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EDITORIAL
Penghujung tahun ini ditutup dengan rangkaian fenomena bencana alam di Indonesia. Banjir  
bandang Garut yang langka, juga gempa Pidie yang berasal dari sumber yang masih belum 
dipahami secara baik di kalangan ahli kebumian. Korban jiwa dan harta benda tidak terelakan. 
Rangkaian kejadian ini sekali lagi menegur kita untuk selalu (seperti nama newsletter ini) 
WASPADA.

Selain bencana alam, dalam edisi kali ini, tim juga menurunkan tulisan mengenai risiko kejahatan 
dunia maya. Sesuatu yang tidak lagi menjadi sekedar ancaman di masa datang, tetapi sudah 
merupakan hal nyata yang sekarang dihadapi oleh generasi ini. Pendekar ternama Miyamoto 
Musashi menulis, “Sadarilah apa yang tidak terlihat oleh mata”, kutipan yang menurut kami sangat 
sesuai dengan esensi tulisan ini. Segenap tim redaksi mengucapkan selamat merayakan natal dan 
tahun baru.

Salam,

Tim Editorial



Hujan tidak kunjung reda sejak selesai waktu shalat magrib, hujan terjadi sangat deras, sekitar 

pukul sepuluh malam hujan baru reda menjadi gerimis, langsung saya menyalakan motor untuk 

pulang ke daerah Telaga Bodas (Wanaraja -red) takut kembali hujan. Perjalanan menuju rumah 

melalui Jembatan Cimanuk (Kawasan Maktal -red), ketika saya sedang menyeberangi jembatan, 

saya berhenti di tengah jembatan, karena saya dikejutkan oleh suara bergemuruh, entah dari mana 

suara itu. Saya lihat kanan dan kiri, tiba – tiba air datang dengan derasnya, menghantam apapun 

yang dilewatinya seperti tsunami. Bagaimana tidak kaget, tinggi jembatan ini ada sekitar 15 meter 

dari sungai. Tiba – tiba ada air sebesar itu datang melewati tinggi jembatan. 

Itulah sepenggal hasil wawancara dengan Bapak Sutarsa mengenai kejadian banjir bandang yang 

terjadi di Kabupaten Garut pada Rabu 21 September 2016, 01:00 WIB. Banjir bandang menerjang 

Kecamatan Bayongbong, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Banyuresmi, dan Karangpawitan. 

Kabupaten Garut

Kabupaten Garut berada di Provinsi Jawa Barat, terletak ± 75 km arah tenggara Kota Bandung. 

Secara geografis, Garut berbatasan dengan Kabupaten Sumedang di bagian utara, Kabupaten 

Tasikmalaya di bagian timur, Samudera Hindia di bagian selatan, dan Kabupaten Cianjur dan 

Kabupaten Bandung di bagian barat. 

de Flitsvloed in Zwitserse van 

Java
Dennish Ari Putro, Adib Putra Pradewa, Juan Mikha Prasetyo dan, Aditya Billy C. Hutapea. 

“Hujan teh teu raat - raat ti bada magrib, ngagebret eta hujan teh Kang, tabuh sapuluhan 

nembe raat hujan teh mung girimis lah, langsung abdi teh ngahurungkeun motor, uih ka 

Talaga Bodas bisi hujan deui. Lalampahan ka bumi teh ngalangkung jembatan cimanuk Kang, 

tah basa abdi meuntas eta jembatan, ereun abdi di tengah jembatan teh, bakating ku reuwasna 

abdi teh ku sora ngaguruh, duka ti mana eta sora. Luak-lieuk abdi teh, ka kanan, ka kiri, jol 

eta cai ngagulidag belekbek, ngaleled naon weh anu diliwatan kawas tsunami. Sok Kang, 

kumaha teu soak Kang, ieu jembatan teh aya mereun 15 meter mah jangkungna ti sungai teh. 

Jol aya cai sakitu ageungna ngalimpas dugi ka jembatan.”



Garut memiliki julukan Zwitserse van Java atau Kota Swiss yang ada di Jawa, hal ini dikarenakan 

kondisi geomorfologi dan topografi garut Sebagian besar wilayah Garut adalah pegunungan 

menyerupai Swiss, hanya pada bagian selatan berupa dataran rendah. Beberapa gunung yang 

mengelilingi garut adalah: Gunung Papandayan, Gunung Guntur, Gunung Cikuray, dan Gunung 

Galunggung. 

Namun, kondisi alam yang memesona ini membuat terlena, melupakan potensi bahaya yang 

dimiliki Garut sejak lama. Selain bahaya erupsi dari empat gunung api tersebut, terdapat bahaya 

banjir bandang yang selalu mengintai Garut. Berdasarkan buku berjudul Roosseno: Jembatan dan 

Menjembatani yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia pada tahun 2008, tercatat kejadian 

banjir bandang yang menghambat pengerjaan konstruksi pada Jembatan Cimanuk Leuwidaun untuk 

meningkatkan kapasitas pada tahun 1939. 

