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Abstraksi 

 

 Semburan gas dan api terjadi pada sebuah gua di Gunung Bintalahe, Desa Bintalahe, 

Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Semburan gas tersebut dikhawatirkan 

oleh sebagian besar masyarakat Desa Bintalahe akan memicu letusan Gunung Bintalahe. Hingga 

saat ini penyebab semburan masih belum diketahui dan masih menjadi misteri diberbagai 

kalangan. Penelitian ini dilakukan untuk menyingkap misteri terjadinya fenomena tersebut 

sehingga kekhawatiran masyarakat akan terjadinya letusan dapat dihilangkan jika fenomena 

tersebut merupakan proses alam biasa. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk mitigasi 

bencana yang dapat terjadi yang akan menimbulkan korban bila fenomena tersebut merupakan 

suatu tanda-tanda bencana seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian besar masyarakat Desa 

Bintalahe. 

 Metode penelitian dilakukan dengan studi pustaka terhadap beberapa referensi yang 

terkait dengan fenomena tersebut. Survey lapangan tidak dilakukan secara langsung namun 

melalui pengamatan dari liputan video. Studi yang dilakukan memberikan hasil bahwa semburan 

gas dan api yang terjadi bukan merupakan suatu gejala aktifnya kembali gunungapi namun lebih 

condong dalam aktivitas pasca vulkanis seperti yang pernah terjadi di Gunung Baya di Daerah 

Istimewa Yogyakarta yaitu pelepasan jebakan gas atau pembentukan sistem hidrotermal baru. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka masyarakat sebaiknya dihimbau untuk tidak 

perlu cemas, karena fenomena tersebut tidak berbahaya kecuali masyarakat mendekat secara 

langsung ke lokasi semburan gas dan api. Penelitian ini masih belum lengkap karena survey 

lapangan secara langsung belum dilakukan untuk melihat kondisi langsung batuan, struktur, 

proses yang terjadi, dan analis gas yang keluar. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk 

menguatkan penelitan ini, memperbaiki, atau bahkan menyanggah penelitian ini. 



 

1. Pendahuluan 

 

Gunung Bintalahe dikenal masyarakat sebagai Gunung yang tidak pernah 

menunjukkan aktivitas vulkanis. Gunung Bintalahe secara awam dikenal oleh masyarak 

sebagai sebuah bukit dan bukan merupakan gunungapi. Beberapa hari terakhir ini sekitar 

tanggal 25 Juli 2008, masyarakat dikejutkan oleh semburan gas dan api terjadi pada 

sebuah gua di Gunung Bintalahe, Desa Bintalahe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone 

Bolango, Gorontalo. Masyarakat khawatir bahwa semburan yang terjadi tersebut dapat 

merupakan suatu tanda letusan gunungapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomena semburan yang terjadi masih misteri karena sampai saat ini belum ada 

penelitian yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak akademika untuk 

mengungkap fenomena dibalik semburan gas dan api tersebut. Oleh karena itu p

ini dilakukan untuk menyingkap misteri terjadinya fenomena tersebut sehingga 

kekhawatiran masyarakat akan terjadinya letusan dapat dihilangkan jika fenomena 
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tersebut merupakan proses alam biasa. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk 

mitigasi bencana yang dapat terjadi yang akan menimbulkan korban bila fenomena 

tersebut merupakan suatu tanda

besar masyarakat Desa Bintalahe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang dilakukan untuk mengungkap misteri semburan yang 

terjadi di Gunung Bintalahe adalah melalui studi pustaka terhadap referensi yang terkait 

dengan fenomena semburan gas dan api yang terjadi. 

lain The Geology of Indonesia

Geothermal Exploration and Reservoir Engineering

Introduction to Geothermal system

(Mahon, 1977), Geokimia Daerah Panas Bumi Suwama Kabupaten Bone Bolango 

Gorontalo (Asngari dan Sulaeman

Gambar 2. Citra Lokasi Daerah Penelitian 
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terjadi di Gunung Bintalahe adalah melalui studi pustaka terhadap referensi yang terkait 

Referensi yang digunakan antara 

Application of Water Geochemistry, 

(Fournier, 1981), Guidebook An 

Chemistry and Geothermal system 

(Mahon, 1977), Geokimia Daerah Panas Bumi Suwama Kabupaten Bone Bolango 

Geological Setting of Celebes and Sulu 

di Desa Bintalahe, Kecamatan 
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(Rangin, 1990), Tectonism and Volcanism Study in the Minahasa Compartment of the 

