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ABSTRAK 
IDENTIFIKASI PATAHAN DI PULAU BANGKA BERDASARKAN PEMANTAUAN 
GEMPABUMI DARI JARINGAN SEISMOMETER BANGKA. Berdasar hasil studi kelayakan 
tapak, dua calon tapak PLTN di Pulau Bangka telah ditetapkan, yaitu di Muntok, Bangka 
Barat dan Sebagin, Bangka Selatan. Meskipun demikian, studi lebih lanjut guna konfirmasi 
kelayakan calon tapak tersebut perlu dilakukan. Salah satu kriteria keberterimaan tapak 
adalah bebas dari patahan kapabel dalam radius 5 km, sehingga potensi kapabilitas patahan 
harus dikaji.  Kajian potensi kapabilitas patahan tersebut dapat dilakukan setelah 
mendapatkan indikasi adanya patahan dalam radius tersebut. Pemantauan gempabumi 
dalam kurun waktu tertentu akan menghasilkan sebaran lokasi gempabumi yang dapat 
mengindikasikan aktivitas atau keberadaan patahan di suatu wilayah. Pada tahun 2018, 
telah dipasang Seismometer Lennartz yang terhubung ke dalam sistem akuisisi Quanterra 
Q330 di Tempilang, Jebus, Sungai Liat, dan Muntok secara bertahap. Pemasangan alat 
tersebut adalah untuk memantau gempabumi di wilayah Pulau Bangka. Data seismik yang 
direkam oleh alat tersebut diidentifikasi kejadian gempanya dan difragmentasi menggunakan 
perangkat lunak Cimarron. Hasil fragmentasi seismik gempa diolah menggunakan perangkat 
lunak Seisan untuk mendapatkan episenter gempa. Hasil studi menunjukkan bahwa pada 
bulan Agustus 2018 hingga Juli 2019 terdapat seismisitas yang cukup tinggi di area Jebus 
dan sebelah tenggara Bangka Selatan. Sebaran gempa di area Jebus dan di sebelah 
tenggara Bangka Selatan mengindikasikan patahan dengan tren barat daya-timur laut. 
Penelitian lebih lanjut dengan metode lain diperlukan untuk mengkonfirmasi aktivitas atau 
keberadaan patahan tersebut. 
 
Kata kunci: patahan, gempabumi, calon tapak PLTN, Pulau Bangka 
 

ABSTRACT 
FAULT IDENTIFICATION IN BANGKA ISLAND BASED ON EARTHQUAKE 
MONITORING FROM BANGKA SEISMOMETER NETWORK. Based on the results of the 
site feasibility study, two candidates of the NPP sites on Bangka Island have been 
established, namely in Muntok, West Bangka and Sebagin, South Bangka. Nevertheless, 
further studies in order to confirm the feasibility of the candidate site need to be carried out. 
One of the criteria for site acceptance is free from capable fault in 5 km radius, so potential 
of fault capability must be assessed. Potential study of fault capability can be carried out 
after getting an indication of fault existence in that radius. Earthquake monitoring within a 
certain time will result a distribution of earthquake locations that can indicate activity or the 
fault existence in an area. In 2018, Lennartz seismometer connected to a Quanterra Q330 
acquisition system was installed in Tempilang, Jebus, Sungai Liat, dan Muntok gradually. 
The installation of these tools is to monitor earthquakes in the Bangka Island region. Seismic 
data recorded by the device was identified the earthquake event and was fragmanted using 
Cimarron Software. The results of seismic fragmentation are processed using Seisan 
Software to obtain earthquake epicenter. The results of the study show that from August 
2018 to July 2019 there was a high seismicity in jebus area and southeast South Bangka. 
The earthquake distribution in Jebus area and southeast South Bangka indicate faults with 
southwest-northeast trend. Further research using other methods is needed to confirm the 
activity or the existence of the fault. 
 
