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Abstract
Flood disaster is one of predominant disaster event in Indonesia. The frequency and intensity of
this disaster tend to increase from year to year as well as the losses caused thereby. To reduce
the risks and losses due to flood disasters, innovation in disaster mitigation is needed. Artificial
intelligence and machine learning are technological innovations that have been widely applied in
various fields of life and can also be used to improve flood disaster mitigation. A literature study
conducted in this research shows that the use of artificial intelligence and machine learning has
proven to be able, and succeed to fastly and accurately perform flood prediction, flood risk
mapping, flood emergency response and, flood damage mapping. ANNs, SVM, SVR, ANFIS,
WNN and DTs are popular methods used for flood mitigation in the pre-disaster phase and it is
recommended to use a combination or hybrid of these methods. During the flood disaster
response phase, the application of artificial intelligence and machine learning are still not much
has been done and need to be developed. Examples of the application are the use of big data
from social media Twitter and machine learning both supervised learning with Random Forest
and unsupervised learning with CNN which have shown good results and have a good prospect
to be applied. For the use of artificial intelligence in post-disaster flood phase, are still also rare,
because it requires actual data from the field. However, in the future, it will become a promising
program for the assessment and application of artificial intelligence in the flood disaster
mitigation.
Keywords: flood, mitigation, artificial intelligence, supervised learning, unsupervised learning.

Abstrak
Bencana banjir merupakan salah satu kejadian bencana yang mendominasi di Indonesia.
Frekuensi dan intensitas bencana ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun demikian pula
kerugian yang ditimbulkan akibat bencana ini semakin besar. Untuk mengurangi risiko bencana
dan kerugian akibat banjir, diperlukan inovasi dalam mitigasi bencana. Kecerdasan artifisial dan
pembelajaran mesin merupakan inovasi teknologi yang telah banyak diterapkan di berbagai
bidang kehidupan dan dapat juga digunakan untuk meningkatkan mitigasi bencana banjir. Studi
literatur yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kecerdasan
artifisial dengan pembelajaran mesin terbukti mampu dan berhasil secara cepat dan akurat
melakukan prediksi banjir, pemetaan risiko banjir, tanggap darurat banjir maupun pemetaan
kerusakan akibat banjir. ANNs, SVM, SVR, ANFIS, WNN dan DTs merupakan metode populer
yang digunakan untuk mitigasi banjir dalam tahap prabencana dan direkomendasikan untuk
menggunakan gabungan atau hibrid dari metode tersebut. Penerapan untuk tahap tanggap
darurat bencana banjir masih belum banyak dilakukan dan masih perlu dikembangkan. Contoh
pemanfaatannya adalah penggunaan big data dari media sosial Twitter dan pembelajaran mesin
baik supervised learning dengan Random Forest dan unsupervised learning dengan CNN yang
telah menunjukkan hasil yang baik dan mempunyai prospek yang bagus untuk diterapkan. Untuk
pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam tahap pascabencana banjir juga masih belum banyak
dilakukan, karena memerlukan data aktual kondisi di lapangan dan ke depan menjadi program
penting kaji terap pemanfaatan kecerdasan artifisial.
Kata kunci: banjir, mitigasi, kecerdasan artifisial, supervised learning, unsupervised learning.
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1. PENDAHULUAN

menunjukkan peningkatan kejadian bencana
(Gambar 1). Berdasarkan data BNPB (gambar 1),
kejadian bencana banjir juga menunjukkan tren
yang meningkat. Kecenderungan meningkatnya
jumlah kejadian dan intensitas bencana, tidak
saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi dunia.
Upaya pengurangan risiko bencana perlu
dilakukan untuk mereduksi bencana yang kian
meningkat tersebut. Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction atau SFDRR 2015-2030,
menyepakati perlunya perubahan paradigma
pengurangan risiko bencana (PRB) dari prakiraan
dan peringatan dini menjadi prakiraan berbasis
dampak dan peringatan dini berbasis risiko
(impact based forecasting and risk based
warning). Selanjutnya, Paris Agreement 2015
yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 31
Oktober 2016 melalui Undang Undang (UU)
Nomor 16 Tahun 2016, menggarisbawahi upaya
mitigasi, adaptasi, perhitungan loss-and-damage,
dan capacity building, termasuk mekanisme
pembiayaannya,
serta
proses
monitoring
pelaporan setiap negara melalui Nationally
Determined Contribution (NDC).

Penerapan kecerdasan artifisial yang
dikenal dengan artificial intelligence atau AI, saat
ini telah digunakan di berbagai bidang sektor
kehidupan kita. Tidak terkecuali pada bidang
kebencanaan. Penelitian kecerdasan artifisial
pada bidang ini telah berkembang dalam
beberapa tahun belakangan ini. Contoh
diantaranya adalah penerapan pada bidang
bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan,
gempa, pemantauan gunung api, dan cuaca
ekstrim.
Seperti disampaikan dalam ringkasan
eksekutif Kongres Teknologi Nasional (KTN)
(BPPT, 2018), dalam 15 tahun terakhir pada
periode 2003 – 2017, bencana di Indonesia
semakin meningkat baik dari jumlah kejadian,
maupun
skala
intensitasnya.
Bencana
hidrometeorologi (banjir, kekeringan, kebakaran
hutan dan lahan, longsor, puting beliung,
gelombang pasang) mendominasi peristiwa
bencana di Indonesia yaitu sebanyak > 90%
sebagai dampak dari perubahan iklim. Dalam 10
tahun terakhir periode 2011 – 2020 data
bencana alam di Indonesia secara jelas

Gambar 1. Tren kejadian bencana alam di Indonesia dalam 10 tahun terakhir
periode 2011 - 2020, untuk tahun 2020 waktunya masih berjalan
sehingga datanya lebih kecil jumlahnya karena belum lengkap
(BNPB, 2020).
Di Indonesia, kerugian materi yang
diakibatkan oleh bencana periode 2004 – 2013,
rata-rata per tahun mencapai 22,8 Triliun
(Kompas, 2018). Kondisi ini hanya jika tidak
terjadi kondisi yang ekstrim, misalnya El Nino

atau tsunami. Kerugian ekonomi akibat El Nino
tahun 2015 mencapai 250 Triliun Rupiah atau
0.2% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Besarnya rerata per tahun kerugian ekonomi
tersebut, disebabkan antara lain oleh masyarakat
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literature review atau studi literatur khususnya
pada publikasi terkini tentang penerapan
kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI)
dalam
bidang
mitigasi
bencana
banjir.
Penelusuran literatur dilakukan dari berbagai
sumber seperti buku, lembaran negara, jurnal,
website tertentu dari badan dunia atau lainnya
khususnya
penelusuran
melalui
internet.
Tujuannya adalah didapatkannya gambaran
terkini penelitian dan penerapan kecerdasan
artifisial dalam upaya mitigasi bencana dan
mendeteksi bidang spesifik dari aplikasi
kecerdasan artifisial yang dilakukan serta model
tertentu yang diaplikasikan. Berdasarkan studi
tersebut maka dapat diuraikan perkembangan
penerapan terkini yang telah berhasil dilakukan.
Selanjutnya,
prospek
pengembangan
dan
penerapan kecerdasan artifisial di masa depan
serta saran aplikasi kecerdasan artifisial dalam
tahapan
penanggulangan
bencana
dapat
diberikan.

yang tinggal di daerah bencana atau rentan
bencana, tidak tersedianya sistem peringatan
dini, semakin tingginya tingkat kerentanan
wilayah dan masyarakat tidak memahami gejala
bahaya menjadi bencana.
Dalam Undang Undang (UU) Nomor 24
Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
(Republik Indonesia, 2007), penyelenggaraan
penanggulangan bencana dibagi menjadi 3
(tiga) tahap yaitu prabencana, saat tanggap
darurat dan pascabencana. Upaya pengurangan
risiko
bencana
(PRB),
seperti
halnya
diamanahkan oleh SFDRR 2015-2030 maupun
UU tersebut sangat memerlukan pengkajian dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sebagai contohnya adalah dalam memahami,
mengamati, memprediksi dan memantau
bahaya, kerentanan dan risiko bencana. Selain
itu diperlukan pula ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam melakukan upaya peringatan
dini, diseminasi informasi dan pengembangan
teknologi baru agar upaya reduksi risiko
bencana dapat tercapai secara lebih cepat dan
akurat.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi saat ini telah memasuki tahapan
Revolusi Industri 4.0 yang berbasis teknologi
informasi seperti penggunaan big data, internet
of things (IoT), kecerdasan artifisial atau artificial
intelligence (AI), crowdsource dan otomatisasi.
Secara khusus, penerapan kecerdasan artifisial
membuka peluang luas inovasi teknologi untuk
mendukung upaya pengurangan risiko bencana
melalui sistem cerdas smart risk reduction.
Untuk mengetahui perkembangan terkini
diperlukan evaluasi penerapan kecerdasan
artifisial dan pembelajaran mesin. Oleh karena
itu,
dalam
tulisan
ini akan
diuraikan
perkembangan penelitian kecerdasan artifisial
dan
juga
pembelajaran
mesin
serta
penerapannya untuk meningkatkan mitigasi
bencana banjir.

3. PEMBAHASAN
3.1.

Banjir merupakan bencana yang paling sering
terjadi di wilayah Asia Pasifik dan memiliki
dampak yang signifikan pada perekonomian di
wilayah tersebut (ESCAP, 2015). Wagenaar et al
(2020) menyatakan bahwa metode pembelajaran
mesin telah diterapkan dalam penilaian risiko dan
dampak banjir khususnya dalam pengembangan
langkah-langkah mitigasi, persiapan tanggap
darurat dan perencanaan pemulihan banjir.
Metode ini memiliki potensi untuk meningkatkan
akurasi serta mengurangi waktu penghitungan
dan biaya pengembangan model. Pada bencana
banjir, penerapan metode kecerdasan artifisial
memiliki prospek yang baik dikarenakan model
fisik hidrologi membutuhkan data yang besar
untuk
pemrosesannya
sedangkan
model
kecerdasan artifisial hanya membutuhkan data
yang terbatas saja untuk proses prediksinya
(Mosavi et al, 2018).
Beberapa penelitian lain terkait aplikasi AI
dalam prediksi banjir adalah pemantauan tinggi
muka
air
banjir
dengan
menggunakan
kecerdasan artifisial diantaranya adalah metode
Time Variant Inertia Weight Particle Swarm
Optimization (TVIWPSO) dan Support Vector
Regression (SVR) (Soebroto et al, 2015), metode
jaringan syaraf tiruan Radial Basis Function
(Sanubari, 2018). Demikian pula pemanfaatan
kecerdasan artifisial untuk prediksi curah hujan,
debit
dan
banjir
dengan
menggunakan
Backpropagation Neural Network (BP-NN) dan
Support Vector Machine (SVM) (Fitriyaningsih et

2. BAHAN DAN METODE
2.1. Bahan
Dalam penelitian ini, sumberdaya yang
digunakan berupa data dan artikel-artikel yang
diperoleh dari buku, laporan ataupun jurnal
ilmiah terkait studi yang diterbitkan secara
nasional maupun internasional. Hasil dari studi
literatur
terhadap
artikel-artikel
tersebut
digunakan sebagai referensi dalam penulisan
makalah ini.
2.2. Metode
Penelitian

dilakukan

dengan

Penelitian Kecerdasan Artifisial pada
Bencana Banjir

metode
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al, 2018). Selain itu penggunaan teknik machine
learning atau pembelajaran mesin dapat
digunakan untuk meningkatkan ketangguhan
dan
kesiapsiagaan
masyarakat
terhadap
bencana banjir, dengan mengaplikasikan dan
membandingkan kinerja serta akurasi beberapa
teknik seperti: Random Forest (RF), Lazy, J48
tree, Artificial Neural Network (ANN),
Bayes (NB), and Logistic Regression (LR).
Metode ANN (Artificial Neural Network)
digunakan untuk mengembangkan model
inundasi regional (Chang et al, 2018). Selain itu
pemanfaatan algoritma ANFIS (Adaptive Neuro
Fuzzy Inference System) untuk membuat model
kerentanan banjir (Bui et al, 2018).
Mosavi et al (2018) juga telah melakukan
kajian literatur yang ekstensif serta membuat
skema klasifikasi untuk menganalisis literatur
yang ada tentang pemodelan pembelajaran
mesin untuk prediksi banjir. Lebih dari 6000
artikel telah dikaji dan terdapat 180 artikel yang
berpengaruh dan orisinal dimana kemampuan
dan akurasi dari sedikitnya dua model
pembelajaran
mesin
telah
dibandingkan.
Terdapat dua kategori model prediksi yaitu
model tunggal dan model hibrid. Hasil yang
didapatkan menunjukkan keberhasilan seperti
yang ditunjukkan oleh aplikasi metode
pembelajaran mesin yang populer yaitu ANNs,
SVM, SVR, ANFIS, WNN (Wavelet-based
Neural Network) dan DTs (Decision Tree).
Mosavi et al (2018) kemudian menunjukkan
bahwa kualitas prediksi banjir dapat ditingkatkan
dengan beberapa cara yaitu:
a. Melakukan kebaruan dalam hibridisasi, baik
melalui integrasi dua atau lebih metode
pembelajaran mesin atau integrasi metode
pembelajaran mesin dengan cara yang lebih
konvensional, dan atau cara komputasi.
b. Penggunaan teknik dekomposisi data untuk
tujuan meningkatkan kualitas data set, yang
sangat berkontribusi dalam meningkatkan
akurasi prediksi.
c. Penggunaan metode ansambel, yang
secara dramatis dapat meningkatkan
kemampuan
model
dan
mengurangi
ketidakpastian dalam melakukan prediksi.
d. Membuat pilihan penambahan algoritma
pengoptimal untuk meningkatkan kualitas
algoritma pembelajaran mesin, misalnya,
dengan memberikan penyesuaian yang
lebih baik pada ANNs untuk mencapai
arsitektur neuronal yang optimal.
Penggunaan model pembelajaran mesin
untuk memprediksi banjir secara spasial
merupakan bidang riset yang disarankan untuk
kegiatan
selanjutnya.
Kemajuan
terbaru
menunjukkan bahwa model pembelajaran mesin
untuk analisis banjir secara spasial telah

merevolusi bidang prediksi banjir.
3.2.

Penerapan Kecerdasan Artifisial pada
Beberapa
Tahap
Penanggulangan
Bencana Banjir

3.2.1. Penerapan Kecerdasan Artifisial Pada
Tahap Prabencana Banjir
Penerapan kecerdasan buatan pada fase
prabencana yang paling dominan adalah untuk
memprediksi
kejadian
banjir.
Metoda
pembelajaran
mesin
berperan
penting
mempercepat prediksi kejadian banjir terutama
untuk jangka pendek sehingga peringatan dini
bisa lebih cepat diberikan kepada yang
terdampak (Mosavi et al, 2018). Berikut adalah
beberapa contoh kasus penerapan kecerdasan
artifisial untuk model prediksi bencana banjir.
Aplikasi
kecerdasan
artifisial
melalui
pembelajaran mesin dalam upaya pengurangan
risiko bencana banjir telah dilakukan oleh para
peneliti melalui beberapa metode. Kejadian banjir
umumnya diprediksi dengan data curah hujan dan
ketinggian muka air sungai.

Gambar 2. Diagram ringkas prediksi muka air
dengan kecerdasan artifisial (Fujitsu,
2019).
Sebagai
contohnya
adalah
aplikasi
kecerdasan artifisial yang dikembangkan Fujitsu
(2019), yang dapat memprediksi banjir dengan
lebih akurat melalui teknologi dan teknik Fujitsu
Human Centric AI Zinrai (Gambar 2). Kecerdasan
artifisial yang diterapkan tersebut dapat
memprediksi kenaikan muka air sungai secara
lebih akurat dari data curah hujan dan muka air
sungai (Gambar 3).
Penelitian lainnya menggunakan ANN
(Artificial Neural Network) untuk mengembangkan
model inundasi regional yaitu the self-organizing
map (SOM) dan the recurrent nonlinear
autoregressive with exogenous inputs (RNARX)
disingkat SOM-RNARX di daerah aliran sungai
(DAS) Kemamam, Malaysia (Chang et al, 2018)
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sebagaimana diperilhatkan pada Gambar 4.
Model yang digunakan cukup efektif dan akurat
untuk memprediksi kedalaman inundasi pada
daerah tersebut dengan waktu yang cukup
singkat yaitu beberapa detik saja. Dengan

RMSE keseluruhan <0,35 dan R >0,9 maka
model ini dapat dimanfaatkan untuk peringatan
dini pada daerah tersebut.

Gambar 3. Kecerdasan artifisial Fujitsu Human Centric AI Zinrai dapat memprediksi kenaikan muka air
sungai secara lebih akurat dari data curah hujan dan muka air sungai (Fujitsu, 2019).
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Gambar 4. Metodologi model SOM-RNARX (Chang et al, 2018).
Penelitian lain memanfaatkan algoritma
ANFIS untuk membuat model kerentanan banjir
di Daerah Aliran Sungai Haraz di Iran (Bui et al,
2018) sebagaimana diperlihatkan pada Gambar
5. Sepuluh faktor pengkondisi banjir kontinu dan
kategori dipilih berdasarkan 201 lokasi banjir,
termasuk Topographic Wetness Index (TWI),
kepadatan sungai, aliran indeks daya (SPI),
kelengkungan, jarak dari sungai, litologi,
ketinggian, kemiringan tanah, penggunaan
lahan dan curah hujan. Algoritma yang dipakai
adalah ANFIS with cultural (ANFIS-CA), bees
(ANFIS-BA), dan invasive weed optimization
(ANFIS-IWO). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ANFIS-IWO dengan RMSE lebih rendah
(0,359) memiliki kinerja yang lebih baik,
sementara ANFIS-BA dengan AUROC lebih
tinggi (94,4%) menunjukkan kemampuan
prediksi yang lebih baik, diikuti oleh ANFIS-IWO
(93,9%) dan ANFIS-CA (92,1%).
Moon et al (2019) mengkaji tentang
peringatan dini hujan di Korea yang dapat
mengeluarkan sinyal sebelum terjadinya hujan
yang ekstrim dengan teknik pembelajaran
mesin. Sinyal peringatan akan keluar jika
kriteria hujan lebat yang ditetapkan tercapai,
sehingga kejadian hujan lebat dalam 3 jam
berikutnya dapat diprediksi. Hal tersebut
dilakukan dengan cara melakukan diskretisasi
variabel input secara selektif, menerapkan
principal component analyses dan sebagai
pengklasifikasi untuk memprediksi diperlukan

atau tidaknya peringatan, digunakan regresi
logistik.
Darabi et al (2019) melakukan penelitian
tentang pemetaan risiko banjir perkotaan di Iran
di Kota Sari melalui teknik pembelajaran mesin
dengan menerapkan model Genetic Algorithm
Rule-Set Production (GARP) dan model Quick
Unbiased Efficient Statistical Tree (QUEST)
serta membandingkan kedua aplikasi model
tersebut. Untuk analisis bahaya banjir
digunakan faktor curah hujan, kemiringan,
jumlah kurva, jarak ke sungai, jarak ke saluran,
kedalaman ke air tanah, penggunaan lahan dan
ketinggian. Untuk analisis kerentanan banjir,
digunakan faktor kepadatan kota, kualitas
bangunan,
usia
bangunan,
kepadatan
penduduk dan kondisi sosial ekonomi. Selain
itu, penentuan bobot faktor ditentukan
berdasarkan pengetahuan para ahli dan Fuzzy
Analytical Network Process (FANP). Hasil yang
didapatkan menunjukkan bahwa model GARP
mempunyai kinerja yang lebih baik dengan nilai
receiver-operator characteristic curve (AUCROC) = 93.5% dan Kappa = 0.86 dibandingkan
dengan QUEST dengan nilai AUC-ROC =
89.2% dan Kappa = 0.79. Selain itu hasil
penelitiannya juga menunjukkan bahwa jarak ke
saluran, penggunaan lahan, dan ketinggian
memainkan peran utama dalam penentuan
bahaya banjir, sedangkan kepadatan populasi,
kualitas bangunan, dan kepadatan kota adalah
faktor yang paling penting dalam hal

6

Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, Vol. 15, No. 1, Juni 2020
kerentanan. Model ini dianggap sebagai metode
cepat yang dapat memprediksi risiko banjir di
perkotaan. Darabi et al. (2019) juga
menyebutkan bahwa model pembelajaran

mesin dapat membantu dalam pemetaan risiko
banjir, terutama pada area di mana data
hidrolika dan hidrologi yang terperinci tidak
tersedia.

Gambar 5. Metodologi penelitian Bui et al (2018).
Prawiradisastra
(2017)
melakukan
pengkajian kemungkinan penerapan ANFIS,
ANN dan FIS untuk memprediksi tinggi muka air
(TMA) pada Sungai Ciliwung. ANFIS dan ANN
dipakai untuk membandingkan model mana
yang memiliki performa paling baik untuk
memprediksi tinggi muka air di pintu air Depok.
Keluaran dari model yang paling baik akan
dipakai sebagai masukan bagi model FIS untuk
memprediksi tinggi muka air di pintu air
Manggarai. RMSE dari hasil tes pada model
ANN terbilang cukup tinggi. Rata-rata RMSE
pada model ANN dengan 6, 24 dan 48 fitur
adalah 52.5764, 35.6601 dan 70.7277 secara
berurutan. Dapat disimpulkan bahwa model
ANN tidak bisa diandalkan untuk memprediksi
tinggi muka air di Depok. Model ANFIS memiliki
performa yang lebih baik dibandingkan dengan
model ANN dalam hal ini ANFIS dengan 3 fitur
dipilih karena memiliki performa paling baik
diantara seluruh model yang diuji cobakan.
Rata-rata RMSE untuk ANFIS dengan 3 fitur
adalah 18.2222. Oleh karena itu hasil prediksi
dari model ini akan digunakan sebagai
masukan untuk model FIS. Hasil RMSE (%) dari

model FIS cukup rendah yaitu rata-rata 3.43
yang artinya model FIS dapat memprediksi
tinggi muka air di pintu air Manggarai dengan
akurasi yang baik.
3.2.2. Penerapan Kecerdasan Artifisial Pada
Tahap Tanggap Darurat Bencana
Banjir
Robertson et al (2019), menggunakan data
media sosial pada saat bencana untuk
membantu tim penyelamat dalam menemukan
korban. Penelitian Robertson et al (2019) ini
membandingkan gambar korban yang dikirim
selama Hurricane Harvey tahun 2017 ke dalam
klasifikasi pembelajaran mendalam atau deep
learning yang dipelajari dengan metode
pembelajaran mesin. Kerangka kerja untuk
ekstraksi
fitur
menggunakan
VGG-16
convolutional neural network atau klasifikasi
multilayer perceptron untuk mengklasifikasikan
urgensi dan periode waktu untuk gambar yang
diberikan (Gambar 6).
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Gambar 6. Metode klasifikasi yang digunakan Robertson et al (2019).
Zahra et al (2020) telah melakukan
penelitian tentang penggunaan Twitter pada
saat kejadian bencana dengan bantuan
pembelajaran mesin yang hasilnya dapat
digunakan untuk keperluan tanggap darurat
bencana. Pendekatan yang dilakukan, sukses
untuk menggabungkan analisis crowdsource
dan pembelajaran mesin, dan meningkatkan
pemahaman dan kemampuan mengidentifikasi
laporan saksi mata yang penting pada saat
kejadian bencana.

kecerdasan artifisial untuk pascabencana
dilakukan oleh Ghaffarian et al (2019) dimana
penelitian tersebut mencoba menginformasikan
kerusakan gedung untuk membantu proses
rekonstruksi pascabencana, yang memang
tidak spesifik pada bencana banjir. Ghaffarian
et
al
(2019)
menggunakan
metode
pembelajaran mendalam atau deep learning
dan, khususnya, pendekatan konvolusional
berbasis jaringan saraf atau Convolutional
Neural Network untuk mengekstrak informasi
dari citra satelit, khususnya untuk penilaian
kerusakan bangunan (Gambar 7). Analisis
eksperimental dilakukan pada citra satelit
dengan resolusi sangat tinggi terpilih yang
mewakili berbagai skenario setelah Topan
Haiyan 2013 baik pada saat terjadi kerusakan
dan pada fase pemulihan di Tacloban, Filipina.
Hasilnya menunjukkan bahwa model ini cukup
tangguh seperti yang diusulkan pada kerangka
kerja ResUnet-CRF dalam memperbarui peta
bangunan setelah bencana untuk kerusakan
dan pemulihan dengan menghasilkan skor F1
keseluruhan 84,2%.

3.2.3. Penerapan Kecerdasan Artifisial Pada
Tahap Pascabencana Banjir
Arinta dan Emanual (2019) mengatakan
bahwa penelitian penerapan kecerdasan
artifisial pascabencana memang belum banyak
dilakukan. Big data dan pembelajaran mesin di
bidang ini memang masih sangat jarang.
Karena untuk melakukan topik ini, ahli harus
benar-benar memeriksa daerah bencana dan
melakukan proses infrastruktur dari daerah
yang rusak akibat bencana alam.
Penelitian
mengenai
penerapan
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Gambar 7. Metode penelitian Ghaffarian et al (2019).
Shyekhmousa et al (2019), melakukan
penelitian penerapan algoritma pembelajaran
mesin
dalam
hal
ini
SVM
untuk
diimplementasikan pada fase pemulihan
pascabencana Typhoon Haian di Tacloban,
Filipina. Fase pemulihan pasca bencana ini bisa
disamakan untuk berbagai jenis bencana
termasuk banjir untuk perubahan penggunaan
dan tutupan lahan pascabencana. Produk akhir
dari penelitian ini adalah peta pemulihan
berbasis penggunaan dan tutupan lahan yang
mengukur proses pemulihan pascabencana di
tingkat piksel. Ditemukan bahwa pemulihan fisik
dan pemulihan fungsional dapat dijelaskan
melalui informasi Land Cover and Land Use
Change (LCLUC). Selain itu, peta pemulihan
berbasis Land Cover (LC) dan Land Use (LU)
mendukung pemahaman pemulihan secara
umum dan terperinci.

banjir memerlukan terobosan ilmu pengetahuan
teknologi untuk mereduksi kerugian yang
ditimbulkan akibat bencana tersebut.
Penerapan kecerdasan artifisial atau
artificial intelligence dan pembelajaran mesin
yang berkembang cepat dalam dekade terakhir
menunjukkan bahwa metode ini terbukti mampu
meningkatkan
mitigasi
bencana
banjir.
Berdasarkan hasil studi literatur didapatkan
bahwa kecerdasan artifisial ini mampu dengan
akurat dan cepat berperan dalam mitigasi banjir
baik dalam tahap prabencana, saat tanggap
darurat maupun pascabencana. Studi literatur
menunjukkan bahwa metode ini mampu secara
cepat dan akurat melakukan prediksi banjir,
membuat pemetaan risiko banjir, berfungsi
dalam masa tanggap darurat banjir maupun
pemetaan kerusakan akibat banjir.
Metode pembelajaran mesin seperti ANNs,
SVM, SVR, ANFIS, WNN dan DTs merupakan
metoda populer yang digunakan pada saat
prabencana dan direkomendasikan untuk
menggunakan gabungan atau hibrid dari
metode tersebut. Sementara untuk tahap
tanggap darurat bencana beberapa penelitian
menggunakan big data dari media sosial Twitter
dan pembelajaran mesin baik supervised
learning
dengan
Random
Forest
dan

4. KESIMPULAN
Data kejadian bencana banjir di Indonesia
dalam dekade terakhir menunjukkan tren yang
meningkat. Banjir adalah salah satu jenis
bencana hidrometeorologi yang kejadiannya
mendominasi setiap tahun di Indonesia dengan
jumlah kejadian > 90%. Upaya mitigasi bencana
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unsupervised
learning
dengan
CNN
menunjukkan hasil yang baik dan mempunyai
prospek yang bagus untuk diterapkan walaupun
masih
harus
dilakukan
pengembangan.
Sedangkan untuk fase pascabencana belum
banyak penelitian tentang kecerdasan artifisial
yang dilakukan pada saat ini, dikarenakan
berbagai faktor diantaranya peneliti harus
dengan baik mememeriksa kondisi di lapangan
dan data yang tersedia belum banyak untuk
fase ini sehingga masih harus dilakukan
penelaahan lebih lanjut.
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PREDICTION OF MEDICAL HAZARDOUS WASTE GENERATION
FROM COVID-19 PATIENT HANDLING HOSPITALS
PERKIRAAN TIMBULAN LIMBAH MEDIS BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3) DARI RUMAH SAKIT PENANGANAN
PASIEN COVID-19
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Abstract
The Covid-19 pandemic disaster has resulted in thousands peoples died and hospitalized.
Handling of Covid-19 patients requires more medical equipment than normal condition, such as
masks, goggles, protective clothing and so on which will increase the rate of generation of
medical waste. Prediction of the total medical hazardous waste generation in Indonesia can be
calculated using the prediction model of the total number of Covid-19 cases and the average
generation of medical waste for each one patient. In this study, the capacity of a hazardous waste
incinerator in Indonesia is also calculated to determine the time needed for waste processing.
Besides, standar procedures for handling medical hazardous waste from source to final disposal
site are also needed.
Keywords: covid-19, hazardous waste, medical, infectious, incinerator.

