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KATA SAMBUTAN 

Kita telah melewati tahun 2017 dan menjumpai banyak hal baik serta beberapa hal untuk dijadikan 
pelajaran agar bisa lebih baik lagi di tahun 2018 ini. Salah satu hal baik yang bersentuhan dengan industri 
asuransi adalah terbitnya PMK 247/PMK.06/2016 tentang pengasuransian barang milik negara yang  
membawa energi positif. Diterbitkannya PMK ini oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan 
terlihat bahwa pemerintah telah mulai melakukan pergeseran kebijakan finansial dari post-ante ke ex-
ante secara nyata. Meskipun pelaksanaan agenda tersebut masih menunggu aturan teknis yang lebih 
jelas, namun ini sudah merupakan kemajuan yang patut mendapatkan apresiasi. Sepanjang tahun ini, 
berbagai diskusi dan pembicaraan telah dilakukan terkait hal tersebut. Kita berharap pada tahun-tahun 
mendatang, hal ini dapat menjadi pintu gerbang memasuki hal-hal lain yang lebih besar terkait skema 
nasional Disaster Risk Financing yang merupakan salah satu komponen dalam membangun ketahanan 
nasional terhadap bencana. 

Gempa Tasikmalaya yang terjadi pada 15 Desember 2017 dengan magnitudo 6.9 dan kedalaman 107 km 
menjadi pelajaran di penghujung tahun setelah rangkaian siklon tropis Cempaka dan Dahlia. Gunung 
Sinabung di Sumatera Utara dan Gunung Agung di Bali yang hingga saat tulisan ini dibuat juga masih 
berstatus AWAS (Level IV). Sebagaimana catatan sejarah dan keterangan para ahli kebumian yang telah 
sering kita dengar, bahwa gugusan kepulauan yang dinamai “NUSANTARA” ini memang merupakan 
suatu laboratorium kebencanaan dan masih akan terus begitu untuk jangka waktu yang sangat panjang 
bila diukur dalam skala waktu manusia. Kejadian-kejadian tahun 2017 seperti menjadi pengingat bagi 
kita. Karenanya, beradaptasi dengan bencana sudah merupakan suatu keharusan, termasuk mitigasi 
dampak finansial yang mungkin terjadi. 

Akhir kata, kami berterimakasih atas dukungan dan kemitraan yang telah terjalin baik selama ini. Mari 
kita sambut tahun yang baru ini dengan optimis.  

Selamat Natal dan Tahun Baru. 

Hormat Kami, 

Yasril Y. Rasyid 
Direktur Utama
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DAFTAR ISI
EDITORIAL

Sidang pembaca yang budiman, untuk 

memulai awal tahun 2018, izinkan kami 

dengan ini menurunkan tiga artikel.

Artikel pertama membahas tentang siklon 

tropis yang langka terjadi di Indonesia. Artikel 

kedua kembali membahas mengenai peta 

sumber gempa baru Indonesia yang secara 

resmi telah dirilis oleh Pusat Studi Gempa 

Nasional. Artikel ini melengkapi bahasan 

mengenai sumber gempa yang telah diulas 

pada edisi sebelumnya. Sementara untuk 

artikel ketiga diterbitkan menyusul banyaknya 

pertanyaan yang hadir setelah gempa 

Tasikmalaya pada tanggal 15 Desember 2017 

memicu peringatan dini mengenai tsunami di 

pesisir Selatan Jawa.

Akhir kata kami juga ingin mengucapkan 

selamat natal dan tahun baru 2018, damai di 

bumi, damai di hati.

Selamat membaca

Halaman 6 - Cempaka, Dahlia lalu Eceng Gondok 

Fenomena siklon tropis di Indonesia
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Cempaka, Dahlia lalu Eceng 
Gondok?
Dennish Ari Putro 

Pusat Peringatan Dini Siklon Tropis BMKG (Tropical Cyclone Warning Center/ TCWC - Jakarta) pada 
Senin (27/11) pukul 19.00 WIB mendeteksi pertumbuhan siklon tropis sangat dekat dengan pesisir 

Selatan Pulau Jawa dengan nama "CEMPAKA".

