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Kata Sambutan 

Tahun 2020 dibuka dengan peristiwa yang akan membuat perusahaan 

asuransi umum di Indonesia resah sepanjang tahun—terutama bagi mereka 

yang tak mengadakan proteksi memadai atas risiko bencana alam. Bunyi 

terompet pergantian tahun yang semarak hadir bersamaan dengan banjir 

besar di beberapa wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Doa dan resolusi awal 

tahun bersahut-sahutan dengan media massa dan media sosial yang heboh 

memberitakan dampak kerusakan. Beberapa dari kita barangkali melihatnya 

sembari liburan. 

Sebagaimana banyak hal dalam hidup ini, setiap kejadian memiliki ciri khas 

masing-masingnya. Banjir Jakarta barangkali memang cerita lama, tapi tiap 

kejadiannya punya DNA tersendiri, bila kita mampu menemukan sudut 

pandang yang tepat. Pada WASPADA kali ini, izinkan kami memperkenalkan 

Diagram Hovmöller kepada para pembaca. Darinya kita dapat melihat gerak 

hujan dalam kaitannya dengan beberapa kejadian banjir besar di DKI Jakarta 

dan sekitarnya.  

Kisah berikutnya yang kami hadirkan di sini adalah hubungan rumit antara 

Bendungan dengan Gempabumi. Apakah pembangunan bendungan memicu 

terjadinya gempabumi? Beberapa kejadian di Cina dan India sudah berhasil 

memancing perdebatan terkait “varian” risiko gempabumi. Lalu apakah hal 

tersebut relevan untuk menjadi perhatian kita di Indonesia?  

Inilah WASPADA edisi pertama di 2020, selamat menikmati, Pembaca yang 

budiman. Semoga bisa dinikmati dan senantiasa berguna.  

 

Salam, 

Redaksi WASPADA 



sumber: Twitter—@kami_uw  

Dongeng Banjir 
Jakarta 

Oleh: Dennish Ari Putro 



sumber: Twitter—@TMCPoldaMetro 
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“Sepertinya akan hujan deras, itu di Bogor gelap 

banget, dan petirnya tidak berhenti. Tahun baru  

hujan – hujanan nih.”  

Itu adalah ucapan yang diutarakan Penulis dalam perjalanan pulang menuju 

Depok sekitar pukul 20:00 WIB, dan benar saja, pukul 21:00 gemuruh petir mulai 

menyambangi Depok, tidak berselang lama kemudian hujan turun dengan 

derasnya, dan terus mengguyur hingga pagi esok hari. 

Suasana pagi tahun baru yang biasanya ceria berganti berita yang penuh dengan 

kabar Jakarta lumpuh dan Bekasi porak poranda oleh banjir. Media sosial juga riuh 

dengan foto – foto dampak banjir. Setelah mendapat informasi kejadian banjir yang 

melanda Jakarta dan sekitarnya, Penulis segera mengecek data curah hujan milik 

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), namun, sesuai harapan, 

situs mereka sulit diakses, mungkin karena banyak yang mengakses dan ingin 

tahu sederas apa hujan yang melanda Jakarta dan sekitarnya. 

Penulispun beralih ke Global Rainfall Map (GSMaP) milik Japan Aerospace 

Exploration Agency (JAXA) yang merupakan salah satu produk dari program 

Global Precipitation Measurement (GPM) oleh World Meteorological 

Organization (WMO). Data ini dapat diandalkan untuk estimasi awal curah hujan 

dan tersedia dalam waktu yang hampir bersamaan dengan waktu sebenarnya 

(near-real-time). Data GSMaP diolah dengan mengakumulasi nilai curah hujan 

yang jatuh di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, dan mendapatkan nilai curah 

hujan yang sangat tinggi, tercatat curah hujan sempat menyentuh 883.6 mm.  

Tampilan halaman data Global Rainfall Map (GSMaP) milik Japan Aerospace 

Exploration Agency (JAXA) 



Grafik data curah hujan GSMaP yang jatuh di DAS Ciliwung pada beberapa kejadian banjir di Jakarta. 