Abstrak
Bencana pandemik Covid-19 telah mengakibatkan ribuan orang meninggal dan dirawat di rumah
sakit. Penanganan pasien Covid-19 membutuhkan perlengkapan medis yang lebih banyak
daripada kondisi normal, seperti masker, kacamata, pakaian pelindung dan sebagainya yang
akan meningkatkan laju timbulan limbah medis. Prediksi timbulan total limbah medis bahan
berbahaya dan beracun (B3) Covid-19 di Indonesia dapat dihitung menggunakan model prediksi
jumlah total kasus Covid-19 dan timbulan rata-rata limbah medis untuk setiap satu orang pasien
yang dirawat. Dalam studi ini dihitung juga kapasitas insinerator limbah B3 di Indonesia untuk
menghitung waktu pengolahan yang dibutuhkan. Di samping itu dibutuhkan pula prosedur
standar untuk penanganan limbah medis B3 dari sumber hingga tempat pembuangan akhir.
Kata kunci: covid-19, limbah B3, medis, menular, insinerator.

1. PENDAHULUAN

2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional
berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia nomor 12 tahun 2020 (Setneg RI,
2020). Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun
2007
tentang
Penanggulangan
Bencana
didefinisikan bahwa bencana non alam adalah
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa non alam yang antara lain
berupa gagal teknologi, gagal modernisasi,
epidemi, dan wabah penyakit (Kemenkumham RI,
2007). Dengan diberlakukannya keputusan
presiden tersebut, maka seluruh sumberdaya
dikerahkan pada penanganan para korban di

Terjadinya bencana non-alam pandemik
Covid-19 yang dimulai dari Kota Wuhan,
Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019
telah mengakibatkan terjadi penularan lintas
negara yang mengakibatkan banyak korban jiwa
di seluruh dunia hingga awal tahun 2020. Pada
tanggal 11 Maret 2020, World Health
Organization (WHO) telah menyatakan bahwa
Covid-19 sebagai global pandemic yang
kemudian diikuti dengan penetapan bencana
non alam penyebaran Corona Virus Disease
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rumah sakit khusus penanganan Covid-19.
Semua individu yang berada di rumah sakit
berisiko
untuk
terpapar
limbah
Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3), tidak saja
terhadap pasien namun juga individu yang
bekerja di rumah sakit seperti tenaga medis,
administrasi dan pendukung. Akibat pengelolaan
yang kurang hati-hati, petugas yang berada di
tempat
perawatan
kesehatan
yang
menghasilkan limbah B3 maupun yang berada
di luar sumber ini namun bertugas untuk
menangani limbah tersebut berisiko terpapar
limbah B3 (Narayana et al., 2014). Pembuangan
limbah ini secara sembarangan oleh lembaga
layanan kesehatan dan lembaga penelitian
dapat berkontribusi pada penyebaran penyakit
serius terutama pada saat terjadi wabah
pandemik. Karena pentingnya penanganan
limbah medis rumah sakit selama terjadinya
pandemik
ini,
maka
beberapa
peneliti
memfokuskan studinya kepada pengelolaan
limbah medis rumah sakit yang dikaji dari
berbagai sudut pandang.
Beberapa penelitian menjelaskan definisi
pandemik dan dampak negatif pada kesehatan,
ekonomi, keamanan sosial dan global yang
diakibatkan oleh pandemik dan wabah penyakit
(Qiu et al, 2017). Penelitian lain terkait kepada
risiko
paparan,
tindakan
pengaturan
pengelolaan
limbah
medis,
prosedur
pengelolaan limbah medis, dan teknik kontrol
(Shareefdeen,
2012),
tinjauan
tentang
pengelolaan limbah rumah sakit di negaranegara berkembang (Ali, 2017) dan limbah
medis di China (Yong, 2009). Meskipun
penelitian
tersebut
berkaitan
dengan
penanganan
pandemik
dan
pengelolaan
limbahnya, namun belum berkaitan dengan
Covid-19.
Hingga bulan Maret 2020 ini belum banyak
studi yang berkaitan dengan Covid-19.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan
diantaranya tentang karakteristik struktur dan
mekanisme
infeksi
serta
pengembangan
pendekatan-pendekatan dalam pengobatan
Covid-19 (Nadeem, 2020), beberapa lainnya
meneliti tentang sumber asal, transmisi dan
terapi klinis (Guo, 2020). Namun seiring dengan
meningkatnya kuantitas limbah medis selama
penanganan Covid-19, maka beberapa peneliti
menfokuskan pada studi pengelolaan limbah
medis infeksius. Studi yang menuliskan tentang
pengelolaan limbah selama pandemik Covid-19
diantaranya mengenai tantangan pengelolaan
sampah reguler selama terjadi pandemik Covid19 (Ramusch, 2020) dan desain manajemen
limbah yang efektif selama epidemi Covid-19
(Yu, 2020). Beberapa lembaga international juga
membuat panduan tentang pengelolaan limbah

medis
(ADB,
2020),
penjelasan
teknis
pengelolaan air, sanitasi, higiene dan limbah
(WHO, 2020) untuk Covid-19. Hingga bulan April
2020 di Indonesia masih belum ada penelitian
tentang pengelolaan limbah medis B3 yang
kuantitasnya meningkat secara signifikan di
beberapa rumah sakit yang menangani pasien
Covid-19.
Terjadinya pandemik Covid-19 di Indonesia
menuntut upaya yang masif dalam pencegahan
dan penularan penyakit infeksi tersebut dengan
berbagai macam cara. Prinsip pencegahan
penularan penyakit infeksi Covid-19 adalah
melalui pemutusan rantai host/penjamu/inang.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan pengelolaan limbah medis rumah sakit
yang dikategorikan sebagai limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) dengan baik dan
benar sesuai dengan Permen LHK No.
P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kemenkumham
RI, 2016).
Penanganan pasien Covid-19 yang sangat
meningkat
di
Indonesia
membutuhkan
perlengkapan medis yang lebih banyak seperti
masker, kacamata, pakaian pelindung dan
sebagainya. Hal ini akan mengakibatkan
peningkatan timbulan limbah medis B3 rumah
sakit secara signifikan, sehingga membutuhkan
juga
peningkatan
kapasitas
pengelolaan
limbahnya dari aspek kuantitas dan kualitasnya.
Dengan demikian diharapkan tidak terjadi
penularan kembali dari limbah medis B3 rumah
sakit yang digunakan. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah memberikan gambaran
tentang prediksi awal timbulan limbah medis
rumah sakit selama masa penanganan pandemik
Covid-19, kapasitas pengolahan, dan prosedur
penanganannya.
2. BAHAN DAN METODE
2.1. Bahan
Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan
berupa data dan artikel-artikel yang diperoleh dari
buku, laporan ataupun jurnal ilmiah terkait studi
yang diterbitkan secara nasional maupun
internasional. Hasil dari studi literatur terhadap
artikel-artikel
tersebut
digunakan
sebagai
referensi, sedangkan data dan model yang
diperoleh digunakan sebagai dasar perhitungan
prediksi timbulan limbah medis B3 Covid-19.
2.2. Metode
Pada tahapan awal penelitian dilaksanakan
dengan melakukan studi pustaka melalui
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penelusuran literatur berupa buku, laporan,
maupun artikel ilmiah yang digunakan sebagai
referensi. Berdasarkan studi pustaka tersebut
dilakukan indentifikasi data dan model-model
prediksi jumlah total kumulatif kasus Covid-19
hingga akhir bulan April 2020. Hasil prediksi
jumlah total kumulatif kasus Covid-19 akan
digunakan sebagai dasar perhitungan prediksi
timbulan total limbah medis B3 Covid-19 dengan
beberapa
skenario
intervensi
dalam
penanganan Covid-19 sesuai dengan model
yang dikembangkan oleh Fakultas Kesehatan
Masyarakat,
Univeritas
Indonesia/FKM-UI
(Damarjati, 2020). Dengan mempertimbangkan
kapasitas maksimum pengolahan limbah B3
menggunakan insinerator yang tersedia di
Indonesia, maka dapat dihitung kebutuhan
waktu operasional efektif insinerator-insinerator
tersebut
untuk
setiap
skenario-skenario
intervensi yang digunakan dalam model.

pengolahan limbah secara mobile (Pradana,
2020).
Studi Persi berdasarkan kasus Covid-19 di
China
menunjukkan
bahwa
kapasitas
pembuangan limbah medis semula 4.902,8
ton/hari kemudian meningkat sebesar 1.164
ton/hari menjadi 6.066,8 ton/hari (Nugraha, 2020)
dengan timbulan limbah medis 14,3 kg/hari
(Astuti, 2020). Penanganan penyakit-penyakit
infeksi membutuhkan perlengkapan medis yang
lebih banyak seperti masker, kacamata, pakaian
pelindung
dan
sebagainya
yang
akan
meningkatkan laju timbulan limbah medis. Asumsi
timbulan limbah medis dari pasien Covid-19
sebesar 2,5 kg/tempat tidur lebih tinggi daripada
timbulan limbah medis harian sebesar 0,6
kg/tempat tidur pada tahun 2018 (Yu, 2020).
Pada Januari 2020, jumlah timbulan limbah B3
medis di RSPI Sulianti Saroso adalah sebesar
2.750 kg, meningkat menjadi 4.500 kg pada bulan
Maret 2020, seiring dengan peningkatan pasien
Covid-19 yang dirawat di rumah sakit tersebut
(Deni, 2020). Dirjen PSLB3 KLHK menyebut
berdasarkan informasi dari Persatuan Rumah
Sakit Indonesia (Persi), perkiraan penambahan
volume timbulan limbah sekitar 30%. (Mapapa,
2020).
Melihat adanya potensi bahaya dari limbah
medis penanganan Covid-19, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHL)
mengeluarkan pedoman pengelolaan limbah
tersebut. Pedoman itu termuat dalam Surat
Edaran
No.
SE.2/MENLHK/PSLB3/3/2020
tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah
B3) dan Sampah Rumah Tangga dari
Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)
tertanggal 24 Maret 2020 (KLHK RI, 2020).
Beberapa hal penting adalah sebagai berikut:
alat dan sampel laboratorium yang telah
digunakan merupakan Limbah B3 berupa limbah
infeksius (A337-1), sehingga perlu dikelola
sebagai
Limbah
B3
sekaligus
untuk
mengendalikan,
mencegah
dan
memutus
penularan Covid-19 serta menghindari terjadinya
penumpukan limbah yang ditimbulkan dari
penanganan Covid-19.

3. PEMBAHASAN
3.1.

Timbulan Limbah Medis B3 Rumah
Sakit Sebelum Pandemik Covid-19

Menurut survei dari Persatuan Rumah Sakit
Seluruh
Indonesia
(Persi)
pada
bulan
September 2018 memperlihatkan bahwa jumlah
limbah padat medis dari seluruh rumah sakit
yang menjadi responden (94 responden dari
berbagai kelas RS) adalah 11.745 - 12.026 kg/
hari. Sedangkan menurut Kemenkes pada bulan
Agustus 2018 jumlah timbulan limbah B3 dari
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
menurut hasil analisis data rumah sakit seluruh
provinsi di Indonesia pada tahun 2018 adalah
294,66 ton/hari, yang dihasilkan dari 264.474
tempat tidur dari 2.867 rumah sakit. Hal ini
setara dengan rata-rata timbulan limbah B3
sebesar 1,1 kg/tempat tidur/hari (Dit. PKPLB3,
2018). Timbulan sampah yang dihasilkan oleh
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.
Soetomo Surabaya pada Tahun 2017 sebesar
1200 – 1500 kg/hari (Purwanti, 2018).
3.2.

Timbulan Limbah Medis B3 pada Saat
Pandemik Covid-19

3.3.

Terjadinya pandemik Covid-19 pada akhir
tahun 2019 hingga tahun 2020 mengakibatkan
peningkatan yang signifikan terhadap timbulan
sampah medis di rumah sakit di seluruh dunia.
Saat puncak wabah, rumah sakit di Wuhan
menghasilkan limbah medis enam kali lebih
banyak dibandingkan sebelum krisis itu terjadi,
yaitu dalam sehari menghasilkan limbah medis
hingga 240 metrik ton dan membangun pabrik
limbah medis baru dan menyebarkan 46 fasilitas

Prediksi Jumlah Penderita
yang Dirawat di Rumah Sakit

Covid-19

Untuk memperkirakan jumlah timbulan
limbah medis Covid-19 perlu diketahui jumlah
puncak pasien positif penderita Covid19 dan
kapasitas rumah sakit yang tersedia. Hingga
tanggal 27 April 2020, jumlah kumulatif penderita
Covid-19 terkonfirmasi positif sebesar 9.096
orang dan hanya 7.180 orang atau 78,94 % dari
penderita yang terkonfirmasi tersebut yang
dirawat (GTP Covid-19, 2020). Pemerintah
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Indonesia telah menyiapkan sebanyak 10 ribu
tempat tidur di 1000 rumah sakit (RS) khusus
untuk menangani pasien Covid-19 di seluruh
Indonesia (GTPP Covid-19, 2020). Jumlah
penderita Covid-19 yang perlu di rawat di rumah
sakit akan melampaui kapasitas yang tersedia
pada awal bulan Mei 2020.
Berdasarkan data BIN, diperkirakan pada
bulan Juli 2020, penyebaran Covid-19 di Tanah
Air akan mencapai 106.287 kasus. Menurut ITB
pandemi diperkirakan berakhir saat kasus harian
berada di angka 600 pasien per hari.
Perhitungan tim FKM UI memprediksi, jumlah

kasus di kisaran 500.000 hingga 2.500.000 kasus
dengan mempertimbangkan tingkat intervensi
pemerintah. Total penderita positif Covid-19 dari
perhitungan ini adalah sekitar 6.174 kasus (Aida,
2020). Berdasarkan model prediksi tersebut,
apabila pemerintah menerapkan intervensi
moderat, jumlah pasien yang terjangkit Covid-19
di Indonesia bisa mencapai 1,3 juta orang
(Mashabi, 2020). Resume prediksi jumlah
penderita Covid-19 di Indonesia diperlihatkan
pada Tabel 1.

Tabel 1. Prediksi Jumlah Penderita Covid-19

Juli 2020
Awal Mei – Akhir Juni 2020

Perkiraan Jumlah
Kasus Positif
106.287
600 kasus/hari
106.000
11.000 – 71.000

Awal Mei – Awal Juni

95.000

No.

Lembaga/Intitusi Riset

Bulan Puncak

1.
2.
3.
4.

Badan Intelijen Negara (BIN) (Aida, 2020)
Intitut Teknologi Bandung (Aida, 2020)
FKM UI (Aida, 2020), (Damarjati, 2020)
Lembaga Eijkman (Nurita, 2020)
Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 (Putri, 2020)

Juli 2020

5.

3.4. Prediksi Timbulan Limbah Medis B3
Selama Pandemik Covid-19

rumah sakit khusus penanganan Covid-19
sebesar 25 ton/hari yang berasal dari 10.000
tempat tidur.
Apabila kapasitas maksimum rumah sakit
dalam penanganan Covid-19 diabaikan, maka
timbulan kumulatif total limbah medis B3 dapat
diprediksikan berdasarkan model prediksi jumlah
total kumulatif kasus Covid-19 di Indonesia. Dari
beberapa model prediksi di Indonesia, terdapat
model yang dikembangkan oleh Fakultas
Kesehatan Masyarakat – Universitas Indonesia
(FKM-UI) yang dapat memprediksikan jumlah
kasus Covid di Indonesia berdasarkan beberapa
skenario intervensi terhadap penanganan Covid19 (Damarjati, 2020). Prediksi puncak tersebut
diasumsikan
terjadi
pada
hari
ke-77.
Berdasarkan model tersebut dapat diprediksikan
timbulan kumulatif total limbah medis B3
berdasarkan
skenario
yang
digunakan
sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa
seluruh model prediksi jumlah penderita Covid19 memperkirakan jumlah penderita Covid-19
jauh lebih besar daripada kapasitas pelayanan
rumah sakit khusus Covid-19 di Indonesia yaitu
sebesar 10.000 tempat tidur. Dengan demikian
pada bulan Mei 2020 kapasitas rumah sakit akan
terpenuhi seluruhnya hingga terjadi penurunan
kasus Covid-19.
Berdasarkan fakta tersebut, timbulan limbah
medis B3 setiap hari dapat diasumsikan berasal
dari 10.000 pasien yang dirawat. Dalam kondisi
normal timbulan limbah medis B3 sebesar 1,1
kg/tempat tidur/hari (Dit. PKPLB3, 2018). Dengan
berdasarkan hasil studi penanganan limbah
medis B3 di Wuhan China - dimana timbulan
limbah medis dari pasien Covid-19 meningkat
hingga sebesar 2,5 kg/tempat tidur/hari - dapat
diprediksi jumlah timbulan limbah medis B3 dari

Tabel 2. Prediksi Timbulan Kumulatif Total Limbah Medis B3 Berdasarkan Model Prediksi Jumlah Total
Kumulatif Kasus Covid-19 Fakultas Kesehatan Masyarakat – Universitas Indonesia
No.

1.

Skenario*

Tanpa
intervensi

Deskripsi Skenario*

Perkiraan Jumlah
Total Kumulatif
Terjangkit Covid19*
(Orang)

Perkiraan
Timbulan Limbah
Medis B3
Kumulatif**
(Ton)

Waktu Efektif
Pengoperasian
Insinerator Limbah
Medis B3 Covid-19**
(Hari Kerja)

Tanpa jaga jarak
sosial, tanpa
pembatasan
kerumunan dan tanpa
tes masal

+/- 2.500.000

+/- 6.250

20
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jaga jarak sosial
secara sukarela,
2.
membatasi kerumunan
massa
tes massal cakupan
rendah, mengharuskan
Intervensi
3.
jaga jarak sosial
moderat
(penutupan
sekolah/bisnis)
tes masal cakupan
Intervensi
4.
tinggi, mewajibkan
tinggi
jaga jarak social
Sumber : *(Damarjati, 2020), **Hasil analisis data
Intervensi
rendah

+/- 1.750.000

+/- 4.375

14

+/- 1.250.000

+/- 3.125

10

+/- 500.000

+/- 1.250

4

Dari Tabel 2 diperoleh hasil prediksi limbah
medis B3 kumulatif berkisar antara +/- 1.250 –
6.250 ton yang terakumulasi dalam 77 hari.

pengolahan khusus limbah B3 Covid-19.
Beberapa prosedur penanganan limbah medis B3
Covid-19 tersebut meliputi:
a. Pengurangan dan pemilahan di Fasyankes
Perlu adanya prosedur untuk meningkatkan
efektivitas pengelolaam dan penggunaan
bahan-bahan medis B3 maupun Alat
Pelindung Diri (APD) sehingga dapat
mengurangi jumlah limbah yang akan
ditimbulkan. Disamping itu perlu adanya
prosedur pemilahan limbah medis B3 agar
tidak tercampur dengan limbah-limbah non
medis.
b. Pewadahan & Penyimpanan
Prosedur pewadahan perlu menjadi perhatian
penting untuk menghidari terjadi infeksi
Covid-19 terhadap tenaga medis maupun
paramedis, serta terhadap personil yang akan
menangani limbah B3 hingga tempat
pengolahan
dan
penimbunan.
Perlu
ditetapkan prosedur standar desinfeksi limbah
sebelum
dilakukan
pewadahan
dan
penyimpanan.
Penyimpanan
sementara
limbah medis B3 Covid-19 membutuhkan
prosedur penanganan dan pengamanan
khusus agar tidak terjadi penularan terhadap
petugas.
c. Pengangkutan
Prosedur pengangkutan limbah medis B3
Covid-19 mengikuti standar prosedur teknis
pengangkutan limbah B3 dan juga standar
desinfeksi limbah sebelum diangkut ke
tempat pengolahan.
d. Pengolahan
Pengolahan limbah medis B3 Covid-19
dilakukan sesuai dengan Surat Edaran No.
SE.2/MENLHK/PSLB3/3/2020
tentang
Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3)
dan
Sampah
Rumah
Tangga
dari
Penanganan Corona Virus Disease (Covid19) (KLHK RI.2020), yaitu menggunakan
insinerator limbah B3 dengan temperatur
pembakaran minimal 800oC dengan prosedur
pengelolaan, pengoperasian dan pemantauan
yang ketat.

3.5. Kapasitas Pengolahan Limbah B3
Berdasarkan
Surat
Edaran
No.
SE.2/MENLHK/PSLB3/3/2020
tentang
Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan
Sampah Rumah Tangga dari Penanganan
Corona Virus Disease (Covid-19) (KLHK RI,
2020), limbah B3 harus ditangani secara khusus
dan diolah di fasilitas insinerator limbah rumah
sakit pada temperatur minimum 800oC. Data
perizinan bulan oktober 2018 dari KLHK
menunjukkan kapasitas eksisting insinerator di
63 Fasyankes di Indonesia sebesar 53,12
ton/hari. Kapasitas ini akan berkembang dari 27
Fasyankes dengan kapasitas tambahan 20,16
ton/hari (Dit. PKPLB3, 2018). Sehingga
kapasitas totalnya sebesar 73,28 ton/hari.
Disamping kapasitas insinerator di Fasyankes,
terdapat juga kapasitas pengolah limbah B3 dari
6 jasa pengolah sebesar 115,68 ton/hari dengan
potensi ekspansi penambahan unit insinerator
dengan kapasitas pengolahan sebesar 240
ton/hari. Dengan demikian kapasitas total
insinerator limbah medis B3 eksisting yang
tersedia pada tahun 2020 diperkirakan sebesar
313,28 ton per hari. Apabila seluruh kapasitas
insinerator
tersebut
dapat
dipergunakan
seluruhnya untuk penanganan limbah medis B3
Covid-19, maka seluruh insinerator limbah B3
tersebut minimal dioperasikan secara efektif
selama 4 hari kerja pada skenario intervensi
tinggi dan mencapai 20 hari kerja pada skenario
tanpa intervensi sebagaimana diperlihatkan
pada Tabel 2.
3.6. Metode Penanganan dan Pengolahan
Limbah B3
Untuk menangani limbah medis B3 Covid19 yang kuantitasnya sangat besar tersebut,
perlu adanya prosedur standar penanganan dan
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e. Penimbunan
Penimbunan hanya dilakukan terhadap sisa
pembakaran insinerator limbah B3 kedalam
lahan urug (landfill} khusus B3 dengan
prosedur pengelolaan, pengoperasian dan
pemantauan yang ketat.
4. KESIMPULAN
Kapasitas perawatan pasien Covid-19 yang
tersedia di rumah sakit di Indonesia maksimum
adalah 10.000 tempat tidur di 1000 rumah sakit
khusus penanganan Covid-19. Perhitungan
timbulan limbah medis B3 yang dihasilkan
selama terjadinya kejadian wabah pandemik
Covid-19 adalah sebesar 25 ton/hari yang
berasal dari 10.000 pasien Covid-19. Apabila
faktor
kapasitas
rumah
sakit
khusus
penanganan Covid-19 tidak diperhitungan,
dengan didasarkan. model FKM-UI tentang
prediksi jumlah total kumulatif kasus Covid-19,
maka timbulan kumulatif limbah medis B3 Covid19 berkisar antara 1.250 ton pada skenario
intervensi tinggi hingga 6.250 ton pada skenario
tanpa intervensi. Dengan kapasitas total
maksimum insinerator limbah medis B3 di 90
Fasyankes dan 6 perusahaan jasa pengolahan
limbah B3 di Indonesia sebesar 313,28 ton/hari,
dengan demikian lama pengoperasian efektif
insinerator tersebut berkisar antara 4 hari kerja
pada skenario intervensi tinggi dan mencapai 20
hari kerja pada skenario tanpa intervensi. Selain
itu dibutuhkan prosedur standar penanganan
limbah medis B3 Covid-19 yang meliputi
pengurangan dan pemilahan, pewadahan dan
penyimpanan, pengangkutan, pengolahan dan
penimbunan.
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Abstract
The ability of plants to carry out the functions of interception, evapotranspiration and root
reinforcement provides an effective and contributes to an increase in slope stability. Canopy has a
role in the process of interception related to the reduction of amount the infiltrated water and the rapid
fulfilment of soil moisture. Through the evapotranspiration mechanism, plants can reduce pore water
pressure in the soil so that the trigger force for landslides can be reduced and the soil will be more
stable. The roots mechanically strengthen the soil, through the transfer of shear stresses in the soil
into tensile resistance in the roots. Roots also bind soil particles and increase surface roughness,
thereby reducing the process of soil displacement or erosion. There is a positive relationship between
the density of the tree canopy with the value of rainfall interception, evapotranspiration with a
decrease in pore water pressure in the soil and the ability of root anchoring and binding with an
increase in soil shear strength, indicating that the function of interception, evapotranspiration and
strengthening of plant roots have a positive effect on increasing slope stability. Plants selection that
considers the level of interception, the rate of evapotranspiration and root reinforcement by adjusting
environmental and slopes conditions will determine the success of slope stabilization efforts by
vegetative methods.
Keywords : interception, evapotranspiration, root reinforcement, slope stabilization.

