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Foto Sampul Salah seorang peneliti MAIPARK melakukan pengukuran bidang retakan 

akibat Gempa Merbabu 2.7 SR di salah satu rumah di Desa Somogawe,  

Kecamatan Gegatas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 

Apabila Anda ingin berlangganan Buletin  edisi digital, silahkan hubungi kami WASPADA

melalui alamat email: waspada@maipark.com



TOPIK UTAMA
WASPADA pertama di 2014! Edisi 20 ini memuat cerita 3 buah gunung, dua dengan cerita letusan gunungapi, dan 

satu cerita gempa ‘unik’ di kaki gunung. Erupsi Gunung Sinabung, 86 km di selatan kota Medan, Sumatra Utara 

diceritakan berdasarkan laporan survei tim peneliti yang dikirimkan MAIPARK pada tanggal 19 - 21 September 

2013. Karena itulah terdapat perbaikan data mengenai jumlah korban jiwa yang timbul. Pada mulanya kita 

tenang karena letusan Sinabung tidak menyebabkan adanya korban jiwa, namun belakangan, akibat sebuah 

kelalaian yang tak perlu, akhirnya terdapat 17 orang korban jiwa. Erupsi Sinabung tidak menyebabkan kerusakan 

bangunan yang berarti, kerugian terbesar terdapat pada sektor perkebunan dan pertanian, yang memang 

merupakan sektor ekonomi andalan di wilayah kaki Gunung Sinabung. Berselang lebih kurang dua bulan 

berikutnya, Gunung Kelud meletus. Kelud menyebabkan 4 orang meninggal dunia (sebagian besar adalah 

mereka yang sudah berumur lanjut dan mengalami gangguan pernafasan), 5 ribu rumah rusak berat, 12 ribu 

rusak ringan, 6 bandara ditutup dan sekitar 56,089 orang harus mengungsi. Abu letusan Kelud bahkan sampai

di kota Bandung yang berjarak hampir 700 km! Pada bagian akhir, WASPADA menyajikan laporan

mengenai gempa ‘unik ‘di kaki gunung Merbabu. Gempa ini ‘hanya’ berkekua-

tan 2,7 SR, tetapi mampu menyebabkan kerusakan bangunan. Tim Riset 

MAIPARK turun ke lapangan dan menemukan beberapa kesimpulan yang 

menarik. Apa sajakah itu? Selamat membaca  20 ini, wahai WASPADA

Pembaca setia kami. 
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ERUPSI GUNUNG SINABUNG 15 SEPTEMBER 2013
laporan survei

Gunungapi Sinabung secara administratif terletak di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara, sekitar 86 km ke 

arah selatan dari Kota Medan. Secara geografis gunungapi ini terletak pada posisi 3 10' LU, 98 25.5' BT. Gunungapi 

Sinabung berbentuk strato, dengan ketinggian 2,460 meter di atas permukaan laut. Pada beberapa bulan terakhir, 

melalui pemantauan dengan metode visual, seismik, dan deformasi, terjadi peningkatan aktivitas Gunungapi 

Sinabung, sehingga per tanggal 15 September 2013 pukul 03.00 WIB, status Gunungapi Sinabung dinaikkan dari 

Waspada menjadi Siaga. Hingga tanggal 20 September 2013 pukul 06.00 WIB, aktivitas Gunungapi Sinabung 

masih pada status Siaga. Gunungapi Sinabung pada awalnya merupakan gunungapi tipe-B. Peningkatan aktivitas 

Gunungapi Sinabung pada tahun 2010 yang lalu, membuat tipe gunungapi ini berubah menjadi tipe-A hingga 

sekarang.

KONDISI GEOLOGI 

 Gunungapi Sinabung merupakan tipe gunungapi strato 

dengan bentuk kerucut yang relatif sempurna. Gunungapi 

sinabung terbentuk pada tepian barat laut patahan cekungan 

Toba tua. Garis patahan strike slip mengiri sepanjang batas 

bagian barat Toba, yang bagian atasnya terbentuk Gunungapi 

Sinabung menerus ke Timur laut hingga Gunungapi Sibayak., 

seperti yang terlihat pada Gambar 1.

 Struktur sesar normal dijumpai di daerah Danau Kawar. 

Sesar tersebut kehilangan tekanan dan mengalami penurunan 

di bagian selatan yang merupakan bagian hanging wallnya 

(Gambar 2).

 Selain struktur sesar, struktur lainnya seperti Struktur 

kelurusan topografi yang pada umumnya menunjukan 

orientasi Barat Daya – Timur Laut serta struktur kawah juga di 

temukan pada bagian puncak Gunungapi dengan orientasi 

Barat Laut – Tenggara.

