaitu A: batuan dengan struktur pengendapan 
masif atau gradasi; B: material pasiran berstruktur laminasi sejajar; C: 
material berriak (rippled) dan/ atau terbelit (convoluted); D: material 
berstruktur dan bertekstur halus, seperti interlaminasi antara lanau dan 
lumpur; E(t): endapan lumpur yang dikenali sebagai arus turbidit; dan 
E(h): endapan lumpur hemipelagik (Gambar 7.8 kiri). 

Berdasarkan litologi penyusun, perbedaan mencolok antara 
kelompok batuan turbidit dan kelompok batuan klastik gunung api adalah 
komposisi litologi; material klastik gunung api tersusun atas bom, lapilli 
dan tuf yang sering berasosiasi dengan batuan beku lava atau intrusi, 
sedangkan endapan turbidit kipas bawah laut didominasi oleh endapan 
asal laut yang sering bersifat karbonatan. Faktor non-abrasif pada 
fragmen endapan klastik gunung api primer (bom dan blok), lava dan 
batuan tua teralterasi tidak atau jarang dijumpai pada endapan turbidit. 
Batuan hasil erupsi gunung api yang bersifat fragmental, seperti blok 
dan fragmen metasedimen yang ikut terlontarkan saat erupsi, memiliki 
tingkat keruncingan yang tinggi, sedangkan endapan turbidit justru 
menunjukkan tingkat kebundaran. Fragmen batuan yang berbentuk 
bundar, kadang-kadang juga ada dalam batuan aliran piroklastik, berasal 
dari batuan lokal yang ikut terangkut saat transportasi, namun jumlahnya 
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lebih sedikit dari limpahan fragmen ignimbritnya. Sortasi dan kemas 
dalam fasies turbidit mungkin sama dengan sortasi dan kemas batuan 
klastik gunung api, yaitu sortasi buruk dan kemas terbuka. Batuan yang 
menyusun daerah Parangjoho adalah breksi gunung api, dengan fragmen 
bom dan blok andesit, dasit dan pumis dengan diameter yang bervariasi 
10-125 cm. Kelompok batuan ini terletak di bagian bawah hingga atas 
batu pasir tuf dan breksi batu apung Formasi Semilir, berhubungan 
menjari dan langsung berhubungan dengan batu gamping Formasi 
Wonosari.

Gambar 7.8. Kiri: sekuen Bouma pada endapan turbidit (Walker, 1984); dan 
kanan: Fasies turbidit menurut Fichter & Poche (1999).

Petrologi Batuan Gunung Api

Jenis dan sifat batuan gunung api ditentukan dari tipe magmanya. 
Tipe magma tergantung dari komposisi kimia magma. Komposisi kimia 
magma dikontrol dari limpahan unsur-unsur dalam bumi, yaitu Si, Al, 
Fe, Ca, Mg, K, Na, H, dan O yang mencapai hingga 99,9%. Semua unsur 
yang berhubungan dengan oksigen (O) disebut oksida, contoh: SiO2. Sifat 
dan jenis batuan vulkanik dapat ditentukan dengan didasarkan pada 
kandungan SiO2 di dalamnya (Tabel 7.1).
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Tabel 7.1. Tipe batuan beku dan sifat-sifatnya
T i p e 

Magma 

B a t u a n 

Vulkanik 

Batu an 

Plutonik

Komposisi Kimia Suhu Kekentalan Kandungan 

Gas
Basaltik Basalt Gabbro SiO2 45-55 %: Fe, 

Mg, Ca tinggi, K dan 

Na rendah

1000 - 1200 oC Rendah Rendah 

Andesitik Andesit Diorit SiO2 55-65 %, Fe, 

Mg, Ca, Na, K sedang

800 - 1000 oC Intermediat Intermediat

Rhyolitik Rhyolit Granit SiO2 65-75 %, Fe, 

Mg, Ca rendah, K 

dan Na tinggi

650 - 800 oC Tinggi Tinggi 

(Nelson, 2003)

Didasarkan atas komposisi mineralnya dan sifat fisiknya, Steckeisen 
(1976) mengklasifikasikan batuan plutonik (intrusi: batholit (dalam), 
batuan intusi vulkanik (dike, sill, lakolit dan lapolit)) dan lava (ekstrusi) 
menjadi tiga yaitu batuan beku asam, intermediet dan basa (Gambar 
7.9).

Gambar 7.9. Klasifikasi batuan beku didasarkan atas warna, komposisi kimia 
dan komposisi mineralnya (Steckeisen, 1976).

Didasarkan atas persentase kandungan mineral mafik dan felsiknya, 
batuan gunung api dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu 
batuan beku basa dan ultrabasa (Gambar 7.10), batuan plutonik dan 
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batuan vulkanik intermediet-asam (Gambar 7.11) mengacu pada 
Steckeisen (1976). 

Gambar 7.10. Klasifikasi batuan beku basa dan ultrabasa (Strecheisen, 1976).

Gambar 7.11. Klasifikasi batuan plutonik (atas) dan batuan vulkanik (bawah) 
dari kandungan kuarsa (Q), plagioklas (P) dan alkali feldspar (A) (Strecheisen, 

1976).

Batuan beku basa mengandung mineral mafik (piroksen, olivin 
dan plagioklas Ca) lebih dari 60%. Batuan beku ultrabasa mengandung 
mineral mafik lebih dari 90%. Batuan gunung api intermediet 
mengandung mineral mafik antara 30–60%, plagioklas Ca-Na dan sedikit 
kuarsa. Batuan beku intermediet yang dihasilkan dari pembekuan di 
dalam adalah diorit dan diabas, batuan intermediet yang membeku di 



205Vulkanologi

permukaan atau intrusi dangkal adalah andesit, trakit, latit dan monzonit. 
Batuan beku asam mengandung mineral felsik lebih dari 60%. Contoh 
batuan beku asam yang membeku di dalam adalah granit dan syenit, 
contoh batuan beku asam yang membeku di permukaan adalah riolit, 
dasit dan fonolit. Klasifikasi batuan klastik gunung api dapat mengacu 
pada Pettijohn (1975) dan Fisher (1966) (Gambar 7.12).

Gambar 7.12. Klasifikasi batuan klastik gunung api dengan fragmen batuan 
(kiri; Pettijohn, 1975) dan dengan didasarkan pada deskripsi butiran (kanan; 

Fisher, 1966).

Komposisi batuan gunung api terdiri atas unsur-unsur/ senyawa 
mayor (major elements), unsur-unsu / senyawa minor (minor elements) 
dan unsur jarang (rare earth elements). Unsur mayor memiliki kelimpahan 
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dalam batuan >1%; terdiri atas SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O, 
K2O dan H2O. Unsur minor memiliki kelimpahan dalam batuan sejumlah 
0,1-1% terdiri atas TiO2, MnO, P2O5 dan CO2. Unsur jarang memiliki 
kelimpahan dalam batuan < 0,1%; terdiri atas Li, Sc, Ni, Cu, Cr, Be, La, Ce, 
Th, U, dan lain-lain. 

Gambar 7.13. Diagram X-Y untuk menentukan proses geologi yang 
memengaruhi evolusi magmatisme pada gunung api; lajur X adalah evolusi 
SiO2 dan lajur Y adalah komponen felsik/mafiknya (contoh kasus di Gunung 

Api Cascade; Rick Conrey (CVO-USGS), unpublished).

Unsur-unsur mayor dalam batuan gunung api dapat membantu 
mengidentifikasi proses magmatismenya. Tabel 7.2 menunjukkan 
konsentrasi unsur mayor dalam beberapa jenis batuan gunung api. 
Untuk mengetahui tren evolusi (perkembangan) magmatismenya, 
menggunakan diagram X-Y (Gambar 7.14). Metode analisis yang 
lain adalah ternary diagrams AFM (alkali, feroksida, dan magnesia). 
Diagram ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara ketiga 
komponen kimia utama tersebut. Sebagai contoh adalah diagram AFM 
dalam Gambar 7.14. Contoh batuan yang diambil dari Crater Lake 
memiliki kecenderungan sebagai batuan Ca-Alkalin. Tingkat alkalinitas 
batuan dapat diidentifikasi dengan menggunakan diagram MacDonald 
(1968; Gambar 7.15).
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Tabel 7.2. Komponen unsur mayor dalam beberapa jenis 
batuan yang umum dijumpai

Batuan: Peridotit Basal Andesit Riolit Fonolit
SiO2 42,26 49,20 57,94 72,82 56,19
TiO2 0,63 1,84 0,87 0,28 0,62
Al2O3 4,23 15,74 17,02 13,27 19,04
Fe2O3 3,61 3,79 3,27 1,48 2,79
FeO 6,58 7,13 4,04 1,11 2,03
MnO 0,41 0,20 0,14 0,06 0,17
MgO 31,24 6,73 3,33 0,39 1,07
CaO 5,05 9,47 6,79 1,14 2,72
Na2O 0,49 2,91 3,48 3,55 7,79
K2O 0,34 1,10 1,62 4,30 5,24
H2O

+ 3,91 0,95 0,83 1,10 1,57
Total 98,75 99,06 99,3 99,50 99,23

(Sumber: Gill, 1987)

Gambar 7.14. Diagram Ternary AFM (Irvine & Baragar, 1971).

Pada dasarnya terdapat dua tipe magma di dalam bumi, yaitu magma 
primer dan magma sekunder. Magma primer merupakan magma yang 
berasal dari hasil pelelehan batuan secara langsung. Magma sekunder 
adalah hasil asimilasi dan diferensiasi magma primer. Batuan gunung api 
biasanya dibentuk oleh magma sekunder. Ada dua jenis batuan gunung 
api berdasarkan sifat alkalinitasnya, yaitu alkalin (dari magma tipe 
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K-alkalin dan shoshonitan) dan subalkalin yang dibentuk oleh magma 
seri tholeiit (Gambar 7.15). 

Gambar 7.15. Diagram plot potasium + sodium dan silika untuk menentukan 
jenis/ tingkat alkalinitas batuan gunung api (MacDonald, 1968).

Gambar 7.16. Diagram plot potasium + sodium dan silika untuk menentukan 
jenis/ tingkat alkalinitas batuan gunung api (MacDonald, 1968).

Didasarkan pada tingkat kejenuhannya terhadap senyawa alumina, 
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batuan gunung api dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu 
peralumina, metalumina dan peralkalin (Gambar 7.16).

Tingkat kejenuhan alumina dalam batuan tersebut dapat diidentifikasi 
dari molar Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) mengacu pada Shand (1927). Mineral-
mineral dengan alumina adalah kuarsa dan alkali feldspar.

1. Peralumina: Kelebihan Al dalam mineral feldspar dari Ca, Na, dan K.
2. Metalumina: Kelebihan Ca setelah Al terpenuhi dalam feldspar dari 

Ca, Na, dan K.
3. Peralkalin: Kelebihan Ca dan Na setelah Al terpenuhi dalam 

menyusun mineral feldspar dari Na dan K.
Klasifikasi batuan gunung api berdasarkan kandungan Na2O + K2O 

terhadap SiO2 ditentukan dengan menggunakan plot Na+K dengan SiO2 
(Le Bas et. al., 1986; Gambar 7.17).

Gambar 7.17. Diagram plot potasium + sodium dan silika untuk menentukan 
jenis batuan gunung api (Le Bas et.al, 1986).

Seri batuan gunung api dapat ditentukan dengan plot %K2O dan 
%SiO2 (Gambar 7.18), yaitu seri alkali tinggi (tinggi Kalium rendah Silika); 
seri Ca-alkalin (%K dan %Si linear, makin tinggi K makin tinggi Si); rendah 
K tinggi Si; dan seri tholeiit (K<<, Si tinggi).
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Gambar 7.18. Diagram plot Kalium dan Silika untuk menentukan 
seri magmatisme batuan gunung api (Peccerillo & Taylor, 1976).

 Plot silika terhadap Zr/TiO2 mengacu pada Winchester & Floyd 
(1977), untuk mengetahui reologi magmatologi batuan gunung api. Basal 
sub-alkali mengandung Zr/TiO2 <0,01 ppm, basal alkali mengandung Zr/
TiO2 0,01–0,1 ppm (Gambar 7.19).

Gambar 7.19. Diagram plot Silika terhadap unsur-unsur minor 
dalam batuan gunung api untuk menentukan seri dan nama batuan 

(Winchester & Floyd, 1977).

Untuk dapat mengi-dentifikasi gunung api bawah laut yang 
merupakan hasil aktivitas magmatisme tholeiit dan Ca-alkalin, dapat 
menggunakan metode geokimia batuan, mengacu pada Middlemost 
(1985). Pada tahap awal, kegiatan gunung api bawah laut (submarine 
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volcanoes) kebanyakan bersifat efusif sampai eksplosif lemah, sebanding 
dengan erupsi Tipe Hawaii sampai Tipe Stromboli, menghasilkan aliran 
lava dan tuf berkomposisi basal yang sangat encer. Pada tahap ini breksi 
gunung api tidak terbentuk karena magma basal dan encer mempunyai 
temperatur tinggi, miskin gas terlarut. Hal ini ditambah dengan tekanan 
hidrostatis air laut yang cukup besar, menyebabkan erupsi eksplosif 
gunung api basal tidak mungkin terjadi. Hasil analisis kimia batuan di 
beberapa tipe gunung api di dunia dapat dilihat pada Gambar 7.20. 

Gambar 7.20. Diagram % berat SiO2 versus K2O (dimodifikasi dari Peccerillo 
dan Taylor, 1976) lava basal Watuadeg (n: 4 contoh) terhadap lava basal toleiit 

(Samudra Hindia dan Hawaii; n: 7 contoh), serta basal Ca-alkali Watuadeg, 
gabro mikro Gunung Pendul (n: 3 contoh) dan lava basal Bayat (n: 3 contoh), 
lava basal tholeiit Karangsambung (n: 3 contoh). Sumber: Bronto dkk.(1994; 

2004), Fleet dkk.(1976), Middlemost (1985), dan Suparka dan Soeria-Atmadja, 
1991).

Data kimia batuan pada contoh lava basal di Watuadeg (DIY) 
tersebut menunjukkan sebagai basal alumina tinggi (50,85 % SiO2, 18,60 
% Al2O3; Kuno, 1960), yang mengandung magnesium rendah (5,84 % 
MgO), dan kalium menengah (0,64 % K2O). Kandungan kalium tersebut 
dapat disetarakan dengan lava basal dan terobosan gabro mikro di Bayat 
(Perbukitan Jiwo; 0,72–0,80 % K2O ), serta rata-rata basal kalk-alkali 
menurut Nockolds dan Le Bas (1977, di dalam Middlemost, 1985; 0,74 
% K2O). Lava basal yang tersingkap di Karangsambung (Kebumen, Jawa 
Tengah) telah dipahami sebagai endapan ofiolit hasil magmatisme tholiit 
kalium rendah (sub-alkali; Suparka & Soeria-Atmadja, 1991). Kandungan 
kalium tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan lava basal ofiolit dari 
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Karangsambung (Bronto dkk., 1994; Suparka dan Soeria-Atmadja, 1991; 
0,28 % K2O;) dan dari dasar Samudra India (0,12–0,25 % K2O; Fleet 
dkk., 1976). Komposisi basal dari dasar Samudra India ini sedikit lebih 
rendah dari rata-rata basal tholeiit Hawaii (0,4 % K2O; Macdonald, 1968), 
sedangkan basal alkali mempunyai kalium paling tinggi (1,30 % K2O; 
Chayes, 1975).  Masih banyak metode analisis yang dapat digunakan 
untuk melakukan analisis petrologi batuan gunung api yang didasarkan 
pada sifat fisik dan kimia batuan. Tabel 7.3 berisi daftar berbagai metode 
yang dapat disarankan dalam analisis batuan gunung api dan batuan 
beku dari berbagai peneliti terdahulu.

Tabel 7.3. Ringkasan dari metode-metode untuk analisis 
batuan gunung api dari penulis-penulis terdahulu

Jenis diagram 
plot Nama diagram Tujuan Deskripsi Plot Keterangan (referensi) 

Ternary 
Diagram 
AFM 

AFM G (Na2O+K2O) – 
FeOt – MgO 
ternary 

Plot AFM untuk membedakan 
seri batuan Ca-alkalin dan 
tholeiit subalkalin (Irvine & 
Baragar, 1971). 

SiO2 - FeOt/
MgO 

Miyashiro G SiO2 vs. FeOt /
MgO binary 

Diagram dari Miyashiro (1974) 
untuk membedakan batuan 
tholeiit dan Ca-alkalin pada 
batuan beku. 

