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VISI-MISI 
BADAN 

GEOLOGI

•	 mempromosikan geologi untuk kepentingan 
perencanaan dan penataan wilayah;

•	 mengungkapkan potensi geo-resources (sumber 
daya geologi): migas, panas bumi, batubara, mineral, 
dan air tanah serta potensi geologi lainnya;

•	 mengungkapkan potensi bencana geologi 
bagi kepentingan perlindungan manusia dan potensi 
ekonomi;

•	 mendorong penerapan geo-sciences bagi 
kepentingan konservasi geo-resources dan potensi 
geologi lainnya serta perlindungan lingkungan.
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Setiap masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 
segala sesuatu tentang pemerintahan. Dalam hal 
ini, pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus 

dapat menjadi pemberi informasi dalam kerangka 
pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (right 
to know), hak untuk diberi tahu (right to be informed), 
dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard 
and to be listened to). Hal tersebut sangat erat kaitan-
nya dengan keterbukaan informasi publik sebagai aspek 
yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung 
kebebasan dan hak asasi manusia.

Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh 
informasi sebagai salah satu hak asasi manusia 
tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 28F dan 
undang-undang lainnya seperti UU No.39 Tahun 
1999 tentang HAM, kemudian UU No.40 tahun 1999 
tentang Pers Pasal 4 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN 
pada Pasal 9 Ayat (1). Pengakuan akses terhadap 
informasi sebagai hak asasi manusia tersebut juga 

tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-
hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and 
Political Right) dan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM 
PBB pada tahun 1946.

Berangkat dari tiga isu besar yaitu sebagai upaya 
pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi 
manusia, dan tata kelola pemerintah yang baik (good 
governance), pemerintah Indonesia menerbitkan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Di dalam 
undang-undang tersebut, informasi disebutkan sebagai 
kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan 
pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan 
bagian penting bagi ketahanan nasional; hak 
memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia 
dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu 
ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi 
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan 
negara yang baik; keterbukaan informasi publik 
merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan 

PENGANTAR 
PIMPINAN

publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan 
publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada 
kepentingan publik; dan pengelolaan informasi publik 
merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan 
masyarakat informasi.

Setiap  badan  publik  mempunyai  kewajiban untuk 
membuka  akses atas informasi publik yang berkaitan 
dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. 
Lingkup badan publik dalam undang-undang tersebut 
meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta 
penyelenggaraan negaralainnya yang  mendapatkan 
dana dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara 
(APBN)  atau Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  
Daerah  (APBD)  dan  mencakup pula organisasi 
nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun 
yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya 
masyarakat, perkumpulan, serta organiasasi lainnya 
yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian 
atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, 
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sebagai salah satu badan publik, Badan Geologi sebagai 
salah satu unit eselon 1 di lingkungan Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mempunyai 
kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada 
publik. Salah satu bentuk keterbukaan informasi 
publik yang selama ini dilakukan oleh Badan Geologi 
adalah penyusunan dan penerbitan laporan tahunan. 
Dalam praktiknya, isi dalam laporan ini terkait dengan 
pertanggungjawaban Badan Geologi terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Geologi 
sebagai salah satu lembaga atau institusi pemerintah 
yang turut berupaya mewujudkan masyarakat 
Indonesia yang sejahtera seyogyanya mengedepankan 
transparansi sesuai dengan semangat reformasi 
birokrasi.

Salam,
Pimpinan Badan Geologi

Rudy Suhendar



54 laporan tahunan badan geologi 2018

dan juga untuk mengkoordinasikanusaha penambangan 
oleh swasta yang sudah lama berjalandi wilayah 
Nusantara. Berdirinya lembaga ini telah menjadi 
landasan bagi lembagageologi dan tambang selanjutnya 
di Indonesia. 

Untuk melaksanakantugas koordinasi usaha 
pertambangan swasta itu, sistempemberian konsesi 
pertambangan mulai diterapkan padatahun 1852 
kepada Billiton Maatschappij untuk bijih timahdi Pulau 
Belitung. Ketentuan yang mengatur penambanganyang 
lebih luas termuat di dalam Mijnwet (Undang-Undang 
Pertambangan) yang mulai diberlakukanpada tahun 
1899.

Dienst van het Mijnwezen berganti nama menjadi 
Dienst van den Mijnbouwpada tahun 1922, dan 
diambil alih oleh bala tentaraJepang pada tahun 
1942. Selama sekitar 3,5 tahun pasukantentara 
Jepang menguasai kantor Mijnbouw, dan 
menggantinamanya jadi Kogyo Zimushoyang kemudian 
menjadiChishitsuchosacho. Proklamasi Kemerdekaan 
Indonesiapada 17 Agustus 1945 diantaranya juga 
telah mengubahsejarah kelembagaan geologi di 
Indonesia. Melalui prosesperalihan kekuasaan di zaman 
perangkemerdekaan (1945-1949) berdirilah Pusat 
Djawatan Tambang dan Geologi. 

Ketika terjadi penyerahan kedaulatan RI dari 
Belandapada 1949, yang terjadi adalah adanya 
dualisme lembaga kegeologian, yaitu PusatDjawatan 
Pertambangan yang didirikan oleh Belanda di Jakarta 
dan Bandung, dan Pusat DjawatanTambang dan Geologi 
yang didirikan oleh Pemerintah RI.

Lembaga yang kedua itu selama empat tahun, 
1945-1949,berpindah-pindah dari satu tempat ke 
tempat lain, yangterakhir di Yogyakarta. Kemudian 
kedua lembaga itu olehPemerintah RI digabungkan 
menjadi Djawatan Pertambangan

RI pada tahun 1950; dan selanjutnya dipecah 
kembalimenjadi Djawatan Pertambangan di Jakarta dan 
DjawatanGeologi di Bandung pada tahun 1952.

Djawatan Geologi inilah yang selanjutnya 
berkembang menjadi beberapalembaga kegeologian, 
dan yang mewarisi dokumenhasil penyelidikan sumber 
daya mineral dan pemetaan geologidi Indonesia sejak 
awal abad ke-17. Djawatan Geologi berganti nama 
menjadi DirektoratGeologi pada 1963. Sejak 1966, 
DirektoratGeologi bernaung di bawah Direktorat 
JenderalPertambangan. 

SEKILAS 
BADAN GEOLOGI

Badan Geologi memiliki silsilah cukup panjang.Lembaga yang 
dimulai dengan nama Kantoor van het Mijnwezen dan Dienst 
van het Mijnwezenatau Dinas Pertambangan pada tahun 

1850 itu, dalam sejarah, namanya berganti-ganti, juga struktur 
organisasinya.

Gagasan pendirian badan yang 
berkaitan dengan kegeologian di 
Indonesia dilatari oleh kesadaran 
Belanda akan pentingnya 
penguasaan bahan galiandi wilayah 
Nusantara. Dengan jalan itu 
diharapkan perkembanganindustri 
di Belanda dapat ditunjang. 
Makadibentuklah Dienst van het 
Mijnwezen pada tahun 1850.Dinas 
ini bertugas melakukan penyelidikan 
geologi dansumber daya mineral, 

Pengembangan kelembagaan terjadipada1978, 
ketika Direktorat Geologi dipecah menjadi 
Direktorat Sumber Daya Mineral, Direktorat Geologi 
TataLingkungan, Direktorat Vulkanologi, dan Pusat 
Penelitiandan Pengembangan Geologi. Ketiga direktorat 
dan satu pusat itu masih bernaung di bawah Direktorat 
Jenderal PertambanganUmum. Pada 1984 terjadi 
pemecahan direktorat jenderal itu menjadi Direktorat 
Jenderal PertambanganUmum dan Direktorat Jenderal 
Geologi danSumber Daya Mineral. Ketiga direktorat dan 
satu pusat itu kemudian bernaung di bawah Direktorat 
Jenderal Geologi dan SumberDaya Mineral dengan 
mendirikan satu pusat lagi, yaituPusat Pengembangan 
Geologi Kelautan.

Perubahan mendasar kelembagaan terjadi 
pada 2001, ketika dibentuk Badan Penelitian dan 
PengembanganEnergi dan Sumber Daya Mineral. Unit 
di bawah DirektoratJenderal Geologi dan Sumber Daya 
Mineral tersebut terpisah-pisah, tiga direktorat masuk 
ke Direktorat Jenderal Geologidan Sumber daya Mineral 
(yang baru), dan dua pusatbersama dengan tiga pusat 
lainnya berada di bawah Badan

Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber 
DayaMineral. Akhirnya pada tahun 2005 terbentuklah 
Badan Geologiyang membawahi empat pusat dan satu 
sekretariat badan, ditambah dengan tiga Unit Pelaksana 
Teknis (UPT).

Secara kelembagaan kini Badan Geologi bernaung 
sebagai salah satu eselon 1 di lingkungan Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut Peraturan 
Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 13Tahun 
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Energi danSumber Daya Mineral. Kedudukan, Tugas dan 
Fungsi Badan Geologiadalah sebagai berikut:
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Tugas      
      Pokok

Badan Geologi mempunyai tugas 
menyelenggarakanpenelitian, penyelidikan 
dan pelayanan di bidang sumberdaya geologi, 
vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, 
air tanah dan geologi lingkungan serta survei 
geologi.

Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Geologimenyelenggarakan fungsi:

1. Penyusun kebijakan teknis penelitian dan penyelidikan dibidang 
sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencanageologi, air 
tanah dan geologi lingkungan serta survei geologi.

2. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan sumber daya 
geologi,vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah dan 
geologilingkungan serta survei geologi.

3. Pelaksanaan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidangsumber 
daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi,air tanah dan 
geologi lingkungan serta survei geologi.

4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di 
bidangpenyelidikan dan pelayanan sumber daya geologi, 
vulkanologidan mitigasi bencana geologi, air tanah dan geologi 
lingkunganserta survei geologi.

5. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang 
penyelidikan dan pelayanan sumber daya geologi,vulkanologi dan 
mitigasi bencana geologi, air tanah dan geologilingkungan serta survei 
geologi.

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang 
penelitian, penyelidikan dan pelayanan sumber dayageologi, 
vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanahdan geologi 
lingkungan serta survei geologi.

7. Pelaksanaan administrasi Badan Geologi
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

STRUK-
TUR OR-
GANISA-
SI

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 13tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata KerjaKementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral,Badan Geologi dipimpin oleh Eselon I seorangKepala Badan 
yang membawahi lima unit kerjaEselon II, yaitu:

a. Sekretariat Badan Geologi;
b. Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi;
c. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
d. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan; dan
e. Pusat Survei Geologi.

Selain susunan organisasi tersebut, di lingkungan Badan Geologi 
jugaterdapat Satuan Kerja setingkat Eselon II yaitu:

1. BPPTKG diatur oleh Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2013 
tentangOrganisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan 
PengembanganTeknologi Kebencanaan Geologi;

2. Museum Geologi ditetapkan berdasarkan Permen ESDM 
Nomor12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
MuseumGeologi;

3. Balai Konservasi Air Tanah diatur oleh Permen ESDM Nomor 
24Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
KonservasiAir Tanah.
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KEPALA BADAN GEOLOGI
Ir. Rudy Suhendar, M.Sc

SEKRETARIS BADAN GEOLOGI
Dr. Drs. Antonius Ratdomopurbo

KEPALA PUSAT
SURVEI GEOLOGI

Dr. Ir. Eko Budi Lelono

KEPALA PUSAT
AIR TANAH DAN

GEOLOGI TATA LINGKUNGAN

Ir. Andiani, M.T.

KEPALA PUSAT
VULKANOLOGI DAN MITIGASI

BENCANA GEOLOGI

Ir. Kasbani., M.Sc

KEPALA PUSAT
SUMBER DAYA MINERAL

BATUBARA DAN PANAS BUMI

Ir. Iman Kristian Sinulingga

KEPALA BALAI PENYELIDIKAN
DAN PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI KEBENCANAAN GEOLOGI

Dr. Dra. Hanik Humaida, M.Sc

KEPALA
MUSEUM GEOLOGI

Iwan Kurniawan., S.T.

KEPALA 
BALAI KONSERVASI AIR TANAH

Dr. Ir. Hendra Gunawan

Rudy Suhendar 
(Kepala Badan Geologi)

Lahir di Bandung, pada 31 Mei 1960. Lulusan S1 
Teknik Geologi  Universitas Padjajaran (1986), S2 di 
International Institute for Aerospace Survey& Earth 
Sciences (ITC), Enschede di Belanda (1994). Mula-
mula bekerja di bidang Geologi Tata Lingkungan 
(GTL). Kemudian menjabat sebagai Kepala Pusat 
Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL), 
Inspektorat Jenderal (sejak 2017), dan diangkat 
menjadi Kepala Badan Geologi, sejak Desember 
2017.

“Pekerjaan kami ini 24 jam 7 hari. Karena bencana 
bisa datang kapan saja,maka kami harus waspada 
dalam menginformasikannya. Ini juga bisa mengurangi 
dampak dari bencana tersebut”.

Antonius Ratdomopurbo 
(Sekretaris Badan Geologi)

Lahir di Wonosari Kabupaten Gunung Kidul-
Yogyakarta pada 5 Februari 1961. Lulusan S1 
Universitas Gajah Mada Jurusan Mipa Fisika 
(1986). Pada 1995 meraih gelar doktor dari 
jurusanGéochimie et Géophysique(Geofisika dan 
Geokimia) di Universite Joseph Fourer, Prancis. 
Memulai karir di Badan Geologi) pada 1997 
sebagai Kepala Seksi Pengembangan Metode dan 
Teknologi Kegunungapian, Kepala BPPTKG(2001) 
dan Kepala PSG(2007). Pada 2008 meniti karir 
sebagai fungsional penyelidik geofisika dan pada 
2017 dilantik sebagai Sekretaris Badan Geologi.

“Seperti pematung yang membuat patung secara rinci, 
kami juga berusaha mengumpulkan data perilaku 
gunung api serinci mungkin. Rincian ini akan membuat 
nuansa yang berbedadibandingkan, misalnya, patung 
yang hanya dibuat lurus-lurus saja."

Iman K. Sinulingga 
(Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan 
Panas Bumi)

Lahir di Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatra Utara, 
pada 30 Agustus 1967. Lulusan S1 Teknik Geologi, 
ITB (1992).Mulai bekerja di Direktorat Vulkanologi 
pada Maret 1994. Pada 2001 menjadi Kepala 
Seksi Bimbingan, dan pada 2003, dirotasi menjadi 
Kasubbag Rumah Tangga. Seiring perubahan 
nomenklatur menjadi Pusat Vulkanologi dan 
Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), menjadi 
Kasubbag Keuangan dan Rumah Tangga pada 
2006. Pada 2007, dipromosikan menjadi Kabag TU 
di PVMBGi, dan pada 2014 dipromosikan menjadi 
Sekretaris Badan Geologi. Sejak Desember 2017, 
menjadi Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, 
Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP).

“Perubahan mungkin tidak selalu membawa 
pertumbuhan, tetapi tidak ada pertumbuhan tanpa 
perubahan. Jangan pernah takut kepada perubahan”.

PROFIL PIMPINAN
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Kasbani 
(Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 
Geologi)

Lahir di Banyuwangi, Jawa Timur, 30Oktober 
1961. Lulusan S1 dari Jurusan Teknik 
GeologiInstitut Teknologi Bandung (ITB) pada 1987 
dan dan S2 Jurusan Geologi Auckland University, 
New Zealand, pada 1997.Mulai bekerja di 
lingkungan KESDM sejak 1991. Mula-muladi bidang 
pemetaan gunung api (1991-1997), Penyelidikan 
Panas Bumi (1997-2001), Kepala Seksi Evaluasi 
Panas Bumi (2001-2006), Koordinator Kelompok 
Program penelitian Panas Bumi/Penyelidik Bumi 
(2006-2010), Kepala Bidang Sarana Teknik, Pusat 
Sumber Daya Geologi (2010-2013), dan Kepala 
Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan dan EBTKE, 
Balitbang ESDM (2013-2016). Sejak 2016, diangkat 
sebagai Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 
Bencana Geologi (PVMBG).

“Seluruh pelaporan dari bidang teknis yang berkaitan 
dengan informasi terkait kegunungapian dan mitigasi 
bencana bagi masyarakat harus dilaporkan secara 
terintegrasi.”

Andiani 
(Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan)

Lahir di Pekanbaru pada 3 Agustus 1965. 
Lulusan S1 dari Jurusan Teknik Geologi Universitas 
PembangunanNasional (UPN) Veteran-Yogyakarta 
(1990) dan S2 jurusan Perencanaan Wilayah 
dan Kota di Institut Teknologi Bandung (1996). 
Mulai bekerja pada tahun 1991 sebagai Penata 
Muda. Pada tahun 2000 – 2008 diangkat sebagai 
Penyelidik Bumi Muda dan pada 2008 – 2010 
sebagai Penyelidik Bumi Madya. Pada 2010 – 2014 
menjabat sebagai Kepala Subbidang Geologi 
LingkunganPerkotaan, kemudian sebagai Kepala 
Bidang Geologi Lingkungan (2010-2017). Sejak 
tahun 2017diangkat sebagai Kepala Pusat Air Tanah 
dan GeologiTata Lingkungan (PATGTL).

“Pengembangan Wilayah sebaiknya: Mengoptimalkan 
penggunaan lahan, penggunaan sumber daya (air 
tanah, bahan galian, dan daya dukung tanah/batuan),  
dan mengurangi resiko bencana (bencana geologi); 
Serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dalam 
penerapan ilmu geologi untuk menata lingkungan, kita 
perlu berfikir global dan bertindak secara lokal (think 
globally and act locally)”.

Eko Budi Lelono 
(Kepala Pusat Survei Geologi)

Lahir di Ciamis, Jawa Barat, pada 11 Oktober 
1962. Selesai Sekolah Dasar dan Menengah 
Pertama di Kota Cilegon, Banten. Pendidikan 
menengah atas dan S1 di UGM Jurusan Teknik 
Geologi. Mula-mula bekerja sejak 1990 pada 
Puslitbangtek Migas “LEMIGAS” sebagai ahli 
biostratigrafi di bidang eksplorasi migas. Antara 
1997-2000 menempuh S3 di Royal Holloway, 
University of London, Inggris dengan topik kajian 
palinologi/stratigrafi. Jabatan terakhir di “LEMGAS” 
sebagai Peneliti Utama. Sejak Desember 2017 
diangkat sebagai Kepala Pusat Survei Geologi 
(PSG).

