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KATA SAMBUTAN 

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah. Mohon maaf lahir dan batin 

Tak terasa kita sudah di pertengahan tahun 2017, kita telah melewati Bulan Ramadhan dan selamat Hari 
Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Tentu masih dalam suasana berlebaran dan saling maaf 
memaafkan antar sahabat, kerabat, teman dan rekan kerja. Sekembalinya berdinas di kantor, kita kembali 
berkarya untuk terus maju, tumbuh dan berkembang.  Demikian juga MAIPARK sebagai perusahaan 
reasuransi khusus, juga terus tumbuh dan berkembang ditengah-tengah laju pertumbuhan usaha di 
industri asuransi, khususnya di sektor asuransi kerugian. 

Dalam beberapa tahun ke depan, Pemerintah Indonesia sedang membangun infrastruktur, mulai dari 
pembangunan jalan tol, jalan MRT hingga pembangunan pembangkit listrik. Seiring dengan 
pembangunan tersebut, kita perlu juga mewaspadai faktor-faktor yang dapat menghambat pembangunan 
tersebut, misalnya bencana alam yang kerap terjadi di negeri tercinta ini.  Dalam beberapa tahun 
belakangan ini, bencana longsor kerap terjadi seiring juga banyaknya peristiwa banjir yang menjadi 
bencana ‘rutin’ setiap tahunnya. Selain banjir dan longsor, kita juga harus lebih waspada terhadap potensi 
bencana alam gempa bumi besar yang secara intensitas jarang terjadi namun memiliki potensi kerugian 
ekonomi dan kerugian non-ekonomi yang besar.  

Sebagai sumbangsih dan kepedulian MAIPARK akan hal kebencanaan bagi Indonesia dan industri 
asuransi khususnya, kami mempersembahkan WASPADA edisi ini kepada industri asuransi yang isinya 
membahas kebencanaan mulai dari bencana teknologi dan kaitannya dengan bencana alam, peta sumber 
gempa baru yang dapat mempengaruhi perhitungan risiko gempa bumi dan perbedaannya dengan peta 
indeks kebencanaan,  hingga kejadian longsor di Ponorogo pada tanggal 1 April 2017. 

Akhir kata, kami berterimakasih atas dukungan dan kemitraan yang telah terjalin baik selama ini. 

Hormat Kami, 

Yasril Rasyid 
Direktur Utama
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DAFTAR ISI
EDITORIAL

Edisi ini terbit setelah bulan Ramadhan yang 

merupakan bulan suci bagi umat muslim. 

Ibadah puasa yang dilakukan umat muslim 

pada bulan ramadhan tidak sekedar bentuk 

ritual untuk pribadi semata, namun juga 

memiliki esensi melatih kepekaan terhadap 

p e n d e r i t a a n s e s a m a m a n u s i a y a n g 

membutuhkan, melatih individu menjadi lebih 

awas dan lebih peduli dengan lingkungan 

sekitarnya. 

Awal April tahun ini telah terjadi longsor yang 

memakan puluhan korban jiwa di Desa 

Banaran, kabupaten Ponorogo yang terkenal 

dengan kesenian Reog dan julukan kota santri. 

Indikasi bahaya sudah tercium 3 minggu 

sebelum kejadian, kalau saja kita lebih awas 

dan lebih peduli, maka jumlah korban dapat 

dikurangi dengan signifikan.

Kami menyadari sepenuhnya, Newsletter 

WASPADA ini jauh dari kata sempurna, masih 

dalam suasana idul fitri, kami meminta maaf 

atas segala kekurangan selama ini dan akan 

berupaya terus menjadi lebih baik ke depan, 

terus menjadi salah satu media yang 

mengkampanyekan kepedu l i an pada 

pengelolaan risiko, terutama  risiko bencana 

alam.
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Bencana, Alam, dan Teknologi
Shofianina Dwi Ananda Putri & Fiza Wira Atmaja 

Pada umumnya, istilah bencana lebih erat kaitannya dengan peristiwa yang disebabkan oleh peningkatan 

aktivitas alam yang dapat mengancam kehidupan manusia. Kejadian gempabumi, letusan gunung api, 
banjir, tanah longsor dan serentetan kejadian alam lainnya membawa ancaman hilangnya harta benda, 

jatuhnya korban luka hingga korban jiwa. Belum lagi, kejadian ini juga dapat berdampak bagi kondisi 
psikologis dan ekonomi bagi para korbannya. Dengan ancaman dampak yang serupa, masih ada 

bencana lain yang juga mengancam kehidupan manusia. Aktivitas manusia dan perkembangan teknologi 
turut andil terhadap kejadian bencana, yang mana didefinisikan sebagai bencana non alam dan bencana 

sosial.

