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SAMBUTAN KEPALA
Informasi Geospasial merupakan informasi yang selalu
dibutuhkan keberadaannya dan telah dirasakan kegunaannya
dalam kehidupan sehari-hari. Namun hal tersebut belum disadari
oleh kebanyakan orang. Hal tersebut bisa dimengerti, karena istilah
geospasial masih belum banyak digunakan dalam kehidupan kita
sehari-hari. Namun secara berangsur-angsur istlah geospasial mulai
dimengerti dan dipahami orang, terutama dengan diundangkannya
informasi geospasial melalui UU No 4 Tahun 2011 tentang informasi
geospasial.
Salah satu bentuk informasi geospasial adalah informasi mengenai bentanglahan
(landscape). Indonesia memiliki keragaman yang tinggi mengenai bentanglahan, yang penting
dipublikasikan ke masyarakat dengan lebih baik. Atlas memiliki kedudukan yang strategis dalam
tatanan informasi geospasial, karena UU No.4 Tahun 2011 pasal 35 mengamanatkan bahwa
atlas adalah salah satu media penyajian informasi geospasial. Pada kesempatan kali ini atlas
dimanfaatkan untuk menyajikan informasi geospasial mengenai bentangalam yang tersaji pada
Atlas Bentanglahan edisi Pulau Sulawesi.
Buku yang ada pada pembaca ini adalah Atlas bentanglahan yang berisi mengenai sebaran
bentanglahan dan beserta kondisi fisik maupun sosial ekonomi dan budaya. Proses pembentuk
bentanglahan (genesa) di antaranya adalah volkanik, fluvial, karstik, struktural dan lain
sebagainya. Dalam setiap satuan bentanglahan informasi yang terkandung di dalamnya dapat
digunakan sebagai bahan awal dalam perencanaan dan pemanfaatan lahan di suatu wilayah.
Atlas bentanglahan edisi Pulau Sulawesi tahun 2014 ini melengkapi edisi yang sudah
ada meliputi edisi Pulau Sumatera dan edisi Pulau Jawa. Semoga Atlas Bentanglahan ini dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan ilmu pengetahuan khususnya di tanah air
tercinta.
Badan Informasi Geospasial
Kepala,
Dr. Priyadi Kardono, M.Sc
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SAMBUTAN DEPUTI
Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang memiliki berbagai
macam karakteristik baik fisik, sosial maupun budaya. Selain itu
wilayah Indonesia terletak di antara 3 lempeng bumi yang aktif, yaitu
lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Hal ini
mempengaruhi kondisi bentanglahan yang ada di Indonesia termasuk di
Pulau Sulawesi.
Pengelolaan lingkungan yang berbasis ekologi sangat membutuhkan informasi mengenai
bentangalam, karena dengan mengenali karakteristik bentang alam dapat membantu untuk
memudahkan para pengambil kebijakan untuk mengelola lingkungan sebaik mungkin. Produk yang
diharapkan dapat mendukung ketersediaan informasi salah satunya berupa atlas. Atlas merupakan
kumpulan peta, narasi, dan data pendukung lainnya yang disusun secara sistematis sehingga dapat
digunakan sebagai panduan bagi penggunanya.
Atlas Bentanglahan Edisi Pulau Sulawesi diharapkan dapat memberi informasi spasial
mengenai bentanglahan dan bentuklahan di Pulau Sulawesi. Atlas ini diterbitkan oleh Badan
Informasi Geospasial dengan menggunakan beberapa jenis data diantaranya adalah peta dan
citra penginderaan jauh yang mampu memberikan informasi tentang bentanglahan. Atlas ini
juga dilengkapi dengan tiga dimensi dari bentuk permukaan bumi, foto serta narasi. Produk ini
diharapkan dapat menjadi salah satu alat pertimbangan dalam perencanaan dan pengembangan
daerah yang berbasis lingkungan.

Badan Informasi Geospasial
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik

Dr. Nurwadjedi, M.Sc
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KATA PENGANTAR
Atlas Bentanglahan edisi Pulau Sulawesi merupakan salah
satu bentuk informasi mengenai kondisi bentanglahan di Pulau
Sulawesi dimana data dan informasi ini dapat dijadikan referensi
dalam menunjang kegiatan perencanaan, penataan dan pelaksanaan
pembangunan yang berbasis lingkungan. Atlas ini dikemas dalam
bentuk buku yang didesain dengan menarik untuk menampilkan
visualisasi permukaan bumi dengan karakteristik yang ada di Sulawesi
melalui gambar-gambar atau citra yang diambil dari beberapa satelit
penginderaan jauh yang biasa digunakan untuk pemetaan.
Citra satelit yang digunakan dalam atlas ini antara lain citra ALOS, citra Landsat 7 ETM+, citra SPOT,
citra QuickBird dan citra IKONOS. Selain citra tersebut, pembuatan atlas ini juga menggunakan
Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) dan citra ASTER yang memiliki data ketinggian
sehingga dapat dimanfaatkan untuk menampilkan permukaan bumi secara tiga dimensi. Sebagai
bagian dari atlas ini, peta-peta yang terkait dengan bentanglahan seperti peta geologi, peta ekonusa
dan peta penutup lahan juga ditampilkan untuk menambah informasi mengenai kondisi fisik Pulau
Sulawesi. Atlas ini dilengkapi dengan foto-foto lapangan serta narasi.
Peran serta dari beberapa instansi baik di dalam maupun di luar Badan Informasi Geospasial
seperti Fakultas Geografi UGM, Universitas Indonesia, Institit Teknologi Bandung, dan Badan
Geologi Kementrian ESDM besar dalam hal penyediaan data dasar dalam pembuatan atlas ini.
Ucapan terima kasih yang sangat dalam kami sampaikan kepada institusi dan instansi-instansi, dan
juga tim narasumber/tim kerja yang telah memberikan masukan, saran dan kritik dalam proses
pembuatan atlas ini. Semoga atlas ini menjadi pendorong bagi pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi untuk penyampaian informasi mengenai kondisi bentanglahan di Pulau Sulawesi.

Cibinong, Desember 2014
Badan Informasi Geospasial
Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas

Dr. Suprajaka, M.T
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BENTANGLAHAN
Bentanglahan ialah bagian ruang
permukaan bumi yang terdiri atas sistemsistem yang dibentuk oleh interaksi dan
interdependensi antara relief, batuan, bahan
pelapukan batuan, tanah, air, udara, tetumbuhan,
hewan, laut tepi pantai, energi dan manusia yang
secara keseluruhan membentuk satu kesatuan
(Surastopo Hadisumarno,1982). Pengenalan
bentanglahan (landscape) mencakup bentang
alami (natural landscape) dan bentang budaya
(culturalscape), yang menekankan keterkaitan
antara komponen biogeofisik dengan manusia
di dalamnya dengan segala aktivitasnya untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Pendekatan
yang digunakan untuk mengetahui hubungan
keterkaitan tersebut merupakan ciri kajian
geografi, yaitu: pendekatan keruangan (spatial
approach), kelingkungan (ecological approach)
dan kompleks wilayah (regional complex
approach). Dalam mempelajari bentanglahan,
perlu diketahui: (i) komponen biogeofisik
dan sebarannya di permukaan bumi beserta
pemetaannya; (ii) hubungan antar komponen
biogeofisik; dan (iii) hubungan antara
komponen biogeofisik dengan manusia.
Karakteristik
dari
masing-masing
komponen
bentanglahan,
baik
yang
menyangkut komponen fisik maupun
komponen sosial, ekonomi dan budaya dapat
dikenali melalui analisis dan interpretasi
peta, foto udara dan/atau citra penginderaan
jauh, yang dilengkapi dengan pengecekan
lapangan. Analisis komponen bentang alam

pada umumnya didasarkan atas relief, struktur
dan proses, yang dinamakan bentuklahan
(landform). Bentuklahan sebagai satuan alami
dapat digunakan sebagai satuan analisis dalam
analisis bentanglahan dengan menggunakan
pendekatan keruangan, kelingkungan dan
kompleks wilayah. Bentuklahan, untuk
selanjutnya
dapat
digunakan
sebagai
pendekatan dalam menentukan kebijakan
dalam perencanaan pemanfaatan lahan, baik
dalam skala lokal, regional maupun nasional.
Komponen bentang budaya, dapat dikenali
dengan mudah berdasarkan pada aktivitas
manusia dalam memanfaatkan lahan, yang
tercermin pada pemanfaatan ruang, antara
lain: bentang pertanian, bentang industri
dan bentang permukiman. Selain itu bentang
budaya juga dapat dikelompokkan menjadi
bentang kota dan bentang desa, yang masingmasing memiliki karakteristik yang khas.
Penjelasan mengenai Bentanglahan Pulau
Sulawesi berdasarkan fisiografi dikelompokkan
menjadi 5 zona, yaitu zona utara, zona tengah,
zona timur, zona selatan dan zona tenggara.
Masing-masing zona dibagi lagi menjadi
beberapa bagian. Masing-masing satuan wilayah
penjelasan bentanglahan memiliki karakteristik
yang kompleks, sehingga pendekatan geografi,
yang mencakup aspek keruangan, ekologi
dan kompleks wilayah dapat diterapkan dan
diinformasikan secara komprehensif.



PENGINDERAAN JAUH
Penginderaan
jauh
merupakan
pemerolehan informasi dari berbagai sifat
obyek atau fenomena dengan menggunakan
alat perekam yang secara fisik tidak terjadi
kontak langsung dengan obyek atau fenomena
yang dikaji (Colwell,1983). Selanjutnya Wolf
(1993) mengungkapkan bahwa teknologi
penginderaan jauh meliputi pengukuran
dan analisa pantulan radiasi gelombang
elektromagnetik dari obyek dengan sistem pasif
maupun aktif. Respon radiasi dari masingmasing spektrum gelombang elektromagnetik
menunjukkan tipe atau jenis material obyek dan
respon masing-masing spektrum gelombang
elektromagnetik dikumpulkan dalam bentuk
citra multispektral. Penggunaan teknologi
penginderaan jauh untuk pengumpulan
informasi permukaan bumi/ bentanglahan
dari angkasa cukup efektif. Citra satelit dan/
atau foto udara mampu menggambarkan dan
menyajikan gambaran fenomena permukaan
bumi secara spasial. Citra resolusi spasial
rendah mampu menggambarkan bentanglahan
secara regional, misalnya susunan di dalam
ruang bentanglahan dari hulu hingga hilir.
Citra resolusi tinggi mampu menggambarkan
kenampakan bentanglahan secara detil,
misalnya kenampakan meander, dataran
aluvial dan bentuk lembah sungai.
Interpretasi citra untuk membedakan
bentanglahan penyusun permukaan bumi
didasarkan atas unsur-unsur interpretasi
sebagai berikut:
- Rona dan Warna
- Bentuk
- Bayangan
- Ukuran
- Tekstur
- Pola
- Situs
- Asosiasi

Satuan-satuan bentanglahan di permukaan
bumi yang tersaji di dalam citra penginderaan
jauh dianalisis berdasarkan atas 8 kunci
interpretasi untuk dilakukan delineasi.
Setiap satuan delineasi menunjukkan satuan
bentanglahan yang berbeda. Pengecekan
lapangan dilakukan untuk menguji tingkat
akurasi interpretasi citra penginderaan jauh.
Ada beberapa citra satelit yang digunakan
untuk menampilkan bentuk permukaan bumi
secara global yaitu Citra Landsat dan SPOT
dengan resolusi spasial masing-masing 15 m dan
10 m. Citra Landsat dan SPOT mampu untuk
menyajikan bentanglahan karena cakupannya
yang luas sehingga dapat diterapkan untuk
membedakan daerah perbukitan sampai daerah
pantai. Citra QuickBird dan IKONOS dengan
resolusi spasial tinggi mampu diterapkan
untuk identifikasi bentanglahan seperti
meander sungai, teras dan bentuk lembah
sungai. Citra SRTM (Shuttle Radar Topography
Mission) juga dimanfaatkan dalam interpretasi
bentanglahan
karena
kemampuannya
menampilkan relief permukaan bumi. Citra
SRTM, untuk selanjutnya dapat dikonversi
menjadi data tinggi permukaan bumi yang
disebut Digital Elevation Model (DEM). DEM
sangat membantu untuk menampilkan secara
3 dimensi daerah pegunungan, perbukitan,
dan dataran hingga mudah untuk dipahami.



Pengaruh Tektonik Lempeng Terhadap Pembentukan
Morfologi Pulau Sulawesi
Pulau Sulawesi terletak di tepi bagian timur
paparan Sunda (Sundaland) yang merupakan inti
benua yang mantap dari lempeng Eurasia Bagian
tenggara (Simandjuntak, 1986) dan dikelilingi oleh
laut dalam. Pulau ini merupakan zona peralihan
antara Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul.
Dibagian utara dibatasi oleh Laut Sulawesi ( 5000
– 5500 m ), di bagian Timur dan Tenggara di batasi
oleh Laut Banda sisi utara dan Laut Banda sisi
selatan dengan kedalaman mencapai 4.500 – 5.000
m, sedangkan untuk bagian Barat dibatasi oleh
Palung Makasar (2.000-2.500m). Perkembangan
tektonik kawasan timur Indonesia dicirikan oleh
kegiatan tektonik model perairan-apungan benua.
Model tektonik ini didasarkan pada terdapatnya
mintakat-mintakat alokton tua (Paleozoikum)
berupa benua-benua mikro seperti Banggai-Sula,
Mekongga, Tukangbesi-Buton dan lain sebagainya
(Simandjuntak, 1986). Oleh karena itu dalam
pembentukan daratan di kawasan timur merupakan
pertemuan kepingan Lempeng Indo Australia dan
lempeng dunia lainnya seperti Lempeng Pasifik
maupun lempeng Eurasia. Orogenesa Sulawesi
terjadi akibat karena adanya aktivitas kepingan
lempeng Indo Australia (Banggai-Sula) yang
merupakan inti benua mikro dengan lempeng
Eurasia dan lempeng pasifik.
Pulau Sulawesi mempunyai bentuk
menyerupai huruf “K” sehingga terlihat unik
dan berbeda dengan pulau lainnya. Bentuk
convaxnya menghadap ke Asia dan terbuka ke
arah Pasifik, oleh karena itu Pola Sulawesi sering
disebut berpola terbalik atau inverted arc. Sulawesi
merupakan salah satu bagian kepingan benua
dalam proses amalgamasi dan akrasi di pinggir
timur benua Asia, keempat lengan utara Sulawesi
membentuk mandala megatektonik yang berbeda.
Pulau ini terbentuk disepanjang jalur tumbukan

antara Lempeng Eurasia di barat, Lempeng Pasifik
di timur dan kepingan benua ini berasal dari
Lempeng Indo-Australia (Simandjuntak, 1986).
Profesor John A. Katili, ahli geologi Indonesia dari
Gorontalo menyebutkan bahwa terjadinya Sulawesi
akibat tabrakan dua pulau (Sulawesi bagian Timur
dan Sulawesi bagian Barat) antara 19 sampai 13 juta
tahun yang lalu, terdorong oleh tabrakan antara
lempeng benua yang merupakan fondasi Sulawesi
Timur bersama Pulau-Pulau Banggai dan Sula, yang
pada gilirannya merupakan bagian dari Lempeng
Australia, dengan Sulawesi Barat yang selempeng
dengan pulau-pulau Borneo (Kalimantan), Jawa
dan Sumatra, Sulawesi menjadi salah satu wilayah
geologis paling kompleks di dunia.
Berdasarkan sejarah geologi, daratan
Sulawesi terbentuk akibat adanya aktivitas
tektonik. Dengan pengaruh pergerakan ketiga
lempengan yang ada, membentuk struktur geologi
dan pulau-pulau yang begitu rumit dan beriringan.
Dari sesar-sesar yang ada, terdapat sesar aktif yang
sewaktu-waktu bergerak. Aktifnya sesar ini dipicu
pergerakan lempeng yang melepaskan energi
relatif besar. Salah satu akibatnya adalah terjadi
gempa tektonik. Sesar yang paling terkenal karena
keaktifannya di Pulau Sulawesi adalah sesar Palu
Koro.
Sebagian besar Pulau Sulawesi terdiri dari
pegunungan, lembah, dataran rendah dan danau.
Dataran rendah yang relatif lebar dan padat
penduduknya adalah dibagian lengan Selatan.
Sementara dataran yang subur, umumnya terdapat
di sekeliling danau-danau yang terdapat di keempat
lengan pulau Sulawesi. Ekologi Sulawesi yang
kompleks menyebabkan begitu banyak kelompok
etno-linguistik.



Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya
Kondisi fisik Pulau Sulawesi mempengaruhi
sebaran sumberdaya alamnya. Bentuk medan yang
berbukit-bukit, serta tidak banyak tanah datar
yang dapat diusahakan dengan mudah, sangat
mempengaruhi bentuk aktifitas penduduknya.
Hal ini mempengaruhi penyebaran dan kepadatan
penduduknya. Penyebaran penduduk di Pulau
Sulawesi terlihat tidak merata. Jumlah penduduk
Sulawesi tahun 2010 mencapai 17,371,782 jiwa.
Urutan jumlah penduduk dari yang tertinggi
sampai yang terendah adalah Provinsi Sulawesi
Selatan (8,03 jt jiwa), Provinsi Sulawesi Tengah
(2,64 jt jiwa), Provinsi Sulawesi Utara (2,27 jt
jiwa), Provinsi Sulawesi Tenggara (2,23 jt jiwa),
Provinsi Sulawesi Barat (1,16 jt jiwa), dan Provinsi
Gorontalo (1,04 jt jiwa). Jumlah penduduk yang
berjenis kelamin laki-laki saat ini lebih banyak
dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan.
Hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin
laki-laki yang lebih besar dari jumlah penduduk
perempuan, kecuali untuk Provinsi Sulawesi
Selatan. Dengan luas wilayah Sulawesi sebesar 188
522,36 km2 (Data Bakosurtanal 2006 dalam BPS,
2010), maka kepadatannya rata-rata adalah 90
jiwa/km2. Adapun kepadatan penduduk per km2
tiap provinsi sebagai berikut: Sulawesi Selatan 174
jiwa/km2, Sulawesi Utara 161 jiwa/km2, Gorontalo
82 jiwa/km2, Sulawesi Barat 63 jiwa/km2, Sulawesi
Tenggara 59 jiwa/km2, Sulawesi Tengah 37 jiwa/
km2.
Laju pertumbuhan penduduk Sulawesi
per tahun antara tahun 2000-2010 menurut
data BPS yang tertinggi adalah Sulawesi Barat
sebesar 2,68, dan berturut-turut Gorontalo
(2,26), Sulawesi Tenggara (2,08), Sulawesi Tengah
(1,95), Sulawesi Utara (1,28), dan Sulawesi
Selatan (1,17). Berdasarkan data tersebut terlihat
bahwa laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi
pada tahun 2000-2010 menunjukan angka yang
relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan
laju pertumbuhan penduduk Indonesia secara
keseluruhan (1,49).

Estimasi Angka Kelahiran Total (TFR)
menurut Bappenas, tahun 2010-2015 (2012) di
Provinsi Sulawesi Tenggara (2,391), Sulawesi
Tengah (2,204), Sulawesi Selatan (2,178), Gorontalo
(2,180), Sulawesi Utara (1,870). Estimasi Angka
Kematian Bayi (IMR) tahun 2010-2015 (2012) di
Provinsi Sulawesi Tengah (32), Gorontalo (26),
Sulawesi Tenggara (26), Sulawesi Selatan (25), dan
Sulawesi Utara (13).
Mata pencaharian penduduk di Pulau
Sulawesi juga sangat bervariasi, di daerah pedesaan
umumnya penduduk memiliki mata pencaharian
sebagai petani, karena mereka menggarap lahan
dan bercocok tanam. Selain sebagai petani juga
ada yang beternak. Untuk daerah perbukitan dan
pegunungan mata pencaharian penduduk yang
biasa di jumpai adalah sebagai penambang batu
maupun pasir, petani, dan peternak. Sedangkan di
daerah perkotaan umumnya penduduk memiliki
mata pencaharian sebagai pegawai kantoran
maupun pedagang. Kota Makassar sebagai pusat
kota dan pemerintahan merupakan kota tujuan
penduduk dari berbagai penjuru tanah air, untuk
memperbaiki taraf hidup mereka, sehingga
kepadatan penduduk di Kota Makassar mengalami
lonjakan yang cukup tinggi. Di daerah pantai Pulau
Sulawesi, penduduk memiliki mata pencaharian
selain sebagai nelayan, juga sebagai petani rumput
laut, tambak ikan maupun tambak garam, hal ini
di dukung oleh kondisi fisik alamnya.
Berdasarkan Statistik Potensi Desa tahun
2011, jumlah dan persentase desa pesisir (tepi laut/
coastal) terbanyak berada di Sulawesi Tengah yaitu
sebanyak 901 desa, dan berturut-turut Sulawesi
Tenggara (813 desa), Sulawesi Utara (721 desa)),
Sulawesi Selatan (485 desa)), Gorontalo (191 desa))
dan Sulawesi Barat (148 desa).



Peta Kepadatan Penduduk
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Belum semua kota di Pulau Sulawesi
berkembang menjadi kota besar. Berikut 10
kota besar di Sulawesi berdasarkan jumlah
populasinya di tahun 2010: Makassar, Sulawesi
Selatan (1,339,374 jiwa); Manado, Sulawesi Utara
(408,354 jiwa); Palu, Sulawesi Tengah (335,297
jiwa); Kendari, Sulawesi Tenggara (489,153 jiwa);
Bitung, Sulawesi Utara (187,932 jiwa); Gorontalo,
Gorontalo (179,991 jiwa);
Palopo, Sulawesi
Selatan (148,033 jiwa); Baubau, Sulawesi Tenggara
(137,118 jiwa); Parepare, Sulawesi Selatan (129,542
jiwa); Kotamobagu, Sulawesi Utara (107,216 jiwa).
Kesejahteraan penduduk kota-kota di Sulawesi
tahun 2010, rata-rata di atas garis kemiskinan
nasional, kecuali di kota-kota yang terdapat di
Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat
yang persentasenya sedikit di atas rata-rata garis
kemiskinan nasional sebesar 9,87%.
Sulawesi merupakan pulau terpisah dari
Paparan/Daratan Sunda dan Sahul, maka tidaklah
heran memiliki flora & fauna tersendiri. Letak
Sulawesi mengakibatkan adanya perbedaan antara
beberapa jenis flora dan fauna di pulau itu dengan
bagian lain dari Indonesia. Pulau-pulau Sumatera,
Kalimantan, Jawa dan Bali yang dikenal sebagai
Kepulauan Sunda Besar merupakan bagian paparan
Sunda dan faunanya sama dengan fauna daratan
Asia. Sementara itu pulau-pulau di bagian timur
Bali yang merupakan bagian daratan Australia
(Oceania) merupakan bagian dari paparan Sahul
yang meliputi kepulauan Aru, Papua, Pulau
Timor dan Australia. Sulawesi merupakan zona
perbatasan unik di wilayah Asia Oceania. Dengan
demikian pulau ini memiliki arti yang strategis
di dalam kegiatan konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya, karena mempunyai
keanekaragaman jenis flora fauna yang khas dan
tidak terdapat di tempat lain. Hal ini disebabkan
karena Sulawesi (bersama Maluku dan Nusa
Tenggara) terletak di wilayah Wallacea (Wallacea
region), yakni daerah di antara garis Wallacea dan
garis Weber yang memisahkan daerah biogeografi
Indomalaya di sebelah Barat dan Australasia di
sebelah Timur.
Binatang khas endemik pulau ini antara
lain anoa (kerbau kerdil seukuran kambing). Ada

2 spesies anoa, yang satu bertanduk kerucut halus
tinggal di pegunungan/dataran tinggi (Bubalus
quarlesi) sementara yang lain anoa dataran rendah
(Bubalus depressicornis) memiliki tanduk kasar.
Babirusa (babiroussa babiroussa) yang berbulu
sedikit dan memiliki taring pada mulutnya. Monyet
berekor tonkena Sulawesi, Ada 7 spesies kera hitam
(Macaca ochreata) Sulawesi, 3 terdapat di Provinsi
Sulawesi Utara (Tangkoko Batuangas). Fauna
asli Sulawesi lainnya adalah Kuskus (Phalanger
ursinus) marsupial Sulawesi yang berwarna-warni
yang merupakan varitas binatang berkantung.
Burung maleo yang bertelur pada pasir yang
panas yang dihangatkan oleh sinar matahari, mata
air panas atau ventilasi vulkanik. Selain itu ada 5
starsius (Tarsius spectrum) - primata terkecil di
dunia dengan kepala dan panjang tubuh hanya
10 cm. Sementara itu berbagai jenis kucing dan
binatang menyusui seperti gajah dan badak justru
tidak dapat dijumpai di Sulawesi.
Sejumlah 16 genus burung hanya dapat
dijumpai di Sulawesi dan pulau-pulau kecil di
sekitarnya. Termasuk di antaranya di Kepulauan
Talaud dan Sangihe di utara, Pulau Madu di Laut
Flores di sebelah selatan, termasuk juga Kep.
Togian, Kep. Banggai, Kep. Tukangbesi, dan Kep.
Sula yang menjembatani kekayaan keragaman
burung antara Sulawesi dan Maluku.

Anoa Dataran
Bakosurtanal, 2009


Jenis-jenis burung endemik Sulawesi
meliputi Anis sulawesi (Cataponera turdoides),
Sikatan matinan (Cyornis sanfordi), Julang
sulawesi (Aceros cassidix) dan Kangkareng
sulawesi (Penelopides exarhatus). Banyak jenis
fauna endemik ini yang terancam punah secara
global. Burung Gagak banggai (Corvus unicolor)
Sulawesi dan Ikan Banggai Cardinal (Pterapogon
Kauderni) hanya ditemukan di perairan Kepulauan
Banggai, Sulawesi Tengah (endemik). Di Pulau
Sulawesi, ada 69 spesies ikan yang diketahui, 53
di antaranya adalah endemik. Danau Malili di
Sulawesi Selatan, dengan kedalamannya yang
kompleks dan arusnya yang deras memiliki paling
sedikit 15 jenis ikan telmatherinid endemic. Di
Sulawesi Barat terdapat flora dan fauna endemik
seperti Burung Mandar Dengkur, Burung Maleo,
Anoa Pegunungan, Elang Sulawesi, Musang
Sulawesi, Anggrek Jamrud, Anggrek Bulan, dan
endemik spesifik lokasi lainnya.
Hutan Sulawesi juga memiliki ciri tersendiri,
didominasi oleh kayu agatis yang berbeda dengan
Kepulauan Sunda Besar yang didominasi oleh
pinang-pinangan (spesies rhododenron). Bagianbagian provinsi yang masih tertutup hutan adalah
bagian-bagian yang berbukit-bukit dan berlereng
terjal. Beberapa hutan memiliki kayu berkualitas
tinggi dengan jenis kayu Ebony, Ironwood, Linggua,
Gopasa, Nantu, Meranti, dll. Hutan di Sulawesi
Barat menghasilkan antara lain: Kayu Eboni,
Meranti, Getah Pinus, Jati, Palapi, Durian, Damar,
Rotan, Kemiri, dan Kayu Campuran lainnya. Di
dalam hutan Sulawesi juga dapat ditemukan Rotan
dan berwarna-warni anggrek. Anggrek hitam yang
terkenal ditemukan di Sulawesi Tengah (Morowali,

Bancea, Kulawi dan tempat-tempat lainnya).
Terdapat beberapa flora dan fauna yang
di jadikan identitas (maskot) setiap provinsi di
Sulawesi, antara lain: Langusei (Ficus minahasae)
dan Tangkasi (Tarsius spectrum Pallas) di Provinsi
Sulawesi Utara; Gofasa atau disebut juga Gupasa
(Vitex cofassus) di Provinsi Gorontalo; Eboni
(Diospyros celebica) dan Maleo (Macrocephalon
maleo S. Muller) di Provinsi Sulawesi Tengah;
Anggrek Serat (Dendrobium utile) di Provinsi
Sulawesi Tenggara; Cempaka hutan kasar
(Elmerrillia ovalis) di Provinsi Sulawesi Barat;
Lontar (Borassus flabellifer) dan Burung Rangkong
(Aceros cassidix (Temminek) di Provinsi Sulawesi
Selatan. Untuk melindungi flora dan fauna
di Sulawesi, telah ditetapkan beberapa taman
nasional dan suaka alam seperti Taman Nasional
Laut Bunaken Manado Tua, Cagar Alam Tangkoko
Batuangus dan Taman Nasional Bogani Nani
Wartabone (sebelumnya dikenal sebagai Dumoga
Bone) di Sulawesi Utara. Cagar Alam Gunung
Lambusango, Taman Nasional Lore Lindu, Cagar
Alam Morowali, Cagar Alam Tanjung Api (Di sini
Anoa dan Babi Rusa ditemukan disepanjang pantai
dan juga terdapat gas alam yang menyemburkan
lidah api), Suaka Margasatwa di Bangkiriang,
Sulawesi Tengah (perlindungan untuk burung
Maleo). Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai
dan Taman Nasional Laut Wakatobi di Sulawesi
Tenggara. Taman Nasional Laut Taka Bonerate di
Sulawesi Selatan.

Taman Nasional Laut Bunaken Manado Tua, Prov. Sulawesi Utara
Bakosurtanal, 2006
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Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Prov. Sulawesi Tenggara
Bakosurtanal, 2011

Berkaitan dengan pengembangan potensi di bidang
ekonomi dan sosial di Sulawesi, maka dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) 2011-2025 ditetapkanlah Koridor
Ekonomi Sulawesi dengan tema Pusat Produksi
dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan,
Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional.
Koridor tersebut terdiri atas 6 Pusat Ekonomi, yaitu
Makassar, Kendari, Mamuju, Palu, Gorontalo dan
Manado. Adapun kegiatan ekonomi utama untuk
pertanian terutama pertanian tanaman pangan
(padi, jagung, kedelai dan ubi kayu), perkebunan
terutama kakao, sementara pertambangan yang
dimaksud adalah pertambangan nikel nasional.
Koridor ini diharapkan menjadi garis depan
ekonomi nasional terhadap pasar Asia Timur,
Australia, dan Amerika. Koridor Ekonomi
Sulawesi memiliki Nilai Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) per kapita di Sulawesi
tahun 2010 dibandingkan dengan pulau lain masih
rendah. Struktur perekonomian Indonesia secara
spasial pada Triwulan II 2011 masih didominasi
oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang
memberikan kontribusi terhadap Produk
Domestik Bruto sebesar 57,7 persen, kemudian
diikuti oleh Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan
dan Pulau Sulawesi 4,7 persen, sementara sisanya
4,6 persen di pulau-pulau lainnya. Provinsi
penyumbang PDRB terbesar di Pulau Sulawesi
adalah Sulawesi Selatan sebesar 2,3 persen.

Kegiatan ekonomi utama pertanian di
Sulawesi adalah kontributor PDRB terbesar
(30%). Namun demikian pertanian tumbuh
lambat, padahal kegiatan ekonomi utama ini
menyerap sekitar 50 persen tenaga kerja. Adapun
komposisi PDRB sub sektor pertanian pangan
di Kabupaten/Kota Seluruh Koridor Ekonomi
Sulawesi tahun 2007 yang terbesar adalah dari
tanaman pangan (46,2%), kemudian perkebunan
(25,3%), perikanan 22.3%) dan sisanya adalah
peternakan (6.2%).
Kegiatan pertanian pangan di Sulawesi
mencakup padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu.
Komoditas beras dan jagung, sangat penting,
terutama untuk konsumsi domestik di Indonesia.
Sulawesi merupakan produsen pangan ketiga
terbesar di Indonesia yang menyumbang 10
persen produksi padi nasional dan 15 persen
produksi jagung nasional. Pertanian pangan tahun
2009 menyumbang 13 persen PDRB Sulawesi
(BPS, 2010). Mengingat adanya keterbatasan
potensi ekspansi areal pertanian di Sulawesi,
maka peningkatan produksi pangan yang paling
memungkinkan adalah melakukan intensifikasi
pangan.
Produktivitas padi di Sulawesi masih lebih
rendah dibandingkan dengan daerah lain di
Indonesia dan hanya di tahun 2010 menyumbang
11 persen dari total produksi nasional, sementara
pada waktu yang sama Jawa menghasilkan
hampir 54% produk nasional. Produktivitas padi
di Sulawesi hanya sebesar 48, 21 kuintal/ha masih
lebih rendah daripada produktivitas nasional yang
sebesar 50,15 kuintal/ha.
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Total jumlah padi yang dihasilkan adalah sebanyak
1.165.781,33 ton. Produksi padi tertinggi di
Sulawesi dihasilkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan.
Provinsi Sulawesi Selatan terkenal sebagai salah
satu lumbung beras nasional yang hasilnya sebagian
besar didistribusikan bagian timur Indonesia
lainnya bahkan telah diekpor sampai ke Malaysia,
Filipina dan Papua Nugini. Lokasi produksi padi
terbesar berada di Kabupaten Bone, Soppeng,
Wajo, Sidrap, Pinrang dan Luwu (Bodowasipilu).
Pemanfaatan air untuk pengairan sawah
telah banyak dimanfaatkan di Sulawesi Selatan
dan sedikit di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan
Sulawesi Barat. Namun demikian, sebagian besar
jaringan irigasi di Sulawesi masih berupa irigasi
sederhana dan non-teknis (hanya 37 persen lahan
pertanian pangan yang telah diairi oleh irigasi teknis
dan semi teknis). Metzner (Sandy, IM, 1996:281)
melaporkan bahwa lembah Palu yang kini banyak
ditumbuhi semak belukar dan tanaman berduri,
pernah merupakan sawah berpengairan baik pada
akhir abad yang lampau. Tetapi persawahan itu
hampir hilang dan air hampir tidak ada karena
keteledoran manusia di lembah yang terkenal
kering itu. Dengan banyak ladang pindah di lereng
yang kering itu, maka tiap tahun banyak terjadi erosi
lereng ke sawah-sawah di bawahnya. Lembah Palu
kembali ingin dikembangkan sebagai pesawahan
dengan memperbaiki saluran pengairan serta
bendungan Gumbasa. Dataran rendah Sawiito,
antara Enrekang dan Wajo dan hampir seluruh

Foto: Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Barat.
Sumber: BIG, 2014

pesisir barat sampai ke Majene (Sulawesi Barat)
dan pesisir selatan di Sulawesi Selatan sampai
Sinjai telah dijadikan persawahan. Pembukaan
sawah baru dilaksanakan kini di Luwuk (Palopo)
dengan bantuan transmigran. Semua daerah datar
di Sulawesi Selatan telah diusahakan sebagai sawah,
kecuali tanah-tanah rawa yang airnya payau.
Tanaman musiman ada yang ditanam
sebagai palawija di sawah, ada juga di tegalan. Oleh
sebab itu sulit untuk memisahkan luas penggunaan
tanah untuk masing-masing jenis tanaman pangan
tersebut. Sulawesi Selatan diarahkan menjadi
produsen jagung terbesar kelima di Indonesia.
Sentral produksi jagung terdapat di Kabupaten
Bone, Jeneponto, Bulukumba dan Bantaeng.
Kegiatan utama untuk tanaman tahunan di
Koridor Ekonomi Sulawesi adalah untuk pengembangan perkebunan dan industri pengolahan
kakao. Secara nasional, kakao menghasilkan devisa terbesar ketiga setelah kelapa sawit dan karet.
Pada tahun 2005 ditetapkan beberapa lokus utama
klaster industri di Sulawesi selain kakao, yakni kopi,
kelapa, dan pengolahan buah jeruk dan markisa.
Daerah-daerah penghasil kopi di Sulawesi, terdapat di Pegunungan Verbeek di Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Sementara
itu untuk lokus klaster industri pengolahan buah
ditetapkan Sulawesi Barat (Jeruk di Mamuju) dan
Sulawesi Selatan (markisa).
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Indonesia merupakan negara dengan lahan
tanaman kelapa terbesar di dunia dengan luas areal
3,88 juta hektar (97 persen merupakan perkebunan
rakyat), dan sebagai lokus utama klaster industri
kelapa di Sulawesi ditetapkan Provinsi Sulawesi
Utara. Penetapan tersebut dengan pertimbangan
bahwa Provinsi Sulawesi Utara merupakan sentra
penghasil kelapa, juga memiliki sarana dan
prasarana pendukung serta adanya industri inti
untuk menunjang pengembangan industri kelapa.
Sebelum PD II, seluruh hasil Sulawesi berupa
kopra dan hasil hutan, seperti rotan, diangkut dari
tempat-tempat pengumpul ke Makassar (Sandy,
IM, 1996:286). Daerah-daerah penghasil kelapa,
antara lain: Sulawesi Utara (Minahasa dan Sangihe
Talaud), Sulawesi Selatan (Bone) dan di Sulawesi
Barat (Polewali Mamassa dan Mamuju).Beberapa
tanaman industri yang dihasilkan di Sulawesi
antara lain adalah kapas, tebu dan kayu penghasil
kertas.
Hutan yang terluas terdapat di Sulawesi
Tengah baik yang berupa hutan alam maupun
hutan tanaman industri. Selanjutnya berturutturut adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Gorontalo, Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara.
Hasil hutan selain berbentuk kayu bulat dan kayu
gergaijian, juga menghasilkan hasil ikutan berupa
rotan dan damar. Rotan terutama dihasilkan di
hutan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara. Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara.
Sementara damar dihasilkan di Sulawesi Tengah,
Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Sulawesi Selatan
juga menghasilkan getah pinus. Itulah sebabnya
di Palu Sulawesi Tengah didirikan Sekolah Rotan
untuk pengembangan industri furniture.
Sulawesi merupakan wilayah yang memiliki
produksi perikanan laut terbesar di Indonesia,
selanjutnya diikuti oleh Sumatera, Jawa, Bali &
Nusa Tenggara, Papua dan Maluku dan terakhir
Kalimantan. Dengan kekayaan laut yang berlimpah,
saat ini pertumbuhan produksi makanan
laut mencapai 7 persen per tahun, sehingga
menempatkan Indonesia sebagai produsen

terbesar di Asia Tenggara. Meskipun sumber
daya perikanan cukup melimpah, terdapat
persoalan terkait dengan ekploitasi penangkapan
ikan yang berlebihan di beberapa areal laut
sehingga mengancam keberlanjutan kegiatan ini.
Sebagai contoh, eksploitasi penangkapan di Selat
Makasar, terutama ikan demersal dan udang di
Sulawesi Selatan dan ikan pelagis besar di Sulawesi
Utara. Sementara itu penangkapan di Teluk Tolo/
Laut Banda, penangkapan ikan demersal dan udang
masih dapat dikembangkan, dan untuk ikan pelagis
besar maupun kecil masih termasuk moderat.
Untuk mengurangi eksploitasi penangkapan
ikan yang berlebih dan meningkatkan produksi
perikanan Sulawesi yang lebih berkelanjutan,
maka dikembangkan juga perikanan budidaya
(akuakultur) untuk budidaya udang dan bandeng,
ikan untuk umpan, ikan kerapu, baronang, rumput
laut, kerang mutiara dan rumput laut. Untuk
budidaya perikanan darat fokus diarahkan untuk
ikan mas dan nila.
Sulawesi merupakan daerah dengan
produksi nikel paling maju di Indonesia. Indonesia
adalah produsen nikel terbesar ke-4 dari 5 besar
negara produsen nikel dunia dan memiliki 8 persen
cadangan nikel dunia. Oleh karena itu industri
pertambangan dan pengolahan nikel sangat layak
untuk dipercepat dan diperluas pengembangannya.
Sulawesi memiliki 50 persen cadangan nikel
di Indonesia dengan sebagian besar untuk
tujuan ekspor, diikuti oleh Maluku dan Papua.
Pertambangan nikel di Sulawesi menyumbang
sekitar 7 persen terhadap PDRB Sulawesi. Oleh
karenanya, kegiatan pertambangan di Koridor
Ekonomi Sulawesi terfokus pada pertambangan
nikel yang merupakan potensi pertambangan
terbesar di koridor ini. Empat lokasi penting di
Sulawesi yang memiliki cadangan
nikel
berlimpah adalah: Sulawesi Selatan (Sorowako,
Luwu Timur dan Luwu Utara), Sulawesi Tengah
(Morowali, Banggai), Sulawesi Tenggara (Pomalaa,
Kolaka dan Konawe.
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Di koridor ini juga terdapat penambangan
komoditas pertambangan lainnya yaitu emas,
tembaga dan aspal namun tidak terlalu
signifikan dibandingkan potensi bijih nikel.
Emas dan aspal lebih bersifat pengoptimalan
produksi, hingga saat ini masih ditambang
secara tradisional oleh masyarakat. Di Maros,
Sulawesi Selatan terdapat smelter tembaga dan
bukan penambangannya. Emas dan tembaga
dihasilkan di Parigi Moutong, Toli-toli, Buol, Palu
dan Poso (Sulawesi Tengah), Mamuju (Sulawesi
Barat) dan Gorontalo. Lokasi penyebaran aspal
di Buton dan Muna (Sulawesi Tenggara). Luas
areal pertambangan aspal dikedua kabupaten itu
sebesar 13.003,67 ha dengan jumlah cadangan
potensi/deposit mencapai 680.747.000 ton.
Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai
potensi minyak dan gas bumi yang belum
teridentifikasi dan tereksplorasi dengan baik.
Industri minyak dan gas bumi memiliki potensi
untuk berkembang di Pulau Sulawesi namun
menghadapi tantangan berupa kontur tanah
dan laut dalam. Hal ini menyebabkan tingkat
kesulitan teknis yang tinggi yang berujung pada
tingginya biaya eksploitasi migas di Sulawesi.
Kegiatan ekonomi utama Migas antara lain di
beberapa lokasi berikut: Area eksploitasi minyak
bumi di Bungku Utara Morowali Donggala (Sulawesi
Tengah), Area eksploitasi gas bumi di Donggi
Senoro, Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah);
Area eksploitasi minyak bumi di Kabupaten
Luwuk (Sulawesi Tengah); Area eksploitasi gas
bumi di Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat); Area
eksploitasi gas bumi di Kabupaten Wajo (Sulawesi
Selatan); dan Lapangan Migas Karama, (Sulawesi
Barat). Industri ammonia/urea dengan kapasitas
global terintegrasi berbasis gas bumi, berlokasi di
Sonoro (Sulawesi Tengah). Potensi pertambangan
bahan galian golongan A selain minyak dan gas
bumi juga terdapat batubara yang berlokasi di
kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan
saat ini dalam tahap eksploitasi. Namun ada pula
potensi yang masih bersifat indikasi yaitu Galena
(Timah hitam) yang terdapat di Donggala, Tolitoli dan Poso (Sulawesi Tengah) dan Mamuju
(Sulawesi Barat).

