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     TIGA kejadian bencana alam dengan daya rusak tinggi  
         di semester kedua tahun 2018 seolah menegaskan   
                                          pengetahuan kita yang masih terbatas akan risiko yang  
         ada di halaman rumah kita sendiri.

Barangkali tidak ada yang bisa membayangkan bahwa akan terjadi rentetan lima gempabumi 
dengan magnitudo besar (>= 6) di Lombok dalam rentang waktu satu bulan. Tidak juga 
dengan tsunami yang menghantam Kota Palu dibangkitkan oleh gempabumi dari Palukoro 
yang memiliki mekanisme sesar geser dan bukannya sesar naik, serta diikuti dengan likuifaksi. 
Tiga bencana hadir di waktu yang berdekatan. Lalu di penghujung tahun, kita dikagetkan 
dengan tsunami yang datang dalam senyap di Selat Sunda. Tanpa ada air laut yang surut, 
tanpa gemuruh, tsunami datang menghantam karena longsoran akibat letusan Gunung Anak 
Krakatau.

Buku ini adalah ikhtiar untuk mencatatkan apa dan bagaimana tiga bencana ini terjadi. Data 
dan fakta disajikan mulai dari sisi ilmu kebumian yang terkait hingga aspek asuransinya. 
Banyak hal bisa jadikan pelajaran demi perbaikan pengelolaan risiko bencana alam di industri 
asuransi umum Indonesia ke depannya. Risiko tsunami dari letusan gunungapi (bukan 
gempabumi) dan klausula 72 jam hanyalah dua hal diantaranya.

Semoga buku ini bisa dinikmati serta menjadi pengantar untuk diskusi yang lebih dalam 
demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana, baik dalam hal mitigasi risiko dan 
ketangguhan menghadapi bencana.

Mari Berasuransi, 
Ahmad Fauzie Darwis 
Direktur Utama
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Gambar 1.1 Sebuah mobil yang rusak parah akibat 
tertimpa runtuhan bangunan paska gempa Lombok, 
Agustus 2018, di Green Valley, Mataram.
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TEKTONIK LOMBOK
Berdasarkan teori tektonik lempeng, wilayah kepulauan Nusa Tenggara 
dapat dibagi ke dalam empat unit: Busur Belakang, Busur Dalam, Busur 
Luar, dan Busur Depan. Busur Belakang meliputi apa yang kita kenal 
dengan Laut Flores, Busur Luar terdiri dari pulau-pulau non-volkanik 
meliputi Dana, Raijua, Sawu, Roti, Semau, dan Timor. Busur Depan 
meliputi dua cekungan (basin) yang dalam yaitu Basin Lombok dan 
Basin Savu. Busur Dalam meliputi pulau Bali, Lombok, Sumbawa, 
Komodo, Rinca, Flores, Adonora, Solor, Lomblen, Pantar, Alor, 
Kambing, dan Wetar (Darman dan Sidi, 2000).

Secara tektonik, Pulau Lombok terletak pada dua patahan mayor: Busur 
Belakang Flores dan zona subduksi. Busur Belakang Flores berada di 
utara pulau dan merupakan salah satu sumber gempabumi utama yang 
selama ini menjadi perhatian para peneliti kegempaan karena sering 
menjadi penyebab gempabumi mematikan dengan ciri gempanya yang 
dangkal dan bermagnitudo besar. Sementara di selatan terdapat zona 
penunjaman lempeng (subduksi) antara Lempeng Eurasia dengan 
Lempeng Indo-Australia, daerah ini juga merupakan wilayah sumber 
gempabumi yang signifikan.

Beberapa seismolog berpendapat bahwa Busur Belakang Flores terus 
memanjang ke Pulau Jawa. Gempa Situbondo pada September 2007 
dipercaya sebagai hasil dari aktivitas Flores Thrust. Sesar ini menjadi 
sangat populer ketika pada tanggal 12 Desember 1992 menyebabkan 
gempa Flores yang diikuti gelombang tsunami yang menewaskan 2.100 
orang. Sesar ini juga diduga sebagai biang terjadinya gempa besar di 
Bali yang menewaskan 1.500 orang pada tanggal 21 Januari 1917. 

Sesar segmentasi timur dikenal sebagai Sesar Naik Wetar (Wetar Thrust) 
yang membujur dari utara Pulau Alor hingga Pulau Romang. Struktur 
ini pun tak kalah berbahaya dari Flores Thrust dalam “memproduksi” 
gempa-gempa besar dan merusak di kawasan Nusa Tenggara Timur. 
Beberapa gempabumi dari sesar ini adalah Gempa Alor 18 April 1898 
dan 4 Juli 1991 yang menewaskan ratusan orang (Hidayati dkk., 2018). 

Tidak hanya Busur Belakang Flores, subduksi kerak Indo-Australia 
juga aktif menghasilkan gempabumi dan tsunami di wilayah ini. 
Sebagai contoh, Tsunami Lunyuk yang terjadi pada 19 Agustus 1977, 
menewaskan 107 jiwa.

1. GEMPA LOMBOK
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SEJARAH GEMPABUMI LOMBOK
Pulau Lombok pernah mengalami gempabumi merusak pada tahun 
1856 dan dikenal dengan gempabumi Labuan Tereng, seperti yang 
tercatat dalam Katalog Wichmann (1918). Dalam catatan tersebut, juga 
disebutkan bahwa pesisir Ampenan dan Mataram juga dihantam oleh 
gelombang tsunami. 

Selanjutnya, gempabumi merusak juga pernah terjadi pada tahun 
1979 dengan magnitudo 6,5 yang menyebabkan 28 orang tewas dan 
79 orang luka-luka.  3.977 bangunan rumah penduduk dan 73 sarana 
pemerintahan rusak. Goncangan dahsyat dirasakan di Lombok 
bagian utara seperti Bayan, Gangga, dan Tanjung. Daerah lain yang 
terkena dampak adalah Ampenan, Cakranegara, Narmada dan Kediri. 
Gempabumi ini disertai dengan tsunami. 

Gempabumi merusak berikutnya terjadi pada 2 januari 2004. 2.224 
rumah penduduk, 24 mesjid dan mushola, dan 7 sekolah rusak. 
Kerusakan bangunan banyak terjadi di Kerusakan bangunan di Kota 
Mataram, Sikur, Montong, Gading, Pemenang, Sekotong, Selagalas, 
Cakranegara, dan Batukliang. Gempabumi juga merusak saluran irigasi 
di Dusun Karang dan longsoran kecil di jalan Desa Pusuk.

