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Setiap kejadian gempabumi selalu menjadi kesempatan untuk Kembali memahami kondisi 

struktur tektonik yang terjadi dibawah permukaan bumi. Gempa Maumere yang terjadi diakhir 

2021 merupakan kejadian yang kesekian kali suatu sumber gempabumi yang belum diketaui 

sebelumnya. Tentu saja dari satu kejadian gempabumi tersebut banyak hal yang menjadi 

jendela pengetauan baru mengenai proses dan kondisi tektonik diwilayah tersebut.  

Kondisi hidrometeorologi di perairan sekitar Indonesia dalam rentang periode terakhir turut 

menyimpan keunikan. Fase La Niña yang telah kita alami selama 2 tahun terakhir apakah dapat 

berlanjut hingga akhir tahun 2022. Terjadinya La Niña selama 3 tahun berturut merupakan 

kondisi yang langka, dan tentu saja akan memberikan banyak informasi dan sumber 

pengetauan baru. 

Banyak hal yang selalu dapat dipelajari dari suatu kejadian bencana alam. Buletin WASPADA 

akan terus fokus dan mengulas kebencanaan di tanah air. Terima kasih dan selamat membaca.  

Salam, 

Redaksi WASPADA 

Kata Sambutan 



sumber: ANTARAFOTO—Muhammad Bagus Khoirunas  

“Gempabumi 
 adalah fenomena yang lumrah 

terjadi di Indonesia. Beberapa kejadian memiliki ciri khas yang 

berbeda dari umumnya, contohnya dua gempabumi yang terjadi 

di penghujung tahun 2022. Gempabumi Maumere 14 Desember 

2021 yang berada di zona aktif gempabumi kepulauan Sunda 

Kecil, justru berada di luar jalur sesar aktif yang sudah terpe-

takan. Gempabumi Sumur 14 Januari 2022 yang terjadi di zona 

subduksi selatan Jawa justru bukan termasuk kategori gempa-

bumi megathrust. Mengapa bisa seperti itu? Dan, bagaimana im-

plikasinya? “ 

Oleh: Alif Azfar 



sumber: AP Photo—Dita Alangkara 
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“Gempabumi M7.3 1 melanda Maumere, Nusa Tenggara Timur pada 14 Desember 

2021, . Tepat satu bulan setelahnya, 14 Januari 2022, gempabumi M6.6 2 melanda 

Sumur,Banten.  Apa yang “menarik” dari dua gempabumi tersebut?” 

Gempabumi Maumere - NTT, 14 Desember 2021  

Gempabumi terjadi sekitar pukul 11.20 WITA dengan kedalaman <20 km di bawah permukaan, 

sehingga terkategorikan sebagai gempabumi dangkal. Gempabumi ini terasa kuat dan 

berdampak paling parah di Kabupaten Selayar dengan intensitas mencapai MMI VI. Dalam 

kurun waktu 24 jam setelah gempabumi terjadi, tercatat sebanyak 327 aktivitas gempabumi 

susulan (aftershock) dan tiga diantaranya cukup signifikan. Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika (BMKG) sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami, namun tidak ada 

laporan tsunami dengan ketinggian signifikan.  

Wilayah Laut Flores dan Kepulauan Sunda Kecil (Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa 

Tenggara Timur) memang salah satu wilayah “langganan” gempabumi. Bagaimana tidak, 

wilayah ini dikepung oleh sumber-sumber gempabumi aktif. Terdapat zona megathrust 

segmen Sumba di bagian Selatan dan zona sistem sesar naik Flores di bagian Utara. Selain 

itu, terdapat banyak sesar-sesar lokal di sepanjang Kepulauan Sunda Kecil3. 

Berdasarkan data katalog gempabumi dari United States Geological Survey (USGS), sejak 

tahun 1900 telah terjadi 211 kejadian gempabumi besar (M>6.0) di wilayah ini. 12 kejadian 

diantaranya menimbulkan tsunami. Jika dirata-ratakan sejak tahun 1900, wilayah ini 

berpotensi mengalami kurang lebih dua gempabumi besar setiap tahunnya dan berpotensi 

mengalami tsunami setiap 10 tahun sekali. Jika dikaitkan antara potensi gempabumi dan 

potensi tsunami, dalam setiap 20 kejadian gempabumi di wilayah ini setidaknya satu 

gempabumi bisa menimbulkan tsunami.  