SEJARAH ERUPSI DAN KEGEMPAAN

 Gunungapi  Sinabung pada awalnya merupakan 

gunungapi tipe B, hingga kemudian pada tahun 2010 berubah 

menjadi tipe A. Tulisan mengenai Gunungapi Sinabung sangat 

sedikit sehingga tidak banyak diketahui tentang sejarah 

kegiatannya pada masa lalu. 

Gambar 1. Peta skematik Sumatera Utara dan Toba (modifikasi dari Van Bemmelen, 

1949): 1. endapan alluvial laut dan sungai, 2. tufariolit letusan Toba, 3. batuan volkanik 

andesit dan dasit berumur pra dan pasca Toba, 4. batuan beku dan endapan pasca Toba 

(oligosen-miosen dan pratersier), 5. sesar di sepanjang zona graben Semangko jaman 

pratersier dan 6. sesar-sesar yang berhubungan dengan hilangnya kawah Toba. 

(Wandono,2008).
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ERUPSI GUNUNG SINABUNG 15 SEPTEMBER 2013 - laporan survei

Gambar 2. Peta dan Penampang Geologi G. Sinabung (PVMBG). Satuan batuan aliran piroklastik Toba (Tb) terhampar luas mengelilingi produk vulkanik Sinabung. 

Di sebelah barat tersebar batu gamping (Pgb) yang dicirikan oleh warna abu terang putih. Endapan Gunungapi Sinabung didominasi oleh aliran lava, dimana satuan batuan 

lava termuda (Sl17) terendapkan ke arah tenggara dengan ketebalan singkapan 4 meter.
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ERUPSI GUNUNG SINABUNG 15 SEPTEMBER 2013 - laporan survei

GEOFISIKA DAN GEOKIMIA  

 Hingga saat ini kegempaan di G. Sinabung dipantau secara 

terus menerus dengan menggunakan seismograf MEQ-800 

yang dioperasikan secara telemetri. Seismometer dipasang 

pada kaki G. Sinabung berjarak +/- 3 Km dari Pos Pengamatan 

Gunungapi. Dari hasil historikal rekaman seismograf pada 

2010 tampak bahwa, beberapa jenis gempa yang terekam oleh 

seismograf antara lain; Gempa Vulkanik Dalam, Tektonik Lokal, 

Vulkanik Dangkal, dan Tremor. Jika ditinjau dari jenis gempa 

yang berhubungan dengan aktivitas G. Sinabung, jenis gempa 

yang muncul atau terekam oleh seismograf didominasi oleh 

jenis gempa Vulkanik Dalam (VA) dan Vulkanik Dangkal (VB) . 

Hal ini menunjukan bahwa rekahan (cracking) yang terjadi 

berada hingga pada lokasi dalam dan pada tingkat kejadian 

yang masih normal.

 Dari hasil analisis kimia yang diperoleh dari lava andesit 

piroksen, elemen mayor adalah sebagai berikut :

 Dari hasil analisis kimia di atas menunjukan bahwa batuan 

G. Sinabung pada umumnya bersifat andesit. Lava-lava 

G. Sinabung mempunyai kandungan SiO2 berkisar antara 55% 

berat, dan K2O berkisar antara 1.39% berat.

PENGAMATAN DI LAPANGAN

a. Visual

 Pasca letusan Gunungapi Sinabung pada tanggal 15 

September 2013, pukul 03.00 WIB status G. Sinabung menjadi 

siaga dari sebelumnya waspada. Letusan Gunungapi Sinabung 

kali ini telah memuntahkan abu vulkanik dan beberapa batu 

kecil yang melanda desa-desa sekitarnya. Semburan abu 

berwarna putih kelabu tebal tersebut terjadi dengan ketinggian 

mencapai 50 meter dari puncak kawah. Abu vulkanik dari

Gambar 3. Grafik Energi kumulatif dan histogram Jumlah gempa Gunungapi 

Sinabung pada Erupsi tanggal 29 Agustus – 27 September 2010.
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Gunungapi yang memiliki tinggi 2.460 meter diatas permukaan 

laut dibawa oleh angin mengarah ke timur dan tenggara 

menuju Kota Berastagi dan Kabanjahe, mengakibatkan kota 

tersebut diselimuti abu vulkanik yang cukup tebal.