Pengembangan wilayah Sulawesi, sebagai
salah satu pulau besar di Indonesia, sangat
penting
dalam
mendukung
peningkatan
kinerja pembangunan nasional. Wilayah Sulawesi
berpotensi besar sebagai pusat pertumbuhan
di kawasan Timur Indonesia dan sub-regional
ASEAN.
Dengan kondisi ini, wilayah Sulawesi
memiliki
akses
perdagangan yang cukup
strategis. Dalam rancangan Rencana Tata Ruang
(RTR) Pulau Sulawesi, ditentukan 5 (lima) pusatpusat pertumbuhan diklasifikasikan kedalam Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) untuk menjadi pusat
pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi
pada upaya pembangunan kawasan industri
dan jasa skala nasional diantaranya: ManadoBitung untuk melayani pengembangan perikanan
berorientasi ekspor, pusat pengembangan
pariwisata bahari
nasional, Makasar–MarosSangguminasa-Takalar (Maminasata) untuk
melayani pengembangan perikanan berorientasi
ekspor, pariwisata bahari nasional, pertanian
tanaman pangan, Gorontalo untuk mendukung
pengembangan pertanian tanaman pangan, Palu
untuk melayani pengembangan perkebunan kakao
dan Kendari untuk melayani pengembangan
perikanan berorientasi ekspor, pariwisata bahari
Wakatobi, dan pengembangan pertambangan
terutama nikel.
Budaya Sulawesi sangat dipengaruhi oleh
keragaman etnis penduduknya. Penduduk Sulawesi
Utara terdiri atas tiga kelompok etnis utama,
masing-masing Suku Minahasa, Suku Sangihe dan
Talaud, dan Suku Bolaang Mongondow. Di sana
ada pula Suku Gorontalo dan Suku Totemboan.
Gorontalo dengan suku bangsa Tonsawang.
Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 19
kelompok etnis atau suku, yaitu: Kaili, Kulawi,
Tomini, Lore, Pamona, Mori, Bungku, Saluan atau
Loinang, Balantak, Mamasa, Banggai, Taa, Bare’e,
Buol, Toli-toli, Tomini, Dampal, Dondo, Pendau,
dan Dampelas.
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Suku pendatang yang juga banyak mendiami
wilayah Sulawesi Tengah adalah Bugis, Makasar
dan Toraja serta etnis lainnya yang merupakan
transmigran dari Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur yang sudah membaur
sejak awal abad ke 20. Di Sulawesi Barat terdiri
atas suku bangsa Mandar, Toraja, Bugis, Jawa,
Makassar dan lainnya. Penduduk Provinsi Sulawesi
Selatan terdiri atas 4 suku daerah yaitu suku Bugis,
Makassar, Mandar dan Toraja. Sulawesi Tenggara
beribukota di Kendari. Penduduk aslinya terdiri
atas suku bangsa Buton, Muna, Bugis, Kalisoso,
Toraja, Moronene, Tolaki, Wolio, Wowonii.
Masing-masing kelompok etnis terbagi
pula subetnis yang memiliki bahasa, tradisi dan
norma-norma kemasyarakatan yang khas. Bahasa
daerah di provinsi Sulawesi Utara terbagi dalam
Bahasa Minahasa (Toulour, Tombulu, Tonsea,
Tontemboan, Tonsawang, Ponosakan dan Batik);
Bahasa Sangihe Talaud (Sangie Besar, Siau, Talaud);
dan Bahasa Bolaang Mongondow (Mongondow,
Bolaang, Bintauna, Kaidipang). Orang Gorontalo
menggunakan bahasa Gorontalo, yang terbagi
atas tiga dialek, dialek Gorontalo, dialek Bolango,
dan dialek Suwawa. Saat ini yang paling dominan
adalah dialek Gorontalo. Di Sulawesi Tengah
terdapat sekitar 22 bahasa yang saling berbeda
antara suku yang satu dengan yang lainnya. Banyak
etnis dan bahasa daerah digunakan masyarakat
Sulawesi Selatan, namun etnis paling dominan
sekaligus bahasa paling umum digunakan adalah
Makassar, Bugis dan Toraja. Sulawesi Tenggara
memiliki sejumlah kelompok bahasa daerah
dengan dialek yang berbeda-beda. Perbedaan

Foto: Budaya Mane’e, di Pulau Intata, Prov. Sulawesi Utara.
Sumber: BIG, 2014

dialek ini memperkaya khasanah kebudayaan
Indonesia. Kelompok bahasa daerah di Sulawesi
Tenggara dan dialeknya masing-masing adalah
sebagai berikut: Kelompok Bahasa Tolaki terdiri
atas 6 dialek. Kelompok Bahasa Muna terdiri atas
6 dialek. Kelompok Bahasa Pongana terdiri atas 3
dialek. Kelompok Bahasa Walio (Buton) terdiri atas
5 dialek. Kelompok Bahasa Cia-Cia terdiri atas 9
dialek. Kelompok Bahasa Suai terdiri atas 4 dialek.
Walau demikian beragamnya bahasa daerah,
masyarakat Sulawesi dapat berkomunikasi satu
sama lain menggunakan bahasa Indonesia sebagai
bahasa nasional dan bahasa pengantar seharihari. Seni budaya Sulawesi juga turut memperkaya
khasanah kebudayaan Indonesia, sebagai contoh
beragamnya lagu dan tarian daerah, pakaian adat,
rumah adat, dan upacara adat.
Potensi pariwisata di Pulau Sulawesi sangat
menjanjikan akan tetapi belum dikelola dengan
baik secara optimal sehingga belum mendapat
hasil yang lebih nyata terhadap pemasukan devisa
bagi daerah. Meski demikian, pemerintah masingmasing provinsi menyiapkan berbagai upaya
berupa promosi-promosi di media cetak maupun
elektronik untuk memperkenalkan pariwisata ke
dunia luar. Ketersediaan sarana dan prasarana,
akomodasi berupa hotel yang memadai serta
transportasi dari dan ke obyek wisata yang ada
baik obyek wisata alam (agrowisata, pegunungan,
bahari dan lain-lain), maupun wisata budaya perlu
diupayakan bersama antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan masyarakat.
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KONDISI FISIK PULAU SULAWESI
Geologi
Secara fisiografi, geomorfologi dan
geologis berdasarkan asosiasi batuannya,
Sulawesi terbagi atas tiga zona besar, yaitu
Zona Fragmen Benua yang tersebar terutama
di sebagian Sulawesi Tengah dan Tenggara,
Zona Batuan Kompleks Ofiolit yang tersebar
terutama di Sulawesi Tengah hingga lengan
timur, serta Zona Gunungapi, umunya tersebar
di Sulawesi Selatan dan Utara. Batas ketiga zona
tersebut umumnya selalu merupakan kontak
sesar/tektonik. Kondisi geologi Sulawesi sangat
kompleks yang disebabkan oleh interaksi
konvergensi antara tiga lempeng litosfer utama,
yaitu Lempeng India-Australia yang bergerak
kearah utara, Lempeng Pasifik yang bergerak
ke barat, dan Lempeng Eurasia yang bergerak
relatif ke arah selatan-tenggara.
Selat Makassar, laut dalam yang
memisahkan Paparan Sunda sebagai bagian
dari Lempeng Eurasia dari Lengan Selatan dan
Sulawesi Tengah, dibentuk oleh pemekaran
dasar laut yang berawal pada Kala Miosen
(Hamilton, 1979; Katili, 1978). Adapun di
Laut Sulawesi yang berada di utara merupakan
Palung Sulawesi Utara yang dibentuk oleh
proses subduksi kerak samudera di Laut
Sulawesi sendiri, dan konvergensi tenggara
terjadi antara Lengan Tenggara dan bagian
utara Laut Banda sepanjang sesar anjak Tolo
(Tolo Thrust, menurut Silver et al, 1983).

1. Zona Fragmen Benua Lengan Timur
dan Tenggara
Zona ini berada terutama di lengan
tenggara Sulawesi, Kepulauan Banggai-Sula
dan Pulau Buton, diyakini merupakan bagian
dari benua Australia bagian utara (Surono,
1997) yang memisahkan diri pada Zaman Jura,
kira-kira 100 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri

zona fragmen benua terutama oleh sebaran
luas batuan metamorf (malihan), seperti dapat
dijumpai di bagian timur Sulawesi Tengah,
Tenggara dan lengan Pulau Kabaena. Hampir
di semua tempat, kecuali di Pulau Buton,
batuan malihan diterobos oleh batuan granit
pada Zaman Perm-Trias. Di Sulawesi Tenggara,
Banggai-Sula dan Buton, kompleks batuan
malihan membentuk cekungan-cekungan
selama Masa Mesozoikum yang diisi lapisanlapisan tebal batuan sedimen Mesozoikum
yang didominasi oleh batugamping, seperti
dijumpai di Buton dan batuan silisiklastik
terutama di Sulawesi Tenggara dan Kepulauan
Banggai-Sula.
Selanjutnya
batugamping
Paleogen ditemukan hampir pada semua zona
ini (Garrad et al, 1989).
Pada Kala Oligosen Akhir hingga
Miosen Tengah terjadi tabrakan kembali
melibatkan Lempeng India-Australia yang kali
ini bergerak ke utara menghasilkan kompleks
ofiolit Lengan Timur dan Sulawesi Tenggara.
Tabrakan itu menghasilkan kompleks melange
dan zona busur pulau imbrikasi pada sedimensedimen Mesozoikum dan Paleogen dengan
suatu sesar anjak (Silver et al., 1983). Selama
proses tabrakan ini, cekungan-cekungan
sedimen lokal terbentuk di seluruh Sulawesi.
Sedimentasi di Lengan Tenggara dimulai pada
Miosen Awal, sedangkan di Lengan Timur
pada Miosen Akhir (Surono, 1989a, b) yang
umumnya dikenal sebagai Molasse Sulawesi
yang pertama kali disampaikan oleh Sarasin
dan Sarasin pada 1901. Molasse adalah satuan
batuan yang terdiri dari sebuah suksesi klastik
besar dan sebagian merupakan terumbu yang
diendapkan dalam lingkungan laut dangkal,
tetapi di beberapa tempat diendapkan dalam
lingkungan fluvial transisi (Surono , 1989a, b).
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2. Zona Ofiolit Sulawesi Tengah, Lengan
Timur, dan Tenggara
Simandjuntak (1986) memetakan daerah
ini sebagai kompleks ofiolit dengan berbagai
jenis batuan malihan, dan sedimen pelagis yang
menutupi Lengan Timur dan Tenggara Sulawesi.
Zona ini terdiri dari batuan beku bersifat basa
dan ultrabasa, yang ditemukan bersama-sama
dengan batuan sedimen pelagis dan batuan
kompleks melange. Batuan ultrabasa dapat
ditemui secara dominan pada Lengan Tenggara
Sulawesi. Adapun batuan beku basa tersebar
secara dominan lebih jauh ke utara, terutama di
sepanjang pantai utara Lengan Timur. Sebagian
besar zona ini mengalami gejala tektonik kuat,
membentuk lipatan dan terutama sesar.

3. Zona Vulkanik Lengan Selatan dan
Utara
Zona vulkanik Lengan Selatan dan
Utara tersebar terutama menyusuri sisi barat
Lengan Selatan dan kemudian tersebar secara
terpisah di Lengan Utara, dari Gorontalo
hingga Sulawesi Utara. Secara umum, zona ini
didominasi oleh batuan-batuan baik volkanik
(gunungapi) maupun plutonik (intrusi) yang
berumur Paleogen hingga Kuarter. Endapanendapan lebih muda ini menumpang di atas
batuan dasar yang terdiri dari batuan-batuan
sedimen dan malihan Mesozoikum.
Di Lengan Selatan, secara fisiografis
(baik geomorfologis maupun geologis), terbagi
atas dua bagian yang berbeda antara timur dan
barat. Pemisah yang paling jelas terlihat secara
geomorfologi adalah suatu lembah memanjang
barat laut – tenggara yang dikenal sebagai
Depresi Walanae. Di bagian utara Sulawesi
Selatan, pada lembah memanjang ini dijumpai
Danau Tempe yang berada pada garis baratlaut

– tenggara yang secara struktural memisahkan
bagian selatan dari zona Sulawesi Tengah dan
Barat. Walaupun demikian, batuan-batuan
lebih tua yang menjadi batuan dasar menjadi
bagian tersendiri pada Lengan Selatan, yaitu
yang terdapat pada bagian barat Sulawesi
Selatan dekat Bantimala dan Barru yang terdiri
dari batuan malihan, batuan beku ultrabasa
dan batuan sedimen berumur Mesozoikum,
terutama Zaman Kapur. Data ini menunjukkan
pada Kapur Akhir, Sulawesi Selatan menjadi
awal bagi terbentukknya cekungan-cekungan
Tersier. Selain itu dengan adanya kompleks
batuan malihan berupa mélange yang serupa
dengan di Pulau Jawa (Karangsambung, Jawa
Tengah), serta di Pegunungan Meratus di
Kalimantan bagian tenggara, dan di Sulawesi
Tengah, menunjukkan adanya jalur subduksi
yang menerus dan menjadikan bagian Lengan
Selatan merupakan fragmen pecahan zona
akresi pada jalur palung berumur Kapur itu.
Aktivitas gunungapi dimulai di Lengan
Selatan pada Kala Paleosen yang endapannya
menutupi formasi batuan sedimen yang
berumur Kapur Akhir. Formasi batuan gunung
api ini terdiri dari lava dan endapan piroklastik
dengan komposisi andesit, dan dijumpai
berselang-seling dengan batugamping dan
serpih (Sukamto, 1982). Selama Paleosen,
diendapkan
sedimen-sedimen
Formasi
Malawa yang berumur Eosen dan batugamping
yang tersebar luas, yaitu Formasi Tonasa.
Diperkirakan aktivitas volkanik berlangsung
terus selama pengendapan batugamping
Formasi Tonasa karena pada formasi ini
dijumpai secara berlimpah material vulkanik
berupa tuf. Formasi Tonasa menerus hingga
Miosen Tengah.
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Pada Kala Miosen, vulkanisme di
Lengan Selatan terbarukan diwakili oleh satuan
anggota atas Formasi Camba yang terdiri dari
breksi dan konglomerat vulkanik, lava dan
tufa berselang-seling dengan dengan sedimen
laut (Sukamto, 1982). Aktivitas volkanik
berikutnya dicirikan oleh endapan volkanik
Soppeng yang disimpulkan berumur Miosen
akhir (Yuwono et al., 1987), dan kemudian oleh
endapan volkanik Parepare yang merupakan
sisa-sisa gunungapi strato, terdiri dari aliran
lava dan breksi piroklastik. Pada Kala PlioPlistosen, aktivitas volkanik berada di Gunung
Lompobatang yang sekarang puncaknya
mencapai ketinggian 2.871 m dpl. Di Sulawesi
Tengah, aktivitas magmatisme pada Miosen
Akhir terjadi terutama di sepanjang zona
sesar mendatar Palu Koro, ditandai dengan
ditemukannya banyak batuan intrusi bersifat
asam, berupa batuan-batuan granitoid .

Di Sulawesi Lengan Utara, terjadi evolusi
tektonik yang terjadi oleh subduksi Miosen
Awal dan pasca-subduksi dengan terjadinya
pemisahan dan pengangkatan busur kepulauan
dari arah utara. Terdapat dua periode utama
kegiatan magmatisme selama Neogene hingga
Kuarter, yaitu pada Miosen Awal, dan Miosen
Akhir hingga- Kuarter. Pada Kala Pliosen,
aktivitas gunungapi terjadi di busur Kepulauan
Sangihe masih aktif hingga sekarang.
Gunungapi-gunungapi aktif hanya tersebar di
Lengan Utara, di antaranya Gunung Soputan
dan Gunung Lokon.

Foto Pantai Denu, diambil dari Desa Sindue, Kab. Donggala dengan koordinat 000 31’ 59,0” LS dan 1190 49’ 38,1 BT.
Sumber: Bakosurtanal 2011
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Iklim
Iklim merupakan peluang statistik
berbagai keadaan atmosfer, antara lain suhu,
tekanan, angin kelembaban, yang terjadi di
suatu daerah selama kurun waktu yang panjang
(Gibbs, 1978). Letak Pulau Sulawesi yang berada
di daerah tropis dan dilalui garis katulistiwa
menyebabkan wilayah ini rentan terhadap
perubahan iklim/cuaca. Hampir sebagian
besar wilayah di Pulau Sulawesi memiliki hujan
terbanyak antara bulan Oktober-Januari tetapi
ada beberapa wilayah yang memiliki hujan
terbanyak mulai bulan April dengan curah
hujan rata-rata tahunan di masing-masing
daerah berbeda-beda. Sulawesi didominasi
oleh daerah pegunungan dan sebagian dataran,
sehingga pengaruh laut terhadap cuaca sangat
besar. Akibatnya di beberapa tempat perubahan
cuaca terjadi sangat cepat. Cuaca terang pada
suatu saat bisa dalam sekejap berubah manjadi
mendung dan hujan. Sehingga sering terjadi
pula dilanda angin kencang pada musim
pancaroba.Punggung-punggung pegunungan

yang cukup rapat mengakibatkan terlindungnya
tempat-tempat dari angin pembawa hujan,
sehingga tempat itu memperoleh hujan sangat
sedikit. Umumnya didaerah pegunungan
memiliki curah hujan rata-rata tahunan lebih
tinggi jika dibandingkan dengan dataran
rendah. Berdasarkan data hari tanpa hujan
(BMKG, Oktober 2014) terdapat beberapa spot
di Pulau Sulawesi yang mengalami kekeringan
ekstrim terutama didaerah pesisir bagian barat
dan bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan,
hal ini disebabkan karena sangat panjangnya
periode hari tanpa hujan yang terjadi didaerah
tersebut. Perbedaan suhu udara musiman di
Pulau Sulawesi relative kecil (Sandy,1995).
Tetapi perbedaan suhu siang dan malam hari
(suhu harian) relative besar. Suhu udara di
Sulawesi berkisar 220 C – 350C. Suhu udara di
daerah khatuliswa biasanya lebih tinggi jika
dibandingkan dengan suhu udara di daerah
lainnya.

Foto yang menggambarkan daerah kering karena kurangnya curah hujan di daerah Tondo, Kab. Donggala, Prov.
Sulawesi Tengah. Sumber: Bakosurtanal, 2011
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Peta Iklim
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Angin yang bertiup di Pulau
Sulawesi secara regional di pengaruhi
oleh Musim Monsun Asia Dingin yang
biasanya terjadi pada bulan NovemberMaret dan Musim Monsun Australia
Dingin yang biasanya terjadi pada bulan
Mei-September. Selain angin regional,
angin lokal juga sangat mempengaruhi
iklim/cuaca setempat. Daerah pesisir
sangat dipengaruhi oleh angin darat
dan angin laut. Sedangkan didaerah
pegunungan dan lembah dipengaruhi
oleh angin gunung dan angin lembah
setempat. Angin yang bersifat panas dan
kering (Angin Fohn) sering terjadi di
Wilayah Sulawesi Selatan.

Foto yang menggambarkan daerah pegunungan
dengan hujan yang relatif tinggi sehingga memiliki
hutan yang lebat. Sumber: BIG, 2014

Foto banjir di gorontalo akibat curah hujan yang
tinggi. Sumber: BNPB

22

BENTANGLAHAN
PULAU SULAWESI
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BENTANG ALAMI
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ZONA LENGAN UTARA
Zona lengan utara memanjang dari Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara sampai ke Teluk
Palu-Tanjung Ponindelisa di Malakosa, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara garis besar zona lengan
utara tersusun atas bentanglahan vulkanik, terdiri dari bentanglahan vulkanik aktif dan bentanglahan vulkanik istirahat. Berdasarkan aspek geologi, fisiografi zona lengan utara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Lengan Utara bagian Minahasa

Lengan Utara bagian Minahasa merupakan bagian ujung timur dari zona lengan utara. Bagian
Minahasa membentang dari Ongkag Mongondow (dibaca Sungai Mongondow) di daerah Inobonto (merupakan batas antara bagian Minahasa dan bagian Gorontalo) sampai Kep. Sangihe
dan Kep. Talaud. Sebagian besar bentanglahan di bagian Minahasa tersusun atas batuan vulkanik
Kuarter dan Tersier serta sangat sedikit yang berumur Pra-Tersier. Berbagai proses tektonisme
berlangsung pasca berlangsungnya proses-proses vulkanisme pada masa lampau menghasilkan
berbagai bentuk bentanglahan vulkano-tektonisme. Lembah-lembah yang sempit dan dibatasi
tebing terjal, dataran pesisir yang dibatasi tebing pebukitan yang terjal dan bahkan ada beberapa
yang berdinding tegak adalah contoh-contoh bentanglahan vulkano tektonisme. Bentanglahan
vulkano tektonisme yang besar berupa Danau Tondano. Di bagian Minaasa ini terdapat deretan
Gunungapi aktif. Gunungapi terbentuk karena kerak bumi terdesak oleh bagian dasar Samudera
Pasifik ke arah barat, akibat desakan yang tertahan oleh Busur Halmahera mengakibatkan lempeng samudra menyusup. Di daerah penyusupan (subduction zone) inilah magma diproduksi.

b. Lengan Utara bagian Gorontalo

Lengan Utara bagian Gorontalo merupakan bagian tengah dari zona lengan utara dengan arah
timur-barat. Bagian ini membentang dari Teluk Dondo di Sulawesi Tengah sampai Ongkag Mongondow di daerah Inobonto. Bentanglahan yang ada di bagian Gorontalo kurang lebih sama
dengan bentanglahan yang ada di bagian Minahasa. Perbedaan terletak pada periode pembentukan bentanglahan. Periode pembentukan bentanglahan di bagian Gorontalo didominasi oleh
tektonisme yang berlangsung sejak jaman Pre-Tersier hingga Kuarter. Saat ini, proses vulkanisme
tidak dijumpai lagi di bagian Gorontalo. Hasil proses tektonisme berupa bentanglahan yang didominasi oleh tebing terjal memanjang, lembah sempit, dan yang paling besar adalah Danau
Limboto.

c. Lengan Utara bagian Leher

Lengan Utara bagian leher merupakan bagian paling barat dari zona lengan utara dengan arah
memanjang dari utara (Teluk Dondo) ke selatan (ke arah Teluk Palu). Di bagian leher ini terdapat
depresi yang sebagian besar ditutup oleh vulkan-vulkan muda. Stratigrafi batuan yang terdapat
di daerah ini adalah batuan malihan (merupakan batuan tertua berumur Kapur), selang seling
batuan gunungapi dan batuan sedimen, batuan terobosan intermedier dan endapan permukaan
yang terbentuk kala Holosen. Bentanglahan di bagian ini didominasi oleh tebing memanjang
yang terjal, lembah yang sempit dan igir-igir yang tajam.
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ZONA LENGAN TENGAH
Zona lengan tengah merupakan daerah pertemuan antara empat lengan Pulau Sulawesi. Secara
garis besar zona lengan tengah tersusun atas bentanglahan vulkanik. Lengan tengah didominasi
batuan yang berasal dari aktivitas vulkanik seperti granit. Menurut Bemmelen (1949) bahwa di
daerah Sulawesi bagian tengah dijumpai 3 buah struktur utama berarah utara-selatan. Daerah ini
dapat dipisahkan kedalam 3 bagian, yaitu:

a. Lengan Tengah bagian Palu

Lengan Tengah bagian Palu merupakan busur dalam vulkanis, tetapi telah mati, zona ini bersatu
ke utara dengan Sulawesi Utara dan Selatan dengan batuan utama seperti grafik. Di bagian ini
terdapat graben yang disebut “Graben Palu”.

b. Lengan Tengah bagian Poso

Lengan Tengah bagian Poso merupakan palung antara yang seperti Granit dan endapan sedimen pantai batuan metamorf dengan endapan konglomerat, batu pasir dan letaknya tidak selaras diatas batuan metamorf. Di daerah Poso dikenal sebagai Graben “Poso”.

c. Lengan Tengah bagian Kolonodale

Bagian Kolonodale merupakan bagian lengan tengah paling timur dan merupakan busur luar.
Bagian ini dicirikan oleh batuan ultra basa, batuan sedimen yang terdiri dari gamping dan batu
api usia mesozoikum (Sutarji,2006:104)

ZONA LENGAN TIMUR
Zona lengan timur merupakan jalur ofiolit dan sedimen-sedimen pelagis. Jalur ofiolit terdiri atas
batuan-batuan mafik dan ultramafik disertai batuan sedimen pelagis dan melange di beberapa tempat. Batuan ultramafik terbentuk kala Jura. Berdasarkan aspek geologi, fisiografi zona lengan timur
terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Lengan timur bagian barat

Bagian barat, merupakan pegunungan tinggi yang membujur antara Pagimana sampai Teluk
Tolo di bagian timur dan garis Lemoro sampai Teluk Tomini di bagian barat,mempunyai lebar
sekitar 75-100 km ( Sutardji, 2006 : 101 )

b. Lengan Timur bagian tengah

Bagian tengah, dibentuk oleh pegunungan Bungkutnyo Kulukulup yang arahnya timurlautbaratdaya. Di bagian ini terdapat formasi Salodik yang penyusunnya berupa batuan sedimen.

c. Lengan timur bagian timur

Bagian timur, berupa semenanjung Boalemo yang di pisahkan dengan bagian tengah oleh tanah
genting antara Teluk Poh dan Teluk Besama.
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ZONA LENGAN SELATAN
Zona lengan selatan memanjang dari Teluk Palu ke arah selatan, batas dengan lengan tengah adalah
sepanjang sesar Palu Koro yeng memanjang dengan arah barat laut-tenggara dari Teluk Palu sampai
Teluk Bone. Secara garis besar zona lengan selatan merupakan busur magmatik yang tersusun atas
bentanglahan vulkanik mati atau vulkanik istirahat. Berdasarkan aspek geologi, fisiografi zona lengan selatan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Lengan selatan bagian barat

Lengan selatan bagian barat berada di sebelah barat lembah Sadang. Sebagian besar daerah ini
berumur Miosen. Di sebelah barat lembah Sadang terdapat Pegunungan Quarles, Pegunungan
Quarles memiliki formasi batuan terobosan yang diperkirakan terbentuk kala Miosen hingga
Pliosen.

b. Lengan selatan bagian timur

Lengan selatan bagian timur merupakan daerah pegunungan yang ketinggiannya sekitar
2000–3000 mdpl. Pembentukan bentanglahan di lengan selatan bagian timur didominasi oleh
tektonisme. Hasil proses tektonisme berupa bentanglahan yang didominasi oleh tebing terjal memanjang dan lembah sempit memanjang. Di bagian ini terdapat pegunungan dengan beberapa
puncak yang melintang utara-selatan yaitu Pegunungan Latimojong di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Pegunungan Latimojong memiliki penyusun batuan metamorf yang diperkirakan
terbentuk kala kapur akhir.

c. Lengan selatan bagian selatan.

Lengan selatan bagian selatan merupakan daerah depresi yang membentang dengan arah
baratlaut-tenggara dan daerah pegunungan. Periode pembentukan bentanglahan di bagian
depresi didominasi oleh tektonisme yang berlangsung kala Holosen. Danau Tempe, Danau
Sidenreng dan Danau Lampopaka adalah contoh-contoh bentanglahan tektonik di daerah
ini. Daerah pegunungan membujur dengan arah utara-selatan. Pembentukan bentanglahan
di bagian selatan lengan selatan ini didominasi oleh tekto-vulkanis. Dibagian ini ada dua jalur
pegunungan yaitu di bagian barat dengan ketinggian diatas 1000 mdpl dan di bagian timur
dengan ketinggian sekitar 800 mdpl. Kedua jalur pegunungan tersebut dipisahkan oleh lembah Sungai Walaneia. Sungai Walaneia mengalir dari selatan ke arah utara. Hulu Sungai ini
tertutup oleh Gunung Lampobatang.
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ZONA LENGAN TENGGARA
Batas antara lengan tenggara dengan bagian lengan tengah Sulawesi adalah berupa tanah genting
antara Teluk Usu dengan Tanjung Pompa. Lengan tenggara Sulawesi dapat dibedakan menjadi
tiga bagian, yaitu:

a. Lengan tenggara bagian utara

Lengan tenggara bagian utara berupa massip-mass Peridotit dari pegunungan Verbeek yang di
tengahnya terdapat dua graben yaitu Danau Matano dan Danau Towuti yang letaknya berada
antara Teluk Palopo ( Ujung utara Teluk Bone ) dengan Teluk Tolo.

b.Lengan tenggara bagian tengah

Lengan tenggara bagian tengah berupa Pegunungan Mekongga di sebelah barat dan sedimen
peridorit di sebelah timur yang dibatasi oleh Pegunungan Tangeasinua, sedangkan antara kedua
pegunungan tersebut terdapat basin yang dialiri sungai Konewha, ke arah tenggara jalur ini tenggelam dan membentuk teluk-teluk dan pulau-pulau kecil serta berkelanjutan sampai Kepulauan
Manui.

c. Lengan tenggara bagian selatan

Lengan tenggara bagian selatan merupakan suatu depresi yang membujur dari arah barat ke
timur yang membentang antara Kendari dan Kolaka berupa dataran Aluvial berawa sedangkan
di bagian selatan berupa pegunungan dan bukit-bukit yang teratur membujur barat ke timur.

Bakosurtanal, 2011
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Peta Pembagian Zona Bentanglahan Alami

P. Peling
P. Banggai

Kepulauan Sula
P. Taliabu

P. Wowoni

P. Muna

P. Kabaena

P. Buton

Citra SRTM 90 m tahun 2008. Pulau Sulawesi

ZONA LENGAN UTARA

30

���

��

������

����

��

��

���

��������
��������������
������

���

����

���������

���������

����

����
�������

�������

�����������

���������

�����������

����������

����
������������

���
��

���

�

���������

�������������

�
��
����
����

�������������

������������

��

����

���������

���
��

���

���
��

����������

�������

���������

���������

����������

��������

���
�������

��������������

�����������������
���������������

��������
��������������

�������������

������

�����������

���

���
������������� �����

����
����������������

����
������
����������
����
�������

������

����������

����������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������

����������

������

������������

�����������

�����������

����
���������� ���������

�������������
������

�����������������
����������������

������

��������
��������������

����������

����

������������

���������

���������

�������

�

�
��

�

��

�
��

��

������������������

��

�
����

�����

���������

��������
���������������

�����������������������

����

���
��

� � � � � � � � � �� � � �

���

�����������������
������������

����
���������

�����������

���
�

���������������������

��

���

�

��

���
���
���
�

��
���
�

�
���
��

����
�

������

��

�����

�
���

�

��
��
��

������

��

���

���

���
�
��

��
���

�����

��
��

�
�
���
���
���

PETA ZONA LENGAN UTARA

31

���
��

32

Zona Lengan Utara Bagian Minahasa
TELUK LIKUPANG
Likupang, sebuah daerah di Kabupaten
Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, yang
terdiri dari tiga kecamatan: Likupang Barat,
Likupang Timur, dan Likupang Selatan. Terdapat
pelabuhan angkut dan pelabuhan ikan di wilayah
ini, tepatnya di Desa Munte. Pelabuhan Likupang
merupakan
kantor
unit
penyelenggaraan
pelabuhan kelas tiga. Setiap harinya sekitar sepuluh
kapal singgah di pelabuhan ini, baik dari Manado,
Samarinda, atau Jakarta.
Pantai ini merupakan ujung timur dari lengan
Sulawesi bagian utara, zona Menado/Minahasa.
Di arah timur, terdapat Pulau Tarempong yang
ditumbuhi mangrove. Mangrove yang tumbuh dari
jenis Rhizopora, sedikit banyak menandakan kalau
airnya payau. Air yang payau ini kemungkinan
berasal dari rembesan air tanah yang tercampur
air laut. Material tanah di Teluk Likupang berupa

kapur, tertutup oleh material vulkanis. Daratan tepi
pantainya merupakan hasil proses pengangkatan,
sedangkan igir di belakangnya (arah barat) berasal
dari proses pengendapan material gunungapi.

Lokasi pengamatan 1: Pelabuhan Monte, Likupang, Kab
Minahasa Utara. Prov. Sulawesi Utara.Di kooordinat 10 41’ 37,5”
LU dan 1250 0’ 51,1” BT. Bakosurtanal, 2011

Gambar 3 Dimensi Pelabuhan Munte, Likupang, Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara
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Citra SRTM 90m tahun 2008. Teluk di Likupang, Kab. Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
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GUNUNGAPI KLABAT DAN GUNUNGAPI DUA SODARA

Citra Aster 30m tahun 2008. Gunungapi Klebat dan Gunungapi Duasaudara, Provinsi Sulawesi Utara.
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Gunungapi Klabat ( +1990 m) terletak di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Provinsi
Sulawesi Utara. Gunungapi ini merupakan gunungapi yang statusnya istirahat. Lerang atasnya berbentuk
kerucut dengan pola aliran sungai berbentuk radial sentrifugal yaitu pola aliran sungai yang bersifat
menyebar menjauhi satu titik pusat. Tutupan lahan di sekitar lereng gunungapi masih berupa hutan dan
sebagian perkebunan kelapa. Di lereng kaki bawah gunungapi sebelah barat berkembang menjadi pusat
pemerintahan kabupaten Minahasa Utara. Daerah ini memliki tanah yang relatif subur dan kandungan
air tanah yang memadai sehingga dikembangkan menjadi daerah permukiman dan pertanian.
Gunungapi Duasodara merupakan gunungapi dormant/istirahat yang terletak di Kota Bitung,
Provinsi Sulawesi Utara dengan ketinggian lebih kurang sekitar 1.348 m. Gunungapi Duasaudara
tersusun oleh batuan gunungapi muda yang berumur Plesitosen akhir hingga Holosen awal. Dibagian
lerengnya dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan kelapa. Kelapa dimanfaatkan sebagai bahan baku
pembuatan minyak kelapa.

Lokasi pengamatan 1: Gunungapi Klebat di Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara.
Diambil dari kooordinat 10 30’ 37,2” LU dan 1250 8’ 6” BT. Sumber: Bakosurtanal, 2011
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GUNUNGAPI LOKON DAN GUNUNGAPI MAHAWU
Gunungapi Lokon merupakan gunungapi
aktif yang terletak di Kabupaten Minahasa
dan Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.
Gunungapi Lokon mempunyai puncak yang
datar tanpa kawah dengan kemiringan antara
30° – 70°. Pada tahun 1829 terjadi letusan
berupa letusan samping (flank eruption) dari
Gunungapi Lokon dan mengambil tempat
pada sadel diantara Gunungapi Lokon dan
Gunungapi Empung. Pusat erupsi tersebut
kini dikenal sebagai Kawah Tompaluan.
Fase ini merupakan yang terakhir dan masih
berlangsung hingga sekarang. Di beberapa
bagian lereng atas tidak dijumpai adanya
vegetasi karena pengaruh hujan asam.
Pola aliran sungai di lereng Gunungapi
Lokon adalah radier dengan lembah yang
berbentuk “V”, dengan tebing yang relatif
curam. Gunungapi Lokon merupakan salah satu
dari rangkaian 4 gunungapi: yaitu Gunungapi
Lokon, Gunungapi Empung, Gunungapi
Tatawiran dan Gunungapi Mahawu. Di sisi
timur Gunungapi Tatawiran dan sisi barat
Gunungapi Mahawu terbentuk sesar yang

menyebabkan depresi dan terbentuk struktur
graben. Pada jalur sesar tersebut merupakan
bidang lemah yang arahnya utara ke selatan
dan membelah gunungapi Lokon – Gunungapi
Empung sekaligus merupakan cikal bakal
Gunungapi Lokon – Gunungapi Empung saat
ini.
Tanah disekitar gunungapi Lokon
tergolong subur, hal ini dibuktikan dengan
adanya lahan perkebunan untuk budidaya
sayur. Selain potensi tanahnya yang relatif subur
Gunungapi Lokon juga menyimpan ancaman
bencana yang cukup besar bagi penduduk
disekitarnya, karena beberapa kali mengalami
erupsi, sehingga bahaya terus mengancam
bagi penduduk disekitarnya. Bencana alam
erupsi gunungapi Lokon mempengaruhi
aktifitas penduduk, karena beberapa kali
harus mengungsi dan meninggalkan lahan
perkebunan mereka untuk menghindari
bahaya tersebut. Pemantauan terhadap aktifitas
gunungapi terus dilakukan untuk mencegah
hal-hal yang tidak diinginkan.