 

1 Parameter hasil pencatatan US Geological Survey, update per 19 Januari 2022  
2 Parameter hasil pencatatan US Geological Survey, update per 14 Januari 2022  
3 Peta Sumber dan Bahaya Gempa (PUSGEN, 2017)  
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Gempabumi Maumere 2021 justru berada di zona yang relatif “jarang” terjadi gempabumi. 

Pusat gempabumi ini pun tidak terletak di jalur sesar aktif yang telah teridentifikasi pada Peta 

Sumber dan Bahaya Gempa dari PUSGEN tahun 2017 untuk wilayah Nusa Tenggara. Di sisi lain, 

gempabumi ini memiliki mekanisme pergerakan sesar mendatar/geser, sedangkan 

mayoritas jalur sesar aktif yang berada di sekitar pusat gempabumi justru memiliki 

mekanisme pergerakan sesar naik. Tren aktivitas gempabumi susulan dari gempabumi ini 

pun berarah Barat Laut-Tenggara, berbeda dengan arah jalur sistem sesar naik Flores yang 

berarah Barat Daya-Timur Laut.  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gempabumi ini 

berasal dari aktivitas sesar lokal yang belum terpetakan.  

Keberadaan sesar-sesar yang “baru” ini bisa memengaruhi tingkat kerawanan terhadap 

gempabumi di wilayah terdampak dan berimbas pada peningkatan zona asuransi gempabumi.  

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 230 rumah warga di 

Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan mengalami rusak berat, per Selasa (13/12/2021) sore 

hari. Selain tempat tinggal, gempabumi ini juga merusak satu bangunan sekolah, dua tempat 

ibadah, satu rumah dinas dan satu pelabuhan. 

MAIPARK Catastrophe Model (MCM) mengestimasikan nilai kerugian asuransi nasional akibat 

gempabumi Maumere 2021 sekitar <1 Juta Rupiah. Estimasi kerugian tersebut terkonsentrasi 

di wilayah terdampak (MMI VI ke atas) yaitu Kabupaten Selayar. Adapun wilayah terpapar 

(MMI IV – VI) yang berpotensi turut mengalami kerugian yaitu Kabupaten Sikka, Kabupaten 

Ende, dan Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan, laporan klaim awal (tanpa loss adjuster) 

yang diterima MAIPARK per 25 Januari 2022 menunjukkan estimasi nilai klaim TSI-100% 

mencapai 30 Juta Rupiah. MAIPARK masih akan terus memantau perkembangan laporan 

klaim akibat gempabumi ini.  

Peta historis kejadian gempabumi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Data historis gempabumi 
diperoleh dari katalog USGS . 
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Menariknya lagi, gempabumi Maumere 2021 ternyata terjadi dua hari setelah peringatan 19 

tahun gempabumi Flores 1992.  

Gempabumi Flores pada tahun 1992 memiliki magnitudo M7.8. Walaupun hanya memiliki 

selisih sekitar 0.5 magnitudo dengan gempa Maumere 2021, namun gempabumi Flores 1992 

jauh lebih mematikan. Intensitas terkuat dialami oleh Kabupaten Sikka hingga MMI VIII. 

Menurut data arsip USGS, gempabumi Flores 1992 menimbulkan tsunami setinggi 25 meter 

dengan jarak inundasi mencapai 300 meter. Dilaporkan sebanyak 130 rumah tinggal di 

Maumere mengalami kerusakan parah, 2.500 orang hilang/meninggal dunia, dan 500 orang 

mengalami luka-luka. Kerugian akibat gempabumi Flores 1992 ditaksir mencapai 100 Juta US 

Dollar atau setara dengan ~1,4 Triliun Rupiah. 

Gempabumi Sumur - Banten, 14 Januari 2022 

Gempabumi ini terjadi sekitar pukul 16:05 WIB, berada pada rentang kedalaman 20-50 km di 

bawah permukaan, terasa paling kuat di wilayah Kabupaten Pandeglang dengan intensitas 

hingga MMI VII. Gempabumi ini juga dilaporkan terasa hingga wilayah Jabodetabek dan 

Bandung. 

