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Abstrak 

Perubahan alam yang terjadi selama ratusan-ribu tahun dan pergeseran kulit bumi secara 

evolusi telah membentuk pulau-pulau kecil di sepanjang "Jazirah tuil Jabal Muluku”. 

Kegiatan tektonik kala halosen ditandai terutama oleh penyesaran naik secara intensif serta 

pelipatan yang menjurus timur laut dan barat daya. Sesar normal juga banyak terdapat, 

umumnya berjurus barat laut dan tenggara. Kegiatan terakhir berupa pengangkatan yang 

terbukti oleh adanya terumbu yang terangkat keatas sehingga terbentuk pegunungan 

Halmahera dan meningalkan jejak kehidupan biota laut. Penyimpanan atau pengawetan 

trace fossile ini dapat berupa cetakan. Cetakan tersebut berupa (internal mould ) atau 

external mould. Penelitian jejak kehidupan ini dilakukan dengan mengunakan metode 

survey. Data jejak kehidupan masa lalu dikumpulkan dari beberapa lokasi penelitian. 

Lokasi tersebut meliputi pegunugan Desa Wairoro Indah, Kecamatan Weda Selatana, 

Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian ini dari 6 lokasi ditemukan jejak sisa kehidupan 

biota laut masa lalu terutama dari Coelenterata, Molusca, dan Echinodermata. Hal ini 

mendukung kemungkinan terjadinya pengangkatan dataran dari dasar lautan di kepulauan 

Maluku Utara. 

Kata kunci: Halmahera, trace fossile 

 

Pendahuluan 

Dalam geologi modern, kerak bumi terdiri atas lempeng yang bergerak melintas 

permukaan bola dunia, mengusung benua dan membentuk samudera. Semakin besar 

gerakan lempeng, semakin banyak perubahan dalam geografi bumi. Deretan 

pegunungan adalah hasil tumbukan antara lempeng-lempeng raksasa. Perubahan dan 

tonjolan dalam geografi bumi yang terjadi selama jangka waktu yang panjang 

menunjukkan bahwa lapisan-lapisan yang saat ini menyusun bagian-bagian pegunungan 

suatu saat berada di bawah permukaan air (badan geologi, 2011).  

 Lapisan batuan yang berurutan mengandung kelompok khas fosil bagi lapisan 

itu. Fosil dapat beragam sesuai dengan waktu, zaman, atau daerah. Fosil tertentu hanya 

ditemukan di lapisan dan jenis batuan tertentu. Gugus karang ditemukan di lapisan 

mailto:Blatamadella2212@gmail.com
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penyimpan fosil yang sama, berasal dari zaman geologi yang sama. Sebaliknya, fosil 

yang sama dapat ditemukan pada dua lapisan batuan yang terpisah berkilo-kilometer 

jauhnya. Dari informasi yang disampaikan oleh sisa-sisa ini, digunakan untuk 

menentukan kerangka waktu zaman geologi yang masih kita pakai hari ini (Djadja, 

2011). 

Pada zaman pleistochen, Ternate merupakan daratan dengan beberapa pulau 

meliputi Pulau Morotai, Pulau Halmahera, Pulau Hiri, Pulau Maitara, Pulau Tidore, 

Pulau Mare, Pulau Moti, Pulau Makian, Pulau Kayoa, Pulau Bacan di rangkaian zona 

gunung berapi. Deretan pulau tersebut terjadi selama ratusan tahun oleh perubahan alam 

dan pergeseran kulit bumi secara evolusi (lebaik, 2012). Halmahera merupakan pulau 

induk dan dataran tertua di kawasan Maluku Utara. Secara geologis, pada zaman 

pleistochen, terbentuk pulau – pulau kecil seperti Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau 

Makian, Pulau Bacan, dan Pulau Kayoa terlepas dengan dataran Halmahera (lebaik, 

2012). 

Di Halmahera telah ditemukan berbagai bentuk jejak sisa kehidupan masa lalu 

(trace fossile). Jejak sisa kehidupan masa lalu ini memberikan data penting tentang 

sejarah cara gerakan lempeng benua mengubah permukaan bumi dan jenis perubahan 

iklim yang terjadi di masa silam. Lebih menarik lagi karena trace fossile ini adalah biota 

laut yang ditemukannya di daerah pegunungan Halmahera. Berbagai kemungkinan 

diajukan mulai dari adanya penurunan permukaan laut pada zaman dahulu, hingga 

terangkatnya dataran dari dasar laut. Beberapa sisa kehidupan tersebut ada yang berupa 

jejak sisa kehidupan (karang), namun ada pula jejak cetakan yang telah mengalami 

fosilisasi berupa cetakan dalam (internal mould) maupun cetakan luar (external mould). 