Abstrak
Kemampuan tanaman dalam melakukan fungsi intersepsi, evapotranspirasi dan penguatan akar
memberikan efek dan kontribusi terhadap peningkatan stabilitas lereng. Tajuk atau kanopi tanaman
mempunyai peranan penting dalam proses intersepsi yang berkaitan dengan pengurangan jumlah air
yang terinfiltrasi dan penjenuhan lengas tanah secara cepat. Melalui mekanisme evapotranspirasi,
tanaman dapat mengurangi tekanan air pori dalam tanah sehingga gaya pemicu longsor dapat
berkurang dan tanah akan lebih stabil. Akar secara mekanis memperkuat tanah, melalui transfer
tegangan geser dalam tanah menjadi tahanan tarik dalam akar. Akar juga mengikat partikel tanah
dan menambah kekasaran permukaan sehingga mengurangi proses perpindahan tanah atau erosi.
Adanya hubungan positif antara kerapatan kanopi pohon dengan nilai intersepsi curah hujan,
evapotranspirasi dengan penurunan tekanan air pori dalam tanah serta kemampuan jangkar dan
cengkeram akar dengan peningkatan kuat geser tanah, menunjukkan bahwa fungsi intersepsi,
evapotranspirasi dan penguatan akar tanaman memberikan efek positif terhadap peningkatan
stabilitas lereng. Pemilihan tanaman yang mempertimbangkan tingkat intersepsi, laju
evapotranspirasi dan penguatan akar dengan menyesuaikan kondisi lingkungan dan lereng akan
menentukan keberhasilan usaha stabilisasi lereng dengan metode vegetatif.
Kata Kunci : intersepsi, evapotranspirasi, penguatan akar, stabilisasi lereng.
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1. PENDAHULUAN

penjenuhan tanah secara cepat. Namun
demikian, tingkat intersepsi bervariasi secara
spasial dan bergantung pada curah hujan
sesuai dengan tipe dan struktur vegetasinya.
Menurut
Bruijnzeel
(2004),
tajuk
tanaman yang baik umumnya mampu
mencegah erosi permukaan dan dalam kasus
tutupan pohon yang berkembang dengan baik,
mampu menahan tanah longsor tipe dangkal,
tetapi untuk longsor yang lebih dalam (> 3 m)
lebih ditentukan oleh faktor geologis dan iklim.
Sedangkan menurut Monteleone dan Sabatino
(2014), stabilisasi tanah secara vertikal juga
karena sistem perakaran tanaman dan efek
drainasi yang terjadi melalui proses absorsi air
dan transpirasi.
Di kawasan yang memiliki intensitas
hujan
yang
tinggi,
evapotranspirasi
mempunyai peran yang sangat penting,
karena
proses
evapotranspirasi
dapat
mengurangi kejenuhan tanah agar tidak terjadi
akumulasi air di atas lapisan impermeabel
atau di atas lapisan yang menjadi bidang
gelincir longsor. Selain proses intersepsi dan
evapotranspirasi
dari
tanaman
yang
mempunyai peran terhadap stabilitas tanah,
perakaran tanaman mempunyai kemampuan
dalam memperkuat daya cengkeram terhadap
tanah dan juga membantu mengurangi air
tanah yang jenuh oleh air hujan, meningkatkan
infiltrasi serta kapasitas memegang air.
Kepadatan panjang akar tidak hanya sangat
mempengaruhi
hidrologi,
tetapi
juga
berkontribusi
terhadap
penguatan
dan
agregasi tanah sehingga meningkatkan
stabilitas lereng (Graf et al, 2019). Gambar 1
memperlihatkan ilustrasi fungsi intersepsi,
evapotranspirasi,
penguatan
akar
dari
tanaman pohon terhadap stabilitas lereng.
Tulisan ini mengemukakan tentang efek
dan kontribusi dari tanaman atau vegetasi
terhadap
stabilitas
lereng
melalui
kemampuannya dalam melakukan fungsi
intersepsi, evapotranspirasi dan penguatan
akar.

Vegetasi pada dasarnya berkontribusi
terhadap penguatan tanah, khususnya pada
lereng curam yang rentan terhadap erosi dan
tanah longsor dangkal. Fungsi vegetasi secara
signifikan dapat mengendalikan proses, baik
yang ada di atas maupun di bawah tanah
seperti intersepsi, evapotranspirasi, agregasi
tanah dan penguatan akar, yang tentunya
berkorelasi dengan pertumbuhan tanaman
(Graf et al, 2019). Air hujan yang jatuh di atas
tanaman tidak langsung sampai ke permukaan
tanah
untuk
berubah
menjadi
aliran
permukaan (surface runoff). Saat hujan turun,
beberapa tetes air langsung melewati
dedaunan dan celah di antara cabang-cabang
untuk mencapai tanah, air yang turun secara
demikian disebut terjun bebas, sementara
tetesan hujan yang dicegat oleh daun atau
cabang
dan
disimpan
sementara
di
permukaannya, akhirnya menguap setelah
curah hujan berhenti (Xiao dan Mc Pherson,
2016) dan proses tersebut dinamakan
intersepsi (Xiao et al, 2000).
Asdak (2004) mengatakan bahwa
bagian air hujan yang tidak pernah sampai
permukaan tanah, melainkan terevaporasi
kembali ke atmosfer (dari tajuk dan batang)
selama dan setelah berlangsungnya hujan
disebut sebagai air intersepsi (interception
loss). Proses intersepsi dipengaruhi oleh
jumlah, arah, intensitas, dan pola hujan.
Besarnya air hujan yang terintersepsi
merupakan fungsi dari karakteristik tanaman
yaitu jenis, umur, dan kerapatan tanaman
serta musim pada tahun yang bersangkutan.
Dalam kaitannya dengan proses intersepsi
atau mengendalikan jumlah air hujan yang
sampai ke permukaan, tajuk atau kanopi
mempunyai peranan penting. Semakin tinggi
atau berat kerapatan tajuk, maka kemampuan
tajuk untuk menangkap air hujan dalam bentuk
air intersepsi juga semakin besar. Hal ini akan
mengurangi jumlah air yang terinfiltrasi dan
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Gambar 1. Fungsi Dari Tanaman Untuk Stabilisasi Tanah: Intersepsi,
Evapotranspirasi dan Penguatan Akar (Graf et al, 2019)

2. METODE PENELITIAN

menggunakan empat spesies pohon yaitu,
Sophora japonica L., Ginkgo biloba L., Zelkova
serrata (Thunb.) Makino, dan Aesculus
turbinata Blume. Dari hasil penelitian tersebut
dilaporkan bahwa tingkat intersepsi sebagian
besar dipengaruhi oleh Indeks Luas Daun
(Leaf Area Index). LAI yang lebih tinggi
cenderung menghasilkan tingkat intersepsi
yang lebih tinggi. Luas daun mempengaruhi
tingkat intersepsi curah hujan ketika pohon
memiliki LAI yang serupa. Pohon-pohon yang
diteliti memiliki tingkat intersepsi curah hujan
rata-rata sekitar 20-60%, dengan tingkat yang
lebih tinggi terjadi selama curah hujan yang
kurang intens. Selanjutnya, Jayanti et al
(2015) dari hasil penelitiannya tentang
pengembangan model intersepsi pada pohon
Jati (Tectona grandis) dan pohon Pinus
(Casuarina
cunninghamiana)
melaporkan
bahwa tingkat intersepsi rata-rata pohon Jati
lebih tinggi dari pada pohon Pinus. Intersepsi
rata-rata pohon Jati sebesar 325,26 mm
(54,49 %) dan pada Pinus sebesar 299,72 mm
(50,21%). Hal ini dipengaruhi oleh kerapatan
tajuk dan umur tegakan vegetasi, sedangkan
tingkat porositas tajuk memiliki pengaruh
berlawanan terhadap besarnya intersepsi, di
mana semakin besar porositas tajuk maka
intersepsi yang terjadi semakin kecil. Mulyana
et al (2002) dalam Jayanti (2015) melaporkan
hasil penelitiannya yang dilakukan di Gunung
Walat dari tahun 1999-2001, kehilangan air
(curah hujan) akibat proses intersepsi dari
hutan Pinus adalah yang tertinggi
yaitu
15,7%, dibandingkan hutan Agathis = 14,7%
dan hutan Puspa = 13,7%. Horman et al
(1996) mengatakan bahwa intersepsi oleh
kanopi
hutan
menyumbang
10–40%
presipitasi, namun demikian tingkatnya
bervariasi secara spasial dan bergantung pada

Studi tentang efek dari proses intersepsi,
evapotranspirasi dan penguatan akar tanaman
dalam kontribusinya terhadap peningkatan
stabilitas lereng dilakukan dengan metode
sebagai berikut :
 Melakukan studi pustaka atau literatur baik
tentang informasi, data maupun penelitian
sebelumnya melalui penelusuran jurnal,
buku atau website terkait pokok bahasan.
 Mendeskripsikan secara umum tentang
efek dan kontribusi vegetasi untuk
stabilisasi lereng.
 Mendeskripsikan secara khusus tentang
efek dari proses intersepsi dari tanaman
dalam meningkatkan stabilitas lereng.
 Mendeskripsikan secara khusus tentang
efek dari proses evapotranspirasi pada
tanaman dalam meningkatkan stabilitas
lereng.
 Mendeskripsikan
tentang
efek
dari
penguatan akar tanaman terhadap kuat
geser tanah dan stabilitas lereng.
 Menganalisis dan menyimpulkan hasil
deskripsi secara keseluruhan tentang efek
dan kontribusi dari proses intersepsi,
evapotranspirasi dan penguatan akar
terhadap peningkatan stabilitas lereng.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Intersepsi Pada Tanaman Dan Efeknya
Terhadap Stabilitas Lereng
Beberapa
aspek
penelitian
yang
berkaitan dengan intersepsi telah dilakukan,
antara lain Yang et al (2019) melakukan
penelitian tentang efek morfologi kanopi pohon
pada intersepsi
curah
hujan
dengan
21

Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, Vol. 15, No.1, Juni 2020

3.2. Evapotranspirasi Pada Tanaman dan
Efeknya Terhadap Stabilitas Lereng

curah hujan sesuai dengan tipe dan struktur
hutan. Terlepas dari spesies tanaman, potensi
intersepsi berkorelasi positif dengan luas
daun, oleh karena itu, sangat terkait dengan
kinerja pertumbuhan tanaman. Sidle dan
Ziegler (2018) dalam penelitiannya tentang
hubungan antara intersepsi kanopi dengan
tanah longsor di hutan tropis bagian utara
Thailand melaporkan bahwa selama musim
hujan pada hutan tropis sekunder memiliki
efek mitigasi yang signifikan terhadap tanah
longsor. Hal ini sesuai dengan Azizi dan Salim
(2015) yang mengatakan bahwa semakin
tinggi kerapatan tajuk dari vegetasi, semakin
besar pula kemampuannya untuk mencegah
curah hujan mencapai permukaan tanah.
Gambaran terjadinya proses intersepsi,
evapotranspirasi, penguatan akar pada
tanaman pohon dan efeknya terhadap
stabilisasi lereng disajikan pada Gambar 2.

Evapotranspirasi merupakan gabungan
proses evaporasi dan transpirasi, atau dapat
dikatakan bahwa evapotranspirasi merupakan
kombinasi dari dua proses hilangnya air dari
tanah, yaitu hilang dari permukaan tanah oleh
penguapan dan hilang melalui vegetasi oleh
proses yang dikenal sebagai transpirasi.
Infiltrasi air dari permukaan tanah dapat
menghasilkan adanya air tengger (perched
water) pada batas dua material yang berbeda
permeabilitasnya (Indrajaya and Wuri, 2008).
Air tengger dapat mengembangkan tekanan
air pori dalam tanah dan memberikan
tambahan gaya yang menggerakkan lereng
untuk memicu terjadinya longsor. Vegetasi
pohon, melalui mekanisme evapotranspirasi,
dapat mengurangi tekanan air pori dalam
tanah sehingga gaya pemicu longsor dapat
berkurang dan tanah akan lebih stabil.

Gambar 2. Pengaruh Tanaman Pohon Terhadap Stabilitas Lereng
(Modifikasi dari : Forbes. K and Jeremy. B, 2011)

Fungsi
evapotranspirasi
dalam
hubungannya dengan stabilisasi lereng telah
dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain,
Moelyono et al (2018) mengatakan bahwa
kelembaban tanah yang berkurang oleh
vegetasi dapat mengurangi tekanan air pori di
dalam mantel tanah di lereng alami dan
meningkatkan stabilitas lereng. Vegetasi dan
fungsi evapotranspirasinya memiliki pengaruh
kuat pada kelembapan tanah sehingga
berpengaruh pada stabilitas tanah dan lereng

(Stokes et al, 2008) karena memodifikasi
muka air tanah (Wang et al, 2014).
Evapotranspirasi dan tahanan air dari daundaunan membatasi kenaikan tekanan air pori
positif dalam tanah (Hardiyatmo, 2006),
sementara akar vegetasi menyerap air dari
tanah dan dilepaskan ke atmosfir melalui
mekanisme transpirasi yang menyebabkan air
pori berkurang, sehingga meningkatkan
stabilitas lereng (Gray, 1995). Hal ini juga
dikemukakan oleh Hardiyatmo (2006) bahwa
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evapotranspirasi dan tahanan air dari daundaunan membatasi kenaikan tekanan air pori
positif
dalam
tanah.
Evapotranspirasi
berhubungan erat dengan intersepsi dan
menggambarkan proses di mana air dalam
tanaman yang berasal dari akar kemudian
hilang sebagai uap melalui stomata di
daunnya.
Beberapa
faktor
yang
mempengaruhi evapotranspirasi adalah radiasi
matahari, kelembaban, suhu dan angin, serta
persentase tutupan vegetasi, komposisi
spesies dan tingkat pertumbuhan yang lebih
tinggi (Graf et al, 2019), usia dan kepadatan
tanaman, faktor curah hujan dan jenis tanah
(Moelyono et al, 2018). Pada Tabel 1,
diperlihatkan
laju evapotranspirasi dari

beberapa jenis tanaman pohon, dapat dilihat
sebagai contoh adalah pohon Acacia mangium
memiliki tingkat evapotranspirasi lebih tinggi
dibandingkan dengan spesies pohon lain, dan
Schima
wallichi
memiliki
tingkat
evapotranspirasi yang terkecil. Pinus merkusii
memiliki laju evapotranspirasi yang lebih
rendah dari pada Acacia mangium, namun
secara genetis memiliki perakaran yang
dalam, tingkat intersepsi tinggi dan pohonnya
tidak terlalu berat atau ringan. Karakteristik
dari tanaman tersebut dapat dijadikan acuan
dalam menentukan jenis tanaman yang
disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan
lereng dalam upaya stabilisasi.

Tabel 1. Laju Evapotranspirasi (ET) dari Beberapa Jenis Tanaman Pohon
Jenis Tanaman

Pinus merkusii
Eucalyptus urophylla
Schima wallichi
Swietenia macrophylla
Eucalyptus deglupta
Eucalyptus alba
Eucalyptus trianta
Acasia mangium
Shorea pinanga
Dalbergia latifolia
Calliandra callothirsus
Acacia decurens
Altingia excelsa

Periode Riset
(Year)

Curah Hujan
mm/tahun

1–8
1–8
1–8
1–6
1–3
1–3
1–3
1–4
1–4
1–4
1–3
1–3
1–3

3.056
3.056
3.056
4 016
3.136
3.316
3.316
3.465
3.465
3.465
3.402
3.402
3.402

ET
mm/tahun

ET
% dari hujan

1.971,12
1.127,66
699,82
2.317,23
1.659,57
1.642,64
1.673,06
2.384,61
1.153,50
1.444,21
1.496,88
1.564,92
1.428,84

64,5
36,9
22,9
57,7
52,92
52,38
53,35
68,82
33,29
41,68
44
46
42

Sumber : Pudjiharta (2008)

3.3. Efek Penguatan Akar Dan Kuat Geser
Tanah Terhadap Stabilitas Lereng

tinggi akan meningkatkan stabilitas tanah.
Kuat geser tanah adalah gaya perlawanan
yang dilakukan oleh butir-butir tanah terhadap
desakan atau tarikan. Dengan dasar
pengertian ini, bila tanah mengalami
pembebanan akan ditahan oleh : (1) Kohesi
tanah yang bergantung pada jenis tanah dan
kepadatannya, tetapi tidak tergantung dari
tegangan normal yang bekerja pada bidang
geser. (2) Gesekan antara butir-butir tanah
yang besarnya berbanding lurus dengan
tegangan normal pada bidang gesernya
(Hardiyatmo, 2002). Hairiah et al (2006)
mengatakan bahwa karakteristik akar tanaman
yang mempengaruhi kekuatan geser tanah
adalah distribusi, kepadatan, diameter, berat
jenis, dan kekuatan akar. Semakin tinggi
tingkat anchoring akar atau indeks jangkar
akar (IJA) dan pengikatan akar atau indeks

Secara mekanis, akar pohon menembus
sampai ke lapisan tanah dalam, memberikan
dukungan pada tanah bagian atas karena
berfungsi sebagai penopang (buttressing) dan
memberi efek lengkung (arching). Akar
tanaman dapat mengikat partikel tanah dan
menambah kekasaran permukaan sehingga
mengurangi proses perpindahan tanah atau
erosi (Greenway, 1987). Pengaruh positif lain
dari vegetasi terhadap stabilitas tanah dan
lereng adalah karena penetrasi akarnya yang
bertindak sebagai penguat ke dalam tanah.
Posisi penetrasi akar dalam lapisan tanah,
distribusi akar dan kondisi akar vertikal dan
horizontal dapat meningkatkan kuat geser
tanah. Kekuatan geser tanah yang semakin
23

Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, Vol. 15, No.1, Juni 2020

cengkeram akar (ICA) dari tanaman, semakin
signifikan potensi untuk mempertahankan
stabilitas tanah dan lereng. Dengan demikian
kekuatan geser tanah dapat digambarkan oleh
besarnya IJA dan ICA. Tingkat IJA dan ICA
yang tinggi, akan meningkatkan kuat geser
tanah. Sebagai contoh tanaman pohon yang
mempunyai IJA dan ICA tinggi adalah
Arthocarpus
heterophyllus,
Nephelium
lapaceum, Lansium sp dan Mangifera indica

(Setiawan dan Krisnawati, 2014). Untuk pohon
Pinus merkusii secara genetik memiliki akar
dalam sehingga akarnya dapat menembus ke
lapisan yang lebih dalam. Selain itu akar Pinus
merkusii relatif ringan dan dapat menjaga
stabilitas lereng karena dapat mengurangi
beban pada lereng (Indrajaya and Wuri, 2008).
Pertumbuhan akar dalam
lapisan tanah
diperlihatkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Pertumbuhan Akar Tanaman Di Dalam Lapisan Tanah
(Sumber : Greenway, 1987)

Beberapa penelitian tentang korelasi
positif yang signifikan antara intensitas akar
dan stabilitas lereng telah dibuktikan dengan
menggunakan metode pengujian kekuatan
tanah yang berbeda, misal percobaan
langsung, uji kompresi triaksial ataupun dengan
mempertimbangkan berbagai pendekatan dan
model (Graf et al., 2019). Penelitian – penelitian
yang telah dilakukan antara lain dalam hal
kekuatan akar dan daya gesernya, uji kekuatan
tarik akar, hubungan antara kedalaman akar
dan faktor keselamatan (FOS), kepadatan
panjang akar dan volume akar. Dari hasil
penelitian tentang efektivitas relatif pohon dan
semak pada stabilitas lereng, Gupta (2016)
melaporkan bahwa dalam kasus tidak ada
angin, kondisi pohon dengan akar lebih dalam
di lereng bergradasi rendah dan curam
memberikan stabilitas tertinggi. Rata – rata
pohon berakar sedalam 5 meter menghasilkan
faktor keselamatan (FOS) yang lebih tinggi,
11% dan 14,5% masing-masing dibandingkan
dengan lereng yang curam dan ringan. Song et
al (2018) telah melakukan penelitian tentang
efek dari sifat akar serta karakteristik
24

percabangan akar dari 6 spesies pohon
terhadap penguatan tanah di Jinyun Mountain,
China. Dari hasil penelitian tersebut dilaporkan
bahwa spesies yang berbeda memiliki efek
yang berbeda pada penguatan geser tanah.
Kekuatan geser dari spesies pohon tinggi jauh
lebih besar dari pada spesies pohon kecil.
Abdullah et al (2011) mengatakan bahwa
kemampuan
perakaran
tanaman
dalam
membantu mengurangi air tanah yang jenuh
oleh air hujan dan memantapkan agregasi
tanah akan mendukung pertumbuhan tanaman
dan mencegah erosi, yang akan berdampak
tidak mudah hanyutnya tanah akibat aliran
permukaan,
meningkatkan
infiltrasi
dan
kapasitas memegang air. Kontribusi kepadatan
panjang akar sangat berperan dalam hal
penguatan agregasi tanah yang berdampak
meningkatkan stabilitas tanah dan lereng. Dari
analisis profil akar menunjukkan bahwa Dillenia
suffruticosa mempunyai tingkat tertinggi dalam
hal kepadatan panjang akar dan volume akar,
sedangkan Leucaena leucocephala memiliki
rata-rata diameter akar tertinggi. Pada uji
kekuatan tarik, Ali (2010) melaporkan bahwa
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akar Leucaena leucocephala memiliki kekuatan
tarik lebih tinggi dari pada Acacia mangium
dan M.malabathricum lebih rendah dari pada
Acacia mangium. Jenis tanaman pohon
memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi dan
biasanya memiliki akar lebih dalam daripada
semak, sehingga akar pohon meningkatkan
jangkauan tulangan tanah. Pengikatan akar
yang kuat berpotensi lebih signifikan untuk
menjaga stabilitas lereng.
3.4.

Karakteristik
Tanaman
Peningkatan Stabilitas Lereng

akar pohon hanya menyebar satu setengah kali
tinggi rata-rata pohon.
4. KESIMPULAN
Semakin tinggi kerapatan kanopi atau
tajuk, semakin besar kemampuannya untuk
mencegah curah hujan mencapai permukaan
tanah,
sedangkan
tingginya
laju
evapotranspirasi berpengaruh kuat mengurangi
kelembaban tanah sehingga memberikan
kontribusi positif terhadap stabilitas lereng.
Tanaman yang mempunyai tingkat intersepsi
dan
laju
evapotranspirasi
yang
tinggi
mempunyai efek stabilitas lereng yang lebih
tinggi. Demikian juga semakin tinggi tingkat
anchoring akar dan pengikatan akar semakin
signifikan mempertahankan stabilitas lereng.
Beberapa contoh tanaman pohon yang
dapat direkomendasikan antara lain Jati
(Tectona grandis) dan Pinus dari species
Casuarina cunninghamiana dan Pinus merkusii,
mempunyai tingkat intersepsi tinggi. Acacia
mangium. Swietenia macrophylla, Pinus
merkusii,
mempunyai
tingkat
laju
evapotranspirasi yang tinggi Selain itu
Arthocarpus heterophyllus (nangka), Nephelium
lapaceum (rambutan), Lansium, sp (ceruring)
dan Mangifera indica (mangga) mempunyai
nilai IJA dan ICA yang tinggi.

Untuk

Berdasarkan uraian di bab sebelumnya,
proses
intersepsi,
evapotranspirasi
dan
penguatan akar tanaman, masing - masing
mempunyai hubungan positif dengan stabilitas
lereng. Hal yang penting dalam usaha
meningkatkan
stabilitas
lereng
atau
penanganan longsor khususnya longsor
dangkal dengan metode vegetatif adalah
pemilihan
jenis
tanaman
dengan
mempertimbangkan
fungsi
intersepsi,
evapotranspirasi
dan
penguatan
akar.
Pemilihan jenis tanaman pohon untuk
stabilisasi lereng, idealnya bersifat cepat
tumbuh (fast growing). Dilihat dari fungsi
intersepsi, jenis pohon fast growing akan cepat
membentuk tajuk/kanopi sehingga cepat
mencegat air hujan dari atmosfer, demikian
juga pertumbuhan akarnya akan lebih cepat.
Karakteristik tanaman dengan tingkat intersepsi
yang tinggi dapat mengurangi jumlah curah
hujan netto, sedangkan pemilihan tanaman
dengan laju evapotranspirasi yang tinggi dapat
mengurangi gaya beban oleh air (Indrajaya dan
Wuri, 2015). Karakteristik tanaman dengan
tingkat indeks jangkar akar (IJA) dan indeks
cengkeram
akar
(ICA)
yang
tinggi,
mencerminkan
kekuatan
geser
tanah.
Karakteristik dari perakaran yang dalam dan
distribusi yang luas juga dapat dipertimbangkan
untuk pemilihan tanaman stabilisasi lereng.
Sutton (1969) dalam Hardiyatmo (2006)
mengatakan bahwa untuk pertumbuhan akar
pepohonan, faktor lingkungan memberikan
kontribusi yang lebih besar. Distribusi akar
pohon
biasanya
dinyatakan
dengan
pendekatan tinggi pohon dan jari-jari tajuk.
Pada daerah dengan tanah pasiran, akar
pohon dapat menyebar hingga beberapa kali
tinggi rata-rata pohon. Untuk pohon Pinus yang
tumbuh di tanah pasiran, penyebaran akar
dapat mencapai tujuh kali dari tinggi rata-rata
pohonnya. Sementara, pada tanah lempungan,
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Abstract
In Serang Regency, pollutants and air emissions are produced by industrial activities, including Sulfur
Dioxide (SO2) gas. SO2-polluted air causes problems to the human respiratory system. This study
examine the spatial pattern of SO2 gas dispersion and its impact on settlements in Serang Regency
using geostatistic and Inverse Distance Weighting (IDW) method in Arc GIS. Based on the results of
ambient air quality measurements in Serang Regency, which have been measured by the Serang
Regency Environmental Agency from 2015 - 2019 for the SO2 parameter, it can be seen that none of
them exceed the standard of the PP No. 41 1999 concerning Air Pollution Control. The results of
spatial analysis of gas dispersion show tendencies of high gas concentration in industrial zones, which
indicate the contribution of gases from industrial business activities in several monsoons. The most
extensive settlement affected by SO2 gas with the highest value of 40-50 µg / Nm3 is on Cikande
District covering an area of 3.173,77 Ha which occurs during the west monsoon from December to
February.
Keywords: spatial patterns, sulfur dioxide dispersion, geostatistic, Serang Regency

Abstrak
Berbagai kegiatan utama di Kabupaten Serang yang diduga dapat menghasilkan polutan dan emisi
udara antara lain adalah dari kegiatan usaha industri dimana polutan yang dihasilkan antara lain
berupa gas Sulfur Dioksida (SO2). Udara yang telah tercemar SO2 menyebabkan manusia mengalami
gangguan pada sistem pernapasan. Oleh karena itu kajian ini menelaah pola spasial dispersi gas SO2
dan dampaknya terhadap permukiman di Kabupaten Serang dengan metode geostatistik dan
interpretasi Inverse Distance Weighting (IDW) menggunakan software Arc GIS. Berdasarkan hasil
pengukuran kualitas udara ambien di Kabupaten Serang yang telah diukur oleh Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Serang dari tahun 2015 – 2019 untuk parameter SO2, terlihat bahwa tidak ada
satupun yang melampaui baku mutu PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran
Udara. Hasil analisis spasial dispersi gas menunjukkan adanya suatu kecenderungan bahwa
konsetrasi gas relatif tinggi pada zona-zona industri, yang menunjukkan adanya kontribusi gas-gas
dari kegiatan usaha industri pada beberapa angin musim. Permukiman paling luas yang terdampak
oleh gas SO2 dengan nilai paling tinggi sebesar 40-50 µg/Nm3 berada pada Kecamatan Cikande
seluas 3.173,77 Ha yang terjadi pada saat angin musim barat dari Desember hingga Februari.
Kata kunci: pola spasial, dispersi sulfur dioksida, geostatistik, Kabupaten Serang
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1. PENDAHULUAN

Begitupun dengan pembangkit listrik,
Walaupun pembangkit listrik telah mempunyai
alat pembersih endapan (presipirator) untuk
membersihkan partikel-partikel kecil dari asap
pembakaran batubara, namun senyawasenyawa seperti SOx, NOx dan partikel debu
(PM10) yang berbentuk gas dengan bebasnya
naik melewati cerobong dan terlepas ke udara
bebas (Witono, 2003). Gas SOx dan NOx
dapat bereaksi dengan uap air yang ada di
udara membentuk asam sulfat (H2SO4) dan
asam nitrat (HNO3). Kedua asam tersebut
dapat jatuh bersama-sama air hujan sehingga
mengakibatkan hujan asam yang dapat
merusak
lingkungan
dan
mengganggu
kesehatan.
Udara
yang telah
tercemar
SOx
menyebabkan manusia mengalami gangguan
pada sistem pernapasan. Hal ini kerena gas
SOx yang mudah menjadi asam tersebut
menyerang selaput lendir pada hidung,
tenggorokan, dan saluran pernapasan yang
lain sampai ke paru-paru. Serangan gas SOx
tersebut menyebabkan iritasi pada bagian
tubuh yang terkena. Daya iritasi SO2 pada
setiap orang tidak sama. Ada orang yang
sensitif dan sudah akan mengalami iritasi
apabila terkena SO2 berkonsentrasi 1-2 ppm,
namun ada pula orang yang baru akan
mengalami iritasi tenggorokan apabila terkena
SO2 berkonsentrasi 6 ppm (KLH, 2009).
Sulfur dioksida merupakan gas pencemar
yang bersifat korosif dan beracun. Bila
konsentrasinya di atmosfer tinggi, akan
menyebabkan
terjadinya
hujan
asam.
Sebagian kecil bahan bakar sulfur yang dapat
dioksidasikan menjadi SO3 juga memberikan
konsekuensi terhadap lingkungan, seperti
timbulnya kabut biru butiran asam sulfur yang
diemisikan
dari
pemanas
(boiler),
mempercepat korosi pada logam, serta
akumulasi partikel asap (KLH, 2009).