“Kondisi geologi Indonesia yang terbentuk oleh 
interaksi tiga lempeng utamamemberi potesi 
sumberdaya alam sekaligus potensi kebencanaan, bagai 
uang koin dengan dua muka. Dalam hal ini, Pusat Survei 
Geologi yang bertugas mengidentifikasi kondisi geologi 
di tanah air berkesempatan untuk berkontribusi pada 
kemajuan bangsa dengan memberi informasi besaran 
sumberdaya alam sebagai modal dasar pembangunan 
serta berperan menghindarkan masyarakat dari 
kemungkinan bahaya yang diakibatkan oleh bencana 
alam. Sungguh ini amanah yang tidak ringan tapi 
membanggakan.”

Iwan Kurniawan 
(Kepala Museum Geologi)

Lahir di Bandung pada 23 Juli 1967. Lulus S1 
jurusan Teknik Geologi di Universitas Padjajaran 
(2011). Mula-mula bekerja sebagai asisten teknisi 
litkayasa-Puslitbang Geologi antara 1992-2003. 
Selanjutnya sebagai teknisi litkaysa pelaksana 
lanjutan-Pusat Survei Geologi (2003-2007), teknisi 
litkayasa penyelia di Museum Geologi (2007-
2013),  Kepala Seksi Dokumentasi dan Konservasi 
di Museum Geologi (2013-2017), Kepala Subbagian 
Umum dan Kepegawaian di PSG (2017-2018), 
dan sejak 2018 dilantik sebagai Kepala Museum 
Geologi.

“Alam raya tidak pernah diam dari waktu kewaktu 
bencana terus mengancam, memikirkan mitigasi 
bencana untuk memetakan ancaman yang tidak terkira 
menjadikan sains dan tehnologi sebagai pemandu.
bencana alam tidak dapat dihentikan tapi kita bisa 
mengurangi potensi kerusakan.”

Hendra Gunawan
(Kepala Balai Konservasi Air Tanah)

Lahir di Garut pada 15 April 1968. Lulus S1 
Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB), S2 
dan S3 di Institut de Physique du Globe de Paris 
(IPGP) di Perancis pada tahun 2000 dan 2005. 
Memulai karir di Badan Geologi sebagai Kepala 
Seksi Pengamatan Gunungapi Wilayah Barat 
PVMBG (sejak 2011) dan Kepala Balai Konservasi 
Air Tanah (BKAT) PAGTL sejak Oktober 2017.

“Untuk mendapat suatu jawaban yang tepat sebuah 
pertanyaan, pastikan kita ingin menyelesaikan masalah 
apa”

Hanik Humaida
(Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi 
Kebencanaan Geologi)

Lahir di Kediri pada 23 Mei 1965. Lulusan S1 
MIPA Kimia UGM (1989), S2 jurusan Instrumental 
Chemical Analysis di University of Wolverhampton, 
Inggris  (1997), dan S2dari MIPA-Kimia UGM 
(2013). Mulai bekerja tahun 1991 di Puslitbangtek 
Migas “LEMIGAS” pada bagian Teknologi Gas. Pada 
2001 memulai kariernya di Balai Penyelidikan dan 
Pengembangan Teknologi Kegunungapian sebagai 
Penyelidik Bumi hingga mencapai Penyelidik Bumi 
Madya. Menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan 
Laboratorium antara 2014-2017 dan sejak 2018 
dilantik sebagai Kepala BPPTKG.

“Indonesia dengan “Ring of Fire”-nya masih sangat 
menunggu dedikasi dari generasi muda yang 
tangguh akan bencana. Objek penelitian, kajian dan 
penegembangan teknologi kebencanaan memerlukan 
pemikir-pemikir dan sentuhan tangan inovatif untuk 
penanganannya. Mari terus kita kibarkan semangat 
tangguh bencana kesemua komponen bangsa terutama 
generasi muda, generasi penerus bangsa, demi 
kemanusiaan”
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Hidup di atas 
Tiga Lempeng

Teori Tektonik Lempeng dikembangkan 
olehahli meteorologi dan geofisika 
Jerman,Alfred Lothar Wegener (1880-1930) 
pada 1912. Ia berpendapat bahwa benua-
benua yang ada dulunya merupakan satu 
kesatuan, kemudian kerak benua yang 
berbatuan granit mengambang dan bergerak 
di atas kerak samudra yang berbatuan basal 
yang lebih padat. Menurutnya, benualah yang 
bergerak mengarungi lautan. Teori ini  pada 
mulanya ditolak karena kekurangan bukti-bukti 
rinci. 

Inti dari Teori Tektonik Lempeng adalah 
tentang gerak skala besar pada kulit bumi. 
Gerakan lempeng-lempeng sangat lambat, 
yaitu mulai dari 10-40 mm/tahun hingga 160 
mm/tahun. Meski demikian, karena melibatkan 
massa batuan yang luas dan tebal, gerakannya 
berdampak pada kehidupan di muka bumi. 

Wilayah Indonesia merupakan tempat 
tumbukan lempeng bumi yang kompleks. 
Di sinilahtempat Lempeng Indo-Australia 
bergerak dari selatan-barat daya ke arah utara-
timur laut menumbuk Lempeng Eurasia yang 
bergerak dari utara ke selatan; dan Lempeng 
Pasifik yang begerak dari timur ke barat yang 
bertumbukan dengan Lempeng Eurasia yang 
bergerak dari utara ke selatan. 

Akibat tumbukan ketiga lempeng ini, 
wilayah Indonesia mendapat berkah berupa 
sumber daya alam yang melimpah sekaligus 
ancaman bahaya kebumian (geohazard) yang 
tinggi. Terhadap bahaya-bahaya tersebut 
terdapat sederetan kerentanan (vulnerability). 
Perpaduan antara bahaya yang mewujud 
dengan kerentanan atas bahaya tersebut akan 
memberikan dampak yang dapat berkembang 
menjadi bencana. 

1514 laporan tahunan badan geologi 2017
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Rangkaian 

Gunung Api
Salah satu konsekuensi dari tumbukan tiga 

lempeng adalah kehadiran gunung api. Di 
Indonesia, rangkaian gunung api yang tumbuh 
di sepanjang jalur tektonik membentuk 
setengah lingkaran sebagai konsekuensi logis 
dari adanya bidang lemah akibat tabrakan di 
zona tumbukan. Secara keseluruhan Indonesia 
memiliki 129 gunung api yang terdiri atas 3 
tipe berdasarkan aktivitas dan sejarah letusan. 

Gunung api Tipe A adalah gunung api 
yang tercatat pernah meletus sejak tahun 
1600 sampai sekarang, memiliki kawah, ada 

manifestasi panas bumi di dalam kawah dan 
sekitarnya. Tipe kedua adalah gunung api 
Tipe B, yang memiliki lubang bekas letusandi 
puncak atau di lerengnya, manifestasi panas 
bumi di kawah dan sekitarnya, tetapi tidak 
diketahui sejarah letusannya. Sementara Tipe 
C adalah gunung api yang tidak mempunyai 
kawah, tidak ada sejarah letusan, hanya 
memiliki manifestasi panas bumi di puncak 
atau di lerengnya. Pembagian tersebut semata-
mata sebagai acuan skala prioritas dalam 
mengamatinya.

1716 laporan tahunan badan geologi 2017
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Bila dirinci, diAceh ditemukan gunung 
api Peut Sagu, Seulawah Agam dan Gunung 
Bur ni Telong. Di Sumatra Utara, pernah 
ada “supervolcano” yang dianggap sebagai 
penyebab terbentuknya Danau Toba. Bekasnya 
adalah gunung api tipe B yang dikenal dengan 
Gunung Pusut Buhit. Selain itu, ada Gunung 
Sorik Marapi, Gunung Sibayak, Gunung 

Sinabung dan sebagainya.Di Ranah Minang ada 
Gunung Marapi di Bukit Tinggi  dan Gunung 
Talang yang relatif diam. Secara keseluruhan di 
Sumatra Barat ada 8 gunung api dari berbagai 
tipe. Di Jambi, ada Gunung Kerinci. Di Sumatra 
Selatan hanya ada satu gunung api tipe A, yaitu 
Gunung Dempo yang berada di perbatasan 
dengan Bengkulu. DitengahSelat Sunda, ada 

Gunung Anak Krakatau, sebagai anak dari 
Gunung Krakatau yang meletus dahsyat pada 
1883 silam. 

Di Pulau Jawa, gunung api berderet 
memanjang dari ujung Jawa Barat hingga sisi 
timur Jawa Timur. Di Jawa Barat ada gunung 
api Tipe A, yaitu Gunung Salak, Gunung Gede, 
Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Guntur, 

Gunung Papandayan, Gunung Galunggung, 
dan Gunung Ciremai. Di sini ada pula beberapa 
gunung api tipe lainnya. Ke tengah Jawa, 
adalahGunung Slamet, Gunung Sundoro, 
Gunung Merapi. Ke timurnya, ada  Gunung 
Semeru, Gunung Bromo, Gunung Kelud, dan 
lain-lain. 

Di Kepulauan Sunda Kecil, yang melingkupi  
Bali dan Nusa Tenggara banyak juga terdapat 
gunung api. Di sini antara lain ada Gunung 
Agung dan Gunung Batur di Pulau Dewata, 
Gunung Tambora dan Gunung Rinjani di Nusa 
Tenggara Barat, Gunung Kelimutu, Gunung 
Sirung, Lewotobi, Lewotolok, Anak Ranaka, 
Ine Rie, Ebulobo, Rokatenda dan Egon di 
Nusa Tenggara Timur. Semakin ke timur, ke 
Sulawesi dan Maluku, gunung api pun tetap 
banyak. Di Sulawesi antara lain ada Gunung 
Lokon, Gunung Mahawu, Gunung Soputan, 
dan lain-lain. Sementara gunung api yang 
ada di Kepulauan Maluku antara lain Gunung 
Gamalama, Gunung Gamkonora, Gunung 
Dukono, Gunung Ibu, dan Gunung Banda Api. 
Di Papua yang masuk ke Indonesia, tidak ada 
gunung api. Tetapi di Papua Nuigini ada.

Secara alamiah, tumpukan energi di dalam 
tubuh gunung api lambat-laun menumpuk dan 
pada akhirnya bisa menyebabkan terjadinya 
letusan. Setelah meletus, yang terjadi 
kemudian adalah keberkahan bagi manusia, 
berupa tanah yang subur, sumber tambang, 
dan lain-lain. Selain itu, saat cadangan 
magmanya sudah berkurang, energinya 
digunakan memanaskan segala benda yang 
di sekitarnya, termasuk air tanah, sehingga 
terjadilah energi panasbumi (geothermal).
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Gempa bumi 
      & Tsunami

20

Rapat massa lempeng samudera lebih 
besar dibanding dengan rapat massa  
lempeng benua. Ketika tabrakan kedua 
lempeng  tersebut terjadi di wilayah sengketa, 
zona subduksi,  maka lempeng samudera 
akan menyusup ke bawah benua. Gerakan 
lempeng itu mengalami perlambatan akibat 
gesekan dari selubung bumi. Melambatnya 
gerak tersebut menyebabkan terbentuknya 
akumulasi energi di zone subduksi. Pada 
saat batas elastisitas batuan yang menyusun 

lempeng sudah terlampaui, maka tidak terjadi 
pengembangan, yang terjadi adalah patahnya 
lapisan di zona tabrakan diikuti oleh lepasnya 
energi yang sudah terakumulasi sebelumnya 
secara mendadak. Proses lepasnya energi 
tersebut menimbulkan getaran partikel ke 
semua arah dan terjadilah gempa bumi.

Gempa bumi yang dapat menyebabkan 
bencana tergantung intensitas dan lokasi 
gempa itu terjadi. Gempa yang yang 
mempunyai magnitude  > 3 getarannya 

21laporan tahunan badan geologi 2017
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akan dirasakan oleh orang banyak di bumi 
yang berada tidak jauh dari pusat gempa. 
Semakin kuat daya dorong antar lempeng yang 
bertabrakan, maka semakin besar magnitude 
gempa yang dihasilkannya. Berbanding lurus 
dengan itu, maka getaran yang ditimbulkannya 
juga semakin kuat. 

Kalau gempa terjadi di dasar laut ada 
kemungkinan mengangkat jutan meter kubik 
air laut menerjang daratan yang dikenal 
dengan tsunami. Tsunami terjadi apabila 
gempa bumi terjadi pada kedalaman kurang 
dari 60 km dan berkekuatan magnituda  > 
7 serta menyebabkan salah satu komponen 
bergerak turun. Getaran partikel di dasar 
laut yang diakibatkan oleh gempa dan 
berubahnya posisi dasar laut karena sesar 
normal menyebabkan air laut menjadi tidak 
stabil. Rangkaian gelombang laut yang 
ditimbulkannya mampu menjalar hingga lebih 

dari 900 km perjam.
Dengan jungkir-baliknya berbagai benda 

yang ada di dalam bumi akibat getaran, boleh 
jadi akan merubah posisi suatu benda yang 
sebelumnya berada di bawah akan terangkat 
naik ke atas. Dari sisi positif, ditemukannya 
berbagai macam mineral di jalur subduksi 
membuktikan hal tersebut.

Di bagian barat Indonesia, proses 
penunjaman Lempeng Indo-Australia 
kedalam Lempeng Eurasia di barat Sumatra 
mengakibatkan kejadian gempa dengan nilai 
magnitudo 8 atau 9, seperti yang terjadi 
pada gempa tahun 2004 di Aceh (Mw = 9,2), 
di Nias tahun 2005 (Mw = 8,7), di Bengkulu 
tahun 2007 (Mw = 8,5), dan di Mentawai 
tahun 2010 (Mw = 7,8). Gempa di Aceh 
tahun 2004 dinilai oleh National Geographic 
sebagai bencana alam terburuk urutan 
nomor 2 sepanjang masa, berdampak pada 

14 negara, menyebabkan kematian 220.000+ 
jiwa, 1.5 juta+ penduduk kehilangan tempat 
tinggal, serta kerugian ekonomi 10 billion 
USD. Ada pun di Selatan Jawa, gempa yang 
terjadi di Pacitan tahun 1994 (Mw = 7,8) dan 
Pangandaran tahun 2006 (Mw = 7,8) telah 
mengakibatkan gelombang tsunami dengan 
tinggi mencapai ~20m.

Selain di barat Sumatra dan selatan 
Jawa, zona subduksi juga telah diidentifikasi 
keberadaannya di sekitar Halmahera dan utara 
Sulawesi. Setidaknya gempa magnitudo 7,1 
telah terjadi di zona subduksi Sangihe di tahun 
2014 (Gunawan dkk., 2016a). Selain itu, gempa 
swarm juga telah diidentifikasi kejadiannya 
di tahun 2015 di daerah ini (Gunawan dkk., 
2016b). Gempa swarm adalah sebuah 
peristiwa dimana suatu area lokal mengalami 
sekuens aktivitas gempa yang memiliki 
magnitudo kecil (M<5) tanpa adanya gempa 

kuat sebagai gempa utama. Durasi terjadinya 
gempa swarm bervariasi antara harian, minggu 
atau bulan.

Selain itu juga terjadi beberapa gempa 
darat merusak dalam dekade terakhir seperti 
gempa Yogyakarta 2006 (Mw = 6,3), gempa 
Padang (Mw = 7,6) pada September 2009, 
serta terakhir gempa Pidie Jaya di Aceh pada 
Desember 2016 (Mw = 6,5). Gempa-gempa 
yang terjadi dalam dekade terakhir tersebut 
mengakibatkan kehilangan jiwa serta kerugian 
material yang mempengaruhi sektor ekonomi 
dan pembangunan. Besar kerugian secara 
ekonomi yang terjadi sejak tahun 2004-2010 
bervariasi dari US$ 39 juta sampai dengan 
US$ 4,7 Milliar dan menyebabkan lebih dari 
250.000 korban jiwa berdasarkan data dari 
BNPB dan UNISDR.



2524

?????????????? ????????????????

laporan tahunan badan geologi 2018

Bencana demi menghantam Indonesia sepanjang 
2018. Ada tiga fenomena langka yang terjadi di tahun 
2018 yang menimbulkan jiwa dan kerugian ekonomi 
yang begitu besar. Tiga kejadian itu adalah gempa di 
Nusa Tenggara Barat, gempa dan tsunami di Sulawesi 
Tengah, dan tsunami di Selat Sunda. 

Ditinjau dari korban dan kerugiannya, kejadian 

yang paling besar selama 2018 adalah gempa yang 
diikuti oleh tsunami serta likuifaksi di Sulawesi 
Tengah. Kejadian ini menyebabkan 2.101 meninggal 
dunia, 1.373 orang hilang, luka-luka 4.438, pengungsi 
221.450 orang, rumah rusak 68.451 unit, kerugian 
dan kerusakan Rp 18,47 triliun rupiah. Kejadian 
terbesar kedua adalah gempa beruntun di Lombok 

Kaleidoskop Kebencanaan Geologi Tahun 2018

Januari
Pada 23 Januari terjadi gempa 
bumi berkekuatan 6,1 magnitudo 
yang berpusat pada 81 kilometer 
sebelah barat daya, Kabupaten 
Lebak, Banten, di kedalaman 10 
kilometer. Tercatat 8.567 unit 
rumah rusak. Getaran gempa 
terasa hingga DKI Jakarta, Jawa 
Barat, dan sebagian kecil Jawa 
Tengah.

Februari
Longsor di Bogor, Jawa 
Barat, pada 5 Februari yang 
menyebabkan enam orang 
meninggal dunia, 81 orang 
mengungsi, dan sembilan rumah 
rusak. Kemudian longsor di 
Brebes, Jawa Tengah, pada 22 
Februari, yang mengakibatkan 
11 orang meninggal dunia, tujuh 
orang hilang, dan empat orang 
luka-luka.

Mei
Pada 11 dan 23 Mei, Gunung 
Merapi, di Daerah Istimewa 
Yogyakarta,meletus. Akibatnya 
1.900 orang terpaksa mengungsi.

April
Pada 18 April gempa bumi berkekuatan 
4,4 magnitudo mengguncang 
Banjarnegara, Jawa Tengah dan 
menyebabkan dua orang meninggal 
dunia, 27 orang luka-luka, 2.125 
mengungsi, dan 165 unit rumah rusak.
 

