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KATA PENGANTAR iii 

KATA PENGANTAR 

ndonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik yaitu lempeng 

benua Eurasia, lempeng samudera Indo-Australia dan lempeng 

samudera Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng 

benua Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa dan Nusatenggara, sedangkan 

dengan Pasifik di utara Papua dan Maluku Utara. Akibat dari pertemuan tiga 

lempeng tersebut, membuat retaknya beberapa bagian dari kerak bumi 

yang menyebabkan magma bergerak naik ke permukaan bumi yang menjadi 

bagian  awal dari proses terbentuknya gunung berapi. Setidaknya ada 

sekitar 127 gunung api yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan 

diantaranya ialah Gunung Api Sinabung yang berada di Kabupaten 

Karo, Sumatera Utara. 

Buku ajar untuk matakuliah kebencanaan Gunung Api Sinabung ini 

berusaha memberikan sumbangan informasi ilmiah tentang aktivitas 

vulkanisme serta potensi bencana dari aktivitas tersebut yang tentunya 

akan memberikan dampak terhadap kehidupan manusia. Informasi ini 

disampaikan melalui komunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat 

umum seperti kalangan mahasiswa, siswa, tenaga pendidik, instansi atau 

lembaga terkait serta pemangku kepentingan (Stakeholder). Sumber 

informasi dalam buku ini digali dari beberapa sumber ilmu, baik 

literatur kepustakaan, maupun informasi yang tersedia di situs-situs 

internet dari sumber-sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan.  

Semoga tujuan buku ajar ini turut meningkatkan wawasan pengetahuan 

masyarakat tentang aktivitas vulkanisme di Indonesia untuk mengantisipasi 
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potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat diminimalisir. Masukan serta 

saran untuk menyempurnakan isi buku ini tentu sangat diharapkan agar 

tujuan diterbitkannya buku ajar ini dapat terlaksana. Untuk itu, penulis 

menyampaikan terima kasih. 

Jakarta, Agustus 2019 

Penulis 
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[ 1 ]

Fenomena tentang bencana alam sudah sepatutnya kita ketahui, karena 

Indonesia memiliki potensi yang besar terhadap berbagai bencana alam 

seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas gunung api. Potensi bencana 

alam di suatu wilayah dapat diprediksi untuk mengurangi risiko bencana 

dan meminimalkan dampak yang ditimbulkannya. Berbagai bencana alam 

tersebut dapat dijelaskan dengan teori lempeng tektonik.

1.1 Lempeng tektonik

 Indonesia berada pada bagian selatan Lempeng Eurasia yang 

berhadapan dengan Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik. Lempeng 

Indo-Australia bertabrakan dengan Lempeng Benua Eurasia di lepas 

pantai Sumatra, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Indo-Australia juga 

bertabrakan dengan Lempeng Pasifik di Papua bagian utara dan Maluku 

Utara. Pada pertemuan lempeng ini terjadi akumulasi energi sehingga 

pada saat lapisan bumi ini tidak sanggup lagi menahan energi  yang ada 

menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi ini menimbulkan 

berbagai dampak terhadap bangunan karena percepatan gelombang 

seismik, dan dapat memicu terjadinya tsunami, longsor, dan liquefaction. 

Besarnya dampak gempa bumi terhadap bangunan bergantung pada 

beberapa hal di antaranya adalah skala gempa, jarak episenter, mekanisme 

sumber, jenis lapisan tanah di lokasi bangunan dan kualitas bangunan.

BAB  1

PENDAHULUAN
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2 Pendahuluan

 Pertemuan tiga lempeng memicu retaknya beberapa bagian dari 

Kerak Bumi yang menyebabkan magma bergerak naik ke permukaan Bumi 

yang menjadi bagian awal dari proses terbentuknya gunung berapi. Indonesia 

memiliki 127 gunung api aktif yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. 

Hal ini mengakibatkan Indonesia mempunyai tatanan tektonik yang kompleks 

dari arah zona tumbukan, yaitu Fore arc, Volcanic arc, dan Back arc. Fore arc 

merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan zona tumbukan 

atau sering disebut sebagai zona aktif akibat patahan yang biasa terdapat 

di daratan maupun di lautan. Pada daerah ini material batuan penyusun 

utama lingkungan sa-

ngat spesifik serta 

meng  andung potensi 

sum  ber daya alam dari 

bahan tambang yang 

cukup besar. Volcanic 

arc merupakan jalur 

pe gunungan aktif di 
Sumber: USGS

Gambar 1.2 Kondisi Tektonik di Kepulauan Indonesia 

Sumber: USGS

Gambar 1.1 Volcanic Arc, Fore Arc, dan Back Arc
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3Pendahuluan

Indonesia yang memiliki topografi khas dengan sumber daya alam yang 

khas juga. Back arc merupakan bagian paling belakang dari rangkaian busur 

tektonik yang relatif paling stabil dengan topografi yang hampir seragam 

berfungsi sebagai tempat sedimentasi material. Semua daerah tersebut 

memiliki kekhasan dan keunikan yang jarang ditemui di daerah lain, baik 

keanegaragaman hayatinya maupun keanekaragaman geologinya.

    Peristiwa tektonik yang cukup aktif, selain menimbulkan gempa dan 

tsunami, juga membawa berkah dengan terbentuknya banyak cekungan 

sedimen (sedimentary basin). Cekungan ini mengakomodasikan sedimen yang 

selanjutnya menjadi batuan induk maupun batuan reservoir hidrokarbon. 

Kadungan minyak dan gas alam inilah yang kini banyak kita tambang dan 

menjadi tulang punggung perekonomian.

  Sebelum teori tektonik lempeng lahir, terlebih dahulu Alfred 

Wegener mengemukakan teori pengapungan benua pada tahun 1912. Teori 

pengapungan benua menerangkan bahwa benua-benua yang ada sekarang 

dulunya merupakan satu benua yang bernama Pangea. Kemudian Pangea 

pecah menjadi Laurasia dan Gondwana, yang terus-menerus pecah menjadi 

benua-benua yang kita kenal sekarang ini. 

 Bukti-bukti yang mendukung teori ini adalah adanya kesamaan 

spesies fosil dan kesamaan garis pantai di Amerika Selatan dan Afrika, 

kemudian adannya deposit batu bara di Antartika yang dapat menjelaskan 

bahwa dahulu Antartika pernah berada dekat dengan ekuator karena 

batubara mencirikan fosil tanaman tropis. Namun, teori ini tidak diterima 

oleh kebanyakan orang karena tidak dapat menjelaskan gaya-gaya yang 

menggerakan benua-benua yang besar dengan masa batuan padat dan 

dengan jarak yang begitu jauh. Alasan selanjutnya adalah benua harusnya 

pecah berkeping-keping ketika benua bergerak di atas lantai samudra. 

Karena sebab itulah teori pengapungan benua mulai ditinggalkan.
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4 Pendahuluan

  Pada awal tahun 1950-an, muncul bukti-bukti yang membangkitkan 

kembali debat tentang teori pengapungan benua sebagai formulasi dari 

teori tektonik lempeng. Bukti yang pertama adalah fakta bahwa dasar   

samudra itu tidak datar contohnya adalah keberadaan pegunungan bawah 

laut di Atlantik Tengah dengan umur batuan yang muda. Bukti yang kedua 

adalah adanya pengulangan pembalikan medan magnet bumi pada masa 

lalu. Ilmuwan memakai peralatan magnetis yang secara tidak sengaja 

menemukan keganjilan variasi magnetik di sepanjang dasar samudra. 

Variasi magnetik ini terekam oleh batuan dasar samudra, yaitu basalt. Basalt 

mengandung banyak unsur besi yang merupakan unsur pembentuk dasar 

samudra karena mengandung mineral magnetik. Setelah penelitian  lebih 

lanjut, ternyata terdapat dua sifat magnetik batuan, yaitu kutub normal 

dan kutub berlawanan. Batuan dengan kutub normal membaca arah kutub 

Sumber: USGS
Gambar 1.3 Perkembangan Pergerakan Benua
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5Pendahuluan

magnet bumi yang sama dengan saat ini, yaitu jarum kompas utara menga-

rah ke kutub utara bumi. Sedangkan batuan dengan kutub berlawanan, 

membaca arah kutub mineral yang berlawanan dengan kutub magnet saat 

ini. Mekanisme perekamannya adalah ketika magma keluar di dasar laut 

dan mendingin, serbuk magnetik yang ada pada batuan mensejajarkan diri 

dengan arah magnet bumi pada saat itu dan kemudian terkunci.

 Bukti selanjutnya adalah munculnya Hipotesis pergerakan dasar 

samudra dan kaitannya dengan daur ulang Kerak Samudra. Hipotesis ini 

didukung oleh beberapa alasan, yaitu batuan yang dekat Mid Oceanic Ridge 

mempunyai umur muda, semakin jauh semakin tua. Alasan kedua adalah 

batuan paling muda itu mempunyai polaritas yang sama dengan polaritas 

bumi saat ini dan membentuk pola Zebra Cross lajur magnetik, yaitu antara 

batuan kutub normal dan kutub berlawanan. 