Penting untuk menyingkap bentuk-bentuk sisa kehidupan masa lalu (trace fossile) biota 

laut yang terdapat di daerah pegunungan Halmahera, Maluku Utara sebelum rusak/ 

hilang oleh aktifitas penduduk di sana. 

Kepulauan Ternate terletak pada 127,17 Bujur Timur - 127,23 Bujur Timur dan 

0,44 Bujur Timur - 0,51 Bujur Timur (Djadja, 2011). Menurut Supriatna (1980), 

berdasarkan peta geologi lembar Ternate, Maluku Utara, fisiografi Pulau Halmahera 

dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama. Bagian pertama yaitu Mandala Halmahera Timur, 

kedua Halmahera Barat, dan ketiga busur kepulauan Gunung Api Kuarter. Mandala 
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Halmahera Timur meliputi lengan timur laut, lengan tenggara, dan beberapa pulau kecil 

di sebelah timur Pulau Halmahera.  

Foraminifera terdapat dalam batu pasir, batu gamping, dan napal yang terdiri 

dari famili rotaliporidae, globotruncanidae, dan heterohelicidae yang menunjukkan 

umur Kapur Atas (Siregar, 1976, dalam Supriatna 1980). Foraminifera yang 

diidentifikasi antara lain Discocyclina sp., Operculina sp., Amphistegina sp., 

Asterocyclina sp., dan Nummulites sp. yang menunjukkan umur Paleosen-Eosen (Kadar 

1976, dalam Supriatna 1980).  

Secara tektonik, Pulau Halmahera terletak di antara empat lempeng yaitu 

Lempeng Australia, Lempeng Filipina, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Mindanao. 

Batas lempeng Filipina (yang mencakup Halmahera) adalah palung Filipina yang terkait 

dengan palung Halmahera. Lempeng Eurasia memiliki batas timur di patahan Filipina 

selatan dan terus ke sesar Halmahera barat. Lempeng Eurasia di wilayah Asia Tenggara 

dan Filipina merupakan daerah yang kompleks dan menyangkut banyak lempeng kecil 

yang bergerak semi-independen. Salah satunya adalah lempeng Mindanao yang dibatasi 

oleh sesar Filipina di barat dan Palung Filipina di sebelah timur (Labaik, 2012). 

Menurut Labaik (2012) pada zaman pleistochen, dataran Morotai, Ternate, Tidore, 

Makian, Bacan, Kayoa dan sebagainya terlepas dari dataran Halmahera.  

Fosil dalam  bahasa Latin fossa yang berarti "menggali keluar dari dalam tanah 

adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Untuk 

menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup sedimen. Sedangkan 

syarat- syarat terbentuknya fosil yaitu : mempunyai bagian yang keras, terhindar dari proses-

proses kimia (oksidasi & reduksi), tidak menjadi mangsa binatang lain, terendapkan 

pada batuan yang berbutir halus agar tidak larut atau dalam batuan sedimen, terawetkan 

dalam waktu geologi (minimal 500.000 tahun) (Amin, 2013). Apabila rongga ini terisi 

oleh mineral maka terbentuklah hasil cetakan (cast) binatang atau tumbuhan tersebut 

(wahyudi, 2010). Keadaan lingkungan organisme berperan penting dalam pembentukan 

fosil. Fosilisasi terjadi atau tidak atas dasar lingkungan organisme.  

Fosil kadang kala terbentuk ketika organisme terendam dalam air yang kaya 

kalsium dan terlapisi oleh mineral-mineral semacam travertine. Sambil membusuk, 

organisme itu meninggalkan jejak dirinya di lapisan mineral (Djadja, 2014). Struktur-

struktur itu dan mineral-mineral terlarut yang terkandung dalam air-kalsit, pirit, silika, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Batu
http://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sedimen&action=edit&redlink=1
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dan besi, yang jauh lebih tahan erosi dan penguraian kimia perlahan-lahan mulai 

menggantikan zat-zat kimia dalam jaringan (Erdelen, 2007). Menurut Amin (2014) 

berbagai keadaan dapat dijumpai selama mineralisasi yaitu jika rangka sepenuhnya 

berisi larutan cair dan penguraian terjadi pada tahap lanjutan, struktur dalam membatu. 