Pada 22 Juni 2013, gempabumi dengan magnitudo 5,1 dengan 
kedalaman 45 km (USGS) melanda Lombok dan sekitarnya dengan 
pusat gempabumi berada pada lepas pantai barat laut dekat Gili 
Trawangan. Gempabumi menyebabkan kerusakan rumah tinggal dan 
fasilitas umum di 3 kecamatan: Tanjung, Gangga, dan Pemenang.

Gambar 1.2 Tatanan tektonik wilayah Bali, Nusa Tenggara dan 
sekitarnya. Gempabumi merusak di wilayah ini bersumber dari 
zona subduksi di selatan dan Busur Belakang Flores di utara.
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Gambar 1.3 Rumah tinggal dan 
fasilitas umum yang rusak akibat 
Gempa Lombok 22 Juni 2013.
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Pada pertengahan 2018, Pulau Lombok dilanda serangkaian gempabumi 
merusak. Diawali dengan gempabumi bermagnitudo 6,4 Mw tanggal 
29 Juli 2018 di bagian utara pulau. Intensitas gempabumi skala VIII 
MMI tercatat di wilayah Loloan. Pusat gempa berada di darat pada 
jarak 47 km arah timur laut Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara 
Barat dengan kedalaman 24 km. Gempa tidak berpotensi tsunami. 
Gempa dirasakan di daerah Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok 
Timur, Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, 
Denpasar, Kuta, Nusa Dua, Karangasem, Singaraja, Gianyar dan 
beberapa wilayah di Bali.

Seminggu kemudian pada 5 Agustus 2018, gempabumi dengan 
magnitudo 6,9 Mw mengguncang. Secara seismologi, berdasarkan 
jarak antar kedua pusat gempa, magnitudo, dan waktu kejadian, kedua 
gempabumi ini saling berhubungan (dependent events). Gempabumi 6,4 
Mw merupakan foreshock dari gempabumi 6,9 Mw.

Empat hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 2018 getaran kuat dari 
gempabumi bermagnitudo 6,3 Mw kembali mengguncang Lombok. 
Pusat gempabumi diperkirakan berada di barat daya dari episenter 
gempabumi sebelumnya, lebih dekat ke Kota Mataram. 19 Agustus 
2018, dua gempabumi kembali mengguncang dengan kekuatan 6,3 Mw 
dan 6,9 Mw. Meskipun tidak ada kerusakan tambahan yang meluas, 
gempabumi ini cukup menggoncang psikologi masyarakat Lombok.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh BMKG, rangkaian 
gempabumi ini dikelompokkan menjadi dua kejadian gempabumi.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter gempabumi M=6,9  
yang terletak di ujung timur Pulau Lombok dan diikuti sebaran 
episenter gempabumi yang mengikutinya dan membentuk 
kluster episenter dengan sebaran ke arah timur hingga utara 
Sumbara Barat, maka dapat disimpulkan bahwa gempabumi 
yang terjadi merupakan aktifitas gempabumi baru yang 
berbeda dari gempabumi berkekuatan M=7,0 yang terjadi pada 
5 Agustus 2018.”

G E M PA  L O M B O K  2 0 1 8
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Gambar 1.4 Gempa pertama, 
29 Juli 2018, magnitudo 6,4, 
dikategorikan sebagai foreshock.

Gambar 1.5 Gempa kedua,  
5 Agustus 2018, magnitudo 7, 
dikategorikan sebagai mainshock 
pertama.

Gambar 1.6 Gempa ketiga,  
9 Agustus 2018, magnitudo 6,2, 
dikategorikan sebagai aftershock.

Gambar 1.7 Gempa keempat, 19 
Agustus 2018, magnitudo 6,5, 
dikategorikan sebagai aftershock.

Gambar 1.8 Gempa kelima,  
19 Agustus 2018, magnitudo 7, 
dikategorikan sebagai mainshock 
kedua.
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DAMPAK KERUSAKAN GEMPA LOMBOK 2018
Gempa Pertama menyebabkan intensitas gempabumi skala VII MMI 
di Lombok Utara dan VI di wilayah Kota Mataram. Survei kerusakan 
bangunan akibat gempa yang dilakukan MAIPARK di Lombok pada 
tahun 2013 memang menyimpulkan bahwa bangunan rumah tinggal di 
Lombok mayoritas adalah bangunan tanpa tulangan yang dapat rusak 
total bila terdampak intensitas gempabumi berskala VI – VII. Pada 
intensitas VI (Mataram), bangunan dengan konstruksi baik secara teori 
tidak mengalami kerusakan berarti. Guncangan gempa tidak merubah 
struktur dan konstruksi bangunan tersebut.

Gempa Kedua menyebabkan intensitas sampai dengan VIII di Lombok 
Utara dan Kota Mataram. Pada intensitas VIII (Mataram), bangunan 
dengan konstruksi baik, secara teori akan mengalami kerusakan 
signifikan. Guncangan gempa sangat berpotensi merubah struktur dan 
konstruksi bangunan.

Gempa Ketiga ini berakibat intensitas sampai dengan VI di sebagian 
Lombok Utara dan Kota Mataram. Bila bangunan masih seperti 
semula, bangunan dengan kontsruksi yang baik seharusnya tidak akan 
mengalami kerusakan berarti. Namun, (khususnya di Mataram – wilayah 
dengan eksposur tertinggi di Lombok) karena struktur dan konstruksi 
bangunan telah berubah akibat gempa kedua, maka gempa ketiga ini 
hanya memperjelas kerusakan tersebut.

Gempa Keempat ini berakibat intensitas sampai dengan VI hanya di 
Lombok Utara. Di Mataram, intensitas hanya IV MMI. Secara teori 
guncangan gempa tidak akan merusak bangunan.

Gempa Kelima menyebabkan intensitas sampai dengan V hanya di 
Lombok Utara. Di Mataram, intensitas hanya III - IV MMI. Secara 
teori, guncangan gempa tidak akan merusak bangunan.

Gambar 1.9 Islamic Centre Mataram, salah satu bangunan 
ikonik di Lombok, mengalami kerusakan sejak gempabumi 
kedua setelah gempabumi pertama hanya menyebabkan 
keretakan di beberapa bagian bangunan.

G E M PA  L O M B O K  2 0 1 8
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Gambar 1.10 Berdasarkan pengamatan kerusakan pada 
rumah tinggal, kerusakan berat terjadi pada bangunan dengan 
tipe bata bersusun tanpa tulangan. Banyak bangunan rata 
dengan tanah, beberapa yang bertahan hanya menyisakan 
tiang yang terbuat dari kayu. Kerusakan seperti ini umum 
ditemukan di Desa Kekait, Dopang Utara, dan Selat, 
Kabupaten Lombok Barat. 