1.1. Latar Belakang
Pencemaran udara merupakan salah satu
bentuk
kerusakan
lingkungan,
berupa
penurunan kualitas udara karena masuknya
unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau
atmosfer bumi yang berdampak kepada
kesehatan manusia.
Pencemaran udara, khususnya di kotakota besar, merupakan masalah yang perlu
segera ditanggulangi. Hal ini akibat dari
peningkatan aktivitas manusia, pertambahan
jumlah
penduduk,
perkembangan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi,
serta
pertambahan industri dan sarana transportasi
(KLH, 2004). Pencemaran udara ini dari waktu
ke waktu diperkirakan akan semakin
meningkat seiring dengan laju pertumbuhan
pembangunan di berbagai sektor seperti
sektor industri, perhubungan/transportasi, dan
pariwisata. Demikian juga halnya yang terjadi
di Kabupaten Serang, dimana permasalahan
terkait polusi udara yang terjadi terkait erat
dengan sumber-sumber utama penyebab
pencemaran udara seperti industri dan
transportasi. Perkembangan yang pesat dari
kegiatan-kegiatan utama tersebut secara
nyata akan memberikan dampak terhadap
meningkatnya kondisi polusi udara.
Berbagai kegiatan utama di Kabupaten
Serang yang diduga dapat menghasilkan
polutan dan emisi udara salah satunya adalah
kegiatan usaha industri dimana polutan yang
dihasilkan antara lain asap, debu, grit (pasir
halus), dan gas-gas. Selain itu dari proses
peleburan pada proses industri, misalnya pada
industri peleburan baja, pembuatan soda,
semen, keramik, aspal, dengan polutan yang
dihasilkannya meliputi debu, uap, dan gas.
Industri merupakan salah satu sumber
pencemaran udara, baik di perkotaan maupun
di pedesaan. Emisi pencemar udara terutama
berasal dari pembakaran bahan bakar di
berbagai
kegiatan
industri
termasuk
pembangkit tenaga listrik, produksi kimia, dan
lainnya, pengolahan logam, insenerasi,
penggunaan bahan bakar industri, dan lainlain (Muhammad dan Nurbianto, 2006).
Kegiatan industri dengan cerobongnya
menghasilkan emisi yang sangat tinggi.
Dengan semakin banyaknya jenis kegiatan
industri maka emisi cerobong yang dihasilkan
akan semakin besar, terutama untuk kegiatan
industri yang menghasilkan bahan berbahaya
dan beracun (KLH, 2008).

1.2. Tujuan
Udara dapat digolongkan menjadi dua
yaitu udara emisi atau udara yang keluar dari
sumber pencemar dan udara ambien. Hasilhasil pemantauan kualitas udara ambien
terutama parameter gas SO2 yang telah
dilakukan di Kabupaten Serang memerlukan
kajian pola spasial dispersinya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pola spasial dispersi gas SO2
serta menganalisis dampak pesebaran SO2
tersebut terhadap pemukiman. Hasil analisis
nantinya akan dibagi menjadi 4 periode musim
angin.
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2. METODOLOGI

Data kualitas udara yang digunakan adalah
data kualitas udara ambien dari tahun 2015
sampai 2019. Selama periode tersebut
dilakukan
pengukuran
kualitas
udara
sebanyak 104 kegiatan pemantauan pada 78
lokasi pengamatan pemantauan di Kabupaten
Serang.
Dari 78 lokasi tersebut, beberapa lokasi
titik sampel memiliki koordinat yang tetap
setiap tahun dan beberapa lokasi titik sampel
lainnya memiliki koordinat yang berpindahpindah. Data kualitas udara yang diperoleh
tersebut dapat dikelompokkan pada tiga
kondisi data berkaitan dengan informasi lokasi
sebagai berikut:
a) Data kualitas udara ambien yang memiliki
koordinat, langsung di-plot pada peta
sesuai koordinatnya.
b) Data kualitas udara ambien yang tidak
memiliki koordinat titik sampel namun
memiliki informasi lokasi yang spesifik,
perkiraan koordinatnya dapat diidentifikasi
lokasinya berdasarkan informasi yang
diperoleh dari peta google earth.
c) Data kualitas udara ambien yang tidak
memiliki koordinat namun hanya memiliki
informasi nama desa, diperkirakan dengan
menggunakan
teknik
centroid
pada
software Arc Map pada setiap desa.

2.1. Area Studi
Lokasi kajian ini adalah di Kabupaten
Serang. Kabupaten Serang terletak antara 50
50' sampai 60 21' Lintang Selatan dan 10500'
sampai 1060 22' Bujur Timur. Kabupaten
Serang memiliki luas wilayah 1.467,35 Km2.
Kondisi Geografis Kabupaten Serang menjadi
salah satu keuntungan bagi Kabupaten
Serang karena menjadi pintu gerbang atau
transit perhubungan darat antar pulau Jawa
dan pulau Sumatera. Jarak Kabupaten Serang
dengan Kota Jakarta adalah kurang lebih 70
Km, hal ini membuat Kabupaten Serang
menjadi salah satu daerah penyangga Ibukota
Indonesia.
Kabupaten Serang memiliki 29 Kecamatan
dan 326 Desa dengan batas administrasi:
a) Sebelah Utara : Laut Jawa, Kota Cilegon,
Kota Serang.
b) Sebelah Timur: Kabupaten Tangerang
c) Sebelah Barat: Kota Cilegon dan Selat
Sunda
d) Sebelah Selatan: Kabupaten Lebak dan
Kabupaten Pandeglang

Dari 104 data pemantauan kualitas udara
yang tersebar pada 78 lokasi pemantauan dari
tahun 2015 hingga tahun 2019, dikelompokan
menjadi 5 klaster regional (zona) yang
dipertimbangkan
berdasarkan
kondisi
topografi
dan
sebaran
industrinya
sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.

Gambar

1.

Peta Administrasi
Serang, Banten.

Kabupaten

2.2. Pengumpulan dan Pengolahan Data
Untuk mengetahui dispersi penyebaran gas
dibutuhkan data kualitas udara ambien. Data
tersebut diperoleh hasil pemantauan kualitas
udara ambien yang dilakukan oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Petapeta dasar seperti administrasi dan sebaran
permukian diperoleh dari Revisi RTRW Kab.
Serang 2011-2031.

Gambar 2. Lokasi Pengamatan dan
Klaster-Regional
Pola
Sebaran Dispersi Gas Dan
Partikulat Berdasarkan Kondisi
Topografi
Dan
Sebaran
Industri.
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Pembagian
zona
didasarkan
atas
beberapa alasan dengan penjelasan bahwa
zonasi (ring berwarna ungu) ditentukan
berdasarkan 2 parameter :
1. Persebaran lokasi pengamatan kualitas
udara yang telah dilakukan oleh DLH Kab
Serang dari tahun 2015-2019.
2. Berdasarkan data DEMNAS (Digital
Elevation Model Nasional) yang diperoleh
dari instansi BIG.
Zonasi ini dibuat untuk keperluan
interpolasi dengan asumsi bahwa pengaruh
arah dan kecepatan angin yang akan
mempengaruhi kualitas udara dibatasi oleh
topografi. Arah dan kecepatan angin tidak
akan dapat membawa partikel kualitas udara
melampaui topografi yang lebih tinggi seperti
perbukitan atau pegunungan. Sehingga zonasi
tersebut dibuat sebagai batas wilayah
interpolasi data kualitas udara. Semua zona
relatif datar hanya saja batas zona tersebut
dibentuk
karena
adanya
pembatas
perbukitan/topografi
tinggi
sehingga
pergerakan anginnya terbatas.
Selain pembagian berdasarkan klasterklaster
regional,
model
juga
akan
dikelompokkan berdasarkan musim. Dalam
hal ini ketersediaan dan distribusi data
menentukan jumlah musim yang akan
digunakan dalam analisis pola sebaran.

muka bumi, alat yang terbaik adalah peta
(Sandy, 1973).
Dalam analisis keruangan perlu dilakukan
perwilayahan. Wilayah pada hakekatnya
menyangkut sebagian dari muka bumi yang
batasnya ditetapkan atas dasar kriteria
tertentu. Salah satu cara untuk melakukan
perwilayahan adalah dengan interpolasi.
Interpolasi adalah suatu metode atau
fungsi matematika yang menduga nilai pada
lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia.
Interpolasi spasial mengasumsikan bahwa
atribut data bersifat kontinu di dalam ruang
(space) dan atribut ini saling berhubungan
(dependence) secara spasial. (Anderson
dalam Prasasti et al, 2005). Kedua asumsi
tersebut mengindikasikan bahwa pendugaan
atribut data dapat dilakukan berdasarkan
lokasi-lokasi di sekitarnya dan nilai pada titiktitik yang berdekatan akan lebih mirip dari
pada nilai pada titik-titik yang terpisah lebih
jauh.
Metode geostatistik merupakan salah satu
bentuk model yang dapat dipergunakan untuk
menginterpolasikan nilai dari suatu variabel
yang terdistribusi dalam ruang. Teknik
interpolasi dengan model geostatistik lazim
dilakukan untuk memperkirakan suatu nilai
yang terdistribusi secara spasial pada titik
yang tidak dapat diambil sampel yaitu dengan
cara mengukur suatu nilai dari nilai yang
berdekatan (Wahono, 2003). Untuk menduga
nilai kualitas udara parameter gas SO2 di
Kabupaten Serang pada kajian ini digunakan
metode geostatistik interpolasi spasial IDW
(Inverse Distance Weighted). Metode ini
dilakukan dengan menggunakan Software Arc
Map dengan mengkalkulasi nilai rata-rata
parameter gas SO2 per musim selama tahun
pengamatan 2015-2019.
Metode ini memiliki asumsi bahwa setiap
titik input mempunyai pengaruh yang bersifat
lokal akan berkurang terhadap jarak. Metode
IDW umumnya dipengaruhi oleh inverse jarak
yang diperoleh dari persamaan matematika.
Pada
metode
interpolasi
ini
dapat
menyesuaikan pengaruh relatif dari titik-titik
sampel. Nilai power pada interpolasi IDW ini
menentukan pengaruh terhadap titik-titik
masukan (input), dimana pengaruh akan lebih
besar pada titik-titik yang lebih dekat sehingga
menghasilkan permukaan yang lebih detail.
Bobot yang digunakan untuk rata-rata adalah
turunan fungsi jarak antara titik sampel dan
titik yang diinterpolasi (Philip dan Watson,
1982 dalam Merwade et al, 2006). Fungsi
umum pembobotan adalah inverse dari

2.3. Metode Analisis
2.3.1. Metode Analisis Pola Dispersi Gas
Setelah
diketahui
data
sekunder
konsentrasi polutan di beberapa titik yang
berasal dari hasil pengukuran kualitas udara
ambien di beberapa titik sampel, selanjutnya
dilakukan analisis data untuk mengetahui pola
sebaran polutan parameter gas SO2 di udara
yang dianalisis. Pola sebaran polutan industri
dianalisis dengan membuat kontur dispersi
untuk parameter pencemar SO2. Kontur
dispersi ini akan memberikan gambaran
informasi mengenai nilai konsentrasi pada
area penelitian melalui garis kontur yang
saling terhubung pada area yang memiliki nilai
konsentrasi yang sama (Isohyet). Analisis pola
sebaran
udara
tersebut
menggunakan
Software Arcgis dengan hasil berupa peta.
Dalam konteks fenomena keruangan
terdapat perbedaan kenampakan, struktur,
pola dan proses. Pola merupakan pola
persebaran suatu fenomena di ruang muka
bumi. Analisis keruangan mencoba menelaah
tentang lokasi dan persebaran gejala-gejala di
ruang muka bumi. Untuk memperoleh
gambaran sesuatu di muka bumi, atau untuk
memberikan gambaran tentang sesuatu di
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kuadrat jarak, dan persamaan ini digunakan
pada metode Inverse Distance Weighted yang
dirumuskan dalam formula berikut ini (Azpurua
dan Ramos, 2010):

interpolasi ini ditentukan oleh user, sehingga
nilai search radius bervariasi untuk setiap
interpolasi. Hal ini bergantung pada seberapa
jauh titik tersebut mencari sel-sel yang berada
disekitarnya, sehingga beberapa bagian akan
menjadi lebih besar dan beberapa bagian lain
akan menjadi lebih kecil, tergantung pada
kerapatan titik-titik disekitar sel yang
diinterpolasi (Watson dan Philip, 1985).

∑

2.3.2. Metode Analisis Dampak Terhadap
Permukiman

) merupakan nilai
Dimana (
ketinggian data yang ingin diinterpolasi
sejumlah N titik, dan bobot (weight)
yang
dirumuskan sebagai:

Hasil analisis pola sebaran sebaran SO2,
akan
ditampalkan
dengan
sebaran
permukiman di Kabupaten Serang. Hal ini
bertujuan untuk mengetahui dampak sebaran
konsentrasi gas tersebut terhadap kawasan
permukiman Kabupaten Serang (Gambar 3).
Rahmawati (1999) menganalisis pola
sebaran polutan udara untuk tiap-tiap musim
dan menginformasikan pada periode musim
yang berbeda akan menghasilkan pola
persebaran polutan yang berbeda pula.

∑

adalah nilai positif yang dapat diubahubah yang disebut dengan parameter power
(biasanya bernilai 2) dan
merupakan jarak
dari sebaran titik ke titik interpolasi yang
dijabarkan sebagai:

√(

)

(

)

(
) adalah koordinat titik interpolasi dan
(
) adalah koordinat untuk setiap sebaran
titik. Fungsi peubah weight bervariasi untuk
keseluruhan data sebaran titik sampai pada
nilai yang mendekati nol dimana jarak
bertambah terhadap sebaran titik.
Kelebihan dari metode interpolasi IDW ini
adalah karakteristik interpolasi dapat dikontrol
dengan membatasi titik-titik masukan yang
digunakan dalam proses interpolasi. Titik-titik
yang terletak jauh dari titik sampel dan yang
diperkirakan memiliki korelasi spasial yang
kecil atau bahkan tidak memiliki korelasi
spasial dapat dihapus dari perhitungan. Titiktitik yang digunakan dapat ditentukan secara
langsung atau ditentukan berdasarkan jarak
yang ingin diinterpolasi. Kelemahan dari
interpolasi
IDW
adalah
tidak
dapat
mengestimasi nilai di atas nilai maksimum dan
dibawah nilai minimum dari titik-titik sampel
(Pramono, 2008).
Dalam menentukan luas daerah yang
dipengaruhi titik sampel dalam teknik IDW kali
ini menggunakan metode variable search
radius. Titik-titik yang digunakan dalam

Gambar

3.

Sebaran Lokasi Permukiman
Kabupaten Serang.

Dampak terhadap permukiman sangat
bergantung kepada kondisi meteorologis untuk
setiap musim. Untuk itu digunakan diagram
mawar
angin
(Wind
Rose)
untuk
mengindentifikasi kawasan permukiman yang
terkena dampak dari sebaran gas untuk setiap
musimnya. Arah dan kecepatan angin menjadi
pertimbangan dalam penentuan kawasan
permukiman yang terkena dampak.
3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisa Wind Rose Kabupaten Serang
Untuk melakukan analisis dampak
pencemaran udara dari kegiatan usaha di
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Kabupaten Serang, dibutuhkan analisa arah
dan kecepatan angin dominan untuk setiap
musim. Arah angin dibutuhkan untuk
menetapkan wilayah-wilayah permukiman
mana saja yang akan terkena dampak.
Berdasarkan hasil wind rose pada musim
barat dan musim timur diperoleh informasi
bahwa frekuensi dominan kejadian angin barat
di Kabupaten Serang mencapai 23%, dengan
kecepatan maksimum 8,8 m/detik. Selain
angin barat terdapat pula kontribusi angin
barat daya dan angin barat laut dengan
frekuensi yang lebih kecil. Angin barat
(Gambar 4) ini terjadi pada bulan Desember,
Januari, dan Februari yang biasa disebut
dengan musim barat (Wyrtki, 1961). Dengan
demikian
wilayah
permukiman
yang
kemungkinan terkena dampak dominan
pencemaran udara berada di timur dan juga
timur laut serta tenggara.

3.2. Pola Dispersi Spasial SO2 dan
Dampaknya Terhadap Permukiman
3.2.1.

Saat
Angin
Musim
(Desember-Februari)

Barat

Konsentrasi SO2 yang ditetapkan pada
baku mutu dalam Peraturan Pemerintah No.
41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara untuk parameter SO 2
adalah sebesar 900 µg/Nm3 untuk pengukuran
selama 1 Jam. Nilai konsentrasi SO2 tertinggi
yang terukur selama angin musim barat
adalah
50
–
60
µg/Nm3.Dengan
membandingkan nilai tertinggi tersebut
dengan baku mutu, menunjukkan bahwa
selama angin musim barat dari tahun 2015 –
2019 tidak terukur konsentrasi SO2 yang
melampaui baku mutu di semua titik
pemantauan di Kabupaten Serang.
Berdasarkan hasil analisis pola spasial
sebaran gas SO2 selama angin musim barat
2015 – 2019 diperlihatkan gambaran pola
dispersi gas SO2 yang sudah dibagi dalam
Zona A, B, C, D, dan E sebagaimana
diperlihatkan pada Gambar 5. Pada saat angin
musim barat (Desember – Februari) tidak
terdapat titik sampel pada zona E.
Konsentrasi SO2 di Zona A di Kecamatan
Kramatwatu dan Bojonegara yang berada
pada kisaran 30 – 40 µg/Nm3 relatif lebih tinggi
daripada di bagian utara (Kecamatan Pulo
Ampel) yang berkisar antara 20 – 30 µg/Nm3.
Di Kecamatan Pulo Ampel banyak terdapat
industri petrokimia yang memiliki potensi emisi
gas SO2 ke udara ambien. Apabila
diperhatikan pola angin selama angin musim
barat yang dominan bertiup dari barat dan
barat laut, maka konsentrasi SO2 yang
teremisi ke udara akan terbawa ke arah laut
dan mengalami pengenceran sehingga
konsentrasi SO2 di Zona A relatif rendah.

Gambar 4. Wind Rose di Kabupaten Serang
(Wyrtki, 1961).
Dominasi yang kedua adalah angin yang
biasa disebut dengan musim angin yang
bergerak dari arah utara dengan frekuensi
kejadian mencapai 13% dan kecepatan
maksimum 8,8 m/detik. Selain angin utara,
terdapat pula kontribusi angin timur laut
dengan frekuensi yang lebih kecil. Angin ini
terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus dan
biasa disebut sebagai angin musim timur
(Wyrtki, 1961). Pada kondisi ini wilayah
permukiman yang kemungkinan terkena
dampak dominan pencemaran udara berada
di selatan dan juga barat daya.
Data kualitas udara dikelompokan
menjadi empat berdasarkan musim yaitu data
pada saat angin musim barat (DesemberFebruari); pada saat angin musim peralihan
barat-timur (Maret-Mei); pada saat angin
musim timur (Juni-Agustus); dan pada saat
angin
musim
peralihan
timur-barat
(September-November).
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Gambar 5. Pola Sebaran Gas SO2 pada Angin Musim Barat di Kabupaten Serang Tahun 2015 –
2019.
Konsentrasi gas SO2 tertinggi mencapai
50 – 60 µg/Nm3 di zona B terkonsentrasi
disekitar zona industri Cikande. Pola sebaran
gas SO2 menunjukkan adanya kontribusi gas
SO2 dari kegiatan usaha industri di sekitar
kawasan industri Cikande. Dari pola dispersi
gas SO2 disekitar Cikande terlihat adanya
kecenderungan penyebaran gas SO2 ke arah
Timur yang menunjukkan adanya pengaruh
pola angin selama musim barat yang bertiup
dari Barat ke Timur. Radius penyebarannya
gas SO2 masih disekitar Zona Indutri Cikande.
Konsentrasi SO2 di bagian Utara (Kecamatan
Tirtayasa, Tanara, Pontang dan Lebakwangi)
relatif lebih rendah daripada konsentrasi SO2
di bagian Selatan, hal ini disebabkan oleh
pengaruh angin laut yang lebih dominan di
bagian Utara yang dapat mengencerkan
konsentrasi SO2 di kawasan tersebut.
Pada zona C konsentrasi penyebaran
SO2 relatif rendah, konsentrasi maksimum
berkisar antara 20 – 30 µg/Nm3 di bagian
utara zona, dan sedikit konsentrasi 10 – 20
µg/Nm3 di bagian selatan zona, namun
diperkirakan sumber SO2 yang terukur bukan
berasal
dari
kegiatan
usaha
industri
berdasarkan data jenis-jenis industri dari DLH
Kabupaten Serang.

Pada zona D konsentrasi SO2 tertinggi di
bagian selatan zona, diperkirakan karena
tingginya aktivitas perekonomian non usaha
industri di lokasi tersebut. Konsentrasi SO2 ini
menurun ke arah Utara. Di Zona D tidak
ditemukan adanya kegiatan industri dan
sebagian besar sumber SO2 di area ini berasal
dari sektor transportasi. Pada angin musim
barat (Desember – Februari) tidak terdapat
titik sampel pada zona E.
Pada zona A mayoritas berwarna kuning
(memiliki nilai SO2 berkisar antara 30 – 40
µg/Nm3). Pada zona B mayoritas berwarna
kuning (memiliki nilai SO2 berkisar antara 30 –
40 µg/Nm3), Hijau Muda (20 – 30 µg/Nm3),
dan Oranye (40 – 50 µg/Nm3). Pada Zona C
mayoritas berwarna Hijau Muda (20 – 30
µg/Nm3), dan pada zona D mayoritas
berwarna kuning (memiliki nilai SO2 30 – 40
µg/Nm3) dan Oranye (40 – 50 µg/Nm3). Pada
peta sebaran tersebut dapat diketahui bahwa
tidak ada daerah dengan konsentrasi gas SO2
nya melebihi ambang baku mutu. Akan tetapi,
pada zona B dan D terdapat daerah yang
nilainya lebih tinggi dan lebih luas dibanding
wilayah lainnya.
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Tabel 1. Luas Permukiman Terdampak (Ha) Pada Rentang Kualitas Udara SO 2 (µg/Nm3) Periode
Desember-Februari Tahun 2015-2019.
Kecamatan
Bandung
Bojonegara
Cikande
Ciruas
Jawilan
Kibin
Kopo
Kragilan
Kramatwatu
Pulo Ampel
Total

10-20

20-30

55,71
3061,30

161,73
161,73

833,93
313,74
1320,53
5585,22

30-40
1934,19
2062,41
1520,55
1261,80
4437,10
531,15
3587,89
2884,57
4484,29
534,61
23238,57

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada musim
Barat terdapat beberapa daerah permukiman
di Kecamatan wilayah kajian yang terdampak
dari sebaran Gas SO2. Permukiman paling
luas yang terdampak oleh Gas SO2 dengan
nilai paling tinggi berada pada Kecamatan
Cikande, yaitu 104,18 Ha (50-60 µg/Nm3) dan
3173,77 Ha (40-50 µg/Nm3).
3.2.2.

40-50
591,28
11,03
3173,77

50-60

104,18

2440,42
198,02
738,92

23,80

7153,45

127,98

Total
2525,47
2073,44
4854,22
4323,10
4437,10
2995,38
3785,91
4457,43
4798,03
2016,87
36266,95

Baku mutu yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999
tentang Pengendalian Pencemaran Udara
untuk parameter SO2 adalah sebesar 900
µg/Nm3 untuk pengukuran selama 1 Jam. Nilai
konsentrasi SO2 tertinggi yang terukur selama
angin musim peralihan barat - timur adalah 50
– 60 µg/Nm3 di Kecamatan Kibin. Hal ini
menunjukkan bahwa selama angin musim
peralihan barat – timur dari tahun 2015 – 2019
tidak terukur konsentrasi SO2 yang melampaui
Kabupaten Serang.

Saat Angin Musim Peralihan Barat –
Timur (Maret – Mei)

Gambar 6. Pola Sebaran Gas SO2 pada Angin Musim Peralihan Barat – Timur di Kabupaten
Serang Tahun 2015 – 2019.
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Berdasarkan pola sebaran sebaran gas
SO2 selama angin musim peralihan barat –
timur tahun 2015 – 2019 diperlihatkan
gambaran pola dispersi gas SO2 yang sudah
dibagi dalam Zona A, B, C, D, dan E
sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 6.
Pada saat angin musim peralihan barat – timur
(Maret-Mei) tidak terdapat titik sampel pada
zona C dan D.
Dari pola sebaran (Gambar 6) tersebut
terlihat bahwa konsentrasi SO2 tertinggi di
Zona A di Kecamatan Bojonegara dan
sebagian Kramatwatu yang berada pada
kisaran 40 – 50 µg/Nm3. Konsentrasi SO2 di
Kecamatan Pulo Ampel relatif lebih rendah
yang berada pada rentang 20 – 30 µg/Nm3
dan lebih kecil lagi di bagian paling utara zona
A yaitu berkisar antara 10 – 20 µg/Nm3. Di
Kecamatan Pulo Ampel banyak terdapat
industri petrokimia yang memiliki potensi emisi
gas SO2 ke udara ambien akan tetapi tidak
memberikan kontribusi pada meningkatkan
konsentrasi SO2 pada saat angin musim
peralihan barat – timur. Keberadaan posisi
industri yang berada di Pulo Ampel dan
Bojonegara yang terletak di pinggir pantai
mengakibatkan
konsentrasi
SO2
yang
teremisikan ke udara akan terbawa ke arah
laut dan mengalami pengenceran sehingga
konsentrasi SO2 di bagian Utara Zona A

(Kecamatan Pulo Ampel) relatif rendah
daripada bagian Selatan.
Konsentrasi gas SO2 tertinggi (40 – 50
µg/Nm3) di zona B terukur di Kecamatan Kibin.
Konsentrasi SO2 yang berkisar antara 30 – 40
µg/Nm3 terukur juga disekitar zona industri di
Kecamatan Kibin, Cikande dan Bandung. Hal
ini menunjukkan adanya kontribusi sumber
emisi gas SO2 dari Zona Industri Serang Barat
selama angin musim peralihan barat – timur
2015 – 2019, meskipun penyebarannya tidak
terlalu luas pada saat angin musim peralihan
barat – timur.
Di zona C konsentrasi gas SO2 (30 – 40
µg/Nm3) cenderung merata dan lebih tinggi di
bagian selatan. Sumber emisi gas SO2 di zona
ini berasal dari kegiatan usaha non usaha
industri.
Pada zona A mayoritas berwarna kuning
(memiliki nilai SO2 berkisar antara 40 – 50
µg/Nm3). Pada zona B mayoritas berwarna
hijau muda (memiliki nilai SO2 berkisar antara
30 – 40 µg/Nm3). Pada Zona E mayoritas
berwarna Hijau Muda (30 – 40 µg/Nm3). Pada
peta sebaran tersebut dapat diketahui bahwa
tidak ada daerah yang Gas SO2 melebihi
ambang baku mutu. Akan tetapi, pada zona A
dan B terdapat daerah yang nilainya lebih
tinggi dan lebih luas dibanding wilayah lainnya
(Gambar 6).