Keyword: fault, earthquake, candidate of NPP, Bangka Island 
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PENDAHULUAN 
Berdasarkan hasil studi pra kelayakan tapak di Pulau Bangka yang kemudian 

dilanjutkan dengan studi kelayakan tapak, telah ditetapkan dua calon tapak PLTN yaitu 
Pantai Tanah Merah - Teluk Menggris, Desa Air Putih - Tanjung, Kecamatan Muntok, 
Kabupaten Bangka Barat dan Tanjung Berani - Tanjung Krasak, Desa Sebagin, Kecamatan 
Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan [1, 2]. Meskipun studi kelayakan telah 
dilakukan, pemantauan data tapak dan lingkungan terus dilakukan sampai sekarang. 

Salah satu pemantauan data tapak yang dilakukan yaitu berdasarkan aspek 
kegempaan. Pengumpulan informasi dan investigasi kegempaan dilakukan untuk 
meyakinkan keamanan dari calon tapak PLTN. Pengumpulan informasi dan investigasi 
kegempaan dapat membantu untuk mengidentifikasi keberadaan patahan di area studi. 
Indikasi patahan ini penting sebagai informasi awal kelayakan calon tapak PLTN dari aspek 
geologi. Indikasi patahan tersebut selanjutnya dapat dikaji potensi kapabilitasnya untuk 
menentukan apakah patahan tersebut termasuk patahan kapabel. Patahan kapabel 
merupakan patahan yang berpotensi signifikan mengalami pergeseran di atau dekat 
permukaan tanah. Sehingga patahan tersebut dapat menimbulkan kegagalan atau 
kerusakan pada bangunan. Hal ini sesuai dengan Perka BAPETEN nomor 8 tahun 2013 
bahwa salah satu kriteria keberterimaan tapak adalah bebas dari patahan kapabel dalam 
radius 5 km [3]. 

Investigasi lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkonfirmasi ada atau tidaknya 
potensi sesar kapabel dan atau fenomena geologi lainnya yang dapat membahayakan 
kelayakan tapak. Investigasi tersebut berupa pemantauan kegempaan di wilayah calon 
tapak Informasi kegempaan sebaiknya terus dikumpulkan dan dianalisis lebih lanjut untuk 
mengidentifikasi keberadaan patahan di calon tapak. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keberadaan patahan di Pulau 
Bangka khususnya yang berada di dekat dengan calon Tapak PLTN. Hal ini dilakukan untuk 
mengkonfirmasi kelayakan calon tapak PLTN dari sisi kegempaan dan patahan atau struktur 
geologi di area tersebut. 

 
 
POKOK BAHASAN 

 
Geologi Regional Pulau Bangka 

Berdasarkan peta geologi Kepulauan Bangka dan Belitung yang dimodifikasi dari 
peta geologi Bangka lembar utara dan lembar selatan (Gambar 1) [4, 5, 6], formasi batuan 
tertua di Pulau Bangka berasal dari Komplek Pemali yang berada di Bangka Utara kemudian 
ditutupi oleh Formasi Tanjunggenting yang diikuti dengan terobosan Granit Klabat. Granit 
Klabat ini menerobos mulai dari Komplek Pemali hingga Formasi Tajunggenting. Formasi 
batuan tersebut ditutupi oleh Formasi Ranggam secara tidak selaras. Batuan termuda 
adalah quartz sandstone.  

Struktur geologi daerah Bangka memperlihatkan area yang terlipatkan dan 
tersesarkan. Di Pulau Bangka terdapat sesar naik, sesar mendatar, sesar normal, serta 
lipatan dengan arah barat laut - tenggara dan timur laut – barat daya hingga utara-selatan [4, 
5, 7, 8]. Hal ini sebanding dengan interpretasi struktur geologi di Pulau Bangka berdasarkan 
citra SRTM dimana arah relatif kelurusan dominan dari diagram rose berarah barat laut-
tenggara serta lipatan yang meliputi Formasi Tanjunggenting dan Formasi Ranggam yang 
berarah timur laut-barat daya [9]. Sesar utama daerah ini adalah sesar mendatar dengan 
arah hampir utara-selatan dan searah [10].  
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Gambar 1. Peta geologi Kepulauan Bangka dan Belitung (Modifikasi dari [2, 3, 4]) 

 
Gempabumi 

Gempabumi merupakan peristiwa bergetarnya bumi karena secara tiba-tiba terjadi 
pergeseran/pergerakan lapisan batuan pada kulit bumi yang diakibatkan oleh pergerakan 
lempeng-lempeng tektonik [11]. Gempabumi yang berasal dari aktivitas tektonik disebut 
dengan gempabumi tektonik sedangkan yang berasal dari aktivitas vulkanik disebut dengan 
gempabumi vulkanik. Interaksi antar lempeng tektonik akan menghasilkan energi yang dapat 
menimbulkan goncangan dan merubah struktur batuan di permukaan. Gempabumi tektonik 
umumnya berada di sekitar batas lempeng dan sekitar patahan. 