North Arm of Sulawesi Related to Lahendong Geothermal Field, Indonesia (Siahaan, 

2005), dan Ophiolite Emplacement by Collision Between The Sula Platform and The 

Sulawesi Island Arc, Indonesia (Silver, 1983). Beberapa sumber data diperlukan untuk 

memperkuat analisis antara lain Peta Geologi lembar Tilamuta (Bachri, 1993) dan lembar 

Kotamobagu (Apandi, 1997) untuk analisis geologi regional dan pola-pola kelurusan 

serta stratigrafi daerah secara umum, dan Peta Geologi dan Sumber Daya Mineral yang 

dibuat oleh USGS (Map Showing Geology, Oil, and Gas Fields, and Geologic Provinces 

of The Asia Pacific Region (Douglas, et all, 1997)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survey lapangan secara langsung tidak dilakukan untuk melihat kondisi semburan 

gas dan api secara langsung karena keterbatasan dana yang dimiliki namun pengamatan 

kondisi lapangan dilakukan melalui rekaman video yang memperlihatkan fenomena 

Gambar 3. Peta Geologi Sulawesi Secara Umum (sumber : Map Showing Geology, Oil, and Gas 

Fields, and Geologic Provinces of The Asia Pacific Region (Douglas, et all, 1997)). 



 

semburan gas dan api. Oleh karena pengamatan yang hanya dilakukan melalui video 

maka gas yang keluar tidak dapat diambil sampelnya dan dikenali secara langsung namun 

hanya dapat diduga dari sifat fisik dan kimianya yang berpengaruh terhadap kondisi 

lingkungan sekitar. 

 

3. Geologi Kabupaten Bone Bolango

 

Batuan di Kabupaten Bone Bolango

batuan sedimen vulkanis, dan batuan karbonat. Batuan vulkanis terdiri dari batuan 

ekstrusif dan batuan intrusif. Batuan vulkanis ekstrusif 

adalah Gunungapi Bilungala (Tmbv), terdiri 

Batuan ini diperkirakan berumur Miosen Tengah hingga awal Miosen Akhir dengan tebal 

lebih dari 1.000 meter. Batuan vulkanis intrusif  

lain Diorit Bone (Tmb), tersusun dari diorit, diorit kuarsa, granodiorit dan adamelit. 

Batuan ini diduga berumur Miosen Tengah hingga awal Miosen Akhir.

terdapat pada pesisir selatan 

Terumbu (QI), terdiri atas batu gamping koral. Umur dari satuan batuan ini diperkirakan 

Pliosen Akhir hingga Holosen dengan ketebalan mencapai 100 meter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Skala Waktu Geologi di Daerah Penelitian (Sumber : In

 

Oleh karena pengamatan yang hanya dilakukan melalui video 

maka gas yang keluar tidak dapat diambil sampelnya dan dikenali secara langsung namun 

hanya dapat diduga dari sifat fisik dan kimianya yang berpengaruh terhadap kondisi 

Kabupaten Bone Bolango 

Kabupaten Bone Bolango secara umum tersusun dari batuan vulkanis, 

batuan sedimen vulkanis, dan batuan karbonat. Batuan vulkanis terdiri dari batuan 

ekstrusif dan batuan intrusif. Batuan vulkanis ekstrusif pada Kabupaten Bone Bolango

Gunungapi Bilungala (Tmbv), terdiri atas breksi gunungapi, tuff dan 

atuan ini diperkirakan berumur Miosen Tengah hingga awal Miosen Akhir dengan tebal 

lebih dari 1.000 meter. Batuan vulkanis intrusif  pada Kabupaten Bone Bolango

lain Diorit Bone (Tmb), tersusun dari diorit, diorit kuarsa, granodiorit dan adamelit. 

Batuan ini diduga berumur Miosen Tengah hingga awal Miosen Akhir. 

terdapat pada pesisir selatan Kabupaten Bone Bolango yang merupakan Batu Gamping 

Terumbu (QI), terdiri atas batu gamping koral. Umur dari satuan batuan ini diperkirakan 

Pliosen Akhir hingga Holosen dengan ketebalan mencapai 100 meter. 