	

• Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 
yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, 
banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

• Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa 
nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah 
penyakit. 

• Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 
yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau 
antarkomunitas masyarakat, dan terror. 

 
Sumber: BNPB 

	

	
Gambar 1. Pengkategorian bencana menurut UU No 24 tahun 2007 
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Menurut UU No 24 tahun 2007, pengkategorian ketiga jenis bencana didasarkan pada faktor penyebab 
terjadinya bencana tersebut. Tetapi, jika dilihat dari potensi dampak yang ditimbulkan, bencana non alam 

memiliki dampak yang sama seriusnya dengan bencana alam. Salah satu jenis bencana yang termasuk 
dalam kategori bencana non alam diantaranya adalah kegagalan teknologi, dimana bencana ini pun juga 

masih luas cakupannya. Menurut Center for Risk Studies, University of Cambridge, ada beberapa jenis 
bencana kegagalan teknologi di antaranya kebocoran nuklir, kecelakaan industri, dampak pengembangan 

teknologi, kesalahan pembangunan infrastruktur, dan ancaman cyber [1]. Di Indonesia, kecelakaan 
transportasi  dan sabotase termasuk ke dalam kategori bencana teknologi. 

Bencana teknologi menjadi menjadi ancaman utama bagi bisnis dan individu masa kini. Namun, ironisnya 

bencana gagal teknologi masih sangat jarang diungkap di Indonesia, padahal bencana ini berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan, dan kerusakan bangunan pada wilayah-wilayah yang tidak siap 

menghadapi kejadian tersebut. Konsekuensi lainnya juga semakin menguat karena banyak masyarakat 
yang tinggal di daerah perkotaan besar, dekat dengan industri dan infrastruktur lainnya yang bisa saja 

terkena imbas bencana. Lebih bahaya lagi, jika bencana ini terjadi dalam skala besar akan berpotensi 
mengancam kestabilan ekonomi secara global. 

	Gambar 2. Angka kejadian bencana alam dari tahun 1900-2011 (sumber: www.emdat.be ).

http://www.emdat.be
http://www.emdat.be
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Menariknya, bencana alam pun juga bisa memicu terjadinya bencana teknologi, yang sudah dikenal 
dengan istilah bencana natural-technology (natech). Perpaduan kedua bencana alam dan non alam bisa 

menjadi rumit dan semakin memperparah bencana. Dalam jangka dua dekade terakhir, frekuensi 
kejadian bencana natech semakin meningkat dan yang paling utama adalah bencana ini bisa 

memberikan dampak mulai dari skala lokal, regional hingga internasional. Selain itu, peningkatan 
bencana ini juga diperkirakan akibat meningkatnya potensi bahaya alam karena adanya perubahan iklim, 

peningkatan industrialisasi dan meningkatnya kerentanan masyarakat. 

Apa itu Bencana Teknologi?

Bencana teknologi merupakan peristiwa bencana yang disebabkan oleh kesalahan manusia dalam 

mengendalikan teknologi atau kerusakan sistem teknologi. Seringkali bencana ini bersumber pada 
kesalahan sistem yang bersumber pada desain sistem tidak sesuai dengan kondisi dimana sistem itu 

bekerja. Mekanisme perusakannya bisa berasal dari ledakan yang menyebabkan jatuhnya korban luka 
dan korban jiwa. Jika yang terjadi adalah kecelakaan tarnsportasi, hal ini dapat melukai bahkan 

membunuh penumpang dan awak kendaraan, serta menimbulkan pencemaran. Kebakaran industri dapat 
menimbulkan suhu tinggi dan kerusakan pada jangkauan yang lebih luas. Yang lebih membahayakan, 