Mungkin banyak yang bertanya, mengapa diberi nama Cempaka, tidak seperti yang terjadi baru – baru 
ini di Benua Amerika, Harvey, Irma dan Maria, atau yang lebih tenar sebelumnya seperti Katrina atau 

Sandy. Hal ini karena BMKG Indonesia melalui TCWC – Jakarta sesuai dengan instruksi dari World 
Meteorological Organization (WMO) pada 2006, memiliki kewajiban untuk mengawasi setiap potensi 

pertumbuhan siklon tropis untuk wilayah perairan Indonesia di Samudra Hindia Selatan dan Barat 
Daya Samudera Pasifik sejak musim badai 2007/2008. TCWC – Jakarta menggunakan nama – nama 

bunga dan buah sebagai nama siklon dengan tujuan menghilangkan kesan negatif dari siklon tersebut. 
Sebelum Cempaka, TCWC – Jakarta sudah pernah memberikan nama siklon tropis, yaitu: Durga pada 

2008, Anggrek pada 2010 dan Bakung pada 2014.

Lantas, setelah Cempaka akan diberi nama apa lagi? Jawabanya adalah Dahlia, sesuai urutan 

Alphabetical. Kemudian setelah Dahlia, bunga dengan awalan E, apakah Eceng Gondok? Tentu tidak. 

TCWC – Jakarta telah mempersiapkan daftar nama-nama berikut untuk digunakan sebagai nama 

Gambar 1. Siklon Tropis Cempaka mengalami landfall di pesisir selatan Pulau Jawa 
pada 28 November. HIMAWARI-8.

https://webmail.maipark.com/owa/redir.aspx?C=ItchRwPpW2AvkYeM1SEhMGkwAn5Kginej7f9Hj9It5ykz2aU5lPVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.google.com%2furl%3fsa%3dt%26rct%3dj%26q%3d%26esrc%3ds%26source%3dweb%26cd%3d1%26cad%3drja%26uact%3d8%26ved%3d0ahUKEwirkp6x37_YAhVLro8KHQbEBisQFggnMAA%26url%3dhttps%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FAlphabetical_order%26usg%3dAOvVaw1tEmp8ARmuGHaFEHBlfenJ
https://webmail.maipark.com/owa/redir.aspx?C=ItchRwPpW2AvkYeM1SEhMGkwAn5Kginej7f9Hj9It5ykz2aU5lPVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.google.com%2furl%3fsa%3dt%26rct%3dj%26q%3d%26esrc%3ds%26source%3dweb%26cd%3d1%26cad%3drja%26uact%3d8%26ved%3d0ahUKEwirkp6x37_YAhVLro8KHQbEBisQFggnMAA%26url%3dhttps%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FAlphabetical_order%26usg%3dAOvVaw1tEmp8ARmuGHaFEHBlfenJ
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siklon tropis, nama yang 
cukup indah dan familiar di 

telinga kita.   Pada list A: 
A n g g r e k , B a k u n g , 

C e m p a k a , D a h l i a , 
Flamboyan, Kenanga, Lili, 

Mangga, Seroja, Teratai. 
Untuk l ist B: Anggur, 

Belimbing Dukuh, Jambu, 
Lengkeng, Melati, Nangka, 

Pisang, Rambutan dan 
Sawo. Setelah Dahlia, 

ternyata nama siklon tropis 
s e l a n j u t n y a a d a l a h 

Flamboyan.

Sebelumnya siklon tropis atau Taifun dan Hurricane diberi istilah teknis seperti 01S, 02S, 24N, 95N, dsb. 
berdasarkan urutan kejadiannya pada musim badai dan lokasi terjadinya di utara atau di selatan ekuator. 

Namun, WMO memutuskan untuk menggunakan nama dibanding istilah teknis agar memudahkan untuk 
menyebarkan informasi dan menarik perhatian masyarakat untuk bersiap dan siaga sebelum siklon tropis 

tersebut datang. Saat ini penamaan siklon tropis menggunakan daftar nama yang sudah disiapkan oleh 
TCWC terkait, berbeda dengan sebelumnya yang dengan seenaknya memberi nama. Nama siklon tropis 

ini dapat pensiun atau diganti dan dikeluarkan dari daftar nama ketika badai tersebut memakan banyak 
korban atau menyebabkan kerusakan yang sangat parah, nama selanjutkanya akan dibahas dan 

ditentukan pada rapat tahunan oleh WMO Tropical Cyclone Committees. Beberapa nama siklon yang 
sudah pensiun diantaranya Haiyan (Filipina, 2013), Sandy (Amerika Serikat, 2012), Katrina (Amerika 

Serikat, 2005), Mitch (Honduras, 1998) and Tracy (Darwin, Australia, 1974).