Desember
Tsunami terjadi di Selat Sunda, 
Sabtu, 22 Desember. Tsunami yang 
dipicu longsoran bawah laut dan 
letusan Gunung Anak Krakatau ini 
memakan korban yang meliputi 
di 5 kabupaten terdampak, yaitu 
Kabupaten Serang, Pandeglang, 
Lampung Selatan, Pesawaran, dan 
Tanggamus. 

dan Sumbawa. Akibat gempa ini 553 orang meninggal 
dunia, 1886 luka-luka, 11.510 orang mengungsi, 
149.715 rumah rusak dan kerugian ekonomi mencapai 
Rp 17,13 triliun. 

Tsunami yang terjadi di Selat Sunda, pada 22 
Desember 2018 itu tergolong fenomena yang langka 
karena dipicu oleh longsoran bawah laut dan letusan 

Gunung Anak Krakatau. Jumlah korban tersebut 
meliputi di 5 kabupaten terdampak, yaitu Kabupaten 
Serang, Pandeglang (Banten), Lampung Selatan, 
Pesawaran, dan Tanggamus (Lampung). 

Berikut adalah kaleidoskop bencana geologi di 
Indonesia sepanjang 2018 yang tercatat oleh Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Juli
Gempa bumi 6,4 magnitudo 
mengguncang Lombok Timur, NTB, yang 
disusul oleh ratusan gempa susulan. Ada 
564 orang meninggal dunia, 1886 orang 
luka-luka, 11.510 mengungsi, dan 149.715 
rumah rusak.

Oktober
Pada 11 Oktober terjadi gempa 6,4 
magnitudo di Sumenep, Madura. Gempa 
menyebabkan tiga orang meninggal, 36 
orang luka-luka, 352 rumah rusak, dan 
11 fasilitas umum rusak.

November
Terjadi longsor di Nagekeo, 
Nusa Tenggara Timur, pada 12 
November dan menyebabkan 
tiga orang meninggal, 2.125 
orang mengungsi, dan lima 
unit rumah tertimbun.Longsor 
juga terjadi di Nias Selatan 
pada 10 November 2018 dan 
menyebabkan tujuh orang 
tertimbun.
 

Juni
Pada 13 Juni gempa bumi berkekuatan 
4,8 magnitudo mengguncang 
Sumenep, Madura, Jawa Timur. Gempa 
menyebabkan enam orang luka-luka, 25 
rumah rusak ringan, serta tiga tempat 
peribadatan dan dua fasilitas pendidikan 
rusak.Dua hari setelahnya, 15 Juni, 
gempa berkekuatan 5,6 magnitudo 
mengguncang Papua, terutama 
Kabupaten Sarmi, dengan tiga orang 
luka-luka dan 118 rumah rusak.

September
Pada 28 September terjadi 
gempa berturut-turut yang 
mengguncang Donggala di 
Sulawesi Tengah. Puncaknya 
gempa besar 7,4 magnitudo 
diikuti tsunami di Palu. Selain 
itu juga terjadi likuifaksi akibat 
gempa bumi.
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Badan Geologi berperan besar di bidang miti-
gasi bencana geologi. Bila merunut kepada artin-
ya, mitigasi  adalah upaya atau langkah-langkah 
untuk memperkecil dampak bencana. Semen-
tara bencana itu sendiri mengandung arti rang-
kaian peristiwa yang  menyebabkan korban jiwa, 
kerusakan atau hilangnya harta benda, merusak-
lingkungan, mengganggu kehidupan dan peng-
hidupan masyarakat. Sehingga, bencana geologi 
berarti bencana yang disebabkan oleh dinamika 
geologi seperti antara lain letusan gunungapi, 
gempabumi, tsunami dan gerakan tanah atau 
longsor. Dengan demikian, mitigasi bencana 
geologi berarti upaya atau langkah-langkah un-
tuk memperkecil dampak bencana geologi.

Dalam kerangka mitigasi bencana geologi, 
Badan Geologi telah dan sedang mengembang-

kan berbagai strategi dan metode demi melind-
ungi warga masyarakat Indonesia, sesuai dengan 
tagline institusi ini yang hendak “melindungi dan 
menyejahterakan masyarakat Indonesia”.  Hal 
ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, yang 
secara langsung atau tidak menyatakan bahwa 
perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko 
bencana geologi menjadi salah satu prioritas pe-
merintah, khususnya juga tugas di Badan Geolo-
gi.

Selain itu, Undang-undang nomor 24 tahun 
2007 mengenai Penanggulangan Bencana yang 
mengamanatkan penanggulangan bencana ha-
rus dilakukan pada tahap sebelum (pra), pada 
saat dan setelah bencana (pasca),  dengan men-
titikberatkan pada tahapan prabencana.

Mitigasi 
Bencana Geologi

https://aceh.tribunnews.
com/2019/01/01/7-letusan-terdahsyat-
gunung-berapi-di-dunia-letusan-gunung-
toba-duduki-posisi-pertama
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Strategi Mitigasi Bencana Geologi
Strategi dalam mitigasi bencana geologi me-

liputi identifikasi dan delineasi potensi
bencana, pemetaan kawasan rawan dan 

resiko bencana, tanggap darurat dan kontijensi, 
peringatan dini untuk bencana gunungapi dan 
gerakan tanah, meningkatkan kewaspadaan 
masyarakat terhadap bencana, dan penguran-
gan risiko bencana (risk assessment).

Lingkup kerja mitigasi bencana geologi me-
liputi gunungapi, gempabumi, tsunami, dan 
gerakan tanah. Pada lingkup-lingkup tersebut 
berlaku tahapan-tahapan yang dilakukan, yakni 
meliputi monitoring dan penelitian suatu daer-
ah; melakukan pemetaan geologi gunungapi 
kawasan rawan bencana; melakukan sosialisasi 
dan koordinasi dengan masyarakat setempat, 
dan; menciptakan sistem tanggap darurat.

a. Mitigasi Bencana Gunungapi
Untuk mitigasi bencana gunungapi diper-

lukan kegiatan pengamatan dan penyelidikan 
gunungapi dalam suatu daerah. Kegiatan ini 
menggunakan GPS dan metode gelombang seis-
mik untuk memperoleh data kegiatan, antara 
lain pemantauan kegempaan gunungapi, pe-
mantauan deformasi, pemetaan geologi gunun-
gapi untuk penyebaran hasil letusan gunungapi 
dan penentuan umur lapisan, pemeriksaan dan 
pengukuran suhu kawah, dan analisis data-data 
geokimia dari daerah terdapatnya gunungapi.

Peta Geologi Gunungapi
Untuk kepentingan mitigasi bencana 

geologi gunungapi dibutuhkan peta geolo-
gi gunungapi. Peta ini merupakan peta yang 
memuat informasi sebaran batuan/enda-
pan dan stratigrafi gunungapi dengan skala 
1:50000. Pemetaan ini menggabungkan tiga 
dasar penyusunan, antara lain penyelidikan 
lapangan, analisis laboratorium, dan citra 
satelit.

Dari ketiga kegiatan tersebut dapat meng-
hasilkan data yang berbeda-beda. Dari 
penyelidikan lapangan diperoleh data sum-
ber yang merupakan tempat terjadinya erup-
si berupa kawah atau kaldera; deskripsi bat-
uan atau endapan gunungapi yang meliputi 
warna, tekstur, struktur, komposisi kimia, 
serta komposisi mineralnya; genesa yang 
merupakan proses terbentuknya batuan 
atau endapan gunungapi yang diwujudkan 
dengan istilah yang mencerminkan cara ter-
bentuknya, misalnya kubah lava, aliran lava, 
jatuhan piroklastika, dan lain-lain.

Kemudian dari analisis laboratorium di-
peroleh komposisi kimia dan petrografi dari 
batuan hasil letusan gunungapi. Sementara 
dari citra satelit diperoleh gambaran geo-
morfologi, batas satuan batuan, dan keluru-
san atau struktur geologi.

Dari data-data di atas diperoleh informasi 
secara menyeluruh yang akan memprediksi 
sifat letusan dari gunungapi dengan prinsip 
“The present is the key to the past (and the 
future)”.Selain dari data-data di atas, peny-
usunan peta geologi gunungapi dibuat den-
gan mengikuti kaidah dalam Sandi Stratigrafi 
Geologi Gunungapi (1998) dan SNI Penyusu-
nan Peta Geologi Gunungapi (1999).

Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunun-
gapi

Untuk bisa mengetahui sejauhmana ker-
awanan sebuah daerah yang mempunyai 
gunungapi diperlukan Peta Kawasan Rawan 
Bencana (KRB) Gunungapi. Peta ini merupa-
kan peta yang menunjukkan tingkat ancaman 
bencana letusan di wilayah sekitan gunun-
gapi aktif berdasarkan aktivitas sebelumnya 
dengan skala 1:50000.

Dasar dalam penyusunan peta ini merupa-
kan gabungan antara peta geologi gununga-
pi yang meliputi morfologi gunungapi, jenis 
endapan gunungapi, sebaran bahan letusan 
dari gunungapi, struktur geologi regionalnya, 
sifat letusan/evolusi gunungapi dan sejarah 
letusan dari gunungapi, potensi bahaya (yang 
meliputi gas beracun, aliran massa, lontaran 
batuan, dan bahaya sekunder. Penyusunan 
Peta KRB Gunungapi mengikuti kaidah dalam 
SNI Penyusunan Peta KRB Gunungapi (2012).

b. Mitigasi Bencana Gempabumi dan Tsunami
Aktivitas yang dilakukan dalam mitigasi ini 

antara lain penelitian, terutama sumber gem-
pabumi yang diperoleh dari paleo-seismologi, 
metode geofisika (Gravity, Geomagnet, GPR), 
seismic monitoring, dan deformasi (GPS); mikro-
zonasi yang merupakan pembagian wilayah 
rawan gempabumi menjadi subwilayah yang 
lebih kecil; pemetaan kawasan rawan bencana 
gempabumi, dan; tanggap darurat bencana 
gempabumi untuk menentukan intensitas gem-
pabumi dan pemutakhiran data katalog gem-
pabumi yang merusak.

Jika dibandingkan dengan negara lain, tidak 
sedikit korban yang diakibatkan oleh bencana 
gempabumi di Indonesia. Tingginya korban di 
Indonesia ini pada dasarnya disebabkan oleh 
masih kurangnya kesadaran masyarakat ser-
ta pendidikan yang rendah oleh masyarakat di 
daerah yang rawan bencana.

Untuk keperluan mitigasi gempabumi, diper-
lukan peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami 
yang disusun melalui metode yang digunakan 
pada diagram PSHA (Probabilistic Seismic Haz-
ard Assessments). Selain mitigasi bencana gem-
pabumi, mitigasi bencana tsunami juga memer-
lukan Peta Probabilitas Terjadinya Tsunami.

Ada beberapa metode yang digabungkan 
dalam melakukan pengamatan potensi daerah 
tsunami. Pertama, penelitian endapan tsuna-
mi (paleotsunami), untuk mengetahui jarak dan 
sebaran landaan tsunami, sebagai validasi Peta 
Kawasan Rawan Bencana Tsunami.Kedua, pen-
gukuran topografi pantai meliputi elevasinya (se-
makin tinggi elevasi daerah pantai atau semakin 
terjal daerah pantai, maka cakupan arus akibat 
tsunami ke landward akan semakin kecil karena 
adanya penghalang/barrier gelombang tsunami 
yang datang). Data hasil pengukuran topografi 
pantai ini dikonversikan ke dalam model SRTM.

Ketiga, pemetaan karakteristik pantai, misal-
nya banyaknya sungai pada pantai akan mem-
pengaruhi kerawanan daerah tersebut terha-
dap adanya tsunami (semakin banyak sungai, 
maka semakin rawan daerah tersebut terhadap 
tsunami karena sungai merupakan “jalan tol” 
bagi gelombang tsunami). Data dari hasil pe-
metaan karakteristik pantai tersebut digunakan 
dalam pembuatan Peta Karakteristik Pantai 
beserta Penampang Pantai.Dari metode terse-
but didapatkan pemodelan tsunami dari suatu 
daerah. Hasil analisis dari data yang diperoleh 
digunakan sebagai dasar dalam pembuatan 
Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami.

c. Mitigasi Bencana Gerakan Tanah
Gerakan tanah dapat terjadi melalui beber-

apa mekanisme yang menentukan jenis dari 
gerakan tanah itu sendiri, antara lain gerakan 
tanah translasi, gerakan tanah rotasi, aliran ba-
han rombakan, runtuhan, rayapan dan retakan, 
dan longsoran batu.



3130

?????????????? ????????????????

laporan tahunan badan geologi 2018

Untuk keperluan mitigasi bencana gerakan 
tanah, diperlukan Peta Zona Kerentanan Ger-
akan Tanah. Data-data yang diperlukan dalam 
pembuatan peta tersebut meliputi gerakan 
tanah lama, distribusi kejadian gerakan tanah, 
kemiringan lereng, rata-rata curah hujan, tata 
guna lahan, kondisi geologi, dan mekanika 
tanah. Data-data tersebut diolah dalam suatu 
software pemetaan untuk kemudian dihasilkan 
Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah.

Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah dibagi 

menjadi zona kerentanan gerakan tanah tinggi, 
menengah, rendah, dan sangat rendah yang di-
hasilkan dari gabungan antara Peta Zona Keren-
tanan Gerakan Tanah dan Peta Perkiraan Curah 
Hujan.

Namun, di atas semua itu, peningkatan kap-
asitas dilakukan kepada masyarakat dan stake 
holder dengan cara sosialisasi secara sinam-
bung mengenai pengetahuan kebencanaan, 
langkah-langkah evakuasi dan penyelamatan 
diri ketika terjadi bencana, dan alangkah baikn-

ya dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. 
Kerjasama yang erat antarpemerintah, swas-

ta dan masyarakat harus terus dijalin dan diting-
katkan dalam mengantisipasi kejadian bencana 
termasuk membuat berbagai skenario untuk ke-
siapan semua lini ketika terjadi krisis.Komunika-
si yang baik dan kerja sama erat antar lembaga, 
instansi terkait serta masyarakat akan membuat 
kita semakin kuat dan siap. 

Oleh karena itu, Badan Geologi senantiasa 
melakukan komunikasi dan menjalin kerja sama 

lebih intensif lagi dengan berbagai intansi baik 
BMKG, BNPB, LIPI, BPPT, Kementerian PUPR, 
Kementerian ATR, Bappenas, Perguruan Tinggi 
Asosiasi maupun Pemerintah Daerah. Badan 
Geologi, siap setiap saat membantu pemer-
intah melakukan mitigasi dan juga akan selalu 
melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada 
masyarakat tentang kebencanaan geologi se-
cara intensif dan sinambung untuk meningkat-
kan kesiapsiagaan dan kapasitas dalam mengh-
adapi bencana geologi.

https://kaltim.tribunnews.
com/2018/10/09/5-fakta-
terbaru-gempa-dan-tsunami-
sulteng-warga-palu-panik-ada-
gempa-susulan-52-selasa-pagi
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perbukitan tua bergelombang, yang masuk 
Formasi Ulakan. Di lereng timurnyaada lapisan 
lava bagian dari Kelompok Kondangdia. 
Sementara Kelompok Batuan Budakeling 
ditemukan di tenggara, berupa bukit-bukit soliter 
tapal kuda. Pada ketinggian 1.063 meter selatan 
puncak terdapat batuan basaltis. Sedangkan di 
baratnya ada batuan hasilletusan Gunung Batur 
Tua berbatasan dengan produk letusan Agung.

Kawahnya ada di puncak. Sebelum letusan 
1963 pematangnya berukuran 520 x 375 meter. 
Dasar kawahnya berukuran 260 x 200 meter. 
Setelah meletus, ukuran kawahnya berpematang 
625 x 425 meter, sedangkan dasar kawah 
berukuran 250 x 125 meter (Kusumadinata, 
1979).

Gunung Agung jarang meletus. Menurut 
sejarahnya, sejak tahun 1800Agung meletus 
empat kali. Pola dan sebaran hasil erupsi lampau 
sebelum tahun 1808, 1821, 1843, dan 1963 
menunjukkan tipe letusan yang hampir sama, 
diantaranya adalah bersifat eksplosif (letusan, 
dengan melontarkan batuan pijar, pecahan lava, 
hujan piroklastik dan abu), dan efusif berupa 
aliran awan panas, dan aliran lava.

Letusan terakhirnya terjadi pada 17 Maret 
dan 16 Mei 1963. Letusan ini tergolong letusan 
berskala besar. Letusannya membawa serta 
lava pijar dan kolom api setinggi 10 kilometer. 
Abunya bahkan menutupi bandara Surabaya, abu 
halusnya mencapai Jakarta yang berjarak 1.000 
km. Letusan ini telah merenggut lebih dari 1000 
korban jiwa. Banjir lahar kemudian menyusul, 
menewaskan 200orang di lereng selatan 
Agung, diperparah dengan gempa bumi yang 
mengguncang pada 18 Mei 1963. Gunung Batur 
meletus September 1963 hingga Mei 1964.

Letusan Agung, menurut penelitian MP Meinel 
dan AB Meinel, mengubah langit sore di Arizona 
jadi tersepuh emas pada akhir September 1963. 
Pemandangan senja keemasan itu juga terlihat di 
Jerman dan bertahan hingga Maret 1964.

Pada 2017, Gunung Agung kembali aktif.Status 
normal dinaikkan menjadi waspada. Warga di 
sekitar Gunung Agung juga mulai dievakuasi.
Puncaknya, pada 22 September 2017, status 
Gunung Agung dinaikkan dari siaga menjadi 

Agung
Aktif Lagi

Gunung Agung yang masuk wilayah 
Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, 
ini merupakan gunung terbesar dan tertinggi 
di Pulau Bali. Ketinggiannya mencapai 3.142 
meter. Gunung strato yang diamati dari 
Rendang, Budakeling, dan  Batulompeh ini 
juga sangat disucikan penduduknya. Buktinya 
Pura Besakih, yang termasuk pura terbesar 
di Bali dibangun di Kecamatan Rendang, 
juga pura-pura  lainnya, seperti Pasar Agung.
Gunung tertinggi di Bali ini dipercaya sebagai 

perempatan agung atau sumbu Bumi yang 
menjadi persemayaman Hyang Tolangkir.

Dari jauh kerucut gunung yang dikenal 
juga sebagai Piek van Bali ini tampak teratur. 
Puncaknya gundul dan curam. Kakinyadi 
sebelah timurlaut dan baratdaya sampai ke 
bibir panati. Di sebelah tenggara terhalang 
oleh jajaran gunungkecil dan di baratlaut 
berbatasan dengan Gunung Batur karena 
dipisah lembah.