Curah hujan 883.6 mm dalam interval waktu satu jam adalah nilai yang sangat 

tinggi, atau dalam bahasa yang mudah dicerna adalah ekstrem. Bayangkan, dalam 

waktu satu jam terdapat air setinggi hampir satu meter yang terkumpul dalam 

luasan satu meter di DAS Ciliwung. Namun perlu diingat, jika ini menggunakan 

data yang diturunkan dari citra satelit, tentu dia memiliki faktor koreksi. 

Meskipun begitu, angka 883.6 mm tetaplah sebuah nilai yang sangat tinggi untuk 

curah hujan wilayah. 

Berselang satu bulan kemudian, pada tanggal 25 Februari 2020, banjir kembali 

terjadi di Jakarta. Banjir terjadi setelah hujan mengguyur DAS Ciliwung sepanjang 

malam. Mekanisme hujan yang terjadi tidak jauh berbeda dengan kejadian banjir 1 

Januari 2020 yang lalu. Dengan menggunakan data GSMaP dan metode 

pengolahan yang sama dengan kejadian Januari, didapatkan curah hujan tertinggi 

adalah 628.4 mm dalam interval satu jam. 

Kondisi ini memberikan tanda tanya, bagaimana kondisi hujan pada kejadian 

banjir sebelumnya, seperti tahun 2007 yang masih menjadi patokan kejadian 

banjir terbesar di Jakarta sebelum kejadian banjir 2020, atau kejadian banjir 2013, 

yang menyebabkan tanggul Latuharhari jebol. Banjir tahun 2014, merupakan 

banjir terluas yang pernah melanda Jakarta dan kota–kota penyangga seperti 

Bekasi dan Tangerang. Banjir tahun 2015, adalah kejadian banjir akibat hujan deras 

yang terjadi di Jakarta dan melumpuhkan transportasi dalam skala besar.  

Berdasarkan data GSMaP yang diolah dengan metode yang sama dengan kejadian 

banjir 2020, didapatkan jika pada kejadian banjir 2007 curah hujan tertinggi di DAS 

Ciliwung adalah 101.3 mm. Sedangkan untuk tahun 2013, 2014, dan 2015 adalah 

601.3 mm, 204.9 mm, dan 424.1 mm. Bencana banjir 2007 yang menjadi patokan 

kejadian banjir terparah Jakarta ternyata, memiliki nilai akumulasi curah hujan 

terkecil dibandingkan kejadian banjir yang lain. Banjir 2013 ternyata memiliki 

curah hujan akumulasi DAS tertinggi berdasarkan data GSMaP, menyebabkan 

tanggul Latuharhari kelebihan kapasitas dan jebol pada akhirnya. 

Nilai curah hujan akumulasi DAS ternyata tidak dapat mencerminkan bagaimana 

hubungan kejadian banjir dengan penyebab dari alam yaitu curah hujan. Mari kita 

lihat kejadian banjir ini dengan metode lain, menggunakan data yang sama, 

namun kali ini menggunakan diagram Hovmöller. Diagram ini digunakan untuk 

mengetahui pergerakan dari suatu fenomena, apakah fenomena tersebut diam 

atau bergerak ke arah utara, selatan, timur atau barat. Dalam kasus ini, bagaimana 

dengan curah hujan yang menyebabkan kejadian banjir di DKI Jakarta dan 

sekitarnya tersebut?  
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Diagram Hovmöller curah hujan GSMaP DAS Ciliwung pada beberapa kejadian banjir di Jakarta. 
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Banjir Jakarta 2007 

Hujan deras terjadi sejak siang hari tanggal 1 Februari yang terjadi di wilayah hulu 

DAS Ciliwung. Hujan kemudian bergerak ke arah utara menuju Jakarta. Berselang 

3 jam kemudian, pada sore hari, hujan mengguyur sepanjang aliran Sungai 

Ciliwung. Hujan terjadi di Bogor, Depok dan Jakarta selama ±12 jam. 