 Kesimpulannya adalah pada saat bersamaan ketika dasar benua 

 Sumber: USGS
Gambar 1.4 Pola Magnetik Bumi
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6 Pendahuluan

terbentuk di Mid Oceanic Ridge, dasar benua yang tua tertelan di palung 

samudra. Dengan begitu Hipotesis Expanded Earth yang menyatakan bahwa 

Bumi itu berkembang terbantahkan. Jadi, ukuran bumi tidak bertambah, 

batuan dasar samudra memiliki umur yang muda, dan timbunan dasar 

sedimen sangat sedikit di dasar samudra, karena adannya daur ulang Kerak 

Bumi. Bukti yang keempat adalah lokasi kejadian vulkanik dan gempa-gempa 

di dunia yang terkonsentrasi di sepanjang Palung Samudra dan Rangkaian 

Pegunungan Bawah Laut.

Lapisan-lapisan Bumi 

 Bumi memiliki diameter 12.750 km dengan 3 lapisan utama, yaitu 

kerak bumi (crush), selimut bumi (mantle), dan inti bumi (core). Kerak bumi 

merupakan lapisan bumi yang paling luar dan menjadi tempat tinggal bagi 

seluruh makhluk hidup. Lapisan ini tersusun dari batuan beku dan juga 

terdapat batuan metamorf dan sedimen. Ketebalan rata-rata lapisan kerak 

bumi adalah 32 km. Lapisan yang paling tebal berada di bawah benua, yaitu 

mencapai 65 km. Sedangkan lapisan paling tipis berada di bawah samudra 

yang ketebalannya hanya 8 km. Permukaannya dicirikan oleh adanya 

pegunungan, dataran 

yang sangat luas dan da-

tar, serta palung laut. 

Su hu di bagian bawah 

kerak bumi mencapai 

1.100 derajat Celsius.  La-

pisan bumi selanjutnya 

adalah selimut bumi 

yang terletak tepat di 

bawah kerak bumi de-

ngan ketebalan mencapai 

2.900 km dengan suhu 

 Sumber: USGS
Gambar 1.5 Bagian Dalam Bumi
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7Pendahuluan

dapat mencapai 3000 derajat Celsius. Lapisan ini terbagi menjadi dua, yaitu 

selimut atas dan selimut bawah. Selimut atas terdiri dari batuan padat dan 

selimut bawah terdiri dari batuan likuid (cair-cair padat). 

 Lapisan Bumi yang terakhir adalah Inti Bumi (core) yang terletak di 

bawah selimut bumi atau tepat di tengah Bumi dengan ketebalan 3.500 km. 

Lapisan ini sangat padat dan menjadi pusat massa dari Bumi. Di lapisan 

ini pula gravitasi dan aktivitas magnetik bumi dibangkitkan. Kandungan 

terbesar dalam inti bumi adalah besi dan nikel. Tekanan dalam inti bumi 

sangat besar dan suhunya mencapai 6000 derajat Celsius. Lapisan ini terbagi 

lagi menjadi 2, yaitu lapisan inti luar (outer core) dan lapisan inti dalam 

(inner core). Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2.000 km dan memiliki suhu 

mencapai 3.800 derajat Celsius. Lapisan ini sebagian besar tersusun atas 

besi cair. Sedangkan, lapisan inti dalam adalah lapisan yang menjadi pusat 

dari Bumi. Bentuknya seperti bola dengan diameter 2.700 km dan memiliki 

suhu 6000 derajat Celsius. Bahan utama penyusun lapisan ini adalah Besi 

dan Nikel.

Bagian dalam Bumi

 Bumi yang berdiameter 12.750 km memiliki interior dan  komposisinya 

sendiri. Bagian terluar Bumi disebut Kerak Bumi. Bagian ini bersifat padat 

dan getas. Ketebalannya berkisar 5 km hingga 70 km. Berkomposisi Silika-

Aluminium pada kerak benua, dan Silika-Magnesium pada kerak samudra. 

Umumnya kerak samudra lebih tipis daripada kerak benua. Rata-rata tebal 

kerak benua adalah 30 km, sedangkan kerak samudra 5 km. 

 Lapisan penyusun bumi di bawah Kerak Bumi dikenal sebagai man-

tel bumi. Bagian atas mantel yang paling dekat dengan Kerak Bumi bersifat 

padat hingga kedalaman sekitar 100 km dari permukaan, kemudian bagian 

di bawahnya bersifat semi-solid hingga kedalaman sekitar 350 km. Bagian 

terdalam mantel bumi bersifat padat. Mantel Bumi ini berkomposisi Fe-Mg 

BHUANA IL
MU P

OPULE
R



8 Pendahuluan

(Besi-Magnesium). Ketebalan mantel seluruhnya sekitar 2.900 km.

 Bagian inti Bumi terbagi menjadi dua, yaitu: inti bagian luar dan 

inti bagian dalam. Inti bagian luar bersifat cair dengan ketebalam sekitar 

2.200 km. Sedangkan inti bagian dalam bersifat padat dengan ketebalan 

sekitar 1.250 km hingga ke titik pusat bumi. Inti bumi berkomposisi Besi-

Nikel. Karena bumi berputar pada porosnya, inti bumi bagian luar juga 

berputar dan menghasilkan medan magnetik bumi. Kerak Bumi ditambah 

mantel bagian atas yang bersifat padat dan getas dikenal sebagai litosfer. 

Ketebalannya sekitar 100 km. Litosfer yang terpecah-pecah dan dibatasi 

oleh divergen, konvergen, atau transform inilah yang menjadi definisi dari 

lempeng tektonik. Sedangkan mantel yang bersifat semi-solid disebut 

Astenosfer. Ketebalannya sekitar 250 km. Pada teori tektonik lempeng, 

litosfer ini mengapung, bergeser dan bertumbukan satu sama lain di atas 

lapisan astenosfer.

Pergerakan lempeng tektonik

Ada beberapa pergerakan lempeng :

1) Divergen, Pergerakan lempeng yang saling menjauh dan membentuk 

Kerak Bumi baru.

2) Konvergen, Pergerakan lempeng yang menunjam ke bawah lempeng 

lainnya, menyebabkan lempeng yang menunjam meleleh. Berdasarkan 

jenis lempengnya, konvergen dibagi tiga, yaitu:

- Samudra-Benua, jenis konvergen ini akan membentuk vulkanik 

yang aktif, seperti di Pegunungan Andes.

- Samudra-Samudra, jenis konvergen ini membentuk busur 

kepulauan yang sejajar dengan palung. Contohnya adalah Palung 

Mariana.

- Benua-Benua, pada jenis konvergen ini tidak ada lempeng yang 

menunjam karena batuan benua yang ringan, yang ada hanya 
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9Pendahuluan

lempeng akan melipat dan akan membentuk pegunungan atau 

dataran tinggi. Contohnya adalah Pegunungan Himalaya dan 

dataran tinggi Tibet.

3) Transform, Lempeng-lempeng bergesekan satu sama lain secara    

horizontal dan kebanyakan terjadi di dasar samudra.

Hotspot

 Mayoritas gempa bumi dan 

erupsi vulkanik terjadi di dekat 

batas pertemuan lem peng, tapi 

ada pengecualian, y a itu hotspot. 

Hotspot adalah suatu kejadian 

dimana magma keluar di tengah 

lempeng, se perti yang terjadi di 

Kepulauan Hawaii. Pulau-pulau 

ini berasal dari aktivitas vulkanik Sumber : Tasa Graphic
Gambar 1.7 Hotspot

Sumber: USGS

Gambar 1.6 Pergerakan Lempeng
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10 Pendahuluan

yang letaknya 3.200 km dari perbatasan lempeng yang terdekat. Aktivitas 

vulkanisme ini aktif selama periode yang sangat lama. Magma yang keluar 

akan membentuk seamount, seamount ini terus berkembang hingga muncul 

ke permukaan dan membentuk pulau atau pegunungan vulkanik yang 

sejalan dengan arah pergeseran lempeng. Pulau tersebut akan terpotong 

karena seiring bergeraknya lempeng samudra. Kemudian sumber magma 

dan aktivitas pertumbuhan pun terhenti. Selanjutnya, magma akan keluar di 

lempeng samudra yang baru, sehingga membentuk pulau dan pegunungan 

vulkanik yang baru. Dan akan terus seperti itu hingga menghasilkan jejak 

panjang dari seamount dan pulau vulkanik sepanjang lantai samudra.

 

Apa yang menggerakkan lempeng?