Bagian selatan dan tenggaranya merupakan 
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awas.Intensitas gempa vulkanik terjadi ratusan 
kali hingga Oktober 2017.Letusan freatik juga 
terjadi pada sekitar gunung tersebut. Hingga 
akhirnya terjadi erupsi pada 21 November 
2017, yang sebanyak 22 penerbangan 
membatalkan, mengubah arah, dan kembali ke 
bandara asal hingga Sabtu, 25 November 2017.

Memasuki tahun 2018, tepatnya pada 1 
Januari 2018, Agung kembali meletus. Teramati 
letusan dengan tinggi 1.500 meter dari puncak 
kawah, disertai warna asap kelabu. Kemudian 
pada 19 Januari dan 24 Januari 2018. Agung 
mengeluarkan abu vulkanik setinggi 1500 
meter dari puncaknya pada pukul 11.53 Wita, 
pada 13 Februari 2018. Kemudian pada 13 Juni 
2018 pukul 11:05 WITA meletus dengan tinggi 
kolom abu teramati ± 2.000 m di atas puncak 
(± 5.142 mdpl).

Pada 2 Juli 2018, Agung kembali meletus.
Letusan tercatat sampai 3 kali dengan tinggi 
kolom abu mencapai 2.000 meter di atas 
puncak kawah.Pada erupsi pertama, gempa 
letusan berlangsung 3 menit 47 detik dengan 
amplitudo maksimum 18 mm.Kolom abu 
teramati setinggi 1.000 m dan 700 meter di 
atas puncak. Kolom abu teramati berwarna 
kelabu dengan intensitas tebal condong 
ke arah barat.Gunung Agung di Kabupaten 
Karangasem, Bali kembali mengalami erupsi 
pada tanggal 30 Desember 2018 pukul 04.09 

WITA selama 3 menit 8 detik dengan amplitudo 
22 mm.

Kemudian, pada akhir tahun, tepatnya 
pada 30 Desember 2018, Agung meletus 
lagi. Menurut Press Release Erupsi G. 
Agung 30 Desember 2018, Badan Geologi 
menyatakan bahwa status aktivitas Gunung 
Agung masih berada pada Level III (Siaga) 
dengan rekomendasi zona perkiraan bahaya 
berada di seluruh area di dalam radius 4 km 
dari puncak. Zona Perkiraan Bahaya sifatnya 
dinamis dan terus dievaluasi dan dapat diubah 
sewaktu-waktu mengikuti perkembangan data 
pengamatan Gunung Agung yang paling aktual/
terbaru. Masyarakat yang bermukim dan 
beraktivitas di sekitar aliran-aliran sungai yang 
berhulu di Gunung Agung agar mewaspadai 
potensi ancaman bahaya sekunder berupa 
aliran lahar hujan yang dapat terjadi terutama 
pada musim hujan dan jika material erupsi 
masih terpapar di area puncak. Area landaan 
aliran lahar hujan mengikuti aliran-aliran sungai 
yang berhulu di Gunung Agung.

Dan secara umum, aktivitas letusan yang 
terjadi di tahun 2018 tidak terlalu tinggi 
intensitasnya serta dengan kuantitas yang 
sedikit. Demikian pula terhadap sektor 
pariwisata, letusan di tahun 2018 tidak 
berdampak signifikan terhadap kunjungan 
wisatawan ke Bali.

Pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018, 
pukul 18:46:35 WIB pulau Lombok digoncang 
gempabumi kuat dengan kekuatan atau 
magnitudo 7 Mw (moment magnitude). 
Kejadian ini merupakan gempabumi utama 
(mainshock). Sebelumnya pada hari Minggu 
tanggal 29 Juli 2018, terjadi gempabumi 
awal (foreshock) dengan kekuatan 6,4 Mw. 
Berikutnya pada hari Minggu tanggal 19 
Agustus 2018 pukul 11:06:13 WIB dan pukul 
11:10:22 WIB kembali Pulau Lombok dilanda 
gempabumi dengan kekuatan 5,4 Mw dan 
6,5 Mw. Puncaknya masih pada hari yang 
sama pukul 21.56.27 WIB Pulau Lombok 
kembali digoyang gempabumi kuat dengan 
magnitudo 7 Mw. Kejadian gempabumi dengan 

kekuatan 5,4 Mw dan 6,5 Mw ini dikategorikan 
gempabumi awal, dan kejadian gempabumi 
pada pukul 21.56.27 WIB dengan magnitudo 7 
Mw merupakan gempabumi utama. 

Kejadian gempabumi tanggal 5 Agustus 
2018 dengan magnitudo 7 Mw dan 
gempabumi tanggal 19 Agustus 2018 juga 
dengan magnitudo 7 Mw dapat disebut 
sebagai gempabumi kembar atau double 
mainshock/ doublet. Serangkaian kejadian 
gempabumi tersebut telah mengakibatkan 
bencana dahsyat di Pulau Lombok. Masyarakat 
Pulau Lombok menjadi sangat trauma dengan 
rentetan kejadian gempabumi tersebut sejak 
tanggal 29 Juli 2018 dan masih berlangsung 
hingga Bulan Agustus 2018.

Gempa 
     Dahsyat
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Gambar . Pusat gempa bumi Lombok tanggal 29 Juli, 5 
Agustus, 9 Agustus dan 19 Agustus 2018
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Hal tersebut akibat dari kenyataan bahwa Pulau Lombok dan sekitarnya (Bali dan 
Sumbawa) secara tektonik berada pada zona subduksi lempeng Indo-Australia di bagian 
selatan dan pada bagian utara pulau-pulau tersebut berkembang struktur geologi aktif 
berupa Zona Patahan Naik Busur Belakang Flores berarah relatif barat-timur. 

Pulau Lombok, Bali dan Sumbawa juga dipisahkan oleh adanya patahan mendatar 
yang menyebabkan adanya segmen-segmen patahan pada daerah tersebut. Aktivitas 
struktur geologi di wilayah ini cukup intensif ditandai dengan seismisitas yang tinggi. Hal 
tersebut juga dibuktikan oleh adanya beberapa kejadian gempa besar di Pulau Lombok 
dan sekitarnya. Beberapa sumber gempa bumi di wilayah Pulau Lombok yaitu Subduksi 
Megathrust, Patahan Naik Busur Belakang Flores, Patahan Lombok, Patahan Alas, 
Mojo, Dompu, dan Sape. Juga Pulau Lombok merupakan tubuh Gunungapi Rinjani yang 
tergolong sebagai gunungapi tipe A, artinya gunungapi tersebut pernah meletus setelah 
tahun 1.600.

Gambar. Tektonik regional Pulau Lombok dan sekitarnya

Keadaan kegeologian Lombok yang sedemikian unik tersebut 
menyebabkan Pulau Lombok merupakan salah satu daerah rawan 
gempabumi dan tsunami di Indonesia. Sebaran kegempaan Pulau Lombok 
terletak di laut dan di darat. Sebagian besar sebaran kegempaan tersebut 
tersebar di Samudera Hindia selatan Pulau Lombok, sebagian lainnya 
tersebar di Laut Flores utara Pulau Lombok dan di daratan. Beberapa kejadian 
gempabumi di Pulau Lombok bersifat gempabumi merusak (destructive 
earthquake), artinya kejadian gempabumi tersebut telah mengakibatkan 
terjadinya bencana.

Akibat gempa bumi dahsyat pada Juli-Agustus 2018 di Lombok tersebut 
Kejadian gempabumi tanggal 29 Juli 2018 telah mengakibatkan terjadinya 
korban jiwa, kerusakan bangunan, serta bahaya ikutan gempabumi berupa 
retakan tanah dan gerakan tanah atau longsoran. Bencana terparah melanda 
Kecamatan Sambelia dan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sehingga 
kejadian gempabumi tanggal 29 Juli 2018 dapat disebut sebagai gempabumi 
Lombok Timur. Hal ini disebabkan wilayah tersebut terletak dekat dengan 
lokasi pusat gempabumi. Kecamatan lainnya yang mengalami kerusakan 
di Kabupaten Lombok Timur adalah Kecamatan Pringgabaya, dan Aikmel. 
Beberapa bangunan juga mengalami kerusakan di Kabupaten Lombok Utara 
yaitu di Kecamatan Bayan, Kayangan, dan Gangga. Data Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 20 orang meninggal, 
365 orang luka-luka, dan ribuan rumah mengalami rusak berat akibat kejadian 
gempabumi tanggal 29 Juli 2018. Goncangan gempabumi terasa sangat kuat 
dan di Kecamatan Sambelia dan Sembalun mencapai skala VII hingga VIII MMI 
(Modified Mercally Intensity). 

Kejadian gempabumi tanggal 29 Juli 2018 mengakibatkan terjadinya 
retakan tanah dan juga memicu terjadinya gerakan tanah atau longsoran. 
Retakan tanah berarah barat – timur terdapat di Dusun Melempo, Desa Obel-
obel, Kecamatan Sambelia dan Desa Sajang, Kecamatan Sembalun. Retakan 
tanah di daerah Sajang cukup panjang dimensinya, mencapai sekitar 200 
meter dan mengakibatkan kerusakan bangunan yang dilewatinya. Gerakan 
tanah terdapat  pada jalur pendakian gunung Rinjani dan longsoran kecil di 
pemukiman warga di Dusun Ketapang, Desa Madayin, Kecamatan Sambelia.

Kejadian gempabumi tanggal 5 Agustus 2018 telah mengakibatkan 
terjadinya bencana di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok 
Barat, Lombok Tengah dan Kota Mataram. Dampak kejadian gempabumi 
tanggal 5 Agustus 2018 lebih besar dibanding kejadian gempabumi tanggal 
29 Juli 2018 dan 19 Agustus 2018. Bencana terparah terletak di Kabupaten 
Lombok Utara, sehingga kejadian gempabumi tanggal 15 Agustus 2018 dapat 
disebut gempabumi Lombok Utara. Berdasarkan data BNPB (hingga tanggal 
17 Agustus 2018) dampak dari kejadian gempabumi Lombok Utara tanggal 
19 Agustus 2018 mengakibatkan 483 orang meninggal, 1.054 orang luka-luka, 
81.813 rumah penduduk mengalami kerusakan, 471 fasilitas umum rusak, 
dan 431.416 jiwa mengungsi. Sebagian besar korban meninggal, luka-luka, 
bangunan rusak terdapat di Kabupaten Lombok Utara. Korban meninggal di 
Kabupaten Lombok Utara mencapai 404 orang.
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Penyelidikan Pascagempa
Atas kejadian gempa bumi dahsyat pada Juli-Agustus 2018 

di Lombok tersebut, Badan Geologi turut berperan dalam 
penanganan kebencanaan tersebut. Di antaranya dengan 
menerjunkan tim tanggap darurat. Di antara beberapa 
temuan di lapangan pada saat penyelidikan pascagempa bisa 
diuraikan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan lapangan kejadian gempabumi Lombok 
Utara tanggal 5 Agustus telah mengakibatkan adanya bahaya 
gempabumi berupa sesar minor permukaan (minor surface 
rupture), retakan tanah, likuifaksi dan gerakan tanah/ 
longsoran. Sesar minor permukaan ditemukan di Desa 
Sambik Bengkol, Kecamatan Gangga; Dusun Beraringan, 
Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan; dan Desa Selengan, 
Kecamatan Kayangan. Sesar minor permukaan dan retakan 
tanah yang ditemukan pada  ketiga daerah tersebut secara 
umum berarah barat – timur. Panjang dari sesar minor 
tersebut bervariasi antara 250 meter hingga 500 meter. 
Semua bangunan yang dilalui oleh sesar permukaan 
mengalami rusak berat hingga roboh. Sesar minor permukaan 
tersebut dominan berarah barat – timur, mengindikasikan 
gerakan vertikal dengan off set vertikal di Desa Sambik 
Bengkol, Kayangan dan Selengan bervasiasi antara 2 cm 
hingga maksimal 50 cm.

Retakan tanah ditemukan di Kecamatan Pemenang, 
Tanjung, Gangga, dan Kayangan, Kabupaten Lombok 
Utara. Arah retakan tanah bervariasi, yaitu barat – timur, 
utara – selatan dan barat laut – tenggara. Retakan tanah 
yang terdapat di Kecamatan Gangga dan Kayangan telah 
mengakibatkan kerusakan jalan. 

Lokasi likuifaksi tersebar di Kecamatan Gangga, Kayangan 
dan Bayan. Likuifaksi dengan jenis sand boil dan spreading 
lateral teramati di Kecamatan Gangga, Kayangan dan Bayan. 
Likuifaksi jenis sand boil dicirikan adanya bukit pasir dimensi 
kecil, sedangkan jenis spreading lateral dicirikan adanya pasir 
halus yang keluar melalui celah retakan tanah yang telah 
terbentuk. Likuifaksi ini mengontrol kerusakan bangunan dan 
juga jalan. Gerakan tanah ditemukan di Kecamatan Gangga, 
Kayangan dan Bayan. Gerakan tanah yang terjadi merupakan 
tipe longsoran dengan bidang gelincir berbentuk planar. 
Materialnya berupa tuff pasiran yang bersifat lepas, sehingga 
rentan terjadinya gerakan tanah bila dipicu goncangan 
gempabumi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, skala intensitas 
maksimum kejadian gempa bumi tersebut melanda daerah 
Lombok Utara yang mencapai skala intensitas VIII MMI 

Kejadian gempabumi tanggal 19 Agustus 
2018 menghasilkan goncangan kuat sehingga 
mengakibatkan terjadinya korban jiwa, luka-
luka, kerusakan bangunan, dan bahaya ikutan 
gempabumi. Kerusakan bangunan akibat 
kejadian gempabumi ini dominan di Kabupaten 
Lombok Timur yaitu Kecamatan Sambelia 
(Desa Labuan Pandan dan Desa Padak Guar) 
serta Kecamatan Pringgabaya (Desa Labuhan 
Lombok, Apitaik dan Batuyang). Kerusakan 
bangunan juga terdapat di Kabupaten Lombok 
Utara yaitu di Kecamatan Kayangan. Sebaran 
kerusakan bangunan juga terjadi di Kabupaten 
Sumbawa Barat dan Kota Sumbawa Besar. 
Bahaya ikutan kejadian gempabumi tanggal 
19 Agustus 2018 juga muncul, yaitu retakan 
tanah di Labuhan lombok, Desa Labuan 
Pandan dan Desa Sugian, Kabupaten Lombok 
Timur; likuifaksi di Kecamatan Sambelia 

dan Pringgabaya dan gerakan tanah dipicu 
goncangan gempabumi di bukit Dandaun 
rinjani dan di Kokok Putih. Goncangan 
gempabumi terasa kuat di Lombok Timur 
yang mencapai skala intensitas VIII MMI. 
Berdasarkan data dari BNPB hingga tanggal 27 
Agustus 2018 yang merupakan data gabungan 
dari serangkaian kejadian gempabumi di 
Lombok, korban jiwa mencapai 559 orang, 
1.478 orang luka-luka, dan 373.329 jiwa masih 
mengungsi. Masyarakat di Pulau Lombok 
terutama di Kabupaten Lombok Utara dan 
Lombok Timur yang merasakan goncangan 
gempabumi kuat sangat trauma dengan 
rentetan kejadian gempabumi tersebut. 
Sebagian masyarakat masih tidur di tenda 
– tenda pengungsian karena khawatir akan 
muncul kembali gempabumi kuat.

(Modified Mercally Intensity). 
Hal ini dicirikan oleh orang 
mengemudi mobil terganggu, 
terjadi kerusakan pada 
bangunan-bangunan yang kuat 
karena terdapat bagian-bagian 
yang runtuh, tangki air yang 
berada di atas berputar atau 
jatuh, rangka rumah berpindah 
dari fondasinya, dinding-dinding 
yang tidak terikat dengan baik 
jatuh atau terlempar, ranting 
pohon patah dari dahannya, 
tanah yang basah dan lereng 
yang curam terbelah, terjadi 
retakan tanah, pergeseran 
tanah, likuifaksi dan gerakan 
tanah yang dipicu goncangan 
gempabumi.

Gambar. Peta Intensitas 
Gempa Bumi Lombok 
tanggal 19 Agustus 2018
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Gambar . Peta Dampak Gempa bumi tanggal 19 Agustus 2018

Selama melaksanakan 
kegiatan tanggap darurat 
bencana gempa bumi, 
disamping melakukan 
pemetaan dan pemeriksaan 
dampak gempa bumi 
Lombok Utara, tim juga 
melakukan koordinasi dan 
diskusi tentang mitigasi 
gempa bumi dengan 
BNPB, Posko ESDM, BPBD 
Kabupaten Lombok Utara, 
pengukuran mikrotremor 
untuk mengetahui 
karakteristik tanah di daerah 
bencana, dan sosialisasi 
gempa bumi secara 
langsung kepada masyarakat 
dan aparat pemerintah 
setempat di daerah 
bencana.
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Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan 
Pasca Gempa Lombok

c.  Perlu diwaspadai apabila terjadi 
hujan lebat dibagian hulu, sehingga 
dimungkinkan akan membawa 
material banjir bandang.

3. Retakan atau surface repture terjadi 
Tanah lapukan, tufa, pasir tufa, pasir, 
lanau, kerikil, dan bahan rombakan 
dengan lebar retakan dominan 0.01-0.05 
meter, pada beberapa tempat mencapai 
0.5 meter perlu diperhatikan bahwa :

a.  Retakan akan tertutup secara alami; 
b.  Pendirian bangunan sebaiknya 

diletakkan pada bagian kiri atau kanan 
retakan, bila tetap akan didirikan 
bangunan diatasnya maka perlu 
dilakukan penutupan retakan (diurug 
dan dipadatkan);

c.  Perlu diwaspadai retakan dengan 
bentuk tapal kuda yang terjadi dekat 
bantaran sungai atau retakan pada 
permukaan tanah yang memiliki beda 
ketinggian lebih dari 2 m dengan 
tanah sekitarnya karena dapat memicu 
terjadinya gerakan tanah.