 Pada tanggal 19 September 2013 Pukul 15.00 WIB tim 

survei MAIPARK tiba dan melakukan pengamatan di Pos PGA 

PVMBG yang berjarak 5km dari kaki G. Sinabung. Cuaca di 

sekitar Gunungapi pada umumnya cerah, berawan tebal dan 

angin tenang dari arah barat. Suhu udara diperkirakan  berkisar 

21 -25 c. Gunungapi tampak jelas disertai asap putih tebal 

dengan ketinggian asap 50 m.

 Pada hari kedua survei, cuaca berawan cerah dan angin 

kencang dari arah barat-laut. Suhu udara pada pagi hari berkisar 

15 -17 c. Dari lokasi pengamatan di Berastagi Gunungapi 

tampak jelas dengan asap putih tebal dengan ketinggian 50m. 

Gambar 4. Foto penampakan G. Sinabung diambil dari lokasi Pos Pengamatan Gunungapi Sinabung di kecamatan Simpang Empat .

Gambar 5.  G. Sinabung difoto dari Bukit Gundaling pada tanggal 20 September 2013.

ERUPSI GUNUNG SINABUNG 15 SEPTEMBER 2013 - laporan survei
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b. Seismik

 Untuk kegiatan kegempaan Gunungapi Sinabung berupa 

gempa-gempa Vulkanik antara lain gempa vulkanik dalam (VA), 

tremor dan hembusan. Berdasarkan data gempa yang 

dilaporkan oleh PVMBG, terjadi penurunan jumlah gempa 

vulkanik pada bulan Juli hingga Agustus. Begitu juga terjadi 

peningkatan gempa tremor yang menerus setelah kejadian 

erupsi.

  

 Pasca letusan 15 September 2013, Pos Gunungapi 

Sinabung mencatat ada 255 gempa vulkanik dalam, 16 kali 

gempa hembusan, 5 gempa tektonik lokal, dan 24 gempa 

tektonik jauh. Dari rekaman seismogram menunjukan bahwa 

kejadian erupsi tidak diawali dengan gempa-gempa yang dapat 

direkam oleh alat dan setelah kejadian erupsi pada pukul 

02:51:21 WIB banyak diikuti oleh gempa-gempa tremor yang 

terus menerus

c. Peta Kawasan Rawan Bencana 

 Berdasarkan sifat erupsi dan keadaan G. Sinabung saat ini, 

maka potensi bahaya erupsi yang mungkin terjadi adalah 

berupa aliran piroklastik (awan panas), jatuhan piroklastik 

(lontaran batu pijar dan hujan abu), aliran lava serta lahar. 

Berdasarkan potensi bahaya yang mungkin terjadi, kawasan 

rawan bencana G. Sinabung dapat dibagi menjadi tiga tingkat 

kerawanan dari rendah ke tinggi, yaitu: Kawasan Rawan 

Bencana I, Kawasan Rawan Bencana II, dan Kawasan Rawan 

Bencana III.

 1. Kawasan Rawan Bencana III, adalah kawasan yang 

sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran dan guguran 

lava, lontaran batu (pijar), hujan abu lebat dan gas beracun. 

Kawasan ini sangat berpotensi tertimpa lontaran batu (pijar) 

berdiameter lebih dari 6 cm dan hujan abu lebat.

 2. Kawasan Rawan Bencana II, adalah kawasan yang 

berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava. 

Kawasan ini sangat berpotensi tertimpa lontaran batu (pijar) 

berdiameter antara 2-6 cm dan hujan abu lebat.

 3. Kawasan Rawan Bencana I, adalah kawasan berpotensi 

terlanda lahar hujan dan kemungkinan perluasan awan panas. 

Kawasan ini sangat berpotensi tertimpa hujan abu dan 

kemungkinan dapat tertimpa material batu (pijar) berdiameter 

lebih kecil dari 2 cm.

d. Data Pengungsian dan Kerugian

 Pada survei korban pengungsi erupsi Gunungapi 

Sinabung, kami mengunjungi Posko Pengungsian yang terletak 

di daerah Jambur Sempakata dan berbicara dengan petugas di 

sana yang mengatakan bahwa para korban Pengungsi dapat 

ditangani dengan cukup baik dimana bahan makanan yang ada 

dirasa cukup, sedangkan yang masih kurang dan dibutuhkan

*keterangan sampai dengan tanggal 16 September 2013.

Gambar 6. Grafik Gempa Vulkanik Gunungapi Sinabung Bulan September 2013.

Gambar 7. Profile Hipocenter dan Peta Epicenter Gempa G. Sinabung periode 

Agustus 2013.