SiO2 - K2O PeceTaylor G SiO2 vs. K2O 
binary 

Diagram ini diajukan oleh 
Peccerillo & Taylor (1976) 
untuk membedakan seri 
batuan tholeiit, Ca-alkalin dan 
shoshonitan. 

Co – Th Hastie G Co vs. Th Diagram ini untuk koreksi 
diagram sebelumnya Peccerillo 
& Taylor (1976) menggunakan 
kandungan unsur jejak, 
diajukan oleh Hastie et al. 
(2007). 

A/CNK - A/
NK 

Shand G Al2O3/
(CaO+Na2O+K2O) 
vs. Al2O3/
(Na2O+K2O) (mol. 
%) 

Plot diagram klasik A/CNK vs A/
NK disusun oleh Shand (1943) 
untuk membedakan batuan 
berkomposisi metalumina, 
peralumina and peralkalin. 

TAS TAS V SiO2 vs. (Na2O + 
K2O) binary 

Diagram TAS, diajukan oleh 
Le Bas et al. (1986) yang 
dikodifikasi oleh Le Maitre 
(1989) untuk mengelompokkan 
seri batuan alkalin dan 
subalkalin pengembangan dari 
Irvine & Baragar (1971). 
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TAS CoxVolc CoxPlut V P SiO2 vs. (Na2O + 
K2O) binary 

Diagram TAS diajukan oleh Cox 
et al. (1979) dan diadopsi oleh 
Wilson (1989) untuk identifikasi 
batuan plutonik. 

TAS TASMiddlemostVolc 
TASMiddlemostPlut 

V P SiO2 vs. (Na2O + 
K2O) binary 

Diagram TAS diajukan oleh 
Middlemost (1994) untuk 
mengidentifikasi batuan gunung 
api dan batuan plutonik. 

Jensen (1976) Jensen V Al – (Fet + Ti) – 
Mg ternary 

Ternary plot oleh Jensen (1976). 

R1-R2 LarocheVolc 
LarochePlut 

V P R1–R2 binary (in 
millications). 

Plot klasifikasi multikation yang 
diusulkan oleh De La Roche et 
al. (1980) (R1: 4Si - 11(Na + K) – 
2(Fe + Ti); R2: 6Ca + 2Mg + Al). 

Nb/Y - Zr/
TiO2 Zr/TiO2 
- SiO2 

WinFloyd1 
WinFloyd2 

V log Nb/Y vs. log 
Zr/TiO2 log Zr/TiO2 
vs. SiO2 binary 

Diagram binary diusulkan oleh 
Winchester & Floyd (1977) 
untk mengklasifikasi batuan 
vulkanik menggunakan rasio 
incompatible elements. 

Nb/Y - Zr/Ti Pearce1996 V log Nb/Y vs. log 
Zr/Ti 

Plot log Nb/Y vs. log Zr/TiO2 
diusulkan oleh Winchester & 
Floyd (1977) dan dimodifikasi 
oleh Pearce (1996). 

Diagram 
QAPF 

QAPFVolc V QAPF – modal 
compositions 

Diagram modal QAPFdiusulkan 
oleh Streckeisen (1978) 

Diagram 
QAPF 

QAPFPlut P QAPF – modal 
compositions 

Modal QAPF diagram of 
Streckeisen (1974) 

Feldspar 
triangle 

OConnorVolc 
OConnorPlut 

V P Ternary plot Ab-
An-Or 

Diagram ternary untuk 
mengklasifikasikan batuan 
gunung api dan batuan beku 
diusulkan oleh O’Connor 
(1965); untuk batuan silisik 
(kuarsa > 10 %). Diagram ini 
didasarkan pada jumlah/ 
normatif CIPW (vulkanik, 
plutonik) atau modal (batuan 
plutonik) dari kandungan 
mineral albit, anorthit dan 
K-feldspar. 

Diagram P-Q DebonPQ P P–Q binary 
(dalam 
millikation) 

Nomenclature diagram 
diusulkan oleh Debon & Le 
Fort (1983); dengan koordinat 
korespondensi untuk % 
K-feldspar dan Plagioklas 
terhadap Kuarsa (P:K-
(Na+Ca),Q:Si/3-(K+Na+2Ca/3)). 

Diagram B-A DebonBA P B–A binary 
(dalam milli-
kation) 

Diagram B–A (Debon & Le 
Fort 1983) untuk menentukan 
6 sektor (I - VI), yang 
merefleksikan perbandingan 
alumina terhadap mafik dan 
silisik (B: Fe + Mg + Ti, A: Al - (K 
+ Na + 2Ca)). 
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Diagram B-A Villaseca P B–A binary (in 
millications) 

Diagram B–A diagram (Debon & 
Le Fort 1983) untuk beberapa 
tipe batuan peralkalin; 
dikembangkan oleh Villaseca et 
al. (1998) 

Middlemost 
(1985) 

MiddlemostPlut P SiO2 vs. (Na2O + 
K2O) binary 

Diagram klasifikasi Middlemost 
(1985) untuk batuan plutonik. 

Diagram 
Zr/4-2Nb-Y 

Meschede B Zr/4 – 2Nb – Y 
ternary 

(Meschede, 1986) 

Diagram 
10MnO-TiO2-
10P2O5 

Mullen B 10 MnO – TiO2 – 
10 P2O5

 (Mullen, 1983) 

Pearce + 
Cann (1973) 

Pearce_and_Cann B Zr – Ti/100 – 3 
Y ternary, Zr – 
Ti/100 – Sr/2 
ternary, log Zr – 
log Ti binary 

(Pearce & Cann, 1973) 

Pearce + 
Norry (1979) 

Pearce_and_Norry B log Zr vs. log Zr/Y (Pearce & Norry, 1979) 

MgO-FeOt-
Al2O3 

Pearce_et_al_1977 B MgO – FeOt – 
Al2O3 ternary 

(Pearce et al., 1977) 

Shervais 
(1982) 

Shervais B log Ti/1000 vs. 
log V 

(Shervais, 1982) 

Th-Hf/3-Ta 
Th-Hf/3-
Nb/16 Th-
Zr/117-Nb/16 

Wood 
Wood2 
Wood3 

B Th – Hf/3 – Ta Th 
– Hf/3 – Nb/16 Th 
– Zr/117 – Nb/16 

(Wood, 1980) 

Keterangan: G: umum (untuk batuan beku dan vulkanik); V: untuk batuan vulkanik 
saja; dan P: untuk batuan plutonik

Tipologi Gunung Api Berdasarkan Tatanan Tektonika dan 
Material yang Dihasilkan

Lain tatanan tektonika, lain pula mekanisme erupsi dan material 
hasil erupsinya (Tabel 7.4). Gunung api dengan tatanan tektonika MORB 
memiliki sifat yang berbeda dengan tipe gunung api zona subduksi, 
serta beda pula dengan gunung api yang terbentuk di belakang busur 
magmatik (Gambar 7.21).

Tabel 7.4. Tipologi dan karakteristik seri magmatik batuan 
gunung api berdasarkan tatanan tektonikanya

Karakteristik Tepian Lempeng Dalam lempeng
Divergen Konvergen Samudra Benua 

Alkalin √ √ √
Tholeiit √ √ √
Ca-alkalin √
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Gambar 7.21. Diagram tipe gunung api, tatanan tektonika, material yang 
dihasilkan dan tipe erupsinya (disarikan dari seluruh materi Bab 2–7).

LATIHAN

1. Sebutkan langkah-langkah identifikasi gunung api purba!

2. Pendekatan apa yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan 
identifikasi gunung api purba?

3. Analisis pusat erupsi gunung api purba di Pegunungan Selatan 
dengan didasarkan pada hasil interpretasi citra landsat dan hasil 
pengamatan di lapangan!
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BAB 8 
Aplikasi Pembelajaran Geologi Gunung 

Api 

Hingga kini, masih banyak anggapan masyarakat Indonesia bahwa, 
ilmu kegunungapian memiliki aplikasi yang sempit, atau bahkan tidak 
aplikatif. Selama ini, banyak yang meyakini bahwa pembelajaran geologi 
gunung api hanya terbatas untuk penanggulangan bencana letusan 
gunung api dan pengembangan sumber daya panas bumi. Itulah sebabnya, 
tidak banyak ahli geologi yang serius mengembangkannya. Akibatnya, 
perkembangan ilmu kegunungapian di Indonesia sangat lambat, karena 
tidak banyak ahli geologi yang tertarik untuk mengembangkannya. 
Pada kenyataannya, banyak sekali manfaat dalam pembelajaran geologi 
gunung api. Selain dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan 
dan mitigasi bencana erupsi gunung api, manfaat mempelajari geologi 
gunung api dapat ditujukan untuk eksplorasi sumber daya mineral, 
energi (minyak bumi dan panas bumi), air tanah dan lahan, serta 
penanggulangan bencana geologi, yaitu longsoran, amblesan, distribusi 
dan tingkat kerusakan akibat gempa bumi, serta banjir. Di bidang 
eksplorasi sumber daya mineral; melalui pendekatan geologi gunung 
api yang cukup, dapat digunakan untuk menginterpretasi keberadaan 
dan potensi sumber daya mineral seperti emas, tembaga, perak, nikel, 
kobal, bijih besi dan logam-logam mulia hasil mineralisasi lainnya. Di 
bidang eksplorasi sumber daya energi (minyak dan gas bumi), pun kini 
PERTAMINA telah mengembangkan diri melakukan eksplorasi sumber 
daya energi minyak dan gas bumi di lingkungan geologi yang tersusun 
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atas batuan gunung api, seperti di Pegunungan Selatan. Hal itu diilhami 
oleh penemuan reservoir minyak bumi yang baik di Formasi Jatibarang, 
yang tersusun atas batuan gunung api, yaitu perlapisan breksi dan lava 
andesit, dengan beberapa batuan beku intrusi sill dan retas.

Keberadaan gunung api di Indonesia, dengan berbagai umur dari 
Masa Kini, Kuarter, Tersier hingga Pra-Tersier, menjadi bagian yang 
sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian negara. Sayangnya, 
keberadaan sumber daya geologi yang kebanyakan bersifat tak-
terbarukan tersebut, membutuhkan teknologi yang lebih tinggi dan 
biaya yang sangat banyak dalam rangka eksplorasi sumber daya alamnya. 
Melalui pendekatan kegunungapian, potensi sumber daya alam tersebut 
dapat diinterpretasi, berikut sifat dan arah sebarannya. Di sisi lain, dengan 
melimpahnya gunung api, baik yang masih aktif maupun yang telah mati, 
juga berpotensi terhadap berbagai bencana geologi gunung api gunung 
api gunung api, seperti letusan gunung api, banjir lahar, longsoran dan 
zona lemah yang lebih mudah tereaktivasi oleh gaya tektonika yang 
berpotensi gempa bumi.

A. Mitigasi Bencana Geologi Gunung Api

Lebih dari 80% permukaan bumi, baik di dasar laut hingga daratan 
tersusun atas jutaan hingga puluhan juta gunung api; baik yang masih 
menunjukkan aktivitasnya maupun yang telah inaktif. Lebih dari 500 
buah gunung api telah diidentifikasi di Indonesia; 128 di antaranya 
aktif, dan 84 masih menunjukkan aktivitasnya sejak 100 tahun terakhir. 
Gunung api-gunung api tersebut tersebar di sepanjang pulau Sumatra, 
Jawa, kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Halmahera, dan 
Ambon, hingga Papua Barat, serta masih banyak lagi gunung api-gunung 
api yang kini masih berada di dasar laut, yang belum teridentifikasi. 
Dalam beraktivitas, gunung api selalu membangun tubuhnya sendiri dan 
dalam periode tertentu sekaligus menghancurkan tubuhnya dan apa pun 
di sekitarnya. Hal itu, tentunya mendatangkan dampak negatif maupun 
positif bagi ekosistem di sekitarnya. Dampak yang ditimbulkannya 
tersebut, dari waktu ke waktu makin mendewasakan masyarakat yang 
tinggal di sekitarnya. Tidak dipungkiri bahwa lahan yang dibentuk oleh 
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hasil pelapukan aktivitas gunung api serta kandungan unsur-unsur/ 
gasnya dapat menyuburkan lahan pertanian. Ironisnya, meskipun lahan 
tersebut sangat subur, dari waktu ke waktu, tetap saja terancam akan 
bahaya gunung api, baik langsung maupun tidak langsung. Emisi gas 
yang dihasilkan oleh aktivitas gunung api, kita sadari maupun tidak, telah 
berperan besar dalam kehidupan, seperti dalam bertahan hidup dan 
berevolusi. Selama era pembentukan bumi, letusan gunung api telah 
membentuk bentang alam yang indah, berupa pegunungan, paparan, 
dataran dan lembah. Bentang alam tersebut makin diperindah oleh 
proses-proses eksogen berupa pelapukan dan erosi, serta pembentukan 
soil yang subur, sehingga vegetasinya lebat dan terlihat warna hijau atau 
biru dari kejauhan.

Sejarah Kebencanaan yang Dipicu oleh Aktivitas Gunung Api

Telah disebutkan di depan bahwa aktivitas gunung api dapat 
mendatangkan dampak positif maupun negatif. Hal yang paling dirasakan 
masyarakat dan mendatangkan traumatik yang berkepanjangan adalah 
dampak negatif, yaitu bencana alam. Dalam sejarah kebencanaan akibat 
aktivitas gunung api, letusan dengan sekala yang besar dan berdampak 
bencana dengan intensitas tinggi, tidak berlangsung pada setiap gunung 
api, serta tidak berlangsung dalam tiap-tiap periode erupsinya. Letusan 
dengan intensitas yang tinggi hanya berlangsung dalam periode waktu 
aktivitas yang lama, misalnya sekali dalam ratusan hingga ribuan tahun. 
Sejarah mencatat bahwa letusan-letusan gunung api dengan indeks 
letusan 4–8 memiliki periode kebencanaan yang sangat panjang. Jadi, 
gunung api yang dalam waktu lebih dari 100 tahun tidak menunjukkan 
aktivitasnya justru harus diwaspadai, karena mungkin saja selama 
inaktif 100 tahun atau lebih tersebut, gunung api tersebut justru sedang 
mengumpulkan energi untuk beraktivitas. Jika hal itu terjadi, maka 
erupsinya dimungkinkan dapat berintensitas sangat besar.

Sedikitnya 13 kali letusan gunung api dengan intensitas yang sangat 
besar dan memakan korban jiwa yang sangat banyak, telah terjadi 
di seluruh dunia sejak 2000 tahun yang lalu (Tabel 8.1). Umumnya, 
bencana terbesar yang ditimbulkannya dihasilkan dari semburan/ aliran 
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awan panas, sebagai contoh adalah letusan Gunung Pinatubo Juni 1991; 
hembusan awan panas guguran kubah lava seperti yang terjadi di Dusun 
Turgo pada 22 November 1994; debris avalans di Kali Bladag oleh Gunung 
Kelud pada 1991 dan lahar Gunung Galunggung 1989; serta erupsi G. St. 
Helens pada 1980.

Tabel 8.1. Letusan-letusan besar gunung api di dunia yang 
banyak memakan korban jiwa 

Erupsi Gunung Api Tahun Tinggi kolom 
letusan (km)

 ILG Deskripsi Korban 

Vesuvius 79 ? 7 ? ?
Taupo 181 51 7  ? ~
Baekdu 969 25 6–7  ?  ?
Kuwae 1452  ? 6 −0.5  ?
Huaynaputina 1600 46 6 −0.8 ≈1400
Tambora 1815 43 7 −0.5 > 71,000
Krakatau 1883 25 6 −0.3 36,600
Santamaría 1902 34 6 Tanpa anomali 7,000–13,000
Katmai 1912 32 6 −0.4 2
Mt. St. Helens 1980 19 5 Tanpa anomali 57
El Chichón 1982 32 4–5  ? > 2,000
Nevado del Ruiz 1985 27 3 Tanpa anomali 23,000
Pinatubo 1991 34 6 −0.5 1202

(Sumber: Oppenheimer, 2003), dan Smithsonian Global Volcanism Program; ILG: 
indeks letusan gunung api).