G E M PA  L O M B O K  2 0 1 8
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Gambar 1.1 (Atas) penilaian kerusakan oleh MAIPARK 
di Desa Dopang Utara. (Bawah) puing-puing sisa sebuah 
bangunan komersial yang hancur total dan sempat viral di 
media sosial.
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28 Desember 2018 petang, Palu-Donggala dihantam gempa bumi 
berskala magnitudo 7,4 dengan kedalaman 10 km. Ini adalah gempabumi 
dengan episenter di darat bermagnitudo terbesar yang pernah tercatat. 
Episenter gempa bumi berada di darat berjarak 77 km timur laut dari 
Kota Palu. Bagian dari patahan aktif Palu-Koro. Gempa bumi ini 
diikuti tsunami dan likuifaksi. Peringatan dini tsunami simpang siur. 
Mulanya warning diberitakan, lalu peringatan selesai, tsunami datang, 
semua terhenyak.

Tsunami memang hal janggal bila melihat gempabumi yang terjadi 
berasal dari sesar Palu-Koro yang memiliki mekanisme patahan mendatar, 
dan bukan vertikal. Tak lama berselang, para ahli berkesimpulan bahwa 
gempabumi menyebabkan longsoran bawah laut di beberapa tempat, 
inilah yang memicu terjadinya tsunami. Materi longsoran tersebut 
mendorong massa air laut dan menimbulkan gelombang air laut yang 
masuk menuju daerah teluk yang sempit sehingga amplitudo gelombang 
mengalami penguatan (amplifikasi) dan kecepatan gelombang 
meningkat hingga mencapai daratan.

Bahaya sekunder lainnya yang terjadi pasca gempabumi yaitu munculnya 
fenomena likuifaksi di beberapa wilayah pemukiman di Kota Palu, 
yaitu Balaroa dan Petobo, serta di wilayah perbatasan Kota Palu dengan 
Kabupaten Sigi, Jono Oge. Peristiwa likuifaksi atau perubahan perilaku 
tanah yang menjadi lunak dan cair mengakibatkan permukaan tanah 
bergerak dan bangunan-bangunan yang berada di permukaannya 
ambles.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 
rentetan kejadian gempabumi, tsunami dan likuifaksi di Palu-Donggala 
ini menyebabkan korban meninggal 2.113 orang, 1.309 orang dinyatakan 
hilang, 4.612 orang luka-luka, dan 223.751 orang mengungsi (data per 
20 Oktober 2018).

2. GEMPA, TSUNAMI, LIKUIFAKSI
PALU-DONGGALA
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TATANAN TEKTONIK PALU-DONGGALA

Pulau Sulawesi dan sekitarnya merupakan salah satu wilayah dengan 
sistem yang paling kompleks dalam hal geologi dan tektonik aktif. 
Sulawesi menggambarkan pusat dari konvergensi tiga lempeng besar  
dunia yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo-
Australia. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke utara, Lempeng 
Pasifik bergerak relatif ke arah barat, dan Lempeng Eurasia bergerak ke 
arah selatan-tenggara.

Kompleksitas tektonik ini juga tampak dari banyaknya sebaran patahan 
aktif di Sulawesi, salah satunya adalah Palu-Koro. Sistem Patahan Palu-
Koro pertama kali diteliti oleh Sarasin pada tahun 1901 dan dilanjutkan 
oleh Rutten pada tahun 1927. Mereka menggambarkan patahan Palu-
Koro sebagai zona patahan yang membentang mendekati arah Utara-
Selatan dengan panjang ± 300 km di wilayah Sulawesi Tengah.

Kemudian pada tahun 1981, Sudrajat menggambarkan bahwa Patahan 
Palu-Koro membentang dari barat Kota Palu hingga ke Teluk Bone 
dengan panjang ± 250 km dan patahan tersebut diperhitungkan 
bergerak dengan kecepatan relatif 14-17 mm/tahun. Bemmelen pada 
tahun 1970 dan Katili pada tahun 1978 menyatakan bahwa bagian utara 
dari patahan Palu Koro didominasi oleh pergerakan vertikal sedangkan 
bagian selatan didominasi oleh pergerakan mendatar mengiri. Daryono 
pada tahun 2016 memperlihatkan adanya beberapa segmentasi patahan 
Palu-Koro dengan panjang 15-50 km. Segmen tersebut di antaranya 
Segmen Palu dan Segmen Saluki di bagian utara, Segmen Moa dan 
Segmen Meloi di selatan. Di selatan ujung sesar ini bertemu dengan 
jalur patahan Matano yang melintasi wilayah Soroako dan memanjang 
hingga ke laut. Sementara di utara, Patahan Palu-Koro melintasi Teluk 
Palu memanjang hingga ke Selat Makassar dan diperkirakan bertemu 
dengan palung Sulawesi Utara (North Sulawesi Trench).

Penelitian Socquet pada tahun 2006 menyatakan sistem zona patahan 
ini memiliki laju pergesaran sangat cepat, sekitar 41-45 milimeter per 
tahun. Perhitungan terkini oleh Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) 
pada tahun 2017 menunjukan nilai laju geser segmen Palu dan segmen 
Saulaki bergerak dengan laju 10 milimeter pertahun. Patahan Palu-
Koro dikenal sebagai salah satu patahan paling aktif. Jika dibandingkan 
dengan patahan regional lain di Indonesia, laju pergeseran Sesar Palu-
Koro setara dengan empat kalinya laju Sesar Besar Sumatera.

Berdasarkan catatan sejarah kegempaan, aktivitas patahan Palu-Koro 
pernah menyebabkan gempabumi dan tsunami, yaitu pada tahun 1927 
(6.3 Mw), tahun 1968 (7.4 Mw), dan tahun 1996 (7.7 Mw).

Gempabumi tahun 1927 terjadi di tengah laut sebelah barat Kota Palu 
dan Donggala, tsunami deiperkirakan mencapai 15 meter. Pada 15 
Agustus 1968, Patahan Palu Koro kembali menimbulkan gempa besar 
setara dengan 7,4 skala richter. Episentrumnya berada di wilayah Pantai 
Barat Kabupaten Donggala. Gempa tahun 1968 juga menyebabkan 
tsunami, ketinggian gelombang disebutkan mencapai 10 meter.