 Kebanyakan ilmuwan setuju dengan teori yang menyatakan bahwa 

aliran konveksi pada astenosfer yang panas dan lunak yang menyebabkan 

bergeraknya lempeng. Batuan di bawah lempeng dipercaya bergerak me- 

lingkar yang disebut aliran konveksi. Aliran konveksi terjadi seperti air yang 

panas naik ke permukaan, kemudian menyebar hingga panasnya turun, dan 

karena panasnya turun, maka bergerak lagi ke bawah, kemudian memanas 

lagi, lalu naik lagi ke permukaan. Konveksi terjadi karena ada sumber panas. 

Sumber panas yang ada di dalam bumi ada dua, yaitu uraian radioaktif dan 

sisa-sisa panas. Ketika inti sel dari sebuah isotop kehilangan partikel-partikel, 

maka akan terbentuk sebuah isotop baru. Proses inilah yang menyebabkan 

keluarnya energi dalam bentuk panas yang disebut penguraian radioaktif. 

Panas yang dihasilkan akan berpindah ke permukaan bumi  dengan lambat. 

Sumber panas yang kedua adalah sisa-sisa panas, yaitu energi gravitasi yang 

tertinggal pada waktu pembentukan bumi.

 Ada pendapat yang menyatakan bahwa pembentukan relief yang 

ada di muka bumi dikontrol oleh subduksi, sehingga dijadikan mekanisme 

yang lebih penting. Di mekanisme ini, peran gravitasi lah yang membantu 
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11Pendahuluan

saat meleburkan salah satu lempeng yang menunjam. Gaya ini disebut slab 

pull yang sampai saat dipertimbangkan sebagai gaya yang menyebabkan 

lempeng tektonik bergerak.

1.2 Ring of Fire 

 Di seluruh dunia diperkirakan terdapat lebih dari 850 buah gunung 

api aktif yang keberadaannya tersebar di berbagai penjuru, baik di darat 

maupun di laut, dari ujung utara dunia di Alaska hingga ujung selatan di 

Antartika, dari ujung timur di Benua Amerika menuju ujung barat di Laut 

Mediterania. Hasil penelitian para volkanolog menunjukkan bahwa pola 

penyebaran gunung api di dunia tidak acak, akan tetapi mengikuti lineasi 

dan pola tertentu. Pola distribusi dan penyebaran gunung api di dunia 

ternyata mengikuti batas lempeng tumbukan, pemekaran, persinggungan 

dan berhimpit dengan jalur gempa bumi dunia. Dari hasil penelitian telah 

diketahui terdapat dua jalur utama penyebaran gunung api di dunia, yaitu: 

1) Sirkum Pasifik, dan 2) Jalur Mediteranian.

 Jalur gunung api Sirkum Pasifik terbentang mulai dari Selandia 

Baru hingga Indonesia, berlanjut ke barat menuju Filipina-Jepang hingga 

Semenanjung Kamchatka di Rusia, menerus ke utara sampai jajaran Gunung 

Api Aleutia Alaska, turun ke selatan Mexican Volcanic Belt (di Amerika  

Tengah), terus berlanjut sampai Amerika Selatan dan berujung ke kutub 

selatan Antartika (Gunung Erebus).

 Jalur gunung api lebih dari 40.000 km yang melingkari Samudra Pasifik 

tersebut dinamakan The Circum-Pasific Belt atau lebih dikenal sebagai Ring 

of Fire (Cincin Api Dunia) nama lainnya adalah Volcanic Belt. Sebanyak 60% 

gunung api di dunia atau lebih dari 500 buah gunung api aktif berada di 

jalur Ring of Fire ini. Disepanjang bagian dari Ring of Fire tersebut, Indonesia 

memiliki 129 buah gunung api aktif atau kurang dari 15% dari jumlah total 

gunung api aktif yang ada di dunia. Dengan jumlah tersebut, tampaknya 
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12 Pendahuluan

Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki gunung 

api paling banyak (Tjandra, 2015).

 Implikasi dari proses tektonik yang membentuk kepulauan Indonesia 

dapat dilihat pada Gambar 1.8 yang menunjukkan sebaran gunung api 

(segitiga), titik gempa (tanda plus) dan hotspot (tanda bintang). Rangkaian 

gunung api dan titik gempa selalu berasosiasi dengan zona penunjaman. 

Pulau Sumatra, Jawa, Flores, Maluku, Sulawesi dan bagian utara Papua 

akan rawan dengan gunung api dan gempa. Hampir seluruh kepulauan di 

Indonesia memiliki potensi gempa, kecuali Pulau Kalimantan yang relatif 

aman.

          Sumber: USGS
Gambar 1.8 Jalur Pegunungan Cincin Api Pasifik
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Erupsi adalah proses keluarnya material-material dari dalam bumi dan 

fragmen-fragmen batuan yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi. 

Erupsi gunung api merupakan bagian dari proses vulkanisme. Erupsi bera- 

sal dari tenaga endogen yang umumnya disebabkan oleh tekanan gas yang 

kuat yang berasal dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong magma. 

Magma yang terdorong tadi sedikit demi sedikit terus bergerak naik karena 

massanya yang lebih ringan dibandingkan batuan padat di sekitarnya. 

Dalam perjalanannya, magma yang bersuhu sekitar 1.200oC ini melelehkan 

batuan disekitarnya dan terjadilah penumpukan magma. 
 Tekanan yang berasal dari dalam bumi menjadi semakin besar karena 
magma terhambat oleh lapisan batuan padat (litosfer) yang sulit ditembus. 
Karena tekanan yang sangat besar pada daerah ini, maka di sini tersimpan 
tenaga yang sangat besar sehingga lapisan batuan yang sedikit lebih rapuh 
menjadi retak dan lewat celah retakan inilah magma menjalar keluar. Sambil 
menjalar, magma melelehkan saluran retakan sehingga membentuk saluran 
yang disebut pipa kepundan. Ketika lapisan batuan (litosfer) ini sudah tidak 
mampu membendung tenaga dari magma, maka akan terjadi ledakan dan 
semburan yang sangat kuat sebagai reaksi dari pelepasan energi (tenaga) 
dari dalam bumi.
 Erupsi merupakan pelepasan magma, gas, abu, dan lain-lain ke 
atmosfer atau ke permukaan bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Erupsi didefinisikan sebagai letusan gunung berapi atau semburan sumber 
minyak dan uap panas dari dalam bumi. Secara umum, kata erupsi tidak 

BAB  2

ERUPSI GUNUNG API
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14 Erupsi Gunung Api

hanya ditemukan dalam ilmu Geografi, tapi kata erupsi juga ditemukan 
dalam bidang kesehatan dan kedokteran gigi.

2.1. Tipe erupsi gunung api
 Erupsi gunung berapi terjadi jika ada pergerakan atau aktivitas 
magma dari dalam perut bumi menuju ke permukaan bumi. Secara umum, 
erupsi dibedakan menjadi 2, yaitu erupsi eksplosif dan erupsi efusif.
1) Erupsi eksplosif adalah proses keluarnya magma, gas atau abu di- 

sertai tekanan yang sangat kuat sehingga melontarkan material padat 
dan gas yang berasal dari magma maupun tubuh gunung api ke 
angkasa. Erupsi eskplosif inilah yang terkenal sebagai letusan gunung 
berapi. Letusan ini terjadi akibat tekanan gas yang teramat kuat. 
Contoh erupsi eksplosif adalah letusan Gunung Krakatau, letusan 
Gunung Merapi di Pulau Sumatra.

2) Erupsi efusif (non-eksplosif), yaitu peristiwa keluarnya magma 
dalam bentuk lelehan lava. Erupsi elusif terjadi karena tekanan gas 
magmatiknya tidak seberapa kuat, sehingga magma kental dan pijar 
dari lubang kepundan hanya tumpah mengalir ke lereng-lereng puncak 
gunung itu. Contoh erupsi efusif adalah erupsi Gunung Semeru, erupsi 
Gunung Merapi di Pulau Jawa.

 Erupsi efusif yang rutin dapat mencegah terjadinya erupsi eksplosif. 
Hal ini karena dengan keluarnya lelehan lava, maka tekanan dalam perut 
bumi akan berkurang. Beberapa gejala terjadinya letusan gunung berapi 
adalah terhentinya erupsi efusif yang rutin. Contohnya erupsi efusif di 
Gunung Semeru. Para penduduk sekitar percaya, bahwa selama lava masih 
keluar dari kepundan Gunung Semeru secara rutin maka kemungkinan 
Gunung Semeru akan meletus adalah sangat kecil. Tapi begitu erupsi efusif 
tidak terjadi, maka situasi akan dinaikan menjadi siaga.
 Magma yang keluar dari dalam perut gunung berapi ada yang melalui 
lubang kepundan ada pula yang keluar melalui celah. Kuat dan lemahnya 
tekanan saat terjadi letusan akan menghasilkan bentuk lubang letusan 
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15Erupsi Gunung Api

yang berbeda. Berdasarkan bentuk lubang tempat letusan, erupsi dapat 
dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut:
1) Erupsi sentral, yaitu letusan gunung api yang letusannya melalui 

sebuah lubang kepundan sebagai pusat letusannya.
2) Erupsi linier atau celah, yaitu letusan melalui celah-celah atau retakan-

retakan. Erupsi linier menghasilkan lava cair dan membentuk plato.
3) Erupsi areal, yaitu letusan melalui lubang yang sangat luas. Erupsi ini 

masih diragukan kejadiannya di bumi.
 