Sunarjo dkk menyatakan bahwa bidang batas antara dua fraksi kulit bumi yang 
umumnya daerah yang lemah dan terdapat retakan yang mengalami gerakan relatif disebut 
dengan patahan [11]. Patahan dapat terjadi ketika tekanan cukup besar pada suhu yang 
rendah. Patahan dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan arah gerakannya yaitu 
patahan turun, naik, geser, dan oblique. Pengumpulan energi akibat pergeseran atau 
pertemuan batuan atau lempeng akan mengakumulasikan energi pada suatu bidang sampai 
melebihi batas ketegangan sehingga energi tersebut perlu dilepaskan. Lepasan tegangan 
yang seketika ini menyebabkan gerakan di sepanjang patahan sehingga menyebabkan 
gempabumi. 

Getaran gempabumi akan menimbulkan gelombang elastik gempabumi yang 
disebut dengan gelombang seismik. Gelombang gempabumi dapat dideteksi dengan 
menggunakan seismometer. Pengolahan rekaman seismik dari seismometer dapat 
digunakan untuk menentukan parameter penting gempabumi seperti waktu asal kejadian 
(origin time), episenter, kedalaman sumber, dan besar kekuatan gempa. Salah satu cara 
untuk menentukan waktu asal kejadian gempabumi dapat menggunakan diagram Wadati 
(Gambar 2) [12].  

 

 
Gambar 2.  
 

Diagram Wadati, Ts-Tp sebagai sumbu y menunjukkan selisih waktu 
gelombang S dan gelombang P sedangkan waktu tiba gelombang P sebagain 
sumbu x [12]. 
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dengan menggunakan perhitungan 

 
(1) 

 
sedangkan jika jumlah data banyak maka persamaan yang digunakan  

 

(2) 

 
Dengan Tp adalah waktu datang gelombang P (detik), Ts adalah waktu datang 

gelombang S (detik), T0 adalah waktu kejadian asal (detik), Tpo adalah Tp-T0 (detik), Ts0 
adalah Ts-T0 (detik), dan Tsp adalah Ts-Tp (detik), dan I adalah notasi stasiun. 

Parameter gempabumi lainnya yaitu hiposenter. Hiposenter merupakan pusat 
terjadinya gempa yang direpresentasikan dalam koodinat kartesian (x,y, dan z). Sedangkan 
titik di permukaan bumi tepat di atas kejadian gempabumi disebut dengan episenter. 
Hiposenter, episenter, dan kelaman sumber gempa diilustrasikan pada gambar 3. Adapun 
jarak hiposenter dapat dihitung berdasarkan persamaan  

 
(3) 

 

 
 

Gambar 3.  
 

Ilustrasi parameter gempa jarak hiposenter D, jarak episenter E, dan 
kedalaman (focal depth). 
 

Parameter penting ketiga dalam identifikasi gempabumi adalah magnitudo yaitu 
ukuran kekuatan gempabumi. Magnitudo terbagi menjadi beberapa tipe yaitu magnitudo 
lokal (Ml), magnitudo coda (Mc), magnitudo gelombang badan (Mb), magnitudo gelombang 
permukaan (Ms), dan momen magnitudo (Mw).  