G E M PA ,  T S U N A M I ,  L I K U I F A K S I  P A L U - D O N G G A L A  2 0 1 8
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Gambar 2.1 Patahan Aktif di 
Sulawesi Tengah (Daryono, 2016)

Gambar 2.2 Sesar dan gempa- 
bumi yang pernah terjadi di 
Sulawesi dan sekitarnya.
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Gempa Donggala-Palu 28 September 2018 dengan magnitudo 7.4 Mw 
merambatkan gelombang seismik dengan goncangan yang sangat kuat 
dan merusak. Pada laporan awalnya, USGS mencatatkan intensitas 
gempa mencapai skala VI-VII MMI, namun kemudian direvisi pada 
31 September 2018 menjadi skala X MMI—yang menjadi Gempa 
ini sebagai gempabumi darat dengan tingkat intensitas terbesar yang 
pernah dialami Indonesia. Merujuk pada definisi skala intensitas gempa 
bumi dari BMKG, intensitas X MMI dapat mengakibatkan bangunan 
dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah 
terbelah, rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-
tanah yang curam. Pengamatan di lapangan menunjukkan dampak yang 
lebih besar: permukaan jalan beraspal bergelombang, jembatan rusak, 
hingga terjadi pergeseran tanah dan likuifaksi.

Gambar 2.3 Berdasarkan hasil analisis mekanisme fokal pada sumber 
gempa yang dilakukan oleh USGS serta BMKG, Gempa Palu-
Donggala merupakan gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas 
sesar mendatar mengiri (sinistral strike-slip).
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Pengamatan di lapangan menunjukkan dampak kerusakan yang begitu 
kasat mata: ground shifting, retakan tanah, dan likuifaksi. Ground shifting 
yang merupakan manifestasi aktivitas patahan ditemukan di sebelah 
barat Palu Grand Mall, memotong Jalan Cumi-cumi dan Jalan 
Diponegoro berarah Utara-Selatan. Jejak ini juga dapat ditelusuri mulai 
dari utara pantai hingga ke selatan wilayah Balaroa. Pada sebuah 
lapangan Gelanggang Mahasiswa, ditemukan pergeseran atau offset 
yang diamati sebesar 7 meter dengan arah mengiri. Likuifaksi terjadi 
pada cakupan wilayah yang begitu luas dan padat penduduk di Balaroa, 
Petobo, dan Jono Oge. Berdasarkan data satelit, pergeseran patahan 
Palu-Koro diduga terpecah dalam beberapa segmen patahan berarah 
utara-selatan yang belum terpetakan sebelumnya. Salah satu segmen 
patahan ini memanjang hingga wilayah terdampak Balaroa.

Gambar 2.4 (Atas) Gempabumi 
Palu-Donggala turut memicu 
terjadinya deformasi permukaan 
yang memunculkan gelombang 
pada jalanan beraspal, seperti 
terlihat di Poros Palu-Palolo, jalan 
bergelombang sepanjang 800-900 
meter. (Bawah) pergeseran tanah 
(retakan) sebesar 2-3 meter 
ditemukan di daerah Desa 
Pewunu, Kecamatan Dolo Barat, 
Kabupaten Sigi dengan arah 
pergeseran tanah adalah Utara-
Selatan searah dengan kelurusan 
Patahan Palu-Koro.

S E B E L U M S E S U D A H

N

2.7 m
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LIKUIFAKSI
Berdasarkan pengertian United States Geological Survey, likuifaksi 
adalah suatu fenomena saat tanah kehilangan kemampuannya untuk 
saling mengikat karena adanya tekanan secara tiba-tiba seperti 
gempabumi.

Gempabumi meningkatkan tekanan air di tanah jenuh dan membuat 
partikel-partikel di tanah kehilangan kontak satu sama lain, 
mengakibatkan tanah (terutama tanah berpasir) bertindak seperti 
cairan. Dalam kerangka geologi, terdapat tiga komponen utama untuk 
menentukan kerentanan likuifaksi pada suatu wilayah, yaitu:

1. Keberadaan lapisan tanah berupa pasir pada kedalaman kurang dari 
dua belas meter

2. Kedalaman muka air tanah yang lebih rendah dari sepuluh meter

3. Magnitudo gempabumi.

Penyelidikan geologi untuk komponen tekstur tanah dan muka air 
di wilayah sesar Palu-Koro sudah pernah dilakukan pada tahun 2012 
oleh Risna Widyaningrum, peneliti dari Badan Geologi Kementerian 
Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM). Laporan penelitian tersebut 
menyatakan bahwa secara umum wilayah Palu merupakan endapan 
aluvial dengan komposisi lapisan pasir pada kedalaman 1-7,2 meter, 
selanjutnya terdapat lanau dan lapisan lempung pada bagian paling 
bawah. Karakteristik lapisan pasir itu sendiri memiliki porositas 
dan permeabilitas yang baik. Lapisan lanau memiliki nilai plastisitas 
menengah dengan ketebalan 0,2-0,7 meter, sedangkan lapisan lempung 
memiliki plastisitas tinggi dengan ketebalan 0,1-2,7 meter.
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Muka air tanah pada wilayah Palu berdasarkan peta muka air tanah 
diketahui memiliki tingkat kedalaman yang dangkal atau di bawah 
12 meter. Sedangkan menurut hasil penyelidikan oleh Widyanigrum, 
kedalaman muka air tanah wilayah palu berada dikisaran 0,5-16 meter 
dibawah permukaan tanah.

Dari dua komponen utama kerentanan likuifaksi, Palu merupakan 
wilayah yang sangat rentan terhadap bencana likuifaksi ketika 
gempabumi dengan magnitudo yang besar mengguncang wilayah 
tersebut.

Fenomena likuifaksi yang terjadi di Palu memiliki keunikan tersendiri. 
Pada umumnya tanah yang mengalami likuifaksi hanya menenggelamkan 
struktur yang berada di atasnya, hal ini dikarenakan likuifaksi tersebut 
terjadi dengan kondisi topografi yang mendatar. Namun, likuifaksi yang 
terjadi di wilayah Palu berlokasi pada kondisi topografi yang miring. 
Likuifaksi terjadi pada lereng-lereng bukit yang berada di bagian timur 
dan barat Kota Palu.

