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EDITORIAL
Bumi adalah planet yang dinamis, tidak hanya karena peradaban manusia yang menempatinya, 
lanskap di atas permukaan juga berubah secara natural. Tanah longsor adalah salah satu 
perubahan lanskap yang dapat menjadi ancaman serius.

Tidak hanya di permukaan, Bumi juga memiliki mekanisme dinamis di bawah kaki kita. Lempeng-
lempeng tektonik bergerak mencapai keseimbangan atas gaya-gaya yang bekerja padanya. 
Lempeng-lempeng tersebut saling bergesekan, saling bertabrakan, atau menunjam di bawah 
lempeng yang lainnya. Mekanisme tersebut membentuk palung, lipatan, atau menumbuhkan 
gunung-gunung yang tinggi. Salah satu konsekuensi dari interaksi tektonik tersebut adalah gempa-
gempa tektonik yang merupakan pelepasan akumulasi energi  selama proses tersebut 
berlangsung hingga tercapai keseimbangan yang baru.

Waspada kali ini menyajikan laporan dari salah satu kejadian longsor yang cukup signifikan yang 
terjadi baru-baru ini di Indonesia dan gempa dengan M7.8 di Samudera Hindia yang sempat 
menghebohkan pemberitaan.

Kami berharap edisi 24 ini dapat dinikmati oleh pembaca dan menambah wawasan terkait risiko 
bencana.

Selamat Idul Fitri 1437 H, mohon maaf lahir dan batin.

Salam

Tim Redaksi



Suasana tentram yang disiapkan sedemikian rupa setiap harinya seketika berubah, dengan hujan 

tetap mengguyur, jalan penghubung utama desa dengan desa lainnya, juga sebagai salah satu 

penghubung antara Banjarnegara dengan Dieng, tiba – tiba bergerak, menggantikan tugas 

penggunanya yang kini terdiam. Kamis 24 Maret 2016, sebuah sistem bencana longsor mulai 

terjadi. 

Sepenggal jalan itu bergerak mengikuti alasnya yang kini seperti bubur, tanah yang semula padat 

dan kokoh untuk menopang hilir mudik aktivitas di desa itu kini bergerak menuruni lereng 

perbukitan. Beruntung geraknya perlahan atau longsor berjenis rayapan (soil creep), sehingga warga 

dapat menyelamatkan diri. Longsor ini berbeda dengan longsor – longsor dahsyat sebelumnya yang 

terjadi pada Dusun Legetang (1955), Dusun Gunungraja (2006) dan Dusun Jemblung (2014). 

Longsor jenis ini memungkinkan warga untuk melakukan evakuasi dikarenakan pergerakannya 

yang perlahan, namun di sisi lain tanah akan terus bergerak merayap sehingga kerugian materil 

dapat membengkak seiring dengan meluasnya area terdampak. Pergerakan tanah dimulai pada 

tanggal 24 Maret 2016 pukul 19:00 WIB, kemudian muncul pergerakan tanah susulan pada dini hari 

pukul 01:30 WIB dan terjadi lagi pada pagi harinya pukul 06:00 WIB. 

 

LONGSOR YANG BERBEDA
Dennish A. Putro, Hengki Eko Putra 

Hiruk pikuk mulai menghilang seiring dengan menggemanya suara nan agung kala 

senja di perkebunan salak Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, 

Jawa Tengah. Hujan yang mengguyur desa senja itu tidak mengusik bulat tekad orang – 

orang untuk bersiap memenuhi panggilan-Nya, anak kecil dengan riang bersenda gurau 

sembari menunggu ritual ibadah.



Desa Clapar

Desa Clapar berada di wilayah Kecamatan Madukara, terletak di bagian timur Kabupaten 

Banjarnegara dan berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Desa Clapar secara geografis 

merupakan wilayah perbukitan seluas 

±350 hektar. Dilihat dari kondisi 

kemiringan pada Desa Clapar, 

sebenarnya desa ini berada pada zona 

aman bencana longsor dengan kriteria 

kemiringan sangat rendah. 

Kejadian bencana harus dinilai 

dengan cakupan wilayah kajian yang 

cukup untuk memudahkan penilaian. 

