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Tahun 2021 "diawali" dengan Gempa Majene (Sulawesi Barat). Tengah Januari, dua 

gempa dengan magnitudo Mw5,5 dan Mw6,2 mengguncang wilayah Majene dan 

sekitarnya berselang satu hari. Gempabumi dangkal dan berepicenter di darat. 

Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang megah, Hotel Maleo, Mall Maleo Town 

mengalami rusak berat. 56 orang meninggal dan 637 jiwa dilaporkan mengalami 

luka-luka. 

Catatan kami berikutnya adalah tentang Seroja. Bunga yang dijadikan nama siklon 

tropis yang menghantam Nusa Tenggara Timur di April 2021. Kerusakan terjadi di 

Adonara dan kaki Gunungapi Lewolotok. Secara fisis, umumnya wilayah Indonesia 

memang tidak terpapar siklon tropis karena adanya efek Coriolis. Namun catatan 

sejarah menyatakan bahwa beberapa siklon tropis pernah menghantam wilayah 

NTT. Kejadian ini bisa kita jadikan alarm tersendiri akan semakin meningkatnya 

potensi risiko bencana meteorologis di negeri ini. Ada juga perubahan iklim yang 

dampaknya semakin terasa: iklim terasa "kacau", banjir-kekeringan semakin parah 

dan terkadang muncul di waktu dan tempat yang "salah". 

Masih banyak yang perlu kita pelajari demi meningkatkan kesiapan  industri 

asuransi umum Indonesia untuk mengelola risiko-risiko ini dengan lebih baik. 

Pandemi belum berakhir, sehat-sehat, Pembaca. 

 

Salam, 

Redaksi WASPADA 

Kata Sambutan 



sumber: ANTARAFOTO—Akbar Tado 



Oleh: Alif Azfar & Ruben Damanik 



sumber: AP Photo—Dita Alangkara 
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JANUARI 2021, wilayah Kabupaten Majene & Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, 

diguncang oleh dua gempabumi merusak. Gempa Majene yang terjadi pada tanggal 

14 Januari 2021 dengan magnitudo Mw5.7 dan gempabumi kedua pada tanggal  

15 Januari 2021 dengan magnitudo Mw6.2, merupakan serangkaian kejadian 

gempabumi yang umumnya dikenal sebagai rangkaian gempabumi pendahulu 

(foreshock) dan gempabumi utama (mainshock). Dengan terjadinya gempabumi 

kuat di Majene maka gempa yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2021 menjadi 

gempabumi utama, sementara gempabumi yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2021 

menjadi gempabumi pendahulu (foreshock). Rangkaian gempabumi Majene 

berdasarkan lokasi dan kedalaman hiposenternya dikategorikan gempa dangkal 

dengan kedalaman hiposenter 18 km. Episenter kedua gempa tersebut berlokasi di 

darat pada jarak 4 km barat laut Majene. Tabel di bawah ini memperlihatkan 

parameter gempabumi Mw5.7 dan Mw6.2.  

Guncangan merusak yang dihasilkan oleh gempabumi tersebut dilaporkan 

mencapai skala intensitas VI-VIII MMI di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten 

Majene, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Polewali Mandar. Adapun guncangan 

dengan intensitas lebih kecil terasa hingga Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi 

Selatan. Pemodelan peta guncangan menggunakan MAIPARK Catastrophe 

Modelling menghasilkan pola distribusi intensitas guncangan yang konsisten 

dengan informasi tersebut. 

Berdasarkan informasi BNPB hingga tanggal 16 Januari 2021, sejumlah bangunan 

vital seperti Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Hotel Maleo, dan Mall Maleo Town 

yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju dikabarkan mengalami rusak berat. 