Likuifaksi yang terjadi pada topografi yang miring ini menyebabkan 
tanah mengalir menuju dataran yang lebih rendah dengan aliran 
bertujuan ke arah aliran Sungai Palu. Arah aliran ini dapat diidentifikasi 
dengan melihat perpindahan objek yang berada di atas permukaan 
tanah yang terdampak likuifaksi. Likuifaksi di Balaroa, Petobo dan Jono 
Oge memiliki panjang aliran 954,5 meter; 2.218,2 meter; dan 5.527,4 
meter. Cakupan wilayah terdampak likuifaksi juga sangat luas yaitu 43 
ha; 182,5 ha; dan 219,6 ha; berturut-turut untuk Balaroa, Petobo dan 
Jono Oge.
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S E B E L U M
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S E S U D A H

Gambar 2.5 Pemetaan udara wilayah Balaroa (atas), 
Petobo (tengah), dan Jono Oge (bawah) sebelum dan 
sesudah terjadinya likuifaksi. 
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Gambar 2.6 Dokumentasi kerusakan akibat likuifaksi. 
Kerusakan tampak begitu masif dan luas.
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Gempabumi 7,4 M ini juga mengakibatkan tsunami. Tidak seperti 
kejadian tsunami pada umumnya yang terjadi pada pergerakan lempeng 
vertikal, beberapa peneliti dan ahli mengatakan jika tsunami ini terjadi 
akibat kombinasi dan aplifikasi antara gempabumi dengan longsor bawah 
laut. Hasil survei KRI Spica-934 milik Pusat Hidrografi dan Oseanografi 
TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) mendukung dugaan ini, ditemukan 
perubahan morfologi batimetri dasar laut pada kedalaman 200-500 m di  
Tanjung Labuan / Wani Teluk Palu.

Gambar 2.7 Peta titik lokasi survei pengamatan 
dampak tsunami Palu yang dilakukan MAIPARK.

Terdapat banyak objek vital yang berada di pesisir Kota Palu seperti 
pusat perbelanjaan, pergudangan, pembangkit listrik hingga pangkalan 
militer. Bangunan yang terletak langsung berhadapan dengan Teluk 
Palu mengalami kerusakan dalam rentang 70-100% atau masuk dalam 
ketegori sangat berat. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, radius 
untuk kerusakan dengan kategori sangat berat berada di 50-120 meter 
dari bibir pantai.

Semakin jauh dari bibir pantai, kerusakan yang dialami oleh bangunan 
akan semakin berkurang. Penurunan tingkat kerusakan ini berbanding 
lurus dengan energi dari tsunami itu sendiri. Penurunan tingkat kerusakan 
terhadap jarak dari bibir pantai menunjukkan peluruhan energi yang cepat 
dari tsunami tersebut. Minimnya superposisi terhadap gelombang 
sebelumnya karena hanya sedikit gelombang yang dihasilkan menyebabkan 
energi tsunami tidak mengalami penguatan dan cenderung cepat meluruh. 
Dengan kurangnya superposisi, energi tsunami hanya bergantung pada 
panjang gelombang tersebut. Jarak antara gelombang tsunami pertama 
dengan gelombang kedua tidak panjang, bahkan dapat dinyatakan sangat 
berdekatan, gelombang tsunami ini lebih mirip dengan gelombang badai 
yang dihasilkan oleh taifun di lautan.
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Gambar 2.8 Jembatan Kuning, simbol Kota Palu, 
yang hancur karena gempabumi dan tsunami.
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DAMPAK KERUSAKAN GEMPA, TSUNAMI, LIKUIFAKSI 
PALU-DONGGALA 2018
Pemeriksaan kerusakan dilakukan secara visual terhadap komponen 
struktur bangunan, arsitektur, dan juga kondisi tanah sekitarnya. 
Komponen struktur seperti kolom, balok dan dinding yang retak 
serta bergeser merupakan komponen utama dalam penilaian tingkat 
kerusakan bangunan. Berikut adalah beberapa bangunanyang disurvei 
dan diamati oleh Tim MAIPARK.

Gambar 2.9 Bangunan Hotel 
Mercure Palu pada bagian tengah 
dan timur mengalami keruntuhan 
atau kerusakan struktural yang 
parah.

Gambar 2.10 Palu Grand Mall 
dibangun sejak 2012 dan mulai 
beroperasi pada tahun 2014 dan 
berlokasi di pinggir pantai. Video 
rekaman fenomena tsunami Palu 
yang viral direkam dari bangunan 
ini. Dari pengamatan langsung, 
elemen struktur dan non struktur 
tidak mengalami kerusakan 
akibat gempa. Seluruh Lantai 
dasar mengalami kerusakan 
akibat gelombang tsunami yang 
diperkirakan mencapai 
ketinggian ±2 meter, sedangkan 
secara konstruksi bangunan tidak 
mengalami kerusakan parah.
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Gambar 2.12 Jembatan Palu IV atau Jembatan Ponulele atau Jembatan Kuning 
sepanjang 250 meter ini diresmikan pada tahun 2006. Jembatan ini terputus dan 
ambruk akibat getaran gempa dan tsunami. 

Gambar 2.11 Kapal Sabuk Nusantara 39 dengan bobot 500 ton terhempas ke daratan sejauh 
±70 meter di Pelabuhan Wani, Kabupaten Donggala. Dermaga dan struktur bangunan 
pelabuhan mengalami kerusakan yang parah, begitu juga dengan rumah-rumah warga yang 
berada di sekitar pelabuhan.
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Gambar 2.13 Mall Tatura yang merupakan pusat perbelanjaan pertama di Kota  
Palu didirikan sejak 2006. Mall ini mengalami kerusakan total dengan komponen-
komponen utama seperti kolom yang bergeser sampai terlepas sehingga 
menyebakan kegagalan soft story di bagian tengah bangunan.
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“…pada Agustus 1883, administrator Belanda yang bertugas di selatan Sumatera beserta 
keluarganya, menyaksikan gelombang pasang naik tanpa tercegah setinggi 45 meter dan 
mencapai beranda kediamannya, berhenti sejenak, dan mundur lagi, membawa serta pot-pot 
bunganya, separuh bukit, dan keseluruhan kota beserta 800 orang penduduknya. Di sebelah 
selatan, di lepas pantai Jawa, kami bisa mendeteksi letak mulut Teluk Lampung, di mana 
satu lagi orang yang selamat, seorang nelayan, mendapati diri terombang-ambing dalam 
lautan ganas yang melaju ke pantai, dan berhasil menyambar serta sejauh berkilo-kilo meter 
menunggangi apa yang ia kira batang kayu, namun ternyata seekor buaya yang juga sama 
ketakutannya.”