Jika dilihat lebih luas, desa ini berada 

pada wilayah yang rawan terkena 

dampak longsor apabila terjadi 

longsor pada bukit yang berada di sisi barat desa yang memiliki kriteria kemiringan sangat tinggi 

dengan arah kemiringan mengarah tepat ke desa. Lompatan kriteria kemiringan yang terdapat pada 

sisi barat desa yang mulai dari sangat rendah, menengah dan sangat tinggi, menjadikan desa ini 

berada pada wilayah rawan bencana longsor. 

Identifikasi Wilayah Rawan Longsor

Identifikasi zona rawan bencana longsor 

dilakukan dengan menggunakan citra satelit 

observasi bumi LANDSAT dengan 

membandingkan kondisi wilayah kajian 

dengan citra sebelum dan setelah terjadi 

longsor. Gambar 1.4 menunjukkan kondisi 

Desa Clapar sebelum kejadian pada bagian 

kiri dan setelah kejadian pada bagian kanan. 

Gambar 1 .6 memper l iha tkan has i l 

identifikasi zona rawan bencana longsor dengan luas lebih dari tujuh hektar, terdapat sekitar 50 

bangunan terdapat pada wilayah rawan ini. 

Gambar 1.1. Jalan Banjarnegara – Dieng yang 
bergeser akibat longsor

Gambar 1.2. Lokasi kejadian bencana longsor 
Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten 
Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah



Estimasi Gerak Longsoran

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) digunakan untuk mengestimasi gerak longsoran dengan 

mencari ketinggian mahkota longsor dan ujung lidah longsor berdasarkan kemiringan. Model 

estimasi akan bergerak naik guna mencari mahkota longsor kemudian bergerak turun untuk 

menemukan ujung lidah longsoran dan berhenti ketika menemukan wilayah yang mendatar atau 

wilayah yang berupa cekungan. 

Gambar 1.3. Dari kiri ke kanan, Penampang udara Desa Clapar (sumber: Google); Kondisi 
kemiringan; dan Arah kemiringan Desa Clapar. Lingkaran hitam merupakan bagian barat 
desa dan garis hitam merupakan kontur ketinggian

Gambar 1.4. Citra natural satelit LANDSAT pada saat sebelum terjadi longsor (kiri) dan 
setelah terjadi longsor (kanan). Lingkaran merah menunjukkan lokasi Desa Clapar.



Hasil estimasi menggunakan SRTM seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1.7, menunjukkan 

bahwa mahkota longsor berada ± 125 meter diatas mahkota longsor dari citra LANDSAT dan 

berhenti pada seperempat panjang longsor yang dihasilkan dari identifikasi LANDSAT atau sekitar 

170 meter. Penampang melintang (Gambar 1.7) memperlihatkan perbedaan jarak antara mahkota 

dengan ujung lidah longsor dari hasil identifikasi dan estimasi. Hasil estimasi berhenti dikarenakan 

terdapat elevasi mendatar sehingga tidak dapat ditemukan arah gerak selanjutnya. 

Perbandingan antara beda elevasi mahkota dan ujung lidah longsor dengan jaraknya, menunjukkan 

bahwa wilayah ini memiliki kemiringan yang landai, sehingga jika terjadi longsor, tipe rayapan 

adalah tipe yang paling mungkin terjadi pada wilayah ini. Kembali pada beda jarak ujung lidah 

longsoran antara identifikasi dan estimasi, hasil identifikasi menunjukkan  bahwa tanah terus 

bergerak meskipun melalui lintasan yang datar. Hal ini mungkin terjadi dengan tersedia-nya energi 

pada material longsor, sehingga dapat menerobos penghalang tersebut. Dengan asumsi pergerakan 

Gambar 1.5. Hasil identifikasi zona rawan 
longsor menggunakan citra LANDSAT 
yang dibatasi oleh garis merah dan tanda 
berwarna kuning sebagai penanda rumah 
yang masuk dalam zona rawan longsor.

Gambar 1.6. Hasil estimasi gerak longsoran 
(garis merah dengan panah) menunjukkan 
mahkota longsor berada dibukit (± 125 m) 
dan berujung pada seperempat panjang 
longsor hasi identifikasi LANDSAT.



material diakibatkan oleh gaya gravitasi, perlu dilihat juga faktor lain yang mempengaruhi massa 

material longsor dan kerap kali menjadi pemicu longsor yaitu ; “hujan”. 

