
Edisi II / 2020 

Î�¢��$� 
%XOHWLQ�%HQFDQD  

sumber: KATADATA—Adi Maulana Ibrahim 



  3(0%,1$  

 

 

 

 

 

 3(1$1**81*�-$:$%  

 

 

  3(0,03,1�5('$.6,  

 

 

  7,0�5('$.6,  

7LP�(GLWRULDO 

Ahmad Fauzie Darwis 

Heddy Agus Pritasa 

Imelda Siahaja 

Hengki Eko Putra 

Dennish Ari Putro 

Alif Azfar Badaruddin 

Indah Nurina Fitri Hapsari 

Ruben Damanik 

Shofianina Dwi Ananda Putri 

Banjir Jakarta 2020 masih menjadi bahasan utama dalam WASPADA edisi 2 tahun 

2020 ini—setelah sebelumnya juga menjadi pokok dalam edisi sebelumnya. Hal 

ini agaknya mesti dilakukan mengingat perlunya pembahasan komprehensif 

terkait kejadian bencana ini, sehingga ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk 

mitigasi risiko di masa yang akan datang. Dalam WASPADA edisi ini, kami 

menyajikan informasi yang lebih mendalam akan kejadian-kejadian banjir besar 

di Jakarta. Wilayah terdampak banjir ternyata sama dinamisnya dengan 

perubahan tata guna lahan di wilayah Jabodetabek dan Bogor yang menentukan 

jumlah aliran permukaan di Jakarta sebagai wilayah hulu. Beberapa hasil 

pemodelan banjir juga kami sajikan sebagai pemantik diskusi kita lebih jauh 

terkait penanganan risiko banjir di industri asuransi umum Indonesia. 

Artikel kedua dalam WASPADA edisi ini mencoba menyajikan fakta menarik 

perihal hubungan denyut gerak manusia global yang dipaksa lebih pelan karena 

pandemi Covid-19 dengan pemantauan gempabumi. Pembatasan gerak skala 

masif ini ternyata terpantau dalam jejaring instrumen pencatat gempabumi di 

seluruh dunia. Ataukah kita perlu bersikap sebaliknya: memantau efektifitas 

pembatasan gerak saat pandemi menggunakan seismometer? 

Semoga buletin bencana WASPADA ini senantiasa enak dibaca dan menambah 

pengetahuan para Pembaca sekalian. Mari terus jaga diri, tetap sehat, gunakan 

masker, dan jauhi kerumunan. Badai pandemi ini pasti berlalu, pastikan kita ikut 

menikmati hari-hari cerahnya. 

Salam, 

Redaksi WASPADA 

.DWD�6DPEXWDQ 



sumber: BeritaBenar—Afriadi Hikmal 

'RQJHQJ�%DQMLU�-DNDUWD�
%DJLDQ�� 

Oleh: Dennish Ari Putro 



sumber: AP Photo—Dita Alangkara  

Î�¢��$�  
� 

Edisi  II  /  2020 

edisi sebelumnya telah menjabarkan mekanisme hujan yang 

menyebabkan kejadian–kejadian banjir di wilayah DKI Jakarta. Kali ini Penulis 
akan melanjutkan dongeng tersebut, dimulai dengan seluas apa genangan banjir 

yang terjadi pada tahun 2020, dilanjutkan dengan memodelkan banjir tersebut, 

hingga faktor alam penentu banjir yang memengaruhi siklus air. 

Kita mulai dengan data dari paparan oleh Kementerian Koordinator Bidang  

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK)  
dalam rapat koordinasi penanggulangan banjir Jakarta pada 7 Januari 2020. Dari 

data tersebut terlihat bahwa banjir 2020 tidak terlalu parah apabila dibandingkan 

dengan kejadian banjir Jakarta pada tahun–tahun sebelumnya, meskipun curah 
hujan yang terjadi merupakan yang paling besar.  