jika terdapat zat-zat pencemar yang terlepas di air dan udara, lalu menyebar dengan luasnya dan 
menimbulkan pencemaran baik di air dan udara, serta menyebabkan kawasan tersebut tidak dapat 

dihuni, satwa akan binasa dan sistem ekologi terganggu.
Dampak yang ditimbulkan bencana teknologi juga bisa menjadi semakin kompleks, jika bencana 

teknologi ini terjadi sebagai dampak lanjutan dari bencana alam. Walau begitu, kejadian ini bukan hanya 
bergantung pada jenis, kekuatan (magnitude) ataupun tingkat kerusakan bencana pemicunya, tetapi juga 

faktor-faktor lain termasuk sistem di industri itu sendiri, seperti jenis dan kuantitas bahan kimia, jenis tanki 
dan kondisi penyimpanan, desain, umur, perawatan, skema pengelolaan serta keamanan. Sistem yang 

biasanya mudah terganggu akibat kejadian gempabumi dan banjir adalah atmosfer dan tekanan tanki 
penyimpanan serta saluran pipa. [2]

Beberapa karakteristik kejadian bencana teknologi yang dipicu oleh bencana alam adalah sebagai 
berikut:

a. Rangkaian kejadian dapat terjadi bersamaan

b. Langkah penyelamatan dan pencegahan tidak berfungsi akibat kejadian bencana alam yang terjadi

c. Tim tanggap darurat bisa saja terjebak atau menjadi korban bencana alam

d. Tanggap darurat terhadap pelepasan suatu bahan kimia bisa saja terhambat akibat bencana alam, 

atau bisa saja bencana alam tersebut semakin memperburuk pengaruhnya.

e. Pengontrolan dan pemulihan akibat pelepasan bahan kimia berbahaya mungkin saja melambat akibat 

kejadian bencana alam, atau sebaliknya pemulihan pasca bencana alam menjadi terhambat akibat 
terjadinya pelepasan bahan kimia.
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Catatan Bencana Teknologi

Di bulan Maret tahun 2011 menjadi sejarah yang memilukan bagi Jepang. Saat itu gempabumi 

berkekuatan M 9.0 dan diikuti tsunami menghantam wilayah Tohoku. Bencana ini mengakibatkan 
Pembangkit Listrik Tengaga Nuklir Fukushima Daichi gagal beroperasi dan meledak serta mengeluarkan 

material radioaktif dalam jumlah yang besar dan menyebar ke udara. Selain itu, bencana ini juga 
menyebabkan instalasi penyulingan minyak Cosmo Oil dan beberapa pabrik kimia, petrokimia dan 

elektronik juga terbakar, termasuk sebuah pabrik besi JFE Holdings Inc. yang juga merupakan produsen 
besi kelima terbesar di dunia. Akibat kejadian ini, 15000 jiwa dinyatakan tewas serta menyisakan 

kerusakan harta benda, infrastruktur yang rusak parah dan kerugian ekonomi mencapai USD 200an 
milyar atau setara 4% PDB Jepang. Pertumbuhan ekonomi Jepang di tahun itu juga diperkirakan 

menurun hingga 0.5% [3] . Diperkirakan, hal ini menjadi kerugian terbesar akibat bencana alam 
sepanjang sejarah [4]. Dua tahun setelah gempa bumi, sekitar 300 penduduk Jepang yang kehilangan 

rumahnya masih tinggal di tempat-tempat penampungan. Saking parahnya kerusakan yang disebabkan 
gempa bumi tersebut, industri asuransi diperkirakan harus mengganti rugi hingga USD 35 miliar [5].