Contoh bencana alam gunung api adalah guguran awan panas di 
desa Kaliadem, lereng selatan Gunung Api Merapi pada 15 Juni 2006 
yang mengubur banker Kaliadem dan menewaskan 2 orang relawan, 
serta mengubur daerah wisata Kaliadem. Bencana letusan Gunung Api 
Merapi pada tanggal 24 Oktober 2010, menelan sedikitnya 250 korban 
jiwa, harta benda, dan tempat tinggal (Gambar 8.1). Abu dan debu hasil 
erupsi gunung api dapat merusak pertanian. Kasus ini biasa terjadi saat 
aktivitas Gunung Api Merapi meningkat, seperti pada periode aktif 1994, 
1997, 2002, 2006, 2013, dan 2014.Letusan Gunung Vesuvius di Italia 
yang terjadi pada 24 dan 25 Agustus 79 M, telah menghancurkan dan 
mengubur Kota Pompeii, Stabei, dan Herculaneum. Sekitar 20.000 jiwa 
dan ribuan tempat tinggal terkubur oleh material rempah gunung api 
tersebut (Gambar 8.2). 
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Gambar 8.1. Atas: Erupsi Gunung Api Merapi pada 5 November 2010. Bawah: 
Korban seruakan awan panas Gunung Api Merapi pada 25 Oktober 2010 di 

Ngepring (Kecamatan Cangkringan) (Foto: Anonim [Relawan Korban Merapi], 
2010).

Letusan Gunung Api Galunggung pada 5 Mei 1982 (VEI=4) disertai 
suara dentuman, pijaran api, dan kilatan halilintar. Erupsinya sendiri 
berlangsung selama 9 bulan yang berakhir pada 8 Januari 1983. Selama 
periode letusan ini, sekitar 18 orang meninggal, sebagian besar karena 
kecelakaan lalu lintas, usia tua, kedinginan dan kekurangan pangan. 
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Letusan pada periode ini juga telah menyebabkan berubahnya peta 
wilayah beberapa kecamatan di sekitarnya pada radius 20 km dari kawah 
Galunggung, mencakup Kecamatan Indihiang, Sukaratu, dan Leuwisari. 
Lahar Galunggung tersebut telah merendam seluruh lahan pertanian di 
Desa Sindanggalih, Bendungan hingga Bantar dan Kecamatan Indihiang di 
Tasikmalaya. Erupsi gunung api tersebut juga telah mengubah peta rawan 
bencana Gunung Galunggung. Perubahan peta wilayah disebabkan oleh 
terputusnya jaringan jalan dan aliran sungai serta areal perkampungan, 
oleh sedimentasi lahar. Begitu pula lahar Gunung Kelud pada 1 Mei 
1919 yang lumpur panasnya menelan sedikitnya 5000 korban jiwa dan 
mengubur lahan pertanian di sepanjang Sungai Lahar dan Sungai Bladag, 
seperti dari Desa Jengglong sampai Desa Parerejo di sisi barat Gunung 
Kelud. 

Gambar 8.2. Sisa reruntuhan dampak bencana letusan Gunung Vesuvius pada 
24 dan 25 Agustus 79 M dilatarbelakangi gunung api itu (www.volcano.und.

nodak.edu).

Letusan gunung api juga dapat mengacaukan navigasi pesawat, abu, 
dan debu gunung api menghalangi jarak pandang pilot. Dampak lain yang 
ditimbulkan adalah kebakaran, contoh: di Kalapana (Hawaii) oleh lava 
Gunung Kupainaha pada 1991. Erupsi gunung api juga dapat membentuk 
rekahan di permukaan; akibat tenaga inflasi sebelum erupsi. Contoh: 
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rekahan di Kapoho (Hawaii) oleh erupsi Gunung Kilaeua 1960. Letusan 
gunung api juga telah memicu terjadinya tsunami, contoh: letusan 
Gunung Api Krakatau pada 26 Agustus 1883, yang menimbulkan tsunami 
setinggi 36 meter dan memakan 36.000 korban jiwa di sepanjang Selat 
Sunda. Letusan tersebut menghancurkan puncak Gunung Api Krakatau 
dan melahirkan Gunung Anak Krakatau, menyisakan Pulau Rakata di 
sebelah selatan, Pulau Verlaten dan Pulau Lang di sebelah utara (Simkin 
& Fiske, 1983; Gambar 8.3).

 

Gambar 8.3. Krakatau sebelum dan setelah letusan 26 Agustus 1883 (kiri); 
Geomorfologi Anak Krakatau, Lang dan Verlaten (kanan) (Simkin & Fiske, 

1983).

Disebutkan dalam berbagai tulisan bahwa ledakan Gunung Api 
Krakatau sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan letusan Gunung 
Toba dan Gunung Tambora di Indonesia, Gunung Taupo di Selandia Baru 
dan Gunung Katmai di Alaska (dalam Simkin & Siebert, 1994). Namun 
pada saat erupsi gunung api tersebut berlangsung, populasi masyarakat 
yang tinggal di sekitarnya masih jarang. Sementara ketika Gunung Api 
Krakatau meletus, populasi manusia sudah cukup padat, sains, dan 
teknologi telah berkembang, telegraf telah ditemukan, dan kabel bawah 
laut telah dipasang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa saat itu 
teknologi informasi sedang tumbuh dan berkembang. Dilaporkan bahwa 
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letusan Gunung Api Krakatau pada masa itu merupakan bencana yang 
sangat besar pertama di dunia setelah penemuan telegraf bawah laut. 
Sayangnya, kemajuan teknologi tersebut belum diimbangi dengan 
kemajuan di bidang geologi; para ahli geologi saat itu belum mampu 
menjelaskan letusan tersebut. Menurut Simkin dan Fiske (1983), 
tsunami yang ditimbulkan oleh letusan Gunung Api Krakatau tersebut 
terekam hingga Samudra India, Samudra Pasifik, pantai barat Amerika, 
Amerika Selatan, dan Terusan Inggris. Awan gelap dirasakan hingga New 
York yang berjarak 4828 km dari Gunung Krakatau. Letusan tersebut 
dicirikan oleh nilai Indeks Letusan Gunung api (ILG) 6 dan tenaga yang 
dilepaskannya mencapai 200 mega ton TNT (Pararas-Carayannis, 1974). 
Sebagai perbandingan, kekuatan bom di Hiroshima dan Nagasaki 
(Jepang) pada tanggal 16 Agustus 1945 adalah 20 ribu ton. Meskipun 
letusan Krakatau pada 1883 dikategorikan besar, namun letusan Gunung 
Santorin (Thera) di Samudra Aegean pada abad ke 5 SM dengan ILG 6 
intensitasnya 1,5x lebih kuat dari Krakatau 1883. Bencana gunung api 
yang lain adalah lahar. Lahar dari Gunung Nevado del Ruiz (Columbia) 
pada 13 November 1985 mencapai Desa Armero di sepanjang Sungai 
Lagunilas dan Guali sejauh 70 km, menelan 22.000–27.000 korban 
jiwa, serta mengendapkan sedimen setebal 4–10 m (Parnell dan Burke, 
1990). Lahar letusan Gunung Api Kelud pada tahun 1990 menewaskan 
~33 orang, serta 500 rumah dan 55 sekolahan rusak berat di sepanjang 
Kali Bladag. Contoh bencana lahar yang lain adalah lahar di Gunung 
Pinatubo (1991), El Palmar (1989), St. Hellens (1982), Villarrica (1984), 
Galunggung (1994) dan lain-lain. Untuk dapat bertahan di lingkungan 
gunung api, diperlukan manajemen bencana, yaitu perencanaan yang 
matang dan pemahaman akan aktivitasnya. Bencana letusan gunung api 
adalah salah satu bencana geologi gunung api gunung api gunung api 
yang dapat dipelajari mekanisme dan periodisasinya, sehingga korban 
jiwa yang ditimbulkannya dapat diminimalkan.

Bahaya Gunung Api

Di dalam bab-bab sebelumnya, ditunjukkan bahwa proses atau 
kegiatan gunung api ternyata berbahaya terhadap keselamatan jiwa 
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manusia, harta benda dan lingkungan hidup. Setiap jenis kegiatan 
gunung api mempunyai sifat dan tingkatan bahaya yang berbeda satu 
dengan lainnya. Selain itu, bahaya gunung api ada yang secara langsung 
berhubungan dengan kegiatan gunung api dan ada yang tidak langsung. 
Untuk mencermati bahaya gunung api maka sistematika uraiannya 
(meliputi terminologi, klasifikasi bahaya gunung api, jenis bahaya primer 
dan jenis bahaya sekunder) adalah sebagai berikut.

Terminologi

Tilling (1989) mendefinisikan bahaya gunung api (volcanic hazards) 
adalah the probability of a given area being affected by potentially 
destructive volcanic processes or products within a given of time 
(probabilitas/kemungkinan suatu daerah dilanda oleh proses-proses 
gunung api atau hasil-hasil kegiatan gunung api yang berpotensi merusak 
pada waktu tertentu). Dari pernyataan ‘probabilitas’ dimaksudkan bahwa 
bahaya gunung api itu masih bersifat ancaman atau belum melanda 
suatu tata lingkungan hidup dan belum menimbulkan korban jiwa serta 
kehilangan harta benda. Kata ‘daerah’ diartikan wilayah atau kawasan 
yang terletak di dekat dengan gunung api sebagai tata lingkungan hidup 
dan tempat kehidupan manusia. Kata ‘bahaya’ memberikan pencerminan 
selalu berhubungan dengan kehidupan manusia, kekayaan harta benda, 
dan lingkungan hidupnya. Letusan/ kegiatan gunung api tidak dipandang 
berbahaya bila daerah yang akan terlanda terletak jauh dari permukiman 
atau lingkungan hidup manusia. Proses dan hasil kegiatan gunung api 
mencakup seluruh proses dan hasil erupsi gunung api, baik eksplosif 
maupun efusif serta proses ikutannya seperti lahar dan banjir. Bahaya 
gunung api dapat terjadi akibat letusan, lelehan, dan hembusan gas 
yang dapat mengancam tata lingkungan hidup dan keselamatan jiwa 
manusia. Bahaya gunung api dapat dijumpai di udara, air, di permukaan 
tanah, dan di bawah permukaan tanah. Bahaya di udara seperti oleh 
hembusan gas, debu, dan abu yang disemburkan ke udara atau jatuhan 
balistik material gunung api. Bahaya di air dapat dijumpai akibat gas dan 
material gunung api yang masuk ke dalam tubuh air, hingga mengubah 
komposisi dan sifat fisik, kimia, dan biologi air. Bahaya di permukaan 
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tanah dapat berupa aliran lava dan aliran awan panas, jatuhan batu pijar 
dan abu gunung api, debris/ longsoran, hembusan gas beracun, dan 
lahar yang dapat melanda manusia, binatang ternak, lahan pertanian, 
dan budi daya yang lain. Bahaya gunung api di bawah permukaan yaitu 
pencemaran air tanah oleh unsur-unsur bahan beracun dan berbahaya. 
Namun, dapat dipastikan bahwa bahaya gunung api bersifat periodik, 
artinya tidak berlangsung terus-menerus. Setiap gunung api, baik yang 
diketahui aktivitasnya maupun yang tidak tercatat aktivitasnya, memiliki 
potensi bahaya sepanjang gunung api tersebut masih menunjukkan 
aktivitas normalnya.

Bahaya gunung api yang telah memakan korban jiwa, serta 
menimbulkan penderitaan dan kerusakan maka disebut bencana 
gunung api. Carter (1991) mendefinisikan bencana (disasters) adalah 
an event, natural or man-made, sudden or progessive, which impacts 
with such severity that the affected community has to respond by taking 
exceptional measures (bencana adalah suatu peristiwa, alamiah atau 
perbuatan manusia, secara mendadak atau berlangsung cepat yang 
mengakibatkan penderitaan berat sehingga masyarakat yang tertimpa 
harus menanggulangi dengan berbagai usaha secara luar biasa). Kejadian 
bencana tersebut biasanya dicirikan oleh:

- pola kehidupan normal yang terganggu; biasanya keras, tidak 
mengenal ampun, tiba-tiba, tidak diharapkan dan mencakup daerah 
yang cukup luas;

- menimbulkan efek kematian, cidera dan berbagai jenis gangguan 
kesehatan manusia;

- berakibat buruk terhadap struktur sosial, seperti kehancuran/ 
kerusakan harta benda, sistem/tata pemerintahan, bangunan, 
komunikasi dan pelayanan umum;

- masyarakat tertimpa bencana memerlukan tempat tinggal darurat/
sementara (barak pengungsian), bahan makanan, pakaian, obat-
obatan dan perawatan sosial;
Bencana secara garis besar dibagi menjadi bencana alam (natural 

disasters) dan bencana akibat perbuatan manusia (man-made disasters). 
Bencana akibat erupsi gunung api dikategorikan sebagai bencana geologi. 
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Suatu perkiraan jumlah kerugian karena kerusakan/ kehilangan harta 
benda serta jumlah korban jiwa yang akan terjadi apabila bahaya gunung 
api melanda suatu daerah disebut risiko. Besarnya nilai risiko ditunjukkan 
dengan persamaan (Tilling, 1989): risk = (value) x (vulnerability) x 
(hazard). Value adalah besarnya nilai objek bencana; meliputi jumlah 
jiwa, nilai harta benda dan sarana/ prasarana umum dan kapasitas 
berproduksi yang terancam. Vulnerability adalah persentase nilai yang 
akan hilang di daerah bahaya apabila terlanda bencana. Hazard adalah 
berbagai potensi bahaya gunung api yang mengancam daerah tersebut. 
Semakin besar nilai objek bencana dan semakin besar potensi bahaya 
yang ada, maka nilai risikonya makin tinggi. Contoh: di daerah seputar 
gunung api yang penduduknya padat serta penuh dengan kegiatan 
usaha/ perekonomian, dengan intensitas dan frekuensi letusan gunung 
api tinggi maka risiko bahayanya sangat tinggi.

Klasifikasi Bahaya Gunung api

Secara umum semakin lama suatu gunung api beristirahat maka 
erupsi yang akan datang dapat sangat dahsyat. Ini berarti ancaman 
bahayanya semakin besar karena selain mengancam daerah yang lebih 
luas, selama waktu istirahat panjang itu permukiman dan kegiatan 
manusia terus meningkat dan cenderung mendekati lokasi sumber 
bencana. Sementara itu pemahaman, kesadaran, dan kewaspadaan 
terhadap ancaman bahaya semakin berkurang. Untuk itu, berdasarkan 
waktu kejadian, bahaya gunung api dapat dibagi menjadi empat 
golongan.

1. Bahaya gunung api jangka panjang, bila kejadiannya kurang dari 
1 kali dalam kurun waktu 100 tahun, sebagai contoh Gunung Api 
Agung di Bali, Gunung Api St. Helens di Amerika Serikat, Gunung Api 
Pinatubo di Filipina dan Gunung Api Unzen di Jepang.

2. Bahaya gunung api jangka menengah, jika kejadian letusan paling 
tidak satu kali dalam waktu antara 50–100 tahun, umpamanya 
Gunung Api Kie Besi di Maluku Utara.

3. Bahaya gunung api jangka pendek, kalau kegiatan gunung api yang 
membahayakan terjadi paling tidak satu kali dalam waktu 10–50 
tahun, misalnya Gunung Api Kelut di Jawa Timur dan Gunung 
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Gamalama di Ternate, Maluku Utara.
4. Bahaya gunung api jangka sangat pendek, bila kegiatannya sangat 

sering, paling tidak satu kali setiap 10 tahun. Contoh gunung api 
yang sangat aktif ini adalah Gunung Api Merapi di Jawa Tengah, 
Gunung Api Semeru di Jawa Timur, Gunung api Lokon dan Gunung 
Api Karangetang di Sulawesi Utara.
Kadang-kadang sebuah gunung api dapat mempunyai tingkat 

bahaya bervariasi dari kurun waktu sangat pendek hingga kurun waktu 
sangat panjang. Hal itu tergantung pada tingkat kegiatannya. Gunung 
api yang berada pada tahap pembangunan kerucutnya, biasanya 
erupsinya berlangsung secara berselingan antara eksplosif dan efusif. 
Sebaliknya pada fase penghancuran, yang terjadi setelah masa istirahat 
panjang, erupsinya merupakan tingkatan bahaya berjangka panjang 
(Bronto, 1983a). Namun, gunung api yang tingkatan bahayanya beragam 
(seperti Gunung Api Krakatau di Selat Sunda (Simkin & Fiske, 1983; 
Kusumadinata, 1979), Gunung Api Galunggung di Tasikmalaya (Bronto, 
1986) dan Gunung Api Batur di Bali (Bronto, 2000b), frekuensi erupsinya 
sekali dalam 10–50 tahun (menengah).

Berdasarkan proses erupsinya, bahaya gunung api dapat dibagi 
menjadi bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer adalah 
bahaya yang timbul secara langsung pada saat terjadi erupsi. Bahaya 
sekunder adalah bahaya yang terjadi secara tidak langsung setelah 
erupsi berlalu atau pada fase istirahat. Tabel 8.2 menunjukkan berbagai 
jenis bahaya primer dan bahaya sekunder.