Banjir Jakarta 2013 

Dalam satu minggu terakhir sebelum kejadian banjir, hujan terjadi sepanjang 

aliran Sungai CIliwung dan hampir setiap hari, yaitu pada tanggal 13, 14, 15, 17 dan 

puncaknya pada 18 Januari dini hari. Pada kejadian banjir ini, hujan tidak 

mengalami pergerakan melainkan diam dan terjadi sepanjang aliran Sungai 

Ciliwung. Wajar jika tanggul Latuharhari menjadi jebol, karena banyaknya aliran 

air dari sungai yang masuk menuju Jakarta melalui Kanal Barat, dan tidak mampu 

menampung air yang dihasilkan oleh kejadian puncak hujan pada malam 17 

Januari.  

Banjir Jakarta 2014 

Karakteristik hujan serupa dengan hujan untuk kejadian banjir 2013. Satu hal yang 

membedakan adalah jeda antar sistem hujan. Pada 2013 terdapat jeda antar sistem 

hujan antara 8-12 jam, sedangkan pada 2014 hanya 4-8 jam. Meski begitu, drainase 

yang dimiliki DAS Ciliwung masih dapat menangani jumlah air yang turun 

sehingga tidak terjadi kegagalan drainase yang menyebabkan jebolnya tanggul, 

namun banjir tetap tidak bisa dihindari. Terjadinya hujan yang sangat deras di 

wilayah hilir yaitu wilayah utara Jakarta pada malam 16 Januari, menyebabkan 

wilayah tersebut tergenang lebih terlebih dahulu, sehingga terjadi penumpukan 

air ketika aliran air dari hulu tiba.  

Banjir Jakarta 2015 

Tidak  ada perbedaan signifikan pada sistem hujan yang terjadi, masih disebabkan 

oleh terjadinya sistem hujan yang mengguyur sepanjang aliran Sungai CIliwung. 

Namun faktor kunci pada kejadian banjir 2015 serupa dengan 2014, yaitu terjadinya 

hujan sangat deras di wilayah hilir Ciliwung, terjadi penumpukan air yang datang 

dari hulu ketika masuk ke wilayah hilir, sehingga terjadi luapan aliran sungai. 

Diagram Hovmöller dikenalkan oleh Ernest Aabo Hovmöller pada tahun 1949. 

digunakan untuk menunjukkan variasi atmosfer, biasanya nilai variabel 

dirata-ratakan terhadap garis bujur atau lintang. Produk ini dapat 

menunjukkan perkembangan variabel atmosfer periode waktu tertentu. 



Banjir di pool taksi Kramat Jati, Jalan Raya Pondok Gede, Jakarta 

sumber: Antara  

Banjir Jakarta Januari 2020 

Sistem hujan yang terjadi pada kejadian banjir Januari 2020 mencakup area yang 

serupa dengan kejadian—kejadian banjir besar sebelumnya. Hujan terjadi hampir 

serentak dari hulu hingga hilir DAS Ciliwung, namun hujan sangat deras terjadi di 

wilayah tengah dan hulu DAS. Jika hujan deras terjadi di hulu biasa disebut dengan 

“banjir kiriman” dari Bogor, dan dapat diawasi dengan memantau tinggi air di 

Katulampa. Hujan deras di tengah DAS akan sulit untuk diawasi dan memberikan 

peringatan kepada masyarakat agar waspada datangnya banjir. Air akan segera 

memenuhi drainase Jakarta dan meluap dalam waktu singkat. 

Jangan lupa dengan hujan deras di hulu DAS Ciliwung. Belum surut air luapan 

yang sangat cepat dari hujan deras di tengah DAS, muncul aliran air dari arah hulu 

atau Bogor yang menambah tinggi genangan dan area terendam banjir. Dengan 

kata lain, terdapat dua gelombang banjir yang datang ke Jakarta. Drainase Jakarta 

jelas tidak akan mampu menampung semua aliran air yang datang. Mengingat 

pada kejadian tahun—tahun sebelumnya dengan curah hujan yang lebih rendah, 

Jakarta sudah terendam sangat parah. 