Indonesia termasuk negeri yang terbiasa dengan banjir tetapi tidak ketika Cempaka melanda wilayah 
Pacitan, Jawa Timur pada bulan November, hal itu menimbulkan bencana yang jauh melebihi dari yang 

diperkirakan. Cempaka berlama-lama di pesisir Pacitan yang mengakibatkan curah hujan dalam jumlah 
besar di wilayah tersebut, menyebabkan bencana banjir dan longsor. Cempaka akhirnya menewaskan 20 

orang, merusak 1.709 rumah, dan menyebabkan kerugian sekitar 600 miliar rupiah.

Gambar 2. Pembagian zona untuk Regional Specialized Meteorological Centres (RSMC) 
dan Tropical Cyclone Warning Centres (TCWCs).
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Analisis Siklon Tropis 
Cempaka
Penulis mencoba untuk melakukan analisis terhadap 

Cempaka. Curah hujan bulanan untuk bulan 
November selama 30 tahun terakhir sejak 1987 – 

2016 untuk wilayah Pacitan berada di kisaran 110 mm 
hingga 125 mm. Namun, ket ika Cempaka 

menghampiri pesisir Pacitan, curah hujan bulan 
November meningkat sangat drastis dengan berada 

di kisaran 800 mm hingga 950 mm.

Selanjutnya, penulis mencoba untuk melakukan 
hindcast atau pengujian model menggunakan data 

dari peristiwa masa lalu yang sudah terjadi, dalam hal 
ini adalah Cempaka. Penulis menggunakan model 

cuaca Weather Research and Forecasting (WRF) 
Model yang dikembangkan oleh The National Center 

for Atmospheric Research. WRF adalah sistem 
prediksi cuaca numerik yang dirancang untuk 

penelitian dan peramalan operasional atmosfer. 
Tujuan dilakukannya hindcast ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada model yang dapat digunakan 
untuk menganalisis kejadian ini. Selain itu dilakukan 

juga pengujian algoritma untuk mencari potensi siklon 
tropis berdasarkan hasil keluaran model WRF.

Gambar 5 menunjukkan hasil keluaran dari model 

WRF untuk kejadian siklon tropis Cempaka. Keluaran 
WRF menunjukkan pertumbuhan potensi bibit siklon 

tropis sudah terdeteksi sejak 23 November. Bibit 
siklon ini terus berada di selatan pesisir Pulau Jawa 

dan bergerak ke arah utara pada 24 November dan 25 
November. Pada 26 November, bibit siklon tersebut bergerak ke arah barat daya dan menguat menjadi 

depresi tropis. Pada 27 November depresi tropis menjadi siklon tropis Cempaka dan bergerak ke arah 

Gambar 3. Lintasan historis kejadian siklon tropis Durga 
pada 2008, Anggrek pada 2010 dan Bakung pada 2014.

Gambar 4. Data total curah hujan bulanan untuk Bulan 
November rata – rata sejak 1987 hingga 2016 (atas) dan 
data observasi untuk November 2017.
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timur laut mendekati pesisir selatan Pulau Jawa. Pada 28 November, Cempaka mengalami landfall di 
pesisir selatan Pulau Jawa. Dari hasil uji coba model tersebut, WRF mampu untuk melakukan prediksi 

kejadian siklon tropis Cempaka. WRF mampu untuk mendeteksi potensi pertumbuhan siklon tropis dan 
mendeteksi wilayah mana saja yang berpotensi terkena dampak. Terkait akurasi curah hujan yang 

dihasilkan, masih dapat ditingkatkan dengan melakukan asimilasi dengan data observasi cuaca yang 
dimiliki BMKG yang dalam uji coba ini belum dilakukan.

Selain menggunakan WRF, penulis juga melakukan analisis menggunakan data citra satelit HIMAWARI-8 

adalah satelit geostasioner, yang dioperasikan oleh Badan Meteorologi Jepang (JMA), untuk mendukung 
peramalan cuaca, pelacakan siklon tropis, dan penelitian meteorologi. Penggunaan HIMAWARI bertujuan 

untuk mengetahui kondisi real-time pada lokasi kejadian dengan melakukan sistem klaster awan 
menggunakan metode yang dikembangkan oleh Houze pada 1993.