Kepundan

Lokasi pengamatan 1: Gunungapi Lokon dari Desa Kakaskasem Satu, Tomohon Utara, Prov. Sulawesi Utara.
Diambil dari kooordinat 10 21’ 19,3” LU dan 1240 49’ 29,3” BT. Sumber: Bakosurtanal, 2011
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Citra Landsat 7 ETM+ Komposit 452 tahun 2002 dengan citra SRTM 90m tahun 2008.
Gunungapi Lokon dan Gunungapi Mahawu, Provinsi Sulawesi Utara
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DANAU TONDANO

Citra Landsat 7 ETM+ Komposit 452 tahun 2002 dengan Citra Aster 30 m tahun 2008.
Danau Tondano, Provinsi Sulawesi Utara
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Danau Tondano merupakan danau
terbesar di Sulawesi Utara, danau ini
memiliki luas sekitar 4.680 Ha (sumber:
BPDAS Tondano). secara administrasi
Danau Tondano terletak di Kabupaten
Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Danau
Tondano terbentuk akibat pengaruh proses
tektonik. Danau Tondano merupakan
graben (sesar turun), tebing pinggir danau
tersebut mengalami pengangkatan sehingga
membentuk Horst. Aktifitas vulkanik
menyebabkan tumbuhnya rangakaian
gunungapi di horst tersebut.
Danau Tondano memiliki peranan
yang sangat penting dalam menunjang
kehidupan penduduk Kota Manado dan

Lokasi pengamatan 1: Danau Tondano. Prov. Sulawesi Utara
Bakosurtanal, 2011

sekitarnya yaitu sebagai sumber air minum
masyarakat, sumber air baku PDAM,
sumber pembanglit listrik (PLTA), sumber
irigasi, obyek wisata, dan untuk perikanan.
Masyarakat
sekitar
mengembangkan
perikanan di Dananu Tondano dengan
sistem Keramba Jaring Apung. Sisa-sisa
makanan ikan seperti kulit atau cangkang
kerang banyak terendapkan di dasar danau
sehingga menyebabkan besarnya kandungan
organis air danau. Danau Tondano telah
mengalami sedimentasi yang besar.
Sedimentasi danau terjadi akibat adanya
erosi maupun adanya aktifitas penduduk di
sekitar danau.
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GUNUNGAPI SOPUTAN

Citra Landsat 7 ETM+ Komposit 452 tahun 2002 dengan Citra Aster 30m tahun 2008.
Gunungapi Soputan, Kab. Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara
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Kompleks Gunungapi Soputan ±
1820 mdpl terletak di 3 Kabupaten yaitu
Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa
Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara,
Provinsi Sulawesi Utara. Gunungapi Soputan
merupakan gunungapi aktif yang sampai
saat ini (tahun 2011) masih menunjukkan
aktifitas vulkanis. Formasi batuan Gunungapi
Soputan berupa batuan gunungapi muda.
Sejarah geologi kompleks G. Soputan dan
sekitarnya dimulai pada akhir Tersier, yaitu
dengan terbentuknya endapan vulkanik
tua di bagian selatan, kemudian pada
awal kuarter terjadi pembentukan Danau
Tondano atau pada saat orogenesa Plio Plistosen yang mengakibatkan munculnya
beberapa sumber erupsi antara lain ; G.
Rindengan, G. Kelewung, G. Manimporok,
G. Kelelondei, G. Temboan, dan G. Soputan
serta Aesoput. Aktifitas terakhir di kompleks

G. Soputan adalah pembentukan kubah lava
dan aluvium (A. Solihin, 2000).
Kondisi tanahnya yang tergolong
subur dan hawanya yang relatif dingin
menjadikan daerah ini cocok dikembangkan
untuk budidaya tanaman sayur. Selain
potensi sumberdaya alam yang dimiliki,
Gunungapi Soputan juga memiliki potensi
bencana bagi penduduk disekitar, karena
gunungapi ini cukup aktif dan sering
mengeluarkan lahar, awan panas, dan debu
yang banyak mengandung zat asam. Apabila
debu ini terhirup oleh masyarakat dapat
menyebabkan penyakit Ispa. Oleh karena itu
pemantauan terhadap Gunungapi Soputan
perlu dilakukan secara continue agar kalau
sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak
diinginkan, masyarakat disekitar radius
bahaya letusan dapat segera diungsikan.

Gambar 3 Dimensi Gunungapi Soputan dari arah barat, Provinsi Sulawesi Utara
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TELUK AMURANG
Teluk Amurang terletak di Kota
Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan
Provinsi Sulawesi Utara. Di tepian teluk ini
terdapat rataan gelombang yang terangkat.
Di daerah rataan gelombang yang terangkat
terjadi perubahan lereng yang begitu nyata
dengan morfologi di sebelah timurnya. yaitu
berbatasan dengan sisa tubuh gunungapi
purba. Royongan (sungai) Ranoiapo yang
bermuara di teluk Amurang memberikan
pengaruh yang cukup tinggi terhadap
kondisi teluk. Sedimen yang berupa
lumpur dan pasir terbawa arus sungai dan
terendapkan sehingga terjadi sedimentasi
di daerah teluk. Kondisi semacam ini perlu
adanya penanganan yang baik agar tidak
mengakibatkan dampak buruk terhadap
lingkungan.
Perairan di Teluk Amurang relatif cukup
tenang, sehingga sangat memungkinkan
bagi penduduk di sekitar untuk melakukan

berbagai aktifitas di sekitar teluk Amurang.
Potensi sumberdaya laut seperti ikan
sangat mendukung dalam meningkatkan
pendapatan bagi masyarakat di daerah
Amurang. Selain bermatapencaharian
sebagai nelayan, masyarakat di daerah ini
juga berkebun. Masyarakat mengembangkan
perkebunan kelapa untuk kemudian diolah
menjadi minyak kelapa. Amurang cukup
terkenal dengan pengolahan minyak
kelapa, karena selain ketersediaan bahan
baku berupa buah kelapa juga terdapat
pabrik pengolahan minyak kelapa. Pusat
pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan
berada di sekitar teluk ini. Daerah Teluk
Amurang merupakan daerah yang cukup
strategis karena dilalui oleh jalur trans utara
yang menghubungkan antara GorontaloManado sehingga Kota Amurang menjadi
tempat persinggahan bagi para pelancong.

Teluk Amurang, foto diambil dari Desa Kapitu, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan Prov. Sulawesi Utara.
dengan kooordinat 1011’40,6” LU dan 124032’5,4” BT. Sumber: Bakosurtanal, 2011

Teluk Amurang
Rataan gelombang
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Citra Landsat 7 ETM+ Komposit 452 tahun 2002 dengan Citra Aster 30m tahun 2008.
Teluk Amurang, Kab. Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara
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GUNUNGAPI KARANGETANG DI PULAU SIAU
Tumbukan antar dua lempeng berlangsung jutaan tahun lampau. Zona tumbukannya di Laut
Sulawesi menghasilkan pulau-pulau gunungapi purba tidak aktif dan sebagian masih aktif hingga
kini. Pulau-pulau gunungapi ini bagaikan mercusuar di malam hari dan seperti monumen alam
yang menjulang di tengah laut kala siang, penanda bagi nelayan untuk segera merapat.

Pulau Siau tergolong memiliki bentang
alam gunung api. Pulau yang berbentuk
mirip pastel ini dari ujung utara sampai ujung
selatan memiliki puncak gunung, setidaknya
terdapat tiga puncak kerucut gunung api.
Dua diantaranya berada pada fase istirahat,
tetapi bekas letusannya yang terjadi ribuan
tahun lalu masih menampakkan bekas
berupa kaldera walaupun berukuran kecil.
Satu gunung masih tergolong aktif yaitu

Gunung Karangetang berketinggian 1.784
m dpal. Lokasinya berada di sisi paling
utara Pulau Siau. Jejak letusan dahsyat
Karangetang dapat dilihat, salah satunya
adalah padang lava berupa batu-batu hasil
letusan gunung yang berada di jalur lintas
Kota Siau menuju ke pesisir barat pulau.
Beberapa letusan berskala kecil dan kepulan
asap masih sering terjadi di gunung ini.

Foto: Gunungapi Karangetang di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Prov. Sulawesi Utara.
Sumber: Bakosurtanal, 2006

45

Citra QuickBird tahun 2006. Pulau Siau, Provinsi Sulawesi Utara.

Pesisir timur Pulau Siau secara
geomorfologi merupakan kaki Gunung
Karangetang. Saat ini menjadi pusat
permukiman dan pemerintahan Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Letaknya yang cukup berdekatan dengan
Gunung Api Siau menyebabkan kawasan ini
sangat rentan terhadap bencana vulkanik.
Diperlukan kewaspadaan yang tinggi
terhadap aktivitas vulkanik Karangetang.
Foto: Lava hasil erupsi dari Gunungapi Karangetang.
Sumber: Bakosurtanal, 2006
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selatan

utara
G.Karangetang

PULAU SIAU

LAUT MALUKU
VE = 2x
Gambar tiga dimensi Pulau Siau, Provinsi Sulawesi Utara.

Dibalik
kerentanan
bencana,
gunungapi selalu membawa berkah
termasuk Karangetang. Beberapa sumber
air permukaan dan sumber air panas yang
berasal dari hulu dan hasil aktivitas vulkanik,
merupakan salah satu contoh berkah
tersebut. Lihatlah, semburan air panas di
pantai barat Pulau Siau menjadi tempat

sumber air bagi penduduk setempat. Abu
letusannya pun menyuburkan hutan, ladang,
dan tegalan yang bermanfaat bagi penduduk
setempat. Produk pala dan cengkih tumbuh
subur di Pulau Siau. Kesuburan tanah ini
tidak dapat dilepaskan aktivitas vulkanik
Karangetang.
Foto: Gunungapi Karangetang yang masih aktif mengeluarkan
asap solfatara. Sumber: Bakosurtanal, 2006
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PULAU MAKALEHI

Citra QuickBird tahun 2006. Pulau Makalehi, Provinsi Sulawesi Utara.

Makalehi bak sebuah cincin yang mengapung bebas di lautan nan luas. Bentuk pulau yang hampir
melingkar, ditengahnya terdapat sebuah lubang, mirip sebuah cincin yang belum disematkan pada
jari manis seorang gadis
Bentuk
bak
cincin
adalah
keistimewaan pulau gunung api purba
Makalehi di Pulau Makalehi. Cukup sulit
menemukan pulau berkarakter fisik sama
dengan Makalehi sebab bentukan tersebut
mempunyai sejarah panjang dalam proses
pembentukannya. Letusan berkekuatan
besar pada gunung api purba kala PlioPlistosen, hasil tumbukan 2 lempeng
kecil, Lempeng Laut Sulawesi dan Maluku

Utara, telah menghasilkan sebuah kaldera
besar berdiameter rata-rata satu kilometer.
Puncak kerucut gunung api purba Makalehi
telah hancur karena kuatnya energi letusan.
Kini yang terlihat sebuah dinding-dinding
terjal berwarna hijau karena rerumputan.
Sementara bagian kawah terisi air menjadi
sebuah danau air tawar bernama Danau
Makalehi.
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Shuttle Radar Topography Mission 90 meter, Pulau Makalehi

LAUT SULAWESI

Pulau Makalehi

Morfologi gunungapi bawah laut yang berbentuk kerucut menggambarkan
secara jelas bahwa Pulau Makalehi merupakan puncak dari gunungapi
bawah laut yang muncul kepermukaan. Keunikan Pulau Makalehi semakin
sempurna dengan adanya danau kawah. Danau kawah yang terdapat di
Pulau Makalehi merupakan puncak gunungapi bawah laut yang menjadi
jejak adanya letusan dasyat yang terjadi kala Plio-Plistosen.
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Foto: Danau Kawah yang terdapat di Pulau Makalehi.
Sumber: Bakosurtanal, 2006

Walau jauh dari daratan utama Pulau
Siau dan Pulau Sulawesi, pulau ini tetap
menarik bagi pendatang awal sejak dulu. Kini,
setelah ratusan tahun dari pendatang awal
datang, telah berkembang kantong-kantong
permukiman yang menempati sisi pantai
dan sekitar Danau Makalehi. Mereka hidup
berdampingan, damai, dan rukun, walaupun
untuk memenuhi kebutuhan pokoknya,
mereka harus berjuang melawan ombak,
menuju Siau, Tahuna, kota terdekat di Pulau
Sangihe, atau bahkan ke Manado yang lebih
jauh.
Disamping pesona bentang vulkanik
Makalehi yang unik, Makalehi memiliki posisi
strategis dalam konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Makalehi merupakan
salah satu dari 92 pulau kecil terluar yang
membingkai Indonesia. Di pantai Makalehi
sisi barat terdapat titik dasar berkoordinat
yang menjadi salah satu dasar penarikan garis
pangkal Kepulauan Indonesia.

Tulang belulang manusia di dalam Gua Tengkorak di
salah satu sisi perbukitan pinggir danau.
Sumber: Bakosurtanal, 2006

Mercusuar di P.Makalehi.
Sumber: Bakosurtanal, 2006
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PULAU SANGIHE

SRTM 90m tahun 2008.
Pulau Sangihe di Kab. Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.
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Gunungapi Awu, Pulau Sangige, Provinsi Sulawesi utara.
Sumber: Bakosurtanal, 2006

Bentang alam Pulau Sangihe
memperlihatkan ciri sebuah bentang
gunungapi. Di bagian utara, terdapat
Gunungapi Awu yang masih aktif, sesekali
kepulan asap keluar dari kepundan selebar
kurang lebih 1,2 Km. Bentang lahan
Gunungapi Awu mulai dari lereng kaki
sampai puncaknya mendominasi bagian
utara Sangihe. Lereng terjal dan curam
banyak terdapat di berbagai sisi bentang
alam gunung ini akibat erosi aliran lahar
dan air dari puncak Awu. Di lereng kaki
sisi timur lebih landai, dimanfaatkan untuk
area hutan, tegalan, pertanian, dan landasan
pacu pesawat terbang. Pemilihan lokasi
bandara Naha/landasan pacu di sisi timur
Gunungapi Awu ini sangat tepat karena
arealnya cukup landai.
Di bagian tengah, dicirikan dindingdinding kaldera gunungapi purba yang
tidak sempurna, mirip setengah lingkaran.

Bagian tengah yang sekarang berupa Kota
Tahuna dan Teluk Tahuna, diperkirakan
sebuah kawah kaldera gunungapi purba.
Walaupun perlu penelitian mendetil
tentang geomorfologi Kota Tahuna,
tetapi dari identifikasi bentuk bentang
alamnya memperlihatkan ciri sebuah profil
gunungapi purba yang hanya menyisakan
dinding-dinding kaldera. Pemanfaatan
lahan bagian tengah Pulau Sangihe di
dominasi oleh hutan lindung karena
morfologi lereng yang terjal. Di bagian
bawah atau di tepi teluk, pemanfaatan lahan
didominasi permukiman warga Tahuna,
sekaligus sebagai pusat ibukota Kabupaten
Sangihe. Beberapa kejadian bencana longsor
akibat lereng terjal yang terjadi di Kota
Tahuna akhir-akhir ini menjadi perhatian
bersama pemerintah kabupaten setempat
dan masyarakat Tahuna agar lebih arif dan
menyesuaikan terhadap lingkungannya.
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Bentang alam Pulau Sangihe
sisi selatan berupa gunungapi purba
Sahendaruman, dicirikan berupa kawah
atau kaldera dan dinding kaldera yang
sudah mengalami erosi. Bentuk kerucut
terpancung gunungapi purba sisi selatan
lebih sempurna di banding gunungapi purba
bagian tengah Sangihe atau di sekitar Kota
Tahuna. Bekas kaldera yang berdiameter
rata-rata 5 km membentuk sub daerah
aliran sungai, berhulu di puncak-puncak igir
kaldera dan bermuara di Tamako, sisi selatan
kaldera yang runtuh. Kondisi tersebut sangat
rentan terhadap bencana banjir bandang,
terutama di daerah Tamako. Penggunaan
lahan di gunungapi purba Sahendaruman
berupa hutan, kini ditetapkan sebagai
hutan lindung Sahendaruman. Penggunaan
lahan hutan tersebut selayaknya dijaga agar
dapat menjaga kondisi alam dari gangguan
bencana alam seperti mencegah banjir, erosi,
dan longsor.

Air terjun Nguralawo di dalam hutan lindung Sahendaruman merupakan
salah satu tempat wisata alam yang memberikan suasana kesejukan.
Sumber: Bakosurtanal, 2006

Pemandangan Tahuna dari Puncak Lenganeng,Pulau Sangige, Provinsi Sulawesi Utara.
Sumber: Bakosurtanal, 2006
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GUNUNGAPI RUANG DAN PULAU TAGULANDANG

Citra Landsat 7 ETM, Komposit 542, tahun 2000.
Gunungapi Ruang dan Pulau Tagulandang, Kab. Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara.
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Dua bentang lahan vulkanik
berdampingan. Berjarak tidak lebih dari 500
meter, kedua bentang lahan berjarak cukup
dekat tersebut yaitu Gunungapi Ruang dan
Gunungapi purba di Tagulandang. Bila kapal
merapat ke Pelabuhan Tagulandang dari
pelabuhan sebelumnya, Pelabuhan Manado
dan atau Tahuna, akan terlihat jelas bentang
vulkan terutama Gunungapi Ruang. Bekas
aliran lava yang menghitam di berbagai sisi
gunung api tersebut menunjukkan letusan
kuat. Tahun 2002, gunung api berketinggian
714 meter dpal ini tercatat meletus,
memuntahkan lava pijar mengarah ke sisi
timur.
Geomorfologi Pulau Tagulandang
menarik untuk di kaji. Dari bentuknya,

Pulau Tagulandang diperkirakan merupakan
sebuah kerucut gunungapi. Bagian kerucut
teratas telah hancur menyisakan dinding
kaldera di sisi selatan, sementara sisi utara
tidak ada dinding kaldera, diperkirakan
runtuh pada saat letusan ribuan tahun
silam. Dilihat dari kesuburan tanahnya,
tanah di Pulau Tagulandang tergolong subur
dan produktif. Pala, Cengkeh, dan Salak
Tagulandang merupakan salah satu sumber
daya alam pertanian yang dihasilkan karena
kesuburan tanahnya. Oleh penduduk
setempat, hasil bumi tersebut kemudian
dijual ke daerah lain terutama ke Tahuna
dan Manado.
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Peta Kecamatan Tagulandang dan Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro,
Provinsi Sulawesi Utara
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Gunungapi Ruang
Sumber: Bakosurtanal, 2006

Gunungapi Tagulandang
Sumber: Bakosurtanal, 2006

Air Panas Bulangan di Pulau Tagulandang
Sumber: Bakosurtanal, 2006
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Zona Lengan Utara Bagian Gorontalo
CEKUNGAN KOTAMOBAGU DAN CEKUNGAN IMANDI
DI BOLAANGMONGONDOW
Kota
Kotamobagu,
merupakan
kota yang baru terbentuk pada tahun
2007 berdasarkan UU Nomor 4 Tahun
2007, pemekaran dari Kabupaten Bolaang
Mongondow. Kota ini terletak di sebuah
cekungan antargunungapi, seperti halnya
Kota Tondano. Dengan hawa sejuk khas
daerah pegunungan, kota ini diselimuti
kabut di pagi harinya.
Cekungan Kotamobagu, bersama
dengan Cekungan Imandi, merupakan daerah
dengan relief relatif datar di tengah-tengah
lengan Sulawesi Utara dan Gorontalo yang
bergunung-gunung, sehingga dimanfatkan
sebagai daerah permukiman dan sawah.
Cekungan ini merupakan lanjutan dari
sungai yang bermuara di Inobonto, yang
diduga merupakan sesar batas antara zona
Gorontalo dengan zona Menado di lengan

Sulawesi bagian utara. Zona Gorontalo ini
relatif lebih tua jika dibandingkan dengan
zona Menado, diperkirakan mengalami
proses pengangkatan lebih awal, dengan
proses yang dominan adalah tektonisme
yang berlangsung sejak zaman pre-Tersier
hingga Kuarter.
Di arah tenggara Kotamobagu,
tepatnya di desa Lanut, terdapat relief
perbukitan yang terdiri dari boca-boca hasil
intrusi magma. Di desa ini terdapat tambang
emas yang dikelola baik secara tradisional
maupun korporasi. Mineral emas banyak
ditemukan di sekitar boca hasil intrusi
magma pada daerah tumbukan lempeng
daratan, karena berat jenisnya yang besar
mineral ini terendap di saluran-saluran kecil
di sekitar boca setelah terangkat oleh intrusi
magma.

Cekungan Kotamobagu

Lokasi pengamatan 1: Foto diambil di Kab. Bolaangmongondow
Timur, Prov. Sulawesi Utara dengan koordinat : 0041’32,6” LU
dan 124024’32” BT.

Lokasi pengamatan 2: PLTA desa Molobok, Kotamobagu,
Prov. Sulawesi Utara. Merupakan sungai sesar pemisah
“lengan Minahasa” dan “lengan Gorontalo” yang bermuara
di Inobonto. foto diambil di koordinat: 0046’8,8” LU dan
124014’47,23” BT.
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Citra Aster 30m tahun 2008. Cekungan Kotamobagu dan Cekungan Imandi di Kab. Bolaangmongondow, Provinsi Sulawesi Utara
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CEKUNGAN LIMBOTO
Terletak di bagian selatan lengan
Sulawesi bagian utara zona Gorontalo
bagian timur, cekungan ini berbentuk
memanjang dari arah barat laut (Limboto)
ke tenggara (Suwawa). Kota Gorontalo dan
Danau Limboto terletak di cekungan ini.
Sungai Bone juga melewati cekungan ini,
dan bermuara di Teluk Gorontalo. Relief
tanahnya relatif datar, sehingga banyak
dihuni manusia sampai tumbuh kota. Kota
Gorontalo merupakan ibukota Provinsi
Gorontalo yang mekar dari Provinsi Sulawesi
Utara pada tahun 2000.
Cekungan ini, yang berlanjut dari
Kwandang di utara bersama muara Sungai
Bone di selatan, diduga merupakan sesar
yang memisahkan zona Gorontalo barat
dan timur. Muara sungainya terdapat pada
sebuah graben (bagian lembah/amblasan)
yang dikelilingi horst (bagian igir/
punggungan) bermaterial batu granit dan
gamping. Muaranya cukup dalam, karena
terbentuk oleh proses struktural, sehingga
bisa dijadikan pelabuhan besar. Penggunaan
lahannya selain sebagai permukiman dan
pelabuhan, di daerah horst-nya juga terlihat

adanya tambang-tambang batu gamping
tradisional.
Danau Limboto terletak di tengahtengah cekungan ini. Saat ini kondisinya
cukup memprihatinkan, karena danau ini
terancam mati karena airnya mengering.
Penyebab keringnya danau ini diduga
karena matinya sekitar 23 sungai dan anak
sungai yang bermuara di Danau Limboto,
sehingga ketika musim hujan tanah di dasar
sungai terkikis dan mengendap di danau
yang menyebabkan pendangkalan. Selain
itu, ada pula dugaan bahwa mengeringnya
Danau limboto disebabkan karena terdapat
kebocoran pada bagian sesar di dasar
danau. Dugaan lainnya lagi, karena material
tanahnya gamping, ada kemungkinan air
danau tersebut masuk mengalir ke sungai
bawah tanah yang umum dijumpai di daerah
karst. Saat ini, di daratan-daratan hasil
keringnya danau ini mulai tumbuh rumahrumah permukiman warga, yang membuat
usaha untuk menghidupkan danau ini
kembali menjadi semakin sulit.

Lokasi pengamatan 1: Danau Limboto. Prov. Gorontalo
Bakosurtanal, 2011

Danau Limboto
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Citra ALOS komposit 423 dengan citra ASTER 30m. Cekungan Limboto, Provinsi Gorontalo
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Gambar 3 Dimensi Cekungan Limboto Provinsi Gorontalo

Terlepas dari masalah mengeringnya
Danau Limboto, danau ini memiliki nilai
historis ketika Soekarno, presiden pertama
RI, berkunjung ke Gorontalo pada tahun
1950 dan 1956. Beliau menggunakan pesawat
amphibi dan mendarat di Danau Limboto,
yang saat itu kedalamannya diperkirakan

masih 20 meter. Untuk mengenang peristiwa
tersebut, dibangunlah museum di rumah
peninggalan Belanda yang terdapat di tepi
danau tersebut dan diresmikan pada 29 Juni
2002 oleh presiden RI yang kelima, Megawati
Soekarnoputri.

horst

laut

Muara Sungai Bone
Lokasi pengamatan 2: Muara Sungai Bone. Prov. Gorontalo
Bakosurtanal, 2011
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Zona Lengan Utara Bagian Leher
(Teluk Dondo sampai Teluk Palu)
TELUK DONDO
Bila Pulau Sulawesi diibaratkan
sebuah huruf K, ditambah garis mendatar
kekanan dari ujung atas garis tegak huruf
K, maka dapat ditentukan lokasi Teluk
Dondo yaitu berada tepat di persambungan
tambahan garis tersebut. Untuk ukuran
sebuah teluk, Teluk Dondo berukuran
cukup luas. Bentangan berukuran kurang
lebih mencapai 30 km x 22,5 km atau seluas
675 km persegi kurang lebih sama dengan
luas Ibukota Indonesia, Jakarta.
Secara
geomorfologi
disekitar
teluk didominasi oleh perbukitan dan
pegunungan terkikis kuat. Beberapa lembah
terdeteksi cukup tajam menjadi ciri terjadi
proses pengikisan cukup kuat. Sebagian kecil
tepian Teluk Dondo terdapat dataran alluvial
tempat lahan pertanian penduduk setempat
seperti di daerah Leok, Lais, dan Tinabogan.
Air untuk mencukupi kebutuhan pertanian
berasal dari perbukitan dan pegunungan
Mouwut, Bauleles, dan Tongkou, sebelum
akhirnya bermuara di Teluk Dondo.

Teluk Dondo menjadi tumpuan
hidup warga di pesisir utara Kabupaten
Toli-toli terutama bagian barat. Beraneka
sumberdaya alam laut di teluk ini terutama
produk ikan dimanfaatkan oleh penduduk
sekitar untuk kebutuhan sehari-hari dan
diperjualbelikan. Kurangnya pemasaran
hasil kelautan masih menjadi kendala utama
untuk mengembangkan lebih lanjut.
Decak kagum akan terlontar tatkala
menikmati panorama alam Teluk Dondo.
Selepas daerah Ogotua menyusuri jalan
Trans Sulawesi, warna biru teluk berpadu
dengan pasir putih dan hijaunya pepohonan
menjadi
pemandangan
penyejuk
mata. Pesona alam semakin menawan
sesampainya di Sibaluton, titik akhir jalan
tepian teluk sebelum menembus jalan
hutan menuju Toli-toli. Dari arah jalan raya
Sibaluton, berderet-deret pulau-pulau kecil
menghias panorama teluk kecil bagian dari
Teluk Dondo yang dikenal dengan “Leonya
Malala”.
Lokasi pengamatan 1: Teluk Dondo dari Sibaluton,
Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah
Bakosurtanal, 2011
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Citra QuickBird komposit 321 daerah Teluk Dondo, Kab. Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah

TELUK DONDO
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GUNUNG SOJOL DAN DATARAN ALLUVIAL SEKITARNYA
Fuyul (Gunung) Sojol menjadi puncak
tertinggi pegunungan struktural di daerah
Kabupaten Parigimoutong dan Kabupaten
Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
Data dari Peta Rupabumi Indonesia skala
1:250.000 Lembar Toli-toli menyebutkan
puncak Sojol mencapai lebih dari 3000 m
dpal. Kenampakan igir-igir yang cukup tajam
dan lembah-lembah sempit di Gunung Sojol
menandakan tingkat erosi yang cukup aktif.
Lembah-lembah sempit sebagai tempat air
mengalir menuju dataran alluvial di sisi
utara dan selatan. Berdasarkan peta geologi
dari Badan Geologi ESDM, Gunung Sojol di
dominasi oleh formasi batuan terobosoan
seperti granit yang terbentuk pada kala
Miosen.
Penggunaan lahan di Gunung Sojol
didominasi oleh hutan terutama eboni
atau kayu hitam dan rotan. Tidak salah
apabila kawasan ini sebagai area imbuhan
atau resapan air bagi wilayah sekitarnya.
Melalui Keputusan Menhutbun Nomor
339/Kpts-II/1999 tanggal 24 Mei 1999,
kawasan Gunung Sojol dan sekitarnya seluas

64.448,71 Ha ditetapkan sebagai Kawasan
Cagar Alam.
Sumber-sumber air dari Fuyul
Sojol yang mengalir melalui beberapa
sungai (bangkalang) menjadi anugerah
bagi penduduk sekitar gunung. Beberapa
penduduk memperoleh manfaat terutama
untuk lahan pertanian di lahan alluvial antara
lain di daerah Soni (lokasi pengamatan
1), Balukan, Ogoamas sampai Bangkir
di Kecamatan Dampelasojol, Kabupaten
Donggala, bahkan di Tinombo dan Palasa,
Kabupaten Parigimoutong. Di daerah
alluvial sekitar gunung tersebut merupakan
daerah subur untuk lahan pertanian.
Gunung Sojol memiliki bentuk
morfologi yang kurang teratur, hal ini
disebabkan karena tingkat erosi yang
cukup kuat. Igirnya melebar sampai ke
Selat Makassar. Proses hasil endapan erosi
pegunungan struktural dan adanya pengaruh
aktifias sungai yang berhulu di Gunung Sojol
menghasilkan dataran alluvial di sisi barat
dan sisi utara Gunung Sojol, sebagai contoh
di daerah Soni, Kabupaten Tolitoli.

Gambar 3 Dimensi Gunung Sujol, Provinsi Sulawesi Tengah
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Lokasi pengamatan 1: View Gunung Sojol dari daerah Soni, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah
Bakosurtanal, 2011

dataran alluvial sawah

Selain morfologi berupa pegunungan
struktural dan dataran alluvial, juga
dijumpai bentukan rataan gelombang.
Rataan gelombang ini menempati daerah
yang sempit seperti di daerah Bou,
Kabupaten Donggala, salah satu bagian
pantai barat Sulawesi yang umumnya
berupa tebing-tebing terjal.
Proses
pasang surut dan gelombang mengikis
bagian tebing pegunungan struktural
serta mengendapkan materialnya menjadi
daerah rataan gelombang. Daerah rataan
gelombang pasang surut ini merupakan
zona yang sering terendam air laut pada saat

air pasang naik dan kondisi kering pada saat
air laut surut. Proses yang berlangsung lama
menyebabkan terjadi pengendapan material
terutama di bagian atau areal terjauh dari
pasang surut.
Hasil pengendapan membentuk
dataran yang cukup luas karena ditambah
pasokan material dari atas. Akibatnya
dataran semakin menjorok ke laut, sementara
proses pasang surut tetap terjadi di areal
yang berdekatan dengan laut. Kondisi
eksisting hasil dari rataan gelombang di
Bou dimanfaatkan untuk lahan pertanian
terutama padi dan perkebunan kelapa.

Lokasi pengamatan 2: View Rataan gelombang di Bou, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah
Bakosurtanal, 2011

rataan gelombang
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DANAU DAMPELAS
Nama ‘Dampelas’ berasal dari nama
sebuah etnis/suku yang mendiami wilayah
di Donggala terutama di sekitar Danau
Dampelas. Sebagian penduduk setempat
menyebutnya dengan nama Danau Talaga,
sesuai dengan nama desa yaitu Desa Talaga
di Kecamatan Damsol, Sulawesi Tengah.
Keberadaan danau cukup vital bagi
warga sekitar sebagai sumber air bersih
untuk kebutuhan air minum, mandi, dan
mencuci. Selain itu berbagai jenis ikan tawar
yang hidup di danau telah dimanfaatkan
penduduk sekitar untuk konsumsi seharihari, bahkan dijual untuk meningkatkan
pendapatan. Suasana di sekitar Danau
Dampelas semakin berdenyut saat acara
Festival Danau Dampelas yang berlangsung

setiap tahun. Masyarakat tumpah ruah
berpesta disekitar danau menikmati even
yang hanya berlangsung sekali dalam
setahun.
Danau Dampelas dikelilingi
oleh perbukitan. Disisi barat berdiri kokoh
bukit Sitaru dan Simatengke, disisi selatan
dan timur terdapat Bukit Koneng dan
Semelo. Sementara di sisi utara lebih landai,
tempat aliran atau saluran air danau ke
Selat Makassar. Saat air laut surut, air danau
bergerak cepat menuju ke laut, sedangkan
pada saat terjadi pasang air laut bergerak
menuju danau. Pebukitan disekeliling danau
tersebut memiliki formasi batuan malihan
yang sebagian besar tersusun oleh batu
schist.