Magnitudo coda dapat ditentukan hanya jika terdapat fase P yang dipilih [13]. 
Perhitungan magnitudo coda mengikuti persamaan 

 
Mc = a ∗ log10(coda) + b ∗ dist + c (4) 

dimana coda adalah panjang coda dalam detik, dan a,b adalah konstanta. Jika a bernilai 
negatif maka persamaan yang digunakan adalah 
 

Mc = abs(a) ∗ log10(coda) ∗ log10(coda) + b ∗ dist + c (5) 

METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan data gempa hasil pemantauan kegempaan di Pulau 

Bangka untuk mengidentifikasi keberadaan patahan. Pemantauan kegempaan di Pulau 
Bangka menggunakan enam stasiun (Gambar 4). Akan tetapi, pada penelitian ini rekaman 
seismik yang diolah hanya dari empat stasiun pengamat gempa yang telah terpasang 
seismometer Lennartz karena sinyal gempa sulit untuk dideteksi di dua stasiun lainnya. 
Pemantauan kegempaan dilakukan dari bulan Agustus 2018 hingga Juli 2019 menggunakan 
seismometer Lennartz yang terhubung dengan sistem akuisisi Quanterra Q330. Peralatan ini 
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merekam data seismik yang menjalar dari 3 komponen yaitu komponen vertikal (Z), 
komponen utara-selatan (N-S), dan komponen timur-barat (E-W).  Pada awal tahun 2018, 
alat tersebut dipasang di empat stasiun pengamatan kegempaan yaitu Tempilang, Jebus, 
Sungai Liat, dan Muntok secara bertahap. Lokasi masing-masing stasiun gempa di Pulau 
Bangka ditunjukkan pada tabel 1. 

 
Gambar 4.  
 

Lokasi Stasiun Pemantau Gempabumi di Pulau Bangka. 

Tabel 1. Stasiun pengamatan gempa di Pulau Bangka 
No Nama Stasiun Lintang (0) Bujur (0) Wilayah Administratif 
1 Tempilang -2.10928 105.66532 Bangka Barat 
2 Jebus -1.59382 105.4443 Bangka Barat 
3 Sungai Liat -1.8066 106.11733 Bangka 
4 Muntok -2.0136 105.1224 Bangka Barat 

 
Pengolahan data seismik hasil pemantauan dilakukan menggunakan perangkat 

lunak Cimarron dan Seisan yang dijalankan pada sistem operasi Windows. Perangkat lunak 
Cimarron digunakan untuk memfragmentasi rekaman data seismik dari keempat stasiun 
pengamatan menjadi data seismik harian. Selanjutnya identifikasi sinyal seismik gempa 
dilakukan di setiap data harian tersebut. Jika keberadaan sinyal gempa terdeteksi maka file 
data seismik tersebut difragmentasi kembali menjadi data seismik dalam kurun waktu 1 jam.  

Hasil fragmentasi per jam dari Cimarron selanjutnya diolah menggunakan perangkat 
lunak Seisan untuk mendapatkan episenter gempa. Informasi parameter stasiun gempa di 
masing-masing stasiun harus tersedia dalam direktori di Seisan. Parameter tersebut berupa 
data lokasi stasiun, model kecepatan, dan konstanta perhitungan lainnya yang dibuat dalam 
file STATION0.HYP. Proses pengolahan data pada Seisan menggunakan command prompt.  
Data seismik dari keempat stasiun gempa dikonversi terlebihi dahulu menjadi format seisan 
menggunakan WAVETOOL. Setelah dikonversi, keempat file data seismik tersebut 
disatukan agar dapat ditampilkan dalam satu layar plot. Untuk menggabung file-file tersebut 
digunakan perintah SEISEI dengan memilih opsi MERGE.  