Satelit HIMAWARI dapat memperlihatkan kondisi Cempaka seperti yang diperlihatkan pada Gambar 6 

Terlihat Cempaka mengalami landfall dengan membawa awan berpotensi hujan deras untuk wilayah 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggunaan citra HIMAWARI dapat digunakan untuk memantau kondisi 

terkini dari siklon tropis dan membantu kesiap siagaan dan proses evakuasi.

Sebetulnya Kabupaten Pacitan merupakan daerah dengan indeks kerentanan bencana banjir yang 
rendah, berdasarkan data dari BNPB seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 7. Adapun kerentanan banjir 

Gambar 5. Hasil simulasi WRF untuk tanggal 23 November hingga 28 November, vektor menunjukkan arah angin, lingkaran 
merah menujukkan lokasi tekanan rendah dan posisi vortex.
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bandang harus diperhatikan karena setiap aliran sungai memiliki potensi bencana yang tinggi. Namun 
curah hujan yang sangat jauh di atas normal menyebabkan banjir bandang, selain itu, tidak adanya 

historis kejadian banjir akibat hujan akibat landfall siklon tropis serta tidak adanya kesiapan dari 
bangunan untuk menghadapi kejadian tersebut, menyebabkan kerugian yang sangat besar.

Hubungan Cempaka Dengan Perubahan Iklim

Banyak yang bertanya, apakah Cempaka terjadi akibat perubahan iklim? Penulis mencoba untuk 

merangkum beberapa hasil penelitian terkait hubungan antara perubahan iklim dengan siklon tropis. 
Pada awal Desember, penulis menemukan artikel mengenai hal tersebut terkait dengan Hurricane 

Harvey, Harvey sendiri menewaskan 82 jiwa dan menyebabkan kerugian sebesar 180 juta Dollar AS.

Pada pertemuan tahunan American Geophysical Union di New Orleans, mengumumkan dua hasil studi 
terkait hujan dari badai Harvey. Pada pertemuan itu mendukung hasil awal prediksi bahwa perubahan 

iklim akibat manusia menyebabkan peningkatan intensitas curah hujan.

Mark Risser dan Michael Wehner dalam artikelnya yang dipublikasikan dalam Geophysical Research 
Letters (GRL), melihat total curah hujan topan dan menghitung kemungkinan volume hujan yang jatuh di 

bawah kondisi iklim saat ini. Kemudian, mereka menjalankan perhitungan mereka lagi, namun kali ini 
melihat kemungkinan terjadinya badai yang sama pada tahun 1950an, ketika kondisi kadar gas rumah 

kaca di atmosfer lebih rendah.

Gambar 6. Citra Satelit HIMAWARI untuk siklon tropis Cempaka sebelum landfall pada 27 November dan ketika landfall 
pada 28 November.
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Sebelumnya diperkirakan kenaikan curah 
hujan akibat perubahan iklim berada di 

kisaran enam persen. Namun hasil analisis 
mereka menunjukkan bahwa pemanasan 

global meningkatkan curah hujan setidaknya 
19 persen. Mereka juga menemukan bahwa 

perubahan iklim antropogenik kemungkinan 
meningkatkan peluang curah hujan yang 

diamati. Itu berarti bahwa curah hujan 
Harvey 10 kali lebih mungkin terjadi berkat 

perubahan iklim antropogenik. “Harvey 
adalah pada awalnya tak terduga," kata 

Michael Wehner dari Lawrence Berkeley 
National Laboratory di Berkeley, California. 

Bahkan pada tahun 2017, dia mencatat, kemungkinan pembuangan hujan di Texas itu hanya 1 dari 
3.000. Tapi kita mungkin harus lebih terbiasa dengan kejadian masif seperti itu. Penelitian Geophysical 

Gambar 7. Indeks risiko bencana banjir luapan 
sungai (atas) dan banjir bandang (bawah). 
Sumber: INARISK – BNPB.

Gambar 8. Total curah hujan (mm) untuk wilayah Houston, Texas 25-31 Agustus 2017: Stasiun GHCN dengan 5 
pengukuran harian yang tidak dismoothing (kiri); smoothing menggunakan proses Gaussian stasioner dan kriging 
dari stasiun GHCN - total (tengah); Perkiraan NOAA’s Advanced Hydrologic Prediction Service (AHPS), 
berdasarkan data radar dan data hujan (kanan) (Risser & Wehner, 2017).
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Research Letters bukan satu-satunya 
yang menganalisis Harvey sehingga 

memberikan kesimpulan ini.