 Macam-macam erupsi seperti yang disebutkan di atas, yaitu erupsi 
sentral, erupsi linier, erupsi areal merupakan penyebab mengapa bentuk 
gunung berapi berbeda-beda. Letusan (erupsi) gunung api berdasarkan 
bahan penyusunnya terbagi menjadi 3 macam, yaitu:
1) Letusan phreatik, disebut juga sebagai letusan hidroklastika, adalah 

erupsi dengan bahan padat yang dilontarkan keluar dari lubang 
kawah yang berasal dari batuan samping. Bahan magma yang benar-
benar keluar ke permukaan bumi hanya berupa gas gunung api yang 
bercampur uap air. Oleh sebab itu, letusan phreatik disebut juga 
letusan uap air. Bahan padat hasil letusan hidroklastika berasal dari 
batuan samping atau batuan yang lebih tua, baik yang segar maupun 
yang sudah lapuk, atau batuan yang tidak berubah maupun yang 
sudah berubah.

2) Letusan magmatis, letusan yang hasil letusannya berupa bahan 
padat yang berasal langsung dari magma primary eruption products.

3) Letusan phreatomagmatis (phreatomagmatic explotions, hydro-
magmatics explotion), adalah letusan campuran antara letusan yang 
sebagian besar bahan yang dilontarkan berasal dari batuan lama 
(phreatik) dan sebagian kecil berasal langsung dari magma (magmatis).

 Setiap gunung berapi memiliki karakteristik letusan (erupsi) tertentu  
yang dapat dilihat dari material yang dikeluarkan, intensitas erupsi, bentukan 
alam hasil erupsi dan kekuatan letusannya. Para ahli geologi membedakan 
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16 Erupsi Gunung Api

letusan gunung api dalam 7 tipe, yaitu:
1. Letusan tipe Hawaii

Ciri-ciri letusan tipe Hawaii, antara lain: (1) lava yang dikeluarkan dari 
lubang kepundan bersifat cair (2) lava mengalir ke segala arah (3) bentuk 
gunung yang dihasilkan tipe Hawaii menyerupai perisai atau tameng. 
(4) skala letusannya relatif lebih kecil namun intensitasnya cukup tinggi.  
Contoh gunung berapi dengan tipe letusan Hawaii antara lain: Gunung 
Maona Loa, Maona Kea, dan Kilauea di Hawaii.

2. Letusan tipe Stromboli
Letusan tipe Stromboli memiliki ciri-ciri: (1) seringnya terjadi letusan-
letusan kecil yang tidak begitu kuat, namun terus-menerus, dan ba-  nyak 
mengeluarkan efflata. Contoh, Gunung Vesuvius di Italia, Gunung Raung 
di Jawa, dan Gunung Batur di Bali. (1) Letusannya memiliki interval waktu 
hampir sama. Gunung Api Stromboli di Kepulauan Lipari tenggang waktu 
letusannya 12 menit, artinya setiap 12 menit kawah melontarkan material 
padat berupa pasir, batu, dan abu. (2) material yang dimuntahkan berupa 
material padat, gas, dan batu. Contoh tipe letusan Stromboli, yaitu Gunung 
Vesuvius (Italia) dan Gunung Raung (Jawa).

3. Letusan tipe Vulkano
Tipe vulkano mempunyai ciri-ciri, yaitu (1) cairan magma yang kental 
dan dapur magma yang bervariasi dari dangkal sampai dalam, sehingga 
memiliki tekanan yang sedang sampai tinggi. Tipe ini merupakan tipe 
letusan gunung api pada umumnya. Contoh, Gunung Semeru di Jawa 
Timur, (2) besar kecilnya letusan didasarkan atas kekuatan tekanan 
dan kedalaman dapur magmanya. (3) daya rusak cukup besar. Contoh: 
Gunung Vesuvius dan Etna di Italia, serta Gunung Semeru di Jawa Timur.

4. Letusan tipe Merapi
Letusan tipe ini mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut 
kawah. Akibatnya, tekanan gas menjadi semakin bertambah kuat dan 
memecahkan sumbatan lava. Sumbatan yang pecah-pecah terdorong 
ke atas dan akhirnya terlempar keluar. Material ini menuruni lereng 
gunung sebagai ladu atau gloedlawine. Selain itu, terjadi pula awan panas 
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17Erupsi Gunung Api

(gloedwolk) atau sering disebut “wedhus gembel”. Letusan tipe merapi 
sangat berbahaya bagi penduduk di sekitarnya.

5. Letusan tipe Perret atau Plinian
Tipe perret termasuk tipe yang sangat merusak karena ledakannya 
sangat dahsyat. Ciri utama tipe ini ialah letusan tiangan, gas yang sangat 
tinggi, dan dihiasi oleh awan menyerupai bunga kol di ujungnya. Contoh, 
letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan St. Helens yang meletus 
pada tanggal 18 Mei 1980 merupakan tipe perret yang letusannya paling 
kuat dengan fase gas setinggi 50 km. Karena letusannya sangat hebat, 
menyebabkan puncak gunung menjadi tenggelam dan merosotnya 
dinding kawah, kemudian membentuk sebuah kaldera.

6. Letusan tipe Pelee
Letusan tipe ini biasa terjadi jika terdapat penyumbatan kawah di puncak 
gunung api yang bentuknya seperti jarum, sehingga menyebabkan 
tekanan gas menjadi bertambah besar. Apabila penyumbatan kawah 
tidak kuat, gunung tersebut meletus.

7. Letusan tipe Sint Vincent
Letusan tipe ini menyebabkan air danau kawah akan tumpah bersama 
lava. Letusan ini mengakibatkan daerah di sekitar gunung tersebut akan 
diterjang lahar panas yang sangat berbahaya. Contoh: Gunung Kelud 
yang meletus pada tahun 1919 dan Gunung Sint Vincent yang meletus 
pada tahun 1902. Pada umumnya bentuk gunung api di Indonesia 
adalah strato (kerucut). Gunung api yang pernah meletus, umumnya 
berpuncak datar. Oleh karena itu, di Indonesia sering terjadi peristiwa 
gunung meletus. Magma yang keluar ke permukaan bumi dapat berupa 
padat, cair, dan gas. Material yang dikeluarkan oleh gunung api tersebut, 
antara lain: (1) Eflata (material padat) berupa lapili, kerikil, pasir, dan 
debu. Lava dan lahar berupa material cair. (2) Ekshalasi (gas) berupa 
nitrogen belerang dan gas asam. Tipe letusan gunung api ditentukan 
berdasarkan kedalaman dapur magma, volume dapur magma, dan 
kekentalan (Viscositas) magma. Viscositas magma bergantung pada 
susunan dan tingginya suhu. Semakin tinggi suhu- nya maka semakin 
besar viscositasnya. 
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18 Erupsi Gunung Api

Tipe-tipe gunung api berdasarkan bentuknya (morfologi):

1. Stratovolcano, Tersusun dari batuan hasil letusan dengan tipe letusan 
berubah-ubah sehingga dapat menghasilkan susunan yang berlapis-
lapis dari beberapa jenis batuan, sehingga membentuk suatu kerucut 
besar (raksasa), terkadang bentuknya tidak beraturan, karena letusan 
terjadi sudah beberapa ratus kali.

2. Perisai, Tersusun dari batuan aliran lava yang pada saat diendapkan 
masih cair, sehingga tidak sempat membentuk suatu kerucut yang tinggi 
(curam), bentuknya akan berlereng landai, dan susunannya terdiri dari 
batuan yang bersifat basaltik. Contoh bentuk gunung berapi ini terdapat 
di Kepulauan Hawaii.

3. Cinder cone, Merupakan gunung berapi yang abu dan pecahan kecil 
batuan vulkanik menyebar di sekeliling gunung. Sebagian besar gunung 
jenis ini membentuk mangkuk di puncaknya. Jarang yang tingginya di 
atas 500 meter dari tanah di sekitarnya. 

Gambar 2.1 Tipe Gunung Api Berdasarkan Letusannya
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19Erupsi Gunung Api

4. Kaldera, Gunung berapi jenis ini terbentuk dari ledakan yang sangat 
kuat yang melempar ujung atas gunung sehingga membentuk cekung-
an. Gunung Bromo merupakan jenis ini.