Lokasi pengamatan: Danau Dampelas, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah
Bakosurtanal, 2011
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PERBUKITAN TERAS PANTAI DI TAWAELI
Perbukitan di sekitar Tawaeli
(sebelah timur laut Kota Palu) merupakan
perbukitan struktural yang batuannya
tersusun dari batuan sedimen. Berdasarkan
Peta Sistem Lahan Pulau Sulawesi skala
1:250.000, tipe batuanya berupa batu
konglomerat, batupasir dan batulempung.
Endapan mempunyai lapisan-lapisan yang
mendatar, tetapi di beberapa tempat terlihat
mengalami pematahan yang diduga akibat
aktivitas tektonik. Daerah seperti Tawaeli
yang kemudian memanjang ke arah utara
berbatasan dengan pantai, dapat dikatakan
mempunyai morfologi “perbukitan teras
pantai.”
Permukaan perbukitan teras pantai
bergelombang menunjukkan adanya erosi,
berubah dari kondisi awal yang diduga
awalnya bertopografi datar. Ke arah hulu
(pegunungan) di sebelah timur terlihat
berubah dengan relief lebih terjal yang
diperkirakan bagian dari “pegunungan
lipatan,” dengan puncak Bulu Sidole dan Bulu
Boseh. Dari Landsat 7 ETM+ komposisi

warna hijau semu, sungai-sungai yang
mengalir di bentanglahan ini adalah sungaisungai berlembah lebar, pola aliran sungai
teranyam (braided stream) tetapi umumnya
bersifat intermiten (hanya beberapa lembah
saja yang berair permanen).
Perbukitan teras pantai di Tawaeli yang
terletak di tepi jalan raya utama Trans Sulawesi
terus terdesak oleh aktivitas pembangunan.
Beberapa bangunan pemerintahan seperti
kantor polisi dan bangunan kompleks
perdagangan telah berdiri di jalur utama
menuju Mamuju dan Parigimoutong ini.
Proses perataan dan penghancuran material
dilakukan di kompleks perbukitan. Ditinjau
dari panorama alam, suasana disekitar
perbukitan cukup menarik dan unik.
Walau sedikit panas di siang hari, tetapi
menyaksikan perbukitan bergelombang
yang gundul hanya ditumbuhi rumput dan
kaktus sambil memandang lepas biru laut
Teluk Palu, merupakan sensasi tersendiri.
Ironi dengan proses “perombakan”
material perbukitan demi hanya atas nama

Gambar 3 Dimensi pebukitan teras pantai di Tawaeli, Provinsi Sulawesi Tengah
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Lokasi pengamatan 1: Pebukitan Teras Pantai di Tondo, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah
Bakosurtanal, 2011

Lokasi pengamatan 2: Pegunungan lipatan di Toweli-Toboli Km 36,5 Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah. Batuan filit dengan
foliasi yang terukur berarah S7oW/56oNW. Membentuk lereng terjal yang rawan longsor.
Bakosurtanal, 2011
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PETA ZONA LENGAN TENGAH
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Zona Lengan Tengah Bagian Palu
GRABEN PALU
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Gambar 3 Dimensi Graben Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Kota Palu berada pada dataran
aluvial Sungai Palu yang bermuara ke Teluk
Palu. Sungai Palu adalah tipikal sungai yang
ke arah hulu berlembah lurus mengikuti
struktur sesar Palu-Koro yang secara
geologis dinilai aktif. Sumber-sumber
gempa diketahui berada di sepanjang
jalur sesar yang mengarah hampir utara
– selatan. Bentanglahan perbukitan G.
Gawals – Donggala terlihat jelas sebagai
punggungan-punggungan dengan pola-pola

lereng membentuk faset segitiga sebagai
ciri khas lereng yang dipengaruhi sesar
(terutama sesar turun). Secara geologis,
Sesar Palu-Koro diketahui merupakan sesar
geser mendatar mengiri (sinistral), tetapi
diperkirakan mengandung komponen
turun. Maka lembah Palu (dari Teluk Palu
hingga masuk ke bagian hulu Sungai Palu)
dapat juga dikenal sebagai “Lembah Graben
Palu.”

contoh faset segitiga

Lokasi pengamatan 1: View Graben Palu
Bakosurtanal, 2011
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Memasuki Kota Kecamatan Kulawi,
lembah Sungai Palu mulai menyempit. Jalan
memasuki lereng-lereng terjal dan berlikuliku dengan banyak jembatan cabang-cabang
sungai kecil yang terjal. Morfologi lembah
ini pada peta terlihat sangat lurus mengikuti
kontrol struktur geologis jalur Sesar PaluKoro berarah orientasi miring kira-kira 10o
dari utara ke arah barat. Di Desa Bolapapu
terletak pada lembah dengan permukaan
yang lebar. Kondisi morfologi ini diduga
akibat adanya proses tarikan sesar yang
saling berlawanan sehingga menimbulkan
lembah-lembah depresional. Pola ini
menjajar tidak hanya di sepanjang lembah
Sungai Palu, tetapi juga pada kelurusankelurusan morfologi di sebelah timurnya,
dicirikan dengan terbentuknya cekungancekungan yang membentuk Danau Lindu,
Sopu, Kanawu, Wuasa, Behoa (Besoa), Bada,
bahkan Danau Poso dan cekungan Tomata.
Graben Palu merupakan anugerah
kehidupan bagi warga Palu, Sigi, sampai

Lokasi pengamatan 3: Lembah Sungai Palu di Kulawi
Bakosurtanal, 2011

Kulawi karena daerah ini merupakan daerah
yang cukup produktif. Graben Palu yang
berbentuk lembah relatif datar, merupakan
lahan subur untuk pertanian terutama
padi sawah beririgasi, terutama irigasi
dari Bendung Gumbasa. Di tempat ini
pula banyak berdiri permukiman dari kota
padat Palu sampai ke Sigi yang sekarang
menjadi pusat atau Ibukota Kabupaten Sigi.
Diperkirakan perkembangan permukiman
akan mengarah ke Graben Palu ke selatan
mengingat daerah ini satu-satunya wilayah
bertopografi datar di dekat Palu.
Graben Palu merupakan daerah yang
rawan terhadap bencana seperti gempa
karena dilewati oleh sesar yang aktif, selain
itu Graben Palu seakan menjadi langganan
daerah banjir. Air dari pegunungan yang
berada di kanan dan kiri graben secara
langsung mengarah ke graben sebelum
bermuara di Teluk Palu.
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Barat

Timur

A
B
Graben Palu

B

A

Gambar penampang melintang Graben Palu

Beberapa kejadian banjir teramati
dari hasil catatan data sekunder dan
observasi lapangan. Sebagai contoh, banjir
bandang di Kulawi tanggal 3 Desember 2011
telah menelan korban, 137 rumah rusak,
87 rumah hancur, dan 70 kepala keluarga

kehilangan tempat tinggal. Dari hasil survei
lapangan di sekitar jembatan Sungai Suluri,
Kabupaten Sigi, telah terjadi banjir bandang
yang menghancurkan rumah dan lahan
pertanian padi sawah.
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LEMBAH BADA

Lembah Bada atau dikenal juga
dengan Lembah Napu berada di sisi barat di
pegunungan Poso, merupakan area penting
dari Taman Nasional Lorelindu, Sulawesi
Tengah. Lembah Bada terletak di daerah
Gintu Kabupaten Poso, dikelilingi Kompleks
Pegunungan Struktural yang didominasi
oleh batuan intrusi granit. Cekungan atau
Lembah Bada ini merupakan lembah
depresi pada jalur-jalur tektonik Sulawesi
Tengah. Di tengah lembah mengalir
Sungai Lairiang yang memperlihatkan pola
meander. Berdasarkan peta sistemlahan

skala 1: 250.000 sekitar 80% area lembah
berupa dataran aluvial dengan tata guna
lahan berupa sawah irigasi, perkebunan
kelapa, rawa dan permukiman. Sedangkan
20% area berupa teras. Diduga pada awalnya
Lembah Bada merupakan danau yang saat
ini mengering melalui Sungai Lairiang.
Sungai Lairiang memiliki lebar antara 50
– 70 m, berair kecoklat-coklatan. Bentuk
lembah Sungai Lairiang cukup lebar, pada
beberapa bagian menunjukkan adanya
teras-teras sungai.
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Lokasi pengamatan 1 : Sungai Lairiang di Lembah Bada
Sumber: Bakosurtanal, 2011

Suasana lembah cukup sejuk karena
udara masih segar, jauh dari kebisingan dan
pencemaran udara, menjadikan Bada sebagai
tempat pilihan berpetualangan alam dan
melihat jejak purbakala. Suasana semakin
menarik karena keramahan penduduk lokal
menyambut hangat tamu datang, terutama
bertujuan melihat benda purbakala.
Wilayah ini merupakan berupa
hamparan
padang
rumput,
areal
persawahan, dan permukiman yang
terpencar, dikepung oleh pegunungan di
semua sudutnya. Namun, kondisi tersebut

tidak menyebabkan Lembah Bada sebagai
daerah terisolir karena di lembah inilah
berbagai peninggalan purbakala ditemukan
dan dikunjungi wisatawan sejak dulu.
Walaupun untuk menuju memerlukan
kondisi fisik tubuh dan kendaraan prima
karena harus melalui jalan yang terjal.
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lokasi pengamatan
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sawah
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Lokasi pengamatan 2 : View Lembah Bada
Bakosurtanal, 2011

Gambar 3 Dimensi Lembah Bada, Prov. Sulawesi Tengah
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CEKUNGAN LINDU
Berpacu bersama pengojek motor dari titik
keberangkatan di Desa Sadaunta, Kulawi, menuju
Danau Lindu merupakan tantangan bagi semua
pengunjung saat akan ke danau di ‘jantung’ Sulawesi
ini. Kurang lebih dibutuhkan waktu 45 menit
menyusuri jalan yang berkelok-kelok menembus
pegunungan dan hutan sejauh 15 kilometer hingga
sampai ke tepian Lindu. Danau Lindu memang
terpencil, cukup jauh dari jangkauan jalan raya
penghubung Palu-Sigi-Kulawi yang membelah
graben Palu.
Danau Lindu seluas sekitar 3.600 Ha
terbentuk selama masa Pliosen dan tergolong
ke dalam danau tektonik. Secara geomorfologis,
danau berkedalaman lebih dari 200 m ini berada
pada sebuah cekungan cukup besar di dataran
tinggi kurang lebih 1.000 m dpal. Sedikitnya
delapan gunung mengitari Danau Lindu yaitu
Gunung Nokilalaki, Adale, Kona’a, Tumaru,
Gimba, Jala, Rindi, dan Toningkulue. Kondisi
alam pegunungan disekitar danau menyebabkan

Gambar 3 Dimensi Cekungan Lindu, Provinsi Sulawesi Tengah

panorama danau cukup mengagumkan, apalagi
saat matahari terbit tatkala sinar pagi menerpa
permukaan air atau saat senja tatkala siluet merah
langit berpadu dengan gunung dan air danau yang
tenang.
Danau Lindu termasuk bagian yang
dilindungi dan dimasukkan sebagai bagian wilayah
Taman Nasional Lorelindu yang mempunyai
luas total 217.991,18 Ha. Sebagai laboratorium
alam, Danau Lindu dan sekitarnya menjadi obyek
penelitian menarik dari sisi geologi, kehidupan
flora-fauna, bahkan budaya. Berbagai satwa
endemik tersebar di sekitar danau antara lain
monyet tonkean, babi rusa, tangkasi, kus-kus,
burung maleo, dan ikan air tawar (Xenopoecilus
sarasinorum) yang hanya ditemui di perairan
Lindu. Dari aspek budaya, penemuan arcaarca kuno jaman prasejarah di sekitar Danau
Lindu membuktikan bahwa telah ada komunitas
kehidupan dengan budaya tinggi di masa lampau.
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Citra Alos Komposit 421 tahun 2008 dengan SRTM 90m tahun 2002, Danau Lindu Provinsi Sulawesi Tengah
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CEKUNGAN WUASA
Wuasa merupakan sebuah desa yang
secara administrasi masuk dalam wilayah
Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso,
berbatasan langsung dengan Taman Nasional
Lorelindu sisi timur. Secara aksesibilitas,
untuk mencapai Wuasa dapat melalui Kota
Tentena ke arah barat.
Secara geomorfologi, Wuasa dan
sekitarnya merupakan cekungan besar
kompleks kaldera gunungapi purba
Lore. Wuasa dikelilingi oleh kompleks
pegununungan. Beberapa gunung (nama
lokal: Bulu) yang mengitari Wuasa antara lain
Gunung Lantawungu, Tokosa Mpobonde,
Woyopayu,
dan
Rorengkantimbu.

Gambar 3 Dimensi Cekungan Wuasa, Provinsi Sulawesi Tengah

Ketinggian masing-masing gunung diatas
2.000 m dpal. Salah satu unsur positif dari
sebuah cekungan adalah melimpahnya
sumberdaya air. Tak terkecuali Cekungan
Wuasa yang cukup subur. Lahan pertanian
mendominasi wilayah ini karena pasokan
sumber air kontinyu bersumber dari daerah
pegunungan yang mengitarinya.
Sebagai desa yang berbatasan
langsung dengan TN Lorelindu, Wuasa
menjadi benteng terakhir untuk menjaga
TNL dari gangguan perambahan hutan yang
akan mengganggu keberlanjutan kelestarian
hutan.
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Zona Lengan Tengah Bagian Poso
CEKUNGAN POSO
Danau Poso terletak di Provinsi
Sulawesi Tengah dengan luas kurang lebih
32.000 ha. Danau ini berada di Cekungan
Poso. Bentuknya seperti telapak kaki yang
memanjang kearah barat laut-tenggara yang
panjangnya kurang lebih 32 km dengan
lebar kurang lebih 16 km dan mempunyai
kedalaman danau mencapai 510 meter. Di
dasar Danau Poso masih terdapat biota yang
hidup seperti di laut dalam, karena danau
ini dahulu merupakan daerah perairan laut
dalam yang terjebak.
Lokasi pengamatan 1: Tugu Tentena untuk
memperingati tenggelamnya seorang ahli
geologi Belanda Reinder Fennema pada 27
November 1897.
Bakosurtanal, 2011

Gambar 3 Dimensi Danau Poso, Provinsi Sulawesi Tengah
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Lokasi pengamatan 2 : View Danau Poso dari Pendolo
Bakosurtanal, 2011

Danau Poso

dataran teras Danau Poso

Pemandangan yang indah dengan
hamparan pasir putih , airnya yang jernih
sepanjang tahun serta suhu udaranya
yang sejuk membuat danau ini memiliki
potensi pariwisata. Kota terdekat yang

ramai dikunjungi adalah kota Tentena. Kota
Tentena merupakan tempat persinggahan
yang sangat terkenal dengan keindahan
Danau poso membuat pengunjung merasa
senang dengan tempat ini.

Lokasi pengamatan 3 : View Danau Poso dari Petirorano
Bakosurtanal, 2011

Danau Poso
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Gampar penampang melintang Cekungan Poso

Danau Poso ini dapat dijangkau
dengan semua jenis kendraan darat sekitar
57 km dari kota Poso atau sekitar 283 km dari
kota Palu. Danau Poso memiliki keindahan

yang cukup menawan, pemandangan
tersebut dapat disaksikan di daerah
Petirorano yang menurut bahasa setempat
berarti “tempat memandang danau.”
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PERBUKITAN KARS POSO
Perbukitan Kars Poso secara
morfologis memperlihatkan bukit-bukit
semi-karst dengan bentuk kubah-kubah
landai dan memanjang. Di jalan TransSulawesi Timur ke arah Tentena yang
berada pada perbukitan batugamping
(“Perbukitan kars Poso”) yang membentang
hingga Tentena, dan dibatasi di bagian
barat oleh Sungai Poso didominasi
oleh penggunaan lahan sebagai ladang.
Berdasarkan Peta Sistemlahan, Skala
1: 250.000, daerah perbukitan kars ini
tersusun oleh Batugamping berwarna putih
yang mengandung mineral calcareous.
Batugamping yang berada di formasi Poso
ini berumur Pliosen Akhir sampai Pleistosen
Awal (Peta Geologi, Skala 1: 100.000).
Informasi penduduk menyatakan
adanya gua di sungai Pandiri. Gua terbentuk

oleh adanya aliran air tanah yang masuk
pada retakan disemua bagian batugamping
yang jenuh air. Air permukaan yang masuk
melalui luweng memiliki pergerakan
vertikal dan cepat. Kemudian akan terjadi
perubahan kecepatan saat mencapai daerah
jenuh. Pergerakan akan berubah dari
vertikal menjadi horisontal melalui bagian
celah-celah, retakan-retakan, atau rongga
batugamping. Air yang mengalir dan bersifat
asam ini akan melarutkan permukaan celah,
retakan, rongga, batugamping dan secara
perlahan-lahan bagian ini akan melebar
sehingga terbentuklah saluran yang dikenal
sebagai gua (menurut Teori Vadus). Hal
ini menunjukkan bahwa proses karstifikasi
telah berjalan sehingga perbukitan ini dapat
disebut sebagai Perbukitan Kars.

Lokasi pengamatan: Perbukitan Kars di Poso, Foto diambil dari Pandiri, Poso, Prov. Sulawesi Tengah dengan koordinat:
01o31’31.7” LS dan 120o44’51.5” BT. Sumber: Bakosurtanal, 2011

Kubah
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DATARAN ALLUVIAL DAN RAWA PASANG SURUT DI MALAKOSA
Balinggi, sebuah kecamatan di
timur Kota Parigimoutong, tempat
bermukim transmigran Bali sejak dulu.
Masyarakat Bali bersama penduduk asli
hidup rukun di sebuah dataran aluvial di
antara trans Parigimoutong-Poso, bersamasama mengolah lahan untuk kebutuhan
hidup sehari-hari. Lahan dataran aluvial
dimanfaatkan oleh penduduk Bali sebagai
lahan pertanian padi sawah sistem irigasi. Di
bidang budaya, masyarakat Bali di Balinggi
tetap mempertahankan tradisi leluhurnya.
Beberapa pura berdiri di sudut-sudut
rumah dan upacara Agama Hindu menjadi
pemandangan yang lazim di Balinggi.
Dataran aluvial sebagai tempat mukim
dan usaha transmigran Bali, diperkirakan
terbentuk karena hasil endapan sedimentasi
sungai-sungai yang berhulu di pegunungan
di atasnya, misalnya dari puncak Gunung
Masomba. Pembentukan berlangsung ribuan
tahun lalu, kini proses sedimentasi masih
terus berlangsung dibagian muara sungai,
misalnya di pantai Malakosa dan sekitarnya.

Di pantai ini proses fluvio marin atau proses
yang dipengaruhi oleh aktivitas sungai dan
laut berlangsung intensif. Pengaruh dari
sungai menghasilkan endapan-endapan
material membentuk daratan yang menjorok
ke laut, sementara proses yang dipengaruhi
oleh gelombang air laut menghasilkan
rataan pasang surut. Beberapa areal di pantai
tergenang akibat abrasi gelombang laut.
Bekas-bekas tiang pancang rumah tampak
teronggok, membuktikan bahwa area pantai
atau rataan pasang surut ini tidak aman
untuk rumah tinggal.
Untuk menanggulangi ancaman
abrasi, pemerintah setempat dan penduduk
lokal menanam pohon mangrove di
sepanjang rataan pasang surut Pantai
Malakosa, Balinggi. Pohon mangrove
menjadi pelindung utama pantai, sekaligus
sebagai tempat pemijahan ikan. Pelestarian
dan konservasi daerah pantai di pesisir
Balinggi perlu terus digalakkan untuk
mencegah abrasi yang lebih luas.

Lokasi pengamatan: Rawa Pasang Surut, Foto diambil Desa Malakosa, Balinggai, Parigimoutong,
Prov. Sulawesi Tengah dengan koordinat: 000 56’ 45,7” LS dan 1200 25’ 50,3” BT.
Sumber: Bakosurtanal, 2011

93

120°10' BT

120°20'

120°30' BT
120° BT

U

^
2.5

( Parigi
!

0

125° BT

PULAU SULAWESI

2.5

2°
LU

5 Km

2°
LU

Laut Sulawesi

2°

2°

0°50'
LS

0°50'
LS
6°
LS

M

T

E

L

U

K

T

120° BT

O

M

6°
LS

125° BT

I

N

I

1

_
^
M

M

1°

1°

S2
M

F
F
S1

1°10'
LS

Keterangan:
F
lokasi pengamatan

_
^

batas morfologi
sebaran permukiman

120°10' BT

S2

1°10'
LS

Sumber:
Sumber:

Peta Penutup lahan Skala 1: 250.000, tahun 2012, BIG
Peta
Ekonusa
Skala
1:250.000,
BIG
Peta
Ekoregion
Skala
1:250.000,
tahun
2013, KLH

Peta Penutup lahan Skala 1: 250.000, BIG

S1

120°20'

Citra Landsat 7 ETM+ komposisi warna hijau semu tahun 2006 dengan citra SRTM 90m tahun 2008.
Rawa pasang surut, di Malakosa Provinsi Sulawesi Tengah

120°30' BT

94

Zona Lengan Tengah Bagian Kolonodale
CEKUNGAN TOMATA
Dari atas perbukitan tampak
hamparan dataran yang dikelilingi oleh
perbukitan, daerah tersebut merupakan
daerah cekungan Tomata di Provinsi
Sulawesi Tengah yang berada ditengah
perbukitan struktural. Penyusun batuan di
daerah Cekungan Tomata berupa endapan
aluvium yang didominasi oleh lumpur,
lempung, pasir, dan kerikil yang berupa
endapan permukaan sungai, karena di
daerah ini terdapat sungai besar seperti Koro
(sungai) Lua, Koro Walai dan Koro Yaentu.
Daerah ini memiliki potensi air tanah yang
cukup baik karena di sekitar cekungan
tersebut merupakan daerah tangkapan air
hujan (recharge area). Kondisi topografinya
yang relatif datar, ketersediaan air tanah
yang melimpah, dan tanahnya yang relatif
subur dimanfaatkan oleh penduduk sebagai
lahan pertanian, daerah ini juga didominasi
oleh perkebunan kelapa sawit. Dengan
Lokasi pengamatan 1 : View Cekungan Tomata dari Petiro
Sumber: Bakosurtanal, 2011

potensi sumberdaya alam yang dimiliki
menjadikan daerah ini sebagai salah satu
daerah penyuplai bahan pangan di Provinsi
Sulawesi Tengah. Tomata merupakan daerah
yang menghubungkan antara Tentena dan
Kolonodale sehingga daerah ini berpotensi
untuk berkembang sebagai daerah pusat
pertumbuhan ekonomi.
Di daerah ini terdapat kawasan
Taman Buru Landusa Tomata. Hal tersebut
dikuatkan oleh Keputusan Menteri
Kehutanan dan Perkebunan No.397/KptsII/1998 tanggal 21 April 1998 dengan luas
sekita 5000 Ha tentang penetapan Kawasan
Taman buru. Latar belakang penunjukan
kawasan ini sebagai kawasan Taman Buru,
karena di daerah ini memiliki populasi satwa
buru seperti rusa dan babi hutan yang dapat
berkembangbiak dengan cepat. Disamping
itu arealnya dapat memberikan manfaat dan
untuk keseimbangan ekosistem.
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tinggi gawir

Lokasi pengamatan 2 : Cekungan Tomata di Olumokunde
Bakosurtanal, 2011

Dataran dari cekungan Tomata yang
terletak di bagian Olumokunde didominasi
oleh pesawahan. Sedikit ke arah barat akan
didominasi oleh perkebunan kelapa sawit
yang sangat luas. Fenomena menarik terdapat
di dataran ini yaitu adanya gejala sebagian
dari dataran mengalami pengangkatan
setempat membentuk gawir terjal setinggi

Gambar 3 Dimensi Cekungan Tomata, Provinsi Sulawesi Tengah

lebih kurang 2 m. Hal ini menunjukkan
secara tektonik, cekungan Tomata sangat
aktif. Fenomena pengangkatan diduga
terjadi pula di Lebontonara. Dataran seperti
terbelah dan didominasi oleh endapan
sedimen, di daerah ini juga terdapat bahan
galian pasir kuarsa.
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Lokasi pengamatan 3 : Tanah laterit yang terbentuk di daerah perbukitan struktural di Tomata, Kabupaten Morowali Utara.
Sumber: Bakosurtanal, 2011
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PERBUKITAN LIPATAN BAYU TENAMATUA
DAN SEKITARNYA
Perbukitan memanjang ke arah
tenggara berbatasan dengan Teluk Poso
sampai di daerah Tomata ini merupakan
perbukitan lipatan dengan puncak Bayu
Tenamatua. Perbukitan lipatan yang terletak
di tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi
Tengah yaitu kabupaten Poso, Kabupaten
Tojounauna dan Kabupaten Morowali ini
merupakan komplek perbukitan struktural
Pompangeo dengan batuan metamorf.
Tampak dari citra Aster 30 m pelipatan
batuan yang dicirikan dengan alur-alur
lembah memanjang yang sejajar dengan arah
barat laut- tenggara. Hal ini menunjukkan
bahwa daerah tersebut mengalami tekanan

yang cukup besar sebagai akibat dari
lempengan yang saling mendorong dari
dua arah yang berlawanan. Daerah ini
didominasi oleh batugamping abu-abu yang
bersifat semi-marmer; berlubang-lubang,
melapuk menjadi tanah kemerah-merahan
yang mudah longsor pada lereng-lereng
terjal. Berdasarkan Peta penutup lahan skala
1: 250.000 dari BIG, daerah ini didominasi
oleh hutan lahan kering primer. Vegetasi
yang tumbuh didaerah ini memiliki peran
yang sangat penting sebagai penahan erosi
dan untuk menjaga keseimbangan ekosistem
yang ada didalamnya.

lembah memanjang

Lokasi pengamatan: Pebukitan lipatan di Didiri, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah. foto
diambil di koordinat: 01o47’26.5” LS dan 120o45’26.2” BT
Sumber: Bakosurtanal, 2011
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LEMBAH BETAUA
Sungai Betaua merupakan sungai
dengan lembah lebar didominasi oleh
kerikilan. Secara administrasi lembah
ini berada di Kabupaten Tojounauna,
Provinsi Sulawesi Tengah. Lembah ini
diindikasikan sebagai batas antara zona
bagian tengah dengan zona lengan timur.
Sebelah barat lembah didominasi oleh
komplek Pompangeo yang berbatuan sekis
sedangkan sebelah timur didominasi oleh
komplek Ultramafik dan komplek Bongka
yang berbatuan sedimen klastik. Erosi di
sekitar lembah tergolong cukup aktif, hal ini

ditandai oleh akumulasi material pasir dan
kerikil di Sungai Beatua.
Di daerah ini didominasi oleh hutan
sehingga kualitas air sungai masih terjaga,
selain itu juga terdapat galian pasir-batu dan
bongkah-bongkah batuan beku ultramafik
yang berpotensi sebagai bahan tambang.
Banyak dijumpai aktifitas penambangan
di sekitar daerah tersebut. Aktifitas
penambangan bahan galian tersebut perlu
memperhatikan lingkungan karena akan
memberikan dampak bagi ekosistem dan
lingkungan sekitarnya.

Lokasi pengamatan: Lembah Betaua di Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah
Bakosurtanal, 2011
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KOLONODALE
Bagian Kolonodale merupakan bagian
lekukan antara lengan timur dan lengan
tenggara Pulau Sulawesi. Secara administrasi
daerah ini berada di Kabupaten Morowali
Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Kolonodale
sebagai ibukota Kabupaten Morowali Utara
dapat ditempuh dengan jalur darat melalui
Poso. Sebagai daerah pertemuan antar dua
lengan menjadikan daerah ini memiliki
geologi yang kompleks.
Bentuk morfologi didominasi oleh
pegunungan struktural dan perbukitan
struktural. Kondisi alam yang bergunung
dan berbukit menjadikan daerah rawan
terhadap longsor. Berdasarkan Peta Sistem
lahan skala 1:250.000 dari BIG, sebagian
daerah pegunungan struktural di daerah

Gambar 3 Dimensi Kolonodale, Provinsi Sulawesi Tengah

Kolonodale tersusun atas batuan plutonik
dengan tipe batuan serpentin yang
mengandung mineral ultrabasa. Selain
batuan plutonik juga ditemukan batuan
sedimen berupa batugamping. Penutup
lahan di daerah pegunungan dan perbukitan
Kolonodale didominasi oleh hutan kering
primer.
Kondisi
alam
di
Kolonodale
berpengaruh besar terhadap perekonomian
masyarakatnya. Satu-satunya jalur darat
yang dapat ditempuh hanya dari Poso,
sedangkan akses terdekat ke Kabupaten
lain hanya dapat ditempuh dengan kapal
laut. Oleh karena itu kapal laut merupakan
transportasi yang sering digunakan untuk
menunjang kegiatan perekonomian.
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Zona Lengan TIMUR
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PETA ZONA LENGAN TIMUR
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Zona Lengan Timur Bagian Barat
PEGUNUNGAN LIPATAN DI KABUPATEN TOJOUNAUNA
Kompleks
pegunungan
lipatan
di Tojounauna ini memiliki beberapa
puncak seperti Bayu (gunung) Katapasa,
Bayu Kondurung dan Bayu Tambusisi. Di
daerah tersebut didominasi oleh formasi
komplek ultramafik dan formasi bongka.
Pola Aliran sungai didaerah ini adalah pola
paralel karena anak sungai utama saling
sejajar atau hampir sejajar, bermuara pada
sungai-sungai utama dengan sudut lancip
atau langsung bermuara ke laut. Pola aliran
tersebut menandakan pola aliran yang

Lokasi pengamatan: di Tojo Kab. Tojounauna,
Prov. Sulawesi Tengah. Bakosurtanal, 2011

berkembang di lereng yang terkontrol oleh
struktur (lipatan monoklinal, isoklinal,
sesar yang saling sejajar dengan spasi yang
pendek) atau dekat pantai.
Berdasarkan pengamatan dilapangan
tampak adanya teras sungai atau endapan
kipas aluvial yang terlipat (di sini disebut
sebagai Formasi Bongka, tetapi setara
dengan molasa Sarasin dan Sarasin di utara
Palu). Perlapisan batuan miring N60oE/32oSE
membentuk perbukitan yang kemudian
melandai ke arah pantai.
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Gambar tiga dimensi pegunungan lipatan di Kabupaten Tojounauna

Foto: Ruas jalan lintas Poso - Banggai didaerah pegunungan lipatan di
Kabupaten Tojounauna yang rawan terhadap longsor.
Sumber: Bakosurtanal, 2011

Gambar 3 Dimensi Pegunungan lipatan di Kab. Tojounauna, Provinsi Sulawesi Tengah
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LEMBAH KUALA ULUBONGKA
Kuala (sungai) Ulubongka sangat
besar dengan lebar jembatan mencapai
lebih kurang 300 m, terletak di Kabupaten
Tojounauna Provinsi Sulawesi Tengah.
Endapan sungai terdiri dari kerikil dan
kerakal dari batuan yang umumnya
ultramafik/ultrabasa, gabro, sekis, dan
sebagian marmer. Lembah ini memanjang
dengan arah tenggara-barat laut, terletak
diantara pegunungan komplek ultramafik
dan batuan sedimen. Bagian dari kompleks
pegunungan di sebelah timur salah satunya
membentuk Bungkutnyo (gunung) Barone
dan pegunungan Balingara, sedangkan
disebelah baratnya membentuk Buyu
(gunung) Katapasa dan Buyu Kondorung.
Proses erosi pegunungan disekitar
lembah Kuala Ulubongka mempengaruhi

bentuk lembah. Bentuk lembah sangat
curam dan lebih sempit dibagian tenggara
sedangkan semakin kearah barat laut lembah
semakin lebar hal ini disebabkan karena
material hasil rombakan pegunungan di
sebelah kanan kiri lembah terbawa arus
sungai dan terendapkan di bagian hilir
sungai. Penggunaan lahan disekitar lembah
berupa hutan.
Pola aliran sungai Ulubongka
berbentuk trellis karena percabangan anak
sungai dan sungai utama hampir tegak
lurus, sungai-sungai utama sejajar atau
hampir sejajar. Hal itu mengindikasikan
bahwa lembah Ulubongka berkembang
di batuan sedimen terlipat dengan litologi
yang berselang-seling antara yang lunak dan
resisten.

Gambar 3 Dimensi Lembah Kuala Ulubongka, Provinsi Sulawesi Tengah
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Barat Daya

Timur Laut

B
Kuala Ulubongka

A

Profil Lembah Kuala Ulubongka, Kab. Tojounauna, Prov. Sulawesi Tengah
Lokasi pengamatan: Lembah Kuala Ulubongka di Kab. Tojounauna, Prov. Sulawesi Tengah
Bakosurtanal, 2011
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KOMPLEKS PEGUNUNGAN BUNGKUTNYO BULUTUMPU
Kompleks pegunungan Bungkutnyo
Bulutumpu berada di Kabupaten Banggai,
Provinsi Sulawesi Tengah. Kompleks ini
merupakan daerah pegunungan struktural.
Pegunungan struktural terbentuk sebagai
akibat aktivitas geologis yang terjadi
didaerah lengan timur dari Pulau Sulawesi.
Di daerah ini sebagian besar tersusun atas
batuan plutonik dengan sifat ultrabasa
seperti serpentin.
Dalam citra SRTM 90 meter tampak
adanya lembah-lembah
dalam. Selain
itu juga tampak igir-igir runcing sebagai
hasil dari proses erosi. Proses erosi terus
berlanjut hingga saat ini. Aliran sungai
yang terbentuk didaerah ini memiliki pola
rectangular. Di pegunungan strukural ini
juga tampak adanya sesar-sesar yang dialiri
Lokasi pengamatan: Hilir Sungai Bangketa, Prov. Sulawesi Tengah
Bakosurtanal, 2011

oleh aliran sungai.
Pentup
lahan
yang
tampak
mendominasi di daerah pegunungan
struktural ini adalah hutan lahan kering
primer. Hal ini sangat dipengaruhi oleh
kondisi tanah yang terbentuk dari struktur
batuan yang bersifat ultrabasa yang
cenderung kurang subur.
Dilihat dari kondisi alamnya daerah
pegunungan struktural ini memiliki
sumberdaya yang melimpah. Potensi
sumberdaya yang terbentuk didaerah dengan
batuan ultrabasa tentunya memberikan
nilai ekonomi yang tinggi, contohnya Nikel.
Hanya saja diperlukan perencanaan dan
pengelolaan yang baik agar lingkungan
tetap terjaga.
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Citra SRTM 90m, Kompleks Gunungapi tua Bungkutnyo Bulutumpu, Provinsi Sulawesi Tengah
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Zona Lengan Timur Bagian Tengah
PERBUKITAN KARS LUWUK

Pengamatan 1: Daerah Luwuk,Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah dengan latar belakang perbukitan kars.
Sumber: BIG, 2014
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Zona lengan timur bagian tengah
terdiri atas pegunungan dan perbukitan kars.
Perbukitan kars yang nyata membentang di
sekitar daerah Luwuk, Kabupaten Banggai,
Provinsi Sulawesi Tengah. Perbukitan
tersebut memanjang dari arah barat ke
timur. Secara geologi, kars Luwuk tersusun
atas formasi batugamping yang berbentuk
bukit memanjang berlapis seperti benteng
alami. Karst terbentuk karena adanya
proses pelarutan di daerah batugamping.
Batugamping memiliki kandungan CaCO3
yang cukup tinggi, bila senyawa CaCO3

tersebut berinteraksi dengan air maka akan
terjadi pelarutan. Pelarutan inilah yang yang
disebut dengan proses solusional.
Bukit hijau ini di beberapa tempat
terbelah horisontal oleh jalur rekahan
yang dilalui oleh lembah-lembah sungai
yang cukup dalam. Rekahan di formasi
batugamping juga dipengaruhi oleh proses
tektonik. Aliran air permukaan masuk dan
melarutkan rekahan-rekahan tersebut,
sehingga membentuk lembah dan tersimpan
menjadi aliran air bawah tanah.
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Pengamatan 2: Perbukitan kars dengan celah-celah (lembah) sebagai pengaruh proses solusional.
Sumber: BIG, 2014

Perbukitan kars Luwuk memiliki
potensi dan sumberdaya yang cukup besar.
Pengelolaan potensi dan sumberdaya di
daerah ini harus ditangani secara tepat
karena selain memiliki nilai ekonomi yang
cukup tinggi daerah ini juga merupakan
daerah konservasi yang perlu dilindungi.
Penutup lahan didaerah ini didominasi oleh
hutan lahan kering primer dan perkebunan

campuran. Penutup lahan berupa hutan lahan
kering digunakan sebagai daerah resapan
air bagi penduduk di Luwuk. Penduduk
memanfaatkan lahan didaerah ini sebagai
lahan perkebunan kelapa dan pisang. Pisang
merupakan salah satu komoditi dari daerah
Luwuk. Biasanya penduduk mengolah
pisang menjadi makanan khas tradisional
yang patut di lestarikan.

Gambar tiga dimensi daerah perbukitan kars di Luwuk, kab. banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
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Citra Aster 30m tahun 2008. Perbukitan Kars di Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah
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PESISIR PAGIMANA
Kota kecil Pagimana berada di
pesisir utara lengan timur Pulau Sulawesi,
tepatnya di sisi selatan Teluk Poh. Kota yang
sebagian besar penduduknya mengandalkan
sektor kelautan dan perkebunan ini sangat
strategis karena berada pada jalur lintas
utama penyeberangan Teluk Tomini yaitu
jalur Pagimana-Gorontalo. Pagimana cukup
ramai karena aktivitas perekonomian, mulai
dari jalur darat trans Palu-Luwuk dan
jalur laut. Pagimana menjadi titik sentral
perekonomian pesisir utara Kabupaten
Banggai. Melalui jalur darat dan laut, hasil
bumi dan hasil laut diangkut dari Pagimana
menuju ke Poso, Palu, Gorontalo, dan kotakota kecil lainnya.
Dari aspek geomorfologi, bentang
alam di pesisir Pagimana merupakan
gabungan antara perbukitan, dataran
pantai, dataran pasang surut dan rawa
pasang surut karena pengaruh laut. Sisi

selatan Pagimana merupakan perbukitan
struktural. Sisi tengah Pagimana merupakan
dataran pantai yang dimanfaatkan untuk
permukiman penduduk dan perkebunan,
terutama perkebunan kelapa. Daerah
pasang surut Pagimana berada di pantaipantai yang berbatasan langsung dengan
Teluk Poh. Didaerah Rawa pasang surut
terdapat tanaman mangrove. Sebagian warga
Pagimana bagian pesisir bermukim didaerah
rawa pasang surut dan dataran pasang surut.
Permukiman yang dibangun diatas rawa
pasang surut memiliki struktur yang unik
yaitu berupa rumah panggung yang terbuat
dari kayu dan papan. Hal ini merupakan
bentuk penyesuaian permukiman agar
tidak tergenang pada waktu air pasang.
Permukiman padat di dataran pasang surut
berada di sebuah daratan kecil yang terpisah
dengan daratan utama Pagimana.

Lokasi pengamatan 1. Permukiman di daerah dataran pantai Kec. Pagimana, Kab. Banggai,
Prov. Sulawesi Tengah di koordinat 00 47’ 19” LS dan 1220 39’ 15” BT.
Sumber: BIG, 2014

Permukiman di daerah rawa pasang surut Kec. Pagimana, Kab. Banggai,
Prov. Sulawesi Tengah.
Sumber: BIG, 2014

Tugu di
perkampungan
nelayan
di Kec.
Pagimana,
Kab.
Banggai, Prov.
Sulawesi
Tengah.
Sumber:
BIG, 2014
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Pegunungan Struktural

Perbukitan Struktural

Rawa Pasang Surut

Lokasi pengamatan 2. Rawa pasang surut di Kec. Pagimana, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah
di koordinat 00 47’ 16” LS dan 1220 38’ 46” BT.
Sumber: BIG, 2014

Daratan kecil berukuran kurang lebih
400 m2 dimanfaatkan untuk permukiman
nelayan. Sebelum pembangunan jalan baru
penghubung daratan kecil dengan daratan

utama, penduduk di daratan kecil memanfaatkan perahu kecil menuju ke daratan
utama.

Citra QuickBird tahun 2002.Daerah Pesisir di Pagimana, Kec. Pagimana, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah
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PEGUNUNGAN STRUKTURAL DI KABUPATEN BANGGAI

lembah sesar

Lokasi pengamatan 1. Lembah sesar di Desa Salodik, Kec. Pagimana, Kab. Banggai, Prov.
Sulawesi Tengah di koordinat 00 48’ 53” LS dan 1220 52’ 3” BT.
Sumber: BIG, 2014
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Topografi wilayah Kabupaten Banggai,
Sulawesi Tengah, sebagian besar berupa
pegunungan struktural. Pegunungan yang
memanjang dari barat ke timur laut mulai
daerah Morowali - Banggai ini merupakan
bagian dari lengan timur Pulau Sulawesi.
Penutup lahan wilayah pegunungan tersebut
berupa hutan lahan kering primer, berfungsi
sebagai kawasan resapan air. Kawasan ini
secara ekologis menjadi sumber air alam
bagi penduduk di Sulawesi bagian lengan
timur, di mana sebagian besar penduduk
bermukim di pesisir pantai.
Pegunungan
struktural
bagian
tengah Kabupaten Banggai seolah menjadi
batas alam antara pesisir utara dan selatan
Banggai. Tidak ada akses jalan langsung yang
menghubungkan pesisir utara dan selatan
Banggai, kecuali di Sesar Salodik. Sesar
(fault) merupakan satu bentuk rekahan pada
lapisan batuan bumi yang menyebabkan
satu blok batuan bergerak relatif terhadap
blok yang lain. Sesar tersebut terjadi di
sekitar Desa Salodik, Kecamatan Pagimana.

Saat ini, sesar tersebut merupakan sebuah
lembah sempit memanjang, menjadi tempat
aliran air Sungai Salodik menuju muara di
pesisir selatan, sekaligus sebagai akses jalan
poros Trans Sulawesi menuju Luwuk dan
keluar dari Luwuk.
Ada yang istimewa dari sesar Salodik
yaitu keberadaan sungai bertingkat (cascade)
di Taman wisata Pilaweanto yang mengalir
sepanjang tahun karena bersumber dari
mata air pegunungan struktural. Gemericik
air dari mata air bertingkat Sungai Salodik
seolah memecah kesunyian jalan poros
Sulawesi. Suasana alam dan asri membuat
Pemerintah Kabupaten Banggai bekerja
sama dengan penduduk lokal menjadikan
kawasan ini sebagai tempat wisata pilihan.
Bagi pengendara motor dan mobil yang
melewati jalan Trans Sulawesi, berhentilah
sejenak sambil istirahat di Salodik,
menikmati keasrian alam, sebuah paduan
antara lembah di antara dua pegunungan
dan air sungai yang bertingkat.
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Citra Aster 30m tahun 2008. Pegunungan dan perbukitan struktural di Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
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Lokasi pengamatan 2. Taman Wisata Pilaweanto di Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah di koordinat 00
49’ 49,6” LS dan 1220 52’ 11,3” BT. Sumber: BIG, 2014

pegunungan
struktural

A

perbukitan
denudasional
perbukitan
kars

B

Gambar penampang melintang pegunungan struktural di Kab.Banggai

C

D
lembah sesar

Gambar penampang melintang lembah sesar pegunungan struktural
di Kab.Banggai

Lokasi pengamatan 3. Rangkaian pegunungan dan perbukitan struktural yang memanjang kearah barat-timur di Desa Lenyek,
Kec. Pagimana, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah di koordinat 00 47’ 42” LS dan 1220 54’ 41” BT. Daerah pengamatan merupakan daerah transmigrasi. Lahan didaerah ini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.
Sumber: BIG, 2014
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LAGUNA DI DESA KAYUTANYO,LUWUK TIMUR
Di daerah pesisir Desa Kayutanyo,
Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten
Banggai memiliki beberapa penutup lahan
yang unik, diantaranya adalah perkebunan,
lahan terbangun dan lahan basah. Lahan
basah didaerah ini merupakan Danau
Laguna. Diantara Teluk dan Laguna
terdapat permukiman yang membatasi
keduanya. Secara topografi laguna berada
didaerah dataran yang dikelilingi oleh
perbukitan batugamping. Danau Laguna ini
merupakan bentukan alami akibat adanya
genangan air laut yang masuk ke dalam
daratan. Kondisi air Laguna didaerah ini
bersifat payau karena adanya percampuran
antara air laut dengan air tawar. Laguna
memiliki ekosistem yang sangat unik
karena merupakan daerah percampuran
antara organisme lautan dan daratan.