Dalam studi yang dipublikasikan di 

Environmental Research Letters 
(ERL), para periset dari Belanda 

melihat tingkat intensitas curah hujan 
sejak awal pencatatan (sekitar tahun 

1880), dan dua model perubahan iklim 
g l oba l . "Kam i mencoba un tuk 

mengetahui seberapa ekstrim atau 
langka kejadian ini, dan apakah 

perubahan iklim mengubah peluang 
kejadian ini?" Karin van der Wiel, dari 

Royal Netherlands Meteorological 
Institute (KNMI).

Mereka menemukan bahwa hujan Harvey kira-kira tiga kali lebih mungkin terjadi sekarang daripada di 

masa pra-industri, dan kira-kira 15 persen lebih kuat daripada sebelumnya. "Sementara di masa pra-
industri Anda mungkin hanya berharap memiliki salah satu dari peristiwa ini dalam 2.500 tahun, pada hari 

ini dalam periode yang sama akan ada tiga," kata van der Wiel.

Studi GRL dan ERL adalah yang terbaru untuk mengaitkan intensitas Harvey terhadap perubahan iklim 

antropogenik, namun kelompok lain baru-baru ini mencapai kesimpulan yang sangat mirip. Pada bulan 
November, ahli meteorologi MIT, Kerry Emanuel menerbitkan sebuah makalah di PNAS yang 

menemukan bahwa curah hujan efektif Harvey kira-kira enam kali lebih mungkin akibat perubahan iklim. 
"Masyarakat ingin tahu," kata Wehner, "Apakah perubahan iklim mempengaruhi fakta bahwa rumah saya 

terkena banjir?”. Meskipun ketiga penelitian tersebut mungkin menghasilkan angka yang sedikit berbeda, 
namun semua berada dalam jangkauan ketidakpastian yang sama. Semua menunjukkan benar-benar 

ada pengaruh manusia terhadap Harvey. “Namun, pemanasan global ini tidak memicu badai itu sendiri, 
hanya meningkatkan intensitas curah hujan,” ujar Tri Wahyu Hadi ahli Meteorologi dari Institut Teknologi 

Bandung.

Gambar 9. Periode ulang curah hujan total (mm) di Houston, Texas, 
berdasarkan 3.700 simulasi dari enam model iklim global pada periode 
1981-2000 (biru), dan 2081-2100 dari simulasi RCP 8.5 (merah). Titik-titik 
menunjukkan rata-rata enam model iklim (Emanuel, 2017).
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Dari penelitian – penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan jika dunia yang lebih hangat dan basah 
berdampak pada jumlah dan intensitas curah hujan, dengan badai Harvey salah satu contoh terkini. 

Peningkatan probabilitas yang besar ini konsisten dengan apa yang terjadi pada risiko saat distribusi 
kejadian bergeser ke arah ekor. Akan sangat menarik untuk mengevaluasi peningkatan ini terkait dengan 

konsentrasi uap air yang lebih besar, aktivitas konveksi dalam badai yang lebih kuat, durasi yang lebih 
lama, dan frekuensi kejadian yang lebih besar.

Potensi Risiko
Kejadian bencana cuaca dan iklim dapat menimbulkan dampak terhadap manusia dan keuangan yang 
besar di masyarakat. Pada tahun 2016, kerugian akibat bencana meteorologi, hidrologi atau iklim sebesar 

127 miliar dollar AS, dan tahun 2016 merupakan tahun ke lima kerugian terbesar yang diasuransikan 
sejak tahun 1980. Di AS saja, telah terjadi 15 kejadian dengan kerugian paling sedikit sebesar 1 miliar 

dollar AS. Pada tahun 2017, bencana hidro-meteorologi dan iklim mengakibatkan kematian 282 orang. 
Perkiraan kerugian akibat badai Maria, Irma dan Harvey berkisar antara 55 sampai 100 miliar dollar AS.