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat kejadian banjir 

bandang pada tahun 2003 yang mengakibatkan 168 rumah rusak berat. Selain itu pada tahun 2002 

terkait dengan erupsi Gunung Papandayan, kejadian banjir lahar dingin mengakibatkan 638 rumah 

rusak berat. Kejadian historis ini seharusnya cukup untuk menjadi bekal bagi Kabupaten Garut 

untuk WASPADA terhadap potensi bencana banjir bandang. 

Banjir Bandang

Banjir bandang menurut BNPB, adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang 

besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Sedangkan menurut National 

Weather Service (NWS) yang merupakan salah satu komponen di dalam National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA), banjir bandang (flash flood) adalah banjir yang disebabkan 

oleh hujan deras dalam waktu yang singkat, umumnya kurang dari 6 jam, ditandai dengan aliran air 

yang sangat deras setelah hujan lebat yang melalui sungai, jalanan perkotaan, atau lembah gunung 

dan menyapu segala sesuatu yang dilalui. 

Kami mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis kejadian banjir bandang Kabupaten Garut 

Dari definisi NWS, identifikasi dilakukan terhadap wilayah terdampak, curah hujan sebelum 

kejadian dan topografi Kabupaten Garut, kemudian dilakukan analisis terhadap mekanisme 



terjadinya banjir bandang, mencakup jaringan sungai dan tutupan lahan daerah aliran sungai (DAS) 

Cimanuk hulu yang ditengarai sebagai salah satu penyebab banjir bandang. 

Identifikasi Wilayah Terdampak

Tim melakukan identifikasi awal wilayah terdampak menggunakan berita bencana dari BNPB yang 

menyatakan banjir bandang menerjang Kecamatan Bayongbong, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, 

Banyuresmi, dan Karangpawitan. 

Dari data  jaringan sungai dan lokasi terdampak, dilakukan identifikasi dengan mengestimasi luasan 

banjir menggunakan metode buffer untuk mengetahui secara umum luasan banjir secara sederhana. 

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memfokuskan identifikasi wilayah terdampak pada 

langkah selanjutnya menggunakan metode penginderaan jauh. 

Gambar 1. Peta kecamatan terdampak banjir bandang di Kabupaten Garut.



Selanjutnya dilakukan penginderaan jauh (inderaja) menggunakan citra Landsat 8 untuk 

mengestimasi luas area terdampak secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif citra Landsat 

hanya dilihat perubahan citra antara sebelum dan sesudah kejadian. Kuantitatif dilakukan dengan 

menghitung beda nilai piksel pada 

citra sehingga diketahui perbedaan 

nilai antara sebelum dan sesudah 

kejadian. Beda nilai ini menjadi 

indikasi bahwa wilayah tersebut 

terdampak oleh banjir bandang. 

Has i l i den t i f i ka s i w i l ayah 

terdampak menunjukkan bahwa 

Kecamatan Tarogong Kidul 

m e n g a l a m i d a m p a k y a n g 

signifikan dari kejadian banjir 

bandang tersebut. Beda nilai 

piksel yang tinggi pada uji 

kuantitatif menjadikan wilayah 

ini sebagai area studi untuk survei 

dan memodelkan rendaman banjir. 

  

Gambar 2. Penggunaan metode buffer untuk melihat area 
terdampak secara sederhana, area berwarna merah 
merupakan buffer dengan jarak 50 meter dan kuning 100 
meter dari bibir sungai.

Gambar 3. Bagian atas 
adalah citra natural Landsat 
8 untuk membandingkan 
keadaan sebelum (kiri) dan 
sesudah (kanan) kejadian, 
bagian bawah merupakan 
identifikasi secara kuantitatif 
citra Landsat 8. Lingkaran 
merah menunjukkan wilayah 
d e n g a n p e r u b a h a n 
signifikan antara sebelum 
dan sesudah kejadian.



Kondisi Topografi

Data Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) digunakan untuk melihat kondisi topografi 

Kabupaten Garut. Dari data SRTM dilakukan deliniasi untuk mengetahui parameter – parameter 

hidrologi seperti jaringan sungai dan DAS untuk mengetahui besar wilayah yang berkontribusi 

terhadap aliran sungai. Kondisi topografi Kabupaten Garut, menunjukkan peluang besar untuk 

wilayah ini memiliki banyak sungai utama dengan anak – anak sungai yang akan bertemu di Sungai 

Cimanuk. 

Hasil identifikasi DAS Cimanuk menunjukkan cakupan wilayah dengan luas ±440 km2, membusur, 

dan mengitari Pusat Kabupaten Garut, dari Gunung Guntur – Kawah Darajat – Gunung Kendang – 

Gunung Papandayan – Cikajang – Gunung Cikuray. Deliniasi sungai menggunakan SRTM 

menghasilkan empat sungai utama yaitu Sungai Cimanuk, Sungai Cipanday, Sungai Cibereum, dan 

Sungai Cikamiri. Dari setiap sungai utama dihitung waktu konsentrasi atau time of concentration 

(tc) untuk mengetahui waktu yang diperlukan oleh air mengalir dari hulu menuju hilir atau titik 

kontrol. 