 
 Sukandarrumidi (2010) mengelompokkan gunung api di Indonesia 
menjadi lima, yaitu:
1. Gunung api kumpulan Sunda: muncul memanjang dari ujung Sumatra 

Utara, melalui Jawa, Bali, Sumbawa, Flores, sampai Alor. Di dalam 
kumpulan ini terdapat kurang lebih 300 buah gunung api yang masih 
aktif atau sedang padam. Kelompok gunung api ini biasanya terdapat 
bertumpuk-tumpuk, misalnya gunung api di Priangan, Flores, dan sekitar 
Danau Toba. Namun demikian, gunung api yang berdiri sendiri (soliter) 
juga ada, misalnya Gunung Api Ciremai di Cirebon, Jawa Barat. Gunung 
api yang telah padam, misalnya Gunung Muria yang berada di pantai 
utara Jawa tengah.

2. Gunung api kumpulan Banda muncul dari dasar laut Banda yang sangat 
dalam. Secara keseluruhan, tingginya dari dasar laut hingga 5.000 meter, 
tetapi yang muncul di atas muka laut tidak lebih dari 1.000 meter. Contoh: 
gunung api yang terkenal adalah gunung api laut Emperor of China di 
Laut Banda.

3. Gunung api kumpulan Minahasa dan Sangihe, merupakan gunung 
api yang sangat aktif dan dapat diikuti ke arah utara sampai Mindanao. 
Contoh: gunung api yang masuk dalam kelompok ini adalah Gunung Api 
Soputan dan Lokon.

4.   Gunung api kumpulan Halmahera, terdapat di bagian tengah Halmahe-
ra antara Makian dan Tobello. Dibagian lain di daerah ini tidak terdapat 
aktivitas vulkanik sejak zaman Neogen Tua. Dalam kelompok ini gunung 
api yang terkenal adalah Gunung Api Tidore dan Maitara. Gunung api di 
Halmahera tampak jelas terletak pada satu garis lurus yang menunjukkan 
daerah lemah yang merupakan patahan geologi dalam kerak bumi.

5.  Gunung api kumpulan Sulawesi Selatan dan Bonthain terhitung suatu 
kompleks yang cukup besar. Namun demikian gunung api jalur ini saat 
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20 Erupsi Gunung Api

sekarang tercatat sudah tidak aktif lagi.
 Secara umum, gunung api di Indonesia mempunyai tipe bentuk 
strato dan sifat letusan eksplosif-efusif serta mempunyai komposisi batuan 
intermedier. Selain itu, gunung api di Indonesia mempunyai kawah dan 
kubah lava dengan ketinggian 2.000-3.700 meter di atas permukaan laut, 
dan diduga mempunyai radius kawasan rawan bencana letusan mematikan 
5-15 km2 dari pusat letusan dengan besaran skala VEI 2-5. Berkaitan dengan 
letusan gunung merapi saat ini, apa benar letusannya termasuk tipe merapi?. 
Pakar Geologi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 
Sari Bahagiarti, mengatakan bahwa letusan gunung merapi yang sering 
terjadi adalah tipe letusan kombinasi Piropilastika yakni letusan gunung 
yang memuntahkan materi vulkanik dan awan panas, yaitu kerikil maupun 
pasir halus. Letusan Gunung Merapi kali ini hampir sama dengan letusan 
Gunung Merapi pada 1930 silam. “Berdasarkan catatan sejarah di tata dasar 
gunung api, letusan pada 1930 merupakan letusan yang paling besar yang 
menewaskan 300 jiwa dengan jarak luncur awan panas atau wedhus gembel 
mencapai 12 km dan itu merupakan jarak luncur paling jauh” katanya.
 Gunung meletus, terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi 
yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi.  Dari letusan-letusan 
seperti inilah gunung berapi terbentuk.  Letusannya yang membawa abu 
dan batu menyembur dengan keras sejauh radius 18 km atau lebih, sedang 
lavanya bisa  membanjiri daerah sejauh radius 90 km.  Letusan gunung 
berapi bisa menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang besar sampai 
ribuan kilometer jauhnya dan bahkan bisa mempengaruhi putaran iklim di 
bumi ini.
 Dampak abu letusan menyangkut permasalahan pernafasan, ke-
sulitan penglihatan, pencemaran sumber air bersih, menyebabkan badai 
listrik, mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor, merusak atap, 
merusak ladang, merusak infrastruktur.
 
Proses terjadinya letusan gunung 
 Dalam beberapa letusan, gumpalan awan besar naik ke atas gunung, 
dan sungai lava mengalir pada sisi-sisi gunung tersebut. Dalam letusan yang 
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lain, abu merah panas dan bara api menyembur keluar dari puncak gunung, 
dan bongkahan batu-batu panas besar terlempar tinggi ke udara. Sebagian 
kecil letusan memiliki kekuatan yang sangat besar, begitu besar sehingga 
dapat memecah-belah gunung.
 Pada dasarnya, gunung berapi terbentuk dari magma, yaitu batuan 
cair yang terdalam di dalam bumi. Magma terbentuk akibat panasnya suhu 
di dalam interior bumi. Pada kedalaman tertentu, suhu panas ini sangat 
tinggi sehingga mampu melelehkan batu-batuan di dalam bumi. Saat ba- 
tuan ini meleleh, dihasilkanlah gas yang kemudian bercampur dengan 
magma. Sebagian besar magma terbentuk pada kedalaman 60 hingga 160 
km di bawah permukaan bumi. Sebagian lainnya terbentuk pada kedalaman 
24 hingga 48 km.
 Magma yang mengandung gas, sedikit demi sedikit naik ke permukaan 
karena massanya yang lebih ringan dibanding batu-batuan padat di 
sekelilingnya. Saat magma naik, magma tersebut melelehkan batu-batuan di 
dekatnya sehingga terbentuklah kabin yang besar pada kedalaman sekitar 
3 km dari permukaan. Magma chamber inilah yang merupakan gudang 
(reservoir) darimana letusan material-material vulkanik berasal. 
 Magma yang mengandung gas dalam kabin magma berada dalam 
kondisi di bawah tekanan batu-batuan berat yang mengelilinginya. Tekanan 
ini menyebabkan magma meletus atau melelehkan conduit (saluran) pada 
bagian batuan yang rapuh atau retak. Magma bergerak keluar melalui 
saluran ini menuju ke permukaan. Saat magma mendekati permukaan, 
kandungan gas di dalamnya terlepas. Gas dan magma ini bersama-sama 
meledak dan membentuk lubang yang disebut lubang utama (central vent). 
Sebagian besar magma dan material vulkanik lainnya kemudian menyembur 
keluar melalui lubang ini. Setelah semburan berhenti, kawah (crater) yang 
menyerupai mangkuk biasanya terbentuk pada bagian puncak gunung 
berapi. Sementara lubang utama terdapat di dasar kawah tersebut. 

2.2 Struktur gunung api
 Struktur gunung api, terdiri atas: 
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1. Struktur kawah adalah bentuk morfologi negatif atau depresi akibat 
kegiatan suatu gunung api, bentuknya relatif bundar.

2. Kaldera, bentuk morfologinya seperti kawah tetapi garis tengahnya 
le- bih dari 2 km. Kaldera terdiri atas: kaldera letusan, terjadi akibat 
letusan besar yang melontarkan sebagian besar tubuhnya; kaldera 
runtuhan, terjadi karena runtuhnya sebagian tubuh gunung api akibat 
pengeluaran material yang sangat banyak dari dapur magma; kaldera 
resurgent, terjadi akibat runtuhnya sebagian tubuh gunung api diikuti 
dengan runtuhnya blok bagian tengah; kaldera erosi, terjadi akibat erosi 
terus menerus pada dinding kawah sehingga melebar menjadi kaldera.

3. Rekahan dan graben, retakan-retakan atau patahan pada tubuh 
gunung api yang memanjang mencapai puluhan kilometer dan dalam- 
nya ribuan meter. Rekahan paralel yang mengakibatkan amblasnya blok 
di antara rekahan disebut graben.

4. Depresi volkano-tektonik, pembentukannya ditandai dengan deretan 
pegunungan yang berasosiasi dengan pemebentukan gunung api akibat 
ekspansi volume besar magma asam ke permukaan yang berasal dari 
kerak bumi. Depresi ini dapat mencapai ukuran puluhan kilometer 
dengan kedalaman ribuan meter.

2.3 Material erupsi gunung api
• Gas vulkanik, adalah gas yang dikeluarkan gunung berapi pada saat 

meletus. Gas tersebut antara lain karbon monoksida (CO), karbon 
dioksida (CO2), hidrogen sulfide (H2S), sulfur dioksida (SO2), dan nitrogen 
(NO2) yang dapat membahayakan manusia.

• Lava dan aliran pasir serta batu panas. Lava encer akan mengalir 
mengikuti aliran sungai sedangkan lava kental akan membeku dekat 
dengan sumbernya. Lava yang membeku akan membentuk bermacam-
macam batuan.