—Lawrence Blair dalam Ring of Fire
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TATANAN TEKTONIK DAN TSUNAMIGENIC  
SELAT SUNDA

Selat Sunda merupakan wilayah yang tsunamigenic di Indonesia. 
Banyak kejadian alam yang berpotensi menyebabkan tsunami di wilayah 
ini, seperti gempabumi yang berkaitan dengan zona subduksi Sunda, 
atau erupsi gunungapi bawah laut (Gunung api Anak Krakatau), atau 
longsoran di kawasan pantai (Teluk Semangko dan Teluk Lampung), 
atau longsoran bawah laut (submarine landslide) di perbatasan antara 
perairan Selat Sunda dengan Laut Jawa. Dasar laut Selat Sunda 
merupakan daerah labil karena berkaitan dengan struktur terban 
Semangko di antara Tinggian Semangko, Tinggian Tabuan, Tinggian 
Tanggang dan Tinggian Krakatau. Apabila terdapat guncangan akibat 
gempabumi, daerah ini berpotensi mengalami longsor dan memicu 
terjadinya tsunami (Yudhicara dan Budiono, 2008).

Selain tsunami akibat letusan Krakatau 1883 yang begitu fenomenal, 
daerah ini pernah mengalami tsunami pada tahun 416 dan 1928 karena 
aktifitas vulkanik, pada 1722, 1852, dan 1958 akibat gempabumi, dan 
pada 1851, 1883, dan 1889 karena longsoran baik di kawasan pantai 
maupun bawah laut. Data kejadian tsunami di Selat Sunda berdasarkan 
catatan Soloviev dan Go tahun 1974, sebagaimana disadur dari 
Yudhicara dan Budiono, dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

3. TSUNAMI SENYAP SELAT SUNDA
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Tahun Uraian Kejadian Tsunami

416
Kitab Jawa yang berjudul “Book of Kings” (Pustaka Radja), mencatat adanya beberapa kali erupsi dari 
Gunung Kapi*, yang menyebabkan naiknya gelombang laut dan menggenangi daratan, dan memisahkan 
P. Sumatera dengan P. Jawa. *) Gunung Kapi ini diyakini sebagai Gunung api Krakatau saat ini).

Oktober 1722 8:00 terjadi gempa bumi kuat di laut, yang dirasakan di Jakarta dan menyebabkan air laut naik seperti air 
mendidih.

24 Agustus 1757
2:00, Gempa bumi yang kuat dirasakan di Jakarta kurang lebih selama 5 menit. Pada 2:05, selama 
goncangan yang terkuat, angin dirasakan berasal dari timur laut. Air sungai Ciliwung meluap naik hingga 
0,5 meter dan membanjiri Kota Jakarta.

4 Mei 1851 Di Teluk Betung, di dalam Teluk Lampung di pantai selatan pulau Sumatera, teramati gelombang pasang 
naik 1,5 m di atas air pasang biasanya.

9 Januari 1852
Segera setelah 18:00, dirasakan gempabumi yang menyebar dari bagian barat Jawa hingga bagian selatan 
Sumatera, dirasakan juga di Jakarta, dan gempa-gempa susulannya dirasakan pula di Bogor dan Serang. 
Pada 20:00 terjadi fluktuasi air laut yang tidak seperti biasanya.

27 Agustus 1883

10:02, terjadi erupsi yang sangat dahsyat dari gunung api Krakatau, yang diikuti oleh gelombang tsunami. 
Ketinggian tsunami maksimum teramati di Selat Sunda hingga 30 meter di atas permukaan laut, 4 meter 
di pantai selatan Sumatera, 2-2,5 m di pantai utara dan selatan Jawa, 1,5-1 m di Samudera Pasifik hingga 
ke Amerika Selatan. Di Indonesia sebanyak 36.000 orang meninggal dunia. 

10 Oktober 1883 Di Cikawung di pantai Teluk Selamat Datang, teramati gelombang laut yang membanjiri pantai sejauh 
75 m. 

Februari 1884 Lima bulan setelah kejadian erupsi Gunung api Krakatau, tsunami kecil teramati di sekitar Selat Sunda, 
diakibatkan oleh suatu erupsi gunung api.

Agustus 1889 Teramati kenaikan permukaan air laut yang tidak wajar di Anyer, Jawa Barat

26 Maret 1928 Kejadian erupsi gunung api Krakatau diiringi oleh kenaikan gelombang laut yang teramati di beberapa 
tempat di sekitar wilayah gunungapi.

22 April 1958 5:40, dirasakan gempa bumi di Bengkulu, Palembang, Teluk Banten dan Banten yang diiringi dengan 
kenaikan permukaan air laut yang meningkat secara berangsur.

   TABEL 2.1 KATALOG TSUNAMI SELAT SUNDA DARI SOLOVIEV DAN GO, 1974

KILAS BALIK LETUSAN KRAKATAU 1883
Ingatan akan tsunami di Selat Sunda adalah kenangan pada 1883. 
Gunung Krakatau, yang merupakan induk dari Anak Krakatau, 
Sertung, Rakata Kecil, dan Panjang meletus dahsyat. Tubuhnya runtuh 
dan mengakibatkan tsunami dengan ketinggian mencapai 20 meter—di 
beberapa tempat bahkan dikatakan mencapai 45 meter. Jumlah korban 
jiwa mencapai 36.417 orang di pesisir Lampung dan Banten. Jejaknya 
masih dapat terlihat hingga saat ini. Sebuah kapal dan buoy terdampar 
di tempat yang saat ini dikenal dengan Taman Dipangga, Bandar 
Lampung.

Dalam bukunya Ring of Fire, Lawrence dan Lorne Blair secara khusus 
mencatatkan perihal letusan dahsyat Krakatau tahun 1883 ini: 

Di musim panas 1883, dari Selat Sunda di antara Jawa 
dan Sumatra, gunung berapi Krakatau mendadak 
menyemburkan 45 kilometer kubik abu dan batu ke 
stratosferm mengirimkan gelombang kejut tujuh kali ke 
seluruh dunia. Riak lemah sisa gelombang pasang raksasa 
menghantam Selat Inggris, dan puing-puing vulkanik 
menyelubungi dunia selama bertahun-tahun sesudahnya.
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Seorang awak kapal Samoa, yang melintasi Selat Sunda tak 
lama setelah letusan, menggambarkan bagaimana ia melihat 
sedemikian banyak jenazah dan batu apung membentang 
sampai cakrawala. Padang batu apung yang mengapung 
itu sedemikian tebal sehingga para pelaut bisa berjalan di 
atasnya—dan sebagian di antaranya mengangkut sisa-sisa 
jenazah memutih sejauh 7.000 kilometer menyeberangi 
Samudra Hindia dan mendamparkannya di sepanjang 
pantai-pantai Zanzibar.