Gambar 4. Kondisi topografi DAS Cimanuk hulu.



Hasil perhitungan tc menunjukkan nilai di luar perkiraan, terdapat dua sungai dengan tc dibawah 

dua jam. Ini menjadi lebih berbahaya karena belum memerhitungkan momentum yang akan 

dipengaruhi oleh volume air. Jika terjadi hujan deras pada daerah hulu sungai, air memiliki 

kemungkinan tiba lebih cepat menuju hilir. 

Hal lain yang menarik dari kondisi topografi Kabupaten Garut adalah bagian hulu Sungai Cimanuk 

yang berada di Cikajang. Sungai ini menjadi tempat berkumpulnya air dari bukit di bagian selatan, 

Gunung Cikuray di bagian timur dan Gunung Papandayan di bagian barat. Akumulasi curah hujan 

yang terkumpul pada sungai ini sehingga menghasilkan volume yang besar, memungkinkan untuk 

mengubah tc semula bernilai ±5 jam menjadi 2-3 jam saja. 

Tabel 1. Nilai tc empat sungai utama pada DAS Cimanuk.

Reach Name tc (Hours)

Cimanuk 5.078

Cipanday 1.641

Cibeureum 1.882

Cikamiri 2.593

Gambar 5. Hulu Cimanuk di 
D a e r a h C i k a j a n g y a n g 
mendapat masukan dari tiga 
dataran tinggi, tanda panah 
hitam menunjukkan arah aliran 
a i r yang menuju Sungai 
Cimanuk.



Curah Hujan

Banjir bandang terjadi sekitar pukul 01:00 WIB pada tanggal 21 September 2016. Berdasarkan 

definisi dari NWS, banjir disebabkan oleh hujan deras dalam waktu yang singkat, umumnya kurang 

dari 6 jam. Sehingga dilakukan identifikasi kejadian hujan sebelum kejadian sekitar 18:00 WIB 

hingga 19:00 WIB pada 20 September 2016. Identifikasi menggunakan data Global Satellite 

Mapping of Precipitation (GSMaP) yang menyediakan data dengan resolusi waktu satu jam. 

Data GSMaP menunjukkan pergerakan hujan yang dimulai pada pukul 18:00 WIB hingga 01:00 

WIB ke arah barat laut. Hujan sudah terjadi sejak 18:00 WIB dan nampak hujan dengan kategori 

lebat terjadi pada selang waktu ini. Hujan lebat terbentuk pada 19:00 WIB dan berkembang hingga 

20:00 WIB, sistem hujan tersebut kemudian bergerak menuju barat laut. 

Gambar 6. Pertumbuhan dan pergerakan sistem awan yang membusur pada DAS 
Cimanuk hulu.



Gambar 6. memperlihatkan sistem hujan yang bergerak mengguyur dengan deras DAS Cimanuk 

hulu dan bergerak mengikuti busur hulu DAS Cimanuk. Pergerakan sistem hujan ini 

mengidikasikan bahwa keempat sungai utama hasil deliniasi memiliki peluang yang sama untuk 

menyumbang volume air dan kecepatan aliran yang menyebabkan banjir bandang. 

Batas Banjir dan Kerusakan

Survei pemetaan batas banjir di lokasi kejadian difokuskan pada dua lokasi, yaitu: Rumah Sakit 

Umum Dokter Slamet dan Desa Cimacan yang terletak dekat dengan Terminal Guntur Garut. 

Besarnya debit yang dihasilkan saat kejadian hingga menghancurkan struktur – struktur bangunan 

yang dilewati. 

Besarnya volume air yang dihasilkan 

saat kejadian menyebabkan luasnya 

area terendam banjir melebihi 

a p r o k s i m a s i s e d e r h a n a y a n g 

dilakukan dengan metode buffer. 

Bahkan untuk Bendungan Copong, 

air mengalami overtopping dan 

m e n g g e n a n g i i n f r a s t r u k t u r 

bendungan. 

Tinggi rendaman pada saat kejadian 

rata – rata bernilai 110 cm di sekitar 

bibir sungai. Dengan demikian batas 

genangan akan lebih jauh masuk ke 

darat dan melebihi aproksimasi 

menggunakan metode buffer. Hasil 

pemetaan survei menunjukkan 

genangan memasuki daratan hingga 

300 meter dari bibir sungai untuk 

wilayah RSUD, dan 270 meter untuk 

wilayah Cimacan. 

Gambar 7. Bendungan Copong, terjadi overtopping 
pada bendungan seperti yang diperlihatkan oleh 
panah merah (gambar tengah) , ket inggian 
sedimentasi sisa dari kejadian banjir bandang 
(gambar bawah).