Tabel 8.2. Berbagai jenis bahaya primer dan bahaya sekunder 
sebagai akibat kegiatan/ letusan gunung api 

Bahaya Primer Bahaya Sekunder
1. Awan panas (aliran dan seruakan 
piroklastik)

1. Lahar hujan

2. Lontaran/ hujan batu (pijar) 2. Banjir bandang/ galodo
3. Longsoran batuan gunung api 3. Pencemaran air tanah & permukaan
4. Lahar letusan 4. Kekurangan air bersih dan sehat
5. Aliran lava 5. Kelaparan dan penyakit menular
6. Hujan abu
7. Tsunami/ gelombang pasang air laut
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8. Gas beracun
9. Gempa bumi
10. Hentakan udara & petir
11. Deformasi permukaan tanah
12. Anomali geotermal/ letusan freatik
13. Anomali air tanah
14. Lubang letusan baru

(dimodifikasi dari Anonim, 1997; Blong, 1984; Bronto, 1994, 1995a; Sriwana, 1998 
dan Tilling, 1989).

Macam-macam Bahaya Primer

Awan panas merupakan jenis bahaya gunung api yang paling fatal 
karena mampu bergerak sangat cepat dan bersuhu tinggi. Makhluk 
hidup yang terlanda awan panas, selalu meninggal, hilang, tertimbun 
atau hangus menjadi arang, sebagaimana yang terjadi pada erupsi 
Gunung Merapi pada Oktober 2010. Awan panas dapat menimbulkan 
kebakaran hutan, perumahan, dan ternak. Meskipun jarak jangkauannya 
lebih pendek, dalam beberapa hal awan panas guguran lebih berbahaya 
daripada awan panas letusan karena kejadiannya sangat mendadak dan 
waktunya kapan saja. Seruakan hidroklastik sebagai akibat letusan freatik 
atau sering disebut base surge mempunyai suhu relatif rendah, tetapi 
tenaga hembusannya cukup kuat untuk merusak lingkungan hidup. 
Makhluk hidup dapat meninggal karena saluran pernapasannya tertutup 
debu. Seruakan hidroklastik ini dapat mencapai jarak lebih kurang 15 km 
dari lubang letusan.

Tabel 8.3. Korban manusia sebagai akibat letusan gunung api 
dari tahun 1900 sampai dengan 1986 

Sebab Utama Jumlah Jiwa Persentase
1. Aliran piroklastik dan longsoran gunung 
api

36.800 48,4

2. Lahar dan banjir 28.400 37,4
3. Kelaparan, penyakit (purna letusan) 3.200 4,2
4. Jatuhan piroklastik 3.000 4,0
5. Gas racun dan hujan air asam 1.900 2,5
6. Tsunami 400 0,5
7. Aliran lava 100 0,1
8. Lain-lain/ tidak jelas 2.200 2,5

(Tilling, 1989).
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Semakin besar tingkat letusan gunung api, jangkauan awan panas 
pun lebih luas dan lebih jauh. Sebagai contoh letusan Gunung Pinatubo 
pada tahun 1991 di Filipina dengan nilai ILG sekitar 4, awan panasnya 
berjarak luncur terjauh 22 km dari kawah (Newhall & Punongbayan, 
1996). Sementara itu letusan Gunung Api Krakatau pada tahun 1883, 
dengan nilai ILG 6, awan panasnya mampu mencapai daratan Sumatra 
yang berjarak sekitar 30 km (Simkin & Fiske, 1983; Bronto, 1983a; 
Verbeek, 1885). Letusan gunung api secara vertikal dapat melontarkan 
batu (bom/blok) sebagai ballistic projectiles yang masih membara atau 
berpijar. Kecepatan lontaran dapat mencapai 300 m/det., jarak horizontal 
lontaran dapat mencapai 5 km dari kawah dan menyebar ke segala arah. 
Akibat lontaran ini juga sangat fatal bagi makhluk hidup disamping 
merusakkan bangunan dan menyebabkan kebakaran karena pada waktu 
jatuh temperaturnya masih sangat panas.

Bahaya longsoran batuan gunung api adalah terkuburnya tata 
lingkungan hidup secara permanen karena tebal endapan dapat mencapai 
30 – 50 meter, bahkan dalam beberapa hal bisa mencapai 100 meter. 
Lebih dari itu jarak longsoran juga sangat jauh dan sebarannya sangat 
luas. Misalnya, endapan longsoran di Gunung Raung menyebar sejauh 
79 km dan luasnya mencapai ratusan kilometer persegi (Bronto, 2001b). 
Dari hasil penelitian penulis itu ternyata Indonesia sangat berpotensi 
terjadinya longsoran batuan gunung api bersekala besar karena sebagian 
besar gunung apinya berupa kerucut komposit. Sekalipun kejadiannya 
sangat jarang, tetapi karena pemahaman terhadap proses longsoran ini 
belum jelas, kesadaran penduduk akan jenis bahaya ini dapat dikatakan 
tidak ada serta pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya longsoran 
juga belum ada maka apabila hal ini terjadi akan merupakan becana 
yang sangat besar dan mengerikan bagi kehidupan manusia. Bahaya 
lahar letusan juga sangat besar karena bisa sangat mendadak terutama 
di daerah hilir sungai. Semakin besar volume air di dalam danau kawah 
maka bahaya lahar letusan juga semakin besar. Sementara itu, penduduk 
di hilir sungai tidak menyadari akan adanya ancaman bahaya dari hulu 
sungai yang datangnya secara mendadak. Gunung api yang pernah 
menghasilkan lahar letusan antara lain Gunung Api Kelut di Jawa Timur 
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dan Gunung Api Awu di Kepulauan Sangihe (Kusumadinata, 1979). Tabel 
8.4 menunjukkan hubungan volume air danau kawah dan jumlah korban 
sebagai akibat lahar letusan Gunung Api Kelut. Akibat lebih lanjut, daerah 
yang terlanda oleh lahar letusan akan rusak dan sebagian terpendam 
oleh endapan lahar.

Bahaya aliran lava terutama mengubur tata lingkungan hidup 
secara permanen. Namun karena kecepatan alirannya sangat lambat 
orang masih mempunyai waktu untuk menyelamatkan diri. Korban 
dapat terjadi pada orang yang menonton aliran lava di depan jeram 
atau air terjun. Pada saat melalui jeram itu aliran lava akan runtuh dan 
mengeluarkan semburan gas panas. Orang yang kebetulan berdiri di 
dekatnya akan terkena semburan gas panas itu sehingga mengakibatkan 
kematian atau luka bakar.

Bahaya hujan abu lebat yang mempunyai ketebalan endapan 
lebih dari 4 cm akan menyebabkan robohnya atap rumah, putusnya 
kawat listrik dan kabel telepon, serta hujan asam. Hujan abu itu akan 
menjadi lebih berat apabila lembap atau basah karena bersamaan 
dengan hujan air. Tanam-tanaman yang tertimpa hujan abu akan layu, 
kering, dan akhirnya mati. Orang yang menghirup abu akan menderita 
sakit pernapasan (asphyxia dan silicosis) dan juga iritasi pada mata. Abu 
gunung api juga sangat berbahaya bagi pesawat terbang. Berhubung abu 
gunung api tidak dapat dideteksi dengan radar yang ada di pesawat udara 
maka jika abu itu masuk ke dalam mesin jet menyebabkan mesin itu mati 
dan pesawat terbang dapat jatuh. Ini terjadi pada 1982 saat Gunung 
Api Galunggung meletus dan pesawat Boeing 747 milik British Airways 
terbang dari Kualalumpur menuju Perth melintas di atas Jawa Barat. 
Sebagai akibatnya abu Gunung Api Galunggung masuk ke dalam mesin 
jet sehingga keempat mesin jet itu mati dan pilotnya Kapten Eric Moody 
harus melakukan pendaratan darurat di Lapangan Terbang Kemayoran, 
Jakarta (Tootell, 1985). Beruntung bahwa pada saat mendekati landasan 
ada mesin jet yang berhasil dihidupkan kembali sehingga pendaratan 
darurat dapat berjalan lancar, dan meskipun pesawat mengalami 
kerusakan tetapi seluruh awak pesawat dan penumpang dapat 



231Vulkanologi

diselamatkan. Gangguan penerbangan juga terjadi lagi pada saat Mt. 
Pinatubo di Filipina meletus tahun 1991.

Tabel 8.4. Letusan Gunung Api Kelut yang membentuk lahar 
letusan, volume air danau kawah dan jumlah korban manusia. 
Letusan pada tahun 1990 korban tidak disebabkan oleh lahar 

letusan tetapi oleh awan panas dan sebab-sebab yang lain

Tahun Letusan
Volume air kawah 

(x 106 m3)
Volume batuan 

(x 106 m3)
Jumlah korban 

jiwa
1919 40 2 5.160
1951 1,8 200 7
1966 21,6 90 210
1990 2,5 120 33

(dimodifikasi dari Matahelumual, 1982 & Alzwar, 1985).

Bahaya tsunami melanda daerah pantai, seperti pada waktu letusan 
Gunung Api Krakatau1883 di Selat Sunda. Seluruh pantai selatan Sumatra 
dan pantai barat Jawa terlanda gelombang pasang air laut. Pada awalnya 
air laut surut secara tiba-tiba tetapi kemudian datang bergelombang 
hingga mencapai ketinggian 10–25 menyerang daerah dataran pantai dan 
kemudian menggerus dan mengangkut benda apa saja di pantai untuk 
dibawa ke tengah laut. Akibat tsunami letusan Gunung Api Krakatau itu 
lebih dari 36.000 orang meninggal dunia (Verbeek, 1885; Kusumadinata, 
1979; Simkin & Fiske, 1983).

Gas beracun juga berakibat sangat fatal bagi kehidupan. Misalnya 
pada waktu letusan Sinila di Dieng, Jawa Tengah pada tahun 1979 
sebanyak 149 orang meninggal dunia akibat menghirup gas racun 
(Matahelumual, 1982). Dalam keadaan tenang atau tidak ada 
peningkatan kegiatan gunung api di daerah Dieng, gas beracun itu hanya 
terkonsentrasi di dalam kawah atau rekahan-rekahan di dalam tanah. 
Anak-anak sering bermain dengan menangkap binatang seperti capung 
dan kadal untuk dimasukkan ke dalam rekahan sehingga binatang 
tersebut mati. Namun pada saat terjadi letusan freatik gas beracun itu 
keluar dari lubang rekahan yang memotong jalan raya menuju Kota 
Kecamatan Batur dan terletak cukup jauh dari Kawah Sinila. Penduduk 
yang ketakutan dan panik karena mendengar suara letusan dari Kawah 
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Sinila mencoba menyelamatkan diri pergi ke Kota Batur melalui jalan 
raya dan jalan setapak di mana gas beracun sedang keluar. Berhubung 
gas beracun itu tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa maka 
penduduk tidak menyadari akan bahaya dan menghirupnya sehingga 
mereka meninggal di tempat itu juga. Di Cameroon, gas beracun keluar 
dari dalam danau maar yang bernama Lake Monoun pada tahun 1984 
(Sigurdsson et al., 1987) dan di Lake Nyos pada tahun 1986 (Kling et al., 
1987) juga menyebabkan banyak korban jiwa. Gas racun itu antara lain 
CO, CO2, gas belerang (SO2, H2S), Cl, F, As dan gas cyanida. Gas beracun 
tersebut dapat berbentuk fumarol, solfatara dan mofet yang letaknya 
cukup jauh dari kawasan gunung api aktif.

Gempa bumi akibat kegiatan gunung api umumnya tidak berbahaya 
karena berskala kecil (≤ 1 skala Richter). Namun apabila pada saat terjadi 
kegiatan gunung api juga terjadi gempa bumi tektonika yang bersekala 
lebih besar maka bahaya gempa bumi itu juga dapat mengakibatkan 
kerusakan dan korban jiwa. Letusan gunung api yang diawali oleh gempa 
bumi tektonika antara lain Gunung Api Colo di Una-una pada tahun 1983.

Hentakan udara atau goncangan udara (air shocks) terjadi karena 
letusan gunung api menghasilkan gelombang udara supersonik yang 
cukup kuat untuk memecahkan kaca jendela dari jarak beberapa 
kilometer. Kejadian ini bersamaan dengan lontaran bomb dan blok gunung 
api, tetapi goncangan udara mempunyai pengaruh pada jarak yang lebih 
jauh. Petir atau halilintar sering menyertai erupsi gunung api sebagai 
perbedaan muatan listrik antara bahan letusan di dalam kolom erupsi 
dengan atmosfer. Dalam beberapa hal, petir dan perpindahan muatan 
listrik bertenaga tinggi terjadi hingga beberapa kilometer dari gunung 
api yang sedang meletus. Bahaya petir gunung api ini menyebabkan mati 
hangus sama seperti tersambar geledek atau halilintar.

Deformasi permukaan tanah (ground deformations) dapat terjadi 
karena longsoran gravitasi dari lereng gunung api, longsoran dinding 
kawah dan graben, serta terjadinya intrusi magma dangkal. Pergerakan 
horisontal lebih dari 100 meter pernah terjadi pada letusan pembentukan 
kubah lava Showa Sin-Zan Gunung Api Usu tahun 1943 di Hokkaido, 
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Jepang (Macdonald, 1972). Gerakan deformasi ini dapat berupa sesar, 
rekahan dan undulasi permukaan tanah. Gerakan deformasi permukaan 
tanah juga berakibat cukup serius terutama berhubungan dengan injeksi 
magma selama pembentukan gunung api monogenesa.

Anomali geotermal (geothermal anomalies) terjadi karena 
peningkatan dan fluktuasi dari temperatur bawah permukaan yang 
biasanya berasosiasi dengan kegiatan gunung api. Pembentukan fumarol 
baru dan permukaan beruap (steaming ground) dapat mematikan 
tumbuh-tumbuhan, melabilkan lereng dan menyebabkan subsiden atau 
amblesan. Suatu sistem air tanah di mana gradien panas mendekati titik 
didih dapat menyebabkan kelabilan tanah dan batuan di atasnya. Dalam 
beberapa hal, letusan freatik dapat terjadi sehingga membentuk maar. 
Evaluasi bahaya di daerah kaldera dan kompleks gunung api sangat penting 
manakala terjadi perkembangan sistem hidrotermal hingga di luar tubuh 
gunung api. Bahaya ini sering dapat diketahui dengan pemetaan zona 
alterasi pada dan di sekitar gunung api, pengukuran degassing terhadap 
gas dalam tanah, misal 222Rn, He, Hg, dan CO2, serta penyelidikan 
geofisika, terutama menggunakan metode geolistrik. Pengeboran dapat 
memberikan informasi peningkatan temperatur dan perluasan sistem 
hidrotermal. Model-model aliran multifase dan aliran panas di dalam 
sistem hidrotermal dapat membantu dalam memperkirakan bagaimana 
hubungan anomali geotermal dengan kegiatan gunung api baru atau 
intrusi magma.

Kegiatan gunung api, intrusi retas dan sill yang berasosiasi dengan 
deformasi kerak bumi dapat berpengaruh terhadap muka air tanah, 
temperatur, suplai mata air dingin, mata air panas dan geiser. Hal itu 
apabila mencakup daerah yang luas dapat memengaruhi sistem air 
tanah regional. Teknik untuk mengevaluasi bahaya anomali air tanah 
(ground water anomalies) mirip dengan metode yang digunakan untuk 
mengevaluasi anomali geotermal, yaitu dengan pemetaan, data bor, 
dan survei geofisika. Pada saat ini model numerik sedang dikembangkan 
untuk mempelajari akibat injeksi retas terhadap aliran air tanah regional.

Kegiatan gunung api pada suatu daerah dapat menghasilkan lubang 
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letusan baru (opening of new vents), diawali dengan pembentukan zona 
rekahan yang mencapai jarak beberapa kilometer, tetapi biasanya erupsi 
terjadi pada satu titik serta membentuk kerucut sinder atau aliran lava. 
Interaksi antara magma dengan air tanah menghasilkan letusan freatik 
dan membentuk maar. Erupsi dapat berlangsung beberapa jam hingga 
tahunan, seperti pembentukan Gunung Api Paricutin di Mexico antara 
1943 – 1952 (Macdonald, 1972). Apabila berasosiasi dengan struktur 
gunung api besar, misalnya gunung api tameng atau kaldera, lubang 
letusan baru sering muncul di sepanjang zona rekahan (rift zones). 
Lubang letusan baru dapat pula terbentuk di daerah kompleks gunung 
api (volcanic fields) yang tidak berasosiasi dengan struktur gunung api 
besar. Sebagai contoh terbentuknya Gunung Anyar di kompleks Gunung 
Api Lamongan Jawa Timur pada tahun 1898 (Kusumadinata, 1979). 
Dalam hal ini distribusi lubang letusan sering dikontrol oleh struktur 
regional dan lubang letusan dapat pula tersebar secara acak di dalam 
kawasan gunung api itu. Lubang letusan baru dapat menjadi sumber 
bahaya yang serius dengan mengeluarkan sejumlah besar jatuhan 
piroklastik (lontaran batu dan hujan abu) serta aliran lava.