	
Gambar	3.	Ledakan	yang	terjadi	sebagai	dampak	terjadinya	Gampa	dan	Tsunami	di	Jepang	[10].
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Salah satu kejadian hebat lainnya terjadi di tahun 2015. Kejadian ini tercatat sebagai kejadian bencana 
teknologi terburuk di Asia dan menjadi kejadian dengan kerugian asuransi terbesar sepanjang tahun 

2015. Sebuah ledakan dahsyat pabrik kimia terjadi di kota pelabuhan Tianjin, China. Api yang muncul 
menimbulkan berbagai ledakan. Kebakaran yang timbul akibat  ledakan awal berlanjut sampai berkobar 

tak terkendali selama seminggu, menyebabkan ledakan kedua. Akibat kejadian ini,   lebih dari seratus 
orang tewas dan ratusan orang lainnya luka-luka. ribuan kendaraan terbakar dan gedung-gedung di 

sekitarnya hancur. Hamburan kaca-kaca terpapar hingga radius 3 km dari pusat ledakan. Ledakan itu 
juga membuat mobil-mobil baru yang sedang diparkir di fasilitas penampungan barang impor rusak berat. 

Kerugian asuransi diperkirakan mencapai USD 2.5-35 milyar [6].

Di Indonesia sendiri pernah tercatat kejadian bencana teknologi. Tepatnya 22 tahun lalu, ketika tujuh tanki 
penyimpanan bahan bakar minyak milik pertamina terbakar karena tersambar petir. Petir ini menyambar 

alat yang saat itu sedang bekerja pada proses pengisian kerosene. Ledakan ini mampu menggetarkan 
rumah-rumah warga sekitar. Kejadian ini mengakibatkan ribuan penduduk dan 400 karyawan pertamina 

harus segera dievakuasi dengan alasan keselamatan. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 hari 19 jam 
lamanya terus menyala. Empat ratus rumah dilaporkan rusak akibat kejadian ini. Selain itu, tiga tanki 

hancur dan kilangnya dinonaktifkan hingga 1.5 tahun setelah kebakaran, sehingga diestimasikan 
kerugian ekonomi yang ditimbulkan cukup signifikan karena terganggunya aktivitas bisnis [7].

	
Gambar	4.	Ledakan	Pabrik	Kimia	di	Tianjin	tahun	2015(	Sumber	:	hEp://pbs.twimg.com/media/CMdF65BUkAAFWW9.jpg	).
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Pengelolaan Bencana Teknologi

Pengelolaan risiko teknologi industri menjadi sinyal diperlukannya penilaian risiko, termasuk indentifikasi 

bahaya dan analisis risiko yang lebih baik guna mengkuantifikasi probabilitas kejadian dan 
memperkirakan konsekuensi yang timbul. Melihat ancaman bahaya alam yang akan terus mengiringi, 

maka beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pengelolaan bencana teknologi antara lain:

1. Memperbaharui dan secara kontinu mengembangkan dan melakukan pemetaan bencana alam serta 
mempertimbangkan juga bahwa fenomena perubahan iklim bisa mempengaruhi peningkatan bahaya 

dari fenomena alam (natural hazard)
2. Proses risk assesment yang memperhitungkan risiko bencana teknologi yang bisa saja disebabkan 

oleh bencana alam. 
3. Dari segi risk management perlu untuk memperhitungkan bahaya alam di tahap perencanaan  dan 

instalasi bahan berbahaya
4. Mereview kembali perencanaan ke depan untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut sudah 

memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi yang mugkin terjadi akibat gempabumi, banjir, cuaca 
ekstrim dan bencana pemicu lainnya.

Meninjau faktor penyebab bencana ini yang bisa saja datang dari hal yang tak terduga, maka perlu 

adanya program pengurangan risiko bencana kegagalan teknologi, pemetaan potensi kegagalan 
teknologi, tingkat dan luas pengaruhnya.  Selain itu, juga diperlukan adanya sistem yang mendukung 

t e r c i p t a n y a s t a n d a r 
penanggulangan bencana 

dan p rog ram be rka i t an 
dengan pengurangan risiko 

bencana untuk diterapkan ke 
seluruh industri yang masuk 

ke dalam zonasi dan area 
rawan bencana kegagalan 

teknologi.