 

Curah Hujan

Curah hujan dievaluasi dalam rentang tujuh hari atau 168 jam sebelum kejadian, sejak 18 Maret 

2016 pukul 06:00 WIB. Dalam rentang tersebut, hujan mengguyur Desa Clapar hampir setiap hari 

dengan kriteria curah hujan didominasi oleh hujan ringan dan terdapat hujan sangat lebat pada 

tanggal 21 Maret. Dua hari berikutnya yaitu 22 dan 23 Maret terdapat hujan lebat, pada saat longsor 

pertama terjadi, masih terdapat hujan kriteria menengah, kemudian menurun menjadi hujan ringan 

hingga terjadi longsor susulan pada tanggal 25 Maret pukul 01:30 WIB dan selanjutnya pada pukul 

06:00 WIB.  

Mata pencaharian utama warga Desa Clapar adalah petani salak dengan wilayah perkebunan yang 

luas, sehingga wilayah ini merupakan wilayah yang subur dengan tanah yang gembur dan mampu 

menyerap air dalam jumlah banyak. Tidak akan menjadi masalah sebetulnya jika wilayah ini 

terguyur hujan selama tujuh hari berturut–turut pada malam hari. Akan lain ceritanya jika hujan ini 

terjadi pada siang hari hingga sore hari. Selama 168 jam ini, hujan banyak terjadi siang hari antara 

11:00 hingga sore hari  1800. Kondisi tanah yang jenuh akibat terus menerima air namun tidak 

diimbangi dengan pelepasannya, menyebabkan peningkatan massa pada tanah. 

Gambar 1.7. Penampang melintang topografi wilayah longsor, segitiga berwana merah 
merupakan hasil estimasi longsor dan garis putih putus – putus merupakan hasil 
identifikasi, segitiga berwarna biru menunjukkan lokasi jalan Banjarnegara – Dieng.



Secara alami, pelepasan air oleh tanah sangat bergantung pada proses penguapan oleh panas 

matahari, namun hal ini terhambat karena kurangnya sinar matahari akibat tertutup oleh awan tebal 

cumulonimbus (Cb) yang membawa hujan dengan kriteria lebat hingga sangat lebat. 

Kesimpulan

Longsor identik dengan mekanisme pada wilayah dengan kemiringan yang curam dan intensitas 

hujan tinggi sebelum terjadi. Kejadian longsor Desa Clapar ini menunjukkan mekanisme longsor 

yang berbeda. Wilayah ini berada pada kriteria kemiringan sangat rendah namun tetap terjadi 

longsor. Wilayah ini juga merupakan wilayah yang hijau dengan air yang terserap dengan baik oleh 

tanah. Namun longsor bertipe rayapan terjadi pada wilayah ini, dengan kemiringan yang landai dan 

dipicu oleh momentum yang dimiliki tanah untuk bergerak akibat bertambahnya massa tanah oleh 

hujan. 

Gambar 1.8. Grafik nilai curah hujan 18 Maret 2016 pukul 06:00 hingga 25 Maret 2016 05:00 
(atas) dan distribusi kriteria hujan (bawah).



Sesaat setelah gempa terjadi, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk di seluruh Pantai 

Barat Sumatra. Warga sekitar Kota Pariaman dan Padang yang meraskan gempa tersebut 

meninggalkan rumah mereka dan pergi menuju ke tempat paling aman (Shelter Tsunami), masjid, 

gedung tinggi dan perbukitan. Pada beberapa tempat terjadi kepanikan dan kemacetan lalu lintas 

karena banyak masyarakat yang sekaligus membawa kendaraan bermotor. Sekitar beberapa jam 

berlalu dilaporkan belum ada tsunami di wilayah Padang dan sekitarnya, sehingga pada Pukul 22:34 

WIB BMKG mencabut peringatan tsunami. 

Kondisi Tektonik dan Seismisitas

Tektonik Pulau Sumatra dipengaruhi oleh adanya pertemuan antar 2 (dua) Lempeng Besar dunia, 

yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indian-Australia. Adanya penunjaman Lempeng Indian-

Australia di bawah Lempeng Eurasia ini mengakibatkan aktivitas tektonik dan vulkanik di Pulau 

Sumatra. Sepanjang jalur Pegunungan Barisan di Pulau Sumatera adanya zona patahan atau lebih 

dikenal Patahan Besar Sumatra (Gambar. 2.1), patahan ini merupakan patahan strike slip menganan 

yang bermula dari Kepulauan Nicobar di Laut Andaman kemudian menerus di sepanjang barat 

Pulau Sumatra dan berakhir di ujung selatan Selat Sunda. Sebagian besar gempa yang terjadi di 

Pulau Sumatra terkonsentrasi di sepanjang pantai barat Pulau Sumatra dan di sepanjang 

Pegunungan Barisan. 