Secara umum ada tiga jenis fosil, yaitu bagian dari organisme itu sendiri, dari sisa-sisa 

aktifitasnya, juga ada fosil palsu (yaitu bentuknya mirip fosil tetapi sebenarnya bukan) 

(Lestari, 2002). Fosil sisa aktifitasnya sering juga disebut dengan Trace Fosil (Fosil 

jejak), karena yang terlihat hanyalah sisa-sisa aktifitasnya. Jadi ada kemungkinan fosil 

itu bukan bagian dari tubuh binatang atau tumbuhan itu sendiri (lestari, 2002). 

Penyimpanan atau pengawetan fosil cangkang ini dapat berupa cetakan. Cetakan 

tersebut dapat pula berupa cetakan bagian dalam (internal mould ) dicirikan bentuk 

permukaan yang halus, atau external mould dengan ciri permukaan yang kasar. 

Keduanya bukan binatangnya yang tersimpan, tetapi hanyalah cetakan dari binatang 

atau organisme itu. Hampir semua fosil ditemukan di lapisan endapan (Rahman, 2010). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengukur dimensi 

jejak sisa kehidupan masa lalu (trance fossile) biota laut di daerah pegunungan 

Halmahera, Maluku Utara. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan di daerah kecamatan Weda selatan, Kababupaten 

Halmahera Tengah. Provinsi Maluku Utara. Pengamatan dilakukan dengan metode 

survey Di wilayah pegunugan Halmahera. Penelitian dilakukan bertujuan untuk 

mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengukur dimensi, serta mendukumentasikan 

Trance Fosile yang ditemukan. Penelitian dilakukan selama bulan Agustus 2016.  

Bahan yang digunakan adalah hasil penemuan jejak maupun sisa kehidupan 

biota laut di daerah pegunungan Halmahera. Alat yang digunakan meliputi alat 

penghancur batu untuk mengambil trance fosile, jangka sorong, mistar, dan kamera. 

Trace Fosil diamati ciri umum, panjang dan diameternya. Contoh trace fosile diambil 

dari lokasi guna identifikasi dan klasifikasi. Pengamatan dan pengukuran dilakukan 

dengan menggunakan jangka sorong dan mistar. Identifikasi jejak sisa kehidupan biota 

laut masa lalu dengan cara komparasi dan studi pustaka. Hasil analisis diklasifikasi 

berdasarkan tingkat takson (Lestari, 2014). 



Prosiding Symbion (Symposium on Biology Education), 

Prodi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan,  

27 Agustus 2016 

p-ISSN: 2540-752x 

e-ISSN: 2528-5726 

 

 
421 

Hasil pengamatan selanjutnya dibandingkan dengan diskripsi atau sumber 

identifikasi hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan (Andianto, 2010). Metode 

yang digunakan dalam kajian ini membandingkan kondisi trace fosil yang ditemukan. 

Analisis dilakukan secara deskriptif  kualitatif, meskipun datanya adalah kuantitatif 

(Soeprobowati & Hadisusanto, 2009). 

Hasil dan Pembahasan 

Bebatuan di Halmahera tengah masih menyimpan berbagai jejak kehidupan 

masa lalu (trance fosile) biota laut yang ikut membatu dan membentuk pegunungan di 

daerah Halmahera Tengah. Daerah yang memiliki zona pegunugan yang masih 

meninggalkan jejak kehidupan masa lalu (trance fosile) di pegunungan Halmaherah 

Tengah Maluku Utara yaitu terdapat di kecamatan Weda Selatan yang terdapat di desa 

Wairoro Indah dan desa Sosowomo, sedangkan yang terdapat di kecamatan Weda kota 

yaitu terdapat di antara perbatasan antara desa Loleo dan desa Nusliko.Beberapa desa 

tersebut memiliki pegunungan yang masih menyimpan jejak kehidupan masa lalu biota 

laut. Desa-desa tersebut saling berdekatan dan memiliki pegunungan yang tinggi yang 

membatasi antara daerah yang dekat dengan laut dan dataran tinggi.  