	
Gambar	5.	Ledakan	Kilang	Minyak	Pertamina	tahun	1995.	(Sumber	:	hEp://www.hamline.edu/
basisdata/1995/10/26/009.html)

“All succesful technologies are 

alike, but every failed technology 

flops in its way” –Antonio Geraldo, 

MIT Technology Review

http://www.hamline.edu/basisdata/1995/10/26/009.html
http://www.hamline.edu/basisdata/1995/10/26/009.html
http://www.hamline.edu/basisdata/1995/10/26/009.html
http://www.hamline.edu/basisdata/1995/10/26/009.html
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Peta Sumber Gempa Baru
Haikal Sedayo & Ruben Damanik 

Beberapa publikasi di media mengenai ditemukannya sumber gempa baru telah menarik perhatian 

industri asuransi nasional Indonesia dan menimbulkan pertanyaan seperti apa dampaknya perubahan 
tersebut, terutama terkait rate asuransi gempabumi. Jika kembali ke definisi, istilah ditemukan mungkin 

secara umum banyak disalah artikan dengan menganggap bahwa semula sumber gempa tersebut tidak 
ada namun kemudian menjadi ada. Kenyataan tidaklah demikian, sumber gempa yang baru ditemukan ini 

memang semula tidak berada dalam peta sumber gempa yang disusun para ahli kebumian, namun 
bukan berarti semula sumber gempa itu secara fisik tidak berada di alam, hanya saja pengetahuan saat 

peta sumber gempa dibuat belum dapat memberikan justifikasi untuk memasukkan sumber tersebut 
kedalam peta gempa nasional yang menjadi standard dalam dunia pembangunan infrastruktur di 

Indonesia. Jadi, secara trend maka semakin lama akan semakin banyak sumber gempa yang terungkap 
seiring semakin berkembangnya pengetahuan manusia.

Namun, semakin banyak ditemukannya sumber gempa baru, tidak serta merta berarti bahwa risiko 

menjadi lebih tinggi dari ekspektasi sebelumnya. Untuk dapat memahami dampak perubahan sumber 
gempa terhadap rate asuransi gempabumi maka ada baiknya untuk mengulas prinsip penilaian risiko 

gempa secara umum terlebih dahulu. 

Penilaian kerugian akibat bencana alam dengan prinsip probabilitas umumnya dilakukan melalui empat 
modul ; modul bahaya, modul kerentanan, modul eksposure, dan modul kerugian. Modul bahaya adalah 

bagian yang memuat semua potensi bahaya yang dikuantifikasi menjadi probabilitas dari masing-masing 
kejadian. Modul eksposure merupakan kumpulan portofolio risiko beserta dengan sebarannya secara 

spasial. Modul kerentanan adalah bagian yang menghubungkan antara potensi kejadian bencana dalam 
modul bahaya dengan eksposure sehingga dapat diterjemahkan ke dalam potensi kerugian untuk setiap 

kejadian yang selanjutnya sebaran distribusinya dikuantifikasikan dalam modul kerugian. 

Sumber gempa merupakan salah satu input dalam modul bahaya. Dua jenis parameter utama dalam data 
sumber gempa adalah dimensi dan rate. Parameter dimensi mendeskripsikan kemiringan sumber gempa, 

panjang, lebar, azimuth, juga letak dari sumber gempa tersebut. Sementara rate berkaitan dengan 
frekuensi dan besar kejadian gempa di sumber gempa tersebut. Parameter rate mengontrol jumlah dan 

besar gempa yang disimulasikan dalam model.

Pada area yang sebelumnya tidak dipetakan sebagai area sumber gempa, maka terungkapnya sumber 
gempa di area tersebut tentu secara intuitif dapat kita pahami jika dalam perhitungan potensi risiko 
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gempa, wilayah tersebut akan dianggap memiliki risiko lebih tinggi dari sebelumnya. Seberapa besar 
risiko yang timbul dalam kalkulasi akan dipengaruhi oleh faktor dimensi dan rate dari sumber gempa 

tersebut.

Secara probabilitas, maka sumber yang sering menghasilkan gempa akan dianggap memiliki risiko lebih 
tinggi dari pada sumber yang lebih jarang menghasilkan gempa dengan magnitudo yang sama. 

Parameter rate adalah parameter yang mengontrol seberapa sering perulangan gempa dengan 
magnitudo tertentu muncul dalam simulasi perhitungan secara probabilistik.