Gambar 4. Skala Waktu Geologi di Daerah Penelitian (Sumber : International Stratigraphic Chart 

2004) 
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Oleh karena pengamatan yang hanya dilakukan melalui video 

maka gas yang keluar tidak dapat diambil sampelnya dan dikenali secara langsung namun 

hanya dapat diduga dari sifat fisik dan kimianya yang berpengaruh terhadap kondisi 

dari batuan vulkanis, 

batuan sedimen vulkanis, dan batuan karbonat. Batuan vulkanis terdiri dari batuan 

Kabupaten Bone Bolango 

breksi gunungapi, tuff dan leleran lava. 

atuan ini diperkirakan berumur Miosen Tengah hingga awal Miosen Akhir dengan tebal 

Kabupaten Bone Bolango antara 

lain Diorit Bone (Tmb), tersusun dari diorit, diorit kuarsa, granodiorit dan adamelit. 

 Batuan karbonat 

merupakan Batu Gamping 

Terumbu (QI), terdiri atas batu gamping koral. Umur dari satuan batuan ini diperkirakan 

ternational Stratigraphic Chart 
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Lapangan-lapangan hidrotermal ditemukan pada Kabupaten Bone Bolango bagian 

tengah ke utara daerah penelitian dengan banyak ditemukannya sumber mataair panas 

yaitu Mataair Panas Limbungo 1, Mataair Panas Limbungo 2, dan Mataair Panas Pangi. 

Berdasarkan analisis radioisotop 
18

O (Sulaeman dan Asngari, 2006) mataair panas 

tersebut memiliki sumber airtanah yang bukan berasal dari air meteorik (air hujan) namun 

berasal dari  aliran airtanah yang mengalami pemanasan oleh kontak dengan batuan yang 

panas kemudian muncul ke permukaan melalui rekahan-rekahan yang ada pada batuan. 

Secara geomorfologis kemungkinan pengaruh air meteorik terhadap mataair panas kecil 

karena batuan permukaan merupakan batuan vulkanis yang massif yang bersifat aquifuge 

sehingga air hujan yang jatuh akan menjadi runoff karena tak bisa terinfiltrasi kecuali 

pada retakan-retakan di batuan vulkanis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Seting Geologi Pulau Sulawesi (Sumber : Journal of Geophysical Research) 
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4. Hasil dan Pembahasan 

 

Pengamatan kondisi geologi daerah penelitian tidak dapat dilakukan secara 

langsung sehingga analisis yang dihasilkan hanya bersifat dugaan. Kondisi geologi 

daerah penelitian dapat diperkirakan melalui kondisi Geologi Kabupaten Bone Bolango 

yang kemudian di korelasikan dengan video rekaman fenomena di Gunung Bintalahe. 

Berdasarkan pengamatan kondisi geologi melalui video, Gunung Bintalahe 

tersusun dari batuan vulkanis massif berumur tersier, sehingga sangat kecil sekali 

kemungkinan bahwa fenomena yang terjadi di Gunung Bintalahe merupakan fenomena 

aktifnya kembali gunung yang telah mati mengingat Gunung Bintalahe terdiri atas batuan 

berumur tersier. Gunungapi berdasarkan aktifitasnya dibagi menjadi empat fase, yaitu 

fase active, fase dormant, fase extinct, dan fase destruction. Fase active dicirikan dengan 

suatu gunung api yang masih aktif mengeluarkan gas dan magma. Fase dormant dicirikan 

dengan gunungapi aktif yang tidak aktif selama beberapa waktu kemudian aktif kembali 

secara periodik. Fase extinct adalah suatu fase gunungapi yang sudah tidak aktif selama 

lebih dari puluhan ribu bahkan jutaan tahun yang ditandai dengan gejala pelepasan gas-

gas yang terjebak dalam tubuh gunungapi dan gejala hidrotermal yang dikenal dengan 

kegiatan post vulkanis. Fase destruction adalah fase dimana gunungapi sudah benar-

benar tidak memiliki aktivitas apapun sehingga tubuh gunungapi makin lama makin 

rusak terdenudasi sehingga tidak dapat lagi dikenali sebagai gunungapi. Secara teoritis 

gunungapi yang telah tidak aktif selama lebih dari 10.000 tahun akan memasuki tahap 

extinct, sehingga besar kemungkinan bahwa fenomena yang terjadi pada Gunung 

Bintalahe yang berumur tersier adalah fenomena post vulkanis. 