Mengutip dari paparan tersebut, jumlah RW terdampak banjir 2020 sebanyak 390 
lebih rendah dibandingkan tahun 2013 sebanyak 599 RW dan jauh lebih rendah 

dibandingkan tahun 2007 sebanyak 955 RW. Tahun 2007 adalah tahun dengan 
banjir terparah yang pernah terjadi di Jakarta, perkiraan kerugian menurut 

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar 

±Rp. 5,16 triliun dengan total klaim asuransi menurut Asosiasi Pengusaha Ritel 
Indonesia (APRINDO) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sebesar ±Rp. 

2,1 triliun. Banjir tahun 2013 adalah banjir dengan kerugian ekonomi tertinggi 

mencapai ±Rp. 20 triliun menurut Gubernur DKI Jakarta saat itu Joko Widodo; 
sedangkan menurut BNPB, kerugian yang dialami sebesar ±Rp. 7,5 triliun. Total 

klaim asuransi menurut AAUI untuk kejadian banjir 2013 adalah ±Rp. 3 triliun. 

Sedangkan pada kejadian 2020, estimasi kerugian ekonomi menurut BI Jakarta 
±Rp. 960 miliar dengan estimasi klaim  asuransi menurut AAUI mencapai ±Rp. 1 

triliun. 

:$63$'$ 



Gambar sebaran spasial RW terdampak banjir Jakarta pada tahun 2020 (atas), dan grafik 
perbandingan RW terdampak banjir pada tiap tahun kejadian banjir di Jakarta (bawah). 
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Penulis mencoba menghimpun data lokasi genangan untuk kejadian banjir 2002, 

2007, 2013, 2014 dan 2020; Penulis mendapati hasil yang berbeda dan signifikan 
jika dibandingkan dengan data yang dipaparkan oleh Menko PMK. Data lokasi 

Rukun Warga (RW) yang tergenang dipetakan secara spasial, sehingga didapatkan 

tampilan untuk sebaran wilayah terdampak. Kemudian dilakukan pengolahan 
untuk mengetahui adakah wilayah genangan baru yang belum pernah terdampak 

kejadian banjir pada tahun—tahun sebelumnya.  

Selanjutnya, wilayah RW tergenang dibagi menjadi tiga zona: (1) merah untuk 

wilayah yang sejak tahun 2002 hingga 2020 selalu tergenang ketika banjir, (2)

jingga untuk wilayah yang pernah terendam pada kejadian banjir sebelumnya, dan 
(3) biru untuk wilayah yang baru tergenang pada kejadian banjir pada tahun 

tersebut. 

Pada tahun 2020 terdapat ± 18% wilayah genangan baru yang belum pernah 

tergenang pada kejadian banjir 2002, 2007, 2013 dan 2014. Jika diperhatikan, 
mengacu pada tahun 2002 (zona merah), Jakarta sepertinya berhasil 

menanggulangi wilayah terdampak banjir. Terlihat dengan trend jumlah wilayah 

tergenang yang turun setiap tahunnya, namun sepertinya kurang memerhatikan 
pada kejadian banjir setelah tahun 2002. Puncaknya pada tahun 2020 hanya ± 14% 

wilayah yang pernah tergenang sejak tahun 2002, dan ± 68% sisanya adalah 

wilayah genangan baru yang terjadi pada banjir tahun 2007, 2013, dan 2014.  

Rekonstruksi genangan banjir yang terjadi pada 2020 perlu dilakukan dengan 

menggunakan model hidrologi dan hidrodinamika. Model yang digunakan adalah 
model sederhana yang dikembangkan secara mandiri oleh MAIPARK Indonesia. 

Model ini masih dalam tahap pengembangan dengan prototipe wilayah kajian 

adalah Jakarta. Model ini akan terus dikembangkan sehingga dapat digunakan 
untuk wilayah lainnya di Indonesia. Pada umumnya data masukan model ini sama 

dengan model hidrologi dan hidrodinamika lainnya, terdapat tiga data masukan 

utama yaitu: data topografi, data curah hujan dan data jenis tutupan lahan. 