Peta sumber gempa yang terbaru untuk Indonesia, seperti dilansir beberapa media, akan memiliki 

sumber gempa yang tidak terdapat pada peta sebelumnya. Tentu hal ini memiliki potensi untuk 
meningkatkan risiko gempa pada beberapa wilayah. Namun terdapat juga potensi sebaliknya, jika 

penelitian lebih lanjut mengungkapkan perubahan nilai rate beberapa sumber gempa menjadi lebih kecil 
dari pada sebelumnya maka penurunan risiko akan menjadi implikasinya.

Kompilasi sumber gempa di Indonesia saat ini ditangani oleh Pusat Studi Gempa Nasional (PUSGEN) 

dengan melibatkan berbagai ahli dari multidisiplin ilmu dan berbagai institusi. Sehingga hasil akhir yang 
kelak diputuskan dapat dianggap sebagai konsensus nasional yang berlaku dan biasanya akan 

ditetapkan sebagai Standard Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai acuan dalam 
pembangunan infrastruktur dan penyusunan building code di Indonesia.

Perubahan peta sumber tentu akan berpengaruh juga pada perhitungan premi asuransi gempa di 

Indonesia bagi industri asuransi umum. Kami sangat menyarankan agar industri asuransi juga 
mengadopsi peta sumber ini sebagai komponen dasar perhitungan risiko. Tentu peta sumber tidak serta 

merta dapat menjadi peta zonasi gempa atau menghasilkan nilai suku premi yang baik karena harus juga 
memperhitungkan ketiga modul lain dalam dalam penilaian potensi kerugian secara probabilistik, namun 

industri asuransi dapat menjadikan peta sumber yang baru ini sebagai basis dalam modul bahaya 
bersama data-data lain yang diperlukan. Sehingga antara engineer dan underwriter tercapai keselarasan, 

karena berangkat dari bahan dasar yang sama dalam menilai risiko gempabumi. 

Selain peta sumber gempa baru yang akan dikeluarkan oleh PUSGEN, BNPB selaku otoritas 
penanggulangan bencana di Indonesia juga telah meluncurkan layanan webgis peta indeks bencana 

untuk Indonesia yang dapat diakses pada tautan inarisk.bnpb.go.id. Peta indeks risiko merupakan hal 
yang berbeda dengan peta sumber bencana. Misalnya dalam kasus bencana gempa, maka peta sumber 

gempa adalah bahan dasar untuk menghasilkan peta bahaya, setelah peta bahaya selesai kombinasi 
dengan modul eksposure akan menghasilkan peta risiko. Kombinasi antara tingkat kemungkinan bahaya 

disajikan dalam skala warna yang menunjukkan skala indeks yang dihitung berdasarkan rumusan dalam 
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disajikan dalam skala warna yang menunjukkan skala indeks yang dihitung berdasarkan rumusan dalam 
Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 :

R = ( H * V * ( 1 - C) ) ^ (1/3)

Indeks risiko (R) merupakan fungsi dari Indeks Bahaya (H), Indeks Kerentanan (V), dan Kapasitas (C). 

Fungsi tersebut menunjukkan bahwa indeks risiko akan berbanding lurus dengan tingkat bahaya, 
kerentanan, dan berbanding terbalik dengan kapasitas penanganan bencana pada suatu wilayah.

Tentu saja baik peta sumber gempa yang baru maupun peta indeks risiko tidak bisa langsung digunakan 
begitu saja oleh kalangan industri asuransi, karena kepentingan yang dilihat dalam pembuatan keduanya 

dan tujuannya tidak secara khusus untuk kepentingan perasuransian. Misalnya saja dalam penentuan 
nilai indeks risiko gempa bumi, menurut metodologi yang dijabarkan dalam laman Inarisk, maka nilai 

indeks bahaya (H) akan ditentukan berdasarkan nilai PGA pada batuan dasar hanya pada kemungkinan 
10% dalam 50 tahun saja, sementara dalam penentuan premi asuransi, modul kerugian akan 

memerlukan nilai estimasi kerugian pada semua rentang  probabilitas dalam Probability Density Function 
(PDF) guna mendapatkan nilai kerugian rata-rata. Hal ini sama sekali tidak bearti bahwa peta tersebut 

tidak dapat dimanfaatkan sama sekali bagi industri asuransi, namun sebaliknya akan bisa menjadi sangat 