Pengamatan melalui video pada lubang tempat terjadinya semburan api dan gas 

dan lingkungan sekitar terjadinya semburan memberikan suatu gambaran fenomena 

tersebut sangat mirip dengan yang terjadi di Bukit Boyo, Yogyakarta. Secara kronologis 

fenomena tersebut dapat dijelaskan bahwa pada masa lalu bahan organic terendapkan 

oleh material vulkanis baik oleh leleran lava atau material piroklastik. Endapan tersebut 

kemudian diuraikan oleh bakteri menghasilkan gas metan yang terjebak dalam endapan 

batuan. Setelah berjuta-juta tahun lamanya gas metan yang terjebak dapat keluar 

menerobos batuan melalui retakan-retakan yang terbentuk akibat proses geologis atau 



 

proses pelapukan. Gas metan yang keluar mengalami kontak dengan oksigen dan 

meledak membakar material

menghasilkan gas CO2 dan air

sekitar reaksi pembakaran metan. 

organik sehingga saat terbakar menghasilkan gas CO

kemudian keluar menjadi kepulan asap seperti yang tampak pada video.

pembakaran menghasilkan energi panas yang memanaskan batuan sehingga mataair

mataair yang mengalami kontak dengan batuan mendidih dan mengepulkan asap uap air. 

Energi panas yang timbul dari pembakaran metan 

sehingga vegetasi disekitar lokasi semburan terbakar. Lidah api menyembur dari lubang 

akibat tekanan gas metan didalam jebakan dan reaksi dengan oksigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomena tersebut dapat segera berakhir dalam waktu dekat namun juga dapat 

berkembang menjadi suatu fenomena hidrotermal tergantung kualitas ai

geologis di Gunung Bintalahe. Fenomena hidrotermal kemungkinan besar dapat terjadi 

mengingat Gunung Bintalahe dekat dengan lapangan hidrotermal. Jika gas yang keluar 

dari semburan cenderung merupakan gas belerang, mataair

Bintalahe menjadi meningkat suhunya, serta terdapat endapan

belerang maka fenomena tersebut mer

hidrotermal baru di Gunung Bintalahe. Jika fenomena tersebut segera berhenti maka 

 

proses pelapukan. Gas metan yang keluar mengalami kontak dengan oksigen dan 

meledak membakar material-material disekitarnya. Pembakaran sejumlah gas metan akan 

dan air yang berubah menjadi uap akibat panasnya lingkungan 

sekitar reaksi pembakaran metan. Material disekitarnya kemungkinan kaya akan bahan 

organik sehingga saat terbakar menghasilkan gas CO2. Gas-gas CO2 

kemudian keluar menjadi kepulan asap seperti yang tampak pada video.

pembakaran menghasilkan energi panas yang memanaskan batuan sehingga mataair

mataair yang mengalami kontak dengan batuan mendidih dan mengepulkan asap uap air. 

mbul dari pembakaran metan mempengaruhi lingkungan sekitarnya 

sehingga vegetasi disekitar lokasi semburan terbakar. Lidah api menyembur dari lubang 

akibat tekanan gas metan didalam jebakan dan reaksi dengan oksigen. 

Fenomena tersebut dapat segera berakhir dalam waktu dekat namun juga dapat 

berkembang menjadi suatu fenomena hidrotermal tergantung kualitas ai

geologis di Gunung Bintalahe. Fenomena hidrotermal kemungkinan besar dapat terjadi 

mengingat Gunung Bintalahe dekat dengan lapangan hidrotermal. Jika gas yang keluar 

enderung merupakan gas belerang, mataair-mataair disekitar G

Bintalahe menjadi meningkat suhunya, serta terdapat endapan-endapan oksida besi, dan 

belerang maka fenomena tersebut merupakan awal suatu pembentukan si

hidrotermal baru di Gunung Bintalahe. Jika fenomena tersebut segera berhenti maka 