Teluk

Tanaman yang tumbuh di laguna ini
didominasi oleh mangrove dengan jenis
Rhizopora sp dan disekitar laguna terdapat
kebun kelapa yang tumbuh dengan subur.
Mangrove memiliki fungsi yang sangat baik
sebagai penyeimbang ekologis dan bernilai
ekonomis bagi masyarakat sekitar. Secara
ekologis mangrove menguntungkan bagi
organism lain yang hidup di laguna tersebut,
contohnya sebagai tempat berpijahnya ikan,
udang, kerang dan kepiting. Mangrove
bernilai ekonomis karena dapat memberikan
manfaat sebagai sumber pendapatan
masyarakat sekitar baik langsung maupun
tidak langsung. Kesadaran masyarakat
terhadap arti pentingnya mangrove terlihat
dengan adanya budidaya mangrove di
daerah ini. Budidaya mangrove dilakukan
oleh kelompok tani di Desa Kayutanyo.

Permukiman
Laguna

Foto: Permukiman penduduk menjadi batas antara laguna dan teluk. Foto diambil di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur,
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan koordinat 000 53’ 36,2” LS, 1230 00’ 24,9” BT. Sumber: BIG, 2014
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Citra QuickBird tahun 2008. Laguna di Desa Kayutanyo, Kec. Luwuk Timur, Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

Foto: Budidaya mangrove yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur,
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber:
BIG, 2014

Foto: Tanaman mangrove berjenis Rhizophora sp yang
tumbuh di daerah laguna.
Sumber: BIG, 2014
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Zona Lengan Timur Bagian Timur
KOMPLEKS PEGUNUNGAN BALANTAK
Sisi paling timur dari lengan
timur Pulau Sulawesi adalah Kompleks
Pegunungan Balantak. Nama Balantak sesuai
dengan wilayah pegunungan yang sebagian
besar termasuk Kecamatan Balantak,
Kabupaten Luwuk. Kompleks pegunungan
Balantak memanjang kurang lebih 80
kilometer dari arah barat, mulai dari sisi
utara Teluk Poh, Pagimana, sampai di pesisir
timur Luwuk di Balantak. Dua puncak
tertinggi berada di pegunungan Balantak
yaitu Gunung Tompotigo setinggi 1.600 m
dpal dan Gunung Balantak, 1.520 m dpal.
Dilihat dari gradasi bagian permukaan
Pegunungan
Balantak
merupakan
pegunungan struktural, didaerah ini
banyak dijumpai igir-igir tajam dan lembah
cukup dalam. Hal ini menandakan telah
terjadi proses pengikisan dan rombakan
yang kuat di bagian permukaan, membawa
material yang akan terendapkan di bagian
bawahnya. Sebagai contoh, terbentuknya
dataran aluvial di Ranggarangga yang
sekarang menjadi lahan pertanian subur,

diperkirakan akibat sedimentasi yang
berlangsung intensif dari alur-alur sungai
yang berhulu di Pegunungan Balantak.
Pegunungan Balantak berhutan
lebat berfungsi sebagai kawasan lindung
dan daerah resapan dan konservasi air.
Bagi lahan pertanian sawah irigasi di
Ranggarangga yang berada di sebelah selatan
pegunungan,
keberadaan Pegunungan
Balantak sangat vital karena sebagai sumber
pemasok air ke sungai yang kemudian
dialirkan ke saluran-saluran irigasi sawah.
Bagi Penduduk di pesisir timur dan pesisir
utara, keberadaan pegunungan sangat
penting karena menjadi sumber air utama.
Disebelah
utara
pegunungan
stuktural Balantak terdapat perbukitan
struktural. Perbukitan struktural di daerah
ini sebagian merupakan perbukitan
struktural dengan material batupasir dan
batu konglomerat. Hal ini dilihat disalah
satu lokasi pengamatan daerah transmalik,
yang merupakan daerah transmigrasi.

Pegunungan Struktural
Perbukitan Strukturak

Lokasi pengamatan 1. Kompleks Pegunungan Balantak yang terdiri atas pegunungan struktural dan perbukitan struktural.
Foto diambil di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan koordinat 000 35’ 26” LS, 1230
03’ 48” BT. Sumber: BIG, 2014
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Citra Aster 30m tahun 2008.
Kompleks pegunungan dan perbukitan struktural Balantak di Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
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Lokasi pengamatan 2. Perbukitan struktural dengan material berupa lapisan batupasir dan konglomerat. Foto diambil di
Transmalik, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi
Sulawesi Tengah dengan koordinat 000 35’ 19” LS, 1230 13’ 41”
BT. Sumber: BIG, 2014

Kondisi topografi suatu daerah
sangat mempengaruhi kebudayaan. Salah
satu kebudayaan yang terdapat di daerah
ini adalah kebudayaan Rumpun Pitu Bense
Tompotika Pokokbondolong Suku Balantak.
Bahasa pengantar Rumpun Pitu Bense
suku ini adalah Bahasa Balantak, sehingga
dikenal dengan Suku Balantak. Pegunungan
Balantak menyimpan berbagai kekayaan
flora dan fauna sehingga daerah ini sangat
cocok untuk berbagai aktifitas penelitian
ilmiah maupun sebagai daerah konservasi.

Lokasi pengamatan 3. Tutupan lahan berupa hutan dan perkebunan di Pegunungan struktural. Foto diambil di Ondoliang,
Kecamatan Balantak Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan koordinat 000 45’ 53” LS, 1230 25’ 56” BT.
Sumber: BIG, 2014

Lokasi pengamatan 3. Tutupan lahan berupa hutan dan perkebunan di Pegunungan struktural. Foto diambil di Ondoliang,
Kecamatan Balantak Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan koordinat 000 45’ 53” LS, 1230 25’ 56”
BT. Sumber: BIG, 2014

Gambar tiga dimensi Pegunungan Balantak, Provinsi Sulawesi Tengah
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DATARAN ALLUVIAL DI RANGGARANGGA
Kurang lebih 50 Km arah timur Kota
Luwuk, tepatnya di wilayah Ranggarangga,
Kecamatan Lamala, terdapat dataran yang
cukup luas. Dataran luas berada di sisi selatan
pegunungan struktural Kompleks Balantak
dan sekitarnya. Secara geomorfologi,
dataran tersebut dikenal dengan dataran
aluvial, terbentuk akibat sedimentasi
sungai yang berlangsung intensif. Aliran
sungai utama yang mengarah ke barat
adalah gabungan dari subdas-subdas kecil
yang kesemuanya berhulu di pegunungan
struktural Balantak. Arah aliran mengarah
ke barat karena di sisi selatan terhalang oleh
perbukitan terdenudasi.
Penggunaan lahan dataran alluvial di
wilayah Ranggarangga dan sekitarnya berupa

Foto : Produksi padi di daerah dataran aluvial.
Sumber: BIG, 2014

lahan pertanian. Area pertanian terluas di
Kabupaten Luwuk berada di wilayah ini
sehingga tidak mengherankan pasokan
kebutuhan pangan Luwuk sebagian besar di
pasok dari wilayah Kecamatan Lamala. Di
dataran alluvial inilah, ribuan transmigran
asal Bali menggantungkan hidup. Mereka
hidup sejahtera dengan mengandalkan
produksi padi dari sawah beriirigasi.
Kebudayaan Bali pun masih terjaga dengan
baik oleh transmigran tersebut, dicirikan
oleh pura-pura kecil di samping rumah dan
beberapa bangunan kecil bernuansa Agama
Hindu di tengah-tengah persawahan. Selain
untuk sawah dataran alluvial didaerah ini
juga dimanfaatkan sebagai perkebunan
campuran.
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Citra Aster 30m tahun 2008.
Dataran Alluvial di Rangga-rangga, Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
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Foto : Dataran alluvial di daerah Ranggarangga
yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh
transmigran dari Bali. Sumber: BIG, 2014

Foto : Sawah dengan sistem irigasi di daerah
Ranggarangga. Sumber: BIG, 2014

Dataran Alluvial
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PETA ZONA LENGAN SELATAN
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Zona Lengan Selatan Bagian Barat
LEMBAH ANTAR GUNUNG DI MAMASA
Mamasa
merupakan
sebuah
kabupaten di pedalaman Provinsi Sulawesi
Barat. Sebelum adanya pemekaran wilayah,
daerah ini merupakan bagian dari Kabupaten
Polewali Mamasa. Mamasa berada di
daerah pegunungan dan berbatasan dengan
Kabupaten Toraja. Mamasa terletak di
lembah antar Buntu (gunung) Mambuliling
(+ 2873 m) dan Buntu Pangrengreang
(+2830 m). Lembah ini berada di kompleks
pegunungan struktural. Lembah antar
gunung terbentuk karena adanya proses
eksogen yang menyebabkan adanya
pelapukan yang cepat pada zona lemah
sehingga terbentuk morfologi lembah
diantara pegunungan yang ada. Topografi
bentukan lembah biasa dijumpai pada daerah
vulkanisme, atau daerah dataran tinggi

dan pegunungan. Volume air merupakan
salah satu faktor penting terbentuknya
morfologi lembah antar gunung karena
media ini adalah salah satu media erosi
yang mempercepat terbentuknya relief
lembah akibat adanya pengaruh struktur
geologi yang berkembang. Daerah lembah
mempunyai relief yang lebih rendah maka
banyak ditemukan material dari Gunung
Mambuliling dan Gunung Pangrengreang
yang terendapkan pada dasar atau tubuh
sungai, sebagai akibat terbawanya proses
transportasi media air permukaan. Didaerah
ini tersusun atas batuan konglomerat
dan batupasir, sedangkan pegunungan
disekitarnya tersusun atas batuan plutonik
seperti granit.

Gambar 3 Dimensi lembah antar gunung di Mamasa, Prov. Sulawesi Barat
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Gambar penampang melintang daerah lembah antar gunung di Mamasa

Batuan di daerah ini mempunyai
tingkat tekstur yang bersifat poros
sehingga air permukaan dapat terserap dan
tersimpan menjadi air tanah. Oleh karena
itu daerah Mamasa memiliki potensi air
tanah yang dapat dimanfaatkan untuk
keperluan memenuhi kebutuhan rumah
tangga. Agar kondisi hidrologi wilayah
ini terus terjaga perlu adanya pengelolaan
yang baik salah satunya adalah dengan cara
mempertahankan vegetasi. Vegetasi sangat
berperan untuk mempertahankan akuifer
dalam menyimpan air karena fungsi dari
vegetasi selain untuk mengurangu proses
gerakan tanah akibat labilnya tanah juga
dapat berfungsi sebagai sarana menyimpan
air serta menghambat air permukaan untuk
mengalir kedaerah yang lebih rendah
sehingga dapat mudah terserap kedaerah
bawah permukaan. Dengan adanya potensi
air tanah yang cukup baik daerah ini

dikembangkan sebagai pusat pemerintahan
maupun untuk pemukiman.
Hawa yang sejuk menyelimuti harihari di Mamasa. Mamasa berasal dari kata
“Mamase” yang berarti “pengasih”. Mamasa
memiiki potensi wisata yang sangat
mengagumkan, baik wisata alam maupun
wisata budaya. Keanekaragaman potensi
alam dan budaya ini merupakan aset
yang dimiliki Kabupaten Mamasa untuk
dikembangkan.
Dari sisi budaya, Mamasa sangat kental
tradisi, contohnya dalam hal pemakaman.
Di sana terdapat upacara pemakaman yang
unik. Upacara ini dimaksudkan untuk
memindahkan tulang belulang orang yang
telah dikubur di dalam tanah ke dalam
bangunan berbentuk rumah adat. Biasanya
orang yang melakukan ini menganut aliran
animisme. Upacara tersebut biasa dilakukan
pada bulan Agustus-September.

Lokasi pengamatan 1: pemandangan daerah Mamasa, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat
yang berada di lembah antar gunung.
Sumber: BIG, 2014
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Lokasi pengamatan 2: Lembah yang berbentuk “V“ yang dialiri oleh Sungai Mamasa.
Sumber: BIG, 2014

Lokasi pengamatan 3: Lereng lembah di daerah Mamasa dimanfaatkan sebagai sawah memberikan pemandangan yang
sangat indah. Sumber: BIG, 2014

Lokasi pengamatan 4: Batuan konglomerat yang berada di
pinggir Sungai Mamasa. Sumber: BIG, 2014

Di daerah Mamasa juga terkenal
dengan makam tuanya. Makam itu
memberikan aura mistis bagi siapa pun yang
mengunjunginya. Makam tua yang sangat
terkenal di Mamasa adalah makam Tedongtedong yang berisi tulang belulang orang
meninggal. Yaitu makam tua berbentuk
seperti rumah adat yang di dalamnya
terdapat peti kayu berbentuk kerbau, perahu,
dan gajah untuk menyimpan tengkorak.
Keunikan inilah yang menarik wisatawan
asing maupun lokal untuk mengunjungi
makam tua itu.

Selain kaya tradisi, Mamasa juga
memiliki arsitektur rumah adat unik
yang terbuat dari kayu. Rumah adat ini
berbentuk rumah panggung dengan atap
berbentuk melengkung. Bangunan rumah
adat di Mamasa menggambarkan strata
masyarakat. Rumah adat dengan dinding
penuh hiasan motif-motif merupakan
rumah adat kaum bangsawan, sedangkan
rumah adat dengan dinding warna hitam
merupakan rumah adat masyarakat dengan
ekonomi menengah. Masyarakat biasa,
umumnya membangun rumah dengan
bentuk panggung terbuat dari kayu tetapi
tidak diwarnai atau dicat.
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Makam tua Tedong-tedong di Mamasa.
Sumber: BIG, 2014

Peti mati berbentuk hewan seperti kerbau, gajah dan lain
sebagainya berisi tengkorak manusia.
Sumber: BIG, 2014

Arsitektur bangunan rumah tradisional di Mamasa.
Sumber: BIG, 2014
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PERBUKITAN STRUKTURAL DAN DATARAN ALLUVIAL
DI MAMUJU TENGAH

Citra Aster 30 m tahun 2006. Dataran Alluvial dan Perbukitan struktural di Kab. Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat
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Lokasi pengamatan 1: Perbukitan Struktural berbatuan breksi di daerah Topoyo, Kab. Mamuju Tengah. Daerah ini merupakan
daerah pertambangan batu. Foto diambil di koordinat 2° 3’ 53” LS dan 119° 17’ 53” BT. Sumber : BIG

Pada umumnya Sulawesi Barat merupakan
daerah pegunungan dan perbukitan. Tetapi
Di daerah Mamuju Tengah terdapat hamparan
dataran alluvial yang luas. Dataran ini dialiri oleh
beberapa sungai besar seperti Sungai Korama
dan Sungai Budongbudong. Dataran alluvial
didaerah ini tersusun oleh endapan sedimen yang
berasal dari proses fluvial. Tanah yang terbentuk
berwarna kuning coklat kemerahan. Penutup
lahan daerah ini didominasi oleh perkebunan
sawit, perkebunan campuran dan sawah.
Perbukitan struktural di wilayah ini
umumnya tersusun dari batuan breksi. Selain
itu, perbukitan dengan batuan kapur juga dapat
ditemukan dengan luasan yang tidak begitu luas
di daerah pesisir Mamuju Tengah.

Lokasi pengamatan 2. Sungai Budongbudong di daerah
Budongbudong, Kabupaten Mamuju Tengah di koordinat 2°
5’ 7” LS dan 119° 17’ 17” BT. Sumber: BIG, 2014

Lokasi pengamatan 4: Sungai Korama yang merupakan
perbatasan antara Kabupaten Mamuju dan Kabupaten
Mamuju Tengah.
Sumber: BIG, 2014
Lokasi pengamatan 3: Perkebunan sawit didaerah dataran alluvial
diambil di koordinat 2° 10’ 57” LS dan 119° 13’ 19” BT.
Sumber: BIG, 2014
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KOMPLEKS PEGUNUNGAN LIPATAN, MAMUJU
Kompleks
pegunungan
lipatan
Mamuju membentang ke arah timur laut
dari Kota Mamuju. Kompleks pegunungan
lipatan yang yang sangat dipengaruhi oleh
proses struktural ini memiliko sumbu
antisinklin mengarah ke tenggara. Di bagian
barat pegunungan ini banyak ditemukan
perbukitan lipatan yang umumnya tersusun
dari batuan konglomerat. Di beberapa lokasi
juga dapat ditemukan perbukitan dengan
struktur lipatan yang tersusun dari selang
seling antara batu konglomerat, batu pasir
dan batulempung.
Selain perbukitan yang tersusun dari
batuan konglomerat dan batuan pasir, di
sekitar pegunungan lipatan Mamuju terdapat
juga perbukitan kars, yaitu perbukitan yang
tersusun dari batugamping. Batugamping
pada perbukitan ini telah mengalami
karstifikasi yang dicirikan oleh kristal
yang terdapat pada batugamping tersebut

akibat dari proses pelarutan. Formasi batu
gamping tersebut tersusun dari beberapa
lapisan mendatar yang sudah mengalami
pengangkatan karena proses tektonik
sehingga menjadi miring ke arah barat.
Batu gamping tersebut ditambang oleh
masyarakat untuk dijadikan bahan pondasi
bangunan.
Di bagian barat pegunungan lipatan
mamuju dapat dijumpai dataran alluvial
yang dimanfaatkan untuk persawahan.
Dataran alluvial ini terbentuk dari endapan
material yang dibawa oleh sungai-sungai
yang mengalir dari pegunungan lipatan
Mamuju, terutama Sungai Kaluku. Selain
itu, di lembah sungai yang lain, seperti
lembah Sungai Sendoang dapat ditemukan
juga dataran alluvial yang subur dan
dimanfaatkan untuk bercocok tanam
singkong, pisang, dan coklat.

Lokasi pengamatan 1: perbukitan dengan penyusun
berupa perselingan antara batupasir dan batulempung.
Sumber: BIG, 2014
Lokasi pengamatan 2: Dataran alluvial yang dimanfaatkan untuk
sawah dengan latar belakang pegunungan struktural berbatuan
konglomerat. Sumber : BIG, 2014.
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Citra Aster daerah Pegunungan Lipatan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
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Barat daya

A

Timur laut

pegunungan lipatan

B

Gambar penampang melintang pegunungan lipatan di Mamuju.

Lokasi pengamatan 3: Lembah pegunungan struktural yang
dialiri oleh Sungai Sendoang. Foto diambil dari Ds. Sendoang, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat dengan kordinat 2°
33’ 34” LS dan 119° 4’ 52” BT. Sumber : BIG, 2014

Lokasi pengamatan 4: Perbukitan kars di daerah Mamuju,
diambil di koordinat 2° 40’ 25” LS dan 118° 54’ 44” BT.
Sumber: BIG, 2014

selang seling batupasir dan
batulempung

batu konglomerat

batu konglomerat

Sesar yang terjadi di daerah lokasi pengamatan 3, tampak adanya singkapan perlapisan batuan antara batu konglomerat, batupasir dan batulempung. Sumber : BIG, 2014
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Kompleks Pegunungan Lipatan di Majene
Pegunungan
Lipatan
Majene
merupakan sebagian besar dari wilayah
Kabupaten Majene dan bagian timur
wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
Pegunungan lipatan ini secara umum terdiri
dari tiga punggungan (antisinklin) utama
dengan sumbu antisinklin memanjang
dari utara hingga selatan. Pembentukan
pegunungan lipatan Majene dipengaruhi
oleh tanaga endogen yang menekan daratan
Pulau Sulawesi ke arah timur sebagai akibat
peregangan kerak yang terjadi di selat
Makassar.
Di sebelah barat pegunungan lipatan
Majene terdapat daerah perbukitan lipatan.
Perbukitan ini tersusun dari lapisan batuan
batu pasir dan batuan lempung dan beberapa
lokasi terdapat juga perbukitan yang
tersusun dari batuan kapur. Batuan pasir
dan lempung tersebut terdiri dari banyak

lapisan dan tersusun secara berselang-seling.
Di beberapa lokasi perbukitan lipatan ini
terdapat struktur sesar yang menyebabkan
lokasi tersebut menjadi rawan longsor.
Pegunungan Majene di sebelah barat
berbatasan langsung dengan selat Makassar.
Di sepanjang sisi barat pegunungan ini
hampir tidak ada daerah datar yang
cukup luas. Pantai di sepanjang sisi barat
pegunungan ini pada umumnya berupa
tebing-tebing dengan kontur yang curam.
Daerah dengan kontur yang cukup landai
terdapat di ujung selatan pegunungan
Majene tempat bermuaranya sungai-sungai
terutama sungai Mandar. Daerah ini menjadi
cukup landai karena menjadi tempat
diendapkannya sedimen yang terbawa oleh
sungai-sungai yang berhulu di pegunungan
lipatan Majene.

Gambar 3 Dimensi kompleks pegunungan lipatan di Majene, Prov. Sulawesi Barat
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Citra Aster 30m tahun 2006. Kompleks pegunungan lipatan di Majene, Provinsi Sulawesi Barat
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Barat

Timur

A

B

Gambar penampang melintang pergunungan lipatan di Majene

Lokasi pengamatan 1: View pegunungan lipatan dari Ds.
Tubo Sendana, Kabupaten Majene. Foto diambil di koordinat 3° 5’ 4” LS dan 118° 48’ 45” BT. Sumber: BIG, 2014

Lokasi pengamatan 3: Sesar di daerah pegunungan
lipatan, Kabupaten Majene. Foto diambil dari koordinat
3° 7’ 28” LS dan 118° 46’ 58” BT. Sumber: BIG, 2014

Lokasi pengamatan 2: Singkapan batupasir dan batulempung di perbukitan lipatan. Foto diambil di koordinat
3° 4’ 47” LS dan 118° 47’ 49” BT di Desa Tubo Tengah,
Kabupaten Majene.
Sumber : BIG, 2014

Lokasi pengamatan 4: View pegunungan lipatan dari
Ds. Palippi, Kec. Sendana, Kab. Majene. Foto diambil dari
koordinat 3° 18’ 39” LS dan 118° 51’ 25” BT.
Sumber: BIG, 2014
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Zona Lengan Selatan Bagian Timur
KIPAS LAHAR DI DONGGALA DAN MAMUJU UTARA
Kipas lahar ini menempati sisi sebelah barat
Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dan
Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat.
Disebelah timur kipas lahar terdapat pegunungan
yang membentang searah dengan sesar Palu Koro
memiliki beberapa puncak, diantaranya puncak
Bulu (gunung) Pantaumanuk (+ 1214 mdpl), Bulu
Waturalele ( + 2203 mdpl) dan Bulu Torompupui
(+2463 mdpl). Kipas lahar berbentuk menyerupai
kipas memanjang di dataran pantai berbatasan
dengan Selat Makassar.

Bentuk kipas dihasilkan dari gunung api
disebelah timurnya dengan bantuan sungai sebagai
sarana transportasi material. Material gunungapi
terbawa mengikuti aliran sungai diiendapkan
ditepi kemudian semakin mendekati hilir melebar
dan menyebar seperti kipas. Endapan kipas lahar
berupa pasir, kerikil, dan kerakal. Pemanfaatan
lahan di daerah tersebut didominasi oleh
perkebunan kelapa sawit. Hal ini didukung oleh
topografi yang landai dan ketersediaan air sungai
yang melimpah.

Gambar 3 Dimensi Kipas Lahar di daerah Donggala, Prov. Sulawesi Tengah
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Citra Aster 30m tahun 2006. Kipas Lahar di Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah
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Lembah Tanatoraja
Daerah Kabupaten Tanatoraja dan
sekitarnya bertopografi pegunungan dan
perbukitan. Tidak salah, dilihat dari asal
usul kata Toraja menyiratkan hal tersebut.
Kata Toraja berasal dari kata “To Riaja” yang
artinya orang yang berdiam di negeri atas atau
pegunungan. Kata tersebut diberikan oleh suku
Bugis Sidenreng karena adanya sekelompok
orang atau komunitas yang menghuni di daerah
pegunungan. Di sisi lain, suku Bugis Luwu yang
berada di sebelah timur pegunungan tempat
komunitas Toraja bermukim menyebutnya
dengan “To Riajang” yang berarti orang yang
berdiam di sebelah barat.
Wilayah utara dari Provinsi Sulawesi
Selatan sebagian besar didominasi oleh
pegunungan dan perbukitan. Dimulai dari
wilayah Enrekang, terus mengarah ke utara
merupakan dataran tinggi. Pada saat akan
memasuki wilayah Toraja, topografi akan
menurun dan terlihat sebuah lembah besar yang
berada didaerah perbukitan struktural. Daerah
ini dikenal dengan nama lembah Toraja.

Sebagai daerah Lembah, Toraja menjadi
tempat berkumpulnya sungai-sungai yang
mengalir dari hulu sebelum menjadi satu menuju
ke Lembah Sadang. Daerah ini dominasi oleh
penutup lahan berupa perkebunan campuran
dan rawa. Air yang berlimpah dari sungai dan
mata air pegunungan menyebabkan wilayah
ini sejak dahulu telah tumbuh berkembang
menjadi kawasan permukiman dan pertanian,
terutama sepanjang jalur Makale-Rantepao,
pusat kegiatan di Toraja.
Lembah Toraja menjadi andalan tujuan
wisata Sulawesi Selatan. Di wilayah ini ribuan
rumah adat Tongkonan menghiasi atap rumah
hampir setiap rumah penduduk. Bentuknya
artistik menyerupai perahu menandakan
jiwa seni yang tinggi di kalangan penduduk
Toraja. Selain itu, dibalik perbukitan kars
atau perbukitan berbatuan breksi yang berada
di sekitar lembah Toraja menjadi tempat
peristirahatan terakhir warga Toraja. Jasadnya
tidak dikubur tetapi diletakkan dalam sebuah
liang/gua-gua kars atau batu breksi setelah
melalui serangkaian upacara adat penguburan.

Lokasi pengamatan 1: Lembah Toraja didaerah perbukitan
struktural, Provinsi Sulawesi Selatan
Bakosurtanal 2011

lembah
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Citra SRTM 90m. Lembah Toraja didaerah perbukitan struktural, Provinsi Sulawesi Selatan
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Lokasi pengamatan 2: Goa Kars di Desa Tadongkon, Kecamatan Kesu, Tana Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
Bakosurtanal 2011

Gambar 3 Dimensi lembah Toraja di daerah Perbukitan Struktural, Provinsi Sulawesi Selatan
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Pegunungan Latimojong
Panorama
perbukitan
dan
pegunungan
mendominasi
wilayah
Enrekang sepanjang jalan mulai dari titik
awal gapura masuk Kabupaten Enrekang
di Maiwa sampai di penghujung akhir saat
masuk Kabupaten Tanatoraja di Alla. Situs
resmi kabupaten ini menyatakan 84,96%
wilayah Enrekang bertopografi perbukitan/
pegunungan dan 15,04% berupa daerah
dataran atau dataran antar pegunungan.
Sepanjang mata memandang, hamparan
bukit dan gunung mewarnai sisi kanan dan
kiri jalan yang membelah Enrekang. Secara
khusus, apabila pandangan diarahkan ke sisi
timur dari jalan raya Enrekang-Tanatoraja
maka terlihat Kompleks Pegunungan
Latimojong yang memanjang dari selatan
ke utara. Pegunungan ini merupakan
pegunungan struktural karena proses

struktural lebih dominan dimana banyak
dijumpai segitiga faset (triangel facet).
Pegunungan Latimojong seakan
menjadi batas alam antara wilayah tengah
Sulawesi Selatan dengan sisi timur atau
pantai timur Sulawesi. Selain bentuknya
memanjang,
pegunungan
ini
juga
mempunyai beberapa puncak tinggi di atas
3.000 m dpal antara lain Buntu (Gunung)
Rantaimario (3478 m dpal), Buntu Tallu
(3088 m dpal), dan Buntu Rantekambola
(3085 m dpal). Kompleks pegunungan ini
mengalami proses pengikisan cukup kuat
yang ditandai dengan igir yang tajam dan
lembah sempit. Pola alirannya mengarah
ke sisi barat menuju sungai utama Sungai
Sadang dan sisi timur menuju Teluk Bone.

Lokasi pengamatan 1: pebukitan batugamping di lereng kaki pegunungan Latimojong di Desa Belajen, Kecamatan Alla, Kab
Enrekang,Provinsi Sulawesi Selatan. Bakosurtanal 2011
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Citra SRTM 90m. Kompleks Pegunungan Latimojong, Provinsi Sulawesi Selatan
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Lokasi pengamatan 2: Gunung Nona yang merupakan komplek Pegunungan Latimojong, Desa Kotu, Kecamatan Anggeraja, Kab. Enrekang.
Sumber: Bakosurtanal 2011

triangle facet

Budaya
setempat
mengatakan
bahwa kompleks Pegunungan Latimojong
konon menjadi asal mula nenek moyang
orang Enrekang, Toraja, Luwu, dan Bone.
Terlepas dari kepercayaan masyarakat
setempat, Pegunungan Latimojong dan
pegunungan
sekitarnya
menawarkan
pesona alam yang memukau. Di salah satu

sudut titik pemberhentian selepas dari
Kota Enrekang, tepatnya di Desa Kotu, kita
dapat memanjakan diri dengan melihat
alur kikisan berupa lembah dan igir salah
satu bagian kompleks pegunungan ini.
Masyarakat setempat menamakan segmen
ini dengan istilah Gunung Nona.

Lokasi pengamatan 3: Kompleks Pegunungan Latimojong, foto diambil dari Desa Tausan, Kab. Enrenkang, Prov. Sulawesi Selatan
Sumber: Bakosurtanal 2011
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Dataran FLUVIAL dan Dataran pantai di Lamasi
Dataran fluvial (F) di daerah Lamasi
terbentuk akibat aktivitas tiga sungai
besar yaitu Sungai Lamasi, Rongkong,
dan sungai dekat Kota Masamba yang
berhulu di pegunungan tengah, membawa
material hingga membentuk kipas alluvial
dan dataran alluvial. Kipas aluvial tersebut
menyatu membentuk dataran yang
cukup luas membentang dari Walenrang
sampai wilayah Bonebone di Kabupaten
Luwu, Sulawesi Selatan. Daerah tersebut
bertopografi relative datar sekitar 0-3 %.
Secara umum dataran aluvial
cukup subur dan terdapat air tanah yang
melimpah karena dataran alluvial terdiri
dari perselingan lapisan pasir dan lempung.
Dikaitkan dengan keadaan penggunaan

lahan daerah Lamasi-Sabang-MasambaBonebone, wilayah ini telah berkembang
menjadi lahan pertanian yang subur.
Padi sawah terhampar subur terutama
di sisi selatan jalan raya. Dalam RTRWN
disebutkan bahwa daerah ini termasuk
kawasan andalan dengan sektor unggulan
perkebunan, pertanian, pariwisata, dan
perikanan.
Dampak
dari
wilayah
yang
bertopografi datar yang langsung berbatasan
dengan laut adalah adanya dataran pantai
(M). Di dataran pantai sangat dipengaruhi
oleh pasang surut air laut, oleh karena
itu daerah ini sering tergenang dan
dimanfaatkan sebagai tambak.

Lokasi pengamatan 1: Dataran Aluvial di daerah Topondan, Kab Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
Bakosurtanal 2011
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Citra SPOT komposit 432. Dataran aluvial di Lamasi, Provinsi Sulawesi Selatan
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Gambar 3 Dimensi Dataran aluvial di Lamasi, Provinsi Sulawesi Selatan

Lokasi pengamatan 2: Sungai Lamasi, Kab Luwu,
Provinsi Sulawesi Selatan.Bakosurtanal 2011

Lokasi pengamatan 3: Rawa Pasang Surut di Palopo,
Provinsi Sulawesi Selatan.Bakosurtanal 2011
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Kipas AlLuvial Palopo
Topografi pegunungan mendominasi dari
Toraja hingga kearah timur menuju ke Luwu.
Diantara pegunungan-pegunungan tersebut
terdapat lembah curam tempat aliran air menuju
muara di Teluk Bone. Banyaknya igir-igir dan
lembah-lembah tajam menandakan proses erosi
berlangsung kuat. Diprediksi, material bermuatan
sedimen yang berasal dari erosi di pegunungan
akan terbawa aliran air dan terendapkan di bawah
kaki perbukitan, daerah itu disebut kipas alluvial
karena bentuknya yang menyerupai kipas raksasa.
Beberapa sungai utama yang membawa sedimen
tersebut antara lain sungai Battang dan Latuppa.
Pada saat aliran air memasuki muara di laut, aliran
akan semakin melambat karena umumnya areal

ini datar dan karena ada dorongan dari ombak
laut. Semakin lama muatan sedimen tersebut akan
mengendap dan terbentuklah dataran alluvial di
Lamasi di tepi utara Teluk Bone.
Pada umumnya wilayah kipas alluvial
terdapat air tanah yang melimpah karena kipas
alluvial terdiri dari perselingan lapisan pasir dan
lempung. Lapisan tersebut merupakan lapisan
pembawa air. Dengan ketersediaan air yang cukup
maka daerah ini berkembang sebagai daerah
permukiman. Dikaitkan dengan Palopo, wilayah
ini telah berkembang pesat sejak dahulu karena
kesuburannya. Palopo menjadi sentral wilayah
Luwu dan sekitarnya sebelum ditetapkan menjadi
Kota Palopo.

Lokasi pengamatan1: Kipas Aluvial Paliopo, Provinsi Sulawesi Selatan.
Bakosurtanal 2011

Kipas Aluvial
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Citra SRTM 90 meter. Kipas Alluvial di Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan
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Zona Lengan Selatan Bagian Selatan
Dataran AlLuvial di Kabupaten Pinrang
Sungguh beruntung Provinsi Sulawesi
Selatan memiliki Pinrang, Sidenrengrappang dan
sekitarnya. Dapat dimengerti, Sulawesi Selatan
yang didominasi perbukitan kars dan pegunungan
membujur dari wilayah selatan sampai wilayah
utara di Toraja bersambung ke wilayah timur di
Luwu akan berdampak pada kurangnya lahanlahan pertanian terutama lahan sawah irigasi.
Namun keberadaan wilayah bertopografi datar
berkisar 0-3% di Pinrang dan sekitarnya yang
dimanfaatkan sebagai lahan pertanian terutama
tanaman padi sawah irigasi, mampu menyuplai
sebagian besar kebutuhan pangan Sulawesi Selatan.
Daerah Pinrang ini sebagian merupakan daerah
dataran fluvial (F) yang sangat luas. Dalam RTRW
2009-2029 Provinsi Sulawesi Selatan, alokasi
kawasan padi sawah, padi ladang dan jagung di
Pinrang mencapai 72.197,56 Ha.
Wilayah yang relatif datar dan subur Pinrang
dan sekitarnya dikenal dengan istilah dataran

Lokasi pengamatan 1: Dataran aluvial di Pinrang, Provinsi
Sulawesi Selatan. Bakosurtanal 2011

alluvial yaitu sebuah dataran yang terbentuk dari
proses pengendapan terutama dari material sungai
yang telah berlangsung ribuan tahun. Dataran
alluvial berada di sisi selatan Sungai Sadang sampai
perbukitan di sebelah timur Kota Pare-pare.
Dataran ini diprediksi berasal dari pengendapan
Sungai Sadang yang berhulu di wilayah Toraja dan
sekitarnya.
Kesuburan tanah di dataran alluvial
ditambah pasokan air irigasi bagi sawah yang
kontinyu dari bendungan Sadang hendaknya
dipertahankan ditengah maraknya pembangunan
wilayah. Apalagi daerah ini menjadi pintu gerbang
utama sebelum masuk ke Provinsi Sulawesi Barat
sehingga berpotensi berkembang cepat. Wilayah
datar seperti dataran alluvial Pinrang memang
cukup menggiurkan bagi investor, namun
pengendalian pemanfaatan lahan perlu digalakkan
sebagai antisipasi dini sebelum lahan terkonversi
menyimpang dari RTRW yang telah ditetapkan.

Lokasi pengamatan 2: Hulu Sungai Sadang di Pinrang,
Provinsi Sulawesi Selatan. Bakosurtanal 2011
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Citra ASTER 30 meter. Dataran aluvial di Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
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Lokasi pengamatan 1: Danau Tempe, Provinsi Sulawesi Selatan.
Bakosurtanal 2011

Danau Tempe
Danau Tempe berada di daerah
depresi/ cekungan. Daerah depresi ini
terbentuk karena adanya penurunan
permukaan sedangkan di sekitarnya
mengalami pengangkatan yang membentuk
pebukitan. Cekungan ini memanjang arah
barat laut-tenggara. Adanya depresi ini
mengkibatkan terbentuknya beberapa
danau karena aliran air dari pebukitan
disebelah barat dan timur tertampung di
tengah-tengah cekungan ini. Danau Tempe
membentuk satu kesatuan ekosistem lahan
basah yang unik karena memiliki hubungan
dengan beberapa danau kecil di sekitarnya
seperti Danau Sidenreng dan Danau
Lampopaka. Danau Tempe dikelilingi oleh
tiga kabupaten yaitu Kabupaten Sengkang,
Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidenreng
Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan.
Danau Sidenreng termasuk ke dalam
kawasan Kabupaten Sidenreng Rappang
(Sidrap), sedangkan Danau Lampopaka
masuk ke dalam kawasan Kabupaten Wajo.
Danau Tempe memiliki arti penting
dan merupakan sumber keidupan bagi
masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Kandungan airnya menjamin keberadaan
air tanah untuk minum dan mandi. Lahan
di sekitar Danau Tempe tergolong subur.
Kabupaten Sidenreng Rappang adalah
lumbung padi bagi masyarakat Sulawesi
Selatan dan sekitarnya. Hal ini dapat dilihat
dari sebaran panggunaan lahan berupa
sawah yang berada disekitar danau. Semua
tidak terlepas dari sistem lingkungan antara

perairan Danau Tempe, sungai yang masuk
dan keluar darinya serta daratan di sekitarnya.
Selain sumberdaya ikan, ekosistem riparian di
sekitarnya merupakan habitat berbagai jenis
burung. Beberapa adalah burung migran
yang melintasi antar benua dan singgah di
danau tersebut di musim tertentu. Sebagian
jenis burung masuk dalam Apendiks I dan
II CITES (Convention on International Trade
in Endangered Species), sebuah konvensi
tentang perdagangan internasional atas
hewan-hewan terancam punah.
Bahaya banjir dan kekeringan
sering melanda di daerah ini, sehingga
menimbulkan masalah bagi masyarakat
dan lingkungan disekitarnya. Adanya aliran
sungai yang masuk ke danau ini tentunya
akan mempengaruhi proses sedimentasi
karena sungai membawa material tanah
maupun lumpur sebagai hasil rombakan dari
pebukitan di daerah hulu. Pendangkalan di
Danau Tempe menyebabkan berkurangnya
luasan maupun kedalaman danau .