Gambar 8. Alat Seismograf (insert) dan rekaman Seismogram dari hasil pencatatan 

rekaman gelombang aktivitas seismik di Gunungapi Sinabung yang meletus pada 

minggu (15/09) dini hari.
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adalah tenda-tenda tertutup bagi para pengungsi. Kami melihat 

Posko Pengungsi ini adalah gedung pertemuan warga yang 

hanya ditutupi oleh kain / terpal di kanan atau kiri gedung 

sehingga terasa sekali jika malam hari akan terasa dingin bagi 

para pengungsi.

 Dari hasil wawancara, kami disarankan untuk mendatangi 

Posko Utama Penanggulangan Bencana Erupsi Gunungapi 

Sinabung yang berada di Gedung Kecamatan Karo. Selanjutnya 

setiba kami di Posko Utama, kami bertemu dan berdiskusi

dengan Komandan Tanggap Darurat dan Operasi Letkol Kav. 

Prince Meyer Putong, SH dijelaskan bahwa Pemda Karo telah 

menyiapkan beberapa tempat pengungsian untuk dapat 

dipakai sementara oleh pengungsi. Diberitahukan pula bahwa 

tidak ada korban jiwa (belakangan terdapat 17 korban jiwa-ed) 

ataupun bangunan yang mengalami kerusakan akibat erupsi 

Gunungapi Sinabung. Sebagian besar pengungsi mengalami 

penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan (ISPA) 

akibat abu yang dikeluarkan oleh Gunungapi Sinabung.

Gambar 9. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Sinabung

Gambar  10. Posko Pengungsi di Jambur Sempakata, jumlah pengungsi di posko ini 

pada siang hari berjumlah 1900 jiwa dan pada malam hari 2300 jiwa.

Gambar 11. Persediaan bahan makanan di Posko Jambur Sempakata yang cukup 

banyak dikarenakan partisipasi berbagai masyarakat yang memberi bantuan.
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 Kerugian yang besar adalah kerugian yang dialami oleh 

para petani yang melakukan kegiatan pertanian di sekitar 

daerah Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi Sinabung.

 Berdasarkan informasi dari Sekretaris Dinas Pertanian 

Kecamatan Karo, kerugian para petani meliputi :

 1. Lahan Pangan :  Padi sawah, padi gogo, jagung, ubi jalar

 2. Lahan Sayuran :  Daun bawang, kentang, kubis, 

kembang kol, sawi, wortel, kangkung, strawberry, lobak, cabe, 

tomat, terong, buncis, labu siam, selada, seledri, brokoli

 3. Lahan Buah : Jeruk,alpukat,terong jepang, markisa, kopi, 

cengkeh, tebu

 Kerugian para petani akibat abu yang dihasilkan oleh 

erupsi Gunungapi Sinabung diperkirakan mencapai Rp. 125 

milyar karena banyak lahan pertanian tertutup oleh abu 

Gunungapi Sinabung. Kerugian ini juga dialami oleh 

konsumen, karena harga pangan yang sempat naik harganya.

Gambar 12. Posko Utama Pengungsi Erupsi Gunungapi Sinabung. Gambar 13. Diskusi Tim Survei MAIPARK dengan Komandan Tanggap Darurat dan 

Operasi Letkol Kav. Prince Meyer Putong.
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ERUPSI GUNUNG KELUD 13 FEBRUARi 2014
laporan awal

KRONOLOGIS LETUSAN Gunung Kelud adalah gunung api bertipe strato dengan ketinggian 1,731 meter di atas 

permukaan laut. Gunung Kelud telah mengalami peningkatan aktivitas sejak Januari 2014. Gempa vulkanik naik 

secara tajam sejak tanggal 15 Januari 2014, jumlah gempa vulkanik baik vulkanik dalam (VA) dan vulkanik 

dangkal (VB) yang cenderung meningkat ini menjadikan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 

(PVMBG) sebagai instansi yang paling bertanggung jawab dalam pengamatan gunung api di Indonesia 

menaikkan statusnya dari normal menjadi waspada pada 2 Februari 2014.

 Selain jumlah, energi gempa-gempa vulkanik ini juga 

menjadi semakin tinggi yang yang terlihat pada peningkatan 

amplitudo pada rekaman gempa (seismogram). Inflasi atau 

naiknya permukaan tanah juga teramati lewat instrument 

pengukur kemiringan (tilt meter). Inflasi menandakan ada 

desakan magma dari bawah menuju ke atas. Peningkatan 

jumlah dan energi gempa serta hasil pengamatan deformasi ini 

menjadi salah satu dasar status Gunung Kelud kembali 

dinaikan lebih tinggi, dari “SIAGA” menjadi “WASPADA” pada 

tanggal 10 Februari 2014. Radius 5 km dari kawah disterilkan.