Banjir yang menggenangi kawasan Bundaran 

Bank Indonesia di Jakarta Pusat 

sumber: ANTARA 

sumber: Twitter—@yudhabaskoro  
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Banjir Jakarta Februari 2020 

Hujan lebat di wilayah hilir DAS kembali menyebabkan banjir di wilayah Jakarta. 

Sama halnya dengan kejadian banjir 2014 dan 2015, aliran air dari hulu tidak dapat 

segara dilepaskan ke laut akibat sudah penuhnya sistem drainase di wilayah hilir 

DAS Ciliwung. Hal ini diperparah dengan masih belum pulihnya performa sistem 

penanganan banjir dampak dari kejadian banjir Januari sebelumnya. 

Mari analisis pada enam kejadian banjir Jakarta, secara umum, penyebab dari ke-

jadian banjir Jakarta dapat disimpulkan terjadi jika terdapat sistem hujan yang ter-

us menerus turun di sepanjang aliran DAS Ciliwung dan terjadi secara hampir 

serentak. Hal ini dapat diperparah jika hujan sangat deras justru terjadi di wilayah 

tengah atau hilir DAS Ciliwung. 

Sistem hujan tidak dapat dikendalikan, mungkin dapat dilakukan oleh beberapa 

pihak dengan melakukan modifikasi cuaca, seperti yang dilakukan oleh Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada kejadian banjir Januari 2020 

agar tidak semakin parah. 

Memodifikasi cuaca memerlukan biaya operasional yang besar dan itu hanya so-

lusi instan, apakah akan selalu dimodifikasi cuaca di wilayah Jakarta setiap musim 

hujan? 

Mengapa bukan sistem drainase atau perilaku warga Jakarta yang diperbaiki?  



PLTA Koyna adalah PLTA terbesar di India 

dengan membendung Sungai Koyna 

sumber: wikiwand  

Oleh: Alif Azfar 

Benarkah Bendungan 
Dapat Memicu 

Aktivitas Seismik?  



Salah satu jalan dekat dengan Bendungan 

Koyna yang rusak dampak gempabumi 

Koyna 11 Desember 1967. 

sumber: khurki.net  
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kita kembali ke tahun 1960an dan melihat salah satu bendungan besar 

yang berada di China, bendungan Xinfenjiang. Bendungan tersebut berdiri dengan 

membendung Sungai Xinfeng, berada di kota Heyuan, provinsi Guangdong. 

Bendungan mulai dibangun pada tahun 1958 dengan tujuan sebagai pembangkit 

listrik dan suplai air untuk irigasi dan air minum untuk Guangzhou, Shenzhen, dan 

Hong Kong.  Tahun 1959 bendungan tersebut mulai diisi.  

Mei 1960, ketika ketinggian air di bendungan Xinfenjiang mencapai 81 meter 

diatas permukaan laut (mdpl), terjadi tiga kali gempabumi dengan kekuatan 

Mw3.1. Ketika ketinggian air mencapai 90 mdpl, terjadi gempabumi dengan 

kekuatan Mw 4.3. Akhirnya, ketika ketinggian air mencapai 110.5 meter pada 

tanggal 19 Maret 1962, gempabumi dengan magnitudo Mw6.2 mengguncang kota 

Heyuan dan sekitarnya, menghancurkan beberapa rumah di sekitar bendungan. 

Diketahui bahwa kejadian-kejadian tersebut hanya berjarak beberapa kilometer 

dari bendungan. 