Tabel 2. Luas Permukiman Terdampak (Ha) Pada Rentang Kualitas Udara SO 2 (µg/Nm3) Periode
Maret – Mei Tahun 2015-2019.
Kecamatan
Bandung
Bojonegara
Cikande
Ciruas
Jawilan
Kibin
Kopo
Kragilan
Kramatwatu
Pulo Ampel
Total

10-20

20-30

117,71

74,82
22,17
4,72
611,43
713,14

683,30
958,41
388,77
691,82
2840,01

30-40
2091,72
89,52
4506,02
4323,10
3670,27
1569,20
3025,10
4046,49
2745,64
691,08
26758,15

40-50
433,75
1978,92
230,49
83,53
382,60
760,81
1735,06
11,55
5616,71

50-60

10,35

10,35

Total
2525,47
2068,44
4854,22
4323,10
4437,10
2995,38
3785,91
4457,43
4485,42
2005,89
35938,35

60 µg/Nm3), Bojonegara 1978,92 Ha (40 – 50
µg/Nm3) dan Kramatwatu 1735,06 Ha (40 – 50
µg/Nm3).

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada musim
Peralihan Barat-Timur terdapat beberapa
daerah permukiman di Kecamatan wilayah
kajian yang terdampak dari sebaran Gas SO 2.
Permukiman paling luas yang terdampak oleh
Gas SO2 dengan nilai paling tinggi berada
pada Kecamatan Kibin, yaitu 10,35 Ha (50 –

3.2.3.

35

Saat Angin Musim Timur (Juni –
Agustus)
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Nilai konsentrasi SO2 tertinggi yang
terukur selama angin musim timur berkisar
pada rentang 50 – 60 µg/Nm3 yaitu di
Kecamatan Cikande dan Kibin. Baku mutu
yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara untuk parameter SO 2
adalah sebesar 900 µg/Nm3 untuk pengukuran
selama 1 Jam. Hal ini menunjukkan bahwa
selama angin musim Timur dari tahun 2015 –
2019 tidak terukur konsentrasi SO2 yang

melampaui baku mutu di semua titik
pemantauan di Kabupaten Serang.
Berdasarkan hasil pola sebaran gas SO2
untuk angin musim Timur 2015 – 2019
diperlihatkan gambaran pola dispersi gas SO2
yang sudah dibagi dalam Zona A, B, C, D, dan
E sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 7.
Pada angin musim timur (Juni-Agustus) tidak
terdapat titik sampel pada zona C, D, dan E.

Gambar 7. Pola Sebaran Gas SO2 pada Angin Musim Timur di Kabupaten Serang Tahun 2015 –
2019.
Dari hasil analisis pola sebaran tersebut
terlihat bahwa konsentrasi SO2 tertinggi di
Zona A di Kecamatan Bojonegara dan
sebagian Kramatwatu yang berada pada
kisaran 40 – 50 µg/Nm3. Konsentrasi SO2 di
Kecamatan Pulo Ampel relatif lebih rendah
yang berada pada rentang 30 – 40 µg/Nm3, 20
– 30 µg/Nm3 dan paling kecil lagi dibagian
paling utara zona A yaitu berkisar antara 10 –
20 µg/Nm3. Di Kecamatan Pulo Ampel banyak
terdapat industri petrokimia yang memiliki
potensi emisi gas SO2 ke udara ambien akan
tetapi tidak memberikan kontribusi pada
peningkatan konsentrasi SO2 pada saat angin
musim timur. Keberadaan posisi industri yang
berada di Pulo Ampel dan Bojonegara yang

terletak di pinggir pantai mengakibatkan
konsentrasi SO2 yang teremisi ke udara akan
terbawa ke arah laut dan mengalami
pengenceran sehingga konsentrasi SO2 di
bagian Utara Zona A (Kecamatan Pulo Ampel)
relatif rendah daripada bagian Selatan.
Konsentrasi gas SO2 tertinggi di zona B
terukur di Kecamatan Cikande dan Kibin
sebesar 50 – 60 µg/Nm3. Berdasarkan model
penyebaran gas SO2 pada saat angin musim
timur terlihat bahwa dispersi terjadi ke arah
selatan dan barat daya zona industri Serang
Timur. Hal ini bersesuaian dengan arah
pergerakan angin yang terjadi pada saat angin
musim timur yang bergerak dari utara ke
selatan dan juga dari timur laut ke barat daya.
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Hal ini menunjukkan juga adanya kontribusi
emisi gas dari zona industri Cikande yang
terdispersi oleh angin ke arah selatan dan
barat daya.
Pada zona A mayoritas berwarna oranye
(memiliki nilai SO2 berkisar antara 40 – 50
µg/Nm3). Pada zona B mayoritas berwarna
hijau muda (memiliki nilai SO2 berkisar antara
20 – 30 µg/Nm3) dan Kuning (30 – 40
µg/Nm3). Pada peta sebaran tersebut dapat
diketahui bahwa tidak ada daerah yang Gas
SO2 melebihi ambang baku mutu. Akan tetapi,

pada zona A terdapat daerah yang nilainya
lebih tinggi dibanding wilayah lainnya.
Tabel 3 menunjukkan bahwa pada saat
angin musim timur terdapat beberapa daerah
permukiman di kecamatan wilayah kajian yang
terdampak
dari
sebaran
Gas
SO2.
Permukiman paling luas yang terdampak oleh
Gas SO2 dengan nilai paling tinggi berada
pada Kecamatan Cikande, yaitu 104,18 Ha
(50 – 60 µg/Nm3.) dan 3173,77 Ha (40 – 50
µg/Nm3) serta Kecamatan Kibin 2440,42 Ha
(40 – 50 µg/Nm3).

Tabel 3. Luas Permukiman Terdampak (Ha) Pada Rentang Kualitas Udara SO 2 (µg/Nm3) Periode
Juni-Agustus Tahun 2015-2019.
Kecamatan
Bandung
Bojonegara
Cikande
Ciruas
Jawilan
Kibin
Kopo
Kragilan
Kramatwatu
Pulo Ampel
Total

3.2.4.

10-20

20-30

55,71
3061,30

161,73
161,73

833,93
313,74
1320,53
5585,22

30-40
1934,19
2062,41
1520,55
1261,80
4437,10
531,15
3587,89
2884,57
4484,29
534,61
23238,57

Saat Angin Musim Peralihan Timur
– Barat (September – November)

40-50
591,28
11,03
3173,77

50-60

104,18

2440,42
198,02
738,92

23,80

7153,45

127,98

Total
2525,47
2073,44
4854,22
4323,10
4437,10
2995,38
3785,91
4457,43
4798,03
2016,87
36266,95

angin laut di Utara zona A mengakibatkan
konsentrasi di Selatan zona lebih tinggi
daripada bagian utara. Di Kecamatan Pulo
Ampel banyak terdapat industri petrokimia
yang memiliki potensi emisi gas SO2 ke udara
ambien akan tetapi tidak memberikan
kontribusi pada peningkatan konsentrasi SO2
pada saat angin musim peralihan timur –
barat.
Di zona B, terlihat bahwa konsentrasi
tertinggi terukur di sekitar zona industri Serang
Timur yang terdispersi ke arah selatan dengan
konsentrasi berkisar antara 30 – 40 µg/Nm3.
Pada zona A mayoritas berwarna oranye
(memiliki nilai SO2 berkisar antara 30-40
µg/Nm3). Pada zona B mayoritas berwarna
hijau muda (memiliki nilai SO2 berkisar antara
20 – 30 µg/Nm3) dan oranye (30 – 40 µg/Nm3).
Pada peta sebaran tersebut dapat diketahui
bahwa tidak ada daerah yang gas SO2nya
melebihi ambang baku mutu. Akan tetapi,
pada zona A dan B terdapat daerah yang
memiliki nilai lebih tinggi dibanding wilayah
lainnya.

Nilai konsentrasi SO2 tertinggi yang
terukur selama angin musim peralihan timur –
barat adalah 40 – 50 µg/Nm3 di Kecamatan
Kramatwatu dan Pulo Ampel. Hal ini
menunjukkan bahwa selama angin musim
peralihan timur – barat dari tahun 2015 – 2019
tidak terukur konsentrasi SO2 yang melampaui
baku mutu (900 µg/Nm3) di semua titik
pemantauan di Kabupaten Serang.
Berdasarkan hasil analisis sebaran gas
SO2 selama angin musim peralihan barat –
timur tahun 2015 – 2019 diperlihatkan
gambaran pola dispersi gas SO2 yang sudah
dibagi dalam Zona A, B, C, D, dan E
sebagaimana diperlihatkan pada gambar 8.
Pada
musim
peralihan
timur-barat
(September-November) tidak terdapat titik
sampel pada zona C, D, dan E.
Dari hasil analisis pola sebaran tersebut
terlihat bahwa konsentrasi SO2 tertinggi di
zona A di Kecamatan Pulo Ampel dan
sebagian Kramatwatu yang berada pada
kisaran 30 – 40 µg/Nm3. Adanya pengaruh
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Gambar 8. Pola Sebaran Gas SO2 pada Angin Musim Peralihan Timur – Barat di Kabupaten
Serang Tahun 2015 – 2019.
Tabel 4. Luas Permukiman Terdampak (Ha) Pada Rentang Kualitas Udara SO 2 (µg/Nm3) Periode
September – November Tahun 2015-2019.
Kecamatan
Bandung
Bojonegara
Cikande
Ciruas
Jawilan
Kibin
Kopo
Kragilan
Kramatwatu
Pulo Ampel
Total

0-20

59,79

281,83
341,62

20-30
1558,29
122,48
3227,66
4322,96
1316,13
2417,68
2147,76
4452,71
1507,98
21073,65

30-40
967,17
1945,96
1626,56
3120,97
577,70
1578,36
4,72
3758,25
182,41
13762,11

40-50

735,39
117,61
852,99

Total
2525,47
2068,44
4854,22
4322,96
4437,10
2995,38
3785,91
4457,43
4493,64
2089,83
36030,37

4. KESIMPULAN

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada musim
peralihan Timur-Barat terdapat beberapa
daerah permukiman di kecamatan wilayah
kajian yang terdampak dari sebaran Gas SO 2.
Permukiman paling luas yang terdampak oleh
gas SO2 dengan nilai paling tinggi berada
pada Kecamatan Kramatwatu, yaitu 735,39 Ha
(40 – 50 µg/Nm3), Kecamatan Pulo Ampel
117,61 Ha (40 – 50 µg/Nm3) serta Kecamatan
Jawilan 3120,97 Ha (30 – 40 µg/Nm3).

1. Berdasarkan hasil pengukuran kualitas
udara ambien di Kabupaten Serang yang
telah diukur oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Serang dari tahun 2015 – 2019
untuk parameter SO2, terlihat bahwa tidak
ada satupun yang melampaui baku mutu
PP No. 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara.
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2. Berdasarkan hasil analisis pola dispersi
gas SO2 menunjukkan adanya suatu
kecenderungan bahwa konsetrasi gas
relatif tinggi pada zona-zona industri, yang
menunjukkan adanya kontribusi gas-gas
dari kegiatan usaha industri pada beberapa
angin musim yaitu: angin musim barat,
peralihan barat – timur, musim timur dan
peralihan timur – barat.
3. Permukiman paling luas yang terdampak
oleh gas SO2 dengan nilai paling tinggi (4050 µg/Nm3) berada pada Kecamatan
Cikande, yaitu 3.173,77 Ha. Begitupun
dengan nilai gas SO2 sebesar 30-40
µg/Nm3 seluas 4.506,02 Ha juga berada di
Kecamatan Cikande.
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Abstract
The Lapindo mudflow disaster in Sidoarjo Regency which occurred on May 29, 2006 is a natural
event that is classified as high risk. This disaster has a significant impact, especially for the
water pollution caused by various conditions due to the Lapindo mudflow disaster. The purpose
of the study is to mapping the location and analyze the distribution of water pollution based on
the kernel density method. This research uses spatial approachment through descriptivequantitative, qualitative and explorative methods. Primary and secondary data are both used in
the research. The research results showed that water pollution is found on the north, west,
south and east sides of the Lapindo mudflow disaster area in villages in three sub-districts
namely Porong, Tanggulangin, and Jabon with the highest radius of pollution risk maximum of 1
Km from the center of the mudflow. The results of the distribution of water pollution areas based
on the method of kernel density showed that the distribution of the highest water pollution leads
to the north and west sides of the center of the mudflow.
Keywords : regional distribution, water pollution, lapindo mudflow, kernel density.

Abstrak
Bencana lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo yang terjadi pada Tanggal 29 Mei 2006
merupakan peristiwa alam yang tergolong tinggi risikonya. Bencana ini memberikan dampak
yang signifikan khususnya terkait dampak pencemaran air yang disebabkan oleh berbagai
kondisi akibat bencana luapan lumpur Lapindo. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan
pemetaan lokasi pencemaran dan distribusi wilayah pencemaran air berdasarkan metode
kernel density. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian spasial secara deskriptifkuantitatif, kualitatif, dan eksploratif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini
menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pencemaran air terdapat di sisi utara, barat, selatan, dan timur kawasan bencana lumpur
Lapindo di desa-desa pada tiga kecamatan (Porong, Tanggulangin, dan Jabon) dengan radius
risiko pencemaran paling tinggi maksimal 1 Km dari titik pusat semburan lumpur. Hasil dari
distribusi wilayah pencemaran air berdasarkan metode kernel density menunjukkan bahwa
sebaran pencemaran air tertinggi mengarah ke sisi utara dan barat dari titik pusat luapan
lumpur.
Kata Kunci : distribusi wilayah, pencemaran air, lumpur lapindo, kernel density.

1.

PENDAHULUAN

disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau
faktor non-alam maupun faktor manusia,
sehingga mengakibatkan kematian, lukaluka, kehilangan tempat tinggal, kerugian
ekonomi, kerusakan sistem pemerintahan,
efeknya terhadap kesehatan, serta dampak
psikologis (Muta’ali, 2012; UU No. 24

Bencana
adalah
peristiwa
atau
rangkaian
peristiwa
yang
dapat
mengancam dan mengganggu kehidupan
dan penghidupan masyarakat yang terjadi
secara tiba-tiba maupun perlahan, dan
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Tahun 2007; Twigg, 2004; Smith, 1992;
Carter, 1991). Bencana lumpur Lapindo
termasuk bencana yang diakibatkan oleh
kegagalan teknologi oleh perusahaan
pengeboran minyak dan gas bumi.
Terdapat 12 desa dari tiga kecamatan
yang terendam dan terdampak oleh lumpur
Lapindo yang sampai saat ini genangan
lumpur terus bertambah terutama disekitar
pusat semburan lumpur, sehingga tanggul
penahan lumpur sudah beberapa kali jebol
akibat luapan lumpur yang tidak dapat lagi
dibendung (Akbari et al, 2011), di antaranya
Kelurahan
Siring,
Jatirejo,
Mindi,
Glagaharum
dan
Renokenongo,
(Kecamatan Porong); Desa Ketapang,
Kalitengah, Kedungbendo dan Gempolsari
(Kecamatan
Tanggulangin);
Desa
Pejarakan, Kedungcangkring dan Desa
Besuki (Kecamatan Jabon) (BP-BPLS,
2008). Pencemaran air tanah merupakan
salah satu dampak yang diakibatkan oleh
luapan lumpur, beberapa desa yang ada di
kawasan bencana lumpur kondisi eksisting
airnya mengalami pencemaran yang
diindikasikan dengan berubahnya warna,
bau, dan rasa.
2.

kondisi riil pada suatu penelitian. Pada
tahap
pengumpulan
data
dilakukan
pemahaman terhadap karakteristik dari
variabel–variabel yang akan diamati pada
wilayah studi (Sugiyono, 2013).
Metode pengumpulan data ditinjau dari
sumber data yang akan diamati, yaitu :
1. Survei Data Primer
Survei data primer merupakan
survei yang dilakukan dengan turun
langsung ke lapangan atau obyek
studi. Dalam pengumpulan data primer
dilakukan
dengan
dua
cara
pendekatan :
a. Kuesioner
Kuesioner
sebagai
alat
pengambilan data yang berbentuk
pertanyaan-pertanyaan
yang
mengacu
pada
variabel
penelitian.
b. Observasi
Pengamatan
dengan
menggunakan indera penglihatan
yang
tidak
mengajukan
pertanyaan–pertanyaan.
c. Wawancara
Wawancara dilakukan sebagai
kegiatan untuk mendapatkan
bahan informasi yang berfungsi
untuk membahas permasalahan
penelitian dengan tetap mengacu
pedoman arah penelitian.
2. Data Sekunder
Survei data sekunder adalah
survei yang dilakukan dengan tidak
turun langsung ke lapangan melainkan
mengumpulkan data atau informasi
dari beberapa sumber seperti instansi
terkait dan literatur. Data sekunder
biasanya telah tersusun dalam bentuk
dokumen–dokumen.

METODOLOGI

2.1 Unit Analisis
Unit analisis dalam penelitian ini
adalah 12 desa terdampak lumpur dari total
53 desa di tiga kecamatan meliputi 19 desa
di Kecamatan Porong, 19 desa di
Kecamatan Tanggulangin, dan 15 desa di
Kecamatan Jabon. Wilayah-wilayah desa di
tiga kecamatan terdampak lumpur memiliki
variasi lingkungan fisik dan posisi geografis
yang berbeda-beda, sehingga potensi
pencemaran airnya juga bervariasi.

2.3 Variabel dan Teknik Analisis
2.2 Metode Pengumpulan Data
Variabel yang akan diteliti yaitu untuk
menjawab rumusan masalah yang telah
diuraikan. Berikut dapat dilihat pada tabel 1.

Metode pengumpulan data merupakan
salah satu prosedur untuk mendapatkan

Tabel 1. Variabel Penelitian
Tujuan

Sub Variabel

Parameter

Sumber

Menganalisis kondisi
pencemaran air
berdasarkan persepsi
masyarakat

a. Kondisi warna
b. Kondisi bau
c. Kondisi rasa

Kondisi
pencemaran
air

a.
b.
c.

Menganalisis sebaran
keruangan
pencemaran air

a. Jarak (interpolasi)
b. Zonasi (buffering)

Zonasi dan
Interpolasi

a. Data spasial dengan
menggunakan sistem
informasi geografis
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Kuesioner
Observasi
Wawancara

Teknik
Analisis
a. Deskriptif
Kualitatif,
Kuantitatif,
Eksploratif
a. Analisis
Spasial
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3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

sudah terendam oleh lumpur Lapindo.
Karena desa ini yang paling dekat
dengan pusat semburan lumpur
Lapindo
maka
hampir
semua
warganya menjual tanah dan rumah
mereka
karena
khawatir
akan
datangnya semburan lumpur Lapindo
yang
baru.
Namun
kondisi
eksistingnya masih banyak warga
yang bertahan karena masih berat
meninggalkan desa yang menjadi
tempat bersejarah.
Pada
umumnya
Desa
Glagaharum
mempunyai
banyak
sumber air namun setelah terjadinya
bencana
Lumpur
Lapindo,
ada
beberapa sumber air yang terganggu
dan tercemar. Di karenakan Desa
Glagaharum adalah desa yang paling
dekat dengan semburan lumpur
Lapindo, seperti keadaan sungai pada
desa ini sangat buruk hampir 80%
keadaan sungai tercemar oleh sampah
dan limbah karena aliran sungai yang
semakin dangkal dan sempit maka jika
sedang pada musim hujan desa ini
mengalami kebanjiran. Begitu pula
dengan keadaan sumur pada desa ini
tercemar, sumur pada desa ini
memiliki kandungan minyak sehingga
jika dilihat dari permukaan terlihat ada
genangan minyak yang bercampur
dengan air.

Terdapat 12 desa dalam 3 kecamatan
yang terkena dampak dari bencana lumpur
Lapindo, dari 12 desa tersebut 3
diantaranya sudah tenggelam total yaitu
Desa
Jatirejo,
Kedungbendo,
dan
Renokenongo, dan ada 9 desa lainnya
masih belum tenggelam total. Berikut
gambaran karakteristik wilayah masingmasing kecamatan.
3.1 Kecamatan Porong
Kecamatan Porong merupakan salah
satu kecamatan yang terkena dampak dari
bencana lumpur Lapindo, diantara desa
dan kelurahan yang terkena dampak
adalah Desa Glagaharum.
A. Desa Glagaharum
1. Demografi
Desa
Glagaharum
memiliki
jumlah penduduk yang cukup tinggi,
meskipun desa tersebut merupakan
salah satu desa yang terdampak
lumpur
Lapindo
namun
jumlah
penduduk yang masih tinggal di desa
ini jumlahnya masih tinggi.
2. Lingkungan
Desa Glagaharum merupakan
desa yang paling dekat dengan pusat
semburan lumpur Lapindo, wilayah
desa ini juga hanya tersisa separuh,
karena separuh dari desa tersebut

Gambar 1. Kondisi Sumur dan Sungai Tercemar
3.2 Kecamatan Tanggulangin
Pada kecamatan ini terdapat Desa
Kalitengah, yang wilayahnya terkena
dampak dari luapan lumpur Lapindo.
A. Desa Kalitengah
1. Demografi

2.
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Desa Kalitengah memiliki jumlah
penduduk
yang
tinggi,
jumlah
penduduknya mencapai angka diatas
10.000 jiwa.
Lingkungan
Pada desa ini kondisi topografi
tanahnya memiliki keadaaan yang baik
dan bukan terletak pada daerah
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ketinggian namun jika masuk pada
musim hujan, desa ini sering terjadi
banjir karena desa tersebut tidak
memiliki drainase yang baik karena
sungai yang terletak pada desa
tersebut sudah semakin dangkal dan
tersumbat sampah. Dikarenakan aliran
sungai dari beberapa desa mengalir
pada desa ini dan sangat berpengaruh
pada sumber airnya, masyarakat Desa
Kalitengah sehari-hari menggunakan

air PDAM untuk mencuci dan mandi
sedangkan untuk minum dan masak
masyarakat menggunakan air isi ulang
atau beli di toko.
Desa Kalitengah adalah desa
yang letaknya di sebelah utara dari
pusat semburan lumpur. Banyak
akibat yang ditimbulkan seperti
keadaan sumur yang kotor dan keruh
karena tidak ada yang merawat.

Gambar 2. Perbedaan Sumur yang Terpakai dan Tidak Terpakai

Gambar 3. Sungai di Desa Kalitengah.
3.3 Kecamatan Jabon

Desa Pejarakan adalah desa
yang bersebelahan dengan Desa
Mindi, Desa Pejarakan juga sama
seperti desa-desa lain disekitar lumpur
Lapindo yang mengalami banjir jika
memasuki musim penghujan. Di desa
ini juga masih banyak warganya yang
masih bertahan dan tinggal disini
namun ada beberapa sekolah yang
sudah di non aktifkan dikarenakan
bencana lumpur Lapindo tersebut.
Beberapa sumber air di desa ini
meliputi
sumur
dan
sungainya
mengalami pencemaran.

Kecamatan Jabon juga merupakan
salah satu kecamatan yang terkena
dampak dari bencana lumpur Lapindo.
A.
1.

2.

Desa Pejarakan
Demografi
Desa Pejarakan memiliki jumlah
penduduk yang cukup rendah, jumlah
penduduknya mulai berkurang dari
tahun ketahun karena sudah diberi
ganti rugi oleh pihak Lapindo.
Lingkungan
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Gambar 4. Kondisi Sumur di Desa Pejarakan

3.4 Pemetaan Sebaran Pencemaran Air

hasil

pencemaran air yang terdampak bencana
lumpur Lapindo dapat dilihat pada gambar
berikut.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut
pemetaan
spasial
sebaran

Gambar 5. Peta Sebaran Pencemaran Air.
Berdasarkan Gambar 5 hasil dari
pemetaan kondisi pencemaran air secara
spasial didapatkan bahwa pencemaran air
terkonsentrasi di zona 1 dan 2, disebabkan
karena lokasi desa-desa tersebut sangat
dekat dengan luapan lumpur Lapindo dan
sebagai jalur pembuangan luapan lumpur
dari kolam utama.
4.

didapatkan hasil bahwa pencemaran
air masih terdapat di kawasan
bencana lumpur Lapindo di desa-desa
di
tiga
kecamatan
(Porong,
Tanggulangin,
dan
Jabon).
Pencemaran air dapat dilihat dari
perubahan warna, rasa, dan bau yang
dilihat dari sumur warga, tambak, dan
sungai. Pencemaran air berdasarkan
metode
kernel density
sebaran
pencemaran air tertinggi mengarah ke
sisi utara dan barat dari titik pusat
luapan lumpur.

KESIMPULAN

4.1 Kondisi pencemaran air berdasarkan
persepsi masyarakat di lapangan
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4.2 Hasil
dari
pemetaan
kondisi
pencemaran
air
secara
spasial
didapatkan bahwa pencemaran air
terkonsentrasi di zona 1 dan 2,
disebabkan karena lokasi desa-desa
tersebut sangat dekat dengan luapan
lumpur Lapindo dan sebagai jalur
pembuangan luapan lumpur dari
kolam utama.
PERSANTUNAN
Penelitian ini telah mendapatkan
dukungan dari Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota, Dekan
FTSP
(Fakultas
Teknik
Sipil
dan
Perencanaan), Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya.
DAFTAR PUSTAKA
Akbari, A. M. dan Teguh H. 2011.
Perhitungan Volume Semburan dan
Sebaran Lumpur Sidoarjo Dengan
Citra Ikonos Bulan Juni, Agustus,
Oktober 2011. Teknik Geomatika
FTSP-ITS Surabaya.
BP-BPLS. 2008. Badan Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo.
Carter, N. 1991. Disaster Management: A
Disaster Manager’s Handbook, ADB,
Manila.
Muta’ali, L. 2012. Daya Dukung Lingkungan
untuk Perencanaan Pengembangan
Wilayah.
Yogyakarta:
Fakultas
Geografi UGM.
Smith, K. dan Petley, D.N. 1992.
Environmental Hazards: Assessing
Risk
and
Reducing
Disaster,
Routledge. London and Newyork.
Sugiyono.
2013.
Metode
Penelitian
Kombinasi (Mixed Methods). Bandung:
Alfabeta.
Twigg,
J.
2004.
Good
Practice
Review:Disaster
Risk
Reduction.
Mitigation
and
preparedness in
development
and
emergency
programming. Humanitarian Practice
Network
(HPN),
Overseas
Development Institute, London.
UURI No. 24 Tahun 2007 tentang
penanggulangan
bencana,
LNRI
Tahun 2007 Nomor 66; TLNRI Nomor
4723.