Gambar	1.	Tampilan	peta	bahaya	gempa	pada	hEp://inarisk.bnpb.go.id/hasil-kajian.
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bermanfaat. Contohnya  untuk membangun peta indeks kerentanan gempa dalam Inarisk, tentu saja 
BNPB melakukan upaya yang sangat intensif dalam pemetaan sebaran rumah, fasilitas umum, dan 

fasilitas kritis. Peta sebaran ini adalah data yang juga sangat diperlukan dalam perhitungan rate asuransi 
rumah secara nasional. Jika terdapat irisan yang sama maka industri asuransi dapat memanfaatkan 

bagian yang lebih baik setelah membandingkan apa yang selama ini digunakan dengan apa yang baru 
dirilis oleh instansi-instansi terkait.
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Bukan kesenian reog atau santri yang akan dibahas kali ini, melainkan malapetaka yang terjadi pada 
pagi hari di 1 April 2017, tanah longsor dahsyat yang terjadi di Desa Banaran, Kecamatan Pulung.

Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulanan Bencana (PUSDALOPS-
PB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo, bencana tanah 

longsor menyebabkan 35 unit rumah rusak, mengungsikan 330 jiwa dan hingga artikel ini ditulis, 
terdapat 7 korban jiwa yang diketemukan dan 21 lainnya masih hilang.

Informasi yang dihimpun dari survei yang dilaksanakan pada 2 – 5 Mei 2017, pada area mahkota 
longsor sudah terdapat retakan tanah selebar ±30 cm sejak 3 minggu sebelum kejadian terjadi. 

Retakan mengalami penambahan penurunan ±9 meter pada 1 minggu kemudian, dan ±15 meter, 3 
minggu kemudian, hingga pada tanggal 31 Maret 2017 menjadi ±20 meter. Hujan lebat yang terjadi 

hingga Jumat, 31 Maret 2017 menyebabkan longsor pada 1 April 2017, pukul. 07.40 WIB.

Kondisi Lokasi Kejadian

Lokasi kejadian berada di lereng Gunung Wilis dengan kemiringan yang terjal menyebabkan lokasi 

kejadian merupakan lokasi dengan potensi bencana tanah longsor berkategori tinggi. Tidak mudah 
untuk mengakses lokasi kejadian, membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk mencapai lokasi. 

Jalanan yang sempit dan sulit untuk diakses dengan kendaraan dan medan yang berat dengan 
kemiringan yang curam.

Seperti pada umumnya wilayah – wilayah di Indonesia, alih fungsi lahan bukan hal yang sulit untuk 
diketemukan, begitu juga dengan Desa Banaran. Bukit yang menjadi titik mahkota longsor 

merupakan perkebunan jahe sebagai tempat mencari nafkah penduduk yang semula adalah hutan 
hijau nan rimbun.

Longsor Bumi Reog 
Dennish Ari Putro 

Bumi Reog adalah julukan yang dimiliki Kabupaten Ponorogo selain tanah wengker (wewengkon 

angker). Kota santri juga menjadi julukan Kabupaten Ponorogo dengan salah satu pesantren 
terkenal yang terletak di Desa Gontor Kecamatan Mlarak. Kabupaten Ponorogo terletak di Provinsi 

Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah.
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Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMB) mengeluarkan peta kawasan rawan bencana 
gerakan tanah untuk wilayah Kabupaten Ponorogo. Dari peta tersebut, Desa Banaran memiliki kategori 

kerentanan bencana gerakan tanah menengah. Meskipun kondisi kemiringan pada koordinat titik acuan 
survei memiliki kategori rendah, dengan dikelilingi kondisi kemiringan dengan kategori tinggi 

menyebabkan lokasi tersebut memiliki kerentanan yang tinggi. Mayoritas kondisi tutupan lahan 
merupakan agrikultur, menyebabkan kerentanan terhadap longsor menjadi tinggi, mengingat lahan 

agrikultur memiliki daya ikat tanah yang lemah dan kemampuan resapan yang kecil.