Beberapa lokasi juga dilaporkan mengalami longsor. Selain itu, gempabumi ini 

menimbulkan korban jiwa mencapai 56 jiwa dan 637 jiwa mengalami luka-luka.  
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Geologi dan Kegempaan Sulawesi 

Indonesia merupakan negara dengan tingkat seismisitas (kegempaan) yang sangat 

tinggi karena berada pada wilayah pertemuan empat lempeng besar dunia, yaitu 

Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng 

Filipina. Pertemuan ini menimbulkan gaya tektonik yang sangat kompleks di 

sekitarnya.  

Sulawesi berada dekat dengan wilayah kontak Lempeng Eurasia dan Lempeng 

Filipina. Sangat alamiah jika Sulawesi sering mengalami gempabumi. Riwayat 

gempabumi merusak yang dikumpulkan BMKG menunjukkan banyak kejadian 

gempabumi merusak dan tidak sedikit terjadi di darat, diantaranya gempabumi 

Mamuju 6 September 1972 dan gempabumi Ulaweng 8 April 1993. Dikaitkan dengan 

potensi risiko kegempaan yang ditimbulkan, Sulawesi Barat tergolong zona risiko 

tinggi (Zona IV-V) pada Peta Zona Risiko Gempabumi yang ditetapkan oleh OJK. 

Berdasarkan analisis sinyal rekaman gelombang seismik, gempabumi Majene 15 

Januari 2021 berasal dari aktivitas sesar darat yang memiliki karakteristik sesar naik 

(thrust fault). Gempabumi ini diduga berkaitan dengan sesar naik Mamuju yang 

melintasi wilayah Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, hingga Kabupaten 

Mamuju. Sesar ini tercatat memiliki magnitudo tertarget hingga Mw7.0, dengan 

laju pergeserannya sekitar 2 milimeter per tahun (sumber: BMKG).  

Peta lempeng tektonik Indonesia (Bock dkk., 2003) 
(kiri); arah dan panjang garis panah dalam kotak 

merah yang beragam menunjukkan kompleksitas gaya
-gaya lempeng yang ada di pulau Sulawesi; Peta 

sumber gempabumi teridentifikasi di wilayah Sulawesi 

(sumber: Buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa 2017) 
(kanan). Garis merah tebal menunjukkan sesar naik 

Mamuju. 



Hasil analisis oleh USGS pada gelombang seismik gempabumi Mw6.2 Majene berupa mekanisme 

fokus yang dicitrakan dalam bentuk beachball atau bola pantai (kiri); pola dengan bagian 

berwarna gelap berada di tengah beachball mengindikasikan gerakan sesar naik, seringkali 

mekanisme fokus memiliki solusi ganda yang ditunjukkan oleh dua busur di tengah bola 

sehingga perlu meninjau kondisi geologi sekitarnya untuk menentukan solusi yang terbaik; 

tampak atas dan tampak bebas salah satu solusi yang bersesuaian dengan arah sesar Mamuju 

menggunakan perangkat lunak Stereonet (tengah dan kanan). 
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Fenomena Tidak Wajar 

Ditinjau dari segi seismologi, kejadian gempabumi Majene terbilang unik. Menurut 

catatan BMKG tanggal 14-28 Januari 2021, frekuensi gempabumi meliputi 

gempabumi pembuka (foreshock), gempabumi utama (mainshock), dan 

gempabumi susulan (aftershock) mencapai 47 kejadian, dengan aktivitas harian 

semakin menurun. Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami, Dr. Daryono, 

S.Si, M.Si, menyebutkan dalam harian Kompas (25/1) bahwa rangkaian gempabumi 

susulan tersebut terbilang sedikit jika dibandingkan gempabumi merusak lainnya.  

Beberapa peneliti menyebutkan bahwa aktivitas gempabumi susulan yang minim 

menandakan tekanan di bawah permukaan Bumi belum terlepaskan seluruhnya, 

dan berpotensi terjadi gempabumi besar dalam kurun waktu yang relatif singkat, 

seperti kejadian Lombok 2018 lalu. Namun faktanya, analisis durasi dan frekuensi 

gelombang seismik pada gempabumi ini mengindikasikan proses rekahan 

gempabumi yang singkat dan menghasilkan frekuensi sinyal yang tinggi.  