Jumlah peristiwa ekstrem yang menyebabkan kerugian pada tahun tertentu dipengaruhi oleh perubahan 
faktor manusia, seperti meningkatnya populasi dan meningkatnya infrastruktur, serta variabilitas iklim 

alami. Selain itu, ada bukti dari penelitian bahwa frekuensi beberapa kejadian bencana ekstrem telah 
berubah, terutama suhu hangat yang ekstrem dan kejadian curah hujan yang tinggi. Ada beberapa bukti 

kontribusi manusia terhadap perubahan aktivitas badai tropis dan ekstratropis. Hal ini lebih mungkin 
daripada tidak, bahwa perubahan lebih lanjut akan terjadi di masa depan sebagai respons terhadap 

pengaruh manusia.

Gambar 10. Jumlah kejadian yang menyebabkan kerugian berdasarkan jenis bencana pada tahun 1980 hingga 
2016. sumber: Munich Re NatCatSERVICE, 2017).
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Mengutip dari pernyataan Bank of England, “Asuransi perlu memperbaiki cara mereka menghitung 

potensi risiko melalui catastrophe model untuk bencana alam seperti angin topan/siklon tropis, kebakaran 
hutan dan gempa bumi, dengan 2017 diperkirakan akan menjadi tahun rekor untuk kerugian tersebut.”. 

Badai Harvey, Irma dan Maria diperkirakan menyebabkan setidaknya 100 miliar dollar AS kerugian yang 
diasuransikan, dibandingkan dengan kerugian sekitar 74 miliar dollar AS yang disebabkan oleh Badai 

Katrina pada tahun 2005.
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Pemuktahiran Peta Sumber dan Bahaya Gempa 
Indonesia
Ruben Damanik 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada bulan September baru saja melaunching 
peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2017 yang merupakan pemuktahiran dari Peta Gempa 

sebelumnya dengan beberapa pertimbangan antara lain: adanya identifikasi sumber kegempaan yang 
baru dari sisi geologi, seismologi, dan geodesi; adanya perkembangan informasi kejadian gempabumi 

terkini; dan pendetailan episenter sumber gempa background.

Penelitian terkait informasi ilmiah kebumian pada beberapa tahun terakhir telah intensif dilakukan oleh 
para peneliti, para akedemisi, dan para pakar yang bekerjasama dengan beberapa instansi dalam dan 

luar negeri yang bernaung dalam sebuah organisasi yang dinamakan PuSGen (Pusat Studi Gempa 
Nasional). Secara keseluruhan dalam kurun 5 tahun jumlah jalur sesar aktif yang berhasil dipetakan 

telah terdefinisikan sumber gempa sebanyak 295 sumber gempa. Angka ini terdiri atas 242 sumber 
gempa yang berhasil diketahui hingga tahun 2017 dan 53 sumber gempa berdasarkan Peta Gempa 

Nasional 2010. Selain jumlah jalur sesar aktif, tim juga menambahkan parameter-parameter gempa dari 
jalur-jalur sesar aktif tersebut, termasuk nilai laju gerak (sliprate), magnitude gempa maksimum, data 

waktu kejadian gempa di masa lalu, dan perioda ulang gempa.

Gambar 1. Peta jalur sesar aktif di Indonesia (PuSGeN, 2017).
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Penelitian terkait pemetaan sumber gempa aktif di Pulau Jawa yang berada di darat mulai menjadi 
perhatian. Berbagai metode saintifik meliputi, geomorfologi, paleoseismologi, dan studi GPS  dipakai 

dalam memetakan sesar-sesar aktif, Gambar.2 menunjukan identifikasi sesar aktif yang melintasi di kota 
dan kabupaten pulau jawa. Penelitian terakhir berhasil mengidentifikasi beberapa sesar utama di Jawa 

yaitu Sesar Semarang, Sesar Kendeng, dan Sesar Baribis yang merupakan kesatuan jalur sesar naik dari 
Subang hingga Surabaya.

Keberadaan sesar aktif yang melewati kota-kota besar di Pulau Jawa menjadi perhatian besar khususnya 
di Kota Semarang, Kota Cirebon dan Kota Surabaya, dikarenakan kharakteristik Risiko Gempa kota 

besar tersebut menjadi meningkat. 

Dalam estimasi besarnya percepatan puncak tanah (PGA - Peak Ground Acceleration) memakai data 
input parameter slip rate dan dimensi sesar, Pemilihan input parameter akan berdampak pada kenaikan/

penurunan nilai percepatan. Khususnya untuk Pulau Jawa, dikarenakan bahwa di lokasi sesar-sesar 
tersebut sejarah produksi gempa relatif lebih rendah dan ketidakpastian yang masih sangat besar, serta 

mempertimbangkan kebijakan publik, maka parameter slip rate sesar-sesar tersebut dilakukan 
pembobotan yang lebih rendah. 