45

Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, Vol. 15, No. 1, Juni 2020

INDONESIAN COVID-19 CASE MODELING USING GAUSSIAN
EQUATION
PEMODELAN KASUS COVID-19 DI INDONESIA MENGGUNAKAN
PERSAMAAN GAUSSIAN

1

Luthfi Yufajjiru Surya Dharma1
Program Studi Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia
Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
e-mail: luthfiyufajjiru@gmail.com

Abstract
The WHO have been setting Covid-19 as pandemic since it spread over the world including Indonesia.
Modeling is needed to see the possibility of this case for raising awareness. This research had been
conducted to build a model using the Gaussian equation for modeling the Covid-19 case in Indonesia
to fulfill the model gap in previous research. The data acquisition is scraping from Line Siaga official
account in Line chatting platform based on KEMENKES RI publication. This Modeling is yielding
several models and RMS Error: a daily positive case, a daily recovery, a daily death, the cumulative
positive case, the cumulative recovery, the cumulative death, a daily active case, and the cumulative
active case. Modeling was started on 2 April 2020 and set parameters that want to be evaluated on 12
April 2020, and evaluating the model on 21 April 2020. The result shows that the infection could
exceed 33275 cases and 4342 death. The RMS Error is increasing, the cumulative model generally <
56% to <115%, < 35% to <52% for daily cases, and < 5% to 15% for death and recovery rate. From
the RMS Error shows that the equation has not a good precission which affected by the community
behaviour and also the goverment policy that could reshaping the curve quite significant. The other
possible factor is the reliability of the data, there is dependency between positive case and amount of
testing which leads to represents the cummulative positive case to not exactly the same in reality.
Keywords: covid-19, modeling, the gaussian equation, cummulative, RMS error.

Abstrak
Covid-19 sudah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO karena sudah tersebar di seluruh dunia,
termasuk Indonesia. Dibutuhkan upaya peningkatkan kewaspadaan dengan melakukan pemodelan
untuk melihat posibilitas yang terjadi pada masa depan. Penelitian ini melakukan pemodelan
menggunakan persamaan gaussian untuk melengkapi model yang sudah ada. Data didapatkan
dengan melakukan pencatatan informasi dari Kemenkes RI melalui akun Line Siaga platform sosial
media Line. Pemodelan menghasilkan model positif per hari, model pemulihan per hari, dan model
kematian per hari, model kumulatif positif, model kumulatif pemulihan, model kumulatif kematian,
model laju pemulihan, model laju, model kasus aktif, model kumulatif kasus aktif, dan RMS Error dari
masing-masing model. Pemodelan dimulai pada tanggal 2 April 2020 dan mencatat hasil dari
parameter model yang dilakukan pada tanggal 12 April 2020, kemudian mengevaluasi pada tanggal
21 April 2020. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa jumlah yang terinfeksi mencapai 33275 orang
dan kematian 4342 orang. Terjadi perubahan RMS Error, untuk model kumulatif pada umumnya
adalah <56% menjadi <115%, untuk model kasus per hari umumnya adalah <35% menjadi <52%, dan
model laju kematian dan laju pemulihan adalah <5% menjadi <15%. Berdasarkan RMS Error dari
setiap model, diketahui bahwa persamaan ini belum memiliki tingkat ketepatan yang baik. Penyebab
dari kelemahan persamaan ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perubahan perilaku
masyarakat dan perubahan kebijakan, hal ini bisa mengubah kurva cukup signifikan. Faktor berikutnya
adalah reliabilitas data, yaitu terdapat ketergantungan pelaporan kumulatif positif terhadap jumlah dan
distribusi pengetesan, sehingga nilai kumulatif terinfeksi tidak merepresentasikan nilai pertumbuhan
infeksi Covid-19 yang sebenarnya.
Kata kunci: covid-19, pemodelan, persamaan gaussian, kumulatif, RMS error.
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1. PENDAHULUAN
(

(

)
)

1.1. Latar Belakang
√
Menurut WHO (2020) Covid-19 sudah
menjadi pandemik dunia dan Indonesia baru
saja menghadapi pandemi ini (Redaksi WE
Online, 2020; Riyanti, et al, 2020), virus ini
dapat menginfeksi dari manusia ke manusia,
sehingga penyebarannya begitu cepat. Virus
ini menyerang sistem pernapasan manusia
yang berujung pada permasalahan paru-paru
yaitu Pneumonia. Hingga saat ini virus ini
belum memiliki vaksin. Seiring berjalannya
waktu, sejumlah orang yang terinfeksi akan
pulih secara alami. Akan tetapi, tidak sedikit
juga orang yang tidak dapat pulih dan
berujung pada kematian.
Dari permasalahan tersebut, kita dapat
melakukan pemodelan untuk menentukan
posibilitas berapa jumlah orang yang
terinfeksi, berapa jumlah orang yang pulih,
berapa jumlah orang yang meninggal, kapan
puncak maksimal infeksi per hari, hingga
periode pandemi berdasarkan observasi dari
kumulatif kasus positif/terinfeksi, kumulatif
pulih, dan kumulatif kematian. Beberapa
peneliti
sudah
melakukan
beberapa
pemodelan dengan berbagai pendekatan
persamaan,
salah
satunya
dengan
menggunakan metode SIRU (Ikatan Alumni
Matematika Universitas Indonesia. 2020). Dari
hasil observasi ditunjukkan bahwa data
cenderung bersifat eksponensial, maka dalam
pemodelan
ini
penulis
menggunakan
pendekatan persamaan gaussian.

Persamaan 1. Persamaan Gaussian







: Amplitudo
: Sigma
: Waktu
: Periode
: Konstanta C

Persamaan gaussian di atas merupakan
gabungan dari persamaan gaussian dalam
buku Hajian (2019) dengan persamaan yang
ada dalam buku Taylor (1997).
Terdapat empat parameter statis sebagai
konstanta dan satu parameter dinamis sebagai
variabel bebas. Parameter amplitudo (A)
berhubungan dengan nilai maksimal dari
sebaran data, akan tetapi nilai amplitudo tidak
sama dengan nilai maksimal sebaran data,
melainkan nilai amplitudo akan mendekati nilai
maksimal. Hubungan nilai amplitudo dengan
nilai maksimal sebaran data dipengaruhi oleh
tiga parameter lainnya, yaitu sigma, periode
dan konstanta C.
Parameter sigma ( ) adalah parameter
yang mempengaruhi dimensi dari kurva, seperti
landai atau curamnya kurva, atau parameter
lebar kurva dari titik tengah terhadap titik balik
kurva (inflection point), ilustrasi ditampilkan
pada gambar 1, titik balik pertama ada pada X Sigma, dan titik balik kedua adalah pada X +
Sigma, di mana X adalah setengah dari periode
pemodelan.
Parameter periode (T) adalah lamanya
periode pandemi pada pemodelan. Parameter
ini berguna untuk menentukan nilai t dan untuk
lokasi kapan nilai puncak pemodelan terjadi.
Nilai puncak adalah berada pada setengah
periode. Nilai t adalah himpunan nilai dari 1
hingga parameter periode.
Parameter C adalah sebuah konstanta,
tujuannya untuk memangkas tinggi kurva, jika
nilai C lebih besar pada nilai y saat C = 0, maka
terdapat nilai negatif y saat C, umumnya pada
awal dan akhir kurva. Pada pemodelan ini, nilai
negatif pada kurva adalah tidak realistis, maka
asumsinya adalah nilai negatif dianggap nol,
kecuali pada model kasus aktif.
Persamaan gaussian digunakan untuk
membuat model positif harian, model angka
kematian, dan model pemulihan. Setelah
mendapatkan model-model tersebut, kemudian
menghitung nilai kumulatif terhadap waktu dari
masing-masing model, yang menghasilkan
model kumulatif kasus positif, model kumulatif
angka kematian, dan model kumulatif
pemulihan.

1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk menguji
apakah persamaan gaussian dapat melakukan
estimasi kasus Covid-19 untuk mengisi
kemungkinan model yang sudah dilakukan
peneliti lain, seperti model SIRU (Liu Zhihua et
al,
2020.,
Ikatan
Alumni
Matematika
Universitas Indonesia, 2020.), model log
normal untuk estimasi kasus akumulasi kasus
(Stephen A. Lauer et al, 2020.), dan beberapa
model berdasarkan distribusi interval serial
(Du Z et al, 2020)
2. BAHAN DAN METODE
2.1.

A

Bahan

Berdasarkan catatan kasus harian Covid19 di China (Zhihua, et al, 2020) yang
periodenya mulai usai, kurva cenderung
bersifat distribusi normal. Maka persamaan
matematika yang digunakan untuk pemodelan
adalah persamaan gaussian:
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C

: Kematian per Hari

Setelah mendapatkan sepuluh buah
model, langkah terakhir dari pemodelan adalah
menentukan
besaran
kesalahan
model
terhadap nilai observasi, dengan persamaan:

Persamaan 5. Menghitung RMS Error

2.2. Metode
Data observasi didapatkan dari catatan
harian yang disusun oleh akun Line Siaga
dalam platform media sosial Line, yang
berdasarkan dari Kemenkes RI pada portal
informasi Covid-19 Kemenkes RI. Penelitian
melakukan tiga buah pemodelan, yaitu
pemodelan untuk kasus positif, pemodelan
kasus pemulihan, dan pemodelan kasus
kematian.
Pemodelan dilakukan dengan membuat
dua buah kemungkinan, yaitu dengan memilih
kemungkinan yang paling cocok dengan data.
Input parameter dilakukan dengan cara
percobaan berulang dengan acuan nilai rms
error yang paling kecil.

Gambar 1. Ilustrasi Kurva Gaussian

Nilai laju kematian per kumulatif
kasus (Case
Fatality
Rate) dihitung
berdasarkan observasi dan model kumulatif
kasus positif dengan Persamaan 2:

Persamaan 2. Persamaan Laju Kematian per
Kumulatif Kasus

Nilai laju pemulihan kumulatif per
kumulatif kasus (Case Recovery Rate) dapat
dihitung dengan Persamaan 3:

Persamaan 3. Persamaan Laju Pemulihan per
Kumulatif Kasus

Kasus aktif adalah keadaan di mana
terdapat pasien yang masih dalam perawatan
pada suatu waktu t berdasarkan laporan. Kasus
aktif ini bermanfaat untuk acuan kapasitas
tenaga medis. Misalnya kasus aktif per hari
menunjukkan nilai 180 orang dan kumulatif
kasus aktif sebesar 2494 pada 8 April 2020,
memiliki arti bahwa pada tanggal 8 April 2020,
tenaga medis Indonesia menghadapi 2494
orang yang masih terinfeksi dan memiliki
pertambahan 180 orang. Persamaan untuk
menghitung kasus aktif adalah:
(

)
Gambar 2. Alur Penelitian

Persamaan 4. Menghitung Kasus Aktif




A
B

Pemodelan menghasilkan sepuluh buah
model, yaitu model kasus positif, kumulatif
kasus positif, pasien pulih, kumulatif pasien
pulih, kasus kematian, kumulatif kasus

: Kasus Positif per Hari
: Pemulihan per Hari
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Masukan model dibuat pada tanggal 12
April 2020, berikut masukan parameter akan
dijelaskan pada tabel 1:

kematian, case fatality rate, case recovery
rate, kasus aktif, dan kumulatif kasus aktif.
Penyusun menggunakan perangkat lunak
Microsoft Excel dan melakukan pemrograman
berbasis Python, akan tetapi Microsoft Excel
merupakan platform utama yang digunakan
karena lebih sederhana dan lebih mudah untuk
melakukan pembaharuan.

Tabel 1. Parameter Input Pemodelan,. RMS Error 1 dengan acuan observasi pada tanggal 12 April 2020, RMS
Error 2 dengan acuan observasi pada tanggal 21 April 2020
Model
Amplitudo
Periode
Sigma
C
RMS Error 1
RMS Error 2
Positif per Hari
34700
138
23
9.6
33.01%
51.08%
Pulih
29000
214
28
0.18
8.40%
13.42%
Kematian

4500

148

23

1

5.90%

Sumber: Percobaan Penyusun, 2020.

Gambar 3. Model Positif dan Kumulatifnya

Gambar 4. Model Pemulihan per hari dan Kumulatifnya

Gambar 5. Model Kematian per Hari dan Kumulatifnya
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Gambar 6. Model Laju Pemulihan dan Laju Kematian

Gambar 7. Model Kasus Aktif dan Kumulatifnya
Tabel 2. Tabel RMS Error dari setiap model, RMS Error 1 dengan acuan observasi pada tanggal 12 April 2020,
dan RMS Error 2 pada tanggal 21 April 2020
Model

Periode Maksimum

Kasus Maksimum

Positif per Hari
9 Mei 2020
Pulih per Hari
15 Juni 2020
Kematian per Hari
13 Mei 2020
Kumulatif Positif
27 Agustus 2020
Kumulatif Pulih
Agustus 2020
Kumulatif Kematian
15 Juli 2020
CFR
Juli 2020
CRR
Agustus 2020
Kasus Aktif
1 Mei 2020
Kumulatif Kasus Aktif
28 Mei 2020
Sumber: Hasil Pemodelan, 2020.

592
413
77
33275
28818
4342
13%
86.57%
385
16352

Berdasarkan nilai RMS Error 1, akurasi
yang paling tidak baik adalah kumulatif positif
dan kumulatif kasus aktif, dikarenakan nilai
RMS Error di atas 50%. Nilai RMS Error yang
besar berada pada model yang kumulatif,
dikarenakan hasil manifestasi dari error-error
yang ada dari setiap nilai model kasus per
harinya. Nilai observasi kasus per hari juga
sangat fluktuatif sehingga sangat sulit untuk
mendapatkan nilai yang sangat akurat dengan
persaman ini. Nilai RMS Error juga berubah
seiring bertambahnya observasi. RMS Error 2
adalah nilai error dengan acuan observasi pada
tanggal 21 April 2020 berubah sangat signifikan
dalam waktu sembilan hari pengamatan,

RMS Error 1
33.01%
8.40%
5.90%
56.89%
8.38%
13.61%
0.26%
0.17%
29.04%
50.34%

RMS Error 2
51.08%
13.42%
10.76%
114.35%
28.06%
27.15%
0.23%
0.15%
46.30%
111.06%

dikarenakan model-model ini bersifat dinamis,
perilaku saat ini yang sangat menentukan ke
depannya. Perubahan signifikan mulai terjadi
setelah tanggal 17 April 2020 dengan jumlah
pengetesan per hari yang meningkat mencapai
8000 pengetesan per hari, cukup signifikan dari
yang sebelumnya hanya berkisar pada angka
2000 pengetesan per hari. Selain penambahan
nilai observasi, nilai RMS
Error sangat
dikontrol oleh reliabilitas data yang berkaitan
dengan skema pengetesan Covid-19 yang
ditunjukkan
terdapat
beberapa
waktu
pengetesan yang memiliki 114 pengujian
dengan hasil 114 pengujian positif Covid-19.
Hal ini dapat dicurigai sebagai kemungkinan
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lebih banyak lagi yang terinfeksi, namun tidak
terdeteksi akibat jumlah pengetesan yang
terlalu sedikit, sehingga nilai yang dilaporkan
jauh dari representasi grafik penularan Covid19.
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4. KESIMPULAN
Posibilitas periode akhir dari pandemi
Covid-19 di Indonesia adalah Agustus 2020,
dengan jumlah orang yang terinfeksi mencapai
33275 orang dan kematian 4342 orang.
Persamaan
Gaussian
dapat
melakukan
pemodelan
Covid-19,
tetapi
memiliki
ketidakakuratan
yang
cukup
tinggi.
Ketidakakuratan yang paling besar umumnya
adalah
model
kumulatif,
dikarenakan
manifestasi dari kesalahan-kesalahan pada
nilai model per hari. Terdapat beberapa faktor
yang mempengaruhi RMS Error pada
pemodelan ini yaitu RMS Error berubah seiring
waktu dan penambahan nilai observasi, serta
sangat memungkinkan untuk berubah secara
signifikan jika terdapat perubahan perilaku
masyarakat, ataupun kebijakan pemerintah,
meskipun
penentuan
parameter
tidak
melibatkan parameter aktivitas masyarakat
secara langsung. Selain itu, nilai RMS Error
sangat bergantung dengan reliabilitas data
yang dikontrol oleh skema pengetesan Covid19 sehingga nilai yang dilaporkan tidak sesuai
dengan grafik penularan yang sesungguhnya.
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Abstract
Earthquake hazard must be considered by many regions in Indonesia. This is including Nganjuk
Regency, the area with intensifies development and where the longest dam in Indonesia is being built.
Earthquake hazard studies are conducted using two methods, namely semi-deterministic and
probabilistic methods. The results of analyses using the first method show that Nganjuk Regency can
be divided into 3 classes of hazards, low level in the southwest region, middle level in the north and
high level in the middle of the region. Analyses using the second method reveal that Nganjuk Regency
can be classified into two categories, the southwest region which has the potential to experience very
strong shocks with an intensity of upper VII MMI to lower VIII MMI and the northern and central region
which has the potential of destructive shocks with an intensity of middle VIII MMI. The difference in the
results from the two methods can be eliminated by classifying the detail of the existing soil/rock types.
Keywords: earthquake, hazard, semi-deterministic, probabilistic, Nganjuk Regency.

Abstrak
Ancaman bencana gempabumi adalah masalah serius yang harus ditanggulangi oleh banyak daerah
di Indonesia. Demikian juga dengan Kabupaten Nganjuk yang memiliki potensi besar dalam
mengembangkan wilayahnya, terlebih dengan kehadiran sebuah bendungan terpanjang di Indonesia
yang sedang dibangun. Studi ancaman gempabumi dilakukan dengan menggunakan dua metode,
yaitu metode semi deterministik dan probabilistik. Hasil studi metode pertama menunjukkan bahwa
Wilayah Nganjuk terbagi menjadi 3 kelas ancaman, ancaman tingkat rendah berada di wilayah barat
daya, ancaman tingkat menengah di wilayah utara dan ancaman tingkat tinggi di wilayah tengah.
Hasil studi metode kedua menunjukkan bahwa Wilayah Nganjuk terbagi menjadi dua, yaitu wilayah
barat daya memiliki potensi untuk mengalami guncangan yang sangat kuat dengan intensitas VII MMI
atas - VIII MMI bawah dan wilayah utara dan tengah berpotensi mengalami guncangan destruktif
dengan intensitas VIII MMI tengah. Perbedaan hasil dari dua metode tersebut akan dapat diatasi
dengan mengklasifikasikan jenis tanah / batuan yang ada secara lebih rinci.
Kata kunci: gempabumi, ancaman, semi deterministik, probabilistik, Kabupaten Nganjuk.

1.
1.1.

PENDAHULUAN

yang dekat dengan zona subduksi, ada juga
jalur rawan gempabumi yang terletak cukup
jauh dari zona subduksi, yaitu jalur yang relatif
sejajar dengan zona subduksi dan sering
berupa gempa-gempa pada kerak dangkal
atau sebagai shallow crustal earthquake,
seperti halnya gempa-gempa di sepanjang
Sesar Baribis-Kendeng. Dalam melakukan
kajian gempa, besaran gelombang gempa
yang dipertimbangkan tidak terlepas dari
proses atenuasi gelombang dari pusat gempa
ke lokasi yang dikehendaki dan proses
amplifikasi dari batuan dasar ke permukaan.
Kedua hal inilah yang akan mempengaruhi
respon spektral percepatan untuk desain

Latar Belakang

Ancaman gempabumi di Indonesia
sudah menjadi berita yang umum bagi
masyarakat Indonesia. Hal ini, selain karena
seringnya peristiwa tersebut terjadi, juga
karena banyaknya korban harta maupun
benda di dalam setiap peristiwanya. Tingginya
tingkat ancaman bencana gempabumi di
Indonesia tidak terlepas dari adanya zona
subduksi, dimana zona tersebut seringkali
berdekatan dengan pusat-pusat permukiman.
Bahkan tidak hanya terbatas pada daerah
52

Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, Vol. 15, No. 1, Juni 2020

bangunan di permukaan tanah. Adapun proses
atenuasi ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu
shallow crustal earthquake di tektonik aktif,
shallow crustal di wilayah stabil/kontinen dan
yang ketiga di wilayah subduksi (Abrahamson,
1997). Disisi lain, ground motion akan
mengalami amplifikasi saat melewati media
lapisan batuan sedimen, meskipun masih ada
perdebatan antara ahli geoteknik dengan ahli
geofisika pada percepatan tanah lemah dan
yang kuat / weak and strong ground motion
(Field, 1997).
Kabupaten Nganjuk salah satu pusat
permukiman yang dekat dengan jalur Patahan
Baribis-Kendeng. Kabupaten Nganjuk menarik
untuk dikaji tingkat ancaman bencana
gempanya, karena di daerah ini selain proses
pembangunannya terjadi cukup pesat, juga
sedang dibangunnya bendungan besar, yaitu
Bendungan
Semantok.
Bendungan
ini
merupakan mega proyek dengan perkiraan
anggaran sebesar 1,75 trilliun rupiah, serta
merupakan
bendungan
terpanjang
di
Indonesia. Area bendungan memiliki luas
sekitar 700 Hektar (Ha) dan mampu mengairi
lahan pertanian 1.554 Ha serta menghasilkan
tenaga listrik sebesar 1,01 Megawatt
(tribunnews.com). Dalam melakukan kajian
fisik
bangunan
terhadap
pengaruh
gempabumi, dapat dilakukan dengan metode
mikrotremor.
Adapun
kajian
terhadap
bangunan bendung lebih cocok memakai
metode HVSR (Horizontal to Vertical Spectral
Ratio) daripada FSR (Floor Spectral Ratio)
(Wahyudin, 2019). Kabupaten Nganjuk sendiri
sering dijuluki dengan kota angin, karena
keberadaan anginnya yang cukup potensial,
baik secara kontinuitas, durasi maupun
intensitasnya, sehingga dapat dimanfaatkan
sebagai sumber energi terbarukan (Wibowo,
2014), dengan syarat kecepatan angin harian
minimumnya adalah 3,3 m/s (Widyanto, 2018).
Untuk menentukan besar ancaman
gempabumi pada suatu daerah dapat
dilakukan dengan 2 cara, yaitu ditentukan
dengan pendekatan deterministik atau dengan
pendekatan
probabilistik.
Pendekatan
deterministik (DSHA / Deterministic Seismic
Hazard Analysis) dilakukan dengan skenario
pengasumsian suatu kejadian gempa dengan
besaran tertentu pada lokasi yang diinginkan,
sedangkan pendekatan probabilistik (PSHA /
Probabilitstic Seismic Hazard Analysis) adalah
metode
yang
memperhitungkan
dan
menggabungkan ketidakpastian dari besaran,
lokasi dan waktu kejadian gempa. Menurut
Gürboğa (2013), pada DSHA, skenario
gempabumi dievaluasi secara terpisah.
Masing-masing sumber (patahan-patahan
tunggal atau zona patahan-zona patahan)

ditetapkan magnitudo, jarak sumber ke lokasi,
tipe gerak dan pada beberapa kasus juga arah
geraknya. Nilai percepatan tanah dari suatu
skenario biasanya diperkirakan dengan
menggunakan hubungan atenuasi, tetapi
adakalanya dengan cara simulasi seismologis
perpercepatan tanah. PSHA lebih rumit
dibandingkan dengan DSHA, sering dipandang
sebagai kotak hitam oleh praktisi. Oleh sebab
inilah PSHA kurang dapat diandalkan
dibandingkan dengan DSHA (Gürboğa, 2013).
DSHA didasarkan pada kondisi geologis
lapangan, sedangkan PSHA mengutamakan
statistik gempa dan perhitungan numerik.
1.2.

Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini
adalah
untuk
mengumpulkan
semua
parameter terkait dengan kegempaan di
daerah studi untuk dianalisis sehingga
didapatkan
informasi
mengenai
tingkat
ancaman gempabumi di Wilayah Kabupaten
Nganjuk yang nantinya berguna sebagai dasar
pengambilan keputusan untuk melakukan
mitigasi bencana gempabuminya.
2.

BAHAN DAN METODE

2.1.

Kondisi Umum Wilayah Nganjuk

Kabupaten Nganjuk mempunyai luas
2
wilayah 122.433,1 km dan terbagi menjadi 20
kecamatan dan 284 desa/kelurahan. Sebagian
besar kecamatan berada pada dataran rendah
dengan ketinggian antara 46 sampai dengan
95 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 4
(empat) kecamatan yang berada pada daerah
pegunungan terletak pada ketinggian 150
sampai dengan 750 meter di atas permukaan
laut, dimana daerah tertingginya adalah Desa
Ngliman di Kecamatan Sawahan. Wilayah
Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan
struktur tanah yang cukup produktif untuk
berbagai jenis tanaman. Kondisi dan struktur
tanah yang produktif ini juga ditunjang dengan
penyediaan air Kali Widas yang mengalir
sepanjang 91 km dan mengairi daerah seluas
2
3
430 km dengan debit air 2643 m /detik (BPS,
2018). Proses pembanguan perkotaan di
Nganjuk berlangsung cukup pesat, disamping
itu juga sedang ada pembangunan bendungan
sebagai proyek nasional, yaitu Bendungan
Semantok (Gambar 1). Bendungan ini akan
menjadi objek penting bagi kepentingan
masyarakatnya dan sudah pasti harus
mendapat
perhatian
juga
dalam
hal
perlindungannya terhadap ancaman bencana
gempabumi.
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Gambar

2.2.

1.

Bendung Semantok yang
merupakan
waduk
terpanjang di Indonesia.

Patahan
Yang
Berkembang
Kabupaten Nganjuk

di

Wilayah Indonesia yang rawan terhadap
gempabumi tidak terlepas dari kondisi
tektoniknya yang sangat aktif. Tektonik di
Indonesia dibagi menjadi dua sistem yang
berbeda, yaitu di bagian barat Indonesia
ditunjukkan dengan tumbukan tektonik antar
Lempeng Samudera Hindia-Australia dan
Lempeng Eurasia. Sementara di bagian timur
Indonesia, kondisi tektoniknya dipengaruhi
oleh adanya interaksi antara Lempeng HindiaAustralia, Pasifik dan Eurasia. Pertemuan
gerak lempeng bumi ini ditunjukan oleh
fenomena pembentukan jalur gempa, patahan
aktif dan rangkaian gunungapi aktif atau sering
disebut dengan volcanic arc. Daerah Nganjuk
termasuk ke dalam bagian sistem tektonik
Indonesia bagian barat.
Bila dilihat dari hubungan antara kondisi
tektonik dengan kegempaannya atau sering
disebut dengan istilah seismotektonik, kondisi
Pulau Jawa dibagi menjadi 2 Magnitudo
lajur
seismotektonik, yaitu lajur seismotektonik
tunjaman
selatan
Jawa
dan
lajur
seismotektonik sesar aktif daratan Jawa.
Berdasarkan
morfologi
kedalaman
kegempaannya, lajur seismotektonik tunjaman
Jawa terbagi menjadi 6 lajur (dari barat ke
timur), sedang lajur seismotektonik sesar aktif
daratan Jawa terdiri dari 14 lajur sesar aktif.
Ke 14 lajur seismotektonik sesar aktif ini
adalah lajur seismotektonik sesar aktif Banten,
Cimandiri, Citarik, Baribis, Citanduy, Bumiayu,
Kebumen – Semarang - Jepara, Lasem,
Rawapening,
Opak,
Pacitan,
Wonogiri,
Pasuruan, dan lajur seismotektonik sesar aktif
Jember (Soehaimi, 2008).
Seiring dengan berkembangnya waktu
dan teknologi, serta semakin meningkatnya
kesadaran akan bahaya gempabumi, maka
identifikasi sesar aktif di Pulau Jawa semakin
gencar dilakukan, sehingga diperoleh hasilhasil pembaruan dalam identifikasi sesar
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aktifnya. Berikut adalah sebaran sesar aktif
yang sudah dilakukan oleh Pusat Gempa
Nasional
yang
bekerjasama
dengan
Kementerian
Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR)
(Gambar 2). Pada gambar 2 terlihat sesarsesar aktif di seluruh Wilayah Pulau Jawa yang
berhasil diidentifikasi sampai tahun 2017.
Sesar aktif yang berada paling dekat dengan
Kota Nganjuk adalah Sesar Aktif BaribisKendeng-Cepu dengan laju pergerakan
segmennya sebesar 4,5 mm/tahun. Panjang
sesar aktif ini adalah 106 km dan jarak
terhadap Kota Nganjuk adalah 29 km. Sesar
Aktif Baribis-Kendeng-Cepu ini berpotensi
menjadi pusat gempa dimasa yang akan
datang dan mungkin akan mengancam jiwa
dan bangunan yang ada di Wilayah Nganjuk.
Meskipun demikian, bila terjadi gempa yang
diakibatkan oleh sesar aktif ini, bidang yang
tersesarkan tidak seluruh panjang jalur sesar
yaitu 106 km yang terlibat. Ada suatu
perbandingan lurus antara Magnitudo gempa
dengan dimensi bidang patahan dan jarak
displacementnya. Pada tabel 1 terlihat daftar
hubungan antara besar gempa dengan luas
area yang mengalami displacement. Besar
jarak
pergerakan
bidang
displacement
biasanya sebesar 1/20.000 dari panjang
rupture. Misalkan gempa 4 Mw dengan
panjang rupture 1 km, maka displacement
yang terjadi ± 0,05 m (https://www.src.com.au).
Tabel 1. Hubungan antara besar gempa
dengan luas area yang mengalami
pergerakan
(displacement)
(https://www.src.com.)