Durasi gempabumi umumnya berhubungan dengan luas bidang rekahan, lama 

durasi gempabumi berbanding lurus dengan luas bidang rekahan. Durasi yang 

singkat menunjukkan bidang rekahan kali ini terbilang kecil. Menurut prinsip 

fisika sederhana dimana tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang, dapat 

dikatakan bahwa proses rekahan gempabumi ini menghasilkan perubahan 

(penurunan) tekanan sangat besar. Hal ini bisa menjadi petunjuk bahwa minimnya 

gempabumi susulan justru disebabkan oleh tekanan yang memang sudah 

terdisipasi (terkikis sampai habis)  secara sempurna saat terjadi gempabumi utama. 

 Lalu mengapa luas bidang rekahan yang kecil justru menghasilkan gempabumi 

sangat merusak? Teori momen seismik (suatu variabel yang menentukan 

besarnya magnitudo momen atau Mw) yang dikemukakan oleh Hiroo Kanamori, 

seismologis terkemuka dari Jepang, menyebutkan bahwa momen seismik 

berbanding lurus dengan luas bidang rekahan dan kecepatan rekahan.  
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Berdasarkan teori tersebut, jika suatu gempabumi dengan luas bidang rekahan 

kecil namun menghasilkan momen seismik yang tinggi, diindikasikan bahwa 

kecepatan geser saat rekahan cukup tinggi. Frekuensi gelombang seismik yang 

tinggi menjadi petunjuk atas kecepatan geser yang tinggi ini. Frekuensi tinggi inilah 

yang dapat menyebabkan kerusakan berat di permukaan Bumi. 

Déja vu 

Kejadian gempabumi ini bukan pertama kali terjadi di wilayah Majene. Gempabumi 

ini memiliki karakteristik sangat mirip dengan kejadian gempabumi 23 Februari 

1969. Hal ini dibuktikan oleh stasiun pengamatan di Kongsberg, Norwegia. 

Rekaman tersebut menunjukkan bentuk gelombang (waveform) yang sangat mirip. 

Hanya saja, gempabumi Majene saat itu memiliki magnitudo lebih besar (Mw7.0). 

Dampak yang dihasilkan pun cukup berbeda, gempabumi 1969 menimbulkan 

tsunami dengan ketinggian maksimum mencapai 4 meter (sumber: BMKG).  

Estimasi Kerugian 

Rangkaian kejadian gempabumi tersebut mengakibatkan perubahan terhadap 

pemodelan kerugian akibat gempabumi pada tanggal 14 dan 15 Januari 2021, 

dikarenakan dampak kerusakan yang dialami tiap lokasi pengamatan mengalami 

peningkatan akibat terguncang lebih dari satu kali. Selain itu, terjadi beberapa 

pembaharuan parameter gempabumi. Kabupaten Mamuju yang sebelumnya 

berdampak VI MMI menjadi VIII MMI, begitu juga dengan Kabupaten Majene dari 

VI MMI menjadi VII MMI. Secara umum, wilayah yang terdampak gempabumi 

menjadi lebih luas dan terjadi peningkatan tingkat kerusakan. 
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Data eksposur MAIPARK on-risk per tanggal 13 Januari 2021 terdapat 215 titik risiko 

yang tersebar di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, dan 

Kabupaten Polewali Mandar, dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Mamuju 

(66,5%). Total sum insured seluruh risiko mencapai Rp. 899,24 Miliar. 

Estimasi kerugian berdasarkan simulasi cat-model MAIPARK memberikan hasil 

statistik sebagai berikut: 

 Nilai rata-rata kerugian sebesar 115 Milyar (IDR) dengan nilai sebaran 

kerugian (standar deviasi) sebesar 40 Milyar (IDR). 