Kondisi Hulu DAS Cimanuk

Pada selang waktu identifikasi, sistem hujan memiliki pergerakan mengikuti busur hulu DAS 

Cimanuk (Gambar 6.). Dari pergerakan sistem hujan ini dapat disimpulkan bahwa keempat sungai 

utama hasil deliniasi memiliki peluang sama besar untuk menyebabkan banjir bandang. Kami 

melakukan peninjauan ke wilayah hulu untuk mengetahui morfologi dan historis cuaca serta 

keadaan sungai saat kejadian banjir bandang terjadi. Empat sungai utama dibagi menjadi enam 

lokasi peninjauan seperti yang diperlihatkan oleh Gambar 8. 

Lokasi pertama, Kecamatan Cikajang berjarak ±30 km dari Kota Garut. Di kecamatan ini, pada 

tanggal 23 September 2016 atau dua hari setelah kejadian banjir bandang di Kota Garut, terjadi 

banjir akibat hujan deras dan jenuhnya permukaan di wilayah ini. Kami melakukan penyusuran 

sungai dari lokasi banjir di kecamatan ini untuk mencari sisa atau bekas kejadian banjir pada 

tanggal 21 September pada badan sungai. Dalam penyusuran ditemukan beberapa tanda jika terjadi 

aliran yang deras pada sungai ini dengan melihat perubahan bentuk fisik pada badan sungai. Hal ini 

sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh warga setempat. Namun perubahan debit dari lokasi 

ini tidak terlalu signifikan untuk menghasilkan banjir bandang seperti yang menimpa Kota Garut. 

Lokasi dua, Papandayan berjarak ±30 km dari Kota Garut. Lokasi ini digembar – gemborkan 

sebagai penyebab utama 

k e j a d i a n b a n j i r 

bandang. Ditemani oleh 

seorang teman lama 

s a a t k a m i t e r l i b a t 

operasi SAR (Search 

and Rescue) di Gunung 

Kendang dan juga 

seorang petugas dari 

D i n a s K e h u t a n a n 

Gunung Papandayan, 

K a m i b e r g e r a k  

Gambar 8. Enam 
lokasi survei hulu 
DAS Cimanuk.



menyusuri sungai yang berhulu di Gunung Papandayan. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, 

tidak terjadi perubahan debit yang signifikan pada sungai ini untuk memicu terjadinya banjir 

bandang di Kota Garut. 

Peningkatan debit memang terjadi pada tanggal 21 September, sama hal-nya dengan yang kami 

dapat dari survei hulu di Cikajang. Peningkatan debit ini kurang signifikan untuk menghasilkan 

banjir bandang yang menimpa Kota Garut. Penelusuran dilanjutkan mengarah ke hilir hingga kami 

menemukan perubahan kemiringan sungai. Kemiringan sungai ini menyebabkan perubahan laju 

aliran yang signifikan. Sungai ini memiliki tc yg kecil, sehingga air dapat mencapai Kota Garut 

dalam waktu relatif singkat. 

Lokasi tiga dan empat merupakan salah satu DAS anak sungai Cimanuk yaitu DAS Cipanday yang 

terletak di sekitar kawah darajat dan Kecamatan Bayongbong. Pada lokasi ini ditemukan 3 aliran 

sungai dengan debit dan muka air yang tinggi, sehingga mengakibatkan kerusakan pada morfologi 

sungai dan rumah – rumah penduduk. Sungai Cipanday memiliki tc paling kecil diantara sungai 

yang lain, sehingga dengan debit sebesar itu sangat mungkin jika aliran air dari DAS inilah yang 

menjadi komponen utama penyebab banjir bandang Kota Garut.  

Lokasi lima dan enam merupakan DAS Cikamiri sebagai salah satu anak Sungai Cimanuk. Di 

lokasi ini ditemukan dua anak sungai yang mengalami peningkatan tinggi muka air dengan laju 

aliran di atas normal. tc pada lokasi ini memiliki nilai menengah, namun volume air yang tinggi 

menjadikan DAS ini sebagai komponen penyebab banjir ke-dua. 



Model Simulasi Rendaman
 

Simulasi rendaman kejadian banjir bandang Kabupaten Garut 

dilakukan dengan menggunakan data SRTM sebagai masukan 

nilai elevasi. Data tersebut dideliniasi untuk mendapatkan 

parameter – parameter hidrologi yaitu jaringan sungai, 

penampang sungai dan kedalaman sungai. Selanjutnya data 

curah hujan GSMaP diturunkan menggunakan model hidrologi 

untuk mendapatkan nilai debit aliran sungai. Simulasi rendaman 

memberikan hasil yang cukup memuaskan terutama untuk 

wilayah RSUD yang memiliki kecocokan hampir 100% 

(Gambar 9). 

Bagaimana dengan sifat destruktif dari banjir bandang tersebut? 

Kami mencoba untuk melakukan simulasi kecepatan aliran. 

Hasil simulasi (Gambar 10) menunjukkan kecepatan maksimum 

aliran adalah 3 m/s pada badan sungai. Sebagai perbandingan, 

kecepatan aliran air ±4  m/s hampir setara dengan hembusan 

angin ±430 km/s. Rata –rata kecepatan banjir bandang adalah 2,7 

m/s, kecepatan itu cukup untuk menggulingkan batuan seberat 

±50 kg. 