4. Gerakan Tanah terjadi pada bahan 
rombakan, tufa,  pasir tufa, breksi tufa, 
dan breksi. Jenis gerakan tanah dapat 
berupa: longsoran lereng (slope failure) 
terjadi pada batuan yang mengandung 
tufa yang rapuh, dan kelerengan 30-70% 
dan Jatuhan batuan (rock fall) terjadi 
pada batuan breksi yang terkekarkan, 
dan kelerengan 70-140%. Disarankan:

a.  Untuk mencegah terjadinya gerakan 
tanah agar dilakukan perbaikan dan 
penguatan lereng;

b.  Dilakukan monitoring terhadap gejala 
gerakan tanah, terutama pada daerah 
pemukiman dan infrastruktur vital.

5. Tsunami terjadi di pesisir pantai dan 
muara sungai dengan tinggi landaan 
tsunami 0 s.d. 5 meter, sehingga perlu 
dibuatkan jalur dan tempat evakuasi.

Sementara rekomendasi terkait  sumber 
daya geologi yang dapat disampaikan adalah 
antara lain:

1.  Potensi airtanah berupa Mataair, 
sumur dangkal, sumur bor dalam 
berair sepanjang tahun dengan 
kualitas cukup baik, namun:

a.Mataair dan sumur dangkal yang 
keruh akan jernih kembali secara 
alami

b. Sumur dangkal yang airnya hilang 
karena tertutup pasir, perlu 
dilakukan pembersihan agar airnya 
muncul kembali.

2.  Bahan galian bersumber dari breksi 
gunungapi dan lava, pasir kerikilan, 
dan lempungan - lanau pasiran, saat ini 
sudah ada penambangan aktif, Dapat 
digunakan untuk bahan baku urugan, 
bangunan, pondasi, perbaikan jalan 
dan jembatan.

3.  Geosite dengan memanfaatkan batuan 
breksi gunungapiu dan lava, Terdapat 
22 geosite yang sudah ditetapkan 
sebagai Unesco Global Geopark Rinjani 
(2018). Pasca gempabumi Lombok 
2018 geosite masih dalam kondisi baik, 
dan masih dapat dimanfaatkan untuk 
pengembangan pariwisata.

Retakan tanah di jalan raya Kecamatan Kayangan, 
Kabupaten Lombok Utara.

Selain itu, seiring Inpres No. 5 tahun 
2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di 
Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok 
Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten 
Lombok Timur, Kota Mataram, dan Wilayah 
Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
sebagai kementerian teknis mempunyai tugas 
khusus, yakni menjamin ketersediaan listrik 
dan bahan bakar minyak;  melakukan kajian 
daerah rawan gempa bumi dan memberikan 
rekomendasi; dan berkoordinasi dengan Kepala 
BNPB, Menteri PUPR, dan Pemerintah Daerah, 
Badan Geologi sebagai salah satu bagian dari 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
mempunyai tugas untuk melakukan kajian 
daerah rawan gempa bumi dan memberikan 
rekomendasi. Pada tanggal 26 Agustus s.d. 2 
September 2018, Badan Geologi menurunkan 
2 tim untuk penyelidikan geologi teknik dan 
geologi lingkungan pasca gempa Lombok. 

Evaluasi geologi lingkungan ini dimaksudkan 
untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 
faktor-faktor geologi lingkungan yang 
meliputi aspek topografi, sifat fisik dan 
keteknikan batuan/tanah, struktur geologi, 
kondisi hidrogeologi, dan bencana alam 
yang harus diperhatikan dalam perencanaan 
pembangunan fisik pasca bencana. Adapun 
tujuannya untuk memberikan masukan 
informasi geologi, baik yang bersifat 
pendukung (sumber daya geologi) maupun 
sebagai kendala (bencana geologi)   terhadap 
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 
gempabumi Lombok 2018.

Konsep utama geologi lingkungan 
untuk pengembangan wilayah sebaiknya: 
mengoptimalkan penggunaan lahan, 
penggunaan sumber daya dan mengurangi 
risiko bencana serta berwawasan lingkungan 
dan berkelanjutan. Sedangkan peta tematik 
yang menjadi dasar antara lain:Peta Kemiringan 

Lereng, Peta Morfologi, Peta Sebaran Tanah 
dan Batuan, Peta Hidrogeologi, Peta Sebaran 
Bahan Galian Bangunan, Peta Geologi Teknik, 
Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi, 
Peta Mikrozonas, Peta Zona Likuifaksi, Peta 
Kawasan Rawan Bencana Gunungapi, Peta 
Kerentanan Gerakan Tanah, dan Peta Kawasan 
Landaan Tsunami.

Hasil dari evaluasi geologi lingkungan 
ini dituangkan dalam Peta  Rekomendasi 
Geologi Lingkungan Untuk Rehabilitasi Dan 
Rekonstruksi Pasca Gempabumi Lombok. 
Dengan rekomendasi terkait  bencana geologi 
antara lain:

1. Likuifaksi terjadi pada tanah lapukan, 
tufa, pasir, lanau, dan kerikil dengan muka 
air tanah kurang dari 7 meter disarankan 
agar:

a.  Pada lokasi likuifaksi yang kejadiannya 
sama/ berhimpit dengan retakan, 
sebaiknya pondasi bangunan harus 
lentur/fleksibel (contoh: rumah 
panggung); 

b.  Pondasi bangunan sebaiknya tidak 
diletakkan pada tanah pasir yang jenuh 
air, namun bila pondasi tetap didirikan 
pada tanah tersebut, maka tanah pasir 
ini perlu dikupas dan diganti dengan 
tanah lempung plastis;

c.  Untuk bangunan yang menampung 
banyak orang dan/atau  infrastruktur 
vital maka harus memperhatikan 
bangunan tahan gempa serta 
dilakukan kajian geologi teknik/ 
likuifaksi (SNI 1726: 2012)

2. Banjir bandang terjadi pada tekuk lereng 
hingga pedataran bagian muara sungai 
disarankan agar:

a.  Dilakukan monitoring di sepanjang 
sungai secara berkala untuk mencegah 
terjadinya pembendungan alami; 

b.  Tidak melakukan alih fungsi lahan di 
bagian hulu sungai;
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Gempabumi berkekuatan 7,4 Mw yang meluluhlantakan wilayah pesisir Teluk Palu pada 28 
September 2018. Goncangannya melanda wilayah Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten 
Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Mamuju bahkan 
hingga Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Makassar.

Gempa dahsyat itu juga memicu likuifaksi dan tsunami. Dua tempat yang paling nyata 
mengalami bencana ini adalah Petobo dan Balaroa di Kota Palu. Balaroa terletak di tengah-
tengah Sesar Palu-Koro. Saat terjadinya likuifaksi, terjadi kenaikan dan penurunan muka tanah. 
Beberapa bagian amblas 5 meter, dan beberapa bagian naik sampai 2 meter. Di Petobo, ratusan 
rumah tertimbun lumpur setinggi 3-5 meter. Setelah gempa, tanah di daerah itu dengan lekas 
berubah jadi lumpur yang dengan segera menyeret bangunan-bangunan di atasnya. Di Balaroa, 
rumah amblas, bagai terisap ke dalam tanah.

Sementara tsunami menerjang pantai, menghantam permukiman hingga gedung-gedung dan 
fasilitas umum. Data menyebutkan bahwa titik tertinggi tsunami tercatat 11,3 meter, terjadi di 
Desa Tondo, Palu Timur, Kota Palu. Sedangkan titik terendah tsunami tercatat 2,2 meter, terjadi 
di Desa Mapaga, Kabupaten Donggala.

Dengan kejadian bencana alam di Palu dan sekitarnya, Badan Geologi, ikut berperan 
membantu menyediakan data dan informasi dalam rangka rekonstruksi pasca bencana. 
Setelah terjadinya bencana alam Teluk Palu itu, Badan Geologi telah melakukan berbagai kajian 
kegeologian yang berkaitan dengan penyebab bencana alam, menyiapkan data untuk kebutuhan 
tanggap darurat, dan data untuk kebutuhan revisi rencana tata ruang wilayah.

Bencana Ganda 
di Teluk Palu
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Analisis Kejadian Bencana 
dari Aspek Geologi

Badan Geologi mengirimkan tim tanggap darurat 
dalam rangka melakukan analisis kejadian bencana dari 
aspek geologi yang mempengaruhi terjadinya bencana ini. 
Pengukuran geofisika dengan metode Ground Penetrating 
Radar (GPR) dan mikrotremor dilakukan untuk mengetahui 
struktur bawah permukaan dan kerentanan tanah dan batuan 
akibat getaran. Dengan kesimpulan bahwa Kota Palu dan 
sekitarnya merupakan wilayah yang rentan terhadap bahaya 
gempabumi dan bencana ikutan lainnya. 

Oleh karena itu, pengembangan wilayah ini harus 
memperhatikan aspek geologi. Data-data geologi dan 
geofisika menunjukkan bahwa wilayah Kota Palu dan 
sekitarnya memiliki karakteristik yang relatif kompleks 
dan sangat disarankan agar diperhitungkan sebagai 
pertimbangan utama dalam pengembangan wilayah.
Pengembangan infrastruktur dan pemukiman penduduk 
sebaiknya menghindari daerah sempadan sepanjang patahan 
aktif Palu-Koro dan mewaspadai wilayah-wilayah sekitar 
kelurusan patahan. Selain itu, pembangunan insfratruktur 
dan pemukiman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya harus 
berpedoman kepada SNI Bangunan Tahan Gempa Bumi.

Kemudian ada pemetaan dan penelitian seismotektonik di 
daerah Palu dan sekitarnya telah ditentukan 13 segmentasi 
patahan aktif Palu-Koro, dengan potensi kekuatan 
gempabumi maksimum 7 MW. Hasilnya berupa nilai-nilai 
kuantitatif segementasi patahan aktif ini dapat dipakai 
sebagai data dasar analisis dalam perhitungan potensi 
bencana gempabumi PSHA dan DSHA. Besar kecilnya 
kekuatan gempabumi segementasi patahan aktif adalah 
merupakan indeks potensi risiko gempabumi di kawasan ini.

Sementara dari kajian genetikanya oleh Tim Badan 
Geologi, peristiwa gempabumi itu diawali oleh adanya 
rangkaian gempabumi-gempabumi foreshock, yang 
berasosiasi dengan patahan berarah baratdaya-timurlaut 
dan relatif utara-selatan. Hasil analisis kegempaan pada 
gempabumi tanggal 28 September 2018 menunjukkan 
terjadi di sepanjang patahan aktif Palu-Koro sisi timur, 
dengan panjang ± 160 km yang terdiri atas tiga segmen 
yakni 2 Segmen Patahan Aktif Tambu-Talise-Bora dengan 
panjang 130 km dan 1 segmen Patahan Aktif Gumbasa-
Kulawi dengan panjang ± 30 km.Gempabumi tersebut 
diawali adanya gempabumi-gempabumi foreshock di kedua 
sisi barat dan timur lajur Patahan Palu-Koro. Segmentasi 
Patahan Aktif Tambu-Talise-Bora dengan segmentasi Patahan 
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Aktif Gumbasa-Kulawi terpotong oleh Sistem 
Patahan Aktif Palolo, dengan arah baratlaut-
tenggara.

Berkaitan dengan dampak guncangan 
gempabumi, Tim Badan Geologi menemukan 
bahwa Kabupaten Donggala, Sigi dan Kota Palu, 
merupakan wilayah rawan gempabumi karena 
terletak dekat dengan sumber gempabumi 
yaitu sesar Palu Koro. Gempabumi tanggal 28 
September 2018 diakibatkan oleh aktivitas 
sesar Palu Koro. Kemudian, skala intensitas 
gempabumi maksimum terjadi di daerah Jono 
Oge, Kabupaten Sigi yang mencapai skala IX 
MMI dicirikan adanya tanah bergelombang, 
retakan tanah dan kerusakan bangunan yang 
merata. Daerah di sekitar pusat gempabumi, 
wilayah pesisir Donggala utara, sebagian 
Kabupaten Sigi dan Kota Palu berada pada 
skala intensitas VIII MMI. Dampak dari 
gempabuminya relatif bersesuaian dengan 
peta KRB gempabumi yang disusun oleh 
PVMBG BG tahun 2012. Kerusakan bangunan 
yang terjadi akibat gempabumi disebabkan 
oleh beberapa faktor yaitu: jarak yang dekat 
dengan sumber gempabumi, guncangan 
gempabumi kuat, bangunan yang dirancang 
tidak tahan gempabumi, terletak pada jalur 
sesar permukaan, retakan tanah dan lokasi 
likuifaksi serta terletak pada endapan Kuarter.

Menurut kajian Tim Badan Geologi, 
guncangan yang diakibatkan oleh gempabumi 
28 September itu memiliki nilai maksimum 
yang besar. Hal ini dibuktikan oleh parahnya 
kerusakan bangunan dan struktur yang ada 
di wilayah Palu-Donggala secara umum. Hasil 
kajiannya memperlihatkan bahwa aspek 
regolith atau geologi lokal di dalam analisis 
bahaya seismik mempunyai peran penting 
dan memberikan perbedaan yang signifikan 
antara nilai percepatan di batuan dasar dan 
di permukaan. Tingkat bahaya meningkat 
di banyak tempat tergantung pada aspek 
geomorfologi daerah tersebut. Daerah yang 
memiliki nilai rata-rata kecepatan geser hingga 
30 m (Vs30) yang rendah akan memiliki 
guncangan yang lebih besar dibandingkan 
daerah yang memiliki Vs30 yang lebih tinggi. 

Dengan demikian, Kota Palu lebih rentan 
terhadap gelombang gempabumi perioda 
panjang kecuali di sepanjang sesar.

Analisis percepatan respon spektra 
juga menunjukkan bahwa amplifikasi dan 
deamplifikasi dapat terjadi sebagai konsekuensi 
dari adanya variasi sifat fisis tanah atau batuan 
permukaan dan ketebalan sedimen. Dari 
hasil pemodelan dapat disimpulkan bahwa 
deamplifikasi terjadi pada PGA dan SA0.2 di 
daerah dengan jarak kurang dari 10 km dari 
sesar penyebab gempabumi. Deamplifikasi 
PGA terjadi di daerah dengan Vs30 < 240 m/s 
dan kedalaman batuan dasar lebih dari 450 
meter, sedangkan deamplifikasi SA0.2 terjadi di 
daerah dengan Vs30 < 290 m/s dan kedalaman 
batuan dasar > 240 meter.

Tim Tanggap Darurat Badan Geologi juga 
melakukan pengukuran mikrotremor di 
beberapa lokasi yang mengalami kerusakan 
berat (Hotel Mercure MC04), likuifaksi 
(Balaroa MC08-MC10) serta lokasi yang tidak 
mengalami kerusakan (MC05-MC07, MC01-
MC03). Kesimpulan sementara yang dapat 
diambil, kecuali untuk Balaroa dan Petobo, 
adalah sebagai berikut: Kerusakan bangunan 
perumahan rakyat (1-2 lantai) di Kota Palu 
diakibatkan besarnya percepatan pada SA0.2 
karena letak Kota Palu yang sangat dekat 
bahkan dilintasi oleh sesar penyebeb gempa 
bumi. Kerusakan parah yang menimpa Hotel 
Mercure (5 lantai) dan Hotel Roa-Roa (> 10 
lantai) diakibatkan besarnya guncangan pada 
spektra SA0.5 dan SA1.0. Besarnya guncangan 
pada spektra tersebut sangat dipengaruhi oleh 
faktor amplifikasi. Besarnya amplifikasi pada 
SA0.5 (amplifikasi 2 kali) dan SA1.0 atau lebih 
(amplifikasi 3 kali atau lebih) sangat dikontrol 
oleh endapan tebal sedimen pengisi Cekungan 
Palu.

Tim pun melakukan pengamatan dan 
pengukuran pergeseran pada gempabumi pada 
28 September berdasarkan hasil survei secara 
langsung di lapangan pada 29 September 
hingga 12 Oktober 2018. Tujuannya untuk 
memberikan informasi data pergeseran dan 
kaitannya dengan sebaran sesar aktif Palu-

Koro. Hasilnya dapat disimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut: Pertama, kejadian gempabumi 
tersebut mengakibatkan adanya sesar 
permukaan sebagai jalur sesar aktif Palu Koro 
yang tersebar memanjang mulai dari Teluk Palu 
ke selatan hingga daerah Sigi. Panjang sesar 
yang bergerak dari lokasi pusat gempabumi 
hingga lokasi terdampak diperkirakan sekitar 
155 km dengan lebar zona sesar sekitar 40 Km.

Kedua, pergeseran yang ditemukan dominan 
pergeseran horizontal berarah mengiri dengan 
nilai bervariasi antara 2 cm (di daerah Sigi 
Biromaru) hingga 580 cm (di Desa Pawunu, 
Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi). Ketiga, 
gempabumi tersebut telah menggerakkan tiga 
segmen, yaitu segmen Donggala Utara, Palu 
dan Sulaki. Keempat, jalur sesar permukaan 
telah mengakibatkan kerusakan bangunan, 
sehingga direkomendasikan untuk dijasikan 
jalur hijau sepanjang jalur dan zona sesar.

Adapun survei pascatsunami dilakukan 
oleh Tim Badan Geologi pada 4-6 Oktober 
2018 di sepanjang pantai Palu-Donggala. 
Survei diarahkan untuk memahami perilaku 
tsunami dan kerusakan akibat tsunami, serta 
kemungkinan sumber tsunami lainnya di 
samping gempabumi. Parameter-parameter 
tsunami seperti tinggi tsunami, tinggi 
rendaman dan jarak run-up dikumpulkan 
selama survei, ditambah dengan keterangan 
saksi mata.

Dengan demikian, sebaran tinggi rendaman 
di sepanjang pantai Kota Palu dan Donggala 
utara menunjukkan longsoran dapat terjadi 
di kedua sisi Teluk Palu dan daerah pesisir di 
dekat pusat gempabumi. Longsoran tersebut 
memicu tsunami lokal. Di dekat mulut 
teluk, pada titik C dan H (Gambar 3a) tinggi 
rendaman agak rendah bila dibandingkan 
dengan yang ada di dalam teluk. Mungkin 
di situlah sumber tsunami. Sumber tersebut 
bisa berupa longsoran atau sesar naik yang 
menghubungkan bagian selatan dengan 
bagian utara dari sesar permukaan. Bila hanya 
gempabumi yang dianggap sebagai penggerak 
tsunami, sesar gesernya menggerakkan 
daratan ke atas serta mendorong air menjauh 

dari dasar teluk, menciptakan gelombang 
pertama negatif di Kota Palu dan selama 
beberapa saat, gelombang positif tersebar 
kembali ke darat. Karena batimetri teluk, 
terjadilah gelombang tsunami positif yang 
tinggi.