 Kerugian pada tingkat kepercayaan 95% sebesar 204 Milyar (IDR).  

 Nilai kerugian maksimum yang diperkirakan sebesar 301 Milyar (IDR). 

Berdasarkan analisis hasil statistik, rentang kerugian cukup lebar dikarenakan 

adanya distribusi tingkat intensitas (MMI) yang tinggi di wilayah yang berjarak 

jauh dari episenter gempabumi. Jumlah risiko dengan nilai eksposur yang besar 

terkonsentrasi di wilayah dengan sebaran tingkat intensitas goncangan gempa 

yang tinggi. Nilai model kerugian tersebut, belum memasukkan data hasil survei di 

lapangan dan pembaharuan estimasi berdasarkan data klaim yang masuk. 

Sehingga, nilai estimasi kerugian dapat bervariasi dengan perkembangan data 

klaim dan informasi mengenai kondisi sebenarnya di lapangan di Kabupaten 

terdampak. 





Oleh: Dennish 



sumber: AP Photo—Dita Alangkara 
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SEROJA, bunga yang mirip dengan teratai ini sangat indah ketika mekar, 

kelopaknya terbuka lebar ke segala arah, ditengahnya terdapat ketenangan bagi 

yang menikmatinya. Nama seroja seketika menjadi pembicaraan masyarakat, 

kengeriannya terdengar seantero negeri. Seroja tak lagi indah di sebuah negeri 

kepulauan yang dihiasi ribuan bukit ketika ia mekar, dia menjadi siklon tropis di 

Nusa Tenggara Timur pada 5 April 2021 lalu. 

Siklon tropis Seroja menghantam Nusa Tenggara Timur (NTT) melimpahkan hujan 

selama lima hari berturut-turut, disertai dengan petir yang terus menyambar, angin 

kencang yang membangkitkan gelombang laut tinggi. Mengungsi kemana? Semua 

terlambat, tidak ada pilihan lain, selain menunggu badai ini reda. 

NTT terdampak sangat parah akibat fenomena cuaca ekstrem Siklon Seroja. NTT 

merupakan wilayah beriklim savana dan relatif kering. Sangat mungkin 

infrastruktur, jaringan drainase, dan pemukiman penduduk dirancang untuk iklim 

kering. Hujan ekstrem yang terjadi hampir dapat dipastikan akan merusak, karena 

infrastruktur tidak dirancang untuk kondisi ekstrem basah.  

Profil permukaan berupa kepulauan berbukit menjadi masalah tambahan di NTT. 

Kondisi ini menghasilkan jaringan-jaringan sungai yang relatif pendek dengan 

luasan daerah aliran sungai (DAS) yang sempit, menjadikan banjir bandang dapat 

dengan mudah terjadi pada aliran sungai yang dilintasi oleh Seroja. Selain itu, 

terdapat deposit abu vulkanik sisa erupsi di sekitar puncak Gunungapi Lewotolok. 

Deposit abu vulkanik ini menjadikan wilayah di kaki Gunungapi Lewotolok rawan 

bahaya banjir bandang. 

Masyarakat di wilayah terdampak umumnya tidak paham bagaimana memitigasi 

bahaya siklon tropis, hal yang sama dengan umumnya masyarakat Indonesia. 

Padahal, NTT merupakan wilayah Indonesia yang paling rawan terhadap bahaya 

siklon tropis. Sebelum Seroja, pada tahun 2019 terdapat siklon Lili dan siklon 

Frances pada tahun 2017 yang memberi dampak di wilayah NTT, meski dampaknya 

tidak sebesar Seroja. Siklon tropis Seroja membangkitkan memori tahun 1973 

ketika siklon Flores menghampiri NTT, memberikan dampak signifikan yang tidak 

jauh berbeda dengan Seroja. 