Hasil gabungan file seismik gempa di plot menggunakan perintah MULPLT sehingga 
sinyal seismik empat file stasiun akan tertampil. Sinyal seismik yang menunjukkan kejadian 
gempa diidentifikasi awal dan akhir kejadian gempa tersebut selanjutnya disimpan. 
Potongan file gempa yang telah diidentifikasi dilakukan pencuplikan fase gelombang P dan 
fase gelombang S jika dapat diidentifikasi. Pencuplikan fase gelombang P dilakukan pada 
komponen vertikal, sedangkan pencuplikan fase gelombang S pada komponen horisontal. 
Akhir durasi gempa ditandai secara otomatis atau manual menggunakan tanda C (Coda). 
Perhitungan magnitudo dalam pengolahan ini sebagian besar menggunakan magnitudo 
coda. Kejadian gempa yang telah diidentifikasi fase dan akhir durasi gempa ini dilakukan 
pendaftaran berupa jenis gempa tersebut, operator, serta direktori database. 
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Database Seisan berisi lokasi, kedalaman, dan magnitudo gempa. Selain itu data 
lain berupa jenis kejadian (lokal, regional, distant), RMS, jumlah stasiun yang digunakan 
pencuplik, dan informasi penyerta lainnya dapat dilihat di database tersebut. Hasil episenter 
di setiap gempa yang terdeteksi di plot dalam peta menggunakan ArcGis. Analisis dilakukan 
untuk melihat persebaran gempa di area Bangka kemudian dianalisis lebih lanjut untuk 
mengidentifikasi keberadaan patahan. 

 
HAS IL DAN PEMBAHASAN 

Kinerja stasiun seismik Bangka dipantau berdasarkan kelengkapan rekaman data 
tiap jam dalam satu bulan. Secara keseluruhan ketersediaan data selama bulan Agustus 
2018 hingga Juli 2019 dalam kondisi baik. Hasil sebaran episenter menunjukkan bahwa 
Jaringan seismometer Bangka dapat mendeteksi gempa yang berlokasi di Pulau Bangka 
maupun di luar Pulau Bangka. Gambar 5 menunjukkan plot episenter gempabumi hasil 
pengolahan data rekaman seismik jaringan seismometer Bangka. Jarak antar seismometer 
berkisar puluhan kilometer sehingga terdapat kemungkinan adanya gempa yang tidak 
terdeteksi pada alat tersebut.  

 

 

 

 
  
Gambar 5.  
 

Peta sebaran episenter gempabumi yang terdeteksi dari jaringan 
seismometer Bangka. 

 
Pengolahan data gempa bulan Agustus 2018 hingga Juli 2019 dilakukan untuk 

mendapatkan sebaran lokasi episenter gempa. Kejadian gempa yang diperoleh selama 
periode tersebut sebanyak 503 kejadian. Kejadian gempabumi yang terdeteksi di sekitar 
Pulau Bangka sebagian besar memiliki magnitudo yang relatif kecil sehingga getarannya 
tidak dirasakan. Rentang magnitudo terdeteksi yaitu sebesar 6,8 Skala Magnitudo yang 
terjadi tanggal 5 Agustus 2018 pukul 11:46:32 GMT yang diperoleh dari perhitungan 
Magnitudo Coda.  

Peta sebaran episenter di Pulau Bangka menunjukkan bahwa terdapat seismisitas 
cukup tinggi di Bangka Barat. Hal ini kemungkinan dikarenakan ke empat stasiun 
pengamatan gempabumi berada di Bangka bagian Barat. Di dalam radius 25 km calon tapak 
PLTN Muntok, Bangka Barat terdapat sebaran gempa dengan magnitudo relatif kecil yang 
tidak menunjukkan tren suatu patahan. Di calon tapak PLTN Sebagin, Bangka Selatan 
hanya terdapat satu catatan kejadian gempa yang terdeteksi dalam radius 25 km. 
Berdasarkan data gempa Agustus 2018 hingga Juli 2019 menunjukkan tidak teridentifikasi 
adanya patahan di calon tapak PLTN di Pulau Bangka. Akan tetapi, dari peta episenter 
gempabumi tersebut terdapat dua tren atau pola sebaran gempa terdeteksi yaitu di area 
Jebus (Gambar 6) dan sebelah tenggara Bangka Selatan (Gambar 7).  

 



Prosiding Seminar Nasional Infrastruktur Energi Nuklir 2019 
Pontianak, 10 Oktober 2019 
 

77 

ISSN: 2621-3125 

 
Gambar 6.  