Pemodelan hidrologi dapat didefinisikan sebagai karakterisasi komponen 
dalam siklus air atau sistem hidrologi pada keadaan sebenarnya di alam 
dengan fokus utama pada bagaimana hujan dan penguapan mempengaruhi 
jumlah aliran air sungai dengan menggunakan model fisika dan matematika 
skala kecil. 
 
Pemodelan hidrodinamik adalah analisis pola pergerakan aliran air pada 
suatu sistem saluran seperti sungai dengan memperhatikan kontinuitas dan 
momentum. 



Perbandingan antara RW terdampak  banjir 2020 (arsir biru) terhadap hasil model riset banjir 
MAIPARK untuk periode ulang 100 tahun (atas) dan hasil model rendaman dalam pengem-

bangan terkini oleh MAIPARK 
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Data topografi digunakan untuk mendefinisikan aliran sungai dan wilayah mana 

saja yang akan tergenang. Kemudian air yang mengaliri sungai diluapkan sehingga 
diketahui kemana arah aliran air akan menggenang. Data tutupan lahan digunakan 

untuk mendefinisikan kapasitas tanah untuk menyerap air hujan, jika daya 

tampung suatu wilayah tidak dapat menampung air hujan, maka akan terjadi 
limpasan yang akan mengalir menuju sungai. Akumulasi limpasan ini yang akan 

menentukan dimana air sungai akan meluap kemudian mengalir dan 

menggenangi suatu wilayah. 

Data topografi yang digunakan pada model ini adalah data Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM) milik National Aeronautics and Space 
Administration (NASA). Data ini digunakan karena tersedia untuk setiap wilayah di 

Bumi. Data tutupan lahan diperoleh dengan mengolah citra satelit Sentinel-2 milik 

European Space Agency (ESA). Citra Sentinel-2 diolah untuk mendapatkan dua 
jenis tutupan lahan yaitu wilayah terbuka atau area yang tidak terdapat bangunan, 

dan wilayah terbangun seperti rumah dan gedung. Dua jenis tutupan lahan ini 
adalah jenis tutupan lahan yang umum dan mudah untuk diidentifikasi. Curah 

hujan diasumsikan bernilai 100 mm, mengacu pada data kejadian banjir 2013, 

dimana pada tahun tersebut jumlah RW tergenang terbanyak setelah 2002 dan 
sudah mencakup RW yang tergenang pada tahun 2007. 

Hasil dari model di-overlay dengan peta RW tergenang pada kejadian banjir 2020 
dan mendapatkan 76% RW berhasil disimulasikan untuk wilayah Jakarta Selatan. 

Sedangkan 24% sisanya tidak berhasil disimulasikan. Jika dibandingkan dengan 

data rendaman hasil riset banjir Jakarta oleh tim riset banjir MAIPARK, hasil 
simulasi banjir menggunakan model ANUGA hanya 49% RW yang tergenang. 

Hasil dari dua model ini memberikan dua poin yang sangat penting dan harus 

segera ditindak lanjut.  

Pertama, hasil riset banjir MAIPARK harus segera diperbaharui menggunakan 

topografi dan tutupan lahan yang baru, mengingat model ini dikembangkan pada 
tahun 2016. Banyaknya wilayah yang tidak tercakup dalam hasil model 

menunjukkan terdapat perubahan pada topografi dan tutupan lahan yang sudah 

jauh berkembang dibandingkan lima tahun yang lalu. Termasuk juga sistem 
drainase di Jakarta yang sudah mengalami beberapa perubahan. 

Kedua, masih banyaknya wilayah yang tidak tercakup dalam hasil simulasi model 
menunjukkan ada wilayah yang tergenang namun bukan dari luapan sungai, 

melainkan limpasan pada wilayah itu sendiri dan tidak dapat mengalir keluar dari 

wilayah tersebut. Model banjir selama ini dibangun dengan skema banjir dari 
luapan air sungai akibat sungai tidak mampu menampung limpasan air di 

sekitarnya, namun pada tahun 2020 skema banjir lain terjadi dan luput dari 
perhatian, yaitu skema banjir wilayah urban atau perkotaan.  