• Lahar. Lahar sangat berbahaya bagi penduduk di lereng gunung berapi.
• Hujan abu, merupakan material yang sangat halus yang disemburkan 

ke udara saat terjadi letusan. Karena sangat halus, abu letusan dapat 

BHUANA IL
MU P

OPULE
R



23Erupsi Gunung Api

terbawa angin dan dirasakan sampai ratusan kilometer jauhnya. Abu 
letusan ini bisa menganggu pernapasan dan menghambat aktifitas 
kehidupan sehari-hari.

• Awan panas, merupakan hasil letusan yang mengalir bergulung seperti 
awan. Di dalam gulungan ini terdapat batuan pijar yang panas dan 
material vulkanik padat dengan suhu lebih dari 600°C. Awan panas dapat 
mengakibatkan luka bakar pada tubuh yang terbuka seperti kepala, le- 
ngan, leher atau kaki dan juga dapat menyebabkan sesak napas hingga 
kematian.

 
2.4 Bahaya letusan gunung api

Gambar 2.2 Material Letusan Gunung api
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24 Erupsi Gunung Api

 Letusan gunung api adalah keluarnya lava, gas dan material lain-   
nya dari dalam kulit bumi menuju atau mencapai permukaan dan atmosfer 
bumi. Untuk mengukur kekuatan relatif letusan gunung api, digunakan 
Volcano Explosive Index (VEI). Besaran skala VEI berkisar dari angka 0 sampai 
dengan 8. Perlu diketahui bahwa setiap kenaikan 1 besaran skala VEI berarti 
kekuatan letusan bertambah 10 kali lipat.
 Dari catatan sejarah gunung api, kekuatan letusan gunung api yang 
paling dahsyat di dunia adalah Gunung Api Tambora tahun 1815 dengan 
VEI 7 dan Krakatau tahun 1883 dengan VEI 6. Para ahli gunung api sepakat 
bahwa besaran VEI ditentukan oleh: a) jumlah volume material hasil letusan, 
b) ketinggian kolom letusan di atmosfer bumi, dan c) durasi letusan gunung 
api. Berikut disertakan tabel yang menunjukkan tingkatan besaran VEI yang 
dipergunakan untuk menilai tingkat kerusakan dan bahaya dari letusan 
gunung api. 
 Bahaya letusan gunung api dapat dibagi menjadi dua, yakni bahaya 
primer dan bahaya sekunder. Bahaya tersebut berupa ancaman tumpah- 
nya material vulkanik berupa gas dan material padat yang jatuh menimpa 
bangunan, infrastruktur, persawahan, perkebunan, hutan yang pada 
akhirnya menimbulkan kerugian jiwa maupun harta benda serta rusaknya 
lingkungan.

Klasifikasi letusan gunung api
 Kekuatan dari letusan gunung api menggunakan klasifikasi Volcano 
Eruption Index (VEI). Pengukuran berstrata  magnitude VEI ini didasarkan 
pada tipe letusan, Plume (ketinggian Asap Letusan), volume Material yang 
disemburkan, sifat frekuensi erupsinya, dan Occurrence (jumlah kejadian 
selama 10,000 tahun terakhir). Berikut ini Klasifikasi dari strata VEI : 
• VEI: 0, Hawaiian, non-explosive, plume < 100 m, volume: <10,000 mkubic, 

daily / harian, terjadi banyak sekali dlm 10,000 thn terakhir, contoh: 
Mauna Loa di Hawaii.

• VEI: 1, Hawaiian/Strombolian, gentle, plume: 100 - 1000 m, volume: 
>10,000 mkubic, daily / tiap hari, terjadi banyak sekali dlm 10,000 thn 
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terakhir, contoh: Stromboli di Italy.
• VEI: 2, Strombolian/Volcanian, explosive, plume: 1 - 2 km, volume: 

>1,000,000 mkubic, weekly / mingguan, terjadi 3477 kali dlm 10,000 thn 
terakhir, contoh: Galeras di Amerika Latin (1993).

• VEI: 3, Volcanian/Pelean, severe (parah/menghancurkan), plume: 3 - 15 
km, volume: >10,000,000 mkubic, yearly / tahunan, terjadi 868 kali dlm 
10,000 thn terakhir, contoh: Nevada del Ruiz (1985).

• VEI: 4, Pelean/Plinian, cataclysmic, plume: 10 - 25 km, volume: >0.1 
kmkubic, decade / 10 tahunan, terjadi 278 kali dlm 10,000 thn terakhir, 
contoh: Soufriere Hills (1995).

• VEI: 5, Plinian, paroxysmal, plume: > 25 km, volume: > 1 kmkubic, 50 
tahunan, terjadi 84 kali dlm 10,000 thn terakhir, contoh: St. Hellen (1980).

• VEI: 6, Plinian/Ultra-Plinian, colossal, plume: > 25 km, volume: > 10 
kmkubic, 100 tahunan, terjadi 39 kali dlm 10,000 thn terakhir, contoh: 
Pinatubo di Philipina (1991).

• VEI: 7, Plinian/Ultra-Plinian, super-colossal, plume: > 25 km, volume: 
> 100 km kubic, 1000 tahunan, terjadi 4 kali dlm 10,000 thn terakhir, 
contoh: Gn. Tambora di Sumbawa, Indonesia (1815).

• VEI: 8, Plinian/Ultra-Plinian, super-colossal, plume: > 25 km, volume: 
> 1000 kmkubic, 10,000 tahunan, tdk terjadi dlm 10,000 thn terakhir, 
contoh: Toba di Sumatra, Indonesia (sekitar 73,000 tahun lalu).

 Daftar Erupsi Volcanic (diambil beberapa contoh)
• VEI 0: Mauna Loa  Hawaii (1984), Piton de la Fournaise (2004), Hoodoo 

Mountain (7050 BC / Before Century / Sebelum Masehi).
• VEI 1: Kilauea  Hawaii (1983 - sekarang), Nyiragonggo (2004), Wells Gray-

Clear Water Volcanic Field (sekitar thn 1500)
• VEI 2: Mount Hood (1865 - 1866), Mount Usu (2000 - 2001)
• VEI 3: Nevada del Ruiz (1985), Mount Etna (2002-2003), Eldfell (1973)
• VEI 4: Mount Pelee (1902), Paricutin (1943-1952), Galunggung (1982)
• VEI 5: Mount Vesuvius - Pompeii Eruption (79), Gn. Agung (1963), Mount 

St. Helens (1980), El Chichon (1982)
• VEI 6: Santorini (1620 atau 1520 BC), Pinatubo (1991), Krakatau (1883)
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• VEI 7: Yellowstone (1,300,000 BP), Long Valley Caldera (760,000 BP), 
Kurile (6440 BC + 25 thn), Crater Lake  Oregon (4860 BC), Taupo  Hatepe 
Eruption (177, 181, atau 186; tdk terobservasi scr langsung), Gn. Tambora  
Indonesia (1815)

• VEI 8: La Garita Caldera (27 juta thn yg lalu), Yellowstone (2,200,000 BP), 
Yellowstone  Lava Creek Eruption (640,000 BP), Toba  Sumatra (73,000 
BP), Taupo (26,500 BP)

 
Catatan:

1. Belum ada letusan dng VEI 8 dlm 10,000 thn terakhir
2. Toba dan Taupo merupakan Super-Volcano terakhir yg meletus sekitar 

73,000 dan 26,500 thn yg lalu. Akibat letusan Toba diperkirakan Homo-
Sapiens tinggal beberapa ribu orang saja di seluruh dunia, hampir 
punah

3. Tambora 1815 adalah letusan terbesar dan terdasyat yg tercatat dlm 
sejarah. Lebih dari 71,000 orang meninggal (tdk termasuk yg mati 
kelaparan di seluruh dunia, ada yg menyebut korban jiwa mencapai 
92,000), suhu global turun 0.50Celsius (sinar matahari tertutup debu 
volcanic) mengakibatkan gagal panen di seluruh dunia dan kelaparan 
yg hebat, abu letusan mencapai stratosphere dan partikel-partikel debu 
bertahan di atmosphere sampai bertahun-tahun, tahun 1816 adalah 
Year Without Summer alias Tahun Tanpa Musin Panas (a.k.a. Poverty 
Year / Tahun Kelaparan atau Eighteen Hundred and Froze to Death), Salju 
turun bulan Juli di belahan utara Bumi (seharusnya Desember)

4. Krakatau 1883 letusannya menghasilkan suara paling keras yg pernah 
tercatat dalam sejarah (terdengar sampai Kep. Rodrigues di Afrika 
sekitar 4,800 km jauhnya, dan di Perth Australia 3,100 km). Korban 
jiwa 36,000 terutama karena tsunami yg tingginya mencapai 30 meter, 
efek tsunami terukur sampai di Selat Inggris. Debu letusan tertiup 
angin mengelilingi Bumi 7 kali. VEI 6  setara dengan 200 megaton TNT  
kira-kira 13,000 kali daya ledak Bom Atom Little Boy yg dijatuhkan di 
Hiroshima.
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5. 30% letusan gunung berapi dalam 10,000 thn terakhir, terjadi di 
Indonesia & Jepang.