 Akhirnya pada kamis, 13 Februari 2014 pukul 22:50 WIB 

erupsi terjadi. Gunung Kelud dalam status “AWAS”, level 

tertinggi aktivitas gunung api. Area steril diperluas hingga 

radius  10 km dari kawah.

 Permasalahannya adalah bagaimana mendapatkan 

wilayah sebaran genangan yang cepat dan akurat berdasarkan 

informasi titik-titik banjir tersebut. Saat ini di Indonesia, 

kebanyakan peta sebaran genangan hanyalah berdasarkan 

batas administratif yang tidak menunjukkan secara detail 

KORBAN DAN KERUGIAN 

 Sejak erupsi pada kamis yang lalu hingga saat ini tercatat 4 

korban meninggal dunia. Lebih dari 5 ribu rumah diperkirakan 

mengalami rusak berat dan 12 ribu lainnya mengalami rusak

Gambar 1. Grafik pengamatan gempa vulkanik dalam (VA) dan jumlah gempa vulkanik dangkal (VB), peningkatan signifikan terjadi sejak 15 januari. (sumber PVMBG).
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ringan. Hingga sabtu 15 Februari 2014 terdapat 56,089 

pengungsi yang tersebar di 89 titik lokasi pengungsian (BNPB).

 Ketinggian abu dari letusan Gunung Kelud yang mencapai 

17 km (sekitar 55 kaki) dan tersebar hingga lebih dari 500 

kilometer menjadi gangguan bagi lalu lintas udara. 7 bandara 

ditutup menyusul letusan Gunung Kelud ; Bandara Juanda, 

Surabaya; Abdurrahman Saleh, Malang; Adi Sucipto, 

Yogyakarta; Adi Sumarmo, Solo; Ahmad Yani, Semarang; Husein 

Sastranegara, Bandung.

 Abu yang disemburkan juga merusak lahan pertanian yang 

berada di sekitarnya. Masih sulit untuk memperkirakan 

kerugian akibat kerusakan lahan pertanian saat ini mengingat 

semburan abu vulkanik masih berlangsung.

ERUPSI SEBELUMNYA

 Letusan terakhir sebelumnya terjadi pada tahun 2007. 

Sementara letusan yang memakan korban jiwa paling besar 

terjadi pada 1586, diperkirakan lebih dari 10.000 orang 

meninggal. Letusan lain pada 1919 menelan lebih dari 5000 

korban. Kelud merupakan gunung api yang terhitung sering 

terjadi erupsi. Masa rehat terlama Gunung Kelud adalah 75 

tahun, namun rentang waktu antar letusan Gunung Kelud rata-

rata hanya 23 tahun.

Gambar  2. Model sebaran abu vulkanik Gunung Kelud (WCPL-ITB). Gambar  3. Grafik rentang waktu antar erupsi Gunung Kelud.

ERUPSI GUNUNG KELud 13 FEBRuari 2014 - laporan awal
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 Dari sisi analisa risiko, gempa ini menjadi menarik, 

karena sesar-sesar kecil di daratan pulau jawa dengan 

arah utara-selatan sangat jarang diperhitungkan 

dalam estimasi risiko. Mempelajari kerusakan akibat 

gempa dari sesar ini dapat memberikan pandangan 

untuk mempertimbangkan risiko gempa khususnya di 

pulau Jawa. Untuk itu survei ini dilakukan dengan 

fokus pada analisa kerusakan.  

 Survei ini juga menjadi survei pertama MAIPARK 

yang mengikutsertakan analisa orientasi kerusakan 

struktur bangunan. Sebelumnya uji coba pemanfaatan

analisa tingkat kerusakan makro melalui kuesioner 

dan pengamatan telah diterapkan. Hal ini sebagai 

salah satu langkah menyusun standar survei dampak 

gempa yang baku dengan harapan hasilnya akan 

dapat berkonstribusi pada pemodelan kerugian 

katastrofi gempa di Indonesia.