Besarnya bahaya dan dampak dari siklon tropis seharusnya menjadikan fenomena 

ini mendapat perhatian khusus. Organisasi meteorologi dunia (WMO) bahkan 

menunjuk beberapa negara untuk bertanggung jawab memonitor dan 

memprediksi potensi pertumbuhan dan pergerakan siklon tropis. Hal ini bertujuan 

untuk meminimalisir dampak terhadap infrastruktur, ekonomi dan korban jiwa. 

BMKG menjadi salah satu yang diberi tanggung jawab.  

Media berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Seroja 

baru menjadi perhatian saat sudah menjadi siklon tropis, ketika NTT sudah porak 

poranda. Mungkin ada yang lebih penting untuk disampaikan ke masyarakat 

dibanding bahaya siklon Seroja. 
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Siklon tropis tidak terbentuk begitu saja, ada tahapan proses yg dilalui sehingga 

memungkinan untuk diprediksi. Bahan bakar utama siklon adalah uap air dan 

massa udara hangat. Menjadikan wilayah tropis seperti Indonesia berpotensi 

membentuk dan berkembangnya siklon, namun tidak terlalu dekat dengan 

ekuator. Selain itu, syarat pembentukan bibit siklon adalah permukaan laut yang 

hangat, dengan temperatur minimal 26,5°C. Semakin hangatnya lautan dan 

lamanya durasi keberadaan siklon di lautan, akan menghasilkan siklon yang kuat. 

Ciri siklon tropis yang kuat adalah keberadaan mata siklon, yaitu pusat siklon 

bertekanan rendah, angin berhembus dengan tenang dan tidak tertutup oleh awan. 

Keberadaan mata siklon menandakan juga terjadi penebalan dinding siklon, 

dimana terdapat awan Cumulonimbus yang menghasilkan hujan deras disertai 

angin kencang dan petir. Dinding siklon adalah area paling berbahaya dari sistem 

siklon tropis. 

Data radar cuaca BMKG Kupang sempat mencatat derasnya hujan yang dihasilkan 

oleh Seroja. Nilai frekuensi radar di atas 45 dBz (merah) menunjukkan hujan deras 

dari dinding siklon terjadi hampir di seluruh area cakupan radar. Terlihat juga area 

tanpa hujan di tengah citra radar sebagai lokasi mata siklon. 

Dampak hujan deras yang dihasilkan Seroja menyebabkan meluapnya sungai di 

sebagian besar wilayah NTT, hingga terjadi banjir bandang di beberapa lokasi. 

Analisis area terdampak banjir dilakukan di Adonara, Kabupaten Flores Timur dan 

Kaki Gunungapi Lewotolok di Kabupaten Lembata dengan membandingkan 

kondisi sebelum dan setelah kejadian siklon tropis Seroja menggunakan citra satelit 

Sentinel-2. 



Citra satelit Sentinel-2 kondisi sebelum dan setelah terdampak siklon tropis Seroja di 

Adonara (kiri) dan kaki Gunungapi Lewotolok (kanan), titik merah merupakan lokasi 

eksposur MAIPARK 
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Banjir bandang sebgai dampak siklon tropis Seroja dapat terlihat oleh citra satelit 

Sentinel-2, terutama di kaki Gunungapi Lewotolok. Hampir semua aliran sungai 

yang berhulu di sekitar puncak Lewotolok terjadi banjir bandang. Selain dipicu oleh 

intensitas hujan tinggi, keberadaan deposit abu vulkanik sisa erupsi pada akhir 2020 

lalu menjadi penyebab terjadinya banjir bandang ini.  

Kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1991, ketika erupsi 

terdahsyat di abad ke-21 Gunungapi Pinatubo di Pulau Luzon, Filipina. Erupsi 

Pinatubo 1991 bersamaan dengan tibanya Typhoon Yunya (Diding-PH) di Pulau 

Luzon. Mengakibatkan banjir lahar hujan skala katastrofik terjadi. Perlu diketahui, 

pada saat erupsi Pinatubo 1991 adalah contoh bentuk mitigasi terbaik yang pernah 

terjadi. Kerjasama antar lembaga dan media mampu meminimalisir dampak 

bencana. 