Gambar 1. Kondisi topografi lokasi kejadian 
menggunakan data Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM). Simbol bintang merupakan titik acuan survei, 
terletak pada koordinat 111.675 bujur timur dan 7.855 
lintang selatan.

Gambar 2. Kondisi kemiringan pada lokasi 
kejadian. 
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Gambar 3. Peta kerentanan bencana gerakan tanah PVMBG.

Lokasi kejadian mengalami penambahan massa tanah hingga kelewat jenuh akibat proses penyerapan 
air sejak 7 hari sebelumnya (25 Maret) dengan diguyur hujan intensitas tinggi selama dua hari berturut-

turut. Longsor diduga terjadi akibat lonjakan penambahan massa pada satu hari sebelum kejadian akibat 
hujan intensitas sedang kembali terjadi.

Area Longsoran

Kami menerbangkan drone guna mengetahui luasan longsor dan analisis dampak bencana. Kejadian 
bencana tanah longsor memiliki luas area longsor ±13 ha dengan perimeter sepanjang ±2,6 km dan 

panjang aliran longsor utama ±1,1 km. Dengan menggunakan data SRTM dan kalibrasi menggunakan 
data GPS, diketahui bahwa mahkota longsor terletak di ketinggian ±1010 mdpl dengan lidah longsor 

berada pada ketinggian ±800 mdpl.
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Kejadian longsor di Desa Banaran ini merupakan longsor yang sangat destruktif dengan ketebalan 
longsor mencapai 20 meter. Hal ini mengakibatkan kerusakan bangunan dengan kategori sangat berat 

sebanyak 40 unit, rusak berat 8 unit dan rusak dengan kategori menengah sebanyak 10 unit.

Gambar 4. Data curah hujan harian pada lokasi 
kejadian.

Gambar 5. Peta hasil pengolahan citra drone, 
garis hitam putus – putus merupakan perimeter 

longsor dan garis merah merupakan aliran utama 
longsor dari mahkota longsor hingga lidah 

longsor. 

Gambar 6. Ketebalan material longsoran di lidah longsor dan kerusakan yang terjadi pada salah satu 

rumah warga.
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Mekanisme Kejadian Longsor

Tutupan lahan yang merupakan lahan produktif perkebunan jahe dan sawah, menyebabkan kondisi 
resapan air sangat minim. Kondisi tanah menjadi sangat jenuh akibat hujan yang terjadi selama 

sepekan sebelum kejadian.
Perlu diketahui terdapat longsor susulan satu minggu setelah kejadian longsor pertama yaitu pada 9 

April 2017. Namun dari hasil survei dan analisis lapangan menunjukkan bahwa kedua longsor ini 
memiliki sistem yang berbeda. Longsor pertama adalah longsor yang disebabkan oleh kemiringan 

lereng dan dipicu oleh hujan sedangkan longsor kedua atau susulan terjadi akibat tidak stabilnya 
lahan akibat kejadian longsor pertama.

Gambar 7. Perimeter longsor hasil pengolahan data 

drone di-overlay dengan citra satelit google, 
menunjukkan lokasi – lokasi bangunan terdampak 

longsor.

Gambar 8. Citra dari drone menunjukkan lokasi 
mahkota longsor.

Gambar 10. Hasil analisis aliran kejadian 
longsor pertama (1 April) dan longsor ke-dua 

atau susulan (9 April), menunjukkan sumber 
atau mahkota longsor yang berbeda.

Gambar 9. Penampang melintang topografi 
menujukkan lokasi mahkota dan lidah 

longsor. Kemiringan dengan kategori tinggi, 
menyebabkan material longsor bergerak 

dengan sangat cepat dan destruktif.



�24

BULETIN WASPADA

PT Reasuransi MAIPARK Indonesia 

Multivision Tower 8th Floor
Jl. Kuningan Mulia Blok 9B Jakarta Indonesia - 12920

(+62) 21 2938 0088
waspada@maipark.com www.maipark.com

PELINDUNG

Yasril Y. Rasyid

TIM REDAKSI

Fiza Wira Atmaja, Haikal Sedayo, Ruben Damanik, 

Shofianina Dwi Ananda, Dennish Ari Putro, Hengki Eko 
Putra

http://www.maipark.com
http://www.maipark.com