Demikian pula ancaman gerakan tanah 
dan banjir bandang tidak terlepas dari 
perhatian Badan Geologi. Secara keseluruhan, 
menurut amatan tim, pasca gempabumi Palu 
potensi bencana susulan longsor dan banjir 
bandang jika dipicu hujan masih tinggi. Hal 
ini karena masih banyak potensi longsor yang 
masih menggantung di lereng, hulu sungai 
dan retakan-retakan jika terisi oleh air akan 
mengakibatkan potensi longsoran susulan. 
Dampaknya jika hujan deras material longsor 
tersebut akan turun. Longsoran-longsoran di 
bagian hulu bisa berkembang menjadi aliran 
bahan rombakan.

Dari sisi potensi likuifaksi, tim Badan Geologi 
menemukan bahwa daerah penyelidikan yang 
mempunyai muka air tanah dangkal (< 12 m) 
dan berpotensi terhadap terdinya likuifaksi 
berada pada wilayah Ujuna, Besusu, Palupi, 
Sunju, Binangga, Sibeli, Langaleso, Kalukubula, 
Petobo dan Jonpoye. Daerah penyelidikan 
sebagian besar memiliki potensi sangat tinggi 
terhadap likuifaksi, hal ini dapat dilihat dari 
besarnya nilai indeks potensi likuifaksi (LPI) 
yang menunjukkan kisaran nilai > 15. Oleh 
karena itu, penataan ruang terhadap kawasan 
pemukiman, industri dan bangunan vital 
lainnya sebaiknya ditempatkan pada area yang 
memiliki indeks potensi likuifaksi (LPI) < 5.
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Pemanfaatan Ruang Berbasis 
Geologi

Gempabumi yang diikuti fenomena tsunami 
dan likuifaksi pada 28 September 2018 itu 
telah membawa kerusakan baik material 
maupun nonmaterial yang sangat banyak. 
Dari sisi hidrogeologi, menurut amatan tim 
Badan Geologi, bila dilihat pada peta sistem 
hidrogeologi dan potensi air tanah CAT Palu 
dan sekitarnya (1991) maka terlihat bahwa 
daerah yang mengalami kerusakan likuifaksi 
dan gerakan tanah yang paling parah seperti di 
Desa Petobo, Balaroa dan lain-lain berada pada 
zona perbatasan antara sistem akuifer bebas 
dengan sistem akuifer tertekan.

Selain daerah yang terkena likuifaksi paling 
parah berada pada daerah batas antara sistem 
akuifer bebas dengan sistem akuifer tertekan, 
pola retakan-retakan pada lapisan tanah di 
permukaan juga memiliki pola yang hampir 
sama dengan batas zona kedua sistem akuifer 
tersebut. Hal ini menjadi penting bahwa zona 
perbatasan kedua sistem akuifer tersebut 
secara hidrogeologis adalah zona akumulasi air 
tanah dari aliran yang bersifat lateral (air tanah 
bebas) yang dikontrol oleh topografi (elevation 
head) dengan aliran air tanah vertikal ke atas 
yang dikontrol oleh tekanan (pressure head). 
Adanya aliran air irigasi juga memungkinkan 
menambah akumulasi air tanah pada zona 
tersebut melalui mekanisme infiltrasi air 
permukaan menjadi air tanah, terutama di 
Desa Petobo.

Dari sisi pemetaan sebaran kerusakan 
geologi permukaan ditemukan bahwa zona 
tingkat kerusakan sangat tinggi meliputi 
daerah yang terjadi surface rupture di bagian 
barat, memanjang dari utara (Palu Barat) 
hingga selatan (Gumbasa) serta daerah 
yang terdampak luas akibat likuifaksi seperti 
daerah Balaroa, Petobo, Jonooge, Sidondo, 
dan Sibalaya. Selain itu lokasi-lokasi di sekitar 
daerah terdampak likuifaksi luas seperti daerah 
selatan Balaroa, daerah Petobo (Palu selatan) 
hingga bagian selatan Jonooge di sekitar 
Sigibiromaru dan Dolo.

Zona tingkat kerusakan tinggi meliputi 
daerah Palu Timur, Palu Selatan, Sigibiromaru, 
Tanambulava hingga Gumbasa. Umumnya zona 
ini berada di luar zona tingkat kerusakan sangat 
tinggi. Pada zona ini masih dijumpai retakan-
retakan yang diperkirakan memiliki pola yang 
memanjang dari Petobo pada zona kerusakan 
sangat tinggi hingga Gumbasa. Selain itu 
zona ini terpetakan setempat-setempat pada 
beberapa daerah seperti daerah Palu Barat, 
Tatangga, dan Dolo.

Pada zona ini tidak mempertimbangkan 
kerusakan akibat tsunami. Zona tingkat 
kerusakan sedang umumnya sangat luas 
meliputi daerah pedataran-bergelombang di 
sepanjang Pantai Bawana, Ulujadi, Tawaeli, 

Palu Utara, Mantikulore, Palu Barat dan Palu 
Timur. Selain itu daerah pedataran di sekitar 
sepanjang Sungai Palu meliputi daerah 
Tatangga, Palu Selatan, Marowala, Dolo, Dolo 
Barat, Sigibiromaru, Tambulava, Dolo Selatan 
hingga Gumbasa.

Dengan demikian, daerah yang mengalami 
kejadian likuifaksi akibat gempa Donggala 28 
September 2018 dapat mengalami kejadian 
likuifaksi kembali apabila dipicu gempa dengan 
nilai percepatan gempa (g) yang sama atau 
lebih tinggi. Pada daerah sekitar aliran Sungai 
Purba memiliki potensi terjadinya likuifaksi, 
oleh karena itu diperlukan studi potensi 
likuifaksi di daerah ini.

Pemetaan mikrozonasi kerentanan bencana 

gempabumi juga dilakukan Badan Geologi. 
Hasilnya dapat disimpulkan adanya Zona 1, 
Zona 2 dan Zona 3. Zona 1 adalah zona yang 
tidak diizinkan dibangunnya fasilitas penting 
di dalamnya. Pada Zona 1 perlu dilakukan 
evaluasi ulang atas fasiltas bangunan yang 
ada. Demikian pula, penyesuaian ulang (retro-
fitting) fasilitas bangunan, studi geologi khusus, 
penyelidikan lokasi (site invstigation), dan 
rancangan khusus fondasi, perlu dilakukan 
pada Zona 1 ini.

Pada Zona 2 perlu dilakukan pemeriksaan 
kekuatan bangunan (kategorisasi risiko) dan 
penyesuaian ulang perlu dipertimbangkan. 
Adapun pada Zona 3 dapat ditempatkan 
struktur kategori risiko tinggi yang telah 
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direncanakan. Pengembangan kota juga 
direkomendasikan dapat dilakukan di zona ini.

Untuk keseluruhan zona dapat diprioritaskan 
pembangunan pada zona bahaya rendah, juga 
diprioritaskan relokasi dan penyesuaian ulang 
fasilitas bangunan pada zona bahaya tinggi, 
serta pemberlakuan dan penerapan regulasi 
kode bangunan yang mempertimbangkan 
dengan baik ancaman bahaya gelombang 
gempabumi.

Dengan demikian, pembangunan Kota 
Palu dan sekitarnya harus memperhitungkan 
dengan cermat kemungkinan keterulangan 
bencana terhadap keselamatan warga dan 
risiko generasi penerus. Pembangunan kotanya 
jelas harus direncanakan secara matang, 

sekaligus harus mempertimbangkan kondisi 
geologis, aspek kebencanaan, kearifan lokal, 
dan keselarasan dengan alam. Memang 
perubahan tata ruang mutlak dilakukan, 
tetapi seyogyanya disesuaikan dengan jejak 
kebencanaan pada kawasan terdampak 
parah, peta perkiraan rawan bencana (kondisi 
geologis terkini), dan penyesuaian rencana tata 
ruang.

Selain perencanaan tata ruang berbasis 
geologi, masyarakat juga harus dibekali dengan 
pengetahuan mengenai bencana itu sendiri 
berikut cara mitigasi bencana, agar saat 
terjadi bencana, masyarakat dapat langsung 
mengetahui dengan tepat langkah-langkah 
yang harus dilakukan.

Gambar. Lokasi titik 
survei pengamatan 
surface rupture, teramati 
didominasi dengan 
pergeseran mengiri 
ditemukan di wilayah Palu 
bagian barat (Gambar 
1). Pergeseran (offset) 
pada umumnya mengiri 
(sinistral offset) nilainya 
bervariasi antara 0,06 m 
hingga 5,15 m.

Gambar. Surface rupture di Desa Pawunu, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi. Pergeseran mengiri 4.6-5.8 m.

Gambar. Titik survei pengamatan likuifaksi
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Gambar. Peta tinggi rendaman tsunami (tsunami flow depth) di sejumlah titik di Kota Palu. Lingkaran berwarna menunjukkan 
intensitas tsunami dengan angka yang menunjukkan tinggi rendaman tsunami di titik pengukuran. Daerah yang berwarna 
merah muda adalah daerah yang terlanda tsunami. Daerah landaan tsunami diperoleh dari Digital Globe. Gambar. Peta Vs30 yang menggambarkan kekuatan fisik batuan (kanan atas), percepatan tanah puncak atau  PGA (kiri atas), 

percepatan spektra 0.2 detik (SA0.2, kanan bawah) dan percepatan spektra 1.0 detik (SA1.0, kiri bawah).
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Gambar.Beberapa titik gerakan tanah yang dipicu gempa bumi di wilayah Palu, Sili, dan Donggala.

Gambar.Peta Distribusi Longsor yang dipicu Gempa Bumi Palu pada Peta 
Zona Kerentanan Gerakan Tanah daerah Palu dan sekitarnya.
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Kawasan Selat Sunda termasuk koridor Sumatra dan Koridor Jawa dalam Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pada koridor Sumatra, kawasan 
perhatian investasi (KPI) yang terletak di Cilegon dengan fokus baja dan kawasan strategis 

nasional (KSN) Selat Sunda. Di sisi lain, wilayah Pesisir Selat Sunda memiliki kendala geologi 
yang sangat signifikan berkaitan aktivitas Gunung Anakkrakatau dan kegempaan yang sering 
menimbulkan bahaya geologi ikutan seperti tsunami dan longsor, sehingga dibutuhkan informasi 
geologi yang powerfull. 

Dalam kaitannya dengan bencana dahsyat yang melanda Selat Sunda pada 22 Desember 2018, 
dalam bentuk letusan Gunung Anakkrakatau dan tsunami yang diakibatkannya, tim dari Badan 
Geologi melakukan kajian geologi serta memberikan rekomendasi kegeologian dengan jalan 
langsung menerjunkan tim tanggap darurat ke lapangan. 

Berikut ini diuraikan beberapa hasil kajian yang dilakukan oleh tim Badan Geologi terkait dengan 
aktivitas kegunungapian Anakkrakatau serta tsunami yang merupakan bahaya geologi ikutan pasca 
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Dari kajian geologi regional Selat Sunda dan sekitarnya, diketahui 
bahwa Selat Sunda memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatra, dan 
menghubungkan Laut Jawa dan Samudra Hindia. Selat ini berarah 
timur laut–baratdaya, dan ke arah Samudra Hindia semakin lebar 
dan dalam. Pulau Jawa dan Pulau Sumatra sejak Miosen Akhir telah 
mengalami pemisahan. Selat Sunda diduga dialasi oleh batuan pra-
Kenozoikum. Batuan di bagian barat tersusun oleh batuan gunungapi 
Oligo-Miosen sampai Resen, batuan intrusi dan batuan sedimen 
Paleogen - Neogen; sedangkan di bagian timur batuannya tersusun 
oleh batuan gunungapi Oligo-Miosen, dan batuan gunungapi Kuarter; 
batuan sedimen Paleogene - Neogen. 

A B

Gambar. Hubungan Pulau Sumatra dan Pulau Jawa (Hall, 1997). A = Miosen Awal dan B = Miosen Atas.

Batuan yang mengalasi berumur pra-
Kenozoikum, dan yang termuda berumur 
Resen, tetapi padaumumnya didominasi 
oleh produk gunungapi, yang berumur Oligo-
Miosen sampai Resen. Pemunculan gunungapi 
mungkin dikontrol oleh sesar. Sesar-sesar yang 
berkembang di daerah ini merupakan sesar 
besar, masih aktif, dan terletak di pantai. Di 
Sumatra terdiri atas Sesar Semangko, Sesar 
Kotaagung, Sesar Panjang, dan Sesar Pantai 
Timur; di Jawa, sesar tidak berkembang, dan 
di tengah-tengah Selat Sunda terdapat Sesar 
Krakatau.

Sesar Semangko dan Sesar Kotaagung 
membentuk graben, yang sangat 
memungkinkan munculnya gunungapi baru, 
dan sangat potensial sumber gempabumi di 
bawah laut. Sesar Panjang yang merupakan 
sesar normal mendatar menganan, juga 

potensial subagai sumber gempabumi di 
bawah laut. Sesar Krakatau yang bersifat 
bukaan telah mengontrol pemunculan deretan 
gunungapi, yang berumur Miosen Atas sampai 
sekarang masih aktif. Sesar ini sangat mungkin 
memunculkan gunungapi baru, dan sangat 
potensial sebagai sumber gempabumi bawah 
laut. 

Selain sesar-sesar tersebut di atas, sebelah 
barat Selat Sunda terdapat tunjaman, dimana 
Lempeng Samudera Hinda bertumbukan 
dengan Lempeng Benua Eruasia. Tunjaman ini 
sangat potensial sebagai sumbr gempabumi 
bawah laut. Berdasarkan fakta di atas, di 
sepanjang pantai Selat Sunda terpengaruh 
tsunami besar. Maka di sepanjang pantai 
Selat Sunda, dan pulau-pulau kecil dirancang 
kembali pengembangannya, agar korban 
bencana tsunami dapat diminimalisir.

Geologi Regional 
Selat Sunda

Dari sisi geodinamikanya, daerah Selat Sunda yang 
merupakan daerah transisi antara zona subduksi 
frontal di selatan Jawa dan subduksi miring di Sumatra 
memiliki karakter yang unik, antara lain ditandai dengan 
hilangnya cekungan busur muka dan terbentuknya 
struktur horst dan graben. 

Interpretasi struktur geologi dengan menggunakan 
data seismik refleksi yang diakuisisi oleh industri dan 
institusi riset, diintegrasikan dengan data batimetri 
menjelaskan dinamika geologi daerah busur muka 
Selat Sunda. Kompleks prisma akresi, yang merupakan 
penerusan dari zona akresi Sumatra tersusun atas 
endapan cekungan busur muka yang terlipat dan 
tersesarkan. Sesar-sesar yang relatif lebih muda 
terbentuk di daerah yang sebelumnya merupakan 
bagian dari tinggian di daerah busur muka dan cekungan 
busur muka. Struktur-struktur yang berkembang di 
bagian horst dan graben tidak hanya berhubungan 
dengan sistem pull-apart, tetapi juga terkait dengan 
aktifitas volkanik-magmatik.

Gambar. Peta tektonik Indonesia barat(Kopp drr., 2001; Subarya drr., 2006).
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Gambar. Evolusi Krakatau (dimodifikasi dari Sudradjat, 1982)

Pola letusannya pun kini tercatat semakin 
teratur sejak tahun 2008. Letusan eksplosif dan 
efusif datang silih berganti setiap 2 tahun sekali 
dan membentuk sebuah pola. Pola yang konstan 
ini terus berlangsung hingga 2018. Sempat 
pada awal tahun 2017, tepatnya bulan Februari, 
tak biasanya Anakkrakatau mengeluarkan 
lava meluncur dan menuruni lereng, yang 
sesekali diawali dengan keluarnya lava fountain. 
Keluarnya lava fountain diikuti aliran lava ini 

adalah pertunjukan utama dalam suatu tahapan 
letusan gunungapi. Akhirnya pada sejak tanggal 
22 Desember 2018, Anakkrakatau benar-
benar meletus menghancurkan tubuhnya dan 
menjadi pemicu tsunami yang meluluhlantakan 
sebagian besar wilayah pesisir Selat Sunda. Kini, 
Anakkrakatau kembali pada bentuk tahun1950, 
berbentuk setengah lingkaran bagaikan tapal 
kuda.

Aktivitas kegunungapian yang berlangsung di 
Selat Sunda berasal dari Gunung Anakkrakatau. 
Gunung api ini berada diantara Pulau Panjang, 
Sertung, dan Pulau Rakata, Provinsi Lampung. 
Anakkrakatau disebut-sebut sebagai tempat 
yang baik karena dapat mempertemukan 
fenomena kearifan lokal, serta gabungan letusan 
efusis maupun eksplosif yang bisa dijelaskan 
secara sains. 

Anakkrakatau baru muncul ke permukaan 
sejak tahun 1927 dan sejak itu tumbuh besar 
dan mempesona. Ia adalah sisa sejarah panjang 
letusan Krakatau Purba yang berlangsung 
sejak abad ke-5, hingga letusan di tahun 1883 
yang hanya menyisakan Rakata, Panjang, dan 
Sertung. Hampir setiap tahun Anakkrakatau 
memperlihatkan aktivitas vulkanisme. 

Krakatau Dulu 
              dan Kini
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Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka pemantauan 
Anakkrakatau semakin berkembang dan semakin lengkap. Sistem pemantauan Anakkrakatau saat 
ini telah mampu mendeteksi gejala sebelum letusan, memantau pada saat letusan dan setelah 
letusan. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan aktivitas Anakkrakatau dan tingkat 
bahayanya secara cepat dan tepat.

Dari sisi pemantauan visual letusan Anak krakatau periode Juli - Desember 2018, diketahui 
bahwa letusan Anakkrakatau dimulai sejak 29 Juni 2018 berupa Letusan Vulcanian, kemudian 
didominasi oleh Letusan Strombolian dan diakhiri Letusan Surtseyan pada bulan Desember 2018. 
Fase letusan tahun 2018 itu mengakibatkan longsornya sebagian besar tubuh Anakkrakatau dan 
menyisakan kawah lama (somma) yang terbentuk pada tahun 1952.

Gambar. Letusan 
Surtseyan dan 
Morfologi Kawah 
Anakkrakatau 
tanggal 30 
Desember 2018. 
Foto diambil dari 
atas pesawat 
terbang oleh Iyan 

Mulyana.