Manakala terjadi hujan lebat dan lama di daerah puncak dan 
lereng gunung api maka air hujan akan bercampur dengan endapan 
piroklastik dan bahan lepas lainnya kemudian mengalir turun melalui 
lembah-lembah sungai membentuk lahar hujan. Bahaya lahar hujan 
ini sama dengan lahar letusan, yaitu merusak dan menimbun daerah 
permukiman penduduk serta daerah pertanian di kaki dan dataran di 
sekeliling gunung api.

Gunung api dengan tingkat kegiatan hidrotermal sangat aktif dan 
kebetulan mempunyai danau kawah maka air di dalamnya menjadi 
sangat asam dengan pH hanya satu atau kurang, seperti di Kawah Putih 
Gunung Patuha Jawa Barat dan Kawah Ijen di Jawa Timur (Kusumadinata, 
1979; Sriwana, 1998). Selain mempunyai pH sangat kecil maka di dalam 
air kawah itu juga mengandung berbagai senyawa asam misalnya 
asam sulfat, asam klorida dan asam nitrat. Air danau kawah itu dapat 
merembes keluar melalui pori-pori batuan atau rekahan/sesar sehingga 
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menimbulkan pencemaran air sungai dan mematikan ikan di dalamnya 
serta tanaman di bagian hilir. Akibat bocornya air Kawah Putih maka hal 
ini mencemari aliran sungai Ci Widey yang berlanjut ke Waduk Saguling di 
sebelah barat Kota Bandung. Beberapa waktu yang lalu banyak ikan yang 
mati di dalam kolam sepanjang aliran sungai itu. Pada saat ini kebocoran 
air Kawah Ijen juga sedang melanda daerah Banyupahit di kaki barat laut 
gunung api itu. Pada saat ini juga sedang dilakukan penelitian terhadap 
penduduk di kawasan gunung api yang mengalami cacat fisik karena 
pertumbuhannya tidak normal; mungkin hal ini juga disebabkan oleh 
lingkungan gunung api yang tidak sehat.

Akibat bencana letusan gunung api yang berkepanjangan, mungkin 
saja hal itu dapat menimbulkan berbagai bahaya ikutan seperti 
kekurangan air bersih, kelaparan dan penyakit menular. Kekurangan 
air bersih disebabkan antara lain kerusakan instalasi air minum akibat 
terlanda bencana, sumber-sumber mata air mengalami kontaminasi 
oleh bahan letusan gunung api, atau sumber mata air mengering 
karena terpengaruh oleh panasnya magma di bawah permukaan tanah. 
Kelaparan dapat terjadi apabila suplai bahan makan terlambat datang 
atau tidak mencukupi, apalagi daerahnya terisolir. Masalah ini dapat 
berkembang ke bahaya yang lain misalnya penyakit menular, kriminalitas, 
dan penyakit sosial lainnya yang lebih rumit. 

Penanggulangan Bencana Gunung Api

Definisi Bencana (Disaster)

Bencana (disaster) sangat umum dijumpai di berbagai disiplin ilmu, 
dan semua itu berkaitan dengan hubungan antara suatu proses baik yang 
diakibatkan oleh kegiatan manusia maupun kejadian-kejadian secara 
alamiah, dengan kerugian yang ditimbulkannya. Tidak semua definisi 
yang berkaitan di dalamnya dapat berlaku secara umum. 

Dalam Prehospital and Disaster Medicine, Frederick C. Cuny 
mendefinisikan bencana sebagai suatu situasi (kondisi) tertentu yang 
diakibatkan oleh suatu kejadian atau konflik dalam suatu lingkungan 
(wilayah), sehingga menyebabkan kondisi tertekan (stress), luka/ sakit 
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pada manusia, kerusakan fisik (harta benda), dan kerugian ekonomi yang 
sangat besar. Perez and Thompson dalam seri bukunya Natural Disasters 
mendefinisikan bencana (disaster) sebagai suatu proses yang berada 
pada wilayah yang sangat luas. Carter (1991) mendefinisikan bencana 
(disasters) sebagai suatu peristiwa, yang terjadi secara alamiah atau 
akibat perbuatan manusia, bersifat mendadak atau sangat cepat, dan 
mengakibatkan penderitaan berat, sehingga harus segera ditanggulangi 
dengan berbagai usaha secara luar biasa. 

Ciri-ciri kejadian yang berkonotasi bencana adalah:

- mengacau pola-pola kehidupan normal (keseharian), biasanya keras 
(sadis), tidak pilih-pilih, secara tiba-tiba, tidak diharapkan dan dalam 
wilayah yang luas;

- berdampak buruk bagi jiwa manusia, seperti kematian, luka parah, 
tertekan (depresi), penyakit dan berbagai jenis gangguan kesehatan 
lainnya;

- berakibat buruk terhadap struktur sosial, seperti kehancuran/ 
kerusakan harta benda, sistem/tata pemerintahan, bangunan, 
komunikasi dan pelayanan umum;

- diperlukan tempat tinggal darurat/ sementara/ barak pengungsian, 
bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan perawatan sosial bagi 
seluruh korban yang tertimpa bencana.
Bencana secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu bencana alam 

(natural disasters) dan bencana akibat perbuatan manusia (man-made 
disasters). Pemicu bencana akibat ulah manusia biasanya disengaja, 
seperti pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan 
untuk lahan permukiman/ pembukaan lahan pertanian/ perkebunan, 
kerusuhan sosial-politik dan perang. Didasarkan pada pemicunya, 
bencana alam juga dibagi atas ada dua kelompok besar, yaitu bencana 
alam non-geologi dan bencana alam geologi. Bencana alam non-
geologi dipengaruhi oleh proses-proses alam yang berhubungan dengan 
fenomena ekstra-terestrial, seperti biologis, astronomis, meteorik, dan 
perubahan iklim. Bencana alam yang ditimbulkan adalah angin topan, 
badai, banjir pasang, hujan badai, serangan hama pertanian, wabah 
penyakit, dan kekeringan. 
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Bencana alam geologi terdiri dari bencana erupsi gunung api, gempa 
bumi, tanah longsor, dan tsunami. Ada juga bencana geologi gunung api 
gunung api gunung api yang kejadiannya diawali oleh aktivitas manusia 
secara sengaja, yaitu intrusi air laut akibat pemompaan air tanah yang 
berlebihan, banjir akibat saluran/ sungai yang tersumbat oleh tumpukan 
sampah, dan tanah longsor akibat penebangan hutan dan pemotongan 
tebing tanpa terasiring. 

Pengambilan air tanah secara berlebihan tanpa mempertimbangkan 
keseimbangan alam dan pembangunan gedung-gedung bertingkat 
tinggi, juga dapat menyebabkan daya tahan batuan dan tanah untuk 
menyangga berat bangunan menurun. Akibatnya, permukaan tanah 
turun (amblesan) dan membentuk cekungan. Karena permukaan 
tanah disemen/ ditutup beton, maka air hujan yang menggenang 
dalam cekungan tersebut tidak dapat berinfiltrasi ke dalam tanah/ 
batuan. Luapan air permukaan yang tidak terdistribusi dalam alur-alur 
yang sebenarnya (sungai) mengakibatkan luber ke mana-mana dan 
menyebabkan banjir. Sementara itu di daerah pegunungan sebagai 
akibat penebangan liar dan penggundulan hutan apabila musim hujan 
tiba sering terjadi tanah longsor.

Definisi Risiko, Bahaya, dan Vulnerability

Perkiraan jumlah kerugian, yaitu kerusakan dan kehilangan harta 
benda, serta korban jiwa saat bahaya terjadi disebut risiko. Tilling (1989) 
menentukan besarnya nilai risiko dengan: risk = (value) x (vulnerability) 
x (hazard). Value adalah besarnya nilai objek bencana, meliputi jumlah 
korban jiwa, nilai harta benda dan sarana/ prasarana umum (bangunan 
sipil) dan kapasitas berproduksi yang terancam. Vulnerability adalah 
proporsi atau persentase nilai yang akan hilang di daerah bahaya apabila 
terlanda bencana. Hazard (bahaya) adalah berbagai potensi bahaya 
yang mengancam suatu daerah. Potensi bahaya tersebut dapat dipicu 
oleh kejadian alam (secara alamiah) maupun oleh aktivitas manusia. 
Semakin besar nilai objek bencana dan semakin besar potensi bahaya 
yang ada maka nilai risikonya juga semakin tinggi. Namun, selama 
bahaya tersebut tidak pernah menjadi bencana (tidak terjadi) maka tidak 
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disebut bencana alam, dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan. Contoh: 
daerah yang padat penduduknya dengan kegiatan usaha/ perekonomian 
yang bervariasi baik tingkat dan jenisnya, memiliki nilai vulnerability 
bencana yang tinggi pula. Penentuan dan penyusunan kawasan bahaya 
baik geologi maupun non-geologi, baik alamiah maupun man-made, 
memiliki kepentingan dalam pengembangan program mitigasi bencana 
(preventif). 

Manajemen Penanggulangan Bencana

Bencana alam geologi merupakan salah satu jenis bencana yang 
harus ditanggulangi dalam rangka menyelamatkan jiwa manusia, harta 
benda serta lingkungan hidup. Menurut Carter (1992) manajemen 
penanggulangan bencana (disaster management) adalah an applied 
science wich seeks, by the systematic observation and analysis of disasters, 
to improve measures relating to prevention, mitigation, preparedness, 
emergency response and recovery (suatu ilmu terapan yang berupaya 
untuk meningkatkan usaha penanggulangan melalui pengamatan secara 
sistematis dan analisis berbagai macam bencana berupa tindakan 
pencegahan, mitigasi, kesiap-siagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 
Manajemen penanggulangan bencana ini sangat penting artinya karena 
dengan adanya manajemen bencana maka penanggulangan bencana 
dapat diorganisasi dengan baik, rapi, tertib, dan lancar.

Bencana alam di wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia 
adalah suatu fenomena yang akan terus menjadi persoalan bagi segenap 
lapisan masyarakat. Sebab secara geotektonika Indonesia merupakan 
suatu kawasan dunia yang hyper aktif karena dikepung oleh zona-zona 
tumbukan Lempeng Benua Eurasia dengan Lempeng Samudra India, serta 
didorong oleh Lempeng Samudra Pasifik yang memancung Lempeng 
Australia. Di samping itu, Kepulauan Indonesia juga dililit oleh dua jalur 
utama gunung api dunia, yaitu jalur vulkanis Mediterania dari sebelah 
barat dan lintasan gunung api Sirkum Pasifik di bagian timur. Gerak dan 
dinamika elemen-elemen geotektonika di atas berpotensi melahirkan 
bencana alam besar: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, semburan 
atau lelehan produk gunung api, banjir lahar, tanah longsor, badai, banjir 
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bandang, dan lain-lain. Hal tersebut diperparah lagi oleh ulah manusia 
yang mengeksploitasi sumber daya alam; khususnya sumber daya hutan, 
mineral dan bahan galian yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip 
kelestarian lingkungan dan strategi pembangunan yang berkelanjutan. 

Peristiwa banjir bandang akibat tsunami di dataran rendah dan 
pesisir timur Nanggroe Aceh Darussalam hingga Riau di akhir 2004, 
banjir di Aceh Tamiang (akhir 2006), Jawa Tengah-Jawa Timur (Desember 
2007), Jakarta (tiap tahun) dan lain-lain adalah pelajaran berharga yang 
harus diingat dan dipelajari. Di samping itu, ada potensi kerugian asset 
intangible yang tidak dapat dihitung, yakni perasaan traumatis yang 
berdampak pada hilangnya konsentrasi serta kefokusan dalam bekerja. 
Jika kerusakan fasilitas produksi dan lingkungan fisik dengan cepat dapat 
diperbaiki pada fase recovery pascabencana, maka dampak traumatis 
dan efek fisikologis lainnya yang timbul memerlukan waktu lebih lama 
untuk pulih seperti semula. Oleh karena itu, kepada seluruh institusi baik 
pemerintah maupun swasta, beserta segenap lapisan masyarakat perlu 
diedukasi berpartisipasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewajibannya, 
mempersiapkan diri sejak dini bagaimana cara hidup berdampingan 
dan aman di kawasan rawan bencana. Masyarakat bersama-sama 
pemerintah dan stakeholder agar sejak dini tampil memikul tanggung 
jawab sebagai bagian dari corporate citizenship melalui pembentukan 
Crisis Management Team (CMT) yang bersinergi dengan Corporate Social 
Responsibility Team (CSRT).

Siklus Manajemen Penanggulangan Bencana 

Anonim (Bakornas PBP, 2005) menyatakan bahwa peran pemerintah 
dalam usaha dan upaya penanggulangan bencana alam secara nasional 
meliputi kegiatan yang bersifat prevensi, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap 
darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Keenam aktivitas dimaksud lazim 
disebut Siklus Penanggulangan Bencana. Siklus Penanggulangan Bencana 
tersebut dibagi ke dalam 3 kelompok aktivitas utama, yaitu Kegiatan 
Prabencana, (Saat) Bencana, dan Pascabencana (Gambar 8.4).
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Gambar 8.4. Siklus manajemen penanggulangan bencana.

Pertama, masa prabencana atau disebut juga sebagai fase 
penyadaran (awareness) akan bencana, berbagai progam hasil kolaborasi 
strategis antara CMT dan CSRT secara terencana dan terintegrasi dapat 
dilakukan, antara lain : (1) pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) 
baik pekerja beserta keluarganya, maupun masyarakat sekitar melalui 
pembuatan dan penyebaran leaflet dan poster-poster tematis yang 
bersifat penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap potensi, jenis dan 
sifat bencana yang berada di balik kemo-lekan lingkungan tempat mereka 
bermukim; (2) peningkatan pengetahuan para stakeholders tentang 
bencana, mekanisme quick respons, langkah-langkah resque yang perlu, 
cepat dan tepat untuk meminimalisasi korban, menekan kerugian 
harta/benda, serta upaya-upaya mempertaahankan tingkat produksi; 
(3) perencanaan pengembangan daerah dan pertumbuhan tata ruang 
di lokasi ladang-ladang Migas dan wilayah sekitarnya; (4) pelestarian 
lingkungan. Kedua, kegiatan-kegiatan saat bencana terjadi, sebagai 
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antisipasi/ respons langsung; berupa tindakan emergensi dan resque. 
Program yang lebih menonjol adalah kegiatan yang bersifat tematis dan 
sesaat. Yaitu pemberian bantuan keadaan tanggap darurat: penyediaan 
(1) sarana berlindung, rumah/ barak penampungan, kemah, payung, jas 
hujan, jaket/baju tebal, selimut; (2) sarana kesehatan diri (obat-obatan 
dan donor darah) dan kesehatan lingkungan (sanitasi, air bersih dan 
MCK di tempat pengungsian); (3) sandang dan pangan/dapur umum; 
(4) peralatan sekolah dan olah raga; (5) perlengkapan/ peralatan ibu-ibu 
hamil, bayi dan jompo, dan lain-lain. Kegiatan konseling diberikan untuk 
menyejukkan hati para korban, mengurangi dampak psikologis yang 
bersifat traumatis, dan penumbuhan optimisme. Pemberian sumbangan 
bahan dan peralatan kebutuhan primer untuk korban, seperti kursi 
roda, tongkat bagi korban patah tulang pada posko-posko bantuan dan 
puskesmas, mekanisme dan alur permohonan bantuan bencana dalam 
Gambar 8.5.

Gambar 8.5. Mekanisme dan alur penyaluran dan penanganan bantuan pasca-
bencana (Anonim, 2005).

Urut-urutan dalam mekanisme penyaluran dan penanggulangan 
banuan pasca-bencana adalah:

1. Bupati/Wali Kota selaku Ketua SATLAK PBP mengajukan usulan 
kepada Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PBP.
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2. Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PBP mengajukan usulan 
penanganan pasca bencana kepada Ketua BAKORNAS PBP, dengan 
tembusan ke Kementerian/ Lembaga/ Instansi terkait.

3. Usulan tersebut difasilitasi oleh Sekretariat BAKORNAS PBP untuk 
dibahas dalam rapat koordinasi interdep (terdiri dari Kementerian/
Lembaga/Instansi terkait). 