Kecepatan aliran 3 m/s menyebabkan 

banyaknya debris yang terseret oleh banjir 

hingga dapat mencabut pohon dari akarnya. 

Debris (batu, kayu, dll) ini yang membuat 

banjir bandang menjadi lebih berbahaya. Pada 

setiap lokasi terdampak banyak ditemukan 

batang – batang pohon yang mengakibatkan 

kerusakan pada fisik sungai dan struktur 

bangunan. 

G a m b a r 9 . S i m u l a s i 
rendaman banjir untuk 
wilayah RSUD, Cimacan dan 
Bendungan Copong.

Gambar 10. Nilai kecepatan aliran hasil 
simulasi hidrolik untuk wilayah RSUD.



Analisis

Sungai Cimanuk hulu memiliki sekitar 35 anak sungai 

yang tersebar dari Gunung Guntur hingga Gunung 

Cikuray. Mekanisme banjir bandang diantaranya 

disebabkan meningkatnya tinggi muka air pada setiap 

anak sungai kemudian mengalir dan terkumpul pada 

sungai utama dalam waktu yang hampir bersamaan. 

Mekanisme ini memungkinkan untuk aliran anak – 

anak sungai yang berasal dari Kecamatan Cikajang 

dan Gunung Papandayan. Sedangkan untuk aliran sungai pada DAS Cipanday memang mengalami 

perubahan tinggi muka air dan laju aliran yang signifikan. 

Air menerjang lokasi terdampak dalam waktu bersamaan dari setiap anak sungai, untuk DAS 

Cipanday dan DAS Cikamiri tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada tc sehingga 

besar kemungkinan tiba pada lokasi terdampak dalam waktu bersamaan.  

Menggunakan citra Landsat 8 dapat dilihat kondisi tutupan lahan dan mengetahui berapa besar luas 

area resapan. Gambar 11 memerlihatkan kondisi tutupan lahan berupa hutan, kondisi hulu Sungai 

Cimanuk tidak memiliki area resapan yang ideal. Tutupan lahan berupa area terbangun 

memudahkan terjadinya limpasan pada permukaan dan dengan mudah mengalir menuju tempat 

yang lebih rendah. Selain itu tutupan lahan berupa lahan pertanian atau perkebunan memiliki 

karakteristik untuk menampung air hujan cukup lama di permukaan untuk kemudian diserap ke 

dalam tanah. Namun, apabila kapasitas untuk menampung volume air tersebut terlampaui, air 

tersebut akan menjadi limpasan dengan volume yang besar. Wilayah hulu DAS Cimanuk mayoritas 

digunakan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. 

Pada kejadian banjir bandang 21 September dengan sistem hujan yang berlangsung selama ±6 jam 

dengan intensitas lebat, membutuhkan kemampuan infiltrasi yang tinggi agar tidak terjadi limpasan 

permukaan. Pada kenyataannya, air hujan langsung menjadi limpasan dikarenakan tidak adanya 

daya serap dari permukaan. Hal ini semakin parah karena setiap anak sungai mengalami mekanisme 

yang sama (hujan deras dan kurangnya daya infiltrasi) sehingga menyebabkan peningkatan tinggi 

muka air dan laju aliran yang signifikan pada Sungai Cimanuk serta menjadi penyebab terjadinya 

banjir bandang Garut. 

Gambar 11. Tutupan lahan pada DAS 
Cimanuk hulu, diturunkan dari citra 
Landsat 8.



Lokasi hiposenter gempa diperkirakan terletak 

pada 96.1080  Bujur Timur dan 5.2810 Lintang 

Utara. Gambar 2.1 menunjukan proyeksi 

posisi pusat gempa di permukaan (epicenter), 

sementara titik-titik pada gambar tersebut 

menunjukkan lokasi gempa-gempa yang 

pernah terjadi di wilayah tersebut. Titik 

dengan warna merah adalah gempa-gempa 

yang memiliki kedalaman dangkal antara 0-69 

Km. Garis merah adalah Sesar Sumatera yang 

merupakan sumber gempa darat utama yang 

telah dimasukkan dalam peta gempa SNI 

2010. Mekanisme fokus dari USGS (Gambar 2.2) 

memperlihatkan bahwa mekanisme dominan dari gempa ini 

adalah sesar geser (strike slip) menganan. Posisi gempa yang 

jauh dari zona subduksi dengan kedalaman yang sangat dangkal 

(hanya 8.2 km) dan mekanisme dominan sesar geser, 

menunjukkan bahwa gempa ini bukan berasal dari subduksi. 

Tapi posisi gempa juga cukup jauh dari Sesar Sumatera yang 

selama ini diamati, sehingga diperkirakan gempa ini juga bukan 

Serangan Gempa di Benteng 

Terakhir
Haikal Sedayo & Arief Sontani 

Kami menepi, sejenak menikmati sungai yang membelah Batee Iliek. 7 Desember 

2016, gempa kembali mengguncang daerah ini, yang dulu pernah menjadi benteng 

terakhir pejuang Aceh sebelum secara de facto, kekuasaan jatuh ke tangan Belanda 

pada 1904. Daerah ini dan sekitarnya terkenal dengan karakter masyarakat yang 

pemberani, tapi tidak banyak yang bisa dilakukan saat gempa terjadi. Kerusakan 

terparah terjadi di Pidie dan Pidie Jaya, tempat yang baru saja kami lewati sebelum 

tiba di Batee Iliek dari arah Banda Aceh.