(Mw)

Luas Bidang
2
Patahan (km )

Dimensi Patahan
(km x km)

4
5
6
7
8

1
10
100
1000
10000

1x1
3x3
10 x 10
30 x 30
50 x 200

Menurut
Daryono
(2019),
Sesar
Lembang di Jawa Barat yang membentang
dari barat ke timur sepanjang 29 km berpotensi
menimbulkan gempa dengan skala 6,5 -7 Mw.
Bila dilihat dari laju pergerakan segmen
seperti yang tercantum dalam Gambar 1,
ternyata Sesar Lembang mempunyai laju 5
mm/tahun, sedangkan Sesar Baribis-KendengCepu mempunyai laju 4,5 mm/tahun, maka
dengan mengabaikan berapa besar blok yang
bergerak, mungkin Sesar Baribis-KendengCepu ini potensi magnitudonya lebih kecil dari
Sesar Lembang, mungkin antara 5,5 -6,5 Mw.
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Nganjuk

Gambar 2. Peta Sebaran Sesar Aktif di Indonesia (Pusgen, 2017).
2.3.

Kondisi Kegempaan di Nganjuk

ternyata terjadi pada daerah yang bebas dari
sesar aktif menurut peta sebaran sesar aktif
Gambar 1). Jadi dapat dikatakan bahwa
didaerah ini potensi gempanya belum
terpetakan/teridentifikasi sebelumnya. Gempa
yang berpusat di Kediri ini, terasa sampai
Wilayah Nganjuk pada skala I-III MMI.
Gempa lain yang terjadi dan cukup
mengagetkan masyarakat Jawa Timur adalah
Gempa Situbondo. Gempa ini berpusat di laut
tepatnya pada koordinat 114,44 Bujur Timur
dan 7,46 Lintang Selatan atau 56 km timurlaut
Situbondo (Gambar 4). Gempa dengan
kekuatan 6 Mw dengan kedalaman 12 km
adalah termasuk dalam gempa kerak dangkal
dan bukan gempa yang terdapat didalam
tubuh lempeng (inner plate) yang menyusup ke
bawah. Dampak dari gempa ini telah menelan
3 korban jiwa dan merusak cukup banyak
bangunan di beberapa wilayah. Inilah
bahayanya gempa dengan hiposenter dangkal,
terlebih kalau dekat dengan objek yang
terpapar. Seperti Gempa Situbondo yang
terjadi pada tanggal 11 Oktober 2018 ini,
walaupun jarak pusat gempa ke Kota Nganjuk
±290 km akan tetapi telah mengejutkan
masyarakat Nganjuk. Meskipun demikian
dampak terhadap bangunan di Nganjuk tidak
ada karena goncangan hanya pada intensitas
I-III MMI.

Tidak semua kejadian gempabumi
dirasakan atau dicatat oleh suatu kelompok
masyarakat. Hal ini sangat dimengerti, karena
dampak yang dirasakan sangat terkait erat
dengan besaran gempanya itu sendiri dan juga
jarak dari episenter gempa. Terlebih dengan
peristiwa gempa masa lampau, hanya
lembaga pemantau saja yang mempunyai
datanya secara lengkap, baik itu gempabumi
yang dapat dirasakan masyarakat ataupun
yang tidak terasa. Ada beberapa gempabumi
yang dapat dirasakan oleh masyarakat
Nganjuk dalam beberapa tahun terakhir ini.

Gambar 3. Pusat Gempa Kediri yang terasa di
Nganjuk dan tidak terpetakan
(BMKG, 2019).
Gempa yang terjadi pada tanggal 19
Maret 2019 yang berpusat di Kediri, tepatnya
disebelah timur Gunun. Ngliman atau 28 km
sebelah selatan-barat daya dari Kota Nganjuk
dengan magnitude gempa sebesar 3,5 Mw dan
kedalaman 5 km (Gambar 3). Pusat gempa ini
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dengan besaran tertentu pada lokasi tertentu,
sedangkan
pendekatan
probabilistik
merupakan metode yang memperhitungkan
dan menggabungkan ketidakpastian dari
besaran, lokasi dan waktu kejadian gempa.
Metode deterministik mendasarkan pada
kondisi geologis lapangan, sedangkan metode
probabilistik mengutamakan pada statistik
gempa dan perhitungan numerik. Mengingat
tujuan daripada penelitian ini adalah untuk
mengetahui tingkat ancaman gempa secara
spasial di wilayah Nganjuk, maka data
lapangan dan data sekunder yang diambil dan
yang dipakai adalah data yang dapat
dituangkan dalam format spasial. Dimana
secara garis besar, metode yang dipakai ada
dua, yaitu: semideterministik dan probabilistik.

Metode semi deterministik yang dipakai
disini, diawali dengan memanfaatkan data
lapangan
(struktur
geologi
dan
litologi/endapan) dan data sekunder (peta
geologi dan histori gempa), yang
selanjutnya dianalisis melalui proses
skoring dan pembobotan dan akan
menghasilkan klas tingkat ancaman
secara spasial.

Metode probabilistik pada penelitian ini
dilakukan dengan memanfaatkan data
lapangan berupa jenis endapan dan
batuan dan data sekunder berupa
percepatan puncak di batuan dasar
dengan nilai probabilitas terlampaui 2%
dalam 50 tahun, mengikuti SNI 1726-2012
yaitu menggunakan gempa rencana,
dimana umur struktur bangunan 50 tahun
dengan probabilitas terlampaui 2%.
Selanjutnya dari nilai percepatan puncak
di batuan dasar akan dicari nilai
percepatan puncak di permukaan dengan
memanfaatkan informasi jenis endapan
dan litologi lapangan, yang kemudian
ditentukan tingkat bahayanya secara
spasial menurut klasifikasi USGS.

Gambar 4. Gempa Situbondo, 11 Oktober
2018, pusat gempa ke Nganjuk
berjarak 290 km.
Berdasarkan riwayat gempa yang terjadi
di daerah Nganjuk dengan mengambil jari-jari
100 km dari pusat kota dan yang terjadi dari
tahun 1900 sampai 2019, menunjukkan
bahwa ada 186 gempa dengan magnitudo >3.
Peristiwa gempa dengan skala yang lebih
besar akan mempunyai frekuensi yang lebih
kecil/sedikit, demikian halnya untuk sebaliknya.
Pada luasan daerah yang sama seperti di atas,
ternyata hanya terjadi 97 gempabumi untuk
kejadian gempa dengan skala > 4,5 (Gambar
5). Dengan melihat sebaran gempa yang ada
di daerah Nganjuk dan sekitarnya, ternyata
sumber gempa terdapat di berbagai tempat,
baik di bagian barat, timur, selatan maupun
utara. Hal yang perlu diperhatikan adalah
kedalaman dari gempabuminya, karena
meskipun gempanya relatif kecil tetapi sangat
dangkal dan dekat, maka gempa tersebut
sudah berpotensi mengancam dan sebaliknya.

3.

Gambar 5. Peta sebaran 97 episenter gempa
M>4,5, pada rentang waktu 19002019
(https://earthquake.usgs.
gov/earthquakes/map).

2.4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara tentang bencana gempabumi,
sangat erat kaitannya dengan goncangan yang
ditimbulkannya. Karena dari goncangan inilah
yang akan membawa dampak terhadap objek
yang ada di permukaan tanah, baik itu
manusia, bangunan permukiman, fasilitas
umum bahkan sampai situs-situs peninggalan
masa lampau. Besar goncangan gempabumi
ini,
selain
dipengaruhi
oleh
besaran
(magnitude)
gempa
dan
jarak,
juga
dipengaruhi oleh lapisan batuan atau jenis
endapan di bawah objek terpapar. Sehingga
faktor batuan dan endapan sangat memegang

Metode Penelitian

Penentuan tingkat bahaya gempabumi
dapat dilakukan melalui metode pendekatan
deterministik
atau
dengan
pendekatan
probabilistik. Hal ini sangat bergantung pada
data yang ada dan keperluannya. Pendekatan
deterministik adalah suatu skenario dengan
membuat asumsi suatu kejadian gempa
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peranan penting dalam menentukan tingkat
ancaman gempabumi.
Wilayah Kabupaten Nganjuk, secara
geologi di bagian selatan, ditempati oleh
satuan-satuan
batuan
terobosan
dan
gunungapi dari Zaman Tersier dan endapanendapan Kuarter. Satuan tertua terdiri dari
batuan Oligosen berupa terobosan andesit,
dasit dan breksi gunungapi, di atasnya satuan
dari kala Miosen berupa batupasir, tuf dan
breksi gunungapi dari Formasi Jaten dan
Wuni, dimana kedua formasi ini bersilang jari
dengan satuan batugamping dari Formasi
Wonosari, selanjutnya yang teratas adalah
satuan batuan Kuarter yang terdiri satuan
batuan terobosan andesit, lava andesit,
aglomerat, breksi gunungapi, batupasir, tuf dan

endapan alluvium. Endapan alluvium ini
menempati daerah tengah dan dominan untuk
Wilayah Nganjuk (Hartono et al, 1992).
Sedangkan bagian utara satuan-satuan batuan
dari Kala Miosen Tengah sampai Pliosen Atas
berupa variasi lapisan batuan sedimen dengan
perlapisan yang baik yang sangat berbeda
dengan satuan batuan di sebelah selatan tadi
yang didominasi oleh produk gunungapi.
Bagian teratas ditempati oleh satuan batuan
dan endapan Kuarter, termasuk endapan
alluvium Holosen (Pringgoprawiro dan Sukido,
1992). Gambar 6 menunjukkan satuan-satuan
batuan yang ada di wilayah Nganjuk, dimana
wilayahnya didominasi oleh satuan endapan
alluvium yang berada di bagian tengah yang
terdiri dari pasir, kerakal, kerikil dan lumpur.

Gambar 6. Penyederhanaan satuan batuan yang ada di Kabupaten Nganjuk.
Dalam
menentukan
zona
tingkat
ancaman dengan metode skoring dan
pembobotan, dipakai parameter batuan dan
kegempaan. Untuk memudahkan proses
skoring, tentang parameter batuan, satuan
batuan yang tertera pada gambar 5 akan
dikelompokkan menurut sifat atau yang
menjadi faktor pembeda dalam merespon
gelombang gempa yang datang. Maka
penyederhanaannya
menjadi
kelompok
batugamping dan breksi, kelompok batupasir,
napal dan batulempung dan kelompok
endapan. Pembagian ketiga kelompok ini
dibuat berdasarkan nilai kekompakkannya,
dimana urutannya tadi dimulai dari yang paling
kompak (batugamping dan breksi) ke yang

paling tidak kompak atau bahkan terurai /
lepas, yaitu satuan endapan alluvium.
Parameter berikutnya adalah parameter
gempa, dimana di dalamnya dibagi menjadi 3,
menurut besaran gempanya, kedalaman pusat
gempa dan perimeter jarak gempa. Besaran
gempa (magnitude) dibagi menjadi 3 kelompok
besaran, yaitu: M ≤ 5,5; 5,5<M≤6 dan M>6,
selanjutnya dari setiap kelompok tersebut
diperinci menjadi 2 kelompok menurut
kedalaman gempanya (hiposenter), yaitu
gempa dengan kedalaman <60 km dan yang
berkedalaman >60 km. Untuk perimeter jarak
gempa dibagi menjadi 3, yaitu <30 km; 30 km60 km dan >60 km. Selanjutnya masalah
penggunaan data gempa, data pusat gempa
dipilih untuk gempa dengan skala 5 Mw atau
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lebih yang terjadi dalam rentang waktu
kejadian tahun 1900 sampai 2019 dan yang
berada dalam radius lebih kurang 100 km dari
pusat kota. Penelusuran data menunjukkan
bahwa gempabumi dengan skala lebih dari 5
Mw, hanya ada 27 gempa (Gambar 7).
Diantara ke 27 gempa ini, ternyata ada 4
gempa yang terjadi dalam skala > 6, dimana
yang terbesar ada 2 kejadian yaitu skala 6,6

Mb. Gempa yang terbesar ini, satu berada
disebelah utara Kota Nganjuk dengan jarak 70
km dan yang lainnya ada di sebelah barat
daya kota dengan jarak 87 km. Gempa 6,6
yang di utara terjadi pada tahun 1950 pada
kedalaman 45 km, sedangkan gempa yang di
sebelah barat daya Kota Nganjuk, terjadi pada
tahun 28 September 1998 dengan kedalaman
151 km.

Gambar 7. Peta sebaran 27 gempa Magnitudo > 5 Mw (keterangan dalam kotak merah:
Magnitudo/kedalaman) pada selang waktu 1900 - 2019 (https://earthquake.usgs.gov/
earthquakes/map).
Selanjutnya dari semua data gempa
yang ada, dibuat suatu pengelompokan (semi
deterministik) menurut perkiraan kelompok
sistem
pensesaran
yang
berkembang.
Akhirnya terklaster menjadi 4 kelompok.
Kemudian dari setiap kelompok diambil 1 nilai
yang paling berpengaruh, sehingga akan
didapatkan 4 titik gempa perwakilan dari setiap
klaster dan yang akan dimasukkan kedalam
perhitungan. Akhirnya dengan memakai
tahapan penilaian (skoring), normalisasi dan
pembobotan telah dapat dibuat zona bahaya
gempa di Kabupaten Nganjuk seperti pada
Gambar 8. Hasilnya menunjukkan bahwa
wilayah Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 3
zona tingkat ancaman, yaitu tingkat ancaman
bencana gempabumi tingkat rendah yang
berada di bagian barat daya dari Wilayah

Nganjuk dengan luas 27.414,98 (Ha), zona
tingkat ancaman sedang yang berada dibagian
utara dengan luas 31.484,72 Ha dan tingkat
ancaman tinggi yang berada dibagian tengah
dengan luas 69.997,47 Ha. Bila melihat hasil
pengklasifikasian tingkat ancaman bahaya
gempabumi
ini,
Bendungan
Semantok
(Gambar 1) terletak pada zona ancaman
bencana sedang. Meskipun terletak pada zona
ancaman sedang, masih ada hal lain yang
perlu diperhatikan lagi, yaitu bendungan ini
berada cukup dekat (17 – 20 km) dari Sesar
Aktif Baribis-Kendeng-Cepu. Sesar aktif ini
berpotensi menimbulkan gempabumi dengan
skala 5,5-6,5 Mw. Kondisi ini perlu diwaspadai,
terlebih dengan kondisi geologisnya, dimana
pondasi bendungan dominan berada pada
endapan pasir lepas (Trenggana, 2019).
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Gambar 8. Peta Zona Bahaya Gempa di Kabupaten Nganjuk dengan metode skor dan bobot.

0,5g (Gambar 9). Sedangkan pada peta level
hazard gempa 500 tahun, Wilayah Kabupaten
Nganjuk hanya termasuk dalam satu zona,
yaitu dengan nilai PGA 0,2g-0,25g.
Penjalaran gelombang gempa sangat
dipengaruhi oleh media yang dilewatinya.
Pada Gambar 9 atau Gambar 10(a) besar
percepatan tanah puncak yang ada adalah
percepatan
di
batuan
dasar.
Untuk
menentukan berapa besar percepatan di
permukaan, harus diketahui besar faktor
amplifikasi dari daerah yang dikaji. Satuan
batuan yang mempengaruhi besar amplifikasi
dibagi menjadi 6 jenis, yaitu batuan keras (SA),
batuan (SB), tanah sangat padat dan batuan
lunak (SC), tanah sedang (SD), tanah lunak
(SE) dan tanah khusus (SF) seperti terlihat
pada Tabel 2. Untuk menentukan besar
percepatan tanah di permukaan, wilayah
Nganjuk hanya dibagi menjadi 2 jenis satuan
batuan, yaitu batuan (SB) yang menempati
bagian utara dan barat daya Nganjuk dan
satuan tanah sedang (SD) yang menempati
bagian tengah. Untuk mendapatkan nilai
percepatan tanah di permukaan, nila PGA di
batuan dasar dikalikan dengan faktor
amplifikasi menurut jenis batuan yang ada,
sehingga untuk daerah yang disusun oleh
tanah sedang, akan dikalikan dengan faktor

Metode lain untuk menentukan tingkat
ancaman gempabumi di Kabupaten Nganjuk
ini adalah dengan metode probabilistik. Dalam
mengantisipasi dampak bencana gempabumi,
biasanya diacu peta bahaya yang diterbitkan
oleh Kementerian PUPR. Peta bahaya yang
dibuat dengan metode probabiltik ditampilkan
dalam bentuk peta percepatan puncak pada
batuan dasar. Peta terakhir yang dibuat oleh
Kementerian PUPR adalah terbitan tahun
2017. Peta ini membagi bahaya menjadi 3
macam level hazard gempa, yaitu level hazard
gempa 500 tahun, 1000 tahun dan 2500 tahun.
Pada kajian bencana gempa di Kabupaten
Nganjuk ini, akan dipakai peta percepatan
puncak di batuan dasar dengan nilai
probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun,
mengikuti SNI 1726-2012 yaitu menggunakan
gempa rencana untuk umur struktur bangunan
50 tahun dengan probabilitas terlampaui 2%
atau memakai potensi gempa dalam perioda
ulang 2500 tahun / level hazard gempa 2500
tahun (BSN, 2012). Berdasarkan peta bahaya
gempabumi dengan level hazard gempa 2500
tahun yang dibuat oleh Kementerian PUPR
2017 ini, menunjukkan bahwa Wilayah
Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 2 zona
nilai PGA, yaitu dibagian selatan mempunyai
nilai PGA 0,3g-0,4g dan dibagian utara 0,4g59
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amplifikasi 1,2 (Tabel 2). Melihat dari daftar
nilai amplifikasi yang ada, maka nilai
percepatan tanah di tanah sedang yang
awalnya mempunyai nilai 0,3g-0,4g akan

menjadi 0,36g-0,48g, sedangkan untuk wilayah
yang disusun oleh klasifikasi batuan (SB) akan
mempunyai
nilai
tetap
karena
faktor
amplifikasinya bernilai 1.

Gambar 9. Peta Percepatan Puncak Gempa denganprobilitas terlampaui 2%
dalam 50 tahun (Kementerian PUPR, 2017).
Tabel 2. Daftar faktor amplifikasi menurut jenis
tanah/batuannya
(Kementerian
PUPR, 2010).

Berdasarkan dari perhitungan tersebut,
akhirnya diketahui bahwa wilayah Nganjuk
terbagi menjadi 3 rentang nilai PGA, yaitu
rentang PGA 0,3g-0,4g yang berada di bagian
barat daya, rentang nilai PGA 0,36g-0,48g
berada dibagian tengah dan rentang nilai 0,4g0,5g yang berada dibagian utara. Nilai PGA ini
agak sulit untuk dibayangkan dalam pemikiran
awam, untuk itu nilai ini akan dicari
kesepadanannya dengan skala intensitas
gempa MMI yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Daftar nilai PGA dengan besaran skala MMI (Worden et al, 2012).

Mengingat nilai rentang dari ketiga nilai
yang ada tadi saling overlap, maka akan dibuat
pengelompokkan menurut rentang terdekat,
menjadi bagian barat daya yang bernilai 0,3g0,4g (30%g-40%g) diberi tanda kotak kuning di
Tabel 3 dan bagian tengah dan utara
disatukan sehingga bernilai 0,36g-0,5g (36%g50%g) bertanda kotak merah. Kedua rentang

nilai tersebut bila dilihat kesepadanannya
dengan skala intensitas (MMI), menunjukkan
bahwa wilayah barat daya akan masuk ke
kotak kuning yang sepadan dengan nilai
intensitas (MMI) VII bagian atas hingga VIII
bagian bawah, sedangkan wilayah tengah dan
utara masuk dalam kotak merah yang sepadan
dengan nilai intensitas (MMI) VIII tengah,
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dapat dilihat pada Gambar 10(b). Dalam tabel
klasifikasi yang sama, dapat dilihat bahwa
skala VII MMI termasuk dalam goncangan
sangat kuat (very strong) dengan potensi
kerusakan menengah dan VIII MMI dengan
goncangnya merusak (destructive) atau
bergoncang hebat (severe) dengan potensi
kerusakan menengah-berat. Bila dilihat dari
tanda-tanda di lapangan, kejadian gempa yang
termasuk dalam skala intensitas VII MMI,
orang akan sulit berdiri, meja-kursi rusak,
sedikit kerusakan pada bangunan yang
dibangun dengan desain dan konstruksi
bagus, kerusakan kecil-menengah untuk

bangunan dengan struktur biasa dan
terbangun baik, kerusakan cukup parah pada
bangunan dengan struktur buruk, cerobong
asap rusak dan goncangan dapat dirasakan
oleh pengendara kendaraan, sedangkan VIII
MMI, akan terjadi sedikit kerusakan pada
bangunan dengan desain khusus, kerusakan
cukup parah pada bangunan besar, serta
runtuh sebagian, kerusakan besar pada
bangunan-bangunan berstruktur buruk dan
menimbulkan robohnya cerobong asap, pabrik,
kolom-kolom bangunan dan monument,
demikian juga dengan furnitur berat akan
tergeser.

a

b

Gambar 10. Peta PGA di batuan dasar (a) Peta Ancaman Gempabumi dalam skala intensitas (b).
klasifikasi berdasarkan angka nyata (real
bukan indeks). Perbedaan hasil dari kedua
metode ini akan dapat diperbaiki melalui
pendetailan klasifikasi jenis batuan / endapan
yang ada di wilayah Nganjuk atau klasifikasi
tingkat bahaya pada metode pertama dijadikan
2 klas tingkatan ancaman bencana.

Hasil analisis terhadap tingkat ancaman
bencana gempabumi di Kabupaten Nganjuk
dengan dua metode yang berbeda (semi
deterministic dan probabilistic), menunjukkan
hasil yang sedikit berbeda. Dimana hasil
analisis dengan metode semi deterministic
menunjukkan bahwa wilayah Nganjuk terbagi
menjadi 3 tingkat ancaman (Gambar 8), yaitu
tingkat bahaya rendah (bagian barat daya),
tingkat bahaya sedang (bagian utara) dan
tingkat bahaya (bagian tengah), sedangkan
hasil dari metode probabilistic, wilayah
Nganjuk terbagi menjadi 2 tingkatan bahaya
goncangan,
yaitu
goncangan
dengan
intensitas VII MMI atas sampai VIII MMI bawah
(wilayah barat daya) dan VIII MMI tengah
(Wilayah Nganjuk bagian atas dan tengah)
(Gambar 10 b).
Perbedaan ini tidak terlepas dari
perbedaan dasar pembagiannya, dimana
metode pertama memakai klasifikasi relatif dari
nilai indeks, menjadi rendah, sedang dan
tinggi, sedang metode kedua memakai

4.

KESIMPULAN:
 Dengan metode skor dan pembobotan,
Wilayah Nganjuk terbagi menjadi 3 zona
ancaman, yaitu ancaman tingkat rendah
yang berada dibagian barat daya
Wilayah Nganjuk dengan luas 27.414,98
Ha, zona tingkat ancaman sedang yang
berada dibagian utara dengan luas
31.484,72 Ha dan tingkat ancaman
tinggi yang berada dibagian tengah
dengan luas 69.997,47 Ha.
 Bendungan Semantok terletak pada
zona daerah tingkat ancaman bencana
sedang. Meskipun demikian jarak

61

Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, Vol. 15, No. 1, Juni 2020

bedungan dengan Patahan Aktif BaribisKendeng-Cepu hanya 17 – 20 km saja,
sehingga perlu adanya upaya mitigasi di
dalamnya. Terlebih dengan kondisi
geologisnya,
dimana
pondasi
bendungan dominan berada pada
endapan pasir lepas.
 Perbedaan hasil dari metode pertama
dan kedua dapat diperbaiki melalui
pendetailan klasifikasi jenis batuan /
endapan yang ada di wilayah Nganjuk
atau klasifikasi tingkat bahaya pada
metode pertama dijadikan 2 klas
tingkatan ancaman bencana.
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DETERMINATION OF LANDSLIDE SLIP PLANE USING GEOLOGY
AND GEOELECTRICAL ANALYSIS AT MOUNT GEGER PULUS
LEGOK EMO SLOPE SEGMENT, CILILIN, WEST JAVA
PENENTUAN BIDANG GELINCIR LONGSOR DENGAN ANALISIS
GEOLOGI DAN GEOLISTRIK DI GUNUNG GEGER PULUS SEGMEN
LERENG LEGOK EMO, CILILIN, JAWA BARAT
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Wisyanto1, dan Heru S. Naryanto1
1
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Gedung BPPT Lantai 12, Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340
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Abstract
Mount Geger Pulus in Cililin District, West Java exhibit a cone geomorphology composed of an
Andesitic intrusion, in which, part of the slope is covered by volcanic rock. Small to moderate
landslides have occurred several times in the area of this mount, indicating that the area has the
potential for landslides. Detailed research is needed aims to determine the potential of landslides on
slope segments with landslides risk. Based on field observations, these conditions are found in the
area of Legok Emo slope segment. In this segment, small scale landslides have occurred several
times with settlement lies around the bottom of this slope. The sloping segment of Legok Emo has a
steep to a very steep, covered by secondary and mixed forests. The results of geoelectrical
measurements and geological analysis of this slope segment indicate that the slope has the potential
to a landslide that is controlled by tuff acting as a slip plane and can be triggered by rainfall. The layer
that has the potential to landslide is weathered volcanic breccias with a thickness of about 3 meters
with a maximum of 5 meters that is overlying tuff which is relatively impermeable.
Keywords: cone geomorphology, slope, lithology control, slip plane, rainfall trigger.