Area terbangun hasil pengolahan citra satelit Landsat untuk wilayah hulu Sungai Ciliwung (atas) dan 
hilir (bawah) pada tahun 2000, 2010, dan 2020. 



Perbandingan volume limpasan pada tahun 2000, 2010, dan 2020 untuk 
wilayah hulu Ciliwung (atas) dan hilir (bawah). 
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Lalu, timbul pertanyaan, sebenarnya apa yang kita hadapi? Dan harus dimulai dari 

mana agar kita memahami risiko banjir yang ada di Jakarta? Penanggulangan 
banjir di Jakarta terbilang sangat lambat, terlihat dari data wilayah RW tergenang, 

banyak wilayah yang selalu tergenang ketika banjir terjadi. Ditambah pada tahun 

2020 terdapat wilayah baru tergenang yang sebelumnya tidak pernah terdampak. 
Penulis mencoba untuk memberi gambaran dampak dari pembangunan yang 

terjadi, tidak hanya di Jakarta sebagai wilayah hilir Sungai Ciliwung, tapi juga 

wilayah hulu Sungai Ciliwung di Bogor. Data citra satelit Landsat milik NASA pada 
tahun 2000, 2010, dan 2020 digunakan untuk mengetahui perubahan area 

terbangun pada wilayah Jakarta dan Bogor. Kemudian diterapkan model hidrologi 

untuk mengetahui volume air yang dihasilkan pada wilayah Jakarta dan Bogor. 

Hasil pengolahan citra Landsat menunjukkan jika di wilayah hulu telah terjadi 

peningkatan area terbangun. Jika pada tahun 2000 terdapat 16% wilayah 
terbangun, pada tahun 2010 meningkat menjadi 27% dan pada tahun 2020 juga 

meningkat menjadi 45%. Sedangkan untuk wilayah hilir atau Jakarta, pada tahun 
2000 terdapat 41% area terbangun dan terus meningkat pada tahun 2010 dan 2020 

menjadi 58% dan 71%. Bertambahnya area terbangun ini menunjukkan semakin 

turunnya wilayah tangkapan air dan meningkatnya limpasan air yang tidak dapat 
ditampung tanah sehingga meningkatkan potensi terjadinya banjir. 

Selanjutnya, hasil dari model hidrologi untuk hasil pengolahan citra Landsat 
dengan menggunakan nilai curah hujan 100 mm. Seiring dengan meningkatnya 

area terbangun, volume air wilayah hulu pada tahun 2000 bernilai 6.500 liter 

menjadi 8.700 liter dan 11.900 liter pada tahun 2010 dan 2020. Namun jika dibagi 
menjadi dua wilayah, yaitu area sebelum Katulampa dan setelah Katulampa. 

Peningkatan volume air signifikan terjadi pada wilayah sebelum Katulampa yaitu 

sebesar 35% pada 2010 dan 48% pada tahun 2020. Sedangkan pada wilayah setelah 
Katulampa mengalami peningkatan sebesar 34% pada 2010 dan 36% pada 2020. 

Pada wilayah hilir atau Jakarta terjadi penurunan daya serap air di tahun 2010 
sebesar 26% dan 27% pada tahun 2020. Hal ini tentu sejalan dengan volume air 

yang dihasilkan Jakarta. Secara total pada tahun 2000 volume air yang dihasilkan 

Jakarta adalah 44.000 liter dan meningkat sekitar 10% pada tahun 2010 menjadi 
48.400 liter dan peningkatan  7% menjadi 51.800 liter pada tahun 2020.  