Dari gambar diatas tampak bahwa Wilayah Pantai Barat dan Selatan Indonesia ditutupi oleh 

kejadian gempa dengan magnitudo diatas M5.5, bahkan jika gempa-gempa dengan magnitudo lebih 

kecil (M<5) di tampilkan dapat menutupi topografi wilayah Indonesia dikarenakan gempa 

magnitudo kecil mempunyai frekuensi yang tinggi. 

Gempa Samudera Hindia Maret 

2016
Ruben Damanik, Haikal Sedayo 

Pada Tanggal 2 Maret 2016 Pukul 19:49 waktu setempat, gempa besar  dengan 

magnitudo 7.8 Mb (USGS) mengguncang wilayah barat Sumatra. Gempa tersebut dipicu 

oleh pergerakan Tektonik Lempeng dengan pusat gempa di Samudra Hindia yang 

berjarak 800 Km Barat dari Kota Padang. Gempa lepas pantai ini berasal dari  titik 

fokus dengan kedalaman 24 km (USGS) dan dirasakan kuat di Pesisir Pantai Barat 

Sumatra.



Katalog historis mencatat rangkaian gempa besar di 

wilayah Pantai Barat Sumatra, empa Aceh M9.1 dan 

Gempa Nias M8.6 (Tabel 2.1) merupakan gempa tektonik 

dengan bidang rupture (jalur pecahan kerak Bumi akibat 

gempa)  terpanjang dalam sejarah hingga 1600 km dimulai 

dari epicenter gempa sampai dengan Kepulauan Andaman, 

Gempa Pariaman M7.6 menyebabkan kerusakan parah di 

beberapa wilayah Sumatra Barat. Gempa Pariaman 

merupakan contoh gempa yang dialami Sebuah Kota 

besar, seperti Kota Padang. Bangunan tinggi dan rumah 

tinggal banyak yang mengalami kerusakan parah serta 

menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Gempa 

Duplet Bengkulu M8.4 &  M7.8 terjadi dalam rangkaian 

waktu yang singkat di Pantai Barat Kota bengkulu, Kedua 

gempa utama dan semua gempa susulannya ini berlokasi di 

bagian selatan rupture zone akibat gempa besar 1833 yang 

Gambar 2.2. Peta Seismisitas Wilayah Sumatra dan Jawa dari katalog gempa yang 
dikompilasi oleh MAIPARK(1600-2015). Seismisitas berdasarkan Distribusi besaran 
Magnitudo. Simbol Bintang Kuning menunjukan lokasi Episenter dari Gempa 02 Maret 
2016.

G a m b a r 2 . 1 . K o n d i s i 
S e i s m o Te k t o n i k L e m p e n g 
Hindia-Australia yang menunjam 
dibawah Lempeng Eurasia 
dengan kecepatan 40 to 60 mm/
yr. (Natawidjaja, 2006).



memanjang dari Pulau Siberut - Pulau Enggano. Selain gempa besar juga diikuti oleh kejadian 

Tsunami yang mempunyai dampak kerusakan besar seperti pada Tsunami Aceh 2004 & Nias 2005, 

Mentawai 2010, Pangandaran 2006, dan Tsunami Banyuwangi 1994. Tsunami tersebut 

menimbulkan dampak kerusakan dan korban jiwa yang cukup besar. 

Parameter Gempa 02 Maret 2016

Gambar 2.3 menunjukkan parameter gempa yang masing-masing dikeluarkan oleh BMKG, USGS 

dan Geo-Forschung Zentrum–Potsdam (GFZ-Potsdam). Dari ketiga parameter gempa yang 

dikeluarkan oleh tiap institusi menunjukan kesamaan dalam besarnya magnitudo, sedangkan hal 

yang menarik adalah perbedaan kedalaman yang dikeluarkan oleh BMKG dengan instutisi lainnya, 

seolah-olah kedalaman “dipaksakan”. Namun tentu saja informasi yang akurat harus sudah 

Tabel 2.1.Gempabumi Terbesar di Dunia rentang Waktu 1990-2005 (Bolt, 2006)



memenuhi kesesuaian model kecepatan, sebaran distibusi stasiun, serta akurasi penentuan akurasi 

waktu tiba gelombang. 