4. Hasil rapat koordinasi dilaporkan kepada Menko Kesra selaku Wakil 
Ketua BAKORNAS PBP untuk selanjutnya diusulkan kepada Menteri 
Keuangan. 

5. Menteri Keuangan mengajukan usulan anggaran untuk rehabilitasi 
dan rekonstruksi pasca bencana tersebut kepada DPR. 

6. a. DPR menetapkan alokasi anggaran dan disampaikan kepada 
Menteri Keuangan dengan tembusan Kementerian/Lembaga/
Instansi terkait dan Sekretariat BAKORNAS PBP. b. Apabila alokasi 
anggaran yang diusulkan oleh pemerintah tidak mendapat 
persetujuan DPR atau terdapat perubahan pada alokasi anggaran 
tersebut, maka diadakan rapat koordinasi interdep kembali. 

7. Menteri Keuangan c.q. DJAPK bersama Set. BAKORNAS PBP 
membahas RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/
Lembaga) dengan Kementerian/ Lembaga/Instansi terkait. Menteri 
Keuangan c.q. DJAPK dan DJPBN menetapkan dan mengesahkan 
dokumen anggaran (DIPA/dokumen lain yang dipersamakan). 

8. Menteri Keuangan menyampaikan DIPA/dokumen lain yang 
dipersamakan tersebut kepada Gubernur selaku Ketua SATKORLAK 
PBP dan atau Bupati/Walikota selaku Ketua SATLAK PBP dan 
Kementerian/Lembaga/Instansi terkait dengan tembusan kepada 
Sekretariat BAKORNAS PBP dan atau Gubernur selaku Ketua 
SATKORLAK PBP. Dalam hal pencairan dana yang terkait dengan 
dana APBN dilaksanakan melalui DJPBN/KPPN.
Ketiga, agenda pada fase pasca bencana. Situasi pasca bencana yang 

disebut juga sebagai periode recovery didominasi program-program 
yang bersifat rekonstruksi dan rehabilitasi. Sinergisitas CMT dan CSRT 
difokuskan pada kegiatan-kegiatan dalam bentuk pembangunan 
kembali infrastruktur, terutama fasilitas-fasilitas produksi, infrastruktur 
sosial dan sarana umum yang rusak akibat bencana, antara lain: (1) 
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rehabilitasi berbagai fasilitas produksi seperti pompa-pompa, generator, 
flow line, stasiun pengumpul, dan lain-lain; (2) pembangunan kembali 
fasilitas kantor, dan sarana pendukung operasi lainnya; (3) rehabilitasi 
perumahan pekerja, jalan, sekolah, rumah ibadah, saluran sanitasi, 
dan sebagainya; (4) pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan 
kesehatan lingkungan; (5) pemberdayaan korban bencana; (6) bantuan 
pelayanan rehabilitasi mental dan cacat; (7) repatriasi korban yang 
tercerai-berai dari keluarganya; (8) pemberdayaan ekonomi dan sosial 
kebudayaan korban; dan lain-lain. 

Penanggulangan bencana ini dibagi menjadi enam kelompok, yaitu:

1. pada saat terjadi bencana (disaster impact – quick response), 
2. rehabilitasi (recovery), 
3. rekonstruksi (development), 
4. rencegahan (prevention), 
5. mitigasi dan kesiapsiagaan (preparedness). 

Penanggulangan pada saat terjadi bencana dilakukan oleh petugas 
SAR (Search and Resque) serta anggota masyarakat lainnya untuk 
menyelamatkan jiwa penduduk dan harta benda yang terlanda bencana. 
Usaha penanggulangan gerak cepat ini misalnya mengangkut korban 
yang luka-luka ke rumah sakit, mencari korban yang hilang, menguburkan 
korban yang meninggal dunia dan menyelamatkan harta benda yang 
tertinggal. Tahap rehabilitasi dilakukan setelah bencana berlalu, yaitu 
membangun kembali secara darurat sarana dan prasarana, seperti jalan, 
pasar, barak-barak pengungsian, saluran air, tanggul-tanggul pengaman 
dan lain-lain agar kehidupan berangsur kembali normal. Tahap berikutnya 
adalah rekonstruksi atau pengembangan yang berupa pembangunan 
sarana dan prasarana kehidupan yang permanen setelah melalui 
pertimbangan tata guna lahan serta usaha penanggulangan bencana 
di masa mendatang. Untuk mencegah terulangnya bencana serupa di 
waktu yang akan datang diperlukan usaha pencegahan, mitigasi, dan 
kesiapsiagaan. Pengertian mitigasi bencana alam secara luas mencakup 
pencegahan hingga kesiapsiagaan, yaitu usaha untuk mengurangi atau 
meringankan penderitaan yang mungkin dialami sebagai akibat proses 
geologi (safe loss of life and damages caused by volcanic disaster).
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Status Kegiatan Gunung Api

•	 Aktif-Normal (level 1): Kegiatan gunung api baik secara visual, 
maupun dengan instrumentasi tidak ada gejala perubahan kegiatan.

•	 Waspada (level 2): Berdasarkan hasil pengamatan visual dan 
instrumentasi mulai terdeteksi gejala perubahan kegiatan, misalnya 
jumlah gempa vulkanik, suhu kawah (solfatara/fumarola) meningkat 
dari nilai normal.

•	 Siaga (level 3): Kenaikan kegiatan semakin nyata. Hasil pantauan 
visual dan seismik berlanjut didukung dengan data dari instrumentasi 
lainnya.

•	 Awal (level 4): Semua data menunjukkan bahwa letusan utama 
segera menjelang. Letusan-letusan asap/abu sudah mulai terjadi.

Mekanisme Pelaporan (Gambar 8.6)

•	 Aktif-Normal: setiap dua kali sehari dilaporkan kegiatan gunung 
api dari Pos PGA ke Kantor DVMBG melalui radio SSB. Laporan 
bulanan disampaikan oleh Pengamat Gunung api ke Kantor DVMBG 
ditembuskan kepada Pemprov dan Pemkab.

•	 Waspada: selain laporan harian dan laporan bulanan dibuat laporan 
mingguan disampaikan kepada Kepala Badan Geologi.

•	 Siaga dan Awas: Tim Tanggap Darurat membuat laporan harian 
dan evaluasi mingguan disampaikan kepada Direktur DVMBG 
ditembuskan kepada Kepala Badan Geologi, Pemprov/Pemkab, 
Bakornas PB, dan Direktorat Keselamatan Penerbangan.

Usaha mitigasi yang dapat dilakukan secara fisik dan nonfisik

1. Usaha secara fisik
a. Pembangunan dam/tanggul pengendali aliran lahar serta 

pembuatan kantong-kantong lahar.
b. Pembuatan terowongan air untuk mengurangi volume air di 

danau kawah sehingga pada masa mendatang letusan gunung 
api tidak menimbulkan lahar letusan, contohnya di G. Kelut 
Jawa Timur dan G. Galunggung di Jawa Barat. 

c. Pembangunan barak-barak pengungsian, petunjuk arah 
pengungsian dan papan-papan informasi tentang kebencanaan 
di daerah rawan bencana.
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d. Pembuatan alat peringatan dini (sirene, kentongan dll.) yang 
ditempatkan di kawasan rawan bencana.

e. Pembuatan rumah beratap seng dengan kemiringan tajam 
untuk menghindari menumpuknya endapan jatuhan abu yang 
dapat berakibat ambruknya atap rumah.

f. Pembuatan rumah bawah tanah (rumah pendam atau bunker) 
untuk menyelamatkan diri dari hujan abu dan lontaran batu.

g. Latihan penanggulangan bencana secara berkala oleh anggota 
masyarakat di kawasan rawan bencana.

Gambar 8.6. Alur informasi tingkat kegiatan gunung api (Anonim, 2007).

2. Usaha penanggulangan bencana secara nonfisik
a. Penelitian bencana gunung api untuk menilai potensi bahaya 

yang akan datang (volcanic hazard assesment).
b. Pembuatan peta kawasan rawan bencana gunung api.
c. Pemantauan (pengamatan/ monitoring) kegiatan gunung api.
d. Pembakuan dan pemberlakuan prosedur tetap sistem 

peringatan dini.
e. Penyuluhan terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, 

secara langsung, melalui media cetak maupun elektronik.
f. Pembangunan barak-barak pengungsian, petunjuk arah 
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pengungsian dan papan-papan informasi tentang kebencanaan 
di daerah rawan bencana.

g. Pembuatan alat peringatan dini (sirene, kentongan dll.) yang 
ditempatkan di kawasan rawan bencana.

h. Pembuatan rumah beratap seng dengan kemiringan tajam 
untuk menghindari menumpuknya endapan jatuhan abu yang 
dapat berakibat ambruknya atap rumah.

i. Pembuatan rumah bawah tanah (rumah pendam atau bunker) 
untuk menyelamatkan diri dari hujan abu dan lontaran batu.

j. Pembuatan terrasiring pada tebing-tebing/ lereng-lereng 
curam dan penanaman pohon berakar panjang untuk menahan 
gaya gravitasi material tak-terkonsolidasi pada daerah rawan 
longsoran.

k. Latihan penanggulangan bencana secara berkala oleh anggota 
masyarakat di kawasan rawan bencana.

l. Pemantauan (pengamatan/ monitoring) proses geologi.
m. Penataan kembali tata ruang wilayah rawan bencana

B. Aplikasi Pembelajaran pada Gunung Api Purba

Salah satu aplikasi pembelajaran yang lain adalah bahwa gunung 
api merupakan sumber daya alam yang sangat banyak memberikan 
manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Hal ini 
ditunjukkan dengan semakin banyaknya permukiman dan kegiatan 
usaha di daerah gunung api. Secara umum, keberadaan gunung api 
mempunyai dua manfaat utama, yaitu manfaat untuk pengembangan 
ilmu pengetahuan dan manfaat terapan dalam meningkatan pendapatan 
dan taraf hidup manusia, serta penanggulangan bencana gunung api. 
Dari pengembangan penelitian gunung api aktif masa kini dan dengan 
prinsip the present is the key to the past maka hal itu dapat dijadikan 
acuan untuk mengeksploitasi berbagai macam sumber daya yang ada di 
dalam fosil-fosil gunung api.

Interpretasi Distribusi dan Tingkat Kerusakan Akibat Gempa 
Bumi pada Bekas Gunung Api Purba di DIY dan Jawa Tengah

Telah disebutkan dalam Bab 6 bahwa aktivitas gunung api tipe 
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strato (komposit) dapat berlangsung dalam masa jutaan tahun. Dalam 
masa itu, peningkatan aktivitasnya yang diikuti oleh proses inflasi dapur 
magma dan penurunan aktivitasnya yang diikuti oleh proses deflasi 
dapur magma, berlangsung silih berganti. Dampak dari rangkaian 
kegiatan tersebut adalah terbentuknya zona lemah oleh deformasi 
akibat inflasi dan deflasi yang berulang-ulang pada tubuh gunung api 
tersebut. Di permukaan, deformasi tubuh gunung api masa kini dapat 
diamati dengan baik, berupa sesar-sesar turun yang berpola radial pada 
fasies pusat sampai proksimal. Sesar-sesar tersebut makin ke arah fasies 
medial berkembang menjadi sesar-sesar oblik normal. Namun, pada 
daerah zona gunung api yang telah mengalami pelapukan lanjut hingga 
sebagian besar puncaknya tererosi, sesar-sesar tersebut kadang-kadang 
tidak lagi terlihat dengan sempurna, karena telah berkembang menjadi 
tubuh sungai berkelok. Selama pola pengalirannya masih dapat diamati 
dengan baik, maka tubuh sungai dapat diidentifikasi sebagai zona sesar. 
Hal itu diperlukan penelitian secara detail di lapangan.

Zona akumulasi sesar normal hingga oblik pada tubuh gunung 
api, jika terdapat gaya (tektonika) dapat memicu terjadinya reaktifasi. 
Akibatnya, pada zona-zona lemah akibat deformasi (oleh aktivitas 
gunung api) tersebut akan memiliki tingkat kerusakan yang lebih besar 
dibandingkan pada zona-zona non-terdeformasi. Hal itu terjadi karena 
lokasi yang sebelumnya telah mengalami deformasi, akan lebih mudah 
tedeformasi kembali dibandingkan dengan lokasi yang masih masif 
(belum terdeformasi), meskipun lokasi tersebut lebih dekat dari pusat 
gempa buminya (episentrum).

Daerah Wonolelo dan sekitarnya di Kecamatan Pleret, Kabupaten 
Bantul (bagian dari zona Pegunungan Selatan), pada awalnya dikenal 
sebagai daerah dengan tingkat kerusakan tertinggi pada saat gempa 
bumi 27 Mei 2006. Berangkat dari data tersebut, selanjutnya dilakukan 
penelitian dengan harapan dapat mengetahui penyebab besarnya tingkat 
kerusakan tersebut. Analisis citra landsat dilakukan untuk memahami 
geomorfologi dan evolusi tektonikanya. Jika tingkat kerusakan oleh 
gempa bumi tersebut hanya berhubungan dengan kegiatan tektonika 
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masa kini, seharusnya daerah dengan kerusakan terparah berada di 
sepanjang Sungai Opak-Progo, yaitu di sepanjang daerah Parangtritis ke 
arah timur hingga Krakal dan ke arah barat hingga Srandakan, bukan di 
wilayah Imogiri, Pleret, Pathuk, Gedangsari, Wedi, dan Bayat.

Analisis inderaja pada citra SRTM menjumpai adanya distribusi rona 
dengan bentukan melingkar di daerah Siluk, Jetis, Wonolelo, Piyungan, 
dan Bayat. Penelitian di lapangan menjumpai batuan penyusun daerah-
daerah tersebut adalah batuan gunung api, yaitu breksi dan lava 
andesit-basaltik, breksi pumis dan tuf abu-abu gelap, tuf cokelat, dan 
breksi pumis dan tuf putih (sangat terang). Di Gunung Gede (sebelah 
utara makam raja-raja Kasultanan Yogyakarta) justru dijumpai intrusi 
andesit horenblenda pada geomorfologi kerucut simetri. Sementara 
itu, di daerah Trimulyo - Jetis dijumpai singkapan perlapisan breksi 
pumis dan tuf yang sangat tebal, serta di Dusun Plencing dijumpai 
breksi aneka bahan yang lebih menyerupai breksi koignimbrit. Breksi 
tersebut dicirikan oleh struktur masif, dengan fragmen aneka bahan 
yaitu bongkah blok berukuran > 4m, pumis padat dengan diameter 
mencapai 15 cm dan bom. Kedua batuan tersebut (andesit horenblenda 
dan breksi koignimbrit) tidak mungkin diendapkan dengan sumber yang 
jauh. Sehingga, daerah tersebut diduga sebagai pusat erupsi gunung api 
tersendiri yang erupsinya pernah berlangsung secara eksplosif besar. 
Ke arah timurlaut dan utara hingga sejauh 4–7 km dijumpai perlapisan 
breksi pumis dan tuf, yang makin ke utara-timur laut makin didominasi 
tuf. Di daerah Srumbung (4 km ke arah timur laut Plencing) dijumpai 
sesar-sesar oblik turun yang sangat banyak. Ke arah timur dari Plencing, 
sekitar 750 m, yaitu di daerah Dengkeng dijumpai perselingan lava 
basal berstruktur bantal yang berasosiasi dengan retas-retas andesit 
piroksen (basal) dan material kubah lava, di antara breksi autoklastik 
berkomposisi andesit piroksen. Ke arah timur Dengkeng, sekitar 200 
m (Dusun Kepuh), dijumpai lava andesit dan breksi andesit. Dari data 
tersebut dapat diinterpretasi bahwa di wilayah ini pernah berlangsung 
aktivitas pertumbuhan kerucut gunung api menghasilkan lava dan breksi 
andesit piroksen (basal) dan aktivitas penghancuran kerucut gunung 
api menghasilkan breksi koignimbrit, breksi pumis dan tuf. Di bawah 
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permukaan, aktivitasnya tersebut mungkin berlangsung secara berulang-
ulang, dengan pusat erupsi yang berpindah-pindah. Diduga, intensitas 
kerusakan gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 lebih dikontrol oleh paleo-
vulkanisme dibanding tektonisme. Aktivitas vulkanisme menyebabkan 
inflasi dan deflasi, yang menghasilkan sesar-sesar turun dan kekar 
gerus di sekitar kawah, dengan menghasilkan struktur geologi berpola 
radial. Sesar-sesar tersebut lebih mudah tereaktivasi bila terkena gaya 
dibandingkan dengan daerah tanpa deformasi. Proses tektonika tersebut 
antara lain telah terjadi pada Plio-Plistosen yang mengangkat wilayah ini 
dari lingkungan geologi lautan menjadi daratan. Pasca-pengangkatan 
tersebut, secara bertahap juga telah berlangsung tektonisme yang 
dipengaruhi oleh proses penunjaman lempeng India di bawah lempeng 
Eurasia di selatan Jawa. Akibatnya, di samping batuannya terdeformasi 
lanjut, juga terbentuk geomorfologi tinggian di bagian selatan dan 
rendahan di bagian utara.