Gambar 5. Fenomena 

Semburan Gas dan Api 

yang Terjadi di Bukit 

Boyo, Yogyakarta tahun 

2006 (sumber : survey 

lapangan 2006)
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proses pelapukan. Gas metan yang keluar mengalami kontak dengan oksigen dan 

material disekitarnya. Pembakaran sejumlah gas metan akan 

yang berubah menjadi uap akibat panasnya lingkungan 

Material disekitarnya kemungkinan kaya akan bahan 

 dan uap air ini 

kemudian keluar menjadi kepulan asap seperti yang tampak pada video.Hasil 

pembakaran menghasilkan energi panas yang memanaskan batuan sehingga mataair-

mataair yang mengalami kontak dengan batuan mendidih dan mengepulkan asap uap air. 

mempengaruhi lingkungan sekitarnya 

sehingga vegetasi disekitar lokasi semburan terbakar. Lidah api menyembur dari lubang 

Fenomena tersebut dapat segera berakhir dalam waktu dekat namun juga dapat 

berkembang menjadi suatu fenomena hidrotermal tergantung kualitas air dan struktur 

geologis di Gunung Bintalahe. Fenomena hidrotermal kemungkinan besar dapat terjadi 

mengingat Gunung Bintalahe dekat dengan lapangan hidrotermal. Jika gas yang keluar 

mataair disekitar Gunung 

endapan oksida besi, dan 

upakan awal suatu pembentukan sistem 

hidrotermal baru di Gunung Bintalahe. Jika fenomena tersebut segera berhenti maka 

Gambar 5. Fenomena 

emburan Gas dan Api 

yang Terjadi di Bukit 

Boyo, Yogyakarta tahun 

2006 (sumber : survey 

lapangan 2006) 
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fenomena tersebut hanya merupakan suatu pelepasan gas yang terjebak dalam batuan 

seperti yang sudah dijelaskan diatas. Pengamatan dari video tidak menunjukkan adanya 

ciri-ciri suatu gunungapi yang akan meletus yang umumnya di cirikan oleh gempa 

vulkanik tipe A, gempa vulkanik tipe B, gempa vulkanik multifase, tremor, deformasi 

(penggelembungan) tubuh gunung, dan munculnya semburan gas solfatara yang volume 

dan tekanannya terus meningkat dari hari ke hari. 

 

5. Kesimpulan dan Rekomendasi 

 

Fenomena yang terjadi sebenarnya merupakan suatu fenomena kegiatan pasca 

vulkanis dan bukan merupakan suatu fenomena yang membahayakan masyarakat luas 

dimana fenomena itu hanya berbahaya pada lingkungan sangat dekat disekitarnya, 

sehingga asal tidak mendekat ke titik semburan maka tidak berbahaya. Masyarakat tidak 

perlu panic bahwa Gunung Bintalahe akan meletus karena kemungkinan terjadinya 

letusan Gunung Bintalahe sangat kecil sekali mengingat tidak ditemukannya gejala-gejala 

yang mengawali terjadinya letusan gunungapi, dan Gunung Bintalahe yang sudah 

berumur sangat tua (Tersier). Semburan yang terjadi lebih condong sebagai suatu 

ekskalasi atau pelepasan gas yang terjebak dalam batuan atau suatu gejala pembentukan 

sistem hidrotermal baru jika kemudian diikuti oleh gejala-gejala khusus seperti perubahan 

sifat kimia dan fisik air. Masyarakat sangat dianjurkan untuk menjauhi pusat semburan 

hingga sejauh kurang lebih 50 meter untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan 

dimana mungkin saja tersembur gas beracun, terjadi ledakan, atau terbakar oleh panas 

yang menyengat dari hasil pembakaran gas, disamping itu dalam radius tersebut juga 

sebisa mungkin masyarakat jangan menyalakan api karena dapat memicu terjadinya 

ledakan yang lebih besar dari reaksi gas dengan udara. 

Hasil dari penelitian ini belum sepenuhnya benar karena data dan metode yang 

dilakukan masih belum standar akibat masalah dana sehingga hasil yang dibahas dan 

disimpulkan masih bersifat estimasi saja. Penelitian lebih lanjut dengan data yang lebih 

lengkap dan metode yang lebih tepat sangat diperlukan untuk menyempurnakan hasil 

penelitian, mengkoreksi kesalahan hasil penelitian, dan menyanggah hasil penelitian 

dengan memberikan temuan yang baru. 
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