6. Indonesia adalah negara dengan gunung api terbanyak di dunia (127 
gunung api).

Bahaya primer
 Bahaya primer adalah bahaya yang terjadi bersamaan dengan 
terjadinya letusan gunung api. Bahaya tersebut dapat berupa gas maupun 
material padat. Bahaya primer berupa material padat adalah se bagai 
berikut:
1. Aliran lava, berupa cairan mag ma dengan suhu antara 600o-1.200oC, 

yang keluar dari dalam kulit bumi melalui pusat letusan. Aliran lava 
tersebut tu run menyusuri alur dan lem bah di kaki gunung api. Kecepatan 
alirannya relatif sangat lambat antara 5-250 m/hari. Oleh karena itu, 
aliran lava tidak membahayakan manusia. Akan tetapi, aliran lava 
dapat menimbulkan bencana kebakaran dan menimbun segala sesuatu 
yang dilewati. Sebagai contoh 
pada tahun 1986 di Kepulauan 
Hawaii, Samudra Pasifik terjadi 
bencana kebakaran di Pusat 
Taman Nasional Royal dan 
Kolapana Garden akibat aliran 
lava.

2. Hujan batu (pyroclastic air fall), 
berupa material padatan atau 
rempah, berukuran 4 mm sampai 64 mm yang dihamburkan dari kawah 
atau lubang kepundan pada saat terjadi letusan gunung api. Ketinggian 
semburan ini dapat mencapai ribuan meter dengan radius penyebaran 
5-10 km dari pusat letusan. Untuk rempah yang berukuran besar (block 
atau boms) radius penyebarannya relatif sempit biasanya seputar kawah 
gunung api. Walaupun demikian, karena ukuran yang besar serta berat 
dan suhu yang lebih dari 300oC, dapat menimbulkan bencana kematian 

     Gambar 2.3  Lava kental Gunung Api Killauea, 
Hawai
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bagi yang tertimpa.
3. Hujan debu vulkanik (pyroclastic ash air fall) adalah debu vulkanik yang 

dihamburkan ke atmosfer oleh letusan gunung api. Ketinggian kolom 
semburan dapat mencapai puluhan kilometer tingginya, sedangkan 
luas sebarannya mencapai ratusan kilometer persegi. Berikut ini efek 
samping yang ditimbulkan dari debu vulkanik :

• Debu vulkanik dapat me nimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, 
gangguan iklim, ke ti daknyamanan lingkungan hi dup, gangguan 
transportasi baik di udara maupun darat, dan kerugian perekonomian. 

• Debu vulkanik hasil le tusan gu nung api banyak meng andung 
mineral silica (SiO2) dengan 
ukuran yang sangat halus 
dan beraneka bentuk (bulat, 
menjarum, bahkan tidak ber-
aturan) yang apabila ter hisap 
oleh manusia dapat me nim-
bulkan penyakit Infeksi Sa-
lur an Pernafasan Akut (ISPA) 
serta iritasi pada mata dan ku    
lit. 

• Debu vulkanik menimbulkan ketidaknyamanan antara lain membuat 
sesak nafas, jarak pandang mata berkurang, mengganggu aktivitas 
khususnya yang berada di luar ruangan. 

• Debu vulkanik dapat meng ancam keselamatan trans portasi udara 
maupun darat. Dampak khusus terhadap transportasi udara telah 
terjadi dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, lebih dari 80 penerbangan 
jet komersial telah mengalami gangguan dan kerusakan akibat debu 
vulkanik.

• Hujan debu panas letusan Gunung Vesivius di Italia tahun 79 M telah 
mengubur Kota Pompeii setebal 5-8 meter.

4. Lahar Letusan, terjadi pada gunung api yang mempunyai danau kawah. 
Apabila volume air dalam kawah cukup besar akan menjadi ancaman 

  

Gambar 2.4  Hujan Debu vulkanik 
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langsung saat terjadi letusan dengan menumpahkan lahar.
5. Bahaya primer letusan yang berupa gas meliputi: Semburan gas 

beracun umumnya berupa gas CO, SO2, CO2, HCl, Fluorine dan H2S. 
Manusia yang terpapar oleh gas tersebut dalam jumlah melebihi ambang 
batas dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama dapat mengalami 
peristiwa fatal bahkan kematian. Sebagai contoh: peristiwa fatal akibat 
semburan gas beracun pernah terjadi pada tahun 1979 di Kawah Sinila, 
Komplek Gunung Dieng Wonosobo, Jawa Tengah. Akibat keracunan gas 
CO dan CO2 149 orang telah meningal dunia. Pada tahun 1986, terjadi hal 
yang sama di Kamerun, Afrika Barat, saat Lake Nyos menyemburkan gas 
CO dan CO2. Akibatnya cukup mengerikan, 1700 jiwa manusia meninggal 
dan ribuan hewan ternak mati akibat menghirup gas beracun CO2.

6. Aliran awan panas atau Pyroclastic flow atau Nuee ardente atau 
glowing cloud adalah massa gas bercampur debu dan material 
piroklastik lainnya dengan suhu 200-1.000°C. Pergerakannya sangat 
cepat dengan kecepatan 20-50 m/detik, disaring alur dan lereng 
gunung gravitasional menuju lembah. Bentuknya mirip awan dengan 
pola seperti bunga kol, bulu domba, atau pola lainnya. Awan panas 
ikal Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta berpola seperti 
kawanan domba oleh penduduk dinamai "wedhus gembel" Kecepataan 
aliran wedus gembel antara 60-100 km/jam dan dapat mengalir 15 km 
dari pusat reruntuhan letusan. Dengan suhunya yang sangat panas dan 
cepat, aliran awan panas merupakan bahaya utama letusan gunung api 
yang paling merusak dan mematikan. Hampir lebih dari 40% peristiwa 
yang berakibat fatal dalam bencana letusan gunung api oleh aliran awan 
panas (Pulmer et al, 2013)

7. Petir vulkanik. Debu hasil letusan gunung api adalah partikel-partikel 
yang bermuatan listrik. Oleh karena itu, pada saat berhamburan di 
udara dan saling bersinggungan dapat memanggil hasil petir vulkanik 
yang dahsyat. Petir vulkanik merupakan bahaya yang dapat menjadi 
bencana dan berakibat fatal bagi manusia. Peristiwa sambaran petir 
vulkanik terjadi pada saat Gunung Puricutin di Meksiko meletus. Kilat 
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vulkanik yang terjadi akibat letusan gunung api tersebut menyambar 2 
desa yang di lembahnya dan menelan 3 korban jiwa manusia

8. Letusan gunung api bawah laut (seamount eruption) da   pat me-
nimbulkan tsunami. Kekuatan tsunami hasil letusan gunung api, ti  dak 
kalah dahsyatnya dengan kekuatan tsunami yang ditimbulkan oleh 
gempa bumi tektonik. Tsunami yang ditimbulkan oleh letusan Gunung 
Krakatau tahun 1883, ketinggian gelombang pasangnya mencapai 30-40 
m, menyapu dan memorak-perandakan pantai Pulau Jawa dan mene lan 
36.000 korban jiwa manusia. Dampak tsunami Gunung Krakatau dapat 
menyerap sampai pantai Bengkulu, Sumatra. 

9. Tsunami akibat longsor (Flank Collapse) yang jatuh ke dalam 
lingkungan laut akibat letusan gunung api dapat menimbulkan tsunami 
seperti yang terjadi pada letusan Gunung Mayuyama tahun 1792 
di Jepang. Bencana tersebut menelan 15.000 korban jiwa manusia. 
Begitu juga yang terjadi di Selat Sunda, runtuhan tubuh Gunung Anak 
Krakatau telah menyebabkan silent tsunami pada Desember 2018. Air 
laut yang terdorong oleh runtuhan material gunung dalam jumlah besar 
mengakibatkan timbulnya gelombang tsunami yang sangat cepat. 

Bahaya sekunder
 Bahaya sekunder adalah bahaya yang ditimbulkan pada saat awal 
dan purna letusan gunung api, antara lain: 
1. Gempa bumi vulkanik 

Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi karena adanya 
proses dinamik dari magma dan cairan yang bersifat hydrothermal (peka 

Gambar 2.5  Petir Vulkanik

BHUANA IL
MU P

OPULE
R



31Erupsi Gunung Api

terhadap panas), Pusat dapat digunakan sebagai tanda-tanda awal 
peningkatan aktivitas gunung api. Proses fluida yang terjadi yang terjadi 
karena gradien tegangan dan tekanan yang dapat digunakan untuk 
proses resonansi retakan yang terisi cairan magma. Gempa ini dapat 
terjadi sebelum dan saat operasi letusan yang menimbulkan getaran. 
Getarannya kadang-kadang bisa dirasakan oleh manusia dan hewan yang 
bermukim di sekiar gunung api itu berada. Gempa (bumi) vulkanik yang 
mendominasi antara 1 sampai 5 Hz (Herz), selain frekuensi rendah dari 
gempa bumi (vulkanik). 