Lokasi pengamatan 2: Danau Tempe berada di daerah graben, Provinsi Sulawesi Selatan. Bakosurtanal 2011

163

Citra Landsat warna hijau semu tahun 2006. Danau Tempe di Provinsi Sulawesi Selatan
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PeGUNUNGAN Jejak Dinding Kawah Purba Camba
Jejak kawah purba diperkirakan
sebagai hasil erupsi dari gunungapi yang
dulunya aktif, hal ini dapat terlihat dari
bentuk geomorfologinya yang seperti
gunung berapi hanya saja sudah tererosi
dengan sangat kuat sehingga meninggalkan
bekas berupa dinding-dinding kawah. Hal ini
dapat dilihat dari bentuknya yang melingkar
dengan puncak yang tidak beraturan.
Dalam sistemlahan daerah ini merupakan
pegunungan tidak beraturan berbatuan
vulkanik. Bagian permukaan pegunungan
ini didominasi oleh semak belukar, hutan

lahan kering primer, dan perkebunan
campuran. Bila diperhatikan dari citra satelit
penginderaan jauh dapat terlihat dengan
jelas bahwa pegunungan jejak kawah purba
camba ini masih menyisakan lubang kaldera
dimana dibatasi oleh pegunungan yang
melingkar dengan tingkat kemiringan yang
terjal serta terdapat pola aliran sentrifugal
sebagai ciri khas dari pola aliran gunungapi.
Daerah satuan morfologi ini tersusun atas
bentukan volkanik tua yang telah mengalami
erosi lanjut. Dilihat dari batuannya tersusun
atas batuan andesit.

Lokasi pengamatan 1: Pebukitan jejak dinding kawah purba Camba dari Desa Benrongeng, Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
Bakosurtanal 2011
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Citra SRTM 90m tahun 2008. Pebukitan Jejak Dinding Kawah Purba Camba di Provinsi Sulawesi Selatan
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Lokasi pengamatan 1: Graben Matango dari Desa Matango, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
Bakosurtanal 2011

Graben di Matango, Bone
Daerah Matango hingga Sinjai
merupakan daerah dataran dengan
struktur geologi berupa graben. Daerah ini
tersusun atas sedimen. Graben juga biasa
disebut dengan Sesar Turun yaitu sesar
yang terjadi karena pergeseran blok batuan
akibat pengaruh gaya gravitasi dan terjadi
sebagai akibat dari hilangnya pengaruh gaya
sehingga batuan menuju ke posisi seimbang.
Graben Matango membentang dengan arah
baratlaut-tenggara.
Ditengah-tengah Graben Matango
mengalir Sungai Walanae, dimana arah

alirannya mengikuti struktur sesar dan
sungainya membentuk meander. Pola aliran
sungai didaerah ini adalah rectangular, aliran
rectangular merupakan pola aliran dengan
pertemuan antara alirannya membentuk
sudut siku-siku atau hampir siku-siku.
Pola aliran ini menandakan bahwa sungai
didaerah ini terletak didaerah rekahan dan
sesar.
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Citra SRTM 90m tahun 2008. Graben Matango di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
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sket graben, sumber: http://www.tinynet.com/Graben.html

Berdasarkan Peta Sistemlahan BIG
skala 1: 250.000, daerah ini memiliki
tipe tanah Paleudults yaitu tanah Ultisols
dengan horison argilik bersolum. Tanah
yang termasuk ordo Ultisol merupakan
tanah-tanah yang terjadi penimbunan
liat di horison bawah, bersifat masam,
kejenuhan basa pada kedalaman 180 cm
dari permukaan tanah kurang dari 35%.

Tanah Ultisol sering diidentikkan dengan
tanah yang tidak subur, tetapi sesungguhnya
bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian
potensial, asalkan dilakukan pengelolaan
yang tepat dan iklimnya mendukung. Lahan
di daerah ini dimanfaatkan untuk lahan
pertanian berupa sawah dengan tanaman
padi.

Lokasi pengamatan 2: Graben Matango dari Desa Walimpong, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
Bakosurtanal 2011
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PeRbukitan Kars di Ulaweng, Kab. Bone
Ulaweng merupakan salah satu
kecamatan di Kabupaten Bone dengan
pengaruh iklim tropis sehingga memiliki
kondisi alam yang cukup unik dan menarik.
Bentangalam berupa pebukitan kars dengan
kubah-kubah alami memperkuat keindahan
panorama di daerah ini. Kubah karst
(kegelkarst), yaitu bentukan positif yang
tumpul, tidak terjal atau sering diistilahkan
kubah sinusoidal. Kegelkarst oleh Sweeting
(1972) dikategorikan sebagai bagian dari
tipe kars tropis. Kubah merupakan sisa
proses pelarutan batuan karbonat yang
ada di sekelilingnya. Selain kubah karst
juga dijumpai Polje, yaitu merupakan
bentuklahan karst yang mempunyai elemen:
cekungan yang lebar, dasar yang rata,
drainase karstik, bentuk memanjang yang
sejajar dengan struktur lokal, dasar polje

mempunyai lapisan batuan tersier (menurut
Cvijic tahun 1985 dalam Gams, 1978). Polje
merupakan daerah yang paling subur di
daerah karst. Polje di daerah ini digunakan
untuk persawahan.
Kawasan Kars di Ulaweng memiliki
berbagai keanekaragaman flora hutan hujan
tropis daratan rendah. Termasuk dalam
tipe ekosistem zona hutan hujan bawah
dengan vegetasi tingkat atas berupa Nyato
(Plaqium batanense), Lantana (Lantana
sp.), Pangi (Pangium edulis), Bitti (Vitex
covassa), Ara (Ficus spp.), Anruling (Pesonia
umbeliformis), Kenanga (Cananga odonata),
Kemiri (Aleuritas moluccana), Ketapang
(Terminalia catampa), Enau (Arenga spp.),
Cenrana (Pterocarpus indicus), Kayu hitam
(Dyospiros celebica). Vegetasi tingkat bawah
di antaranya adalah rotan (Calamus spp.).

Lokasi pengamatan 1: Pebukitan karst di Sirenreng, Ulaweng, Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan.
Sumber: Bakosurtanal 2011
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Perbukitan Kars Maros

Citra ASTER tahun 2008. Perbukitan Karst Maros di Provinsi Sulawesi Selatan
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Kars Maros membentang di
Kabaputen Maros dan Kabupaten
Pangkajene Kepulauan (Pangkep).Deretan
bukit berbentuk menara menjulang ke
atas, dengan tebing terjal merupakan ciri
khas Kars Maros, sering disebut menara
kars atau tower kars. Menara Kars Maros
mencirikan bentukan kars di daerah tropis.
Curah hujan yang relatif tinggi, tekanan
udara relatif rendah, dan suhu rata-rata
relatif tinggi sangat mempengaruhi proses
pelarutan di daerah kars. Tampak adanya
retakan-retakan batuan sebagai penciri
bahwa batuan ini mengalami proses
tektonik. Di bagian retakan memudahkan
air hujan masuk dan melarutkan batu
gamping sehingga dapat air tersebut
tersimpan di bawah permukaan tanah dan
mengalir menjadi aliran air bawah tanah.
Deretan pebukitan kars Maros membentuk
kelurusan. Kelurusan lubang dan rongga
terbentuk oleh proses abrasi air laut pada
masa lampau yang sekarang letaknya jauh
dari garis pantai menandakan telah terjadi
pengangkatan.
Bentangalam dengan pebukitan
kars di daerah ini memiliki keunikan dan
kekhasan tersendiri, yang tidak dimiliki
oleh kawasan kars lainnya, yaitu fakta ilmiah
bahwa didalamnya hidup begitu banyak
spesies kupu - kupu. Keanekaragaman
kupu - kupu dan flora fauna lainnya di
kawasan ini telah diteliti dan dipublikasi
oleh Wallace (1882), Guillemard (1889),
dan Leefmans (1927). Kawasan kars ini juga
ditetapkan sebagai kawasan konservasi,
yang dikenal dengan nama Taman Nasional
Bantimurung Bulusaraung.
Kawasan Kars Maros-Pangkep
memiliki potensi kekayaan alam yang dapat
memberikan nilai strategis berupa Pertama,
aspek ekonomi, yaitu berkaitan dengan
usaha pertanian, kehutanan, pertambangan,
pengelolaan air dan pariwisata,

Lokasi pengamatan 1: Menara Kars di Perbukitan
Kars Maros di Prov. Sulawesi Selatan. Foto diambil di
Taman Prasejarah Leang-Leang, Kab. Maros dengan
koordinat: 4° 58’ 41,3” LS dan 119° 40’ 26,9” BT.
Sumber: Bakosurtanal 2011
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Kedua, aspek ilmiah, yaitu yang
berkaitan dengan pengembangan sains terkait
geologi, speleologi, biologi, arkeologi dan
paleontology. Ketiga, aspek kemanusiaan,
yaitu yang berkaitan dengan keindahan,
rekreasi, pendidikan, unsur spiritual,
agama atau kepercayaan. Keempat, aspek
konservasi, yaitu yang berkaitan dengan
ekosistem bentukan yang merupakan bagian

tak terpisahkan keanekaragaman hayati
dan lingkungannya. Di wilayah kars Maros
ditemukan lukisan gua dan cap tangan.
Bahkan hasil penelitian Australia-Indonesia
akhir2 ini, umurnya mencapai 30.000 tahun
setara dengan di Eropa.
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Dataran AlLuvial dan Rawa Pasang Surut
di Takalar, Prov. Sulawesi Selatan
Sebagian besar Pulau Sulawesi
terdiri atas rangkaian pegunungan dan
juga pebukitan, hanya menyisakan sedikit
dataran aluvial. Persebaran dataran aluvial
rata-rata ada disekitar danau, teluk dan
sebagian besar dataran alluvial berada di
daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dataran
aluvial di Provinsi Sulawesi selatan sebagian
membentang dari Pangkajene sampai
Takalar, dengan penyusun endapan aluvium.
Endapan aluvium berasal dari endapan
hasil luapan sungai-sungai yang mengalir
di daerah tersebut. Sehingga menghasilkan
tanah yang relatif subur. Topografi dataran
aluvial relatif datar dan didukung dengan
ketersediaan air yang cukup maka daerah
ini cocok untuk dikembangkan sebagai
daerah pertanian. Potensi sumberdaya air
yang terdapat di dataran aluvial mendorong
pemerintah untuk membangun sistem

pengelolaan sumber daya air melalui
pembangunan bendungan-bendungan dan
embung-embung besar untuk pengairan
lahan pertanian. Sistem pengairan lahan
pertanian sebagian besar menggunakan
sistem irigasi teknis. Dataran alluvial sawah
memberikan produktivitas yang cukup
berarti karena sebagian besar produksi padi
terdapat di daerah ini.
Rawa pasang surut di daerah Takalar
berada di tepi pantai. Daerah ini terancam
oleh intrusi air laut sehingga mengakibatkan
berair payau. Pemanfaatan lahan di daerah
ini adalah sebagai tambak ikan. Tanaman
keras juga dijumpai di guludan daerah rawa
pasang surut. Daerah rawa pasang surut
juga dapat dikembangkan sebagai lahan
pertanian dengan cara reklamasi terlebih
dahulu.

guludan

Lokasi pengamatan 1: Rawa Pasang Surut di Takalar. Foto diambil di Kasunggu, Cilalang, Kab. Takalar dengan koordinat: 5° 28’
32.4” LS 119° 24’ 41.3” BT. Sumber: Bakosurtanal 2011
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Lokasi pengamatan 1: Lereng kaki Bulu Singgang. Foto diambil di Ponre, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dengan
koordinat: 5° 32’ 13.6” LS dan 120° 08’ 09.5” BT. Sumber: Bakosurtanal 2011

Gunungapi Lampobatang

Gunungapi Lampobatang (+ 2870
mdpl) terletak di sebelah tenggara Kota
Makassar dan berada di 5 kabupaten, yaitu
Kab. Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Bantaeng,
Kab. Bulukumba dan Kab Sinjai, Provinsi
Sulawesi Selatan. Gunungapi ini merupakan
gunungapi yang telah padam dan memiliki
kubah yang terbuka kearah barat laut.
Dindingnya sebagian telah runtuh sehingga
material berupa pasir mengalir ke arah
Jene (sungai) Berang. Aliran sungai yang
membawa material pasir tersebut masuk ke
dalam Waduk Bili-bili. Oleh karena itu selain
pasokan air yang masuk ke dalam waduk
juga material dari gunungapi Lampobatang
ikut terendapkan. Oleh karena itu Waduk
Bili-bili mengalami sedimentasi yang
cukup berarti. Penggunaan lahan di sekitar
puncak gunung berupa hutan sedangkan
di bagian lereng kaki sebelah timur-selatan

dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Hal
ini didukung oleh kondisi tanahnya yang
relatif subur. Berdasarkan produktivitas
lahannya Kabupaten Bulukumpa yang
berada dilereng sebelah timur gunungapi
Lampobatang ditetapkan sebagai kawasan
pertanian tanaman pangan
Tumbuhan yang banyak ditemui
di sekitar Gunung Lampobatang adalah
jenis Podocarpos (konifer Asli), Arega sp.
Pohon Mapel (Acercaesicum), Rotan, Paku
Tiang, Paku Besar, Tahi angin (Usnea/
Lumut kerak/Lychenes), Arbei (Morus
alba), Buni (diplycosi / berbau seperti
gandapura), Lumut Aerobryum, Edelweis
(andaphaus javanicum), dan sebagainya.
Sedangkan faunanya adalah Anoa (Bulbalus
depressicrnius), babi hutan, babi rusa, burung
coklat paruh panjang dan Elang Sulawesi.

Gambar 3 dimensi Puncak Gunungapi Lampobatang dari arah barat laut, Provinsi Sulawesi Selatan

177
119°50' BT
120° BT

5°10'

120°

120°10' BT

125° BT

5°10'
LS

PULAU SULAWESI

LS
2°
LU

Laut Sulawesi

2°

2°
LU

2°

6°
LS

120° BT

125° BT

6°
LS

5°20'

5°20'

2870

#

G. Lampobatang

5°30'

5°30'

1

!
H

_
^

Bantaeng

U

5°40'
LS

^

Jeneponto

3

!
H
119°50' BT

0

Keterangan:
3

6 Km

120°

_
^

lokasi pengamatan
120°10' BT

Citra Landsat warna hijau semu tahun 2006 dengan Citra SRTM 90m tahun 2008. Bulu Singgang, Provinsi Sulawesi Selatan

5°40'
LS

178

ZONA LENGAN TENGGARA
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PETA ZONA LENGAN TENGGARA
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Zona Lengan Tenggara Bagian Utara
Danau Towuti dan Danau Matano
Kompleks danau di sekitar Malili,
Kabupaten Luwu Timur terdiri dari lima
buah danau yaitu Danau Matano (dengan
luas 245,70 km2), Mahalona (25 km2),
Towuti (585 km2), Tarapang Masapi (2,43
km2) dan Lontoa (1,71 km2). Secara jelas
data tersebut menunjukan bahwa Danau
Matano dan Towuti di Kecamatan Nuha
dan Kecamatan Towuti merupakan danau
berukuran besar, bahkan Towuti tercatat
sebagai danau air tawar terbesar kedua
setelah Danau Toba. Matano dan Towuti
merupakan danau tektonik purba yang
terbentuk dari aktivitas pergerakan lempeng
kerak bumi pada akhir masa pliosin sekitar
1-4 juta tahun yang lalu (Haffner, 2001)
Pesona Danau Matano dan Towuti
seakan sebuah ‘oase’ diujung perjalanan
Makassar sampai ujung timur wilayah

Sulawesi Selatan. Untuk itu tidak
mengherankan
apabila
Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur,
menetapkan
keduanya menjadi daerah tujuan utama
pariwisata. Beberapa fasilitas penunjang
wisata telah dibangun di kedua danau
tersebut.
Dari
aspek
transportasi,
kedua danau ini merupakan urat nadi
yang menghubungkan beberapa desa
terpencil di seberang Danau Matano,
bahkan Danau Towuti menghubungkan
beberapa desa di bagian utara Provinsi
Sulawesi Tenggara. Dari aspek ekonomi,
roda perekonomian berdenyut dengan
adanya usaha jasa transportasi danau.
Disamping itu, masyarakat sekitar danau
telah memanfaatkan produk perikanan
air tawar untuk konsumsi sehari-hari dan
diperjualbelikan.

Lokasi pengamatan 1: Danau Towuti di Kab. Luwuk Timur, Prov. Sulawesi Selatan.
Diambil dari koordinat: 020 39’ 29,6” LS dan 1210 25’ 32” BT.
Sumber: Bakosurtanal 2011
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Gambar 3 Dimensi Danau Towuti dan Danau Matano di Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan

Lokasi pengamatan 2: Danau Matano di Kab. Luwuk Timur, Prov. Sulawesi Selatan.
Diambil dari koordinat: 020 31’ 15,6” LS dan 1210 21’ 38” BT
Sumber: Bakosurtanal 2011
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Lembah Ala Solo
Lembah Ala (Sungai) Solo atau Lasolo
berada di Provinsi Sulawesi Tenggara,
memiliki lebar + 100 meter dikelilingi oleh
pegunungan kompleks ultramafik. Sungai
ini merupakan sungai terbesar di Kabupaten
Konawe Utara yang bermuara di Teluk
Lasolo. Keadaan lembah ralatif curam dan
disepanjang lereng banyak dijumpai erosi
alur berupa rill dan gully, bentuk penampang
hulu sungai pada umumnya menyerupai
“V” dan di hilir sungai membentuk
“U”. Hal ini menandakan bahwa proses
pelapukan dan erosi yang terjadi sangat
kuat, dimana pengaruh erosi vertikal masih
lebih dominan dibandingkan dengan erosi
lateral. Penggunaan lahan di sekitar lembah
didominasi oleh hutan. Vegetasi yang
tumbuh dilereng pegunungan berfungsi
untuk menahan atau memperlambat erosi.
Kearah hilir berkembang dataran
aluvial yang terbentuk sebagai akibat
akumulasi sedimen hasil dari rombakan
pegunungan disekitar dan endapan luapan

Sungai Lasolo. Sungai Lasolo memberikan
sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar,
air sungai tersebut digunakan untuk
berbagai aktifitas sehari-hari seperti mandi,
mencuci, bahkan masih digunakan sebagai
air untuk masak dan minum. Selain itu air
sungai Lasolo digunakan untuk mengairi
lahan pertanian dan perkebunan. Di daerah
dataran aluvial sebagian besar dimanfaatkan
untuk perkebunan kelapa sawit dan sedikit
pemukiman. Oleh karena itu masyarakat di
sekitar baik laki-laki maupun perempuan
pada umumnya bekerja sebagai pekerja
sawit.
Selain memiliki arti penting bagi
kehidupan, Sungai Lasolo juga memiliki
potensi banjir. Hal ini terjadi karena
topografi di dataran aluvial dikelilingi oleh
pegunungan. Penduduk di sekitar sungai
Lasolo perlu waspada terhadap ancaman
terhadap bahaya banjir yang sewaktu-waktu
dapat melanda.

Lokasi pengamatan 1: Ala (Sungai) Solo di Asera, Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara
Diambil dari koordinat: 03o 28’ 36” LS dan 122o 3’ 40.2” BT
Sumber: Bakosurtanal 2011

184

121°50' BT

122°

122°10'

122°20' BT

Keterangan:

U

4

0

^

_
^

4

lokasi pengamatan
sawah
perkebunan campuran

8 Km

perkebunan
semak dan belukar

3°10'
LS

3°10'
LS

3°20'

3°20'

A

la

S

ol o

1

2
^^
_
_ !H

3°30'

P. Labengke

Wanggudu

120° BT

P. Bahubulu

125° BT

PULAU SULAWESI
2°
LU

Laut Sulawesi

2°

TE

2°
LU

2°

3°40'
LS

LU

K

LA

S

O

LO
3°40'
LS

Sumber:
6°
LS

120° BT

121°50' BT

125° BT

3°30'

6°
LS

Peta Penutup Lahan skala 1: 250.000, BIG tahun 2012

122°

122°10'

122°20' BT

Citra ASTER 30m tahun 2006. Lembah Ala Solo, Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara

185

lembah

Lokasi pengamatan 2: View lembah Ala Solo dari Miolawe, Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara
Diambil dari koordinat: 03o 29’ 25.7” LS dan 122o 5’ 0.35” BT
Sumber: Bakosurtanal 2011

Gambar 3 Dimensi Lembah Ala Solo Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara.
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Zona Tenggara Bagian Tengah
Pegunungan Mekongga
Pegunungan Mekonga berada di
bagian barat pada lengan tenggara Sulawesi
bagian tengah yang membentang dari arah
Baratlaut-tenggara di Kabupaten Kolaka dan
Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi
Tenggara. Beberapa puncak muncul di atas
rentetan kompleks pegunungan, seperti
puncak Bulu (gunung) Mopeaanooleo
(+2240 mdpl), Bulu Mekongga (+2565
mdpl), dan Osu Latinango (+1808 mdpl).
Menurut Peta Geologi, ESDM Skala 1:
250.000 Pegunungan Mekongga didominasi
oleh batuan penyusun berupa batuan
metamorf atau batuan sekis, dengan bentuk
igir-igir yang runcing menandakan bahwa
daerah ini mengalami erosi yang cukup kuat
tetapi batuannya relative resisten terhadap
erosi. Kondisi lerengnya yang cukup terjal
menyebabkan daerah ini merupakan daerah

rawan terhadap longsor. Aliran sungainya
membentuk pola dendritik yaitu seperti
percabangan pohon yang percabangannya
tidak teratur dengan arah dan sudut yang
beragam. Pegunungan Mekonga didominasi
oleh tutupan lahan berupa hutan lahan
kering primer.
Dibagian
barat
pegunungan
Mekongga hanya sedikit menyisakan
dataran karena pegunungan ini langsung
berbatasan dengan laut yaitu Teluk Bone.
Hal ini yang menyebabkan kota di sebelah
barat pegunungan Mekongga kurang dapat
berkembang karena selain aksesibilatas yang
terbatas juga kondisi topografinya yang
kurang mendukung. Kota yang berada di
sebelah barat pegunungan ini adalah Kota
Lasusua dan Kota Kolaka.

Lokasi pengamatan 1: Pegunungan Mekonga diamati dari Wolo, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara
Diambil dari koordinat: 03o 48’ 31” LS dan 121o 10’ 50,8” BT
Sumber: Bakosurtanal 2011
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Di Kota Kolaka terdapat pelabuhan
yang digunakan sebagai tempat persinggahan
kapal dari Makasar maupun dari Palopo,
Provinsi Sulawesi Tengah, adanya pelabuhan
ini dapat mempercepat mobilitas daripada
ditempuh melalui jalur darat. Hal ini
disebabkan karena keterbatasan kondisi
jalan trans Sulawesi yang menghubungkan
Makassar- Kolaka yang masih kurang bagus.
Kondisi tersebut kembali lagi dari faktor
alamnya yang sebagian didominasi oleh
pegunungan sehingga untuk melakukan

perbaikan infrastruktur seperti jalan
mengalami kendala yang cukup kompleks.
Penutup lahan di daerah pegunungan
Mekongga di dominasi oleh hutan.
Pegunungan Mekongga merupakan daerah
konservasi dengan menyimpan berbagai
macam keanekaragaman hayati baik flora
maupun faunanya sehingga daerah ini
menjadi daerah surganya peneliti untuk
mengamati karakteristik keanekaragaman
hayati di dalamnya.

Lokasi pengamatan 2: Longsor di daerah Nipa-Nipa, Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara. Daerah yang
masih merupakan komplek pegunungan Mekonga ini memiliki lereng yang terjal , penyusun batuannya
metamorphic yang di dominasi oleh batuan schist, daerah ini rawan terhadap longsor. Tanaman yang
dikembangkan di daerah ini adalah cengkeh. Foto diambil dari koordinat: 03o 27’52,3” LS dan 120o 55’
21,5” BT
Sumber: Bakosurtanal 2011
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Lembah Sungai Konaweha
Sungai Konawe Eha yang melintasi
Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi
Tenggara memiliki bentuk aliran rectangular.
Aliran ini merupakan pola aliran dengan
pertemuan antar alirannya membentuk
sudut siku-siku atau hampir siku-siku. Pola
aliran rectangular berkembang pada daerah
rekahan dan sesar. Pegunungan disekitar
lembah tersebut tersusun atas batuan
metamorphic. Arah aliran lembah tersebut
mengikuti rekahan dengan bentuk lembah
“V“. Disepanjang sisi pegunungan yang
searah lembah terbentuk “segitiga faset”, hal
ini menandakan bahwa didaerah tersebut
masih berlangsung aktifitas tektonik.
Sungai Konaweha perlu dijaga
kelestarian dan kelangsungannya karena

Sungai ini merupakan satu-satunya sumber
utama pasokan air Perusaahan Air Minum
Kendari yang dikomsumsi ratusan ribu jiwa
masyarakat Kota Kendari. Aliran Sungai
Konaweha merupakan sumber pengairan
utama persawahan masyarakat di puluhan
desa, baik di Kabupaten Kolaka maupun di
Kabupaten Kendari oleh karena itu di sungai
tersebut dibangun bendungan dengan nama
Bendungan Wawotobi. Sungai Konaweha
juga jadi sumber air Rawa Aopa di Taman
Nasional Rawa Aopa Watumohai yang
menjadi tempat hidup keanekaragaman
hayati.

lembah Konawe Eha

Lokasi pengamatan 1: Lembah Konaweha, Prov. Sulawesi Tenggara
Diambil dari koordinat: 03o 52’ 34,2” LS dan 122o 02’ 30,9” BT
Sumber: Bakosurtanal 2011
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travertin di wowolesea
Pemandangan alam berupa hamparan
endapan kapur berundak –undak berwarna
warna putih serta mata air panas dijumpai
di Desa Wawolesea, Kecamatan Lasolo
,Kabupaten Konawe Utara atau sekitar 80 km
arah utara Kota Kendari. Secara geografis
daerah ini terletak pada koordinat geografi
03° 41’54” LS dan 122° 18’ 05,5”. Lokasi ini
mudah dicapai karena berada tidak jauh dari
jalan raya Kendari- Konawe Utara.Hal yang
unik dari mata air panas ini yaitu berada
di pantai, dan airnya banyak mengandung
kapur dan garam yang diperkirakan dari
intrusi air laut. Endapan kapur disekitar
mata air membentuk teras-teras yang
dikenal dengan sebutan Travertin. Endapan
di dasar travertin terlihat berwarna putih
yang merupakan endapan kapur bercampur
kristal garam.
Travertin adalah bentuk batukapur
yang didepositkan oleh mat aair mineral,
terutama air panas. Secara fisik Travertin
sering memiliki penampilan berserat atau

konsentris dan ada yang berwarna putih,
cokelat dan varietas berwarna krem. Hal ini
dibentuk oleh suatu proses pengendapan
cepat kalsiumkarbonat (CaCO3), sering di
mulut sumber air panas atau di gua kapur.
Pada keduanya dapat membentuk stalaktit,
stalagmit dan speleothem lainnya. Stalaktit
yang terbentuk meyerupai tirai yang tergerai
ke bawah.
Travertin Wawolesea dicirikan adanya
lorong-lorong yang terisi oleh air panas dan
air asin dan di beberapa tempat terdapat
jembatan alam (natural bridge). Tipe ini
dicirikan terutama oleh kontrol hidrologi air
panas sehingga terjadi proses pengendapan
ulang larutan kalsit yang membentuk
undak travertin yang beranekaragam serta
jarang dijumpai di tempat lain. Sifat asin
dipengaruhioleh air laut, pada saat pasang
mendesak kedarat melalui sistem darat yang
ada.

Foto: Stalaktit yang berbentuk tirai menjuntai kebawah di Desa Wawolesea, Kecamatan Lasolo,
Kabupaten Konawe Utara. Sumber: BIG, 2014
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Citra QuickBird menunjukkan lokasi Travertin di Kec. Lasolo, kabupaten Konawe Utara yang berada di tepi pantai

Foto: Garam yang terendapkan tampak putih
dipermukaan tanah. Sumber: BIG, 2014

Foto: Sumber mata air panas yang mengandung
belerang tampak kehijauan.
Sumber: BIG, 2014
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Zona Tenggara Bagian Selatan
Cekungan Unaaha
Unaaha
merupakan
ibukota
Kabupaten Konawe yang merupakan
bagian dari wilayah administrasi Provinsi
Sulawesi Tenggara. Berjarak lebih kurang
60 km ke arah barat laut dari Kota Kendari
dan didukung oleh infrastruktur jalan
yang cukup baik, wilayah ini berkembang
menjadi pusat pemerintahan, permukiman,
dan sentra perdagangan di Kabupaten
Konawe.
Secara fisik, wilayah Unaaha
merupakan daerah cekungan (basin) yang
berada diantara Gunung Osu Parerehua (486
mdpl) dan Gunung Osu Mowewe (1.312
mdpl). Topografi daerah ini relatif datar
dengan ketinggian rata-rata 0 – 100 mdpl

dan terbentang diatas endapan aluvium.
Di salah satu titik pengamatan di sekitar
Stasiun Pemancar TVRI (03o 52’ 21” LS dan
122o 05’ 40,8” BT), terlihat bahwa wilayah
basin Unaaha banyak dimanfaatkan sebagai
sawah, kebun campuran, dan permukiman
penduduk. Lahan pertanian yang ada
diwilayah ini didukung oleh sumber air
yang cukup melimpah, baik yang berasal
dari air tanah maupun saluran irigasi yang
memanfaatkan air Ala (Sungai) Konawe Eha.
Aliran air Ala Konawe Eha dibendung oleh
Bendungan Wowotobi untuk selnajutkan
dirgunakan untuk mengairi lahan pertanian
seluas 18.000 Ha.

Cekungan Unaaha

Lokasi pengamatan 1: View Cekungan Unaaha dari Sta. Pemancar TVRI di Unaaha, Prov. Sulawesi Tenggara
Foto diambil dari koordinat: 03o 52’ 16,5” LS dan 122o 02’ 31,3” BT
Sumber: Bakosurtanal 2011
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Lokasi pengamatan 2: Dataran aluvial sawah di atas Cekungan Unaaha.
Foto diambil dari Desa Sanggona, Wawatobi, Konawe dengan koordinat: 03o 52’ 21” LS dan
122o 05’ 40,8” BT
Sumber: Bakosurtanal 2011

Gambar 3 Dimensi Cekungan Unaaha, Prov. Sulawesi Tenggara.
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Cekungan Sampara
Cekungan Sampara merupakan
wilayah datar yang berada disebelah timur
formasi Gunung Osu Parerehua (486 mdpl).
Wilayah yang berada pada ketinggian 0 –
100 mdpl ini, secara geologi berada daerah
ini merupakan daerah endapan aluvium.
Jenis tanah alluvial yang ada didaerah
ini memungkinkan wilayah ini untuk
dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
Berdasarkan
pengamatan
dari
dua titik di Desa Pakujaya, Kecamatan
Sampara, yaitu titik 1 (03o 55’ 28.0” LS
dan 122o 24’ 18,1” BT) dan titik 2 (03o 53’
44.0” LS dan 122o 22’ 20,1” BT) tampak
bahwa daerah Sampara berkembang secara

dominan menjadi daerah pertanian dengan
penggunaan lahan utama berupa sawah.
Selain sawah, beberapa bagian dari wilayah
ini dimanfaatkan sebagai kebun campuran
serta permukiman penduduk. Meskipun
demikian, ada bagian dari wilayah ini yang
ditumbuhi oleh alang-alang.
Luasnya lahan pertanian diwilayah
ini dipengaruhi oleh persediaan dan suplai
air yang sangat mencukupi. Aliran anak
sungai merupakan sumber air utama yang
masuk kedalam saluran irigasi pada lahanlahan pertanian diwilayah ini.

Lokasi pengamatan 1: Dataran aluvial sawah di atas Cekungan Sampara. Foto diambil dari Pakujaya, Kec Sampara,
		
Kab. Konawe Utara dengan koordinat: 03o 53’ 44.0” LS dan 122o 22’ 20,1” BT
Sumber: Bakosurtanal 2011

Cekungan

Lokasi pengamatan 2: View Cekungan Sampara. Foto diambil dari Pakujaya, Kec Sampara,
		
Kab. Konawe Utara dengan koordinat: 030 28.0” LS dan 122o 24’ 18,1” BT.
Sumber: Bakosurtanal 2011
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Teluk Kendari
Perkembangan Kota Kendari sebagai
pusat perekonomian maupun pemerintahan
tentunya tidak dapat terlepas dari pengaruh
kondisi fisik alamnya seperti topografi. Kota
Kendari berada memanjang mengitari teluk.
Teluk Kendari di Kota Kendari, Sulawesi
Tenggara (Sultra) dikelilingi oleh pebukitan
di bagian utara dan selatan. Perairan
didalam Teluk Kendari relatif tenang hal ini
disebabkan karena teluk tersebut cenderung
tertutup oleh adanya pulau dimulut teluk
yaitu Pulau Bungkutoko, sehingga pulau
tersebut berfungsi sebagai pemecah
gelombang/ ombak dari Laut Banda.
Teluk Kendari merupakan pintu
gerbang dalam hal mobilitas maupun
kegiatan perekonomian di Sulawesi
Tenggara. Teluk Kendari menunjang untuk
dijadikan kawasan ekonomi, karena wilayah
itu berpotensi untuk menjadi lokasi bisnis
terpadu, wilayah konservasi dan juga
pariwisata. Perairannya yang relative tenang
dapat dimanfaatkan untuk pelayaran. Teluk

ini juga dapat dikembangkan sebagai tempat
untuk wisata bahari karena selain memiliki
potensi sumberdaya ikan juga memiliki
potensi keindahan alam yang sangat
menjanjikan. Aktifitas kehidupan ekonomi
disekitar Teluk Kendari tidak hanya terlihat
di pagi atau siang hari saja tetapi pada malam
hari justru aktivitas perdagangan seperti
warung-warung makan yang menyajikan
berbagai menu masakan laut juga tampak
ramai menghidupkan suasana disekitar
teluk, hal ini menjadi daya tarik tersendiri
bagi pengunjung Teluk Kendari.
Setiap usaha dalam memajukan gayung
perekonomian dari berbagai sektor harus
tetap memperhatikan keadaan lingkungan,
karena beberapa masalah lingkungan dapat
timbul seiring dengan pembangunan.Contoh
masalah lingkungan yang terjadi di Teluk
Kendari adalah sedimentasi, dan kerusakan
mangrove sebagai akibat perluasan lahan
untuk pembangunan.

Lokasi pengamatan 1: View Teluk Kendari dari Kota Kendari, foto diambil dari koordinat: 03o 57’ 20” LS dan 122o 35’ 53” BT.
Sumber: Bakosurtanal 2011
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122°31' BT

Masalah serius yang perlu segera ditangani
berkaitan dengan Teluk Kendari adalah proses
pengdangkalan. Dari Balai Penelitian Daerah
Aliran Sungai (BP-DAS) Sampara, Dinas
Kehutanan Provinsi Sultra menyebutkan,
pendangkalan Teluk Kendari semakin parah.
Berdasarkan hasil penelitian 1987 luasnya
1.186,2 hektar dan tinggal 1.084,4 hektar pada
2000. Berarti dalam kurun waktu 13 tahun
terakhir itu darit ahun 1987 sampai tahun 2000
itut erjadi pendangkalan seluas 101,8 hektar.
Sedang kedalaman juga semula antara 10 meter20 meter tapi sudah berubah drastic antara 9
meter-10 meter.
Percepatan sedimetasi ini lebih disebabkan
karena belum ada cek dam pengendali, belum a
dak antong-kantong pengendapan lumpur, serta
rendahnya partisipasi, atau belum ada keterpaduan
multi pihak dalam menyikapi masalah Teluk
Kendari, serta pengawasan/penegak hukum
yang masih rendah, sehingga terjadi perusakan
lingkungan dan tidak taat terhadap penggunaan
tata ruang kota terus berlangsung.
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LS

3°58'30"

3°59'
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Gambar 3 Dimensi Teluk Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara.
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Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 152,08
hektar merupakan penyumbang sedimentasi
terbesar bagi Teluk Kendari yang mencapai
357.810,59 ton/tahun. Selain itu ada 10
sampai 18 sungai yang bermuara di Teluk
U
Kendari, antara lain ada Sungai Benubenua
(DAS) 21,00 Km2, Sungai Lahundape (DAS)
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^
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pula terdapat Sungai Wua-wua, Kemaraya,
Anggoeya, dan Sungai Kampungsalo.
Program pengerukan teluk pernah
dilaksanakan namun kemudian dihentikan
karena diperkirakan di dasar teluk Kendari
banyak terdapat bom dan senjata perang
milik pasukan Jepang yang setelah menyerah
kepada sekutu dalam perang dunia kedua,
mereka membuang senjata dan bom ke
dasar teluk Kendari.
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Dataran Bergelombang
di Lainea, Kab. Konawe Selatan
Wilayah Lainea yang berada di sebelah
selatan Desa Palangga merupakan daerah
yang memiliki topografi bergelombang
dengan kelerengan 2 – 8%. Pada sebagian
wilayah yang relatif datar dimanfaatkan
sebagai lahan pertanian berupa sawah irigasi
dan permukiman. Disisi lain, daerah yang
cenderung bergelombang banyak ditumbuhi
rumput dan alang-alang. Hal ini dipengaruhi
oleh adanya formasi limestone (gamping)
yang mengakibatkan tanah diwilayah ini
memiliki solum (kedalaman) tanah dangkal
dan relatif kurang subur.

Formasi gamping diwilayah ini juga
berpengaruh pada potensi terjadinya tanah
longsor ataupun longsor batuan diwilayah
ini. Minimnya vegetasi yang bisa tumbuh
diatas batuan gamping serta pengaruh kuat
air hujan dalam berinteraksi dengan kimia
gamping menyebabkan wilayah ini memiliki
potensi akan terjadinya longsor. Hal ini juga
diperkuat dengan data dari Peta Bahaya
Lingkungan bahwa wilayah bergelombang
di Lainea ini termasuk memeiliki potensi
gerakan tanah atau tanah longsor.

Lokasi pengamatan 1: Padang rumput di dataran bergelombang daerah Lainea. Foto diambil dari Lainea, Kab. Konawe
Selatan dengan koordinat: 04o 25’ 11,6” LS dan 122o 26’ 51,8” BT
Sumber: Bakosurtanal 2011
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Citra ASTER 30m tahun 2006. Dataran bergelombang di daerah Lainea, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
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PeRbukitan di Konawe Selatan
Wilayah perbukitan disebelah selatan Selat Staring
ini merupakan bagian dari rangkaian perbukitan di bagian
utara Gunung Osu Tawatawro (903 mdpl) yang berada di
Kabupaten Konawe Selatan. Daerah ini memiliki ketinggian
antara 0 – 500 mdpl, variasi kelerengan antara 8 – 30%, dan
terbentang diatas formasi batuan beku intrusive.
Perbukitan ini termasuk dalam zona lipatan dan
memiliki potensi untuk terlanda gerakan tanah atau
longsor (Peta Potensi Rawan Longsor, 2010). Kondisi ini
juga dipengaruhi oleh fakta bahwa daerah ini merupakan
daerah yang sering dilanda gempa karena termasuk dalam
zona sesar aktif. Dengan demikian, gempa bumi yang terjadi
dikawasan ini akan memicu terjadinya gerakan tanah/
longsor. Selain itu, potensi tanah longsor yang cukup tinggi
didaerah ini juga didorong oleh aktifitas penambangan batu
dan pembukaan hutan yang berada dilereng-lereng terjal.
Berdasarkan pengamatan di daerah perbukitan
Mulyasari (04o 5’ 23,4” LS dan 122o 37’ 48,9” BT), cukup
banyak ditemukan kegiatan penambangan tanah dan batu
yang berada dilereng-lereng curam. Aktifitas tersebut tentu
sangat membahayakan para penambang dan penduduk
diwilayah sekitarnya.