Kejadian serupa pernah terjadi di India, lima tahun setelah gempabumi 

Xinfenjiang 1962. Tanggal 11 Desember 1967, terjadi gempabumi dengan 

magnitudo MS6.3 di dekat bendungan Koyna, salah satu bendungan besar yang 

berada di kota Koynanagar, Maharashtra, India. Dikutip dari thehindu.com, 

tercatat bahwa kejadian tersebut mengakibatkan korban luka mencapai 1.600 

orang. Kejadian tersebut juga mengakibatkan kerusakan struktural pada 

setidaknya 80% bangunan rumah di kota Koynanagar, retakan di permukaan 

tanah, kegagalan pembangkit listrik di Maharashtra Barat, dan mengakibatkan 

retakan pada bendungan Koyna. Para seismologis India dikejutkan oleh kejadian 

besar ini, karena wilayah semenanjung India justru diduga sebagai daerah yang 

stabil dan hampir non-seismik. 

Dua kejadian di atas banyak disorot oleh peneliti-peneliti di dunia dan 

menimbulkan kecurigaan adanya hubungan antara aktivitas bendungan dengan 

kejadian gempabumi. Setelah mengamati fenomena tersebut di seluruh dunia 

hingga saat itu, ternyata kejadian-kejadian tersebut bukanlah kejadian yang 

pertama dan yang terakhir. Harsh K. Gupta, seorang peneliti dari India, dalam 

penelitiannya di tahun 2002 mencatat lebih dari 90 kejadian gempabumi di 

seluruh dunia yang diduga berasosiasi dengan aktivitas pengisian reservoir 

bendungan (dalam artikel ini kemudian disebut reservoir saja). Yang menjadi 

pertanyaan adalah: Bagaimana korelasi antara keduanya? 

Pengisian Reservoir dan Kejadian Gempabumi 

International Rivers menyebutkan bahwa pengisian reservoir akan 

menimbulkan dua proses, yaitu pembebanan oleh reservoir dan meresapnya air 

ke bawah permukaan (bahkan jika ada segmen sesar/patahan di bawahnya, akan 

meresap ke segmen tersebut).  

Mari 
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Untuk kasus proses yang pertama, tentunya pengisian reservoir akan melibatkan 

jumlah air yang sangat banyak, mencapai jutaan atau bahkan miliaran ton air, 

sehingga beban tersebut mampu memberikan tekanan (stress) di bawah 

permukaan. Perubahan tekanan akan menyebabkan ketidak-stabilan bawah 

permukaan, terutama pada segmen patahan yang terpengaruh.  

Untuk kasus proses yang kedua, meresapnya air ke dalam pori, rekahan, atau celah

-celah batuan akan menyebabkan tekanan pori berubah. Perubahan tekanan pori 

ini juga akan berpengaruh pada kestabilan batuan bawah permukaan.  

Kedua proses di atas memberikan dampak yang sama karena ketika segmen 

tersebut mengalami kegagalan (failure) untuk menahan tekanan yang 

dipengaruhi oleh kedua proses tersebut, segmen tersebut akan mengalami 

sobekan (rupture) dan gempabumi. Perbedaannya terletak di jeda waktu 

berdampaknya. Pembebanan oleh reservoir akan memberikan dampak saat itu 

juga, sedangkan meresapnya air ke dalam rekahan akan memiliki jeda waktu yang 

bahkan bisa bertahun-tahun, karena proses peresapan air membutuhkan waktu 

yang cukup lama. 

Berdasarkan data historis kejadian gempabumi 

yang terjadi di dekat reservoir bendungan, para 

peneliti kemudian melakukan riset untuk 

memastikan secara ilmiah bagaimana korelasi 

antara aktivitas reservoir dengan kejadian 

gempabumi yang kemudian dikenal dengan 

istilah RIS (reservoir-induced seismicity). 

RIS diartikan sebagai aktivitas seismisik yang 

diinduksi oleh reservoir. Salah satu penelitian 

terkini mengenai RIS ini dilakukan oleh Zhang 

di tahun 2016 pada bendungan sungai Yangtze, 

China. Sayangnya, walaupun fenomena dan 

keterkaitannya cukup rasional, hingga saat ini 

belum ada model yang dapat menjelaskan atau 

bahkan memprediksi secara akurat mengenai 

kapan dan dimana RIS akan terjadi.  