Dari kronologi aktivivitas Anakkrakatau 
yang terjadi hingga saat ini dapat diterangkan 
sebagai berikut. Hingga tahun 2012, aktivitas 
Anakkrakatau diawali ketika rangkaian letusan 
yang berkomposisi magma basa teramati di 
Pusat Komplek Krakatau pada 29 Desember 
1927–18 Februari 1929, yang dinyatakan 
sebagai kelahiran Gunung Anakkrakatau. Sejak 
lahirnya, Anakkrakatau tumbuh cukup cepat 
akibat seringnya terjadi letusan hampir setiap 
tahun. Masa istirahat kegiatan letusannya 
berkisar antara 1 sampai 8 tahun dan rata-rata 
terjadi letusan 4 tahun sekali. Dari sejumlah 
letusan tersebut, pada umumnya titik letusan 
selalu berpindah-pindah di sekitar tubuh 
kerucutnya.

Adapun krisis Anakkrakatautahun 2018 
diawali dengan letusan yang terjadi pada 
tanggal 29 Juni 2018. Energi letusan tertinggi 
sepanjang 2018 terjadi pada periode 4 
September-8 Oktober. RSAM stasiun Sertung 
memperlihatkan amplitudo selama perioda 
22 – 25 Desember 2018 jauh lebih kecil 
dibandingkan September-Oktober. Perubahan 
volume Anakkrakatau diperkirakan berdasarkan 
perhitungan dan perbandingan antara data 
Digital Elevation Model dan perubahan 
morfologi selama 15-28 Desember 2018 dari 
citra satelit. Perubahan volume permukaan 
tubuh Anakkrakatautanggal 15-19 Desember 
2018 adalah 0,163 km3. 

Tanggal 23 Desember 2018 terlihat jejak 
longsoran di bagian barat daya–selatan 
dengan pengurangan volume sebesar 0,08 
km3.  Perbandingan citra satelit tanggal 27 dan 
28 Desember 2018 memperlihatkan adanya 

letusan lateral yang terjadi pada tanggal 26 
Desember 2018 dan volume material yang 
terlongsorkan akibat letusan lateral tersebut 
adalah sekitar 0,05 km3. Total volume 
longsoran tanggal 22 dan 26 Desember 2018 
diperkirakan 0,085 km3 dengan luas 1,3 km2. 

Namun, mekanisme pembangkit kejadian 
tsunami di Selat Sunda tanggal 22 Desember 
2018 masih menyisakan misteri. Jika peristiwa 
tsunami 22 Desember 2018 yang diduga 
terkait dengan longsoran sebagian tubuh 
Anakkrakataudisebabkan hanya oleh proses 
letusan Anakkrakatau maka diperlukan 
kekuatan letusan yang cukup besar untuk 
melongsorkan massa lebih dari 0,08 km3. 
Hipotesis yang dapat diajukan sebagai 
penyebab terjadinya tsunami 22 Desember 
2018 adalah longsoran massa yang dipicu 
oleh kombinasi gempa tektonik dan letusan 
gunungapi.

Dari sisi mitigasinya sebenarnya selama ini 
Anakkrakatau dipantau selama 24 jam oleh 
tim Badan Geologi melalui pos pengamatan 
gunung api di Banten dan Lampung dengan 
metode visual, seismik, deformasi, infrasound 
dan geokimia. Bahkan pemantauan 
Anakkrakatau tersebut telah dimulai sejak 
lahirnya gunungapi  tersebut. Metode-metode 
pemantauan di atas dilakukan baik secara 
menerus maupun secara berkala dalam selang 
waktu tertentu. Hasil akhir dari pemantauan 
ini adalah berupa evalusi dan penetapan 
tingkat aktivitas (status) Anakkrakatau dan 
rekomendasi dari Badan Geologi berkaitan 
dengan tingkat aktivitas tersebut.  

Gambar. Pos PGA Gunung Anakkrakatau di Pasauran, Banten Gambar. Pos PGA Gunung Anakkrakatau di Kalianda, Lampung
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Gambar.  Peta Seismotektonik Selat Sunda dan  Sekitarnya 

(Kerjasama Badan Geologi-Batan, 2012)

Tsunami 
Selat Sunda

Patahan aktif yang berasosiasi dengan 
zona tunjaman lempeng tektonik aktif 
Samudra Hindia dengan lempeng 
tektonik aktif benua Eurasia di Busur 
Sunda adalah Patahan Megathrust 
dan Mentawai. Kedua patahan 
tersebut berperan dalam timbulnya 
gempa bumi megathrust Sumatra 
dan Jawa serta sangat berpotensi 
meninbulkan tsunami. Gempabumi-
gempabumi seperti ini disebut sebagai 
gempabumi megathrust bergenitika 
tsunami (megathrust tsunamigenic 
earthquakes). 

Patahan Megathrust yang 
berpeluang tinggi menimbulkan 
gempabumi kuat dan tsunami adalah 
Patahan Megathrust Segmen Enggano-
Selat Sunda dan Patahan Megathrust 
Segmen Selatan Bali. Untuk Patahan 
Mentawai yang di diduga berpotensi 
menimbulkan gempabumi kuat adalah 
Patahan Mentawai Segmen Selat 
Sunda- Enggano dan Segmen Nias. 

Dari kajian seismotektoniknya, Selat 
Sunda dan sekitarnya dikontrol oleh 
dinamika tektonik Busur Sunda. Dalam 
realitanya tektonika Busur Sunda 
merupakan tektonik tunjaman antara 
Lempeng Tektonik Aktif Samudera 
Hindia – Australia dengan Lempeng 
Tektonik Aktif Benua Asia dan disebut 
sebagai zona tunjaman Asimetrik Busur 
Sunda. Selat Sunda pada radius 300 
km memiliki  10  Zona Seismotektonik. 
Kesepuluh Zona Seismotektonik ini 
merupakan Zona Sumber Gempa bumi 
yang dipakai sebagai dasar dalam 
Analisis Probabilitas Bencana Gempa 
bumi (PSHA). 
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dalam 50 tahun pada kelas situs SB dan  PSA = 0,15 – 0,5 g, 2 % probabilitas dalam 50 tahun, pada 
perioda pendek Ss = 0,2 detik, pada kelas situs SB dan PSA = 0,04 – 0,1 g, 2% probabilitas dalam 50 
tahun, pada perioda panjang S1 = 1 detik, pada kelas situs SB.

Peta Sumber dan Bahaya Gempa bumi SNI 1726: 2012 dan Kementrian PUPR 2017 di Selat 
Sunda dan sekitarnya, menunjukkan PGA = 0,3 – 0,8 g, 2%  probabilitas dalam 50 tahun pada kelas 
situs SB. PSA = 0,5 – 2  g, 2 % probabilitas dalam 50 tahun, pada perioda pendek Ss = 0,2 detik dan 
PSA = 0,3 – 1,2 g, 2% probabilitas dalam 50 tahun, pada perioda panjang S1 = 1 detik.

Gambar. A. Data kecepatan deformasi Gunung Anakkrakatau sepanjang tahun 2018 berdasarkan data InSAR Copernicus Sentinel 
(Haghshenas, 2018) dan B-E merupakan visualiasi dinamika morfologi Gunung Anakkrakatau pada tanggal 19 (sebelum tsunami), 
22 (setelah tsunami), 25, dan 28 Desember 2018 berdasarkan citra satelit Sentinel-1 GRD IW RGB Ratio.

Hasil Analisis Probabilitas Bencana 
Gempabumi (PSHA), menunjukkan Selat Sunda 
dan sekitarnya terletak di daerah dengan 
PGA=0,2 – 0,6 g dengan 2% probabilitas 
dalam 50 tahun pada Kelas Situs SB dan  PSA 
= 0,15 – 0,5 g pada perioda pendek Ss = 0,2 
detik dan PSA = 0,04 – 0,1 g pada perioda 

panjang S1 = 1 detik, dengan probabilitas 2% 
probabilitas dalam 50 tahun, pada kelas Situs 
SB. Hasil analisis probabilistik potensi bencana 
gempa bumi terhadap 10 zona seismotektonik 
sebagai sumber gempa bumi pada radius 300 
km, menunjukkan Selat Sunda dan sekitarnya 
terletak pada PGA = 0,2 – 0,6 g, 2% probabilitas 
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Gambar. Potensi tsunamigenik di Selat Sunda.

Terdapat perbedaan dari hasil analisis PGA dan PSA di Selat Sunda 
dan sekitarnya dengan PGA dan PSA pada peta Sumber dan Bahaya 
Gempa bumi SNI 1726 : 2012 dan Kementrian PUPR 2017. Perbedaan 
tersebut diatas disebabkan pada kajian dan analisis ini dilakukan 
khusus untuk Selat Sunda dengan input lajur sumber gempa bumi yang 
terdapat di Selat Sunda dan sekitarnya pada radius 300 Km. Sedangkan 
pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa bumi SNI 1726 : 2012 dan 
Kementrian PUPR 2017, bersifat regional dengan pengaruh sumber-
sumber gempa bumi lebih banyak karena  bersifat regional.

Dari kajian sumber dan mekanisme volkanogenik tsunaminya 
diketahui bahwa tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada ahir tahun 
2018 sangat berhubungan dengan kondisi tektonik, dinamika struktur 
geologi dan aktivitas gunungapi, sehingga tepat jika fenomena tersebut 
disebut sebagai “Tektono-Vulkanogenik Tsunami”. Sistem peringatan 
dini tsunami yang ada saat ini belum mengakomodir tipe tsunami yang 
disebabkan oleh longsoran ataupun aktivitas gunungapi. 

Tsunami yang diakibatkan oleh aktivitas gunungapi sangat sulit 
diprediksi dan dimonitor, karena umumnya kejadiannya sangat cepat. 
Padahal potensi bencana tsunami yang disebabkan oleh fenomena 
yang sama banyak terdapat di Indonesia, khususnya di Kawasan Timur 
Indonesia, seperti  Gunungapi Pulau Paluweh di perairan Flores, Banua 
Wuhu, Awu, Ruang di Sangihe, Soputan di Sulawesi, Gamkonora dan 
Gamalama di Halmahera, dan Kaldera Tambora di Sumbawa. Oleh 
karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian terkait kondisi 
tektonik, dinamika struktur geologi, dan aktivitas kegunungapian 
di wilayah tersebut, sehingga mampu memberikan masukan yang 
komprehensif terhadap perlakuan sistem monitoring yang sesuai untuk 
potensi tsunami yang disebabkan oleh aktivitas gunungapi.

Dari kajian tsunamigeniknya atau kejadian di alam yang berpotensi 
menimbulkan tsunaminya diketahui bahwa berdasarkan sejarah, di Selat 
Sunda telah berkali-kali terjadi bencana tsunami yang tercatat dalam 
katalog tsunami. Tsunami yang terjadi ini disebabkan oleh beberapa 
fenomena geologi, di antaranya letusangunungapi bawah laut Krakatau 
yang terjadi tahun 416, 1883, dan 1928; gempa bumi pada tahun 1722, 
1852, dan 1958; dan penyebab lainnya yang diduga kegagalan lahan 
berupa longsoran baik di kawasan pantai maupun di dasar laut pada 
tahun 1851, 1883, dan 1889. Hasil kajian di atas membuktikan bahwa 
tsunami yang terjadi di Selat Sunda di masa lampau dipengaruhi oleh 
kondisi geologi dan tektonik di wilayah ini. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa sumber tsunami genik di perairan Selat Sunda dapat 
diakibatkan oleh gempa bumi yang berkaitan dengan subduksi Sunda, 
letusan Gunungapi bawah laut Krakatau, longsoran di pantai, dan 
longsoran bawah laut di sekitar Selat Sunda.

Untuk tsunami yang melanda Pantai Bantendapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut. Pantai Selat Sunda di Provinsi Banten 
merupakan daerah rawan tsunami yang bersumber dari longsoran 
tubuh Gunung Anak krakatau, material erupsi Anakkrakatau dan zona 
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Gambar. Lokasi kegiatan pasar malam di Kota Kecamatan Sumur setelah terlanda tsunami.

Gambar. Kondisi di Resort Tanjung Lesung tempat acara 
gathering PLN setelah terjadi bencana tsunami.

subduksi/ mega thrust Selat Sunda 
yang terletak di selatan Banten. 
Karakteristik pantai di Selat Sunda 
daerah Banten pada umumnya 
merupakan pantai landai dengan 
kemiringan kurang dari 10o, kecuali 
sebagian pantai yang terletak di Tanjung 
Lesung. Pantai landai tersebut jarang 
terdapat penghalang pantai berupa 
dinding pantai atau tanggul pantai dan 
vegetasi, sehingga rawan terhadap 
tsunami. Hasil pengukuran landaan 
tsunami memperlihatkan bahwa 
tinggi rendaman tsunami di darat (FD) 
berkisar 10 cm hingga 390 cm, tinggi 
tsunami di garis pantai (TH) berkisar 
antara 100 cm hingga 562 cm, dan jarak 
landaan tsunami ke arah darat (RD) 
berkisar antara 6 m hingga 274 m.

Untuk kota-kota yang terletak 
di pesisir pantai lainnya seperti 
Pariaman, Padang, Painan, Bengkulu, 
Manna, Bintuhan, Krui, ujungkulon, 
Palabuhanratu, Sindang barang, 
Garut selatan, Tasikmalaya Selatan/
Pangandaran, Cilacap, Kebumen 
Selatan, Yogyakarta, Pacitan, 
Tulungagung Selatan, Malang Selatan, 
Lumajang Selatan, Banyuwangi Selatan, 
Bali Selatan, dianjurkan memiliki peta 
mikrozonasi kerentanan bencana gempa 
bumi dan peta potensi landaan tsunami. 

Peta-peta tersebut diharapkan 
sebagai petunjuk penataan ruang 
di daerah rawan gempabumi dan 
tsunami. Untuk penataan ruang di 
kawasan pantai, sebaiknya dibuat 
zona sepadan pantai landaan tsunami,  
membuat penahan gelombang tsunami, 
menyiapkan jalur penyelamatan dari 
tsunami dan membuat shelter-shelter 
keselamatan terhadap bencana tsunami 
serta dibangun tsunami warning system 
dan kearifan lokal.Pembuatan peraturan 
daerah untuk keselamatan terhadap 
bahaya gempabumi dan tsunami 
sebaiknya segera direalisasikan.
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Berdasarkan analisis dan data informasi yang 
telah dilakukan secara kuantitatif, baik aspek 
geologi lingkungan maupun aspek non-geologi, 
maka dapat disimpulkan arahan penggunaan 
lahan di Tanggamus dapat diuraikan sebagai 
zona berfungsi lindung geologi dan daerah 
kendala lingkungan geologi.Zona berfungsi 
lindung geologi, diperlukan berkaitan dengan 
meningkatnya penggunaan sumber daya geologi 
yang makin meningkat, sedangkan ketersediaan 
sumber daya tersebut makin berkurang, seperti 
ketersediaan air tanah, mineral dan bahan 
galian serta lahan yang makin terbatas atau 
menyempit. 

Kawasan lindung geologi di Tanggamus ini 
terdapat cukup luas yang terbagi atas beberapa 
blok atau jalur yakni di bagian utara-timur laut 
(G. Kukusan, G. Tebingsono, dan G. Bayas), 
bagian tengah (G. Rindingan dan G. Tanggamus; 
di timur Tangkit Ulu Sekampung-Tangkit 
Ulucumbi-Umbulan Tebing Suluh); di tenggara 
(sekitar Cipatat, Tanjung Agung, dan Cibungur); 
di bagian barat terdapat pada Pematang 
Arahan, Pematang Basalila, G. Malang, dan 
Muara Tando.

Daerah yang cenderung mengalami landaan 
tsunami di Tanggamus antara lain Cukuh Balak, 
Kota Agung, dan Betung Betangkai. Faktor 
pemicunya adalah pengaruh kegiatan tektonik 
lempeng yang masih berlangsung di Selat Sunda 
dan aktivitas vulkanik Anakkrakatau (apabila 
terjadi letusan kuat), meskipun mungkin tidak 
sedahsyat peristiwa pada tahun 1883 yang 
lalu. Bentuk morfologi pantai yang menjorok ke 
daratan merupakan factor pendukung perkuatan 
pasang kea rah pantai Teluk Semangka. Daerah 
dengan kondisi tanah/batuan fondasi buruk, 
terdapat pada alluvial pantai hingga kedalaman 
5 meter) berupa endapan pasir lempungan 
yang belum terkonsolidasi dengan baik, berdaya 
dukung rendah dan bersifat lunakdi sepanjang 
pantai Teluk Semangka dan daerah Tugupak 
atau daerah hilir DAS Way Semangka. Dan 
daerah cenderung mengalami banjir, antara 
lain Kota Agung, Talang Padang, Cukuh Balak, 
Wonosobo, dan lain-lain.

Untuk geologi tata lingkungan wilayah 
Lampung Selatan, dapat disampaikan 
rekomendasi untuk pengembangan wilayah 
sebagai berikut: Pertama, peta zona geologi 
lingkungan ini diharapkan dapat dijadikan 
sebagai acuan bagi para perencana dalam 
memilih lokasi dan mengetahui kendala yang 
akan dijumpai; Secara umum daerah yang 
berpotensi untuk dikembangkan adalah 
daerah yang tercakup dalam zona geologi 
lingkungan tinggi dan menengah; dan kawasan 
pengembangan untuk pemukiman, industri 
yang tercakup dalam zona geologi lingkungan 
tinggi dan menengah dalam perencanaanya 

Geologi Lingkungan 
Pesisir Selat Sunda

Dari sisi kajian geologi lingkungannya dibagi dua sesuai dengan dampak yang ditimbulkan baik 
oleh letusan Anakkrakatau maupun tsunami, yaitu wilayah yang termasuk Provinsi Lampung dan 
Provinsi Banten.

Adapun yang termasuk wilayah Lampung adalah Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, 
dan Bandar Lampung. Kabupaten Tanggamus bagian barat semakin ke utara condong mengikuti 
lereng Bukit Barisan. Bagian Selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk yang besar yaitu 
Teluk Semangka.

Gambar. Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Provinsi Lampung
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tektonik lempeng yang dapat terjadi Selat Sunda 
dan aktivitas vulkanik G. Krakatau (apabila terjadi 
letusan kuat). Daerah cenderung mengalami 
banjir terutama di daerah Teluk Betung dan 
Panjang. Daerah genangan antara lain di daerah 
Kota Teluk Betung, Wai Lunik, dan Wai Galih 
Panjang.