Lokasi pengamatan 1: Air Terjun Meramo yang juga merupakan daerah sesar. Foto diambil di
Desa Sumbersari, Kec. Meramo, Kab. Konawe Selatan dengan koordinat: 04o 13’ 18,7” LS
dan 122o 44’ 39,8” BT
Sumber: Bakosurtanal 2011

205

Lokasi pengamatan 2: Air Terjun Meramo yang juga merupakan daerah sesar. Foto diambil di Desa Sumbersari,
Kec. Meramo, Kab. Konawe Selatan dengan koordinat: 04o 13’ 18,7” LS dan 122o 44’ 39,8” BT.
Sumber: BIG, 2014

Intensitas curah hujan yang cukup tinggi
pada musim penghujan dan gerakan seismik
dari dalam bumi, sewaktu-waktu dapat
mengakibatkan tanah longsor.
Titik pengamatan lain berada di air
terjun Moramo. Air terjun ini merupakan
air terjun travertine. Air Terjun Travertin
Moramo terletak pada koordinat
04°
13’ 16,4” LS, 122° 44’ 41,6” BT di Desa
Sumbersari, Kecamatan Moramo, Kabupaten
Kowane Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Air terjun ini berjarak sekitar 60 km arah
tenggara Kota Kendari. Air Terjun Moramo
berada di dalam hutan lahan kering primer
yang termasuk dalam Kawasan Suaka
Margasatwa Tanjung Peropa. Sampai

dipintu masuk suaka alam Tanjung Peropa
ini, pengunjung harus berjalan kaki sejauh
2 kilometer atau sekitar 30 menit. Dengan
luas 38.937 Ha, air terjun Moramo dinaungi
panorama alam indah dengan ragam fauna
seperti aneka burung, kupu-kupu, dan
berbagai satwa endemik Sulawesi seperti
seperti monyet hitam dan anoa. Air terjun
ini memiliki keunikan pada bentuknya yang
bertingkat-tingkat dengan batu-batu granit
berukuran besar. Terdapat 7 buah undakan
utama dan 60 undakan kecil yang beberapa
diantaranya berupa kolam kecil yang dapat
dimanfaatkan untuk pemandian ataupun
berenang.
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Citra ASTER 30 m, tahun 2006. Perbukitan di daerah Kabupaten Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
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Lokasi pengamatan 3: Hutan lahan kering primer di perbukitan daerah Moramo. Foto diambil di Kec.
Meramo, Kab. Konawe Selatan dengan koordinat: 04o 12’ 37,8” LS dan 122o 41’ 3,9” BT
Sumber: Bakosurtanal, 2011

Lokasi pengamatan 3: Jalan retak akibat gempa di daerah Meramo. Foto diambil di Kec.
Meramo, Kab. Konawe Selatan dengan koordinat: 04o 12’ 37,8” LS dan 122o 41’ 3,9” BT.
Sumber: Bakosurtanal ,2011

Sesar Langkowala yang mengiris
Formasi Laonti ini telah membuat
batugamping malihannya tersesarkan. Panas
dari dalam bumi melarutkan batugamping
yang kemudian diendapkan kembali sebagai
travertin, menjadikan dasar air terjun itu

terlihat putih. Sumber Air Terjun Moramo
berasal dari Sungai Biskori yang berhulu di
Pegunungan Tambolosu dan dimanfaatkan
masyarakat untuk pengairan sawah.
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Rawa di Angata dan Rawa Pasang Surut
Wilayah rawa di Kecamatan Angata
membentang disepanjang jalan utama yang
menghubungkan Kecamatan Tinanggea
dan ibukota Kabupaten Bombana, Kasipute.
Wilayah rawa ini juga merupakan bagian
dari Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai
yang melingkupi wilayah seluas 105.194 Ha.
Sebagai bagian dari kawasan taman nasional,
wilayah ini merupakan daerah yang
dilindungi dari semua kegiatan yang bersifat
komersial. Tanah disekitar rawa dibiarkan
menjadi padang rumput sedangkan rawa itu
sendiri terkadang dimanfaatkan sebagian
warga sebagai area pemancingan.
Secara fisik, wilayah rawa ini
dipengaruhi oleh aktivitas fluvial. Rawa
berada diwilayah dataran fluvial dengan
ketinggian 0 – 50 mdpl. Pada pengamatan
dikedua titik, tampak bahwa rawa berlumpur
yang bersifat menahan air dan gamping
yang bersifat mudah larut terhadap air ini
memberikan kontribusi pada kerusakan
jalan. Tanah rawa yang tidak stabil akan

cenderung mengalami penurunan jika jalan
dilewati oleh kendaraan dengan bobot yang
cukup berat.
Rawa
pasangsurut
merupakan
kawasan rawa yang dipengaruhi oleh pasang
surutnya air laut. Di wilayah Rumbia, rawa
pasang surut yang ada sangat dipengaruhi
oleh kondisi pasang surut air dari perairan
Selat Tiworo. Secara fisik, rawa pasangsurut
berada didaerah dataran pantai (M).
Pada pengamatan dari perbukitan
di Bombana (04o 44’ 28.2” LS dan 122o
0’ 17,9” BT ) terlihat bahwa kawasan ini
banyak dimanfaatkan sebagai tambak ikan
khususnya budidaya ikan bolu (jika di
Pulau Jawa disebut ikan bandeng). Selain
tambak, wilayah ini juga digunakan sebagai
lahan pertanian khususnya sawah serta
permukiman. Disamping itu, beberapa
bagian dari wilayah ni juga tertutup oleh
vegetasi campuran.

Lokasi pengamatan 1: Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Foto diambil di Kec. Angata, Kab. Konawe Selatan
dengan koordinat: 04o 29’ 11,5” LS dan 122o 5’ 15,2” BT
Sumber: Bakosurtanal 2011
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Lokasi pengamatan 2: vegetasi yang tumbuh di daerah rawa. Foto diambil di Kec. Angata, Kab. Konawe Selatan
dengan koordinat:04o 27’ 27,8” LS dan 122o 8’ 16,6” BT
Sumber: Bakosurtanal 2011

Rawa pasang surut

Lokasi pengamatan 3: Rawa pasang surut di Lameroto, Kab. Bombana. Foto diambil di Lameroto, Kab. Bombana
		
dengan koordinat: 04o 44’ 28.2” LS dan 122o 0’ 17,9” BT
Sumber: Bakosurtanal 2011
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PeRBUKITAN di Bombana
Wilayah perbukitan ini merupakan
bagian dari kawasan Pegunungan Tangkeno
Todoha (952 mdpl) yang terletak di bagian
selatan Kabupaten Bombana. Secara
geomorfologi, perbukitan ini terbentuk
karena adanya tumbukan lempeng yang
kemudian muncul ke permukaan. Batuan
penyusun utama adalah batuan sekis yang
dicirikan dengan warna coklat kekuningan
serta berbentuk lembaran dan berlapislapis.
Wilayah perbukitan ini sebagian besar
masih tertutup hutan sedangkan sebagian
yang lain sudah dimanfaatkan oleh penduduk
sebagai permukiman, pusat pemerintahan,

lahan pertanian, dan pertambangan.
Meskipun demikian, ada beberapa wilayah
terbuka yang hanya ditumbuhi alang-alang
serta padang rumput.
Permukiman dan pusat pemerintahan
Kabupaten Bombana umumnya tertelak
diwilayah yang relative datar sedangkan
lahan pertanian berupa kebun sayur
banyak mengambil tempat diwilayahwilayah terjal dengan sistem penanaman
bertingkat (terasering). Disisi lain, aktifitas
penambangan pasir dan batu dilakukan di
lereng-lereng terjal. Kondisi ini tentu cukup
membahayakan terutama terkait potensi
runtuhnya batuan dan tanah longsor.

Lokasi pengamatan 1: Pegunungan Lipatan di Bombana. Foto diambil di Rawowatu, Kab. Bombana
dengan koordinat: 04o 44’ 26.3” LS dan 122o 0’ 5.4” BT
Sumber: Bakosurtanal 2011
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Citra Landsat warna hijau semu tahun 2006 dengan citra SRTM 90m tahun 2008. Pegunungan Lipatan di Kab. Bombana,
Prov. Sulawesi Tenggara
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Pulau Muna dan Pulau Buton
������

������

�

�����������
�

��

��

�����

�
���

�
���
���

�

��������

����

�����

��������
�����������������

�������������

�����

�� � � � � �

��������
����������
����������
����

��������������

������
���������

�����

��

������������������������������

�
��

�����������������������

��

������������������������������

��

��������������������������������

�������������������������

������

�����
Peta ekoregion

������

214

PERBUKITAN KARS MUNA
Pulau Muna secara administrasi
terbagi dalam 2 wilayah kabupaten. Bagian
selatan termasuk Kabupaten Buton,
sedangkan bagian utara masuk Kabupaten
Muna. Dari data informasi geospasial dasar,
luas Muna mencapai 2.951, 066 Km2. Tidak
sulit mencapai pulau di sebelah barat Buton
ini sebab sarana transportasi laut secara
reguler tiap hari singgah di pelabuhan Raha,
sebuah pelabuhan relatif besar di sisi utara
Pulau Muna. Sebelum merapat di Raha
yang merupakan Ibukota Kabupaten Muna
kita akan disuguhi indahnya tebing-tebing
terjal (clift) yang sepanjang pantai.
Bentang alam sebagian besar Pulau
Muna merupakan perbukitan kars dicirikan
adanya bukit-bukit kecil berupa kubahkubah (dome) kars yang mendominasi
pulau. Proses pelarutan material kars yang
terjadi di dalam maupun di luar dari sebuah
bukit kars akan menghasilkan kenampakan

alami. Proses pelarutan di dalam kubah kars
menyebabkan tebentuknya goa-goa alam,
sedangkan proses proses di luar permukaan
akan menghasilkan danau-danau alam yang
dikenal dengan isitilah doline.
Beberapa goa masih terawat hingga
kini dan berakses mudah antara lain Goa
Kabori dan Goa Metanduno. Di perkirakan
masih banyak goa alam yang masih belum
tersingkap dan berakses sulit. Goa di Muna
sangat istimewa karena terdapat peninggalan
prasejarah. Lukisan di dinding-dinding Goa
tentang binatang, tumbuhan, dan manusia
serta aktivitasnya dapat dijumpai. Lukisan
tersebut tidak luntur oleh rembesan air
yang berada di dinding-dinding goa, tetap
awet walaupun telah berumur ribuan tahun.
Jejak prasejarah tersebut membuktikan
bahwa Pulau Muna menjadi salah satu saksi
bisu kehidupan manusia masa silam.
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Tebing pantai (clift) di daerah Muna Selatan
Sumber: BIG, 2014

Clift
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Citra SRTM 90m tahun 2008. Perbukitan kars di Pulau Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.

217

Lokasi pengamatan 1: Lembah perbukitan kars di Muna.
Sumber: BIG, 2014

Bentang alam doline juga banyak
ditemukan di Pulau Muna, salah satunya
Danau Napabale. Danau alam berjarak
kurang lebih 20 Km arah selatan Raha ini
terbentuk secara alamiah. Ledokan atau
doline terisi oleh air. Volume air danau
bertambah besar menyebabkan kerucutkerucut kars yang berada di tengah atau
dikelilingi air semakin cepat proses
pelarutannya. Hal ini ditunjukkan terdapat
bentukan sisa kerucut di tengah Danau
Napabale. Ada yang unik dari Danau
Napabale, sisi selatan danau terdapat
sebuah lubang yang terhubung dengan
laut. Tak mengherankan rasa air danau
asin karena air laut dapat masuk melalui
lubang tersebut. Bagi nelayan setempat,

Danau
Napabale

Perbukitan kars berbentuk menara di Muna.
Sumber: BIG, 2014

lubang yang terhubung dengan laut menjadi
sarana untuk menuju ke laut setelah perahu
disandarkan di tepian danau.

Lokasi pengamatan 2: Danau Napabale di Muna.
Sumber: BIG, 2014
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PERBUKITAN KARS di buton
Gua-gua berstalaktit dan berstalakmit
banyak dijumpai di perbukitan sekitar Kota
Baubau, terutama di bagian selatan Baubau.
Terbentuknya gua karena terjadi proses
pelarutan batuan gamping. Ciri inilah yang
menunjukkan adanya bentang alam kars
Pulau Buton, disamping dijumpai beberapa
perbukitan berbentuk kubah-kubah kars.
Gua Lanto, Gua Lakasa, Gua Kamoimerupakan contoh bentukan akibat proses
karsifikasi atau pelarutan batuan. Bila menelusuri ke dalam gua, akan terlihat stalaktit
berbentuk kerucut terbalik menggantung di
dinding-dinding gua, sebaliknya di bagian
bawah terlihat stalakmit yang terus bertambah besar akibat tetesan air yang mengandung gamping. Beberapa titik bagian
atas dinding gua telah runtuh, diperkirakan
akibat pengeroposan bagian atas batuan
karena proses pelarutan yang terjadi secara

kontinyu.
Perbukitan kars (K2) Buton didominasi oleh penutup lahan berupa hutan lahan
kering sekunder dan perkebunan campuran.
Hutan lahan kering sekunder didaerah inisangat penting bagi kehidupan terutama
untuk menjaga ekosistem. Di daerah ini
banyak tersimpan sumber air bersih yang
bermanfaat bagi penduduk Buton. Khususnya Gua Lanto dan Gua Lakasa, bagian dasar
dari gua tersebut menjadi sumber air alami
yang dimanfaatkan penduduk setempat untuk kebutuhan rumah tangga. Keberadaan
gua-gua sebagai sumber air akan terancam
apabila konversi lahan di bagian atas berlangsung kontinyu tidak memperhatikan
lingkungan dan ekosistemnya. Untuk itu diperlukan tindakan arif dari pemerintah setempat dan didukung oleh masyarakatnya.

Perbukitan kars di pasarwajo
Sumber: BIG, 2014
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Citra SRTM 90m tahun 2008. Perbukitan kars di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.
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Lokasi pengamatan 1: Stalaktit di Gua Kamoi, Pulau Buton
yang berbentuk menyerupai tirai. Sumber : BIG, 2014

Lokasi pengamatan 1: Stalagmit di Gua Kamoi, Pulau Buton.
Sumber : BIG, 2014

Lokasi pengamatan 1: Sing hole di Gua Kamoi. Sumber : BIG,
2014

Lokasi pengamatan 2: Air bawah tanah yang mencirikan daerah kars di Gua Lanto, Kota Baubau, Pulau Buton.
Sumber : BIG, 2014

Lokasi pengamatan 3: Pantai Nirwana Betoambari di Pulau
Buton. Sumber : BIG, 2014
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PERBUKITAN STRUKTURAL di buton
Waktu tempuh Kota Baubau di pesisir barat Buton ke Pasarwajo di pesisir timur hanya 1 jam. Dalam
satu jam perjalanan, tersaji bentang alam pegunungan dan perbukitan struktural. Dari bentang alam
itu, tersimpan ribuan ton sumberdaya aspal. Sebuah sumberdaya yang mengangkat nama Buton sebagai
penghasil aspal kelas dunia.
Secara umum bentanglahan Pulau
Buton terbagi dalam 3 bagian utama. Bagian utara merupakan pegunungan struktural dan bagian yang relatif datar di pesisir
pantai. Bagian tengah, tepatnya di sebelah
utara jalan trans Baubau sampai Pasarwajo
sebagian merupakan perbukitan struktural
(S2) tempat penghasil aspal berkelas. Bagian selatan merupakan kompleks perbukitan berteras-teras pantai yang terangkat dan
kompleks perbukitan kars di sebelah selatan
Kota Baubau.
Perbukitan struktural bagian utara
Buton memiliki pola memanjang dari selatan ke utara. Beberapa ciri alam yang memperlihatkan bentukan struktural antara lain
bentuk blok sesar, keberadaan pegunungan
lipatan di pesisir utara Buton. Pegunungan
berpola memanjang yang membujur dari
barat daya ke timur laut adalah ciri dari pegunungan struktural bagian tengah Buton.
Kompleks ini dapat dilihat dalam sepanjang
perjalanan dari Kota Baubau ke Pasarwajo,
ibukota Kabupaten Buton. Di beberapa titik
pegunungan, terutama bagian kaki pegunungan, banyak usaha tambang aspal untuk
memenuhi permintaan aspal dari dalam
dan luar negeri.
Tutupan lahan di pegunungan struktural di Buton pada umumnya berupa hutan yang masih terpelihara dengan baik.
Penetapan kawasan sebagai kawasan hutan
lindung yang menempati sebagian besar
pegunungan struktural merupakan tindakan nyata menjaga keanekaragaman hayati
Buton. Cagar Alam Kakenauwe dan Suaka
Margasatwa Hutan Lambusango adalah dua

contoh nyata untuk menjaga kawasan hutan
lindung di Buton, sekaligus menjaga satwa
endemik Pulau Buton.

Tugu daerah penghasil aspal di Pasarwajo, Buton.
Sumber : BIG, 2014
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Citra SRTM 90m tahun 2008. Perbukitan struktural di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.
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Lokasi pengamatan 1: Perbukitan struktural di Wambuli, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Daerah ini merupakan
perbatasan antara perbukitan struktural dan perbukitan kars.
Sumber : BIG, 2014

Penambangan Aspal di daerah perbukitan struktural, Pulau
Buton.
Sumber : BIG, 2014

Singkapan perlapisan batuan yang menghasilkan
aspal.
Sumber : BIG, 2014
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BENTANG BUDAYA
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MASA
PRA AKSARA
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Liang Kabori dan Liang Metanduno
Pulau Muna adalah sebuah pulau berbentang alam unik. Gabungan antara fisik pulau berupa
kars dan lukisan prasejarah di goa-goa kars merupakan dua kombinasi keunikan itu. Menulis
tentang kars Muna tak akan lengkap bila belum mengungkap fenomena lukisan goa.

Pulau Muna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan
telah memulai kehidupannya sejak zaman prasejarah. Lingkungan dan kondisi alam Pulau Muna
yang memiliki perbukitan kars menjadi tempat yang cocok untuk menjadi tempat tinggal karena
banyaknya liang/gua yang merupakan salah satu ciri khas kawasan kars. Sebagaimana ciri khusus
kehidupan prasejarah bahwa manusia pada zaman itu kebanyakan memilih tempat tinggal pada
ketinggian yang memiliki liang.
Situs liang di Pulau Muna bentuknya beraneka ragam, liang yang berukuran besar dijadikan
sebagai tempat tinggal manusia pada masa prasejarah. Hal ini dapat dilihat dari penemuan
lukisan-lukisan purba di dinding liang mengenai aktivitas kehidupan manusia pada masa itu.
Salah satunya yang terdapat di Liang Metanduno dan Liang Kabori yang berada pada koordinat
040 53’ 54,1” LS, 1220 39’ 34,1” BT. Pembuatan ornamen-ornamen lukisan tersebut diperkirakan
terbuat dari campuran tanah liat dan getah pohon, sehingga tidak pudar dan hilang hingga kini.
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Foto: Liang Metanduno. Sumber: BIG, 2014.

Liang Metanduno memiliki panjang rongga liang 23 m, lebar mulut liang 21,9 m, tinggi
mulut liang 2,8 m, lebar perut liang 17,5 m, dan titik tertinggi langit-langit liang 7 meter. Pada Liang
Metanduno terdapat ratusan gambar jejak peradaban prasejarah yang didominasi gambar hewan
bertanduk. Hal inilah yang melatarbelakangi penamaan liang tersebut, di mana dalam bahasa Muna,
‘tandu’ berarti tanduk. Selain gambar hewan bertanduk terdapat juga terdapat pola beragam lain,
antara lain gambar pola kuda, babi, anjing, ular, lipan, perahu, matahari, manusia sedang berburu
dan berperang serta bentuk-bentuk geometrik lainnya.
Pola yang hampir sama ditemukan pula di Liang Kabori. Liang Kabori berasal dari bahasa
suku Muna yang berarti Liang tulis. Liang Kabori ini merupakan sebuah liang panjang yang cukup
dalam dan luas bila dibandingkan dengan liang yang lain, rongga Liang Kobori berukuran panjang
24 m, lebar 22 m, tinggi 6,5 m. Berbeda dengan liang lain, pada Liang Kabori ini terdapat pola khusus
yang berbentuk gambar dua perahu dengan layar berbentuk persegi panjang dan pola garis vertikal,
memiliki dayung dan kemudi, serta di dalamnya terdapat beberapa awak perahu.
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Foto: Pola Lukisan di Liang Metanduno berbentuk manusia sedang berburu dan berperang. Sumber: BIG, 2014.

Seni rupa prasejarah berupa lukisan
sederhana pada dinding-dinding gua dan batu
karang diperkirakan dimulai Zaman Mesolitikum
atau Zaman Batu Tengah pada masa manusia
berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka
yang menghuni liang membuat alat dan juga
melukiskan pengalaman, perjuangan, dan harapan
hidupnya di dinding-dinding liang atau di karang.

Dari berbagai aneka lukisan tersebut, tergambar
pola kehidupan masyarakat prasejarah yang
hidup di Pulau Muna mulai dari cara berburu dan
mengumpulkan makanan, berdapatasi dengan
lingkungan, berperang untuk mempertahankan
diri dari serangan musuh serta sistem kepercayaan
masyarakat pada masa itu.

Citra QuickBird menunjukkan Liang Metandunoi dan Liang Kabori terletak di Desa Mabolu, Kabupaten Muna,
Sulawesi Tenggara, yang berada di kawasan kubah-kubah kars.
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Foto: Mulut Liang Kabori. Sumber: BIG, 2014.

Luas liang yang menjadi tempat tinggal
mereka berkisar antara 50 hingga 300 meter
sehingga diperkirakan penghuninya antara 10
sampai 20 orang secara berkelompok. Pada
umumnya masyarakat pemburu dan pengumpul

yang tinggal dalam satu gua adalah kelompok
kerabat yang terdiri dari satu hingga tiga keluarga.
Setiap kelompok yang disebut band atau troop
hanya terdiri dari kerabat yang dipimpin oleh
seorang pria yang dianggap handal.

Foto: Pola Lukisan di Liang Kabori berbentuk orang, binatang, dan perahu dengan awaknya. Sumber: BIG, 2014.
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Leang Burung
di Maros
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Foto Mulut Leang Burung I di Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan.
Sumber: BIG, 2012
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Citra QuickBird menunjukkan lokasi Leang Burung di Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan.

Leang Burung

Gambar: Peta RBI, BIG menunjukkan letak Leang Burung di Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.
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Foto: Gambar telapak tangan di Leang Burung II di Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan.
Sumber: BIG, 2012

Leang Burung I dan II terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. ‘Leang’
dalam bahasa Maros adalah lubang atau gua.
Kedua leang tersebut hanya memiliki jarak 30
meter. Leang burung I dan Leang Burung II
merupakan gua dengan tipe kekar tiang yang
ditandai dengan langit-langit rongga gua yang
tinggi. Sebagai gua kars terdapat proses travertine seperti stalaktit dan stalagmit. Kedua gua
ini menghadap kearah barat dengan tinggi 20
m dan lebar 30 m.
Di dalam leang banyak ditemukan jejak
aktivitas manusia pra aksara seperti lukisan

dinding gua berupa gambar telapak tangan.,
alat batu sepih bilah, serta sampah dapur.
Berdasarkan temuan arkeologi tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut dahulu merupakan tempat tinggal manusia pra
aksara. Dari citra QuickBird, letak Leang Burung berada di kompleks perbukitan kars yang
sangat khas, yaitu berupa gundukan-gundukan
sebagai hasil proses pelarutan sehingga menghasilkan menara-menara kars.
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Taman Pra Sejarah Leang-Leang
di kab. pangkajane kepulauan

Foto: Taman pra sejarah leang-leang dengan batu gamping yang berbentuk menara dan tiangtiang kars di Kab. Pangkajane Kepulauan, Prov. Sulawesi Selatan.
Sumber: BIG, 2012.
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Citra QuickBird menunjukkan area taman pra sejarah Leang-leang di Kab. Pangkajane Kepulauan,
Prov. Sulawesi Selatan.

Taman Pra Sejarah Leang-Leang

Gambar: Peta RBI, BIG menunjukkan letak Taman Pra sejarah Liang-Liang di Kab. Pangkajane Kepulauan,
Provinsi Sulawesi Selatan.
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Taman prasejarah leang-leang terletak
di Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi
Selatan. Taman Pra sejarah leang-leang berada
pada deretan perbukitan kars. Perbukitan kars
di daerah ini sangat unik dan berbeda dengan
daerah lainnya di Indonesia. Di sekitar Taman
Pra sejarah terdapat menara-menara kars dan
beberapa gua. Menara-menara kars yang terbentuk memberikan nuansa keindahan tersendiri,
hal inilah yang menjadi daya tarik wisatawan.
Wisatawan dimanjakan dengan pemandangan
menara-menara kars yang menjulang tinggi sehingga cocok untuk diabadikan dalam sorotan
kamera.
Manusia purba memiliki ciri hidup memanfaatkan alam yang ada. Mereka membutuhkan tempat tinggal untuk berteduh dari
hujan maupun panasnya terik matahari, oleh
sebab itu mereka memilih gua-gua sebagai tempat tinggalnya. Dalam memilih tempat tinggal tentunya juga mempertimbangkan tingkat
keamanan maupun kenyamanan, contohnya:

ketersediaan air sebagai kebutuhan sehari-hari
dan gangguan binatang buas. Oleh karena itu
mereka mendiami gua-gua yang letaknya tidak jauh dari sungai. Salah satu gua yang cukup terkenal adalah Leang Pettakere. Menurut
para arkeolog Leang Pettakere pernah dihuni
oleh manusia purba sejak ribuan tahun sebelum masehi. Hal ini ditandai dengan terdapatnya lukisan-lukisan pra sejarah yang terdapat
di dinding gua berupa gambar babi rusa, dan
gambar telapak tangan. Gambar babi rusa yang
sedang melompat dengan panah di bagian jantungnya di cat berwarna merah. Gambar ini
kemungkinan mencerminkan aktifitas manusia
purba saat itu yaitu berburu. Sedangkan gambar telapak tangan di gua ini memiliki latar
belakang cat merah. Peninggalan budaya di Taman Prasejarah harus tetap dilestarikan karena
berada di perbukitan kars yang terus tergerus
oleh aktifitas manusia seperti aktifitas penambangan marmer.

Foto: Menara kars di area taman pra sejarah Leangleang sebagai hasil proses karstifikasi.
Sumber: BIG, 2012.

Foto: Gambar telapak tangan dan babi rusa di dinding dalam Gua
Pettakere yang terletak di area taman pra sejarah Leang-leang,
merupakan hasil karya seni jejak peninggalan manusia zaman pra
aksara. Sumber: BIG, 2012.
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Megalith Lembah Bada, Poso,
Prov. Sulawesi Tengah

Jejak prasejarah tersembunyi di antara pegunungan Poso yang
mengapit sebuah lembah sempit bernama Bada. Perlu stamina
fisik prima untuk sampai ke Bada, lembah tujuan demi melihat jejak
tersebut. Dari tepian barat Danau Poso, sebuah perjalanan berawal.
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Citra Alos Komposisi 421 tahun 2008 dengan SRTM 90m tahun 2002,
Sebarang patung megalith di lembah Bada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Lembah Bada menyimpan sejarah
megalitik. Salah satu lokasi yang begitu kental
dengan situs megalitik adalah Desa Bewa. Satu
patung kecil sebagai penanda kawasan peninggalan situs megalitik menjadi penciri desa ini.
Patung megalitik sebagai penanda di Desa
Bewa terbuat dari bahan sekis dihadapkan ke
arah utara (ke Bukit Sepe) darimana patung
ini berasal.
Salah satu benda purbakala penting di
Bada adalah patung-patung yang terbuat dari

granit berukuran besar. Patung diberi nama
sesuai dengan lokasi penemuannya seperti
patung Palindo, patung Langkabulawa, patung Tarae Roe, patung Torompana, dan Loga.
Hampir semua patung menghadap ke arah
barat. Di balik kekokohan patung-patung
Lembah Bada, banyak tersimpan cerita lokal
masyarakat Bada yang menginterpretasi keberadaan patung dikaitkan dengan kekuatan
dan kesejahteraan mereka.
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Bukit Sepe, bukit landai kaki dari pegunungan di sebelah utaranya yang berbatasan
dengan lembah Sungai Lairiang di selatannya.
Di sini dijumpai arca batu magalitik paling besar yang disebut arca Palindo, bertanda kelamin
laki-laki, yang terbuat dari batu granit yang sangat keras. Patung sudah miring ke arah selatan,
tetapi wajahnya dihadapkan ke arah barat. Di
daerah ini sudah ditata sebagai tempat kunjungan wisata. Ladang-ladang di sekitar Sepe masih menyimpan beberapa patung/arca megalitik
lagi. Bongkah-bongkah granit berukuran lebih
dari 3 – 5 m yang diperkirakan hasil longsoran
dari hulu, berserakan di ladang-ladang penduduk.
Di dataran sungai Lairiang di Bomba, daerah yang lebih tinggi yang diperkirakan bekas
danau, sekarang menjadi sawah yang subur. Di
bagian kering kaki perbukitan, terdapat sebuah
arca megalitik dengan nama Langkabulawa,
bertanda kelamin perempuan, terbuat dari

granit. Wajah arca ini juga dihadapkan ke arah
barat. Sudah ditata sebagai tempat kunjungan
wisata, tetapi masih kurang terawat.
Pengembangan wisata Lembah Bada
ke depan sangat diperlukan karena wilayah
ini memiliki panorama alam dan sejarah masa
lalu yang layak diketahui generasi mendatang.
Paket wisata Danau Poso dilanjutkan dengan
geotrek menuju Lembah Bada menjadi sesuatu
yang menarik apabila dikembangkan di masa
mendatang.

Lokasi pengamatan 2: Arca Palindo
Sumber: Bakosurtanal, 2011

lokasi Pengamatan 1. Patung sebagai tugu penanda
kawasan peninggalan megalitik di Desa Bewa, Kec.
Lore Selatan, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah.
Sumber: Bakosurtanal, 2011

Arca Langkabulawa
Sumber: Bakosurtanal, 2011
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Taman Purbakala Watunonju
Provinsi. Sulawesi Tengah

Citra Alos Komposit 421 tahun 2008. Taman Purbakala Watunonju yang terletak di Desa Watunonju, Kecamatan Sigibiromaru,
Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
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Citra QuickBird komposit 321. Lokasi Taman Purbakala Watunonju yang terletak di Desa Watunonju,
Kecamatan Sigibiromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Lembah Graben Palu meninggalkan
bekas kebudayaan purbakala yang jejaknya
dapat dilihat di Taman Purbakala Watunonju
di Desa Watunonju, Kecamatan Sigibiromaru,
Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. tepatnya kearah tenggara dari kota Palu, pening-

galan arkeologi berupa lumpang-lumpang batu
Megalitik. Lumpang-lumpang batu sebanyak 13
umumnya dari bahan batu granit (hanya satu
dari bahan batu sekis) dikumpulkan dari kampung-kampung yang tadinya terserak di suatu
taman.

Foto: Kondisi lahan pertanian di sekitar Taman Purbakala Watunonju
di Desa Watunonju, menurut rencana pola ruang Provinsi Sulawesi
Tengah merupakan kawasan pertanian.
Sumber: Bakosurtanal, 2011
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Foto: Lumpang megalitik
Sumber: Bakosurtanal, 2011

Secara morfologis, kampung-kampung
di Kecamatan Sigibiromaru merupakan dataran
dan pegunungan yang terdapat lembah-lembah tertoreh sungai yang cukup dalam. Permukaan morfologi di Desa Watunonju umumnya
relatif datar dengan kondisi tanah subur. Desa
Watunonju tersebut juga dilewati oleh aliran
Sungai Sambira. Kondisi ini sangat mendukung
berbagai aktifitas masyarakat saat ini maupun

Foto: Sebaran lumpang megalitik.
Sumber: Bakosurtanal, 2011

masyarakat zaman dahulu. Oleh sebab itu daerah ini sudah dihuni oleh masyarakat dari zaman dahulu, hal ini dibuktikan dengan adanya
sisa-sisa peninggalan arkeologi di Taman Purbakala Watunonju. Dalam rencana pola ruang,
kawasan taman purbakala ini berada di sekitar
kawasan pertanian, situs ini telah ditetapkan
sebagai kawasan wisata budaya oleh pemerintah daerah.
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MASA
KERAJAAN
ISLAM
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Peta Masa Kesultanan Islam
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Benteng Keraton Buton

Benteng Keraton Buton atau Benteng Wolio terletak di Kelurahan Melai Kecamatan
Wolio, Kota Baubau Provinsi Sulawesi
Tenggara berada pada titik koordinat 050
28’ 24” LS, 1220 36’ 06,4” BT. Benteng Keraton Wolio adalah peninggalan Kerajaan
Buton dan telah terdaftar dalam Guiness
of Record tahun 2006 dan juga rekor MURI
sebagai benteng terluas di dunia dengan
panjang mencapai 2740 meter dan luas
23.375 meter.
Benteng ini merupakan bangunan
yang unik karena menyerupai huruf “dal”
dalam aksara Arab dan tersusun dari batu
karang dengan menggunakan perekat
berupa adonan kapur dicampur cairan pu-

tih telur. Tinggi dan tebal temboknya tidak
sama, mengikuti kontur tanah atau lereng
bukit. Dari utara sampai timur ketinggian
bentang antara 8 hingga 10 meter, sementara pada sisi barat, selatan, sebagian di
timur ketinggiannya antara 3 sampai 5 meter, dan dengan tebal rata-rata 2 meter. Benteng ini dilengkapi empat buah boka-boka
(bastion sudut), 12 baluara (bastion), 12 lawana (pintu gerbang), batu tundo (tembok
keliling), parit, dan alat persenjataan. Tiap
pintu gerbang (lawana) dan bastion dikawal
empat sampai enam meriam. Pada pojok
kanan sebelah selatan terdapat godanaoba (gudang mesiu) dan gudang peluru di
sebelah kiri.
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Citra QuickBird menunjukkan bentuk Benteng Keraton Buton beserta komplek
permukiman didalamnya.

keterangan:
: garis profil
A
B

A

Benteng
Keraton Buton

B

Gambar: Peta RBI BIG menunjukkan letak Benteng Keraton Buton.
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Gambar: Penampang melintang menggambarkan letak Benteng Keraton Buton yang berada diatas perbukitan kars.

Foto: Salah satu pintu gerbang Benteng Keraton Buton.
Sumber: BIG, 2014.

Foto: Salah satu bastion di Benteng Keraton.
Sumber: BIG, 2014.

Foto: Salah satu pintu gerbang Benteng Keraton Buton.
Sumber: BIG, 2014.

Foto: Meriam yang ditempatkan pada salah satu dinding
Benteng Keraton Buton. Sumber: BIG, 2014.
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Foto: Pemukiman di dalam Benteng Keraton Buton.
Sumber: BIG, 2014.

Foto: Masjid Agung Keraton Buton di dalam Komplek
Benteng Keraton Buton. Sumber: BIG, 2014.

Foto: Baruga di depak Masjid Agung. Baruga ini terdapat
di dalam komplek Benteng Keraton. Baruga pada zaman
kesultanan berfungsi sebagai tempat berkumpul para sultan
untuk melakukan upacara ataupun untuk membahas maslahmasalah Ekonomi, Politik dan permasalahan penting lainnya.
Sumber: BIG, 2014.

Benteng ini dibangun abad ke-16 oleh Sultan
Buton III (1591-1596) dan diteruskan hingga
masa Sultan Buton VI (1632-1645). Benteng
ini berfungsi sebagai pertahanan yang berupa
tembok keliling guna melindungi istana (kamali) dan lingkungannya. Di dalam benteng
terdapat bangunan mesjid, istana, makam para
Sultan Buton dan pejabat tinggi kesultanan, dan
perkampungan adat asli Buton.
Didalam komplek Benteng Keraton Buton terdapat beberapa bangunan penting peninggalan
Kesultanan buton beserta rumah-rumah penduduk. Bangunan penting tersebut meliputi
Masjid Agung Keraton Buton, Baruga dan Kasulana Tombi (Tiang Bendera). Masjid Agung
Keraton Buton, Masjid Al-Muqarrabin Syafyi
Shaful Mu’min yang lebih akrab disebut Masjid
Agung Wolio atau Masjid Agung Keraton Buton
ini merupakan masjid tertua di Sulawesi Tenggara dan dibangun tahun 1712 oleh Sultan Buton ke-19, Sultan Sakuiddin Darul Alam. Dalam
usianya yang telah mencapai 300 tahun, Masjid Agung Wolio telah mengalami 5 kali renovasi tanpa mengubah bentuk aslinya. Berbagai
tradisi dalam menjalankan ibadah yang telah
berlangsung ratusan tahun juga masih dipertahankan di mesjid ini. Setiap Hari Jum’at para
perangkat mesjid menggunakan pakaian adat.

Foto: Kasulana Tombi (Tiang Bendera). Di utara Masjid
Agung Keraton Buton berdiri sebuah tiang bendera berusia
300 tahun yang disebut sebagai Kasulana Tombi. Tiang ini
didirikan pada pemerintahan Sultan Buton ke-19 pada tahun 1712 sebagai tempat mengibarkan Tombi Longa-Longa
(bendera Kerajaan Buton) dalam berbagai peristiwa kenegaraan. Kaualana Tombi memiliki tinggi 21 meter dengan
empat buah penyangga Sumber: BIG, 2014.
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BENTENG TAKIMPO LIPUGENA

Citra QuickBird menunjukkan bentuk Benteng Takimpo Lipugena di Kecamatan Pasarwajo,
Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain Benteng Keraton terdapat juga
benteng-benteng lain yang ada di Pulau Buton. Salah satunya ada di Kampung Lipugena,
Kel./Desa Takimpu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara.
Benteng Takimpo Lipugena atau Benteng Lipugena berada pada titik koordinat 050 32’ 48,1”
LS, 1220 51’ 05” BT, berbatasan dengan laut di
sebelah utara dan dengan kebun penduduk di
batas timur, barat dan selatannya.
Pada umumnya, struktur benteng-benteng yang ada di Buton memiliki bentuk yang
hampir sama, hanya dibedakan ukuran dan luasnya. Benteng Takimpo Lipugena ini memiliki
sekitar 2500 meter persegi dengan dinding setinggi 1,42 meter dan tebal 1.13 meter. Seperti

halnya di Benteng Keraton Buton, disini juga
terdapat Baruga dan Mesjid yang posisinya berdampingan, selain itu terdapat juga beberapa
situs di dalamnya, seperti Batu Ponu atau batu
penyu dan makam. Menurut masyarakat letak
Baruga dan Mesjid yang berdampingan memiliki makna bahwa antara agama dan adat harus
sejalan dalam pengamalannya di kehidupan sehari-hari. Selain itu, di dalam kawasan benteng
juga terdapat 5 Lawa atau pintu gerbang. Benteng ini diperkirakan dibangun pada periodesasi Islam abad ke 13 dan merupakan pemukiman Parabella dan turunannya (Pemimpin
adat) yang mendapatkan pengakuan dari Kesultanan Buton.
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Foto: Pintu masuk Benteng Takimpu Sumber: BIG, 2014.