Gempabumi Sichuan pada tahun 2008, 

masih menjadi perdebatan di komunitas 

ilmiah, apakah air yang ditampung oleh 

reservoir yang terletak di dekat pusat 

gempa bisa membantu memicu 

terjadinya gempa bumi. 

 

sumber: REUTERS 
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Hal ini dikarenakan keterbatasan untuk mengetahui nilai tekanan sebenarnya 

(tekanan absolut) dan kekuatan batuan yang tidak bisa diukur secara langsung. 

Namun, para peneliti menyepakati beberapa hal, yaitu:  

1. Volume air tertampung, dampak yang dihasilkan akan bergantung pada 

kondisi geologi lokal dan aktivitas seismik lokal yang sudah ada. Perlu diingat 

bahwa peningkatan aktivitas seismik juga dapat terjadi pada daerah yang 

sebelumnya memiliki aktivitas seismik rendah. 

2. Peningkatan aktivitas seismik dapat terjadi dalam radius 10-25km. 

3. Kedalaman RIS umumnya berkisar 1-3km di bawah reservoir. Namun, seiring 

berjalannya waktu, akumulasi tekanan dapat memicu RIS yang lebih dalam 

hingga 20km. 

4. Beban reservoir dengan membandingkan energi gempabumi yang dihasilkan 

dengan pembebanan oleh reservoir, diketahui bahwa pembebanan oleh 

reservoir relatif kecil dibandingkan dengan energi yang dihasilkan.  
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Reruntuhan bangunan di dekat sungai yang 

mengering di wilayah terdampak, Beichuan 

sumber: REUTERS 

Diketahui bahwa pembebanan oleh reservoir relatif kecil dibandingkan dengan 

energi yang dihasilkan. Energi tersebut diduga justru berasal dari energi tektonik 

normal yang dilepaskan secara prematur oleh beban reservoir. Maka dari itu, 

istilah RIS kemudian diganti menjadi RTS (reservoir-triggered seismicity), yang 

berarti aktivitias seismistas yang dipicu oleh reservoir. 

Antisipasi Bahaya RTS 

Untuk mengantisipasi bahaya RTS, tentunya diperlukan perencanaan dan 

persiapan yang matang dalam membangun dan mengelola bendungan. Salah satu 

siasat pemerintah untuk memastikan bendungan tahan goncangan gempabumi, 

termasuk langkah mitigasinya yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No. 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan. Sementara itu, 

belum ada pedoman yang resmi di Indonesia mengenai pencegahan bahaya RTS. 

Beberapa langkah yang perlu diambil untuk mengantisipasi bahaya RTS, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mempertimbangkan aktivitas seismik lokal dan kondisi geologi sebelum 

menentukan lokasi pembangunan bendungan dan menentukan ekspektasi 

kapasitas bendungan. Pertimbangan geologi juga dapat dilakukan dengan 

benchmarking data historis pada daerah bendungan lain yang memiliki 

kemiripan kondisi geologi.  

2. Memantau aktivitas pengisian reservoir yang dilakukan sejak awal, dan juga 

memantau aktivitas seismik lokal. Akan lebih baik jika disertai dengan 

pemodelan perubahan stress pada daerah sekitar bendungan. 

Potensi RTS di Indonesia 

Indonesia merupakan negara maritim dan termasuk ke dalam kategori negara 

kaya air. Ketersediaan air terbarukan Indonesia tercatat mencapai angka 2.800 

km3 setiap tahunnya.  

Sedangkan dalam pemanfaatannya, jumlah bendungan air hingga tahun 2018 

yaitu 231 bendungan. Angka tersebut relatif sedikit jika dibandingkan negara lain 

seperti Jepang (sekitar 3.000 bendungan), Amerika Serikat (sekitar 6.100 

bendungan) dan China (sekitar 110.000 bendungan) . 

Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang berada di pertemuan tiga lempeng 

besar: lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. 

Kompleksitas tektonik tersebut mengakibatkan Indonesia memiliki patahan-

patahan yang banyak, sehingga potensi gempabumi pun sangat besar. 

Bendungan pada umumnya didirikan di daerah aliran sungai yang memiliki 

perbedaan ketinggian signifikan, biasanya di daerah lembah. Secara geologi, 

daerah lembah seringkali berkaitan dengan aktivitas erosi daerah yang 

mengalami pengangkatan (uplift). Pengangkatan tersebut diakibatkan oleh 

pergerakan patahan oleh gaya-gaya tektonik. Maka dari itu, banyak bendungan 

yang diindikasikan berada dekat dengan daerah patahan.  

Di Indonesia, terdapat beberapa bendungan yang diduga dekat dengan segmen 

patahan sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Keresahan tersebut 

juga diliput oleh beberapa media harian Indonesia, diantaranya seperti Waduk 

Jatigede, Bendungan Batang Toru, Bendungan Kedungkancil, dan Waduk Cirata. 

Dua kejadian RTS yang disebutkan di awal terjadi secara berangsur dimulai 

dengan magnitudo rendah, tidak langsung terjadi gempabumi besar. Kejadian 

M6.2 Xinfenjiang 1962 terjadi dalam rentang waktu 2 tahun sejak pertama kali 

terekam adanya aktivitas seismik di bendungan tersebut. 

Berdasarkan rekam jejak seismisitas Indonesia tanggal 11 dan 16 Maret 2020, 

pernah terjadi gempabumi dengan hiposenter dangkal dan berada di dekat 

bendungan Cirata. Magnitudo keduanya tergolong rendah, dibawah M4.0. 

Apakah bendungan Cirata (dan/atau bendungan lainnya di Indonesia) akan 

mengalami hal yang serupa dengan bendungan Xinfenjiang 1962? Seberapa besar 

potensi RTS pada bendungan-bendungan di Indonesia? 

Apakah keberadaan bendungan-bendungan besar akan memengaruhi 

mikrozonasi wilayah rawan bencana gempabumi di Indonesia?■ 
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1. Selalu gunakan masker saat keluar 
rumah  
Karena kita mungkin membawa virus tapi tidak 

memiliki gejala atau hanya gejala ringan, se-

hingga bisa menularkan ke orang lain. Tapi 

masker harus dipakai dengan benar! Pastikan 

masker menutupi hidung, mulut, dan dagu dan 

hanya dipakai satu kali! Masker kain dipakai 

ulang setelah dicuci dengan deterjen. tetapi 

masker medis harus dibuang begitu sampai di 

rumah.  

2.  Hindari menyentuh mata, hidung, 
dan mulut  
Saat menyentuh benda-benda yang sering dis-

entuh orang lain seperti pegangan pintu, uang, 

meja makan, tangan Anda bisa terpapar virus. 

Mata, hidung, dan mulut merupakan pintu ma-

suk virus.  

3. Jaga jarak bersosialisasi 
Selalu ambil jarak lebih dari 1 meter dari orang-

orang saat berada di luar rumah. Kadang kita 

merasa tidak nyaman saat ada yang berdiri ter-

lalu dekat, semisal saat mengantri. Jangan ragu, 

minta dengan sopan agar mereka menjaga ja-

rak dengan mengatakan “Maaf, tolong jaga ja-

rak, ya”.  

 
4.  Sering cuci tangan dengan sabun 
Kita sudah sering mendengar hal ini. Tapi pas-

tikan kita melakukannya dengan tepat, selama 

minimal 20 detik dan selalu lakukan saat tiba di 

rumah atau di tempat tujuan. Saat di luar ru-

mah, cairan pencuci tangan yang mengandung 

alkohol merupakan pilihan bila sabun dan air 

mengalir tidak tersedia.  
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