Analisis BMKG menyatakan gempabumi ini merupakan gempabumi “intraslab”, yaitu 

gempabumi yang terjadi “di dalam” lempeng, bukan di bidang kontak antar lempeng. Karena 

gempabumi intraslab bukan terjadi di bidang kontak antar lempeng, gempabumi ini tidak 

menimbulkan deformasi di permukaan yang dapat memicu tsunami. Gempabumi ini tidak 

berpotensi tsunami, walaupun gempabumi ini berada di zona megathrust/subduksi lempeng, 

tepatnya zona megathrust segmen Selat Sunda.  



WASPADA 
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Ini bukanlah pertama kalinya gempabumi megathrust yang berada di selatan Pulau Jawa 

mampu menggetarkan wilayah Jabodetabek. Dalam kurun 5 tahun terakhir, setidaknya terjadi 

5 gempabumi megathrust segmen Selat Sunda yang terasa hingga ke Jakarta dengan 

kekuatan berkisar antara magnitudo M5—M6.9. Sayangnya, rentang magnitudo tersebut 

dianggap belum cukup “kuat” untuk bisa mematahkan fenomena seismic gap yang sedang 

terjadi di segmen tersebut.  

Kondisi tersebut membuat kita harus tetap waspada terhadap potensi gempabumi yang lebih 

besar (M>7.0), mengingat potensi magnitudo maksimum yang bisa dihasilkan oleh segmen 

tersebut bisa mencapai M8.7 menurut catatan PUSGEN tahun 2017.  

Terlebih lagi, berkaca dari kejadian gempabumi Tohoku, Jepang tahun 2011, apabila segmen-

segmen di selatan Jawa bergerak secara bersamaan, fenomena tersebut bisa menghasilkan 

gempabumi yang jauh lebih besar hingga M9.1. Sebagai gambaran, gempabumi berkekuatan 

M8.5 tahun 1780 di selatan Jawa mampu menghancurkan Observatorium Mohr yang berlokasi 

di Glodok, Jakarta Barat. Lalu bagaimana dengan potensi gempabumi M9.1? Tentu berpotensi 

jauh lebih menghancurkan. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang mencatat sebanyak 

1.909 rumah warga di Kabupaten Pandeglang, Banten mengalami rusak berat, per Minggu 

(14/12/2022). Dari jumlah tersebut, sebanyak 337 unit mengalami rusak berat, 424 unit rusak 

sedang, dan 1.148 unit rusak ringan. Selain rumah warga, terdapat kerusakan 36 gedung 

sekolah, 14 puskesmas, 10 masjid, dan 3 kantor desa.  

earthjay.com 
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MAIPARK Catastrophe Model (MCM) mengestimasi nilai kerugian asuransi nasional akibat 

gempabumi Sumur 2022 mencapai 3.8 Miliar Rupiah. Estimasi kerugian tersebut 

terkonsentrasi di Kabupaten Pandeglang (MMI ≥ VI). Adapun wilayah terpapar (MMI IV – VI) 

yang berpotensi turut mengalami kerugian yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan 

Kabupaten Lampung Selatan. 

Laporan klaim awal (tanpa loss adjuster) yang diterima MAIPARK per 25 Januari 2022 

menunjukkan estimasi nilai klaim TSI-100% mencapai 395 Juta Rupiah.  

-—- 

Kejadian gempabumi bukanlah “barang langka” di Indonesia. Sebagai negara yang berada di 

pertemuan tiga lempeng besar di dunia, Indonesia bisa mengalami gempabumi setiap 

harinya dengan lokasi, waktu, dan magnitudo yang beragam. BMKG mencatat bahwa 

Indonesia secara keseluruhan bisa mengalami gempabumi hingga 11.000 kali setiap 

tahunnya. Walaupun gempabumi seakan-akan menjadi hal yang biasa terjadi di Indonesia, 

kejadian gempabumi akan selalu membawa pesan dan misteri yang menarik. 