Gambar 2.1. Posisi epicenter gempa Pidie 7 
Desember 2016 (bintang merah) dan gempa-
gempa lain yang pernah terjadi di wilayah 
tersebut.

Gambar 2.2. Mekanisme 
fokus gempa Pidie



berasal dari sesar utama yang terdapat pada gambar 2.1. Besar kemungkinan gempa ini bersumber 

dari sesar Samalanga - Sipopok namun tidak juga menutup kemungkinan bahwa ada sesar lain yang 

masih aktif dan belum dipetakan di wilayah ini. Beberapa peneliti menyebut sumber gempa ini 

dengan nama sesar Pidie (Kompas, 8/12/2016). Jelas diperlukan penelitian lebih jauh mengenai hal 

ini. 

Eksposur asuransi umum di daerah yang merasakan guncangan mencapai 5,16 triliun rupiah, namun 

di Pidie dan Pidie Jaya yang terkena dampak paling parah hanya berkisar 66 miliar rupiah saja. 

Shake map dari pemodelan yang dilakukan MAIPARK memperkirakan intensitas gempa maksimal 

di Pidie Jaya adalah VII dalam skala MMI (Gambar 2.4). Perkiraan kerugian asuransi atas kejadian 

ini berada dalam rentang 10-138 

miliar rupiah. Sementara perkiraan 

kerugian dari kerusakan bangunan 

r u m a h t i n g g a l s a j a s e c a r a 

keseluruhan di daerah terdampak 

diperkirakan mencapai 100-500 

miliar rupiah. 

Kejadian gempa ini membawa kita 

Gambar 2.3. Beberapa kerusakan rumah penduduk dan bangunan fasilitas umum di Pidie 
Jaya yang merupakan daerah dengan dampak paling parah.

Gambar 2.4. Shake map dari gempa pidie 7 Desember 
2016.



kembali pada gempa yang terjadi di Bantul pada tahun 2006, bencana yang menelan korban hingga 

lebih dari 6.000 jiwa. Kesamaan utama adalah kedua gempa ini berasal dari sumber yang belum 

banyak dipelajari dan dipahami saat terjadi. Walaupun kali ini kerugian materi dan korban jiwa 

tidak sebesar kejadian di Bantul, pada dasarnya upaya mitigasi telah gagal direncanakan, terlebih 

untuk dilakukan. Sendai framework 2015, yang merupakan acuan kerangka kerja penanggulangan 

bencana internasional saat ini menempatkan pemahaman risiko pada prioritas utama. Dalam 

kaitannya dengan penanganan gempa, kegagalan memahami sumber adalah kegagalan mengenali 

objek yang ingin ditangani, tidak terkecuali dalam bisnis asuransi katastrofe. 



Era digitalisasi, komersialisasi dan globalisasi ini juga dijadikan peluang oleh para pebisnis untuk 

meraup pasar dan menjangkau konsumen-konsumennya melalui kecanggihan teknologi informasi, 

salah satunya dengan penerapan sistem online. Pemrosesan online yang kini sudah banyak 

dikembangkan adalah internet banking dan mobile banking, yang memungkinkan nasabah 

mengakses bank atau melakukan transaksi perbankan apa saja (kecuali layanan transaksi penarikan 

uang tunai). Dari sisi pebisnis, pemanfaatan ini jauh lebih murah dan lebih menghemat waktu 

dibandingkan harus membuka cabang atau memberikan layanan tambahan di lokasi-lokasi tertentu. 

Disamping itu, lembaga pemerintahan juga sudah sejak lama memanfaatkan teknologi informasi 

sebagai alat menjalankan sistem pemerintahan, baik untuk pemberian informasi yang lebih efektif 

atau pun upaya peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Sebagai contoh, penerapan E-Government 

di Indonesia yang merujuk pada instruksi presiden No. 3 tahun 2003. 

Contoh lainnya adalah perdagangan elektronik atau yang dikenal dengan istilah e-commerce. 