Abstrak
Gunung Geger Pulus di Kecamatan Cililin, Jawa Barat memiliki geomorfologi menyerupai kerucut
yang merupakan intrusi Andesit dimana sebagian lerengnya ditutupi oleh batuan vulkanik. Longsor
kecil hingga sedang pernah terjadi beberapa kali di daerah gunung ini, menunjukkan bahwa lokasi ini
memiliki potensi longsor. Penelitian lebih detail diperlukan dengan tujuan untuk mengetahui potensi
longsor pada segmen lereng yang mempunyai risiko bencana longsor. Berdasarkan pengamatan
lapangan, kondisi tersebut terdapat pada daerah segmen lereng Legok Emo. Segmen lereng ini
pernah mengalami longsor kecil dengan permukiman terdapat di bagian bawah lereng. Pada segmen
lereng ini, kemiringan lereng dijumpai curam hingga sangat curam ditutupi oleh hutan sekunder dan
kebun campuran. Hasil pengukuran dan analisis geolistrik dan geologi pada segmen ini menunjukkan
bahwa bagian lereng ini memiliki potensi longsor yang dikontrol oleh batuan tuf sebagai bidang
gelincir dan longsor dapat dipicu oleh curah hujan. Lapisan yang mungkin longsor merupakan batuan
breksi terlapukkan di permukaan dengan ketebalan sekitar 3 meter dan maksimum 5 meter yang
berada di atas batuan tuf yang relatif kedap air.
Kata Kunci: geomorfologi kerucut, kemiringan lereng, kontrol litologi, bidang gelincir, curah hujan.
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1.

PENDAHULUAN

Kecamatan
Gedangsari,
Kabupaten
Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta
dan
Daryono
et
al.
(2018)
yang
mengidentifikasi longsor dengan analisis
geologi dan geolistrik di jalan Pacitan –
Ponorogo, Jawa Timur.
Gunung Geger Pulus dan daerah
sekitarnya, di Kecamatan Cililin, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat merupakan salah
satu daerah yang memiliki risiko bencana
longsor. Daerah ini pernah mengalami
beberapa kejadian longsor seperti pada 10
Maret 2017 di Kampung Jati Radio, Desa
Cililin dan pada 27 Februari 2017 di Kampung
Cinangsi, Desa Karangtanjung. Daerah ini
telah diteliti sebelumnya secara singkat oleh
Badan Geologi, (2017a) dan Badan Geologi
(2017b) sedangkan Tejakusuma (2017) juga
telah melakukan penelitian lebih detail
mengenai lokasi longsor di Kampung Jati
Radio, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung
Barat, Jawa Barat.
Lokasi yang pernah mengalami longsor
Gunung Geger Pulus yaitu lereng yang
mengarah ke Kampung Jati Radio lebih
kurang di sebelah utara Puskesmas Cililin.
Risiko bencana longsor dihadapi oleh
penduduk di sekitar lereng gunung tersebut
sehingga perlu dilakukan investigasi kondisi
lereng sekitarnya yaitu ke arah utara – barat
laut. Daerah ini adalah lokasi Legok Emo
dimana di bagian bawah lereng tersebut
terdapat perumahan penduduk yang terancam
oleh longsor yang mungkin datang dari lereng
ini. Lokasi lereng Legok Emo berada sekitar
200 meter sebelah barat lokasi lereng Jati
Radio. Lokasi Legok Emo ini menjadi fokus
penelitian yang akan diuraikan pada tulisan ini.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
potensi longsor yang ada. Dengan mengetahui
lebih detail kondisi lereng, maka dapat
dilakukan langkah mitigasi bencana longsor
yang lebih tepat.

Kajian
bahaya
longsor
diperlukan
khususnya pada daerah dengan risiko
bencana longsor. Ancaman bencana dihadapi
oleh penduduk yang tinggal di sekitar lereng
yang mempunyai potensi longsor. Demikian
pula pada lokasi lereng lainnya pada jalur
transportasi atau lokasi strategis lainnya,
dimana kejadian longsor dapat mengganggu
aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Berbagai metode telah dilakukan untuk
mengkaji bahaya longsor baik dengan skala
regional yaitu melihat secara kewilayahan
maupun secara detail melalui survei lapangan,
pengamatan geologi dan pengukuran dengan
metode geofisika.
Metode pengkajian bahaya longsor
dengan skala regional telah dilakukan
misalnya oleh Segoni et al. (2018) di bagian
utara
Tuscany,
Italia,
dengan
cara
memadukan ambang batas curah hujan
dengan peta kerentanan untuk penilaian
bahaya longsor yang dinamis; Yusof et al.
(2015) di sepanjang koridor Jelapang, Jalan
Tol Utara - Selatan di Malaysia dengan
menggunakan data LiDAR resolusi tinggi dan
Kirschbaum et al. (2015) di Amerika Tengah
dan Hispaniola yang mengintegrasikan peta
kerentanan regional dan perkiraan curah hujan
berbasis satelit ke dalam binary decision tree
(pohon
keputusan
biner),
dengan
mempertimbangkan baik curah hujan harian
maupun curah hujan pendahuluan.
Pengkajian bahaya longsor dengan
metode skala yang lebih detail telah dilakukan
seperti oleh Lidauer et al. (2018) di lokasi
longsor Salcher di Gresten, Austria Selatan
dengan
mengintegrasikan
pengukuran
geoteknik,
hidrologi,
meteorology,
dan
geolistrik dalam satu sistem untuk meneliti
dinamika longsor secara detail. Pengukuran
geolistrik banyak digunakan dalam penelitian
longsor skala rinci. Beberapa peneliti yang
menggunakan metode geolistrik dalam
mengkaji longsor diantaranya oleh Azman
(2018) yang mengkaji gerakan tanah dengan
menggunakan geolistrik di Pulau Penang,
Malaysia sedangkan Pratiwi et al. (2018)
meneliti bidang gelincir gerakan tanah dengan
geolistrik pada bentang alam transisi vulkanik
Kuarter (Gunung Sumbing) dan Tersier
(Gunung Menoreh) di sub daerah aliran sungai
Bompon di Jawa Tengah. Selain itu Akmam et
al. (2019) meneliti gerakan tanah di Malalak,
Kabupaten Agam, Sumatra Barat dengan
geolistrik
dengan
mengimplementasikan
metode least square contrain inversion
method. Demikian pula Yatini dan Suyanto
(2018) yang meneliti bidang gelincir longsor di

2.

METODE PENELITIAN

Metode
penelitian
yang
dilakukan
mencakup:
 Studi pustaka baik dari laporan, jurnal
maupun sumber lain yang didapat dari
penelusuran internet.
 Survei
lapangan
yang
mencakup
pengamatan dan pengukuran kondisi
geologi,
litologi,
kemiringan
lereng,
hidrologi, penggunaan lahan, dan informasi
dari penduduk lokal setempat.
 Data parameter sifat fisik tanah yang
didapatkan dari hasil survei lapangan
berupa deskripsi singkapan dan survei
pemboran untuk mendapatkan sampel
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tanah tidak terganggu atau undisturbed
sample. Tanah tidak terganggu diambil
menggunakan core barrels dengan panjang
0,5 meter dan diambil pada kedalaman 3
meter, 6 meter, dan 8 meter. Data
penyelidikan tanah yang digunakan dalam
analisis ini meliputi analisis laboratorium.
Data laboratorium yang dihasilkan berupa
index properties untuk mengetahui berat
basah, berat kering kadar air, dan berat
jenis. Kemudian Atterberg Limit Test untuk
mengetahui batas likuid, batas plastis, dan
indeks plastisitas. Selain itu dilakukan juga
Analisis Distribusi Besar Butir dan Analisis
Hidrometer untuk mengetahui besar butir
pada sampel yang diambil.
 Metode geolistrik digunakan sebagai salah
satu
dari
metode
geofisika
yang
mempelajari sifat arus listrik di dalam bumi
dan
bagaimana
mendeteksinya
di
permukaan bumi sehingga didapatkan
sebuah penampang pseudosection 2D.
Dalam penelitian ini, dilakukan survei
geolistrik yang dapat memberikan informasi
struktur batuan bawah permukaan dengan
konfigurasi Wenner-Alpha (gambar 1).
Lintasan pengukuran dibagi ke dalam dua
lintasan yaitu lintasan 1 dan lintasan 2 di
lereng Legok Emo, yang lebih kurang tegak
lurus satu dengan yang lain. Panjang
masing-masing lintasan 235 m dengan
jarak terkecil antar elektrode 2,5 m.
Lintasan menggunakan sistem bentangan
saling
memotong
(cross)
untuk
memperoleh gambaran lapisan bawah
permukaan batuan baik searah dengan
lapisan batuan maupun yang memotong
lapisan batuan. Lintasan 1, mengikuti arah
kemiringan lereng dan memotong kontur
yaitu lintasan berarah Utara 65o Timur atau
barat daya - timur laut, sedangkan Lintasan
2 searah dengan kontur yaitu lintasan
berarah Utara 350o Timur atau barat laut –
tenggara, (gambar 2). Instrumen yang
digunakan adalah geolistrik ARES G5
dengan 48 elektrode aktif yang memiliki
kemampuan dalam pembacaan output
respon tegangan akibat arus yang
diinjeksikan ke bawah permukaan sebagai
arus dan potensial. Konfigurasi yang
digunakan adalah konfigurasi WennerAlpha dengan empat elektrode dimana
jarak antar C1 P1 = P1 P2 = P2 C2 = a,
sehingga sistem aturan spasi konstan
dengan catatan faktor pengali ’n’ adalah
perbandingan jarak antara elektrode C1-P1
atau C2-P2 dengan P1-P2 untuk faktor
geometri 2 kali dari spasi (gambar 1).
 GPS Geo Tracker suatu program aplikasi
yang diunduh dari Play Store pada

smartphone dan handheld GPS Garmin
juga digunakan pada pengukuran geolistrik
untuk menentukan posisi dan elevasi
elektrode
sekaligus
mengetahui
perbandingan ketelitian hasil kedua cara
pengukuran tersebut.
 Data yang diperoleh diolah dengan
menggunakan software Res2dinv 3.5.3
dengan input data dari instrumen yang
memiliki informasi besaran resistivitas
semu zona penelitian termasuk konfigurasi
spasialnya. Data ini diolah dan dihasilkan
sebuah penampang pesudosection 2D
sebagai model inversi 2D terhadap data
lapangan. Interpretasi struktur batuan
bawah permukaan dilakukan berdasarkan
nilai tahanan jenisnya.

Gambar

3.

1.

Konfigurasi Wenner Alpha
(modifikasi dari gambar Loke,
1999).

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Geologi dan Geomorfologi
Gunung Geger Pulus di Kecamatan
Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
mempunyai
geomorfologi
yang
khas
berbentuk
kerucut
dengan
ketinggian
puncaknya sekitar 925 meter di atas
permukaan laut. Geomorfologi ini merupakan
ciri khas dari batuan intrusi, berupa batuan
beku yang mengintrusi batuan yang lebih tua.
Menurut Sudjatmiko (1972), batuan intrusi
gunung ini merupakan batuan beku Andesit
yang mengandung augit, hiperstene dan
hornblende dengan matriks yang mengaca.
Peta geologi, geomorfologi dan kontur Gunung
Geger Pulus dan lokasi pengukuran geolistrik
dapat dilihat pada gambar 2. Geomorfologi
Gunung Geger Pulus merupakan kerucut
intrusi Andesit dengan sebagian lerengnya
khususnya bagian tengah dan bawah ditutupi
oleh batuan vulkanik. Kemiringan lereng di
segmen lereng Legok Emo adalah sedang
hingga terjal sehingga rawan longsor.
Tutupan lahan di gunung ini berupa hutan
sekunder diselingi dengan kebun campuran
berupa kopi dan tanaman buah-buahan.
Sebagian lereng ditanami pohon kayu dan
bambu yang pada waktu tertentu juga
dipotong sebagai bagian dari aktivitas
perekonomian warga.
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Pada sisi lereng bagian utara gunung,
kemiringan lereng berkisar antara 35o hingga
22o. Pada bagian lereng Legok Emo (lihat
gambar 2), ditemukan alur cekungan kecil
merupakan tempat mengalirnya air ketika
musim hujan tiba. Aliran ini cukup besar pada

musim hujan namun pada musim kemarau
menjadi kering. Pada kondisi curah hujan yang
tinggi, aliran airnya cukup besar sehingga
menyebabkan banjir di lokasi permukiman
warga yang tinggal di lereng bagian
bawahnya.

CILILIN
alun-alun

Mata Air 1

Mata Air 2

Puskesmas
Cililin
Mata Air 1

UTARA

Gambar 2. Geologi daerah Gunung Geger Pulus dan Legok Emo (kiri bawah, peta diambil dari
Sudjatmiko, 1972) dan geomorfologi daerah tersebut (kanan) yang memperlihatkan
garis kontur ketinggian, lokasi lintasan geolistrik dan mata air.

Longsor yang signifikan dilaporkan belum
pernah terjadi di Legok Emo, namun pada
waktu curah hujan yang tinggi pada tanggal 27
April 2019, bagian lereng di rumah warga di
kaki lereng Legok Emo longsor. Curah hujan
yang tinggi merupakan pemicu terjadinya
longsor tersebut.

muda, menutupi batuan Andesit tersebut.
Singkapan juga ditemukan pada lereng yang
dikupas oleh penduduk untuk keperluan
pertanian, perumahan, dan pemakaman serta
jalan. Mata air juga ditemukan di lereng Legok
Emo (mata air 2 di gambar 2) dan mata air di
lokasi longsor Jati Radio (mata air 1 di gambar
2). Mata air ini menunjukkan adanya lapisan
akuifer dan lapisan kedap air dimana batas
kedua lapisan tersebut terpotong oleh lereng
sehingga muncul sebagai mata air.
Pada lokasi 65717,5 Lintang Selatan
(LS) dan 1072724,9 BT (Bujur Timur),
dengan ketinggian 736 meter di atas
permukaan laut terdapat lereng yang dikupas
berarah Utara 210 Timur untuk pemakaman
keluarga (gambar 3). Pada lokasi ini
tersingkap lebih kurang lereng dengan
panjang 4,7 m dan tinggi 3,3 m. Singkapan

3.2. Litologi
Litologi daerah Gunung Geger Pulus
merupakan batuan beku Andesit yang
singkapannya dapat ditemukan di bagian
sekitar ke arah puncak gunung tersebut, di
selatan Kampung Jati Radio yang pernah
mengalami longsor pada 10 Maret 2017. Di
bagian kaki lereng di sekitar jalan setapak
dekat Legok Emo dijumpai batuan gunung api
berupa breksi dan batupasir tufan yang lebih
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tersebut diperkirakan merupakan batuan
breksi vulkanik yang terlapukkan dan dari atas
ke bawah menunjukkan perubahan tingkat
pelapukan
yang
bergradasi
tanpa
menunjukkan lapisan yang tegas. Mulai dari
lapisan paling atas berupa residual soil,
kemudian completely weathered zone di
bagian tengah dan highly weathered zone

pada bagian bawah (gambar 3). Berdasarkan
sistem klasifikasi Unified Soil Classification
System atau USCS (ASTM, 1982), tanah yang
tersingkap di lokasi tersebut merupakan
lempung plastisitas tinggi atau CH (clay highplasticity). Deskripsi tanah berurutan dari
bagian atas, tengah dan bawah dijelaskan
sebagai berikut.

residual soil

completely weathered zone

highly weathered zone

Gambar 3. Tingkat pelapukan pada singkapan tanah di Geger Pulus.

Bagian atas merupakan tanah non
kohesif, kondisi sangat lepas, tersementasi
buruk, berwarna coklat tua kehitaman, non
plastis, mengandung humus atau berserat;
bentuk partikel menyudut, equidimensional
dengan tekstur kasar; ukuran partikel tanah
organik lanau, perlapisan sedang, kondisi
kering, terlapukkan sempurna atau berupa
residual soil (gambar 4). Bagian tengah

merupakan tanah non kohesif, sangat lepas,
tersementasi
buruk,
berwarna
coklat
kemerahan, non plastis, perlapisan homogen;
bentuk partikel menyudut, equidimensional,
dengan tekstur kasar; ukuran partikel tanah
halus lanau, perlapisan sedang, kondisi
kering,
tingkat
pelapukan
completely
weathered (gambar 5).

Gambar 4. Lapisan tanah bagian atas, residual soil, mengandung humus.
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Gambar 5. Lapisan tanah bagian tengah, completely weathered.

Gambar 6. Lapisan tanah bagian bawah, highly weathered zone.

Bagian bawah berupa tanah kohesif,
kondisi lepas tersementasi buruk, berwarna
coklat terang kemerahan, agak plastis, struktur
perlapisan
homogen;
bentuk
partikel

menyudut, equidimensional, tekstur kasar;
ukuran partikel berupa tanah halus lanau,
perlapisan sedang, kering, dan tingkat
pelapukan highly weathered zone (gambar 6).

Amphibol
Ortoklas
Komponen Breksi
Gambar 7. Singkapan breksi vulkanik moderately weathered, menunjukkan komponen batuan beku
dan matriks tuf pasiran.
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Gambar 8. Batuan beku Andesit tersingkap di Gunung Geger Pulus segmen lereng bagian atas Jati
Radio.

Berdasarkan hasil evaluasi sifat fisik tanah
di lapangan, analisis laboratorium dan litologi
yang didukung dari data hasil analisis bor,
maka daerah penelitian dapat diidentifikasi
memiliki satu satuan persebaran tanah yaitu
Lempung Plastisitas Tinggi atau CH. Satuan ini
merupakan hasil pelapukan batupasir tufan

yang memiliki kandungan material halus
lempung-lanau.
Sampel
yang
diambil
merupakan sampel tidak terganggu atau
undisturbed sample pada kedalaman 3 m – 8.5
m dan hasil analisis sifat fisik tanah dapat dilihat
pada tabel 1.

Tabel 1. Kondisi sifat fisik tanah daerah Gunung Geger Pulus.
Nama TitiK Bor dan Kedalaman
BH-01
BH-01
BH-01
3.0 – 3.5 m
6.0 – 6.5 m
8.0 – 8.5 m
Kerikil

0%

0%

0%

Pasir

3.04%

2.17%

0.95%

Lanau

22.24%

24.15%

21.20%

Lempung

74.72%

73.68%

77.85%

Kadar air (Wn)

54.630%

57.240%

61.880%

Berat Jenis (Gs)

2.587

2.587

2.585

Berat Basah (gm)

1.563 g/cm

Berat Kering (gd)

1.011 g/cm

0.983 g/cm

0.938 g/cm

Batas Cair (LL)

86.76%

87.75%

93.98%

Batas Plastis (PL)

32.33%

32.18%

33.04%

Indeks Plastis (IP)

54.43%

55.57%

60.94%

3

1.545 g/cm

3

Dengan melihat nilai dari Indeks Plastisitas
yang didapatkan dari hasil Atterberg Limit Test,
diketahui nilai dari tiap sampel undisturbed di

3

1.519 g/cm

3

3

3

kedalaman tertentu menghasilkan nilai yang
lebih besar dari 50%. Hal ini mengindikasikan
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terekahkan memiliki nilai resistivitas 60 – 2000
Ωm. Sedangkan Akpan et al. (2015) membagi
material lempung pasiran dengan nilai
resistivitas 1 – 6 Ωm atau dapat diasumsikan
material lempung atau lanau memiliki nilai
resistivitas ~10 Ωm. Nilai resistivitas ~20 Ωm
masih diperkirakan berupa material lempung
pasiran dan material klastik lainnya.
Selain itu, menurut Siregar et al. (2016),
lempung tersaturasi memiliki rentang nilai
resistivitas 11,8 – 18,6 Ωm dan air 7,5 Ωm;
batupasir jenuh diindikasikan dengan nilai
resistivitas 216 Ωm; dan posisi bidang gelincir
dicirikan dengan nilai resistivitas 18,6 Ωm atau
7,5 – 46 Ωm. Sedangkan menurut Ling et al.
(2016), nilai tahanan jenis < 15 Ωm berasosiasi
dengan lempung; nilai > 50 Ωm berasosiasi
dengan tanah kerikil dan batupasir tidak lapuk;
nilai resistivitas 50 Ωm diidentifikasi berupa
batupasir; tanah kerikil berasosiasi dengan nilai
resistivitas 20 – 40 Ωm; dan bidang gelincir
dengan nilai resistivitas 10 Ωm; < 30 Ωm; dan
< 20 Ωm karena adanya batupasir terlapukkan
dan batulempung serta ketersediaan air tanah
yang melimpah.
Nilai resistivitas di daerah Legok Emo
kemudian ditentukan berdasarkan rentang nilai
resistivitas yang telah didefinisikan oleh
beberapa peneliti tersebut di atas serta
pengamatan dan analisis geologi lokasi Legok
Emo. Hal ini dikarenakan nilai resistivitas
batuan berbeda-beda bergantung pada kondisi
geologi daerah penelitian. Berdasarkan hal
tersebut maka batuan yang terdapat di lokasi di
daerah Legok Emo diinterpretasikan tersusun
atas lapisan tanah permukaan, breksi
terlapukkan, batupasir tufan, tuf, dan batuan
beku
Andesit
agak
terlapukkan
atau
terkekarkan. Lapisan permukaan memiliki
rentang nilai tahanan jenis 50 – 150 Ωm
dengan kedalaman 3 meter hingga sekitar 5
meter. Kecuali pada penampang geolistrik
lintasan dua di bagian tenggara, lapisan
permukaan memiliki rentang > 150 Ωm
dikarenakan pada lokasi tersebut dipengaruhi
oleh nilai resistivitas material lapukan
komponen breksi. Lapisan tuf memiliki nilai
resistivitas 9 – 30 Ωm. Ketebalan lapisan ini
diperkirakan 10 – 15 m. Ketebalan lapisan ini
dipengaruhi oleh posisi pengukuran geolistrik,
sehingga ketebalan material tuf dapat berbeda
bergantung lokasinya. Lapisan tuf yang bersifat
kedap air ini dapat menjadi bidang gelincir dan
menjadi penyebab munculnya mata air pada
lereng Legok Emo. Lapisan breksi memiliki
rentang nilai tahanan jenis 30 – 200 Ωm.
Sedangkan batuan beku Andesit terlapukkan
atau terkekarkan memiliki nilai tahanan jenis >
200 Ωm. Hasil interpretasi dan penampang

tanah hasil lapukan tersebut merupakan tanah
dengan jenis plastisitas tinggi.
Dari hasil analisis distribusi besar butir
partikel, diketahui dari tiga sampel tanah
dengan kedalaman tertentu didominasi oleh
lempung lebih dari 70%, lanau dengan
persentase lebih dari 20%, dan tanpa
kandungan kerikil sama sekali.
3.3. Hasil Analisis Geolistrik
Pada penelitian ini digunakan alat
geolistrik ARES G5 untuk mengetahui kondisi
geologi bawah permukaan. Lokasi elektrode
yang dipasang sepanjang bentangan kabel
geolistrik diukur posisinya dengan GPS Geo
Tracker dan handheld GPS Garmin. Hasilnya
menunjukkan bahwa untuk routing atau
positioning, ketelitian GPS Geo Tracker
melebihi dari handheld GPS Garmin. Hasil
pengukuran posisi oleh GPS Garmin apabila
di-plot akan menunjukkan posisi elektrode yang
berbentuk
zig
zag
atau
tidak lurus
dibandingkan dengan hasil pegukuran GPS
Geo Tracker, padahal di lapangan kabel
dibentangkan relatif lurus. Namun demikian,
untuk pengukuran elevasi atau ketinggian,
pengukuran
menunjukkan
bahwa
data
pengukuran oleh GPS Garmin lebih akurat
dibanding dengan GPS GeoTracker. Oleh
karena itu, data dari pengukuran keduanya
digunakan dalam analisis hasil geolistrik. Untuk
data plot posisi elektrode digunakan hasil
pengukuran GPS Geo Tracker sedangkan
untuk menggambarkan kemiringan lereng
digunakan data GPS Garmin.
Hasil pengukuran geolistrik dianalisis dan
diolah dengan Res2dinv 3.5.3 sehingga
dihasilkan penampang 2D kondisi bawah
permukaan di lapangan. Interpretasi struktur
batuan bawah permukaan kemudian dilakukan
berdasarkan
nilai
tahanan
jenis
atau
resistivitasnya.
Interpretasi
dilakukan
berdasarkan rentang nilai resistivitas dan
digabungkan dengan pengamatan kondisi
geologi di lapangan. Selain itu, untuk
meningkatkan akurasi interpretasi litologi di
Legok Emo, dilakukan juga perbandingan dan
kajian literatur terhadap beberapa penelitian
terdahulu, tentang pengukuran geolistrik,
khususnya pada beberapa penelitian mengenai
nilai tahanan jenis batuan di daerah longsor
vulkanik.
Menurut Kirsch (2006, dalam Singhal and
Gupta, 2010) material lempung memiliki nilai
resistivitas 10 – 30 Ωm; batuan kompak
memiliki nilai resistivitas > 2000 Ωm; kerikil,
pasir jenuh air memiliki nilai resistivitas 60 –
200 Ωm; kerikil, pasir kering memiliki nilai
resistivitas 500 – 2000 Ωm; dan batuan
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geolistrik lintasan 1 dan lintasan 2 dapat dilihat

pada gambar 9 dan gambar 10.
Tenggara

Barat Laut

lokasi singkapan B

Perpotongan Lintasan 2 dan Lintasan 1

Garis lengkung
maksimum lembah

tuf

Lintasan 2

Gambar 9. Penampang geolistrik lintasan 1 menunjukkan perlapisan searah kemiringan lereng.
Batuan tersusun oleh batuan beku Andesit agak terlapukkan atau terkekarkan di bagian
dalam atas kemudian breksi vulkanik dan batupasir tufan, tuf dan di permukaan terdapat
batuan breksi vulkanik terlapukkan.
Timur Laut

Barat Daya

Lintasan 1
jejak mahkota longsor dan
lokasi mata air

Perpotongan lintasan 1 dan Lintasan 2

batuan beku intrusi andesit
moderately weathered

Gambar 10. Penampang geolistrik lintasan 2 menunjukkan batuan vulkanik tersusun oleh breksi
vulkanik tanpa menunjukkan perlapisan.
4.

KESIMPULAN

yang terdiri dari breksi tufan dan tuf. Segmen
lereng Gunung Geger Pulus di Legok Emo
mempunyai kemiringan lereng sekitar 35o
hingga 22o. Lereng ini tersusun oleh residual
soil di bagian atas kemudian bergradasi ke
bawahnya batuan yang dengan tingkat
pelapukan completely weathered, highly
weathered dan moderately weathered dengan
tebal mencapai hingga sekitar 3 meter.
Berdasarkan analisis laboratorium yang
didapatkan dari pemboran tanah tidak

Gunung Geger Pulus di Kecamatan Cililin,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
memiliki geomorfologi berbentuk kerucut yang
merupakan ciri khas batuan intrusi. Batuan
intrusi ini tersusun oleh Andesit yang
mengandung augit, hiperstene dan hornblende
dengan matriks yang mengaca. Di sekitar
lereng bagian bawah, batuan Andesit ini
ditutupi oleh batuan vulkanik yang lebih muda
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terganggu atau undisturbed sample didapatkan
bahwa jenis tanah pada Gunung Geger Pulus
adalah CH atau clay high-plasticity. Hasil survei
dan analisis geolistrik serta adanya jejak
longsor dan mata air menunjukkan bahwa
lokasi ini rawan longsor dangkal hingga
ketebalan 3 meter dan maksimum sekitar 5
meter dimana batuan breksi terlapukkan
terdapat di atas batuan tuf yang relatif kedap
air. Tuf berfungsi sebagai bidang gelincir dan
longsor dapat dipicu oleh curah hujan yang
tinggi.
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