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BAB III 

GEOLOGI REGIONAL 

 

3.1 Geologi Regional 

Berdasarkan peta geologi Maluku Utara. Halmahera dapat dibedakan menjadi 

dua bagian, yaitu Halmahera bagian Barat dan Halmahera bagian Timur 

(Darman dan Hasan., 2000). 

 

Gambar 3.1 Peta geologi pulau Halmahera modifikasi dari Apandi dan 

Sudana (1980), Silitonga dkk., (1981), Supriatna (1980),dan Yasin (1980) 

(Hall, 1980). 

Wilayah Halmahera bagian Barat didominasi oleh batuan vulkanik muda 

berumur Pre-Miocene. Batuan vulkanik ini tersusun dari batuan gunung api 

yang ada di sepanjang busur vulkanik Pulau Halmahera bagian Barat. Selain 

itu terdapat juga endapan sedimen berumur Tersier hingga Kuarter yang 

luasnya memanjang dari Morotai, Ternate, Tidore, hingga ke Bacan. Wilayah 

Halmahera bagian Timur didominasi oleh batuan sedimen dan batuan 

metamorf terutama batuan ophiolitic yang berusia berumur Mesozoic awal 

hingga Tersier (Hall, 1988). 
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3.2 Fisiografi Derah Penelitian 

Fisiografi Halmahera dibagi menjadi tiga, yaitu: 

3.2.1 Mandala Halmahera Timur 

Mandala Halmahera Timur memiliki morfologi berupa pegunungan 

terjal yang merepresentasikan bahwa batuan yang penyusunnya 

merupakan batuan kompak dan lebih resisten. Jenis batuan yang ada pada 

wilayah pegunungan terjal ini umumnya merupakan batuan ultrabasa. 

Selanjutnya morfologi karst yang pada umumnya didominasi oleh 

batugamping.  

3.2.2 Mandala Halmahera Barat 

Mandala Halmahera Barat memiliki morfologi perbukitan yang tersusun 

dari material sedimen. Selain itu terdapat morfologi karst yang batuan 

penyusunnya didominasi oleh batugamping dan morfologi pegunungan 

vulkanik kasar berumur Oligosen-Miosen. 

3.2.3 Mandala Busur Kepulauan 

Mandala Busur Kepulauan memiliki morfologi vulkanik yang berjejer 

membentuk busur vulkanik gunung api. Busur vulkanik gunung api ini 

membentuk kerucut-kerucut gunung api yang masih aktif berumur 

Kuarter. 

 

Gambar 3.2 Peta fisiografi wilayah Halmahera (Apandi dan Sudana, 

1976). 
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3.3 Tectonic Setting Daerah Penelitian 

Pulau Halmahera adalah pulau yang berada pada batas interaksi lempeng yang 

sangat kompleks. Interaksi lempeng yang terjadi melibatkan Lempeng Eurasia, 

Lempeng Pasifik bagian Timur, Lempeng Filipina bagian Utara, dan Lempeng 

Indo-Australia bagian Selatan. Pulau Halmahera memiliki sistem subduksi 

ganda yang terdapat pada Lempeng Laut Maluku. Sistem subduksi ini yaitu 

subduksi berarah Barat di bawah Busur Sangihe dan subduksi berarah Timur 

di bawah Busur Halmahera. Dua sistem subduksi ini menghasilkan 

pegunungan vulkanik di sebelah Barat dan pegunungan non-vulkanik di 

sebelah Timur (Hall dkk, 1988). Pertemuan dari beberapa lempeng tersebut 

menyebabkan saling mendorong antara satu dengan yang lain menjadikan 

wilayah Maluku Utara memiliki potensi kegempaan yang cukup aktif. Di 

bagian Selatan terdapat sesar memanjang yang melintasi wilayah Halmahera 

Selatan seperti Kepulauan Bacan, Pulau Obi, Kepulauan Sula, dan memanjang 

hingga ke wilayah Papua. Sesar tersebut adalah segmen sesar Sorong yang 

bertipe strike slip mengiri (Hall, 2000). Zona sesar Sorong membentang 

sepanjang 1900 km mulai dari Pesisir Timur Teluk Cendrawasih ke arah Barat 

hingga berujung di Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Zona sesar Sorong 

cenderung aktif dengan rata-rata slip-rate sekitar 32 mm/yr. 

 

Gambar 3.3 Tatanan tektonik lempeng wilayah Halmahera (Hall, 1995) 
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Busur Sangihe berada di atas Lempeng Eurasia sedangkan Busur Halmahera 

berada di atas Lempeng Pasifik bagian Timur yang saling menekan menuju 

Lempeng Laut Maluku. Lempeng Laut Maluku yang telah mengalami subduksi 

ganda ini membentuk zona benioff dan ditimpa oleh lempeng pada Busur 

Halmahera dan Busur Sangihe. Proses subduksi dua arah yang berlawanan ini 

disebut dengan collision subduction. Tingkat sesimisitas menunjukkan bahwa 

lempeng pada Busur Halmahera memiliki kedalaman mencapai 200 km dan 

Lempeng Laut Maluku tertimpa oleh Lempeng pada Busur Halmahera dan 

Lempeng pada Busur Sangihe. 

 

Gambar 3.4 Tectonic setting dari Lempeng Laut Maluku (Hall, 1980). Pulau 

Halmahera terangkat oleh Lempeng Laut Maluku pada bagian Barat dan 

Lempeng Laut Filipina pada bagian Timur Laut. 

 

 

 

 

 

 