Untuk hal ini, cakupan pasarnya begitu luas, baik dari yang memasarkan dan menjual 

barang hingga yang menawarkan jasa. Di Indonesia sendiri, akhir-akhir ini pertumbuhan e-
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Berkembangnya internet (interconnected network) tidak dapat dipungkiri mampu 

memberikan dampak yang pesat bagi perkembangan teknologi informasi dan juga 

mengubah tata cara hidup manusia. Berbagai perubahan dapat dirasakan dalam 

rutinitas sehari-hari, baik dari cara berkomunikasi, interaksi melalui jejaring 

sosial, perbankan hingga belanja kebutuhan sehari-hari. Hingga kini, jumlah 

pengguna internet di dunia telah mencapai 2,4 miliar pengguna atau sekitar 34% 

dari total populasi dunia. Pengguna internet diprediksi juga akan terus tumbuh 

dengan laju pertumbuhan sebesar 14 juta perbulannya. Koneksi antar triliunan 

device pun juga diprediksi akan saling terhubung di tahun 2020. Di Indonesia 

sendiri, 132.7 juta dari total 250 juta penduduk Indonesia tercatat sebagai 

pengguna aktif internet.



commerce tergolong pesat. Menurut 

Matthew Driver, presiden MasterCard 

untuk wilayah Asia Tenggara, Indonesia 

menjadi salah satu negara dengan 

pertumbuhan pasar e-commerce yang 

terbesar di Asia-Pasifik.  

Implementasi dan perkembangan 

teknologi informasi yang semakin 

meluas dan mampu mendukung proses 

bisinis menjadikan pemanfaatan dan 

pengelolaannya merupakan hal penting 

dan dianggap memiliki nilai aset tinggi karena dapat mempengaruhi proses bisnis secara 

langsung. Ditambah lagi,  penerapan konsep “Internet of Things” yang didukung dengan 

ketersediaan broadband internet dan biaya koneksi yang semakin murah menjadikan 

pertumbuhannya kini terasa begitu nyata. Namun perlu disadari bahwa semua kegiatan yang 

dilakukan pasti beriringan dengan risiko yang menyertainya, begitu pula dalam 

pengembangan dan pengelolaan suatu teknologi informasi.  

Risiko Cyber

Risiko cyber diartikan sebagai risiko yang timbul akibat kejahatan di dunia maya (cyber 

crime) dengan menggunakan teknologi atau jaringan komputer, sehingga menimbulkan 

terganggunya bisnis operasional, rusaknya reputasi suatu brand atau organisasi dan kerugian 

keuangan. Beberapa contoh kasus cyber crime, seperti penipuan saat transaksi jual beli 

online (e-commerce), pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (carding), confidence fraud, 

penipuan identitas, pembobolan server tanpa otoritas, mencuri data rahasia, penyerangan 

komputer menggunakan virus untuk merusak sistem atau pun menghancurkan data dan 

masih banyak potensi serangan lainnya. Risiko ini tergolong risiko kompleks dan akan terus 

berubah-ubah seiring perkembangannya. Di Indonesia, beberapa kasus kejahatan dunia 

maya yang diatur dalam undang-undang hukum pidana, seperti kasus carding, penipuan, 

pengancaman dan pemerasan yang dikirimkan melalui email, pencemaran nama baik 

melalui media internet, serta kasus deface atau hacking. 



Gambar	 2	 .	 Es+masi	 biaya	 akibat	 Cyber	 Crime	 di	 10	 negara	 terkemuka	 di	 Dunia	 (Sumber:	 Allianz	 Global	 Corporate	 &	

Speciality	“A	Guide	to	Cyber	Risk)	

Perusahaan atau suatu organisasi rentan terkena serangan cyber. Akibat yang ditimbulkan 

oleh serangan cyber berdampak pada risiko finansial, hukum dan legal. Dalam industri 

perbankan contohnya, jika sebuah bank diretas oleh penjahat cyber, maka besar 

kemungkinan bank tersebut terkena denda penalti dari pemerintah. Mereka akan 

menanggung sejumlah biaya untuk menutupi risiko legal dan reputasi yang memburuk di 

mata masyarakat. Tidak hanya industri perbankan, perusahaan atau organisasi manapun 

yang telah terintegrasi ke dalam teknologi informasi sangat berpotensi terkena serangan 

cyber. 

Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) menyatakan bahwa beberapa dekade 

terakhir, pencurian data (termasuk data pribadi) menjadi concern dalam organisasi, baik 

sektor swasta atau pemerintahan. Identity Theft Resource Center melaporkan sebanyak 

5.029 kasus pencurian data terjadi di Amerika Serikat sejak tahun 2005. Walaupun statistik 

kasus pencurian data di luar Amerika Serikat belum begitu lengkap, Center for Media, Data 

& Society mengestimasikan sekitar 200 kasus pencurian data terjadi di Eropa. Gambar 3 

menunjukan besar biaya yang dihabiskan akibat kejahatan cyber yang dihadapi oleh 10 

negara terkemuka di dunia dari sisi ekonomi.   

Hasil serangan cyber dilaporkan telah melumpuhkan beberapa perusahaan di Amerika 

Serikat, seperti Sony Pictures harus merugi karena sistem mereka lumpuh dan beberapa 

produk film terbarunya yang terpapar ke publik sebelum waktunya. JP Morgan, lembaga 

keuangan asal AS kehilangan informasi dari 76 juta data perumahan dan 7 juta informasi 

perusahaan akibat serangan cyber. Home Depot mengalami kerugian akibat serangan cyber 



sebanyak 43 juta dolar 

Amerika Serikat. Serangan 

cyber terakhir dialami oleh 

perusahaan Anthem, dimana 

80 juta akun berhasil dicuri 

oleh penjahat cyber. 