Dr. Daryono, Kepala Bidang Humas BMKG pada tanggal 14 Desember 2021 lalu sempat 

menyoroti tren fenomena bencana alam khususnya tsunami. Beliau mengungkapkan bahwa 

hasil kompilasi data tsunami dari tahun 1600-2021 menunjukkan fenomena gempabumi 

signifikan (dan berpotensi tsunami) lebih sering terjadi di awal dan akhir tahun. Sorotan 

tersebut beliau sampaikan melalui media social Twitter @DaryonoBMKG pada tanggal 14 

Desember 2021. Jika kita perhatikan dari segi waktu, kedua gempabumi di atas “kebetulan” 

terjadi di awal dan akhir tahun. Lalu apakah itu bisa ditafsirkan bahwa tsunami di masa depan 

memang akan sering terjadi di awal dan akhir tahun juga? Belum tentu. 

Fenomena bencana alam, seperti gempabumi dan tsunami yang mengikutinya, merupakan 

cara alam untuk mencari titik keseimbangan. Sebagai contoh, dalam kasus gempabumi, 

gempabumi bisa terjadi karena adanya tekanan bawah permukaan. Apabila tekanan tersebut 

melebihi suatu batas yang bisa ditahan oleh bawah permukaan, kondisi bawah permukaan 

menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, tekanan tersebut akan dilepaskan dalam bentuk 

getaran gempabumi agar bawah permukaan kembali seimbang.  
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Hingga saat ini, belum ada teknologi yang bisa memprediksi kejadian gempabumi. Belum ada 

teknologi yang bisa mengukur seberapa besar tekanan yang sedang terakumulasi di bawah 

permukaan, apalagi seberapa besar “batas” tekanan agar bisa menimbulkan gempabumi. 

Selain itu, kondisi geologi di setiap wilayah berbeda, sehingga “batas” tersebut bisa saja 

berbeda-beda.  

Di sisi lain, waktu akumulasi tekanan bawah permukaan hingga melewati batas -dengan kata 

lain, return period gempabumi- pun bisa puluhan hingga ratusan tahun, sehingga waktu 

pengamatan yang diperlukan akan jauh lebih panjang. Belum lagi mempertimbangkan 

variabilitas lainnya yang belum diketahui4. Kompleksitas tersebut menyebabkan prediksi 

kejadian gempabumi masih dianggap tidak bisa bahkan tidak mungkin diprediksi.  

Data yang disampaikan oleh Dr. Daryono hanya menggambarkan rekam jejak masa lalu, 

namun belum tentu bisa menggambarkan situasi di masa depan. Satu hal yang patut kita garis 

bawahi adalah perlunya antisipasi terhadap potensi tsunami di masa depan, mengingat 

gempabumi (dan tsunami yang bisa mengikutinya) yang telah terjadi sangat mungkin terjadi 

lagi di masa depan.  

Perbedaan sumber dan mekanisme gempabumi Maumere 2021 terhadap gempabumi Flores 

1992 menimbulkan pertanyaan apakah tetap dapat mengurangi akumulasi energi? Atau 

dengan kata lain, akankah mempengaruhi periode ulang? 

Serta misteri dari seismic gap di Selatan Selat Sunda. Apakah ini permulaan sebagai pembuka 

untuk magnitude yang lebih besar? Atau justru memperkecil peluangnya akibat pelepasan 

energi dari gempabumi Sumur 2022? 

4 Hiroo Kanamori and Emily E. Brodsky, "The Physics of Earthquakes", Physics Today 54, 34-40 (2001). doi.org/10.1063/1.1387590  



sumber: motogp  

“Jika  sebelumnya La Niña berkepanjangan 

merupakan proses peluruhan dari fase La Niña kuat 

kini, La Niña dengan anomali lemah-sedang, berpelu-

ang terus berlangsung hingga akhir 2022. Mungkinkah 

ini pertanda jika atmosfer sedang tidak baik-baik saja 

karena  percepatan perubahan iklim?” 

Oleh: Dennish 
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GADIS KECIL, dari Pasifik yang datang ke Indonesia ini tiada lain dan bukan adalah La Niña. 

Fenomena atmosfer dan laut yang  mampu menghangatkan perairan di sekitar Indonesia, 

akibatnya meningkatkan aktivitas penguapan, meningkatkan potensi pertumbuhan awan, 

sehingga peluang untuk terjadi hujan di atas kondisi normalnya juga meningkat. La Niña yang 

juga saudara dari El Niño ini juga kerap mampu meningkatkan potensi pertumbuhan siklon 

tropis di sekitar Indonesia. 