 
Peta sebaran episenter gempabumi area Jebus yang terdeteksi dari Jaringan 
Seismometer Bangka 

 
Sebaran gempa di area Jebus (Gambar 6) terdeteksi sebanyak 88 kejadian 

gempabumi yang diolah menggunakan 1 hingga 4 stasiun pengamatan. Magnitudo 
gempabumi di area Jebus relatif kecil, dengan nilai terbesar adalah 3,1 Skala Magnitudo 
yang terjadi pada 18 Oktober 2018 pukul 20:19:37.8 GMT. Sebaran episenter gempabumi di 
area Jebus menunjukkan tren barat daya-timur laut. 

 

 
Gambar 7.  

 
Peta sebaran episenter gempabumi sebelah tenggara Bangka Selatan yang 
terdeteksi dari Jaringan Seismometer Bangka 

 
Sebaran gempa di sebelah tenggara Bangka Selatan memanjang diantara Pulau 

Liat dan Pulau Mendanau ke arah timur laut mendekati Pulau Lepar hingga sebelah 
tenggara Bangka Selatan. Gempabumi yang terdeteksi pada Gambar 7 sebanyak 37 
kejadian gempabumi yang diolah menggunakan 3 hingga 4 stasiun pengamatan. Magnitudo 
gempabumi di area tersebut relatif kecil, dengan nilai terbesar adalah 3,2 Skala Magnitudo 
yang terjadi pada 9 September 2018 pukul 19:40:35.6 GMT. Sebaran episenter gempa di 
sebelah tenggara Bangka Selatan juga mempunyai tren barat daya-timur laut.  

Tren atau pola gempabumi yang berada di area Jebus dan tenggara Bangka 
Selatan dapat mengindikasikan keberadaan patahan. Pemantauan kegempaan perlu 
dilakukan lebih lama lagi untuk melihat intensitas gempa di kedua indikasi patahan tersebut. 
Patahan dapat diidentifikasi dari pola historis gempabumi akan tetapi perlu penelitian lebih 
lanjut untuk mengkonfirmasi keberadaan patahan tersebut. Identifikasi berdasarkan citra 
satelit, konfirmasi struktur geologi di lapangan, maupun metode geofisika lainnya seperti 
geolistrik dapat digunakan untuk lebih meyakinkan kondisi struktur geologi permukaan 
maupun bawah permukaan. 
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KESIMPULAN 

Pemantauan kegempaan di Pulau Bangka yang dilakukan menggunakan empat 
stasiun gempa berhasil mendeteksi gempabumi yang terjadi di dalam maupun luar Pulau 
Bangka. Berdasarkan data gempa terdeteksi dari jaringan seismometer Bangka pada bulan 
Agustus 2018 hingga Juli 2019, sebaran episenter gempa di dalam radius 25 km dari calon 
tapak PLTN Muntok, Bangka Barat dan Sebagin, Bangka Selatan tidak mengindikasikan 
keberadaan patahan. Seismisitas cukup tinggi berada di area sekitar Jebus dan sebelah 
tenggara Bangka Selatan. Sebaran gempa di area Jebus maupun sebelah tenggara Bangka 
Selatan mengindikasikan patahan dengan tren barat daya-timur laut. Meskipun demikan 
magnitudo gempabumi di Pulau Bangka relatif kecil sehingga sebagian besar tidak dapat 
dirasakan oleh manusia. Pemantauan kegempaan perlu dilanjutkan untuk melihat intensitas 
gempa di kedua indikasi patahan tersebut. Selain itu, penelitian lebih lanjut dengan metode 
lain diperlukan untuk mengkonfirmasi keberadaan patahan tersebut. 
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DISKUSI/TANYA JAWAB 
1. PERTANYAAN (Siti Alimahi-PKSEN BATAN):  

Berapa jangkauan deteksi alat seismometer? 
 

JAWABAN:  
Jangkauan deteksi seismometer tidak dapat diketahui pasti sebab bergantung pada 
banyak faktor misal magnitudo, jarak gempa, kondisi bawah permukaan dan 
sebagainya. Sebagai contoh kondisi geologi bawah permukaan dapat melemahkan 
atau menguatkan gelombang seismik yang datang sehingga dapat mempengaruhi 
apakah gempa nanti dapat terdeteksi pada alat pengamat atau tidak. Akan tetapi jarak 
tersebut dapat dikuantifikasi dengan menggunakan pendekatan persamaan Ground 
Motion. 

 