TUJUAN SURVEI

Tujuan survei ini adalah menentukan level intensitas 

kerusakan dan analisa sumber gempa melalui analisa 

kerusakan secara makro dan mikro. Analisa dampak

GEMPA merbabu 2.7 SR 17 FEBRUARi 2014
laporan survei

Pada tanggal 17 Februari 2014 telah terjadi gempa kecil di kaki lereng gunung Merbabu. Berdasarkan analisa 

seismologi gempa ini disimpulkan terjadi karena aktivitas sesar yang terdapat di sana, bukan akibat aktivitas 

gunung Berapi (Merbabu). Gempa tersebut, meskipun tidak cukup besar tapi mengakibatkan kerusakan sedang 

pada 5 bangunan dan kerusakan ringan pada puluhan bangunan lain di desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, 

Ungaran.  

Gambar 1. Peta geologi daerah terdampak gempa. Mayoritas area di sekeliling Gunung Merbabu mempunyai formasi batuan dan jenis tanah yang sama yaitu endapan dari 

hasil erupsi gunung Merbabu (sumber: Thaden et. Al, 1975)
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secara makro dilakukan dengan metode pengamatan dan 

kuesioner untuk menentukan level makro intensitas kerusakan. 

Analisa sumber dilakukan dengan pengukuran orientasi 

kerusakan struktur. Data kerusakan makro yang dikumpulkan 

juga digunakan untuk melengkapi database kerusakan akibat 

gempa (khususnya intensitas rendah) yang dikumpulkan oleh 

tim divisi Riset, Pengembangan dan Inovasi MAIPARK yang 

secara jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan kurva 

kerentanan bangunan (vurnerability curve) di Indonesia.

KONDISI GEOLOGI

  Secara geologi (Gambar 1), tanah dan batuan di daerah 

kerusakan gempa, Sumogawe – Getasan, terdiri atas 

bermacam-macam batuan hasil erupsi beberapa gunungapi 

strato, berupa breksi gunugapi, aglomerat, lahar, lava, tuf, lapilli 

dan bom. Secara umum jenis batuan seperti ini bersifat loose 

sampai ke compact (Tabel 1).

Tidak seperti batuan cemented dengan kemampuan meredam 

gelombang gempa, batuan loose – compact sebaliknya dapat 

mengamplifikasi gelombang gempa. Besar kecil amplifikasi ini 

juga dipengaruhi lagi dengan ketebalan lapisan tersebut. 

METODE SURVEI 

Penentuan level intensitas kerusakan dilakukan dengan 

melakukan pengamatan dan kuesioner. Tim juga melakukan 

wawancara dengan penduduk sekitar terkait kerusakan, 

kekuatan guncangan, dan suara yang didengar sesaat sebelum 

guncangan gempa dirasakan. Sementara pengamatan 

kerusakan struktur dilakukan dengan menentukan strike 

m e n g g u n a k a n  k o m p a s ,  p e n g u k u ra n  s u d u t  d e n g a n 

menggunakan aplikasi angle meter, dan pengukuran panjang 

dengan menggunakan alat ukur panjang, seperti yang terlihat 

pada Gambar 2. 

Gambar 2. Alat-alat yang digunakan : Meteran (kiri) untuk penentuan panjang, kompas (tengah) untuk menentukan orientasi, aplikasi angle meter untuk penentuan sudut.
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DATA

Data Kerusakan

 Data kerusakan yang dihimpun berupa panjang, orientasi 

strike, dan dip dari retakan (fracture) pada bangunan. Selain itu 

tim juga melakukan pengamatan offset dan turunnya pondasi 

bangunan. Tabel 2 adalah  data yang berhasil dihimpun oleh tim 

survei. 

 Gambar 3 adalah diagram rose dari strike. Berdasarkan 

data yang dihimpun, pasangan strike dominan yang teramati 

berorientasi 90  -120  /270  -30   dan 0  -30  /100  -210  .  

 Umumnya tingkat kerusakan adalah ringan hingga sedang. 

Jenis bangunan yang mengalami kerusakan dari kelas 

bangunan kayu, susunan bata, dan reinforce concrete. 

Kerusakan terbanyak adalah adanya retakan dan lepasnya 

Tabel 2. Data orientasi kerusakan bangunan.
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genteng yang menjadi atap. Sementara kerusakan lain seperti 

crack pada lantai atau bergesernya pondasi pada struktur kayu 

tidak banyak terjadi. Rata-rata retakan pada dinding yang 

ditemui adalah 93 cm dengan distribusi seperti pada Gambar 4.  

Retakan berbentuk tangga (stair) teramati pada dinding dan 

dengan arah N150E (Gambar 5). Orientasi ini sesuai dengan 

salah satu arah dominan pada strike fracture (0  -30  ). Retakan 

pada lantai yang teramati memiliki arah N50E. Orientasi ini juga 

sesuai dengan salah satu arah dominan dari orientasi strike 

yang teramati (0  -30  ).
Gambar 3. Diagram rose-strike.