 

 
Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Halmaherah Tengah Penemuan trance Fossile 

Pegunugan Halmahera Tengah memiliki batuan dengan morfologi karst yang 

tersusun oleh batu gamping, baik yang berumur Paleosen – Eosen, Oligo – Miosen 

maupun Miosen – Pliosen. Batuan sedimen  Miosen – Pliosen membentuk morfologi 

perbukitan yang relatif lebih rendah dan lerengnya lebih landai dari batuan yang lebih 

tua. Hal ini mendukung kemungkinan terjadinya pengangkatan dataran dari dasar lautan 
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di kepulauan Maluku Utara, sehinggah mengakibatkan tertinggalnya jejak sisa 

kehidupan ( Trance Fosile) di pegunugan Halmahera Tengah, Maluku Utara. tersebut 

terdapat bebatuan yang membentuk pegunungan dan menyimpan berbagai Trance 

Fosile yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Trace fossile Genus Bellamnya 

Klasifikasi  

Kingdom   

Phyllum        

Classis       

Ordo         

Familia       

Genus      

 

: Animalia 

: Mollusca 

: Gastropoda 

: Pulmonata 

: Liymnacidae 

: Bellamya 

Deskripsi  

Trace fossile Genus Bellamnya memiliki panjang 2,4 cm, ulir puncak cangkang 

pendek dan ulir utama cangkang membesar, celah mulut lebar dengan tipe apeks agak 

meruncing, cangkang berwarna hitam kecoklatan dan bergaris-garis vertikal. 

 
Gamabar 3: Genus Bellamnya genus Favites 
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Klasifikasi  

Kingdom    

Phylum       

Classis           

Ordo           

Familia        

Genus     

 

: Animalia       

: Coelenterata 

: Anthozoa 

: Madreporaria 

: Faviidae 

: Favites 

Deskripsi 

Ukuran Trace fossile genus Fevites yaitu 6,5 cm, Cangkang terbuat dari bahan 

kapur atau kalsium karbonat. Bentuk karang membulat dan berkoloni. Bagian-bagian 

yang terlihat: techa, sclera septum (primer, sekunder, tersier) dan pedal disc yang 

digunakan sebagai alat pelekat tubuh dengan dasar laut. Bentuk callice nya ceroid (rata). 

 
Gambar 4. Genus Bellamnya Family Cardiidae 

Klasifikasi  

Kingdom            

Phyllum                

Sub 

phyllum          

Classis                 

Ordo                    

Familia                

 

: Animalia  

: Moluska 

: Invertebrat 

: Bivalvia 

: Veneroida 

: Cardiidae 

: Cardiidae 

Deskripsi 

Trace fossile Genus Bellamnya Family Cardiidae memiliki ukuran 6,4 cm, 

mempunyai dua keping cangkang yang disatukan oleh ligamen . Bagian yang menonjol 

di bagian dorsal disebut umbo. Tubuh lunak berada di dalam cangkang. Pada cangkang 

terlihat  garis pertumbuhan radial yang sangat jelas. Permukaan cangkang dilengkapi 
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dengan bulu-bulu halus. Bernapas dengan insang yang berlapis-lapis sehingga disebut 

kelas Lamellibranchia. Habitat di pantai dan menempel pada batu karang 

 
Gambar 5. Laganum laganum 

Klasifikasi  

Kingdom     

Phyllum      

Classis          

Ordo            

Familia         

Genus          

Species        

 

: Animalia 

: Echinodermata  

: Echinoidea 

: Clypeasteroidea 

: Laganidae 

: Laganum 

: Laganum laganum 

Deskripsi 

Ukuran pada Laganum laganum yaitu 2,3 cm. Sand Dollar tidak memiliki 

lengan, akan tetapi mereka memiliki lima baris kaki tabung yang berfungsi dalam 

pergerakkan lambat dan dollar pasir memiliki bentuk tubuh pipih dan berbentuk 

cakram. Habitat hewan ini biasanya dipantai, batu karang, dasar laut, lumpur. Letak 

diantara duri berfungsi untuk menangkap makanan atau untuk membersihkan 

tubuh. Dollar pasir berwarna asli abu-abu, coklat, hitam atau warna ungu. Ukurannya 

bermacam-macam dengan bentuk tubuh melingkar. Tubuh mereka ditutupi dengan 

halus, kaki dengan silia, dan seperti Echinodermata lainnya mereka memiliki lima kali 

lipat simetri radial 
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Gambar 6. Trace fossile Genus Favia 