Letusan-letusan Krakatau tak ubahnya sebagai sebuah proses tumbuh 
dan runtuh yang terus berulang. Ketika Krakatau runtuh, Anak Krakatau 
hadir sebagai penerusnya. Pada mulanya Anak Krakatau hanyalah 
gundukan berasap yang timbul tenggelam sejak pertama kali muncul 
tahun 1925 dan menjelma menjadi salah satu gunungapi paling aktif di 
dunia. Sebelum letusan Desember 2018, tingginya mencapai 338 dari 
permukaan laut. Saat ini tingginya hanya 100 meter, sisanya runtuh dan 
menghasilkan tsunami senyap 22 Desember 2018.

TSUNAMI SENYAP SELAT SUNDA 2018
Kebingungan sempat merebak di awal-awal berita tsunami Selat Sunda, 
22 Desember 2018, dikabarkan. Tidak terjadi gempabumi yang sering 
menjadi pemicu terjadinya sebuah tsunami, BMKG tak mengabarkan 
peringatan apapun. Kabar awal yang beredar menyebutkan air yang 
datang adalah gelombang pasang. Anak Krakatau memang sedang 
dalam posisi aktif, tapi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 
Geologi tak memantau kejadian tsunami. Alhasil tersisalah ruang tak 
bertuan tentang tsunami yang dibangkitkan oleh aktivitas gunungapi. 
Para ahli kemudian mengeluarkan pernyataan yang beragam tentang 
penyebab tsunami, beberapa darinya tak lebih dari sekedar spekulasi, 
mulai dari akibat longsoran Anak Krakatau sampai dengan perubahan 
tekanan udara secara tiba-tiba (meteo-tsunami). 

Belakangan para ahli semakin sepakat bahwa tsunami senyap Selat 
Sunda pada 22 Desember 2018 ini disebabkan oleh longsoran dari 
letusan Anak Krakatau. Tsunami tipe ini memang tidak didahului oleh 
ciri-ciri alam selayaknya tsunami yang diakibatkan oleh gempabumi, 
tidak ada air lat yang surut, tidak ada gemuruh, air tiba-tiba datang 
dalam gelombang yang tinggi. 

Mekanisme kejadian tsunami dari longsoran Anak Krakatau pernah 
menjadi penelitian khusus oleh Thomas Giachetti dan dipublikasikan 
pada tahun 2012. Penelitian itu berjudul Tsunami Hazard Related to 
Flank Collapse of Anak Krakatau Volcano, Sunda Strait, Indonesia. 

Penelitian ini mensimulasikan tsunami yang disebabkan oleh longsoran 
dinding Anak Krakatau yang memiliki kecendrungan runtuh ke arah 
barat daya, tempat dimana bekas kaldera dari letusan Krakatau 1883 
berada. Apabila material runtuhan sebesar 1,28 km3, maka tsunami di 
titik mula akan mencapai 43 meter, mencapai Pulau Sertung, Panjang, 
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dan Rakata kurang dari satu menit dengan ketinggian antara 15-
30 meter, dan menyebar secara radial dengan kecepatan rata-rata 80 
sampai 110 km/jam. Tsunami mencapai pantai barat Jawa dalam 35-45 
menit setelah runtuhan. Merak, Anyer, dan Carita akan terkena tsunami 
dengan ketinggian maksimum 1,5 meter, dan di Labuhan setinggi 3,4 
meter.

Gambar 3.1 (Atas) syarat batas 
simulasi tsunami Selat Sunda 
hasil longsoran Anak Krakatau 
yang dilakukan Giachetti 
(2012). Longsoran menuju 
arah barat daya tempat bekas 
kaldera letusan Krakatau 1883 
berada. (Samping) penjalaran 
gelombang tsunami dengan 
kontur memperlihatkan waktu 
penjalaran gelombang dalam 
menit, dengan BL = Bandar 
Lampung; K = Kalianda; M = 
Merak; A = Anyer; C = Carita; 
L = Labuhan; P = Panimbang.
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Gambar 3.2 Gambaran tiga dimensi bathimetri dan 
topografi komplek bekas Krakatau, jelas terlihat cekungan 
yang merupakan kaldera bekas letusan 1883 (atas) dan 
Anak Krakatau (bawah). Pemetaan dilakukan oleh Deplus, 
dkk. tahun 1994.
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DAMPAK KERUSAKAN TSUNAMI SENYAP SELAT 
SUNDA 2018
Tsunami senyap Selat Sunda 22 Desember 2018 menyebabkan 
kerusakan di Kabupaten Serang dan Pandeglang di Provinsi Banten 
dan Kabupaten Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan di Provinsi 
Lampung.

79 rumah dilaporkan rusak berat dan 82 rusak ringan di Pulau Legundi, 
Pesawaran (Lampung Post, 29 Desember 2018). Di Tanggamus, 
kerusakan terjadi pada 5 bangunan cottage di wilayah wisata Teluk Kiluan. 
Tinggi tsunami dilaporkan hanya sekitar 15-20cm. 1 orang meninggal 
dunia, balita, karena terseret arus tsunami yang datang. Sedangkan 
untuk Kabupaten Lampung Selatan, kerusakan paling parah terjadi 
di Kelurahan Waymuli dan Kunjir di Kecamatan Rajabasa. Kerusakan 
dengan tingkat lebih rendah tersebar di 4 kecamatan lainnya: Katibung, 
Kalianda, Bakauheni, dan Sidomulyo. Untuk Kabupaten Lampung 
Selatan ini, 106 orang dilaporkan meninggal, 11 orang hilang, dan 544 
rumah mengalami kerusakan parah (Media Posko Darurat Bencana 
Pemkab. Lampung Selatan, 28 Desember 2018).

Berdasarkan laporan per 26 Desember 2018, 282 orang dilaporkan 
meninggal dunia, 44 orang hilang, 535 rumah dan 14 hotel/villa 
mengalami kerusakan. Kerusakan bangunan paling banyak terjadi 
di Kecamatan Labuan, sedangkan korban jiwa terbanyak terjadi di 
Kecamatan Panimbang.

Gambar 3.3 Salah satu cottage di Teluk Kiluan yang 
mengalami kerusakan akibat gelombang tsunami. 
Bangunan roboh karena tiang penyangga yang rusak.
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Gambar 3.4 Bangunan yang 
mayoritas adalah rumah 
penduduk mengalami 
kerusakan parah di 
Kelurahan Kunjir dan 
Waymuli, Kec. Rajabasa, 
Lampung Selatan.
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Gambar 3.5 Bangunan rumah penduduk dan penginapan 
di daerah Pandeglang yang mengalami kerusakan akibat 
tsunami senyap Selat Sunda 22 Desember 2018.