Gambar 4. Histogram panjang retakan. Gambar 5. Retakan berbentuk tangga.

Kuesioner Survei

 Pengumpulan data angket atau kuesioner dilakukan 

dengan cara pengamatan langsung bangunan yang mengalami 

kerusakan dan wawancara dengan warga setempat. Kuesioner 

berisi mengenai identitas dan tipe bangunan serta kerusakan 

yang dialaminya. Dari survei gempa Merbabu tersebut, telah 

dilakukan penilaian kerusakan terhadap 15 bangunan yang 

mengalami kerusakan kecil hingga sedang.

Dari hasil pengamatan di lapangan, sebagian besar bangunan 

yang mengalami kerusakan adalah rumah tinggal dan beberapa 

fasilitas umum yaitu gereja dan masjid. Struktur rumah tinggal 

didominasi oleh struktur beton bertulang yang terdiri dari 

campuran pasir, semen, kerikil, dan besi tulangan. Sedangkan 

untuk jenis atap sebagian besar menggunakan atap genteng 

tanah liat yang dibakar. Jenis atap seperti ini membutuhkan 

rangka baja ringan yang kuat, namun sebaliknya sebagian

Tabel 3. Tipe bangunan berdasarkan occupancy.
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penduduk menggunakan rangka kayu yang justru membebani 

struktur bangunan. 

 Lokasi Desa Sumogawe, yang mengalami dampak 

kerusakan terbesar, berjarak 3 km dari posisi episenter gempa 

(BMKG). Intensitas gempa BMKG berdasarkan goncangan yang 

dirasakan sebesar II pada skala MMI (Modified Mercalli 

Intensity), namun kerusakan yang diamati di lapangan berada 

pada skala intensitas V MMI, dimana sebagian rumah 

mengalami retak-retak pada dinding tembok, beberapa atap 

genteng yang berjatuhan, dan lantai keramik yang mengalami 

retak rambut halus, memberi kesimpulan bahwasanya 

intensitas skala MMI dilapangan lebih besar dibandingkan yang 

disampaikan oleh BMKG.

 Hasil evaluasi data menunjukan bangunan dengan 

struktural rangka atap yang cenderung memberi beban 

terhadap struktur bangunan dan dapat meningkatkan rasio 

kerusakan menjadi lebih besar dibandingkan dengan tipe 

lainnya. Lokasi episenter gempa berada di tengah-tengah 

ladang pertanian warga setempat yang dikelilingi rumah 

tinggal. Struktur tanah di sekitarnya cenderung remah/gembur, 

sehingga kesulitan dalam mencari retakan batuan akibat 

gempa.

Wawancara 

 Selain pengamatan dampak gempa terhadap struktur 

bangunan, tim juga melakukan wawancara dengan penduduk 

untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi pada saat 

terjadi gempa. Dari hasil wawancara diperoleh informasi 

bahwa komponen gerakan tanah yang utama dirasakan adalah 

gerakan naik turun. Hal ini diungkapkan lewat berbagai hal 

yang teramati oleh penduduk selama gempa misalnya melihat 

rumahnya naik-turun, melihat air sumur yang naik saat 

menimba dan lain sebagainya, hal ini dikonfirmasi juga oleh 

perubahan susunan pada atap genteng (Gambar 7) yang 

menunjukkan adanya komponen gerak vertikal. Hal lain yang 

menarik adalah suara yang didengar penduduk sesaat sebelum 

guncangan gempa datang. Suara ini diduga berasal dari 

tenggara Sumogawe. Terkait suara ini sulit mendapat deskripsi 

yang sama mengenai bagaimana suara tersebut terdengar, 

sebagian mendengar seperti dentuman, sebagian mendengar 

seperti reruntuhan, namun deskripsi mengenai arah didapat 

kesamaan berasal dari tenggara desa Sumogawe. Menelusuri 

sumber suara ini, sesuai dengan orientasi strike dominan, dan 

hasil penentuan lokasi gempa yang dirilis oleh BMKG, tim 

bergerak ke tenggara menuju Jetak yang terletak tepat di salah 

satu sesar lokal yang semula menjadi dugaan asal gempa ini. 

Namun di Jetak, tim tidak menemukan kerusakan apapun, 

menurut penduduk setempat suara yang terdengar  di 

Sumogawe tidak terdengar di Jetak. Deskripsi ini menunjukkan 

bahwa guncangan yang dirasakan di Jetak lebih lemah dari pada 

di Sumogawe.