Gambar 2. Sesar Aktif di Pulau Jawa yang berhasil terangkum. (PuSGeN, 2017).
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Sehingga ke depan sesar-sesar yang dapat berdampak signifikan sangat urgent dilakukan penelitian 
lapangan yang lebih komprehensif untuk memastikan nilai-nilai parameternya dan untuk bisa menjadi 

dasar just ifikasi pemi l ihan 
parameter.

Untuk Pulau Sumatra beberapa 

update sesar aktif yang telah 
teridentifikasi meliputi Segmen 

Nicobar, Seulimeum-North dan 
Aceh-North yang terletak di 

bagian paling utara Pulau 
Sumatra, serta sesar Mentawai 

di perairan barat Sumatra.  
Gempa Pidie pada akhir tahun 

2 0 1 6 m e m p u n y a i m a k n a 
p e n t i n g , d i k a r e n a k a n 

memunculkan  zona sesar baru 
yaitu Sesar Pidie dan kemudian 

disepakati memasukkan zona 
kegempaan itu ke peta revisi.

Perbaruan data input paramater 

slip-rate sesar-sesar aktif di 
sepan jang Sumat ra te lah 

d i l a k u k a n , s e l a i n i t u 
be rdasa rkan pengamatan 

terbaru  jumlah segmen sesar-
sesar aktif menjadi lebih banyak 

d i b a n d i n g k a n d e n g a n 
sebelumnya. Gambar. 3 menunjukan data segmen sesar aktif di sumatra, dan salah satunya Sesar Tripa 

yang terbagi menjadi 5 segmen.

Dengan pertimbangan kualitas data terutama data geologi yang sudah relatif cukup bagus, untuk Pulau 
Sumatra tidak dilakukan pembobotan dalam input penyusunan peta percepatan tanah maksimum.

Di Pulau Sulawesi yang sebelumnya teridentifikasi memiliki 12 sumber gempa, sekarang telah dikenali 50 

sumber. Penelitian terkait menunjukan adanya penurunan yang signifikan untuk hasil perhitungan laju 

Gambar 3. Data sesar aktif di Pulau Sumatra. (PuSGeN, 2017)
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geser sesar aktif di Tenggara, antara Sesar Lawanopo, Sesar Walane, Sesar Matano, dan Sesar Palu 
Koro. Seismisitas di Sulawesi berkaitan dengan subduksi di utara Sulawesi, sesar Palu Koro, sesar 

Matano, dan subduksi lempeng laut Maluku di timur.
Sesar aktif di Papua yang awalnya diketahui 12 sumber gempa, sekarang telah diketahui 80 segmen 

sumber gempa. Sedangkan untuk Nusa Tenggara – Banda terdapat wilayah tambahan yang belum ada  

di dalam peta sebelumnya menjadi terdiri atas 49 segmen Sumber gempa. Wilayah Kalimantan 
merupakan area di Indonesia yang memiliki kegempaan yang paling rendah, namun berdasarkan catatan 

BMKG terekam adanya kejadian gempa dengan magnitudo 5,7 pada 25 Februari 2015 mengindikasikan 
Kalimantan tidak sepenuhnya aman dari gempabumi. Sesar aktif yang berhasil diindetifikasikan dalam 

Peta Sumber Gempa Nasional 2017 yaitu yaitu sesar Tarakan, sesar Mangkalihat, dan sesar Meratus. 

Gambar 4. Peta Sesar aktif Pulau Sulawesi beserta laju geser.  (PuSGeN, 2017)
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Sesar-sesar tersebut memiliki panjang lebih dari 100 km yang dapat berpotensi menimbulkan gempa 
dengan magnitudo 7.

Hasil kajian Tim Pemuktahiran Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia secara keseluruhan telah 
terdefinisikan sumber gempa sebanyak 295 sesar aktif dengan rincian 242 merupakan sumber gempa 

yang berhasil diketahui hingga tahun 2017. Berdasarkan kompilasi sumber gempa tersebut yang telah di 
release oleh Kementerian PUPR serta adanya pembaharuan data administrasi Indonesia hasil 

pemekaran wilayah maka kajian review tarif gempa bumi telah dilakukan MAIPARK dengan metode 
Probabilistic Seismic Hazard Analysis menggunakan program Maipark Catastrophe Model. Sehingga 

harapannya peta risiko gempa telah menggunakan semua data standard nasional dan informasi serta 
metode terkini untuk wilayah Indonesia.