M c A f e e m e l a p o r k a n 

kerugian akibat serangan 

cyber sebesar USD 45 juta 

terjadi hanya dalam waktu 9 

j a m d i Te l u k P e r s i a . 

Serangan tunggal pun dapat 

menyebabkan kerugian hingga USD 1.3 juta di Inggris. Bank di Brazil juga melaporkan 

kerugian nasabah mencapai jutaan dolar setiap tahunnya. Bergeser ke wilayah Asia, CERT 

India mencatat sebanyak 308.371 website berhasil diretas para hacker, yang mana hal ini 

bukan lagi menjadi kasus unik. Di Indonesia, berdasarkan data ID-SIRTII jumlah serangan 

cyber meningkat lebih dari dua kali lipat dalam beberapa bulan terakhir di tahun 

2015. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat laporan fraud semester perbankan terkait 

dampak perkembangan teknologi informasi hingga bulan Juni 2015, terhitung sebanyak 

3.173 kasus menghasilkan nilai kerugian sebesar Rp104.58 miliar.  

Di dunia, angka kerugian sebagai dampak kejahatan cyber diprediksi oleh McAfee akan 

terus meningkat dan diestimasikan akan menghabiskan USD 6 triliun hingga tahun 2021. 

Allianz Risk Barometer melaporkan risiko cyber meningkat dari tahun ke tahun dan di tahun 

2016 ini, risiko cyber menjadi risiko terbesar No. 3 di dalam dunia bisnis. Keadaan ini 

menimbulkan kekhawatiran karena berbagai ancaman bisa saja datang dengan sedemikian 

canggih. Langkah mitigasi risiko perlu dilakukan untuk pencegahan atau penanganan atas 

risiko ini. Menurut AGCS terdapat 10 langkah untuk mengurangi risiko cyber, meliputi ; 

1. Menerapkan struktur pemerintahan yang efektif dan menghasilkan kebijakan keamanan 

informasi 

2. Mengembangkan kebijakan atas proses kerja yang bersifat mobile 



3. Memberikan edukasi dan training yang dapat meningkatkan kesadaran akan risiko 

cyber 

4. Prosedur manajemen insiden yang meliputi tanggapan dan pemulihan sistem IT  

5. Prosedur dan kebijakan atas keamanan jaringan 

6. Pengelolaan dan pengawasan hak akses pengguna 

7. Pengawasan atas penggunaan media yang bersifat removable 

8. Pengawasan atas kebijakan dan prosedur untuk seluruh sistem dan jaringan 

9. Pedoman konfigurasi yang aman 

10. Prosedur perlindungan terhadap malware 

UK Government Communication Headquarters (GCHQ) menyatakan bahwa hampir 80% 

serangan cyber dapat dicegah dengan  menerapkan konsep dasar manajemen risiko tersebut, 

sehingga perusahaan atau organisasi dapat memfokuskan pengelolaan risiko untuk 20% 

sisanya. Salah satu langkah mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah dengan mentransfer 

risiko tersebut melalui asuransi cyber. 

Asuransi Cyber

Di Indonesia, perusahaan ataupun organisasi pemerintahan masih cenderung menggunakan 

teknologi seperti anti virus atau firewall sebagai langkah mitigasi risiko dari serangan cyber, 

sedangkan cyber insurance yang merupakan suatu langkah transfer risiko masih jarang 

digunakan. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, pemerintahnya melalui Homeland 

Security sudah menganjurkan setiap organisasi untuk memberlakukan cyber insurance. Hal ini 

bertujuan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin dialami oleh organisasi.  

Umumnya, beberapa hal yang dapat diproteksi asuransi cyber, meliputi: 

1. Penggantian kerugian atas biaya kehilangan data atau dana tertanggung 

2. Biaya yang dibutuhkan untuk menginvestigasi seluk beluk pencurian data 

3. Kerugian atas gangguan bisnis dan biaya tambahan lainnya yang diakibatkan oleh 

kerusakan sistem komputer. 



4. Extortion, penggantian kerugian atas biaya “pemerasan”, jika terdapat pihak lain yang 

menuntut sejumlah biaya yang berkaitan dengan perusakan data rahasia. 

5. Biaya atas kehilangan data dan pemulihan.  

Asuransi cyber bukan merupakan penggantian dari penerapan keamanan cyber, tetapi asuransi 

dapat memberikan proteksi jika terjadi hal yang paling buruk. Keamanan IT merupakan hal 

penting yang tidak dapat diabaikan, organisasi tidak bisa hanya terpaku dengan kehandalan 

coverage asuransi. Asuransi cyber berkembang secepat perkembangan teknologi informasi. 

Setiap  hal yang di-cover saat ini, mungkin tidak tersedia di beberapa tahun belakangan. 

Penambahan coverage asuransi cyber juga akan terus dinegosiasikan di pasar setiap harinya, 

karena pelanggaran data dan risiko cyber terus bertambah seiring perkembangan teknologi 

informasi. 
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