Lantas, sebagai bentuk mitigasi, kapan 

biasanya siklon tropis terbentuk di 

s e k i t a r  I n d o n e s i a ?  D e n g a n 

menggunakan data International 

Best Track Archive for Climate 

Stewardship (IBTrACS), diketahui 

siklon tropis umumnya terbentuk 

pada musim hujan (November-April) 

khususnya pada wilayah Indonesia di 

Selatan ekuator. Hal ini terjadi karena 

posisi matahari relatif berada di 

S e l a t a n  e k u a t o r  s e h i n g g a 

menghangatkan muka laut. 

Adakah pengaruh perubahan iklim (pemanasan global) terhadap siklon tropis? 

Pengaruh pemanasan global terhadap temperatur muka laut sehingga 

memengaruhi pembentukan siklon tropis masih diperdebatkan para peneliti. 

Namun, jika melihat perbandingan jumlah kejadian pembentukan siklon tropis 

dengan perubahan temperatur muka laut sejak tahun 1950 hingga 2020, frekuensi 

kejadian siklon tropis tidak meningkat seiring menghangatnya muka laut. 

Menghangatnya muka laut lebih 

memengaruhi intensitas atau 

kekuatan siklon ketika terbentuk. 
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Bedah Grafik 

Grafik disamping menggambarkan timeseries perubahan anomali temperatur 

muka laut (SST), sepanjang 80-142° garis bujur Timur. Nilai anomali ditunjukkan 

dengan rentang warna biru hingga merah. Warna biru berarti laut lebih dingin 

dari kondisi normal, sedangkan merah berarti laut lebih hangat dari kondisi 

normalnya. Terlihat jika muka laut menghangat dimulai pada awal 1980-an, dan 

semakin intens pada sepuluh tahun terakhir atau sejak 2010. Hal ini yang kerap 

dikaitkan dengan pemanasan global dan perubahan iklim. 

Selanjutnya digambarkan titik-titik lokasi pembentukan siklon tropis sesuai 

dengan waktu dan koordinat bujurnya. Kemudian terdapat dua diagram batang. 

Diagram batang pada bagian kanan menunjukkan jumlah kejadian pembentukan 

siklon tropis terhadap koordinat garis bujurnya. Dari diagram ini terlihat jika 

memang mulai dari perairan di Selatan Jawa Timur hingga perairan di sekitar Nusa 

Tenggara Timur kerap terbentuk siklon tropis (110-130° BT) . 

Kemudian diagram batang pada bagian atas gambar, menunjukkan jumlah 

kejadian berdasarkan waktu. Frekuensi kejadian pembentukan siklon tropis 

tercerminkan dari kerapatan antar batang. Dari kerapatan ini terlihat tidak terlihat 

adanya perubahan secara signfikan pada frekuensi kejadian siklon tropis. 

Peningkatan jumlah kejadian justru terjadi ketika terdapat propagasi peningkatan 

anomali dari arah Timur (>140°atau Barat (<80°). Propagasi anomali positif tersebut 

identik dengan fenomena La Niña (dari Timur) dan Indian Ocean Dipole 

(kembaran El Niño/La Niña di Samudera Hindia) yang datang dari Barat. Propagasi 

ini ditunjukkan dengan jelas oleh warna merah yang menyerong ke kanan pada 

tahun 1998 dan 2011 (dari Timur); serta pada tahun 1983 dan pada rentang 2010-

2016 (dari Barat).  

Contoh terakhir dari propagasi anomali positif temperatur muka laut ini baru saja 

terjadi dan menjadi artikel pada WASPADA edisi ini, Seroja. Ya, salah satu pemicu 

terbentuknya Seroja adalah La Niña. ■  
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