Gambar 5. Tiga Zona Sumber Gempa di Pulau Kalimantan. (PuSGeN, 2017).
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Potensi Tsunami dari Gempa di Darat
Daryono 

Sejak peristiwa gempabumi berkekuatan 

M6,9 yang mengguncang w i layah 
Tasikmalaya dan sekitarnya (15/12), 

hingga saat ini masih ada warga yang 
bertanya ke BMKG, mengapa gempa 

dengan episenter di daratan dapat 
berpotensi tsunami?

Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa 

Gempa Tasikmalaya yang berpotensi 
tsunami, pada awalnya memiliki episenter 

di laut dengan koordinat 8,03 LS dan 
108,04 BT.

Setelah melalui proses pemutakhiran diperoleh mengnitudo stabil dengan episenter terletak pada 

koordinat 7,75 LS dan 108,11 BT. Titik episenter ini ternyata di daratan yang berjarak sekitar 3 km dari 
pantai, tepatnya di Dusun Buniayu, Desa Cikawunggading, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten 

Tasikmalaya. Meskipun lokasi episenter di darat tetapi BMKG tetap mengeluarkan peringatan dini 
tsunami.

Perlu diketahui bahwa BMKG dalam mengeluarkan peringatan dini tsunami tidak berdasarkan ambang 

batas besaran magnitudo, kedalaman gempa dan lokasi episenter, tetapi berdasarkan proposal database 
tsunami yang sudah ada dalam sistem pendukung keputusan (Decision Support System-DSS). Meskipun 

gempa berkekuatan M 6,9 jika DSS mengeluarkan proposal warning maka BMKG akan mengeluarkan 
peringatan dini tsunami.

Gempa dengan episenter di darat tetap dapat memicu terjadinya tsunami. Hal ini dapat dijelaskan dengan 

mudah. Satu hal yang harus dipahami bahwa sumber gempa bukanlah berupa titik, tetapi berupa bidang 
patahan dalam bentuk rekahan (rupture). Sehingga sangat mungkin meskipun episenter terletak di darat 

tetapi bidang patahan yang terbentuk memanjang dan menerus hingga ke laut, maka gempa tersebut 
tetap dapat memicu terjadinya tsunami. Episenter yang letaknya di darat dekat pantai, juga dapat memicu 

tsunami jika gempa yang terjadi menimbulkan longsoran dasar laut.

Gambar 1. Peta Guncangan Gempa Tasikmalaya. (BMKG, 2017).
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Ada beberapa contoh gempa darat dekat pantai yang memicu tsunami, seperti:  
(1) Tsunami Great Alaska yang dipicu gempa M 9,2 pada 27 Maret 1964. Tsunami yang terjadi sangat 

dahsyat melanda sebagian besar wilayah Samudra Pasifik.
(2). Pada 17 Juli 1998 Tsunami Aitape dipicu oleh gempa dengan episenter di daratan membangkitkan 

tsunami dengan run up yang mencapai 10 -15 meter di pantai Aitape Papuanugini.
(3) Tsunami Manokwari akibat gempa M7,6 pada 3 Januari 2009 memicu tsunami setinggi 80 cm di 

Manokwari, 35 cm di Biak, dan 20 cm di Jayapura.
(4) Tsunami Kaikoura, Selandia Baru akibat gempa M7,8 memicu tsunami setinggi 7 meter.

Selain akibat rupture area yang mencapai wilayah perairan/laut, gempa di darat dekat pantai dengan 
magnitudo besar memang dapat memicu longsoran bawah laut/landslide/slump.

Seluruh peristiwa tsunami tersebut di atas dipicu oleh gempa yang episenternya terletak di daratan dekat 

pantai. Sehinga berdasarkan teori terbentuknya tsunami akibat gempa darat di atas, maka kiranya kita 
dapat memahami bahwa meskipun gempa berpusat di daratan dapat saja memicu terjadinya tsunami, 

tetapi tidak selalu.

Compiled by Daryono 
Kabid Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini 
Tsunami BMKG 
Vice Presiden HAGI Divisi Science and 
Technology 

*Dipublikasi ulang dengan izin dari penulis
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