Klasifikasi  

Kingdom     

Phyllum      

Classis           

Ordo            

Familia        

Genus           

 

: Animalia  

: Echinodermata  

: Echinoidea 

: Clypeasteroidea 

: Faviidae 

: Favia 

Deskripsi 

Trace fossile Genus Favia yang ditemukan berukuran 9,4 cm, Karang ini banyak 

dijumpai hidup pada kedalaman 3-20 meter. Koralit masif. Koralit sederhana. Tidak ada 

cuping paliform. Sepintas karang ini mirip dengan F. maxima, F. maritima dan F. 

vietnamensis. Tersebar dari perairan umumnya banyak hidup di perairan yang dangkal. 

 
Gambar 7. Trace fossile Favia vunus 

Klasifikasi  

Kingdom     

Phyllum      

Classis          

Ordo            

 

: Animalia       

: Echinodermata  

: Echinoidea 

:Clypeasteroidea 



 Della Blatama, dkk – Jejak Sisa Kehidupan Masa Lalu.... 

 
426 

Familia         

Genus          

Species        

: Faviidae 

: Favia 

: Favia vunus 

Deskripsi 

Ukuran Trance fosil Favia vunus yang ditemukan berukuran 9,4 cm.habitat 

Karang ini umumnya banyak hidup di perarairan dangkal. Karang ini banyak dijumpai 

hidup pada kedalaman 3-20 meter. Ciri-ciri Koloni berbentuk masif, bulat atau plat. 

koralit berbentuk kerucut. Septa tipis, tidak teratur dan tersebar luas. Paliform  

berkembang tidak sempurna. Sepintas karang ini mirip dengan F. speciosa, F. 

lizardensis, F. danae, F. rosaria dan F. maritima.  

Trance fosil yang ditemukan telah menyatuh dengan batuan di lokasi penelitian. 

Sehinggah menyebabkan bentuk trance fosil yang sudah tidak utuh lagi sehingga 

menyulitkan dalam menentukan identifikasi sampai tingkat jenis. Berbagai jenis biota 

laut dari kelas Coelenterata, Molusca, dan Echinodermata, yang telah membatu dan 

batuan-batuan tersebut membentuk pegunugan di Halmahera Tengah. Penemuan jejak 

kehidupan biota masa lalu ini ditemukan di pegunungan Halmahera Tengah, Maluku 

Utara yaitu terdapat di kecamatan Weda Selatan yang terdapat di desa  Wairoro Indah 

dan desa Sosowomo, sedangkan yang terdapat di kecamatan Weda kota yaitu terdapat di 

antara perbatasan antara desa Loleo dan desa Nusliko. Beberapa desa tersebut memiliki 

pegunungan yang masih menyimpan jejak kehidupan masa lalu biota laut. Desa-desa 

tersebut saling berdekatan dan memiliki pegunungan yang tinggi yang membatasi antara 

daerah yang dekat dengan laut dan dataran tinggi.  

Dari hasil penelitian ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa perubahan 

alam yang terjadi selama ratusan-ribu tahun dan pergeseran kulit bumi secara evolusi 

telah kegiatan tektonik sehingga terjadinya pengangkatan yang terbukti oleh adanya 

terumbu yang terangkat sehingga terbentuk pegunungan Halmahera dan meningalkan 

jejak kehidupan biota laut  

Kesimpulan 

Dari 6 lokasi ditemukan jejak sisa kehidupan biota laut masa lalu terutama dari 

Coelenterata, Molusca, dan Echinodermata. Jenis- jenis biota laut ini di temukan di di 

dalam bongkahan batu yang membetuk pegunungan di halmaherah tengah.  Hal ini 

mendukung kemungkinan terjadinya pengangkatan dataran dari dasar lautan di 
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kepulauan Maluku Utara, sehinggah mengakibatkan tertinggalnya jejak sisa kehidupan ( 

Trance Fosile) di pegunugan Halmaherah Tengah, Maluku Utara. tersebut terdapat 

bebatuan yang membentuk pegunungan dan menyimpan berbagai Trance Fosile. 
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