Wilayah hilir atau Jakarta sendiri memiliki beban sebesar 51.800 liter yang harus 
segera dikeluarkan dari wilayah ini agar tidak terjadi banjir, belum lagi dengan 

volume dari hulu sebesar 11.900 liter. Jika trend pembangunan tidak dapat 

dikendalikan atau bahkan tidak sejalan dengan ketersediaan sistem drainase yang 
mumpuni, maka, bukan tidak mungkin jika banjir yang terjadi pada awal tahun 

2020 dapat terjadi pada tahun – tahun selanjutnya. Sudah siapkah warga Jakarta? 
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bulan sejak diumumkannya outbreak pertama di Desember 2019, belum 
tampak tanda-tanda kasus COVID-19 mereda, khususnya di Indonesia. Per 21 
September 2020, angka penambahan kasus COVID-19 mencapai 4.000 kasus. Saat 
ini, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun kembali diterapkan di DKI 
Jakarta, dan mulai bermunculan isu untuk melakukan hal yang sama di wilayah-
wilayah lainnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, penerapan PSBB akan 
berdampak pada mobilitas masyarakat.  

Lalu bagaimanakah dampak PSBB (atau lockdown)? Jika kita lihat secara lebih 
menyeluruh tentang kondisi pandemi di dunia sejak awal, pemberlakuan 
kebijakan lockdown ini pun beragam. Movehub.com melakukan pendataan dan 
mengurutkan lima negara terbaik dan terburuk dalam menangani COVID-19. 
Vietnam mendapat predikat negara terbaik dengan seketika menerapkan 
lockdown dan melarang perjalanan keluar masuk negara ketika kasus pertama 
muncul di negara tersebut. Alhasil, angka kematian di negara “Naga Biru” tersebut 
nihil dari 401 kasus. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan 
Brazil yang mengalami angka kasus positif lebih dari dua juta kasus dan angka 
kematian lebih dari 80.000 jiwa. Angka tersebut adalah dampak dari sikap 
“meremehkan” oleh pemerintah dalam menghadapi COVID-19.  

Menariknya, pemberlakuan lockdown di berbagai negara di dunia ternyata dapat 
dideteksi oleh alat perekam dan pencatat gempabumi (seismometer). Penelitian 
oleh Thomas Lecocq, dkk. menunjukkan bagaimana efek lockdown direkam pula 
oleh jaringan seismometer global. Jika kita bandingkan dengan data yang 
dipublikasikan oleh movehub.com, didapatkan Vietnam, Taiwan, Islandia, Selandia 
Baru, Singapura terdapat efek dari lockdown dan Amerika Serikat, Brazil, Inggris, 
Meksiko, Italia tidak terdapat efek dari lockdown. Lantas, bagaimana dengan 
Indonesia? 
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Peta kontrol perjalanan keluar masuk negara per 25 September 2020.  
sumber: ourworldindata.org 
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Sejatinya, perekaman gelombang oleh seismometer tidak pandang bulu. 
Seismometer tidak hanya merekam gelombang gempabumi, tapi juga berbagai 
fenomena di permukaan Bumi seperti petir, gelombang laut yang menghempas 
darat,  aktivitas peledakan dan nuklir, hingga langkah kaki manusia. Namun, 
seismologis (orang yang menekuni bidang seismologi) dapat memisahkan 
gelombang gempabumi dengan gelombang-gelombang lainnya dengan teori 
dekomposisi Fourier.  

Dekomposisi Fourier memberikan ilustrasi bahwa suatu sinyal dapat 
direkonstruksi oleh penjumlahan sinyal-sinyal sinusoidal dengan berbagai 
frekuensi gelombang. Anggaplah sinyal berwarna ungu adalah rekaman 
seismometer. Jika kita tahu frekuensi gelombang gempabumi, kita dapat 
mengekstrak gelombang gempa tersebut dari gelombang perekaman. Misalnya, 
sinyal berwarna merah adalah gelombang gempabumi, dan sinyal lainnya oleh 
warna hijau dan abu—abu. 