T S U N A M I  S E L AT  S U N D A  2 0 1 8



37

Bagaimana industri (harus) menanggapi tiga kejadian ini?

Kita harus hidup ratusan atau bahkan ribuan tahun agar dapat mengalami 
satu siklus penuh gempa dan punya kemampuan memahami kejadian 
gempabumi beserta kerugian dan kerusakan yang ditumbulkan. Inilah 
keterbatasan umur manusia yang (paling jauh) hanya seratus tahun– 
apalagi umur karir seseorang dalam industri asuransi. Namun demikian, 
hal seperti ini bisa kita antisipasi dengan memiliki buku catatan yang 
rapih beserta kajian objektif-saintifik. Dua hal ini yang kita teruskan 
kepada generasi-generasi berikut untuk menggantikan keterbatasan 
usia tadi. Dua hal ini juga yang menjadi tanggung jawab MAIPARK 
yang diamanahkan oleh Industri Asuransi Indonesia.

Serial Gempa Lombok, multi-following perils pada Gempa Palu dan 
tsunami yang dipicu aktivitas gunung api laut di Selat Sunda adalah 
catatan penting bagi Industri Asuransi di 2018. Efek tiga kejadian 
ini secara intensif menjalar ke banyak arah: praktik underwriting, 
penanganan klaim, proteksi reasuransi, regulasi permodalan, penetapan 
tarif dan referensi model simulasi bencana. Ini baru dari sudut pandang 
asuransi harta benda, belum lagi dari sudut pandang lini bisnis lain 
di asuransi umum, belum lagi dari sudut pandang asuransi jiwa. Tiga 
kejadian ini menjadi warning bagi kita untuk selalu siap dan waspada 
atas segala kemungkinan yang dapat terjadi.

4. BELAJAR MENJADI TANGGUH
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Berdasarkan data pensesian ke MAIPARK dan berdasarkan pemodelan 
simulasi bencana yang dilakukan, Serial Gempa Lombok diestimasikan 
menimbulkan kerugian industri asuransi sampai dengan 600 miliar 
Rupiah, atau hanya berada pada return period 20 tahun pada kurva 
probable maximum loss (pml) skala nasional. Kerugian ini hanya sekitar 
4,7% dari total portfolio asuransi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 
mencapai 12,4 triliun Rupiah.

Sementara itu, kejadian multi-following perils Gempa Palu diperkirakan 
memiliki estimasi kerugian yang lebih besar yaitu mencapai 1,7 trilyun 
Rupiah atau pada return period 50 tahun pada kurva pml skala nasional. 
Rasio kerugian terhadap portfolio asuransi di Provinsi Sulawesi Tengah 
mencapai angka 11,1% dari angka 15,6 trilyun Rupiah.

Tsunami Anak Krakatau memiliki sifat kejadian dengan dampak yang 
terbatas, hanya 20-an risiko yang berada di garis pantai sepanjang Anyer 
– Tanjung Lesung dan beberapa area kecil di garis pantai Kabupaten 
di Lampung. Dua-puluhan risiko tersebut secara total memiliki nilai 
260an miliar Rupiah dimana nilai klaim yang diestimasikan mencapai 
70,1 miliar Rupiah. Pada kurva PML skala nasional, nilai ini berada 
pada rentang return period di bawah 5 tahun saja.

Kerugian asuransi karena kejadian di tahun 2018 masih jauh dari kata 
katastrofik. Bagi perusahaan dengan pengelolaan risiko dan modal yang 
baik, level kerugian yang ditimbulkan oleh 3 kejadian tersebut masih 
berada di bawah kendali. Tapi hal tersebut seharusnya menjadi pelajaran 
bagi kita semua, karena beberapa perusahaan barangkali mengalami 
kesusahan setelah 3 kejadian tersebut. 

Fokus industri asuransi selalu tertuju pada estimasi kerugian atau biaya 
klaim yang akan timbul. Padahal tiga kejadian 2018 banyak memberikan 
penekanan (dan tanda tanya) pada praktik penilaian terhadap suatu 
konstruksi bangunan, proses penutupan risiko dan proses manajemen 
akumulasi. Pertanyaan tersebut dapat terus berlanjut sampai kepada hal 
detail definisi peril yang dipertanggungkan (gempa, tsunami dan letusan 
gunung api), klausul 72 jam dan definisi kejadian kerugian pada Polis 
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Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI).

Tidak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang untuk kita di 
Industri meninjau ulang hal-hal tersebut beserta asumsi dan metode 
pengelolaan risiko bersama-sama dengan komunitas akademisi dan 
saintis untuk mencari resolusi yang lebih baik.

Salah satu masalah asuransi/ reasuransi yang sangat umum terjadi pada 
kejadian bencana alam adalah penentuan jumlah kejadian, yang mana 
hal ini akan menentukan bagaimana nilai klaim dapat di-aggregate. 
Pada kasus Gempa Lombok, (sebenarnya) tidak ada masalah yang 
terlalu serius dimana dapat dijelaskan secara saintifik bahwa pada  serial 
gempa tersebut, gempa tanggal 5 Agustus 2018 adalah penyebab utama 
setiap kerusakan yang dialami di Kota dan Kabupaten di Nusa Tenggara 
Barat. Gempa yang lain hanyalah gempa pengiring yang tidak punya 
potensi untuk merusak.

Tsunami Palu dan Selat Sunda adalah hal lain lagi. Kejadian tsunami 
yang dibangkitkan dari longsor bawah laut yang dipicu oleh gempa 
dari Sesar Palu–Koro dan kejadian tsunami yang dibangkitkan dari 
longsoran kawah Anak Krakatau memiliki perbedaan pengertian 
dengan Bab Definisi pada PSAGBI. Sekarang ini tidak menjadi dispute, 
bagaimana nanti?

Sudah sangat banyak negara, yang level ancaman atas gempa tidak 
tinggi seperti Indonesia, memberlakukan strategi mitigasi finansial 
permodalan (proteksi) asuransi/ reasuransi yang kuat. Dimana hal 
tersebut terus dikembangkan dengan dukungan regulasi yang rinci dan 
terkonsep pada sisi kelembagaan asuransi ataupun dari sisi perlindungan 
konsumen (tertanggung). Beberapa langkah itu dilakukan bersamaan 
dengan peningkatan kemampuan untuk menyempurnakan output 
pemodelan bencana (cat-model) sekaligus meningkatkan penetrasi 
asuransi.

Sementara kita masih ramai dengan komisi dan biaya akuisisi. Semoga 
segera berakhir demi industri asuransi yang lebih baik.
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