Telah disebutkan pada Bab sebelumnya bahwa pada umumnya, 
adanya batuan beku luar atau aliran lava yang berkomposisi menengah 
(andesit-dasit) sampai asam (riolit), yang relatif kental, umumnya mengalir 
dan langsung membeku tidak jauh dari sumbernya. Jadi, tanpa dislokasi 
dalam jarak yang sangat jauh, baik akibat sesar atau longsoran besar; 
keterdapatannya tersebut adalah pencerminan dari kegiatan gunung api 
yang terjadi secara lokal. Vulkanisme yang terjadi pada Zaman Tersier, 
dengan tingkat erosi dan pelapukan yang lanjut, bentuk tubuh gunung 
apinya tentu tidak jelas lagi. Keberadaan gunung api tersebut dicirikan 
oleh adanya singkapan batuannya.

Interpretasi citra satelit menjumpai adanya bentukan melingkar 
tinggian yang tersusun atas batuan gunung api. Tinggian tersebut 
kelihatan terpisah dari tinggian Sudimoro yang berada di sebelah 
timurnya. Pengamatan fisiografi di lapangan menjumpai bahwa daerah 
penelitian tersusun atas bukit-bukit yang agak terpisah satu sama lain. 
Litologi indikasi gunung api ditunjukkan oleh adanya singkapan lava basal 
berstruktur bantal, lava, dan intrusi andesit yang berasosiasi dengan 
breksi autoklastik dan breksi andesit kaya bom dan blok, aglomerat, 
breksi koignimbrit yang berasosiasi dengan breksi pumis dan tuf pumis. 
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Secara genetis, batuan-batuan tersebut dihasilkan dari aktivitas gunung 
api.

Perselingan lava basal berstruktur bantal, andesit basaltik, dan 
breksi andesit-basal tersingkap di Parangtritis, Candisari (Prambanan), 
Wonolelo, Bawuran, Sudimoro, Cegokan-Terong dan Piyungan. Batuan 
gunung api berupa breksi pumis, tuf pumis dan breksi ko-ignimbrit 
tersingkap di Ngelosari, Pager-gunung, Nyamplung dan Senthong. Di 
Bawuran, tersingkap kontak antara breksi pumis abu-abu gelap dengan 
breksi andesit. Di Dusun Nyamplung-Senthong berbatasan langsung 
dengan breksi andesit-basaltis dan menumpang langsung di atas 
perselingan batu pasir cokelat dan basal. Di daerah Plencing-Dengkeng di 
atas tuf pumis tersebut berupa batu pasir cokelat. Kebanyakan lava dan 
intrusi andesit-basal berasosiasi dengan batuan asal gunung api, yaitu 
breksi vulkanik, aglomerat dan batuan teralterasi. Singkapan perlapisan 
breksi dan lava andesit dengan sisipan tuf dijumpai di Dn. Bojong, Desa 
Wonolelo, Kec. Pleret, Kab. Bantul, pada koordinat 7° 52’ 58,0” LS dan 
110° 25’ 58,4” BT. Secara stratigrafi kelompok batuan ini ditumpangi oleh 
tuf dan batulapili Formasi Semilir.

Aktivitas gunung api dapat terjadi secara eksplosif yang bersifat 
merusak menghasilkan abu dan pumis; dan bersifat membangun dengan 
perselingan lava dan breksi andesit-basaltik. Pertumbuhan awal gunung 
api biasanya dicirikan oleh aliran lava basalt, yang berkembang menjadi 
andesitis, hingga lebih bersifat asam dan kental, menghasilkan letusan 
bertekanan tinggi dan bersifat eksplosif.

Sumber Daya Geologi Gunung Api
Sumber daya geologi gunung api adalah bahan atau keadaan di 
kawasan gunung api yang merupakan hasil kegiatan gunung api, 
baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Penelitian bahaya 
gunung api, yaitu dengan mengetahui kelakuan atau karakter, 
potensi bahaya serta usaha penanggulangan bencananya, menjadi 
pertimbangan yang sangat penting dalam memanfaatkan sumber 
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daya gunung api secara aman, menguntungkan dan tidak merusak 
lingkungan. Sumber daya gunung api dapat dibagi menjadi tiga 
golongan besar, yaitu: 
1. sumber daya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

atau manfaat ilmiah, 
2. sumber daya untuk meningkatkan pendapatan, dan 
3. sumber daya untuk penanggulangan bencana alam, khususnya 

sebagai akibat kegiatan gunung api itu sendiri. 
Sumber daya gunung api untuk meningkatkan pendapatan dapat 

dibagi lagi menjadi sumber daya energi, sumber daya lingkungan dan 
sumber daya mineral. 

Manfaat Ilmiah

Gunung api dapat dipandang sebagai jendela bumi bagi para ahli 
geologi dalam mempelajari isi bumi, evolusi, dan dinamikanya. Magma, 
baik berupa batuan maupun gas gunung api yang dikeluarkan dari lubang 
kawah atau kaldera dapat memberi petunjuk bagaimana komposisi dan 
struktur bumi mulai dari inti, selubung hingga kerak bumi, serta asal-
usul magma gunung api itu sendiri. Penelitian mineralogi, petrologi dan 
geokimia menjadi semakin maju sejalan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Peralatan laboratorium bukan hanya mampu 
menganalisis secara fisik tetapi juga secara kimiawi mencakup unsur 
mayor, unsur jejak, unsur jarang dan bahkan unsur isotop dan radioaktif. 
Inilah sebabnya organisasi asosiasi ahli gunung api dunia juga termasuk 
para ahli kimia bumi bagian dalam (The International Association on 
Volcanology and Chemistry of Earth Interior yang disingkat IAVCEI). 
Penelitian gunung api tidak saja berkembang dalam lingkup geologi 
dan geokimia, tetapi juga geofisika. Banyak metode pendekatan secara 
geofisika yang dikembangkan untuk mempelajari komposisi dan struktur 
gunung api serta kegiatan magma di bawahnya, misalnya kegempaan, 
kemagnitan, gaya berat, deformasi dan lain sebaginya. Hasil-hasil 
penelitian geologi, khususnya petrologi geokimia dan geofisika gunung 
api sudah banyak dipublikasikan, namun masalah, tantangan dan 
peluang penelitian lebih lanjut juga semakin berkembang.
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Proses erupsi dan pembentukan batuan gunung api yang berulang-
ulang dan terjadi di banyak tempat memberi kesempatan juga kepada 
para ahli geologi untuk mempelajari stratigrafi dan sedimentologi 
batuan gunung api. Hasil studi ini antara lain akan membantu di dalam 
memahami perilaku dan evolusi gunung api. Selain itu juga diketahui 
bahwa bentuk bentang alam purba atau paleogeografi merupakan 
hal yang sangat umum dan harus diperhatikan di dalam mempelajari 
stratigrafi dan sedimentologi batuan gunung api, terutama apabila 
melibatkan batuan gunung api yang sangat beragam, baik dari segi umur, 
macam, dan sifat resistensinya. Dengan demikian stratigrafi ‘kue lapis’ 
atau prinsip ‘horizontalitas’ tidak selalu berlaku pada batuan gunung 
api. Penelitian stratigrafi batuan gunung api dengan pendekatan tefra 
sehingga disebut tefrokronologi terus berkembang dan bahkan para 
ahli geologi yang menekuni di bidang ini sudah membentuk Komisi 
Tefrokronologi (The Commission on Tephrokronology–COT) sebagai 
salah satu komisi resmi dari organisasi profesi internasional yang disebut 
INQUA (The International Union for Quaternary Research) yang didirikan 
di Kongres INQUA, Beijing pada tahun 1991. Lebih dari itu, penelitian 
mengenai proses pembentukan lava koheren dan batuan klastik 
gunung api dimasukkan ke dalam kelompok vulkanologi fisik (physical 
volcanology) dan secara khusus adalah rheology.

Hasil erupsi yang bersifat membangun tubuh gunung api atau yang 
menghancurkannya memberi gambaran yang jelas tentang bentuk 
bentang alam dan struktur geologi gunung api. Bentuk dan struktur 
gunung api itu sangat beragam mulai dari yang terkecil dan sederhana, 
misalnya kubah lava, aliran lava, kerucut sinder dan maar, hingga bentuk 
dan struktur geologi yang sangat besar dan rumit berupa kompleks 
gunung api kaldera. Berdasarkan aktivitas gunung api masa kini juga 
terkuak bahwa struktur-struktur geologi seperti jurus dan kemiringan 
perlapisan batuan serta sesar yang selama ini dipercaya hanya sebagai 
akibat proses tektonika dapat juga terbentuk sebagai akibat proses 
vulkanisme. Jurus dan kemiringan perlapisan batuan sebagai hasil 
kegiatan gunung api atau terbentuk karena pengaruh bentuk bentang 
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alam batuan di bawahnya (pre-existing topograhy) sehingga dapat 
dipandang sebagai jurus dan kemiringan awal (initial atau original strikes 
and dips). Dengan demikian masalah tersebut menjadi tantangan dan 
sekaligus peluang para ahli struktur geologi untuk meneliti formasi dan 
deformasi batuan karena dikontrol oleh paleogeografi, aktivitas gunung 
api dan tektonika.

Semua ilmu cabang geologi gunung api tersebut sangat penting 
sebagai dasar untuk mempelajari lebih lanjut tentang potensi sumber 
daya dan bahaya gunung api. Dengan berdasarkan prinsip the present is 
the key to the past pengetahuan dasar-dasar geologi gunung api tersebut 
dapat dijadikan acuan dalam mempelajari gunung api purba atau fosil 
gunung api yang selama ini hanya dikenal sebagai batuan gunung api 
berumur Tersier atau yang lebih tua, letak sumber erupsi, kedudukan 
tektonika serta potensi sumber daya mineral yang terkandung di 
dalamnya (Bronto, 1997b). Sebagai contoh, bentang alam gunung 
api yang terbentuk pada masa kini dapat menjadi penuntun untuk 
mempelajari evolusi bentang alam gunung api yang lebih tua sejalan 
dengan berlanjutnya proses-proses pelapukan, erosi, transportasi dan 
sedimentasi oleh berbagai macam tenaga eksogen. Bahkan apabila 
prinsip tersebut di atas dimodifikasi menjadi the present and the past are 
keys to the future maka proses-proses geologi gunung api masa lalu dan 
masa kini dapat menjadi acuan untuk memperkirakan kegiatan gunung 
api pada masa mendatang.

Sumber Daya Energi Gunung api

Magma gunung api adalah sumber panas yang memanasi air bawah 
permukaan sehingga menjadi uap yang dimanfaatkan sebagai energi 
panas bumi pembangkit tenaga listrik. Sumber daya itu tersebar sangat 
luas di kawasan gunung api dunia pada umumnya dan di Indonesia 
secara khusus. Pada saat ini kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi 
panas bumi baru terbatas di daerah gunung api pada tingkat aktivitas 
hidrotermal, untuk di Indonesia antara lain terdapat di Kamojang, 
Darajat dan G. Salak, Jawa Barat, di Dieng Jawa Tengah dan berbagai 
kawasan gunung api di luar Jawa. Selain untuk pembangkit tenaga listrik, 
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sumber daya energi panas bumi juga dimanfaatkan untuk kepentingan 
yang lain, misalnya di bidang industri pertanian untuk mengeringkan 
daun tembakau dan industri jamur. Apabila perkembangan teknologi 
sudah memungkinkan maka pemanfaatan sumber daya energi panas 
bumi akan berkembang di kawasan gunung api aktif yang sebagian hanya 
berupa batuan kering panas (hot dry rocks). 

Di samping energi panas bumi atau geotermal, banyaknya air yang 
bersumber dari daerah gunung api juga dapat dimanfaatkan sebagai 
pusat listrik tenaga air. Air itu dapat berada di aliran sungai atau di dalam 
danau maar. Salah satu pusat listrik tenaga air yang memanfaatkan 
bentang alam cekungan di kawasan gunung api adalah PLTA Secang di 
Rawa Pening, Ambarawa–Jawa Tengah. Sebagai kawasan yang secara 
tektonika dan vulkanisme sangat aktif maka batuan gunung api juga 
mempunyai potensi berhubungan dengan keterdapatan cebakan 
hidrokarbon, baik berupa batubara, minyak bumi maupun gas alam. 
Pengaruh volkanisme antara lain mampu mempercepat pematangan 
ataupun sebagai batuan reservoir. Batubara di Sumatra Tengah dan 
Kalimantan Timur diketahui mengalami pematangan dikarenakan 
berasosiasi dengan batuan gunung api termasuk batuan beku intrusi 
dangkal. Di Jatibarang, Jawa Barat batuan gunung api yang termasuk 
Formasi Jatibarang dan berumur Paleosen-Oligosen Awal (Gresko et al., 
1995; Bronto, 2001c) menjadi batuan reservoir penghasil minyak bumi 
terbesar di Cekungan Jawa bagian barat laut. Di Jawa Timur, cebakan 
hidrokarbon ditemukan di dalam batuan gunung api berumur Plistosen 
(Darmoyo et al., 2001). Selain itu, di beberapa negara, misalnya Rusia, 
batuan gunung api banyak mengandung bahan tambang uranium yang 
dimanfaatkan sebagai sumber daya energi nuklir.

Sumber Daya Lingkungan Gunung Api

Manfaat gunung api sebagai sumberdaya lingkungan juga sangat 
banyak, antara lain untuk pariwisata alam gunung api, olahraga, 
permukiman, pertanian, perkebunan dan kehutanan, pengobatan, 
tata guna lahan dan pemanfaatan air bersih untuk keperluan rumah 
tangga, industri serta pertanian. Pengelolaan tata ruang/ tata guna 
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lahan kawasan gunung api secara baik dan benar akan menunjang 
kesinambungan pemanfaatan sumber daya gunung api secara aman, 
menguntungkan serta tetap menjaga kelestarian atau keseimbangan 
alam. Pada masa kini dan yang akan datang pemanfaatan kawasan 
gunung api untuk pariwisata akan semakin meningkat karena daerah itu 
berudara sejuk dan pemandangan alam yang indah. Di Pulau Jawa saja 
hampir setiap gunung api mempunyai obyek wisata, misalnya Gunung 
Api Gede dan Gunung Api Tangkubanperahu di Jawa Barat, Gunung Api 
Slamet dan Gunung Api Merapi di Jawa Tengah, serta Gunung Api Bromo-
Tengger dan Kawah Ijen di Jawa Timur. Di Pulau Bali, Danau kaldera Batur 
juga sudah menjadi objek wisata internasional. Sementara itu dengan 
meningkatnya jumlah penduduk dan pengembangan permukiman, maka 
daerah gunung api memberikan harapan sebagai kawasan lingkungan 
hidup yang bersih, sehat, dan menyenangkan. Namun demikian, karena 
gunung api mempunyai potensi bahaya, baik dari letusan gunung api 
itu sendiri, maupun bahaya geologi dan non geologi lainnya, maka 
pemanfaatan sumber daya lingkungan gunung api ini harus selalu 
memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan.

Sumber Daya Mineral Asal Gunung Api

Sumber daya mineral gunung api (volcanogenic mineral resources) 
terdapat di fosil gunung api, gunung api dengan tingkat kegiatan 
hidrotermal dan gunung api aktif masa kini serta mencakup mineral 
logam dan mineral nonlogam (Bronto, 2001d). Mineral logam masih 
dibagi menjadi mineral logam mulia (emas, perak, platina), logam dasar 
kelompok besi (besi, mangan, khrom, nikel), logam dasar kelompok bukan 
besi (tembaga, timah putih, timbal, seng, dll.), serta logam tanah jarang 
(Rare Earth Elements/ REE: lantanum, serium, itrium, dll). Unsur logam 
tanah jarang itu dapat dikatakan menjadi mineral masa depan karena 
harganya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada logam mulia dan 
digunakan di dalam industri teknologi tinggi, seperti komputer, televisi 
berwarna, telepon seluler, nuklir dan peralatan pesawat ruang angkasa. 
Di Jepang, kelompok unsur tanah jarang itu dijumpai bersama-sama 
dengan logam sulfida sebagai mineral kuroko (bijih hitam) di dalam tuf 
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hijau. Mineral nonlogam misalnya batu mulia, kaolin, zeolit, tras, barit, 
gipsum, belerang, posfat, pasir kuarsa, felspar dan lain sebagainya (Tabel 
8.5). Bahan galian tersebut dikelompokkan sebagai bahan galian yang 
dimanfaatkan untuk berbagai macam industri, seperti industri logam dan 
baja, industri kaca/ gelas, industri kertas, industri semen, industri pupuk 
dan pestisida, bahan lumpur pengeboran, dan lain sebagainya. Bahkan 
pasir dan batu untuk bahan bangunan juga dapat berasal dari kegiatan 
gunung api, sebagai contoh pasir dan batu asal Gunung Api Galunggung 
dan Gunung Api. Guntur di Jawa Barat dan Gunung Api Merapi di Jawa 
Tengah - Yogyakarta.