Namun, tidak semua gelombang gempabumi dapat dipisahkan dari seismometer, 
terutama jika frekuensi dua gelombang tersebut mirip. Tak jarang gelombang 
gempabumi sulit dipisahkan dengan gelombang pengganggu, terutama 
gempabumi—gempabumi yang magnitudonya sangat rendah/mikroseismik  atau 
gempabumi dengan magnitude dibawah 3 Mw.  

Pemberlakuan lockdown di berbagai negara di belahan dunia akan menekan 
mobilitas masyarakat. Hasilnya? Sinyal-sinyal ‘pengganggu’ selain sinyal 
gempabumi akan berkurang juga, terutama pada wilayah pusat aktivitas atau 
wilayah padat penduduk seperti perkotaan.  

6HMDXK�$SD�(IHNQ\D"� 

Carolyn Gremlin, seorang penulis untuk bidang kebumian dan cuaca di majalah 
Science, mengutip data Lecocq dkk. dalam artikelnya di sciencenews.org 
mengenai penurunan sinyal noise seismik dalam rentang November 2019 sampai 
Mei 2020. Dalam artikel tersebut, disebutkan terjadi penurunan noise di dunia 
hingga mencapai 50% saat masa dimulainya lockdown sekitar akhir Maret. Hal 
serupa sebenarnya terjadi juga pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2020, namun 
penurunannya hanya sampai 10% saja. Penurunan tersebut menyebabkan 
identifikasi gempabumi yang pada umumnya membutuhkan proses komputasi 
menjadi lebih mudah diamati secara visual. 
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Ilustrasi dekomposisi Fourier 
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Kondisi lockdown atau PSBB ini dapat menjadi momentum bagi peneliti-peneliti 
kegempaan untuk memonitor aktivitas kegempaan terutama gempabumi mikro 
yang sebelumnya sulit terdeteksi khususnya di wilayah perkotaan. Namun, perlu 
diketahui bahwa sensitivitas seismometer tentu menjadi faktor juga dalam 
memonitor aktivitas tersebut. 

Di Indonesia, tidak sedikit kota-kota besar dilewati oleh sumber-sumber gempa. 
Contohnya, Sesar Besar Sumatera atau Great Sumatran Fault yang melintasi 
Sumatera Barat; sesar Opak di Yogyakarta; sesar Lembang di Kabupaten Bandung 
Barat; hingga sesar Baribis yang dalam penelitian terkini terindikasi melewati Kota 
Jakarta dan memanjang hingga ke Subang. Hal ini tentu menarik untuk diteliti 
lebih lanjut, terutama untuk mengetahui seberapa aktif sesar-sesar tersebut. Lebih 
jauh lagi, kita dapat mengestimasi potensi bahaya akibat gempabumi di wilayah-
wilayah vital untuk manajemen risiko kegempaan yang lebih baik, yang salah 
satunya adalah peran industri asuransi bencana alam. 

Indonesia juga sudah memiliki jaringan seismometer lokal-regional yang tersebar 
hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Fenomena turunnya noise akibat PSBB 
seharusnya terdeteksi juga di Indonesia. Banyak kawasan-kawasan di Indonesia 
yang dilewati oleh sumber-sumber gempa, namun sulit untuk dideteksi. PSBB ini 
dapat menjadi momen untuk meningkatkan pemantauan seismik di wilayah padat 
penduduk, jika PSBB dilaksanakan dengan baik tentunya. 

Jika kita balikkan fungsinya, apakah memungkinkan jika perekaman seismometer 
ini dapat digunakan juga sebagai alat bantu untuk memantau penerapan PSBB?  

Grafik penurunan noise pada sinyal seismometer (sciencenews.org) 
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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.  

��� +LQGDUL� PHQ\HQWXK� PDWD�� KLGXQJ��
GDQ�PXOXW 
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.  

���-DJD�MDUDN�EHUVRVLDOLVDVL 
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”.  
���6HULQJ�FXFL�WDQJDQ�GHQJDQ�VDEXQ 
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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