Adapun yang termasuk wilayah Provinsi 
Banten adalah Pesisir Selat Sunda dan Kota 
Cilegon. Wilayah pantai Selat Sunda yang 
membentang sepanjang pantai antara 
Anyer sampai Merak, melebar di daerah 
Cigadingdapat dikembangkan sebagai wilayah 
penyangga (buffer zone atau dengan beberapa 

pertimbangan dapat dikembangkan sebagai 
kawasan industri dan pelabuhan. Wilayah 
pesisir selatan Samudra Hindia yang berada 
di selatan Ujungkulon dan sepanjang pantai 
antara Cikeusik sampai Malimping, menyempit 
ke utara ke arah wilayah Munjul, wilayah ini 
seyogyanya hanya dikembangkan sebagai 
daerah pertanian dan pemukiman pedesaan.

Wilayah pantai utara yang membentang 
dari Bojonegara-Cilia-Pontang Sujung, lebarnya 
mulai sekitar 1 km di Bojonegara sampai lebih 
dari 5 km di Pontang dan Sujung, seyogyanya 
hanya dikembangkan untuk pertanian dan 
pemukiman pedesaan. Dari pantai lingkar G. 
Gede dan pantai Selat Sunda dan pantai Selat 
Sunda, dari Anyer sampai Carita, lebarnya 
sekitar 0,5-1,0 km, wilayah ini seyogyanya 
hanya dikembangkan sebagai wilayah yang 
tidak begitu padat penduduk, seperti daerah 
pertanian, pemukiman pedesaan atau daerah 
pariwisata.

Dataran pantai selatan yang membentang 
sepanjang pantai antara Cikeusik sampai 
Malingping, wilayah ini seyogyanya hanya 
dikembangkan untuk pertanian dan wisata. 
Dataran pantai utara yang membentang 
sepanjang pantai Teluk Banten dan Muara S. 
Ciujung, seyogyanya dikembangkan sebagai 
wilayah penyangga”, dengan hutan bakau di 
sepanjang pantai dan tambak di belakangnya. 
Tengah-tengah Ujungkulon menjadi satu-
satunya tempat perlindungan Badak Sunda 
(Jawa) yang jumlahnya semakin menyusut. 
Dataran vulkanik yang membentang dari 
Cigading-Cilegon-D erang Cikande, dapat 
dikembangkan sebagai daerah pertanian, 
pemikiman pedesaan dan setempat sebagai 
kawasan industri dan pemukiman perkotaan.

Wilayah pedataran rawa danau yang 
berada di dalam lahan bekas lembah kaldera 
Gunung Danau yang kemudian membentuk 
Rawa Danau. Pedataran ini kaya dengan air 
permukaan dan sumberdaya yang dimanfaatkan 
oleh PT. KRAKATAU STEEL. Tataguna di wilayah 
bekas kaldera purba ini harus diatur secara 
seksama untuk menjaga potensi sumberdaya 
air tersebut. Penetapan di bebrapa blok kaldera 

tetap perlu mempertimbangkan adanya 
perosokan tanah, daya dukung tanah dan 
potensi gerakan tanah. Untuk itu disarankan 
melakukan penyelidikan rinci dalam setiap 
pendirian bangunan teknik.

Berdasarkan hasil analisis zona geologi 
lingkungan dan kondisi aspek non-geologi, maka 
penggunaan lahan Kota Bandar Lampung dapat 
disintesakan dan direkomendasikan sebagai 
zona berfungsi lindung geologi dan daerah 
kendala lingkungan geologi.Zona berfungsi 
lindung air tanahmeliputi kaki utara G. Betung 
hingga Kota Bandar Lampung. Perlindungan 
air tanah perlu juga dilakukan untuk daerah 

pantai Lempasing-Teluk Betung dan Panjang, 
mengingat adanya indikasi intrusi air laut ke 
dalam akuifer lingkungan pantai.Zona berfungsi 
lindung tanah/batuan dan resapan airtermasuk 
dalam KWP Teluk Betung dan KWP Panjang.

Untuk Kota Bandar Lampung kendala geologi 
yang mungkin terjadi di waktu yang akan 
datang, sebagai berikut:Daerah dengan kondisi 
tanah/batuan fondasi buruk (hingga kedalaman 
5 meter)di sepanjang pantai Lempasing, Teluk 
Betung dan Panjang, akibat tanah lunak, beban 
konstruksi dan penyadapan air tanah berlebih.
Daerah cenderung mengalami landaan tsunami 
yang dapat dipicu oleh pengaruh kegiatan 

Gambar. Peta Zona Geologi Lingkungan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan
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MAGMA
Memantau Potensi 
Bencana Secara Serentak

Sebagai negara yang dianugerahi kekayaan alam yang sangat berlimpah, tanah air kita juga 
dianugerahi berbagai potensi kebencanaan alam. Hal ini disebabkan oleh keunikan bumi Indonesia 
yang berada pada zona tunjaman lempeng-lempeng dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia, 
Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatip ke arah utara dan 
menyusup kedalam Lempeng Eurasia, sementara Lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. 
Dengan keadaan demikian, potensi kebencanaan dari gunung api dan gempa bumi, serta potensi 
kebumian lainnya sangatlah besar.

ini sebagai kawasan lindung sudah tepat, hanya 
tinggal meningkatkan konsistensi kepatuhan 
terhadap peraturan perundangan tersebut 
dan memberdayakan masyarakat lokal agar 
mampu menjadi mitra konservasi dengan cara 
mendayagunakan sumberdaya alam ini secara 
keberlanjutan.

Geologi tata lingkungan untuk peraturan 
zonasiKota Cilegon, dapat disimpulkan sebagai 
berikut. Pertama, faktor pendukung untuk 
pengembangan wilayah/peruntukan ruang 
di wilayah Kota Cilegon adalah terdapatnya 
air permukaan antara lain Sungai Grogol yang 
alirannya bermuara ke Selat Sunda. Air tanah 
dengan produktivitas sedang-tinggi mempunyai 
penyebaran luas. Bahan tambang antara lain 
lempung, pasir dan situ. Faktor pndung lainnya 
adalah wilayah Kota Cilegon merupakan daerah 
yang aman dari bahaya gempa bumi yaitu 
termasuk dalam wilayah 1 dengan percepatan 

0,30 g (setara dengan skala < MMI V). Pada 
umumnya merupakan wilayah yang mempunyai 
kerentanan gerakan tanah sangat rendah 
sampai rendah.

Kedua, faktor pembatas untuk 
pengembangan wilayah/peruntukan ruang di 
wilayah Kota Cilegon adalah terdapat daerah 
air tanah langka, daerah dengan kerentanan 
gerakan tanah menengah dan terdapat daerah 
dengan landaan tsunami buruk sampai sangat 
buruk.

Gambar. Peta Geologi Lingkungan Wilayah Pesisir Banten Selat Sunda (Sumber: Peta dari KLHK (2015) dan deskripsi Satuan 
Geologi Lingkungan (SGL)
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perancangan aplikasi publik MAGMA mobile.
Pada April 2015, yang dilakukan tim adalah 

inisiasi sistem berupa kegiatan pembangunan 
database MAGMA (Linux, Apache, MySQL); 
pembuatan webserver; dan purwarupa aplikasi 
android. Selang sebulan kemudian, pada Juni 
2015, tim melakukan pengembangan web 
dengan jalan pengembangan aplikasi pelaporan 
berbasis web dan pengembangan aplikasi 
analisis berbasis web dan desktop. 

Memasuki tahun 2016, tim pengembang 
MAGMA kian giat mengembangkan aplikasi 
tersebut. Tercatat pada Januari 2016, tim 

melakukan Pengembangan MAGMA–VAR, yaitu 
Aplikasi pelaporan rutin aktivitas gunungapi 
(VAR-Volcanic Activity Report) berbasis 
android dan web bernama MAGMA-VAR mulai 
dibangun Januari 2016 dan selesai dibuat dan 
lalu digunakan pertama kali pada bulan April - 
Mei 2016. April 2016, terjadi Pengembangan 
Web-App MAGMA-VONA, yakni Aplikasi VONA 
(Volcano Observatory Notice for Aviation) 
pertama kali digunakan dalam simulasi 
penerbangan di Bandara Ngurah Rai, Bali, 
dengan partisipan internasional.

Gambar. MAGMA yang berbasis web (magma.vsi.esdm.go.id)

Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang 
terus sinambung untuk menanggapi keadaan 
tersebut, secara serentak, atau secara real 
time. Salah satu inovasi yang telah dan 
sedang dikembangkan oleh Badan Geologi 
adalah aplikasi MAGMA, kependekan dari 
Multiplatform Application for Geohazard 
Mitigation and Assessment in Indonesia atau 
Aplikasi Multi platform untuk Mitigasi dan 
Penilaian Bahaya Geologi di Indonesia. Aplikasi 
ini memang digunakan untuk sistem monitoring 
yang menampilkan informasi geologis seperti 
aktivitas gunung api, gempa bumi, tanah 

longsor, dan lain sebagainya. 
Aplikasi  ini  dibangun dan dikembangkan secara 

mandiri oleh PNS Badan Geologi sejak tahun 
2015 dengan menggunakan teknologi terkini 
berbasis open-source. Tim pengembangnya 
antara lain Devy Kamil Syahbana, Martanto, 
Syarif Abdul Manaf,  Ferry Rusmawan, 
Mardian Hardipto, Cipta M. Firmansyah, dan 
kontributor lainnya. Gagasan pembuatan 
aplikasi MAGMA bermula sejak  Januari 2015 
berupa Perancangan arsitektur, sistem dan 
skema data base, perancangan aplikasi webdan 
android pelaporan kebencanaan geologi, dan 
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melakukan Pengembangan MAGMA-Monitor, 
berupa pengembangan Aplikasi MAGMA-Monitor 
dibuat untuk mengintegrasikan, mengkonversi, 
dan menampilkan data monitoring gunungapi 
serta hasil pengolahan data otomatis secara quasi-
realtime.

Untuk bulan Oktober 2016 yang dilakukan 
adalah Pengembangan Android MAGMA-
Sigertan, yaitu Aplikasi SIGERTAN (Mitigasi 

Gerakan Tanah) dibangun dengan berbasiskan 
Android untuk memudahkan dalam pelaporan 
tanggapan bencana gerakan tanah. Pada 
Desember 2016 yang dikembangkan adalah 
MAGMA-CRS, yakni Aplikasi publik CRS 
(Community Reporting System) berbasis 
web dan android untuk pelaporan kejadian 
bencana geologidari masyarakat. Dan sejak 
Januari 2017 hingga kini, aplikasi MAGMA terus 
dikembangkan. Di antaranya pada Oktober 
2017, tim merilis fitur baru yaitu, Seismogram 
'Live'.Seismogram atau rekaman gerakan tanah, 
atau grafik aktivitas gempa bumi sebagai fungsi 
waktu yang dihasilkan oleh seismometer. 
Seismogram dapat dipergunakan salah satunya 
untuk menentukan magnitudo gempa tersebut. 
Selain itu dari beberapa seismogram yang 
direkam di tempat lain, seismogram juga dapat 
menentukan pusat gempa atau posisi di mana 
gempa tersebut terjadi.

Adapun layanan publik yang disajikan MAGMA 
Indonesia saat ini terdiri dari: Pertama, informasi 
gunungapi berupa Informasi data pengamatan 
visual dan instrumental, tingkat aktivitas 
(status), dan rekomendasi gunungapi (VAR); 
Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi, 
maupun; dan Informasi abu vulkanik gunungapi 
untuk keselamatan penerbangan (VONA).

Kedua, informasi gempabumi dan 
tsunami berupa informasi kejadian dan 
tanggapan gempabumi beserta analisis dan 
rekomendasinya, dan Peta Kawasan Rawan 
Bencana (KRB) Gempabumi. Ketiga, informasi 
gerakan tanah berupa informasi kejadian dan 
tanggapan gerakan tanah beserta analisis dan 
rekomendasinya, dan peta Potensi maupun 
Zona Kerentanan Gerakan Tanah. Keempat, 
Press Release berisi Informasi periodik mengenai 
kejadian spesifik maupun kegiatan koordinasi, 
sosialisasi, dan mitigasi bencana geologi 
lainnya. Dan kelima, Lapor Bencana berupa 
media pelaporan kejadian bencana geologi bagi 
masyarakat, pemda, maupun lainnya di sekitar 
wilayah bencana (Society Reporting System/SRS)

Untuk sumber datanya, tim pengembang 
mengambil peta dari Pusat Vulkanologi dan 

Pada Juni 2016, ada Pengembangan Peta 
Interaktif MAGMA, berupa Peta interaktif 
MAGMA direpresentasikan dengan ikonyang 
jika di-klik akan munculpopup berisi informasi 
danrekomendasi aktivitas gunungapi,gempa 
bumi, tsunami, dangerakan tanah, informasi 
kebencanaan tiap provinsi diIndonesia, dan 
fasilitas download maupun share via media 
sosial.Peta ini ditampilkan sebagai halaman 

muka dari web MAGMAdan dapat diakses 
olehmasyarakat.

Sebulan kemudian, pada Juli 2016, 
Pengembangan Android MAGMA Indonesia 
Mobile dilakukan, yaitu aplikasi publik berbasis 
android dikembangkan dengan tujuan untuk dapat 
dipublikasikan di Google Playstore sehingga dapat 
digunakan oleh masyarakat. Target selesainya 
pada Februari 2017. Pada Agustus 2016, tim 

Gambar. Fitur Seismogram 
‘Live’ yang dirilis tim 
pengembang MAGMA pada 
Oktober 2017.
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Keunggulan lainnya adalah memungkinkan 
untuk masyarakat ikut berpartisipasi dalam 
pelaporan bencana; melalui aplikasi MAGMA 
Indonesia, masyarakat bisa mengirimkan 
informasi tentang bencana dilihat / dialami; 
notifikasi akan diterima oleh staf PVMBG untuk 
divalidasi dan ditindak lanjuti; dan tanggapan 
segera dibuat dan dipublikasikan melalui 
MAGMA.

Atas inovasi tersebut, aplikasi beroleh 
apresiasi antara lain dari Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral dengan meraih 
Kementerian ESDM Innovation Award #1 Best 
Aplication (2016). Setahun kemudian, pada 
2017, Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) 
menetapkan MAGMA Indonesia dalam Top 40 
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 melalui 
Keputusan Menteri PAN RB Nomor 40/2017 
yang ditetapkan di Jakarta, 16 Agustus 2017.
 Aplikasi MAGMA juga terpilih bersama 19 
finalis lain yang diikutsertakan oleh Kemenpan 
RB dalam Kompetisi Inovasi Internasional pada 
“Egde of Government Innovation Award 2018” 
yang diselenggarakan oleh Observatory of Public 
Sector Innovation (OPSI) dari Organisation 

for Economic Cooperation & Development 
(OECD) bekerjasama dengan Mohammed Bin 
Rasyid Centre for Goverment Innovation dari 
Pemerintah Uni Emirat Arab.

Banyak institusi kebencanaan yang 
memberikan apresiasi atas aplikasi MAGMA. 
Dari dalam negeri, BNPB (Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika), dan 
Kementerian Perhubungan. Apresiasi dari luar 
negeri diberikan antara lain oleh The United 
States Geological Survey (USGS), Amerika 
Serikat. Bahkan, Kepala Disaster Volcano 
Assistence Program USGS Jhon Pallister berujar, 
“Aplikasi ini sangat penting dan sangat sedikit 
organisasi dunia yang memiliki aplikasi sejenis 
seperti ini. Aplikasi ini nomor satu kelas dunia”.

Untuk mengakses MAGMA, masyarakat luas 
bisa mendapatkan layanannya melalui web 
magma.vsi.esdm.go.id atau dengan langsung 
mengunduh aplikasi berbasis androidnya 
melalui Google Playstore. Alhasil, dengan 
MAGMA, potensi bencana geologi dapat 
dipantau khalayak secara serentak di manapun 
dan kapanpun.

Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG (Peta 
Kerawanan/Kerentanan) dan ESRI Arcgisonline 
Mapserver (Peta Dasar). Dengan catatan, 
visualisasi peta di web MAGMA Indonesia 
diotomatisasi menggunakan Python-Folium. 
Data gunungapi diambil dari  Pusat Vulkanologi 
dan Mitigasi Bencana Geologi (Data Dasar dan 
Data Pengamatan Rutin) dan Smithsonian 
Institution, Global Volcanism Program (Data 
Dasar). 

Untuk gempabumi dan tsunami, datanya 
dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 
Geologi (Data Dasar dan Laporan Tanggapan), 
Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (Pusat 
Sumber Gempa), dan The Global Centroid 
Moment Tensor (Solusi Mekanisme Gempa). 
Sementara data gerakan tanah memanfaatkan 
data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 
Geologi (Data Dasar dan Laporan Tanggapan/
Pemeriksaan).

Dengan adanya MAGMA diharapkan 
informasi potensi bencana geologi dengan cepat 
bisa tersebar ke tengah-tengah khalayak banyak, 
mengingat aplikasi tersebut banyak memiliki 

keunggulan. Antara lain satu "jendela" padat 
informasi; Informasi Up-to-date; Paperless/
Cepat; Mengikuti Perkembangan Teknologi 
Terbaru; Mudah Diakses; dan Dibangun 
Secara Mandiri100% Karya PNS PVMBG 
(keberlangsungan lebih terjamin).

Selain itu, keuntungan lainnya adalah memiliki 
format data kebencanaan geologi yang baku 
(terstandardisasi) dengan catatan input data 
kebencanan melalui web dan aplikasi android, 
data disimpan di database internal pemerintah 
(aman), data diolah otomatis sehingga 
mempermudah dan mempercepat diseminasi, 
mengubah data menjadi informasi (pelayanan 
terhadap masyarakat); informasi rekomendasi 
dan kebencanaan geologi terkinisetiap saat, 
dengan catatan informasi kebencanaan geologi 
untuk masyarakat bisa diakses via web atau pun 
aplikasi android, bersifat edukatif dan memberi 
pembelajarantentang bencana geologi, menu 
yang interaktif untuk memudahkan penggunaan, 
dan ada VONA atau sistem peringatan dini untuk 
keselamatan penerbangan ketika terjadi letusan 
gunungapi.

Devy Kamil Syahbana, salah seorang pengembang MAGMA, memperlihatkan penghargaan yang diraih atas inovasi aplikasi 
MAGMA.
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CAPAIAN 
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