Gambar 6. Histogram kerusakan tipe bangunan.

Gambar 7. Susunan genteng yang turun mengindikasikan komponen gerakan vertikal, sesuai dengan kesaksian warga dalam wawancara.
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 Berdasarkan pengamatan, dimana kerusakan dominan 

adalah retakan pada dinding, dan jatuhnya atap. Serta 

dirasakan oleh semua orang di Sumogawe, secara makro 

berdasarkan tabel intensitas maka Sumogawe dapat 

dikategorikan berada dalam MMI VI-VII. Namun melihat skala 

gempa yang hanya 2.5 SR (BMKG, 2014) maka secara teoritis 

semestinya hanya akan menghasilkan intensitas MMI II-III saja. 

Suara dentuman keras yang terdengar sesaat sebelum gempa 

membawa spekulasi bahwa terjadi pergeseran tanah, namun 

sayangnya tim tidak berhasil menemukan lokasi ini. Suara 

dentuman merupakan indikasi bahwa getaran gempa telah 

terkonversi menjadi gelombang suara yang merambat lewat 

udara, sehingga seharusnya dapat ditemui longsoran di 

permukaan atau setidaknya penurunan muka tanah. Hasil 

wawancara di mana penduduk merasakan gerakan dominan

 naik-turun (komponen vertikal) menandakan bahwa sumber 

gempa sangat dekat  dengan Sumogawe. 

 Pengamatan strike pada retakan di dinding menghasilkan 

dua pasang arah dominan yang berorientasi 90  - 120  /270  -30   

dan 0 -30  /100  -210  . Gambar 8 adalah diagram rose dip pada 

arah 0  -30  /100  -210  . Gambar 9 adalah diagram rose untuk 

arah 0 -120 /270 -30  dengan lebar bin yang sama. 0 -30  /100  -

210  memiliki dip dominan tegak lurus yang menjadi ciri pararel 

dengan arah datang gelombang gempa. Ini sesuai dengan posisi 

gempa dari BMKG di arah Tenggara dari Sumogawe. Tidak tepat 

sama karena absennya data pada range 120  -150  . Orientasi ini 

sesuai dengan posisi sesar lokal yang berada di Tenggara 

Sumogawe. Sesar inilah yang menjadi kesimpulan kami sebagai 

sumber gempa tersebut

Gambar 8. Retakan pada lantai dengan  orientasi N50W. Gambar 9. Salah satu sesi wawancara dengan penduduk setempat.

Gambar 10. Diagram Rose Dip untuk retakan dengan orientasi 0 -30 /100 -210 .0 0 0 0

0

Gambar 11. Diagram Rose Dip untuk retakan dengan orientasi 0 -120 /270 -30 .0 0 0 0
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KESIMPULAN
1. Intensitas kerusakan di Sumogawe adalah V-VII MMI yang lebih besar 

dari pada yang mungkin terjadi secara teoritis. 

2. Arah gerak selama gempa yang dominan naik turun menandakan 

posisi sumber sangat dekat (kemungkinan tepat di bawah Sumogawe bagian 

timur) 

3. Kerusakan yang lebih besar ini kemungkinan disebabkan kondisi 

tanah Sumogawe dimana terdapat indikasi adanya longsoran di sekitar 

daerah kerusakan. Indikasi tersebut adalah suara dentuman yang karena 

kekuatan gempanya kecil (2.5 SR) sehingga dapat diinterpretasikan bahwa 

sumber suara tersebut berada dekat dengan permukaan karena gelombang 

suara merambat lewat udara.  

4. Kerusakan pada bangunan yang terjadi adalah akibat pergeseran 

tanah secara cepat dan mendadak karena mekanisme gempa sesar dangkal. 

Hal ini dapat terjadi dengan dukungan kondisi kontur Sumogawe yang 

miring karena terletak di kaki Merbabu dan juga kondisi tanah yang relatif 

jenuh air di saat puncak musim hujan yang mengakibatkan berat tanah 

menjadi lebih dibandingkan dengan keadaan normal pada saat terjadi 

gempa. Karena kondisi tanah jenuh air seperti itu, fakta lain yang juga 

muncul adalah (masih) terjadinya pergerakan yang ditandai dengan 

melebarnya retakan pada bangunan setelah dua minggu terjadi gempa. 

5. Data kerusakan makro tetap dapat digunakan untuk melengkapi 

database kerusakan bangunan untuk keperluan pembuatan kurva 

vurnerability walaupun tingkat intensitas kerusakan lebih besar dari pada 

yang mungkin terjadi secara teori. 

0
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