Benteng ini awalnya berfungsi sebagai
benteng pertahanan dan saat ini difungsikan
sebagai objek wisata. Untuk mengunjungi benteng yang berada di puncak bukit ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit dari perkampungan karena letaknya yang berada di atas bukit.
Karena terletak di atas bukit, maka dari kawasan
benteng Lipugena dapat terlihat pemandangan

Foto: Baruga dan Mesjid yang letaknya berdampingan.
Sumber: BIG, 2014.

seluruh Kota Pasarwajo khususnya aktivitas di
tengah teluk. Namun, saat ini kondisi benteng
kurang terawat karena sepinya pengunjung, sehingga warga sekitar memanfaatkan lahan di
benteng tersebut sebagai ladang perkebunan.
Selain itu tempat ini juga kerap digunakan untuk lokasi pertapaan atau ritual khusus oleh
masyarakat sekitar.

Foto: Salah satu Lawa di Benteng Takimpu
Sumber: BIG, 2014.
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BENTENG LOJI, MUNA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Citra SRTM tahun 2006, Benteng Loji, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain di Pulau Buton, Muna juga menyimpan jejak arkeologis dari masa kerajaan kuno
berupa benteng. Salah satunya adalah Benteng
Loji yang berada di kawasan perbukitan kars
pada koordinat: 040 53’ 28” LS, 1220 39’ 06”
BT. Untuk mencapai benteng ini membutuhkan usaha yang cukup besar megingat letaknya
yang berada di puncak bukit tanpa akses jalan
yang bisa dilewati kendaraan. Karena letaknya
yang sulit dijangkau maka kondisi benteng ini
pun menjadi tidak terawat, bahkan tidak banyak yang mengetahui adanya benteng di dae-

rah tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat
sekitar, Loji tersebut adalah benteng pertahanan kerajaan kuno. Benteng Loji ini dibangun
dengan susunan batu yang melingkari bukit,
dengan ketebalan dinding benteng 1 meter dan
ketinggian bervariasi dari 1,5 hingga 1,7 meter.
Terdapat banyak lubang-lubang unik pada susunan batu di sekeliling benteng yang berfungsi
sebagai lubang pengamatan atau lubang bidik.
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Citra QuickBird tahun 2008, Benteng Loji, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kondisi Benteng Loji yang tidak terawat.
Sumber: BIG, 2014

Lubang di dinding benteng yang berfungsi sebagai lubang
pengamatan atau lubang bidik.
Sumber: BIG, 2014

254

BENTENG LATOMPOI, MUNA,
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Citra SRTM tahun 2006, Benteng Latompui, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Salah satu benteng lain yang kini keberadaannya terancam yaitu Benteng Kuno latompui, terletak di Pulau Muna pada koordinat 040 52’ 21”
LS, 1220 33’ 00” BT. Benteng ini terletak di areal
perkebunan warga. Kondisi benteng saat ini banyak dipenuhi belukar dan tanaman liar, susunan
batu yang menjadi formasi dinding benteng pun
sebagian besar sudah mengalami kerusakan.

Dinding Benteng Latompui yang sudah tidak utuh lagi.
Sumber: BIG, 2014
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Citra QuickBird tahun 2008, Benteng Latompui, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kondisi Benteng Latompui yang sudah ditumbuhi tanaman liar. Sumber:
BIG, 2014
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KESULTANAN BONE
Bone merupakan salah satu kerajaan
yang terletak di wilayah Sulawesi bagian barat
daya atau tepatnya di daerah Provinsi Sulwesi
Selatan saat ini. Kerajaan Bone berdiri pada
abad XIV atau di tahun 1330. Pada mulanya sebelum berbentuk kerajaan, wilayah Bone terdiri
dari 7 kampung yang seringkali terlibat konflik
antara satu dengan yang lainnya. Konflik tersebut mereda setelah kemunculan To Manurung
yang dipercaya untuk menjadi pemimpin di
Bone dan diangkat menjadi raja pertama untuk
masayarakat Bone. Sistem pemerintahan Kerajaan Bone sangat menghargai dan menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat, hal ini terlihat dari
sistem pemilihan pemimpin yang berdasarkan
hasil musyawarah para Kaula.
Perubahan sistem kerajaan menjadi kesultanan dimulai ketika Kerajaan Bone ditaklukan oleh Kerajaan Gowa-Tallo pada tahun 1611
dalam rangka perluasan kekuasaan dan menjadikan kerajaan-kerajaan lain bercorak Islam.
Setelah ditaklukan Raja Bone masuk ke agama
Islam dan diberikan gelar Sultan Adam. Sejak
berakhirnya kekuasaan Gowa, Bone menjadi
penguasa utama di bawah pengaruh Belanda
di Sulawesi Selatan dan sekitarnya pada tahun
1666.

Masa kejayaan Bone terletak pada masa
kepemimpinan Aru Palaka, ia memerintah
Bone pada tahun 1672-1699. Aru Palaka merupakan sosok raja yang sangat benci penjajahan
dan penindasan. Aru Palaka berperan besar
pada saat berhasil merebut Makassar dan mempersatukan kerajaan-kerajaan Bugis sehigga ia
terkenal sebagai Raja Bugis. Pada Mei 1950,
Bone menghapus sistem pemerintahaanya dan
menyatakan diri bergabung dengan Republik
Indonesia untuk menjadi wilayah kedaulatannya.
Saat ini peninggalan-peninggalan sejarah Kesultanan Bone disimpan di Museum
Lapamawoi di pusat Kota Watampone. Museum tersebut awalnya merupakan bangunan
tempat tinggal raja Bone XXXI Andi Mapanyukki. Museum ini berisi benda-benda seni
dan budaya tradisional, foto-foto Raja Bone
beserta keturunan bangsawan Bone, berbagai
jenis benda pusaka, pakaian dan aksesoris tradisional serta benda-benda yang biasa digunakan dalam upacara adat Bone.

Museum Lapamowai di Kota Watampone
Sumber: boneonline.blokspot.com

Masjid tua di Watampone
Sumber: telukpalu.com
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KESULTANAN BANGGAI
Wilayah Banggai sudah dikenal sejak
abad ke 13, sebagaimana termuat dalam buku
Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun saka 1478/1365 M dengan
sebutan Benggawi. Sebelum menjadi Kerajaan
Besar, Benggawi (Banggai) terdiri dari beberapa wilayah kecil yang otonom yaitu: Babolau,
Kookini, Singgolok, dan Katapean. Pada awal
abad ke-16, empat wilayah tersebut dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Di tangan Panglima Perang Kesultanan Ternate, Adi Cokro,
wilayah-wilayah tersebut mampu dipersatukan
hingga akhirnya ia dianggap sebagai pendiri
Kerajaan Banggai. Adi Cokro tercatat pula sebagai orang yang memasukan agama Islam ke
Banggai.
Kesultanan Banggai juga merupakan
salah satu kerajaan islam yang telah menerapkan sistem demokrasi dalam hal pemilihan
kepemimpinan. Sistem demokrasi juga terlihat dalam menjalankan roda pemerintahan, di
mana raja dibantu oleh empat menteri (sering
disebut juga dengan nama komisi empat) yaitu
Mayor Ngopa yang merupakan Raja Muda,

Keraton Banggai.
Sumber: telukpalu.com

Kapitan laut yang merupakan panglima perang, Hukum Tua yang merupakan Pengadilan
dan Jogugu yang merupakan staff yang mengatur dalam negeri kerajaan Banggai.
Sistem pemerintahan kerajaan di banggai
berakhir sampai dengan raja yang ke 20 yaitu
Syukuran Aminuddin Amir wafat pada tahun
1957. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan peraturan Pemerintah No.33
Tahun 1952, tanggal 12 Agustus 1952, daerah
otonom federasi Kerajaan Banggai dihapus
pula menjadi dua kabupaten (Daswati II). Masing-masing, Kabupaten Donggala yang beribukota Donggala dan Poso yang berkedudukan
di Poso. Sedangkan Swapraja Banggai termasuk bagian dari Kabupaten Poso.
Jejak peninggalan sejarah kesultanan
Banggai masih terlihat sampai sekarang. Terlihat dari peninggalan kesultanan Banggai
berupa Keraton Raja Banggai yang menyimpan
peninggalan raja-raja seperti pakaian, payung
kerajaan, keris kerajaan dan alat-alat musik
tradisional.
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Citra SRTM tahun 2006. Keraton Banggai di Kab. Kepulauan Banggai.
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MASA
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Peta Peninggalan Masa Kolonial
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Benteng Portugis Di Amurang
Benteng Amurang terletak di Desa
Uwuran Satu, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Benteng ini merupakan
peninggalan bangsa Portugis yang mendarat di
Sulawesi Utara pada abad 16 untuk mendapatkan kekayaan alam berupa rempah-rempah.
Benteng Amurang dibangun Portugis untuk
melindungi aktivitas perdagangan mereka di
Amurang dari ancaman perompak. Selain itu,
benteng ini juga dijadikan sebagai pusat penaklukan Portugis ke wilayah Minahasa lainnya.
Bangunan Benteng Amurang yang dapat
dijumpai saat ini merupakan sisa dari bangunan benteng di masa lalu. Kehancuran Benteng
Amurang disebabkan oleh gempuran pasukan
sekutu terhadap pasukan Jepang pada saat perang dunia II. Ketika masih utuh, Benteng Amurang berdiri di atas tanah dengan luas sekitar
tiga hektar yang dilengkapi dengan meriam

yang mengarah ke laut dan berbagai fasilitas
militer lainnya, serta sebuah kapel (gereja keci).
Kini, sisa dari Benteng Amurang hanyalah sebuah bangunan berbentuk setengah lingkaran
dengan tinggi sekitar tiga meter di atas tanah
seluas 25 x 50 meter persegi.
Di daerah Amurang diperkirakan masih banyak tertimbun benda-benda peninggalan sejarah kolonial. Ketika warga melakukan
penggalian untuk pembangunan rumah, sering
ditemukan uang koin buatan Portugis, Belanda,
Prancis, Cina, dan Amerika Serikat (AS). Selain
uang koin, benda-benda peninggalan sejarah
itu juga berupa porselen-porselen buatan Tiongkok, bahkan tulang-tulang orang Portugis, Belanda, dan Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa
Amurang dulunya merupakan kota bandar yang
penting untuk perdagangan rempah-rempah di
Indoensia bagian timur.

Citra Ikonos tahun 2006. Benteng Portugis di Amurang di Makassar, Prov. Sulawesi Utara.
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BENTENG ROTERDAM,
MAKASSAR
Benteng roterdam di Makassar merupakan benteng peninggalan kerajaan Gowa – Tallo yang
berlokasi di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar. Secara fisiografis, letak Kota Makassar
berada pada daerah dataran banjir dan dataran aluvial Sungai Jeneberang, serta sebagian lagi merupakan dataran aluvial pantai dan menjadi outlet dari DAS Jeneberang. Berdasarkan analisa kontur
diketahui bahwa daerah Makassar berada pada elevasi diantara 0-5 meter dari permukaan air laut.
Sedangkan secara geologi Secara Geologi daerah pesisir Kota Makassar merupakan pasir, kerikil,
lempung lumpur, serta batugamping koral. Penyebaran tanah ini terutama di daerah dataran antara
perbukitan, tanggul sungai, rawa belakang sungai, dataran aluvial, sebagian dataran struktural berelief datar, landform struktural/ tektonik, dan dataran/ perbukitan volkanik.
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Fakta dilapangan menunjukkan bahwa daerah Makassar sudah jarang ditemukan lahan kosong. Kota ini direkomendasikan sebagai kawasan budidaya karena tidak ditemukan lagi lahan yang
memiliki syarat sebagai kawasan lindung.

Salah satu sudut reruntuhan Benteng Roterdam di Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan.
Sumber: BIG, 2012
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Citra Ikonos tahun 2006. Benteng Roterdam di Makassar, Prov. Sulawesi Selatan.

Benteng Roterdam

Peta RBI menggambarkan posisi Benteng Roterdam terhadap Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan.
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BENTENG SOMBA OPU, MAKASSAR
Benteng Somba Opu terletak di Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Benteng ini merupakan peninggalan Kesultanan
Gowa yang dibangun pada abad ke 16 oleh
Raja Gowa yang ke sembilan, Daeng Matanre
Karaeng Tumpa’risi Kallonna. Pada saat itu,
Benteng Somba Opu menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai dikunjungi kapal-kapal dagang dari Asia dan Eropa.
Benteng Somba Opu kembali ditemukan
oleh sejumlah ilmuan pada tahun 1980 setelah
sebelumnya tidak diketehui keberadaannya
karena dihancurkan VOC dan tertimbum oleh

sedimen dari laut. Bahkan, bentuk benteng
secara utuh hingga saat ini masih belum jelas
karena masih terdapat beberapa bagian benteng
yang masih tertimbun tanah. Benteng Somba
Opu direkonstruski pada tahun 1990 sehingga
pada saat ini menjadi salah satu objek wisata di
Sulawesi Selatan. Di beteng ini terdapat sebuah
meriam sepanjang 9 meter dengan bobot 9.500
kg. Saat ini, Benteng Somba Opu menjadi komplek miniatur budaya Sulawesi Selatan yang
memiliki sejumlah rumah tradisonal khas Sulawesi Selatan, seperti rumah tradisional suku
Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja.

Citra Ikonos tahun 2006. Benteng Portugis di Amurang di Makassar, Prov. Sulawesi Utara.
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MASA
KEPENDUDUKAN
JEPANG
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BUNKER JEPANG, KENDARI

Citra QuickBird tahun 2006. Lokasi bunker Jepang di sekitar Teluk Kendari
berada di daerah permukiman penduduk.
Sumber: BIG, 2014

U
Lokasi
Teluk Bunker
Kendari Jepang

S

Perbukitan struktural

Penampang melintang letak bunker Jepang di sekitar Teluk Kendari.
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Sulawesi Tenggara selain terkenal sebagai provinsi seribu
benteng, juga terkenal dengan Provinsi Seribu Bunker. Bunkerbunker peninggalan tentara Jepang pada masa perang dunia kedua
ini, banyak tersebar hampir diseluruh wilayah provinsi, khususnya
di Kota Kendari. Namun banyak dari bunker tersebut yang sudah
tidak terawat, bahkan sudah banyak yang dibongkar untuk kepentingan pembangunan infrastruktur lain. Salah satu bunker masih
tersisa terdapat di pekarangan rumah dinas TNI AD, namun kondisinya juga kurang terawat.

Bunker Jepang di Kendari merupakan tempat persembunyian
penduduk waktu masa pendudukan Jepang.
Sumber: BIG, 2014
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BUDAYA MASA KINI
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Budaya Toraja
Tanatoraja menawarkan pesona bentang alam pegunungan dan kekayaan budaya. Rumah Tongkonan, kubur di lereng terjal bebatuan dan ritual budaya kematian, merupakan beberapa budaya
yang seolah menyatu tak terpisahkan dengan alam pegunungan. Menjejakkan kaki di bumi Toraja,
mengajak kita menelusuri alam sekaligus budayanya.

Toraja berada di pedalaman Sulawesi. Ditempuh
kurang lebih 8 jam dari Makassar menyusuri pantai
barat Sulawesi Selatan, berlanjut menuju pegunungan
di Enrekang hingga sampai ke Tanatoraja. Bentang
alam Tanatoraja berupa lembah subur nan luas, dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan terjal. Lembah
yang luas tersebut berpusat di Kota Makale di sisi selatan hingga ke utara di Makale. Dua pusat keramaian
ini merupakan ibukota Kabupaten Tanatoraja dan Kabupaten Tanatoraja Utara, sekaligus sebagai pusat budaya Toraja. Dua budaya yang masih terpelihara hingga kini yaitu rumah adat dan ritual budaya kematian
warga Toraja.
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Makam di lereng perbukitan struktural berbatuan
granit di daerah Toraja. Provinsi Sulawesi Tengah.
Sumber: Bakosurtanal, 2011
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Tongkonan, demikian nama sebuah
bentuk rumah adat Toraja, berasal dari kata
tongkon yang bermakna menduduki atau tempat duduk. Dahulu, rumah ini sebagai tempat
duduk dan berkumpulnya bangsawan Toraja
membicarakan kehidupan sehari-hari. Secara
sekilas, bentuk atapnya mirip tanduk binatang
atau mirip sebuah perahu terbalik. Tongkonan
merupakan rumah panggung yang terbuat dari
kayu. Susunan kayu tidak berpaku menopang
sebuah atap melengkung di bagian atasnya.
Bagian atap dilapisi ijuk penahan panas dan
hujan. Dari bahan penyusun dan bentuknya,
jelaslah bahwa nenek moyang Toraja sudah
mengenal kearifan lokal dan mempunyai cita
rasa seni yang tinggi. Rumah Tongkonan dapat
dilihat di permukiman warga. Namun apabila
ingin melihat Tongkonan yang mengelompok,
disarankan mengunjungi Kete Kesu, sebuah
tempat asri di perbukitan kars sebelah selatan
Rantepao.
Budaya Toraja lain yang masih terpelihara adalah upacara kematian sekaligus peleRumah Adat Tongkonan merupakan rumah Adat Suku Toraja
Sumber: Bakosurtanal, 2011

takan mayat di lubang dinding bebatuan dan
di goa perbukitan. Setiap warga Toraja yang
meninggal dunia maka ahli waris mengadakan
ritual/upacara khusus dengan menyembelih
kerbau. Beaya yang dibutuhkan tidak murah.
Semakin tinggi status sosialnya, maka beaya
akan semakin besar karena jumlah kerbau yang
disembelih bertambah banyak. Bila keluarga
yang ditinggalkan melakukan upacara dengan
menyembelih kerbau putih atau albino maka
beaya semakin membengkak. Setelah upacara
selesai, mayat diletakkan di lubang-lubang buatan pada dinding terjal bebatuan dan disimpan
dalam goa. Yang sangat menarik adalah makam
di dinding perbukitan struktural berbatuan
granit. Batu granit yang cukup keras dipahat
menjadi lubang-lubang memanjang untuk meletakkan peti jenazah. Hal ini merupakan budaya masyarakat Toraja yang terus dilestarikan
sampai saat ini.
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Citra Aster 30 meter tahun 2008. Salah satu lokasi makam Suku Toraja yang berada di dinding perbukitan struktural.

Citra SPOT 5, tahun 2008. Salah satu lokasi makam Suku Toraja yang berada di dinding perbukitan struktural.
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REKLAMASI PANTAI, MANADO
Manado, sebagai ibu kota dari provinsi
Sulawesi Utara mempunyai potensi ekonomi
yang sangat besar. Berada di pantai yang
letaknya di hampir ujung utara pulau Sulawesi,
dan merupakan magnet untuk penduduk dari
daerah sekitarnya. Seperti kota besar lainnya,
dengan pertumbuhan penduduk yang semakin
besar,kebutuhan akan tanah menjadi semakin
vital. Tanah merupakan unsur alam yang tidak
dapat terbarukan, karena itu mulai terpikirkan
ide untuk melakukan reklamasi, untuk
memenuhi kebutuhan akan ruang. Reklamasi
adalah suatu proses pengurukan wilayah pantai
menjadi wilayah daratan.
Reklamasi pertama kali dilakukan
pada tahun 1980 di daerah Boulevard untuk
kepentingan pembangunan jalan. Reklamasi

Pemandangan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
Sumber: Bakosurtanal, 2011

bertujuan untuk menata dalam rangka
memperlancar transportasi di kota Manado.
Boulevard merupakan kawasan reklamasi
pantai terpanjang di Indonesia,pantai yang
direklamasi untuk jalan sepanjang 4,3 km
dari panjang garis pantai Manado 18,7 km.
Pembangunannya diresmikan tahun 1993. Dua
tahun setelah jalan diresmikan, yaitu tahun
1995, pemerintah mengijinkan pengembang
(developer) mereklamasi pantai yang kedua
untuk kegiatan bisnis. Panjang pantai yang
direklamasi sama dengan panjang jalan, yaitu
4,3 km dengan lebar antara 100-150 meter,
sehingga luas total pantai yang direklamasi
67 Ha(Devisologi, 2014). Pada lahan hasil
reklamasi terdapat sejumlah hotel berbintang,
restoran, kafe, toko dan ruko yang memagari
pesisirnya dengan jumlah yang tak terhitung.
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Citra QuickBird tahun 2003,2009, dan 2014 menunjukkan adanya penambahan area reklamasi pantai di sekitar Teluk Manado.

Apabila memandang dari lokasi reklamasi kearah laut, kita akan dapat melihat pemandangan gunung Manado Tua dengan ketinggian
sekitar 655 meter yang menjulang tinggi di tengah laut, juga pulau Bunaken dan Siladen yang

Kota Manado

tampak bergelombang menuju puncaknya yang
memiliki ketinggian 200 meter. Sedangfkan ke
arah darat, kita akan dapat melihat pemandangan berupa perbukitanyang menjadi cakrawala
kota Manado.
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REKLAMASI PANTAI, MAKASSAR
Reklamasi pantai sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan lahan perkotaan menjadi dianggap penting karena semakin sempitnya wilayah daratan. Kebutuhan dan manfaat
reklamasi dapat dilihat dari aspek tata guna
lahan, aspek pengelolaan pantai dan ekonomi.
Tata ruang suatu wilayah tertentu kadang dibutuhkan untuk direklamasi agar dapat berdaya
dan berhasil guna. Reklamasi di perkotaan
biasanya diorientasikan bagi berbagai fasilitas
keperluan pengembangan kota, antara lain,
pelabuhan, industri, wisata atau pemukiman
dll. Reklamasi biasanya dilakukan pada perairan yang dangkal agar lebih bermanfaat.
Reklamasi pantai di wilayah pesisir
Kota Makassar direncanakan sepanjang 33
kilometer,mengacu pada Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar,
Maros, Sungguminasa danTakalar (Mamminasata). Reklamasi pantai kota Makassar diperuntukkan kawasan bisnis global terpadu, dan
tanah hasil reklamasi digunakan untuk tempat rekreasi, hotel, tempat jualan umum, serta
ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat sebagai tempat olahraga, pertunjukkan music dan lain sebagainya.

Tahap awal reklamasi adalah pad alahan seluas 157 hektar, dari 1.500 hektar yang
direncanakan, dengan rician 57 hektar dikelola
Pemerintah Provinsi menjadi area public dan
selebihnya seluas 100 hektar dikelola sebagai
kawasan industri.
Terdapat pro dan kontra dalam reklamasi ini, akan tetapi setelah melalui beberapa
tahapan diskusi akhirnya tetap dilaksanakan.
Pandangan bagi yang setuju beralasan bahwa
kawasan perkotaan diperlukan pengembangan
area untuk pemenuhan berbagai fasilitas kota,
Reklamasi dipandang perlu karena di lahan
dikota bernilai ekonomi tinggi, sehingga pantai
di daerah perkotaan dianggap sebagai alternatif
yang tepat, selain lebih murah juga lokasinya
yang indah dan strategis. Sedangkan bagi yang
tidak setuju beralasan bahwa reklamasi menyebabkan terjadinya perubahan bentangalam dan
aliran air, hingga menurunkan daya dukung
lingkungan hidup,merusak ekosistem pantai,
mengganggu ruang publik, merampas hak masyarakat atas air dan pantai, mengakibatkan
praktik penggusuran nelayan sehingga mengganggu mata pecaharian dan akses wilayah
tangkapan nelayan hilang.
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Citra QuickBird tahun 2003,2009, dan 2014 menunjukkan adanya penambahan area reklamasi pantai di sekitar Teluk Manado.
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Pintu gerbang Bendungan Serbaguna Bili-Bili di Provinsi Sulawesi Selatan.
Sumber: BIG, 2012

BENDUNGAN BILI BILI
Bendungan
Bilibili
merupakan
bendungan
buatan,
dibangun
untuk
menampung air berlimpah dari Sungai
Jeneberang. Sebelum dibangun bendungan,
sungai yang berhulu di Gunung Lampobatang
ini sering menyebabkan banjir Kota Makassar.
Hampir tiap musim penghujan tiba, Kota
Makassar terlanda banjir karena volume air
berlimpah dari subda-subdas kecil menuju DAS
Jeneberang, kemudian masuk menggenangi
permukiman warga Makassar. Kondisi tersebut
harus dicegah dengan membangun bendungan
di Desa Bilibili, Kecamatan Bontomarannu,
Kabupaten Gowa, kurang lebih 22 km sebelum
muara Sungai Jeneberang di Selat Makassar.
Bendungan dibangun pada tahun 1992
dengan mengorbankan beberapa permukiman
di sepanjang aliran sungai. Pembangunan
bendungan selesai dan diresmikan pada tahun
1998.
Keberadaan
Bendungan
Bilibili
berdampak positif karena mampu menampung

air Sungai Jeneberang. Air tampungan
dimanfaatkan sebagai sumber air minum,
irigasi, dan sumber energi listrik bagi Makassar
dan Gowa. Selain itu, pemandangan alam
sekitar bendungan berpanorama pegunungan
menjadikan kawasan ini sebagai tempat
pariwisata pilihan keluarga.

Sungai Jeneberang yang masuk ke Bendungan Bilibili di
Provinsi Sulawesi Selatan.
Sumber: BIG, 2012
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Gambar tiga dimensi lokasi Bendungan Bilibili di Provinsi Sulawesi Selatan dengan kondisi permukiman dan persawahan
(Peta Landuse skala 1: 250.000 BIG). Bendungan ini dimanfaatkan sebagai pengendali banjir di Makassar dan untuk mengairi sawah sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kondisi danau hasil dari bendungan perlu
mendapat perhatian serius untuk keberlanjutan
ke depan. Konversi daerah hulu di Malino dan
sekitarnya dengan mengubah tutupan hutan
menjadi tegalan dan ladang berlangsung cukup
intensif. Kondisi ini cukup mengkawatirkan
karena aliran air akan membawa sedimen
terbawa oleh air Sungai Jeneberang, kemudian
Bendungan Serbaguna Bili-Bili di Provinsi Sulawesi Selatan.
Sumber: BIG, 2012

terendapkan di Danau Bilibili. Pendangkalan
danau menjadi ancaman serius bagi kelestarian
dan keberlangsungan danau. Longsor yang
terjadi tahun 2004 di Gunung Lampobatang
menghasilkan jutaan kubik material, semakin
menambah volume sedimen yang pada
akhirnya tertampung di danau Bilibili.
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ANCAMAN BENCANA
SEBARAN GUNUNG API
Indonesia, selain terletak diantara tiga
lempeng tektonik aktif (lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pacific), juga merupakan
bagian dari rangkaian cincin api Pasific (Pasific Ring of Fire). Cincin api merupakan
wilayah rangkaian gunung api yang sebagian besar masih aktif. Wilayahnya terbentang mulai dari pantai barat Amerika bagian
Utara sampai ke pantai timur Asia, antara
lain Amerika Selatan (Chili dan Bolivia),
Amerika Tengah, Amerika Utara (Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada), Rusia,
Jepang, Filipina, Indonesia, Selandia Baru,
dan Antartika. Aktifnya gunung-gunung
api diwilayah tersebut ditunjukkan dalam
bentuk erupsi yang juga berdampak pada
terjadinya gempa diwilayah sekitarnya.

Sulawesi Utara. Selain itu, Banua Wuhu dan
Submarine 1922 merupakan gung api bawah
laut.

Indonesia setidaknya memiliki 127 gunung api aktif. Dari jumlah tersebut, 14 gunung api terdapat di Pulau Sulawesi, yaitu:
Colo, Ambang, Soputan, Sempu, Tondano,
Lokong-Empung, Mahawu, Klabat, Tongkoko, Ruang, Karangetang, Banua Wuhu, Awu,
dan Submarine 1922. Gunung-gunung api
tersebut, kecuali Gunung Colo, terdapat
dalam lingkup wilaya administrasi Provinsi

Erupsi gunung api di Pulau Sulawesi,
khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi
Utara akan terus mengancam penduduk di
wilayah ini. Hal semestinya menjadi perhatian banyak pihak untuk selalu siap siaga
dan berkoordinasi dalam tindakan mitigasi
bencana untuk meminimalisir dampak yang
mungkin ditimbulkan.

Letusan Gunungapi Soputan,Provinsi Sulawesi Utara.
Sumber: BNPB

Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa gunung api di Sulawesi menunjukkan
aktifitasnya, yaitu Gunung Lokon, Soputan,
dan Karangetang. Gunung Soputan dan Karangetang mengeluarkan debu vulkanik sedangkan Gunung Lokon meletus sebanyak
dua kali pada 26 Juni 2014 dan 14 Juli 2014.
Letusan pada bulan Juli memiliki intensitas
yang lebih besar dibandingkan erupsi sebelumnya. Hal ini terlihat dari dapat dilihatnya
semburan lava pijar dan abu vulkanik dari
Kota Mando yang berjarak 17 km dari lokasi
gunung.
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Peta Sebaran Gunungapi
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ANCAMAN TSUNAMI
Bencana tsunami sangat erat
kaitannya dengan gempa bumi. Tsunami
merupakan bencana alam yang berupa
naiknya gelombang laut ke arah daratan
dengan kecepatan tinggi akibat gempa bumi
yang terjadi di laut. Gempa bumi tersebut
dapat terjadi akibat ada tumbukan lempeng,
erupsi gunung api bawah laut, maupun
meteor atau benda luar angkasa lainnya
yang jatuh ke lautan.
Pulau Sulawesi terdiri atas pulau
utama (Pulau Sulawesi) dan gugusan pulaupulau kecil. Hal ini menyebakan Sulawesi
menjadi salah satu pulau dengan garis
pantai terpanjang di Indonesia. Situasi ini
mempengaruhi tingginya ancaman tsunami
di wilayah ini. Terlebih, cukup banyak
kejadian gempa bawah laut yang terjadi
khususnya di bagian utara, barat, dan timur
pulau, serta Teluk Tomini.
Aktifitas gempa bawah laut juga
dipengaruhi oleh kondisi geologi pulau
dimana terdapat empat Spreading Center

dan 11 sesar. Tiga Spreading Center berada di
Selat Makassar sedangkan sisanya terdapat
di Teluk Bone. Kesebelas sesar terbagi
menjadi enam Strike-Slips (Palu-Koro,
Walanae, Matano, Hamilton, Sorong. South
Sula-Sorong), tiga palung (North Sulawesi,
Sangihe dan Tolo) yang merupakan zona
subduksi serta dua trust (Sula dan Batui).
Sesar Palu-Koro, Palung Sulawesi Bagian
Utara serta Palung Sangihe adalah sumber
gempa teraktif. Kondisi ini diperkuat
dengan pergerakan lempeng Bawah Laut
Pasifik yang bergerak ke arah Barat serta
lempeng Indian-Australianyang bergerak ke
arah Utara.
Berdasarkan Peta Zonasi Ancaman
Bencana Tsunami di Indonesia (Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
hampir seluruh wilayah pesisir Pulau
Sulawesi merupakan wilayah rawan tsunami,
kecuali pantai selatan dan timur Sulawesi
Selatan serta pantai barat dan tenggara
Sulawesi Tenggara.

������������������������������

283

Peta Ancaman Tsunami
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Kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sumber: BNPB

Indonesia terletak diantara tiga
lempeng tektonik aktif, yaitu lempeng
Indo-Australia, Eurasia, dan Pacific.
Lempeng Indo-Australia bertabrakan
dengan lempeng Eurasia di pantai barat
Pulau Sumatra serta pantai selatan Pulau
Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara.
Tumbukan dengan lempeng Pasific terjadi
di bagian utara Pulau Papua dan Maluku
Utara Tumbukan antar lempeng tersebut
mengakibatkan terjadinya penumpukan
energi yang berdampak pada tingginya
kemungkinan terjadinya gempa bumi dan
tsunami diwilayah dimaksud.
Berdasarkan data dari Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), sampai
tahun 2011 terjadi 17 kali kejadian gempa
bumi, yaitu di Provinsi Sulawesi Utara (1
kali), Sulawesi Tengah (4 kali), Sulawesi
Barat (2 kali), dan Sulawesi Tenggara
(10 kali).Mengacu kepada peta bahaya
lingkungan geologi, kondisi ini terkait
dengan posisi dan situasi Pulau Sulawesi
yang dikelilingi jalur sesar aktif. Jalur sesar
aktif di Sulawesi Tengah adalah sesar PaluKoro sedangkan di Sulawesi Tenggara
terdapat sesar Hamilton dan Matano.
Sulawesi Utara bahkan juga dikelilingi
oleh lajur tunjaman (subduksi) aktif, yaitu
palung Sulawesi Utara dan palung Sangihe.
Dalam kurun waktu sepuluh tahun
terakhir, gempa bumi terparah terjadi
di Sulawesi Tengah, tepatnya Kabupaten
Parigi Moutong (18 Agustus 2012) dan
Buol (17 Nopember 2012). Gempa bumi di
Kabupaten Parigi Moutong menyebabkan
5 orang meninggal dunia dan 694 orang
terluka sedangkan gempa di Kabupaten Bol
mengakibatkan 3 orang meninggal dunia,
157 orang terluka, serta 18.507 orang harus
diungsikan (BNPB, 2012).
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RAWAN BANJIR DAN RAWAN LONGSOR
Pulau Sulawesi merupakan wilayah yang
relatif aman dari banjir. Menurut Peta Potensi Rawan Banjir Pulau Sulawesi yang
diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup (2010), hampir 80% wilayah Pulau
Sulawesi adalah wilayah tidak rawan banjir. Beberapa wilayah yang memiliki potensi
rawan banjir tingkat sedang adalah di bagian
timur Provinsi Sulawesi Selatan dan bagian
tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk
wilayah yang memiliki potensi rawan banjir yang tinggi dan sangat tinggi tersebar di
bagian barat dan selatan Provinsi Sulawesi
Selatan, bagian tenggara Provinsi Sulawesi
Tenggara, bagian barat Provinsi Sulawesi
Barat, dan bagian utara Provinsi Sulawesi
Utara.
Kondisi yang jauh berbeda berlaku untuk
kerawanan terhadap longsor. Pulau Sulawesi
merupakan wilayah yang cukup rawan terhadap longsor. Hanya sebagian kecil wilayah,
khususnya di bagian barat Provinsi Sulawesi
Barat dan bagian selatan Provinsi Gorontalo yang relatif aman dari longsor. Wilayah
dengan kerawanan tinggi dan sangat tinggi

berada di sebagian besar wilayah Provinsi
Gorontalo dan Sulawesi Utara.
Data BNPB menyatakan bahwa bencana
banjir terbesar pernah terjadi di Kabupaten
Konawe, Sulawesi Tenggara pada tanggal 11
Juli 2010. Bencana tersebut menyebabkan 65
orang meninggal dunia dan 201 jiwa lainnya
terluka. Bencana tanah longsor yang mengakibatkan cukup banyak korban jiwa ter
jadi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada 18
Nopember 2009 dimana 13 orang dilaporkan meninggal dunia dan 156 orang terluka.
Selain itu, bencana banjir juga kerap diiringi
oleh bencana tanah longsor. Data mencatat
bencana banjir dan tanah longsor terparah
terjadi di Kota Manado pada Februari 2013
dan Januari 2014 dengan korban meninggal
dunia sebanyak 20 dan 25 orang.

Banjir yang menenggelamkan salah satu rumah kepala
desa di Provinsi Sulawesi Barat.
Sumber: BNPB

Tanah longsor di daerah perbukitan di Palopo,
Provinsi Sulawesi Selatan.
Sumber: BNPB
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ISTILAH
Cekungan adalah basin, lembah atau lubuk yang ukurannya besar
Dendritik adalah pola aliran sungai yang bentuknya tidak beraturan. Anak-anak sungainya
bermuara di sungai induk secara tidak teratur yaitu membentuk sudut yang berlainan
besarnya. Pola aliran ini terdapat di daerah uniform dan menunjukkan tidak adanya
pengaruh struktur.
Denudasi adalah proses perombakan muka bumi, berarti mengurangi tingginya bukit-bukit
serta permukaan bumi lainnya oleh tenaga-tenaga eksogen, yakni proses pelapukan,
erosi, dan tanah longsor, bekerja sama dengan transportasi dan kemudian proses
pengendapan (deposit) ke tempat yang lebih rendah.
Depresi adalah daerah yang tenggelam, akibat atas terbentuknya suatu antiklinal dan sinklinal
pada waktu yang lama (slenk/graben)
Escarpment adalah Lereng curam yang terbentuk karena terjadi penyesaran.
Graben/ terban adalah bentuk sesar yang mengalami penurunan sehingga lebih rendah dari
kedua sisinya.
Gawir sesar merupakan gejala struktur yang terbentuk akibat gejala sesar yang baru, yang
biasanya disertai dengan adanya perpindahan secara vertical, adanya jalur yang hancur,
pelurusan sungai, dan sebagainya.
Gully adalah alur yang sempit pada permukaan bumi yang tertoreh oleh kikisan air hujan
terutama terjadi pada lereng bukit, lebih kecil dari lembah dan lebih besar dari parit.
Horst adalah bagian kulit bumi yang terangkat secara vertical oleh gaya endogen.
Kaldera adalah kawah kepundan gunungapi yang sangat luas
Kars adalah sebuah bentukan di permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan
adanya depresi tertutup (closed depression), drainase permukaan, dan goa. Daerah ini
dibentuk terutama oleh pelarutan batuan, kebanyakan batu gamping.
Kawah adalah bagian puncak gunung berapi yg dilewati bahan letusan berbentuk lekukan
besar
Lahar adalah aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, pasir dan kerikil
akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung (gunung berapi).
Lava adalah cairan larutan magma pijar yang mengalir keluar dari dalam bumi melalui kawah
gunung berapi atau melalui celah (sesar) yang kemudian membeku menjadi batuan
yang bentuknya bermacam-macam.
Lereng yaitu sudut kemiringan dari permukaan tanah yang menunjukkan perbandingan antara
beda tinggi dua titik di atas permukaan tanah dengan jarak proyeksi antara kedua titik
tersebut yang besarannya di nyatakan dalam persen.
Liang adalah istilah gua dibeberapa daerah Sulawesi
Mangrove merupakan sejenis pohon yang hidup di daerah berair asin atau didaerah pasang
surut air laut.
Rawa adalah tanah yg rendah (umumnya di daerah pantai) dan digenangi air, biasanya banyak
terdapat tumbuhan air
Relief adalah bentuk raut muka bumi atau tinggi rendah permukaan bumi, seperti gunung/
pegunungan, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, dan dasar laut.
Sesar adalah retakan sepanjang blok pada kerak bumi yang pada kedua sisinya bergerak satu
dengan yang lainnya dengan arah yang paralel dengan retakan tersebut.
Solfatara : sumber gas di gunung berapi yang mengandung belerang (H2S)
Tuff adalah bahan-bahan vulkanis yang disemburkan selama peletusan gunungapi.
Vulkan adalah gunung api atau suatu lubang di kulit bumi yang terjadi akibat magma yang
menerobos ke luar ke permukaan bumi.
Vertical Exageration (VE): perbesaran skala vertikal dimana nilai dari VE merupakan nilai
pembagi skala horisontal untuk membuat skal vertikal saat pembuatan profil suatu
medan, sekuen medan, atau profil sudut lereng. Nilai VE dapat diatur untuk menonjolkan
variasi bentukan profil dari suatu medan dimana makin besar nilai VE, makin detail
permukaan medan yang tergambar dalam profil.
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