El Niño-Southern Oscillation (ENSO) 

fenomena iklim berulang yang 

melibatkan perubahan suhu muka 

laut di Samudra Pasifik tropis bagian 

tengah dan timur. Dengan periode 

ulang antara sekitar dua sampai 

tujuh tahun. 

ENSO adalah salah satu fenomena 

iklim terpenting di Bumi karena 

mampua mengubah sirkulasi 

atmosfer secara global. Dimana hal 

ini tentu akan mempengaruhi suhu 

dan curah hujan di seluruh dunia. 

Suhu permukaan laut (SST) di 

Samudera Pasifik dipantau guna 

mengetahui tanda-tanda El Niño 

atau La Niña, ahli iklim 

menggunakan beberapa indeks SST. 

Indeks-indeks ini mengacu pada perbedaan dari rata-rata jangka panjang (iklim) SST di 

beberapa wilayah yang terletak di sepanjang wilayah ekuator Samudera Pasifik. Wilayah ini 

disebut NINO1 dan NINO2 (pantai Amerika Selatan), NINO3, dan NINO3.4 (Pasifik ekuator timur 

dan tengah) dan NINO4 (Pasifik barat). NINO3.4 gabungan dari sebagian wilayah NINO3 dan 

NINO4. 



Anomali suhu muka laut di wilayah NINO 3.4 dengan nilai positif menunjukkan fase El Niño dan nilai 

negatif untuk fase La Niña, tahun-tahun pada sebelah kiri dan kanan merupakan tahun dimana ter-

jadi El Niño dan La Niña yang kuat. 
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Sejak pertengahan Agustus 2020 nilai indeks NINO 3.4 berada di bawah ambang batas dan 

dinyatakan sebagai fase La Niña. Fase La Niña pada tahun 2020 memiliki skala intensitas 

menengah, dimana terdapat nilai indeks lebih kecil dari 0,9°C sejak pertengahan September 

hingga Februari 2021. 

Kondisi tersebut ternyata masih terus berlangsung hingga tahun 2022 ini. Nilai indeks 

kategori menengah terjadi sejak pertengahan Oktober 2021 hingga Mei 2022. Dengan begitu, 

ini menjadikan kondisi atmosfer yang tergolong langka. Karena umumnya La Niña yang 

berlangsung secara berurutan terjadi jika terdapat La Niña kuat, yaitu nilai indeks NINO 3.4 

lebih kecil dari 1,5°C. 

Kondisi ini akan menjadi lebih unik, jika kelak fase La Niña terus berlangsung hingga akhir 

tahun 2022 ini. Menandakan terjadi La Niña selama tiga tahun berturut-turut. Kondisi yang 

sangat langka. Sementara ini, berdasarkan luaran model iklim, peluang untuk terjadi La Niña 

pada akhir tahun 2022 berkisar di ±50%. 

Fase La Nina tiga tahun berurutan terakhir terjadi pada tahun 1998 hingga 2001, terjadi back-to

-back El Niño/La Niña pada 1997-1998, dilanjutkan La Niña kuat pada 1998 hingga 2000, dan 

berakhir dengan fase La Niña lemah pada 2001. Sebelumnya juga pernah terjadi pada 1973 

hingga 1976, dengan runutan yang hampir serupa, setelah back-to-back El Niño/La Niña 1973-

1974. 

Dari segi dampak, La Niña 2020-2021 sempat mempengaruhi pertumbuhan Siklon tropis  

Seroja di Nusa Tenggara Timur. Selain dampak langsung terhadap cuaca ekstrem atau 

dampak berupa bencana seperti banjir, Periode 2021-2022 menyebabkan peningkatan 

kelembaban di atmosfer dengan sangat signifikan. 

Peningkatan kelembaban ini berdampak pada peningkatan apparent temperature atau 

sensible temperature atau suhu yang dirasakan oleh manusia. Dimana cuaca terasa amat 

gerah meskipun cuaca mendung atau pada saat malam hari. Atmosfer yang lembab akan 

menyulitkan tubuh untuk menurunkan suhu terhadap suhu ruangan dengan cara berkeringat. 

Jadi, kita tunggu, bagaimana perkembangan sirkulasi Samudera Pasifik hingga penghujung 

tahun. Akankah  meningkatkan hujan saat musim hujan nanti?■ 
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