Tabel 8.5. Komposisi batuan gunung api dan berbagai batuan 
serta mineral di dalamnya yang dapat bernilai ekonomi.

Komposisi Batuan Mineral/Unsur Logam Bahan Galian Industri
Primitif, ultrabasa 
- basa

Ni, Cr, Pt, Hg, Co Pikrit, basal, diabas, 
serpentin, skoria, pasir, 
batu dan tanah urug (sirtu)

Menengah Pasir besi, Mn, Au, Ag, 
Cu, Pb, Zn, 

Andesit, diorit mikro, tras, 
belerang, felspar, oker, 
barit, gipsum, tanah liat 
(kaolin, bentonit, zeolit), 
bahan bangunan

Asam Timah, titan, bauksit, 
antimon, zirkon, REE

Dasit, riolit, batuapung, 
obsidian, perlit, felspar, 
kuarsa, granitoid mikro, 
tanah liat, bahan bangunan 

Alkali tinggi REE, K, Na Tras, potash, tanah liat, 
bahan bangunan

Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya gunung api ternyata 
sangat luas. Berhubung kawasan gunung api itu juga mempunyai potensi 
bahaya, sedangkan lingkungan hidup juga perlu dijaga kelestariannya 
maka pemanfaatan sumber daya gunung api harus mengacu pada 
prinsip aman, menguntungkan dan tidak merusak lingkungan. Aman 
berarti terhindar dari bencana kegiatan gunung api khusunya dan 
bencana yang lain pada umumnya, menguntungkan berarti memberikan 
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peningkatan kesejahteraan bagi kehidupan manusia, dan tidak merusak 
lingkungan dimaksudkan agar kegiatan permukiman dan usaha tetap 
memperhatikan kesimbangan alam. Dengan demikian, akan tercipta 
kehidupan secara harmonis, selaras, seimbang dan serasi, berdampingan 
dengan gunung api.

Jadi, sumber daya gunung api adalah bahan atau keadaan di kawasan 
gunung api yang merupakan hasil kegiatan gunung api, baik langsung 
maupun tidak langsung yang dapat digunakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan hidup manusia. Sumber daya gunung api yang berupa 
manfaat terapan dan secara langsung dapat meningkatkan taraf hidup 
masyarakat adalah sumber daya energi, sumber daya lingkungan 
dan sumber daya mineral. Sumber daya gunung api yang tidak secara 
langsung dapat meningkatkan kesejahteraan adalah berupa manfaat 
ilmiah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta usaha 
penanggulangan bencana. Sumber daya energi gunung api terutama 
berupa uap panas bumi, namun dalam beberapa hal dapat pula 
berhubungan dengan energi air, cebakan hidrokarbon, dan tenaga nuklir. 
Sebagai sumber daya lingkungan kawasan gunung api menyediakan 
banyak sekali kebutuhan hidup manusia, antara lain sebagai objek 
wisata, kehutanan, perkebunan, pertanian, permukiman, sumber air, 
olahraga, pengobatan dan lain-lain. Sebagai sumber daya mineral, 
gunung api mengandung mineral logam dan nonlogam dalam berbagai 
tingkatan kualitas dan kuantitas. Mineral logam terdiri dari bijih logam 
mulia, logam dasar dan logam tanah jarang. Bahan nonlogam sering 
disebut bahan galian industri, misalnya felspar, kuarsa, kaolin, tras, 
zeolit, batuapung, skoria, bentonit, andesit, barit, gipsum, belerang dan 
sebagainya. Mineral asal gunung api itu tersebar luas di Indonesia, baik di 
daerah fosil gunung api, gunung api dengan tingkat kegiatan hidrotermal, 
serta gunung api aktif masa kini. Pemanfaatan sumber daya gunung api 
hendaknya tetap mengacu pada prinsip aman, menguntungkan dan 
tidak merusak lingkungan.
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LATIHAN

1. Ada berapa macam aplikasi pembelajaran geologi gunung api? Dan 
bagaimana pendekatannya?

2. Apa yang anda ketahui dalam konsep geologi “the present is the key 
to the past” dalam pemahaman untuk aplikasi geologi gunung api?

3. Jelaskan dengan singkat bagaimana pengelolaan bahaya geologi 
gunung api menurut PNPB?

4. Jelaskan dengan singkat kaidah dasar suatu gunung api dapat 
menghasilkan sumber daya mineral logam, seperti emas, timah, 
tembaga, bijih besi, cobalt, nikel dan logam-logam mulia yang lain?
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GLOSARIUM

1) Gunung api aktif (active volcano) adalah gunung api yang meletus, 
mempunyai riwayat letusan atau bukti lain bahwa gunung api 
tersebut tidak diam atau tidak sedang istirahat. 

2) Andesit (andesite) adalah batuan vulkanik dengan butiran halus 
yang gelap, biasanya bersifat porphyritic yang mengandung 53% – 
63 % SiO2. 

3) Abu (ash) adalah lontaran piroklastik halus dengan partikel yang 
berdiameter lebih kecil dari 2 mm. 

4) Basal (basalt) adalah batuan vulkanik dengan butiran halus yang 
gelap, biasanya bersifat vesicular yang mengandung 45%–53 % SiO2. 

5) Gelombang dasar (base surge) adalah awan gas yang berbentuk 
cincin dan suspensi bahan rombakan padat yang bergerak dengan 
kecepatan tinggi dari dasar sebuah kolom letusan, biasanya 
bersamaan dengan letusan freatomagmatik. 

6) Blok (block) adalah kepingan batuan padat yang dilontarkan keluar 
dengan bentuk tajam dan berdiameter lebih besar dari 64 mm. 

7) Bom (bomb) adalah kepingan magma atau magma yang berbentuk 
bulat yang dilontarkan ketika masih cukup cair sehingga dapat 
berubah bentuk atau membentuk bulatan selama di udara. Bom 
lebih besar dari lapilli (64 mm) dan tidak seperti block, tidak 
mempunyai bentuk tajam kecuali pecah saat tumbukan.

8) Kaldera (caldera) adalah depresi di daerah vulkanik yang berbentuk 
cekungan besar, lebih kurang seperti lingkaran, yang mempunyai 
diameter jauh lebih besar dari lubang kawah atau celah gunung api 
yang terdapat di dalamnya. 

9) Gunung api yang memiliki kapabilitas (capable volcano) adalah 
gunung api yang sangat mungkin aktif di masa mendatang selama 
umur reaktor daya. 

10) Lubang runtuhan (collaps pit) adalah depresi di daerah vulkanik, 
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biasanya berdinding curam dan berdiameter lebih kecil dari satu 
kilometer, pembentuk utama adalah runtuhan atau nendatan 
(subsidence). 

11) Gunung api komposit (composite volcano) adalah gunung api besar 
dengan lereng curam yang tersusun terutama fragmen ejecta yang 
diseling oleh lava dan lahar 

12) Kawah (crater) adalah depresi berbentuk cekungan atau corong, 
biasanya dibentuk oleh letusan eksplosif di atau dekat puncak 
gunung api. Diameter dasar sama atau sedikit lebih besar dari 
lubangnya. 

13) Dasit (dacite) adalah batuan vulkanik dengan butiran halus, biasanya 
bersifat porphyritic, pertengahan antara andesit dan riolit. 

14) Longsoran bahan rombakan (debris avalanche) adalah aliran batuan 
dan bahan rombakan lainnya yang mendadak dan digerakkan oleh 
gravitasi, sering disertai dengan air dalam jumlah yang banyak, 
tetapi terkadang sedikit jika terdapat komponen magmatik baru. 

15) Ledakan berarah (directed blast) adalah bahan rombakan yang 
dilontarkan oleh ledakan, biasanya pada sudut yang rendah dari 
kubah atau sisi yang sangat curam dari gunung api. 

16) Kubah (dome) adalah intrusi lava dengan viskositas (kekentalan) 
cukup tinggi, dangkal atau berbentuk bola dan bersisi curam.

17) Lontaran (ejecta) adalah bahan yang dilontarkan dari lubang gunung 
api. 

18) Episode erupsi (eruptive episode) adalah deretan kejadian vulkanik 
dalam periode waktu yang secara statistik dapat dibedakan, 
didahului dan diikuti oleh periode istirahat. 

19) Felsik (Felsic) adalah istilah untuk mendeskripsikan batuan kaya 
silika yang menyusun sebagian besar mineral berwarna cerah, 
seperti felspar dan kuarsa. 

20) Fumarola (Fumarole) adalah sebuah celah yang biasanya terdapat di 
gunung api, dari mana gas dan uap air dipancarkan. 

21) Semburan gas (gas jet) adalah bagian terendah dari kolom letusan 
berkecepatan tinggi. 

22) Geotermal atau panas bumi (geothermal) adalah istilah deskriptif 
untuk kondisi atau proses yang berhubungan dengan panas dalam 
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bumi. 
23) Holosen (Holocene) adalah periode masa Kuarter dari akhir 

Pleistosen sampai sekarang. 
24) Manifestasi hidrotermal (hydrothermal manifestation) adalah emisi 

kaya dengan gas yang mudah menguap, biasanya pada suhu di 
bawah 1000 oC dan kaya akan air, karbondioksida dan gas sulphur. 
Istilah ini juga digunakan untuk endapan dan batuan terubah atau 
teralterasi yang berhubungan dengan emisi tersebut. 

25) Isopach adalah garis pada peta yang melewati titik-titik dari satu 
atau lebih satuan stratigrafi dengan ketebalan yang sama. 

26) Lahar adalah aliran bahan rombakan dari gunung api yang heterogen 
bercampur dengan air pada suhu lebih rendah dari titik didih, 
mungkin dibentuk selama letusan atau proses setelahnya atau 
karena lereng yang tidak stabil. 

27) Lapilli adalah lontaran bahan piroklastik dalam rentang ukuran 2 – 
64 mm.

28) Lava adalah istilah umum yang digunakan untuk batuan cair yang 
keluar (dari sumber vulkanik) dan batuan padat yang terbentuk 
akibat dari pendinginannya. 

29) Maar adalah kawah gunung api berdinding rendah dibentuk oleh 
letusan tunggal. 

30) Magma adalah batuan yang mencair seluruhnya atau sebagian yang 
mengalir di dalam tanah. 

31) Dapur magma (magma chamber) adalah ruang dalam kerak bumi 
di mana magma disimpan dan bisa naik dan dikeluarkan pada saat 
letusan. 

32) Petrografi (petrography) adalah cabang ilmu geologi yang membahas 
deskripsi dan klasifikasi sistematik dari batuan berdasarkan 
komponen mineral dan tekstur mikroskopiknya. 

33) Freatik (phreatic) adalah berhubungan dengan air meteorik atau air 
hujan (lihat phreatomagmatic). 

34) Freatomagmatik (phreatomagmatic) adalah aktivitas letusan yang 
menghasilkan gas dari magma dan uap, bersamaan dengan bahan 
rombakan/fragmen padat yang terdiri dari gelas vulkanik baru dan 
kepingan batuan yang lebih tua, disebabkan oleh kontak antara 
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magma dan air. 
35) Letusan tipe plinian (plinian eruption) adalah suatu tipe letusan 

gunung api yang dicirikan oleh letusan besar gas yang disemburkan 
dalam bentuk kolom gas disertai bahan rombakan piroklastik yang 
naik sampai ketinggian beberapa kilometer. 

36) Piroklastik (pyroclastic) adalah suatu kata sifat yang menunjukkan 
produk dalam bentuk kepingan / fragmen dari letusan eksplosif, 
biasanya bersuhu tinggi 

37) Jatuhan piroklastik (pyroclastic fall) adalah Tephra yang dilontarkan 
pada sudut tinggi dan diendapkan setelah jatuh melewati atmosfer. 

38) Aliran piroklastik (pyroclastic flow) adalah kepingan padat, dengan 
atau tanpa partikel yang mencair, tersuspensi dalamgas yang panas 
dan mengembang, didorong oleh gaya gravitasi bergerak/mengalir 
secara turbulen di atas permukaan tanah. 

39) Seruakan / gelombang piroklastik (pyroclastic surge) adalah aliran 
turbulen suspensi campuran gas dan padatan yang bergolak di atas 
permukaan tanah yang dilontarkan dengan kecepatan tinggi oleh 
pelepasan gas yang mendadak yang tidak terlalu mengikuti topografi 
sebagaimana aliran piroklastik. 

40) Batu apung (pumice) adalah gelas felsic sangat berongga dengan 
komposisi menengah sampai silika, yang berhubungan dengan 
letusan eksplosif magma kental yang kaya akan gas 

41) Kuarter (Quaternary) adalah periode waktu geologi termasuk jangka 
waktu Pleistosen dan Holosen, dimulai kira-kira 2 juta tahun yang 
lalu dan berlanjut sampai sekarang. 

42) Umur radiometrik (radiometric age) adalah suatu interval waktu, 
biasanya dihitung mundur dari sekarang, berdasarkan laju peluruhan 
radioaktif. 

43) Riolit (rhyolite) adalah batuan vulkanik dengan butiran halus, 
biasanya porphyritic atau mengkilap yang mengandung lebih dari 
68 % SiO2. 

44) Scoria adalah kepingan/fragmen piroklastik berwarna gelap yang 
sangat berongga dengan komposisi basaltik atau andesitik. 

45) Scoria (atau cinder cone) adalah gundukan kecil berbentuk kerucut 
yang dibentuk oleh letusan strombolian dan sebagian besar terdiri 



dari dari scoria dan bomb. 
46) Gunung api perisai (shield volcano) adalah suatu gunung api dengan 

lereng landai yang sebagian besar dibentuk oleh lava cair. 
47) Solfatara adalah celah di permukaan tanah yang mengeluarkan gas 

vulkanik yang kaya akan gas sulphur (SO2, H2S, dll). 
48) Strombolian adalah suatu tipe letusan gunung api yang dicirikan 

oleh letusan yang memancarkan bom pijar putih dan scoria sering 
dihubungkan dengan lava scoria, biasanya dalam jumlah kecil. 

49) Tektonika (tectonic) adalah cabang geologi yang berhubungan 
dengan pola umum pembentukan kerak bumi bagian atas, dalam 
hal asal mula dan sejarah evolusi struktur atau deformasi regional. 

50) Tephra adalah istilah umum untuk semua tipe bahan piroklastik. 
51) Tsunami adalah gelombang besar yang disebabkan oleh gempa 

bumi, letusan eksplosif gunung api atau pergeseran tanah / 
longsoran besar yang terjadi dilaut. 

52) Cincin tuff (tuff ring) adalah kawah gunung api berdinding rendah 
dibentuk oleh letusan tunggal atau beberapa letusan yang 
berdekatan. Dasarnya lebih tinggi dari permukaan tanah asli. 

53) Gempa vulkanik (volcanic earthquake) adalah gempa bumi yang 
disebabkan oleh letusan gunung api, pergerakan magma di bawah-
permukaan, atau runtuhan atau pergeseran bagian padat bangunan 
gunung api. 

54) Daerah vulkanik (volcanic field) adalah kumpulan gunung api 
monogenetik yang saling berhubungan, dibentuk dalam suatu 
periode waktu, dalam suatu daerah dengan radius beberapa puluh 
sampai beberapa ratus kilometer. 

55) Gas vulkanik (volcanic gas) adalah gas yang dilepaskan dari magma, 
umumnya mengandung banyak H2O, CO2 , dan gas sulphur. 

56) Gelas vulkanik (volcanic glass) adalah bahan mengkilap yang berasal 
dari magma kental yang mendingin dengan cepat. 

57) Bahaya vulkanik (volcanic hazard) adalah kondisi yang berhubungan 
dengan gunung api yang berpotensia merusakkehidupan dan harta 
benda.

58) Lubang vulkanik (volcanic vent) adalah lubang tempat asal produk 
vulkanik dikeluarkan. 
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59) Pusat gunung api (volcanic centre) adalah lubang dimana magma 
atau gas dikeluarkan yang dan untuk kondisi morfologinya dibentuk 
oleh akumulasi dari hasil letusannya. 
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