Jika dilihat dari Peta (Gambar. 2.4) sebaran gempa ini berada di Samudra Hindia, diperkirakan 

mirip gempa beberapa tahun sebelumnya. Gempa yang terjadi pada bulan April 2012 dan Maret 

2016, menurut hasil analisa mekanisme fokus yang diperoleh dari GFZ (Gambar 2.3) data tensor 

atau CMT-solution menunjukkan bahwa sumber gempa ini akibat pelepasan energi pada patahan 

geser mendatar di struktur bagian Ninety East Ridge. Pada area ini terdapat dua struktur dominan, 

yaitu transform ridges yang berarah NNE-SSW, 

disebelah barat disebut Ninety East Ridge (NER), 

dan yang di timur dinamai Investigator Fracture 

Zone (IFZ) (Gambar. 2.4).  

Kejadian gempa  M7.8 Maret 2016 dibangkitkan 

oleh sebuah aktivitas pergerakan sesar dengan 

nilai strike 60/2750 dan dip 840/810. Berdasarkan 

kesesuaian model antara data sintetik dengan 

observasi seismogram, menunjukkan pergerakan 

sesar relatif berarah Barat-Timur dengan strike 

275 deg dan dip 81 deg. Hasil inversi 

menggunakan data strike dan dip tersebut 

menunjukan arah bidang kesesuaian bidang 

rupture berarah ke timur dengan pergeseran 

maksimum sebesar 8 meter (Gambar. 2.5).  

Gambar 2.3.Parameter gempa dan mekanisme fokus dari Gempa Samudra Hindia 02 Maret 
2016.

Gambar 2.4. Lokasi Gempa M7.8 Maret 
2016. Fokal mekanisme dan lokasi 
berdasarkan data GEOFON.
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Berdasarkan titik hiposenter yang relatif dangkal (24km) dan mekanisme gempa yang berasal dari 

aktivitas patahan mendatar, gelombang tsunami yang terbentuk tidak terlalu besar. Tsunami akibat 

gempa tersebut terdeteksi di Pulau Cocos setinggi 10 cm dan 5 cm di Padang. Hal ini terdeteksi 

melalui alat pengamatan jaringan tsunami (Buoy) dan model tinggi maksimum gelombang tsunami. 

Intensitas dan Klaim 

Asuransi

Meskipun magnitudo gempa ini cukup 

besar, namun jaraknya sangat jauh. 

Pemodelan intensitas dari gempa ini 

baik yang dikeluarkan oleh USGS 

(Gambar 2.6) maupun oleh BMKG 

menunjukkan tingkat guncangan yang 

r i n g a n ( m a k s i m a l M M I I V ) . 

Bagaimanapun, ada beberapa laporan 

klaim asuransi yang diterima. 

Kami melakukan cross-check laporan 

klaim dengan kondisi di lapangan. Hasil 

survei menunjukkan memang ada retak-

retak ringan pada bangunan, namun 

dilihat dari kondisi retakan yang sudah 

lama, kerusakan bangun tersebut 

kemungkinan bukanlah akibat dari 

gempabumi tanggal 2 Maret 2016. Nilai 

dari kerusakan ringan tersebut juga 

diperkirakan akan jatuh di bawah nilai 

deductible. Wawancara terhadap warga 

sekitar juga menyatakan bahwa 

guncangan gempabumi terasa ringan 

dan singkat, dan warga mengaku tidak 

terjadi kerusakan di rumah mereka. 

Gambar 2.5.Profile Kedalaman dan distribusi 
pergeseran maksimum sebesar ~8m (EOS, 2016) .

Gambar 2.6.Peta intensitas gempa  Samudera 
Hindia 2 Maret 20012 (USGS, 2016)



Ini adalah kondisi umum yang sering dijumpai, dimana klaim diajukan atas kejadian gempa yang 

baru terjadi namun ternyata kerusakan adalah kerusakan akibat kejadian yang telah lewat atau tidak 

terkait sama sekali dengan kejadian yang diklaim. Loss adjuster dituntut untuk lebih cermat menilai 

klaim-klaim semacam ini, diperlukan kehati-hatian untuk menilai setiap kasus. 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