   
    Tabel 2.1 Tipe Gempa Bumi Vulkanik
Tipe Gempa (Bumi) 
Vulkanik

Keterangan

Frekuensi tinggi (HF) Frekuensi dominan berkisar antara 5-15 Herz. Disebab-
kan oleh sesar mendatar

Frekuensi rendah 
(LF)

Frekuensi dominan antara 1-5 Herz. Penyebabnya karena 
proses tekanan cairan (fluida)

Multifase (MP) Mengandung frekuensi rendah dan tinggi yang merupa-
kan proses multiphase

Ledakan Disebabkan oleh letusan yang bersifat eksplosif. Sinyal 
mengandung gelombang udara dan juga gelombang 
tanah

Tremor Tremor adalah sinyal yang kontinu dengan durasi menit 
sampai beberapa hari. Frekuensi dominan 105 Herz

Periode sangat pan-
jang

Periodenya dari 3 sampai 20 detik yang disertai dengan 
letusan gas belerang

Dangkal (tipe B) Kedalaman <2 km, frekuensi antara 4-7 Herz. Proses 
bukan vulkanik yang dapat menimbulkan gelombang 
gempa. Contoh: gerakan salju

Dangkal (tipe A) Kedalaman >2 km, frekuensi tinggi antara 5-8 Herz, im-
pulse cukup tegas

Sumber: Data Dasar Gunung api Indonesia, 2011

 
 Walaupun gempa vulkanik umumnya berkekuatan rendah (dengan 
kekuatan di bawah 5 Skala Ricther), namun gempa vulkanik dapat menjadi 
pemicu terjadinya tanah longsor.
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2. Aliran lahar hujan 
Lahar hujan atau sering disebut juga lahar dingin merupakan bahan 
campuran vulkanik atau rempah gunung api dan air hujan. Lahar hujan 
terjadi setelah hujan atau selama hujan berlangsung, setelah letusan 
gunung api terjadi. Material vulkanik hasil letusan yang belum padat 
tererosi oleh udara hujan, kemudian terangkut dan mengalir menjadi 

lahar hujan. Meskipun sebagai bahaya, 
namun daya rusak dapat lebih besar 
dari bahaya letusan primer, karena 
lahar hujan yang membentuk aliran 
arus pekat yang memiliki energi tinggi. 
Di samping itu, berat jenis lahar hujan 
dapat mencapai 2,5 kg/m3, sangat 
mudah untuk diaplikasikan pada 
massa lumpur. Selain itu, lahar bisa 

sangat luas dari pusat. Aliran lahar hujan sulit berbagi kemampunan 
merusaknya, kadang-kadang terjadi di daerah yang datar. Proses erosinya 
berlangsung dalam waktu yang sing kat namun dapat membuat sungai 
menjadi dalam dan lebar. Atau sebaliknya, lembah sungai yang ditimbuni 
oleh lahar curah dalam waktu singkat dapat berubah menjadi daerah 
dataran yang menghasilkan arah aliran sungai berubah.

3. Tanah longsor 
Tanah longsor atau sering disebut sebagai banjir bandang, tetapi terjadi 
pada lereng yang terjal dan bukit tidak kompak. Pemicu panjang tanah 
adalah gempa vulkanik. Bencana tanah longsor yang dahsyat antara lain 
letusan Gunung Api St. Helena di Amerika Serikat pada tanggal 18 
Mei 1980. Gempa vulkanik dengan kekuatan 6,1 Skala Richter memicu 
terjadinya tanah longsor di lereng gunung. Hasilnya, 2,7 kilometer kubik 
tanah dan batuan meluncur ke lembah di bawahnya. Beberapa saat 
setelah kejadian tersebut terjadi, Gunung St. Helena meletus dengan 
hebat dan menelan 57 korban jiwa. 

 Gambar 2.6 Lahar Hujan
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4. Pencemaran lingkungan

Pencemaran lingkungan bukan hanya 
monopoli hasil kinerja manusia 
(anthropogene). Kegiatan alami dapat 
juga terjadinya pencemaran lingkungan. 
Salah satu di antara aktivitas alami 
yang dapat menyebabkan pencemaran 
lingkungan adalah debu vulkanik dan 
gas beracun hasil letusan gunung api.
a. Debu vulkanik hasil letusan gunung 

api yang berukuran sangat halus (<10 micron) dapat menyebar sangat 
luas dan bertahan di atmosfer bumi dalam waktu beberapa hari, bahkan 
beberapa tahun. Di atmosfer bumi, unsur-unsur tersebut membentuk 
ae rosol. Keberadaan aerosol di at mosfer dapat menghalangi ma suk-
nya sinar matahari ke permukaan bumi, akibatnya dapat menyebabkan 
terjadi gangguan iklim berupa penurunan suhu global. 

b.  Semburan gas-gas P, CO, CO2, SO2, HCI, N, Flourine dan H2, ke atmosfer 
yang terjadi saat letusan gunung api berlangsung, dapat menyebab-
kan terjadinya hujan asam yang pada akhirnya memengaruhi dan 
mengganggu sistem kehidupan perairan, menimbulkan kerusakan 
pada hutan, perkebunan, pertanian material, dan bangunan, khu-
susnya yang terbuat dari logam besi dan batu pualam, serta berbahaya 

Gambar 2.8 Erupsi Gunung Api 
Melumpuhkan Aktivitas Pertanian

(a) (b)
Gambar 2.7 (a)  tanah longsor dilereng gunung, 

(b) amblesan tanah
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bagi kesehatan manusia. Selain itu, semburan gas-gas atau debu yang 
membubung tinggi mencapai lapisan stratosfer, dalam jumlah yang 
sangat besar (mencapai seribu kilo ton gas), dapat menyebabkan 
terjadinya lapisan ozon. Fungsi lapisan ozon adalah sebagai perisai 
kehidupan di biosfer terhadap masuknya sinar ultra violet ke per-
mukaan bumi. Manusia terpapar sinar ultra violet, dapat terkena 
penyakit kanker kulit.

5. Dampak negatif sosial ekonomi
Kerugian dapat terjadi pada daerah yang langsung atau tidak langsung

terpapar bencana letusan. Le-
tusan Gunung Sinabung dan 
Gunung Kelud pada bulan 
Januari dan awal Februari ta-
hun 2014 jumlah uang yang 
cukup besar untuk mas kapai 
penerbangan. Terjadi pe ning-
katan harga sayuran, buah-
buahan, dan bahan makanan 
lainnya akibat kelangkaan 
per  siapan, gagal panen, dan 

atau gangguan distribusi, rusaknya in  frastruktur jalan, jembatan, iri gasi, 
sawah, ladang, kebun dan tempat tinggal penduduk dapat menimbulkan 
kerugian bermiliar rupiah. 
 Ancaman letusan gunung api, khususnya yang berupa debu vulka-
nik dan gas beracun, sangat dipengaruhi oleh arah dan kekuatan tiupan 
angin. Sebagai contoh: bencana hujan debu akibat letusan gunung kelud 
yang terjadi pada bulan februari tahun 2014 menimpa beberapa kota di 
bagian baratnya, meliputi Kediri, Madiun, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, 
bahkan sampai ke kota Bandung. Kota yang terletak di sebelah timurnya 
relatif aman. Di kota Malang yang berjarak cukup dekat dengan Gunung 
Kelud, dampak erupsinya ya kurang terasa. Keadaan ter sebut terjadi 
karena pada  saat dan setelah letusan terjadi, angin bertiup relatif ke 
arah barat.

Gambar 2.9 Erupsi Gunung api melumpuhkan aktivitas 

penerbangan
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BAB  3

GUNUNG API SINABUNG

 

Ada sebanyak 84 gunung api aktif di Indonesia, akan menjadi ancaman 

bencana bagi warga yang tinggal disekitar gunung api yang menjadikan 

kawasan gunung api adalah kawasan rawan bencana. Salah satu gunung api 

yang kembali aktif di Indonesia adalah Gunung Sinabung. Gunung Sinabung 

merupakan gunung api bertipe strato di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, 

Indonesia. Posisi geografi dari puncak Gunung Sinabung pada 3o 10’ 16.7” 

LU dan 98o 23’ 24.66” BT dengan elevasi 2460 mdpl merupakan puncak 

tertinggi di Sumatra Utara. Sampai tahun 2010, Gunung Sinabung belum 

pernah tercatat meletus sejak tahun 1600 sehingga termasuk gunung api 

tipe B, gunung api tipe B adalah gunung yang tidak mengalami letusan dari 

tahun 1600, tapi memiliki catatan letusan sebelum 1600, sedangan gunung 

api tipe A adalah gunung yang mengalami letusan setelah tahun 1600 dan 

memiliki catatan letusannya (Van Bemmelen, 1970). Gunung Sinabung 

berubah menjadi tipe A ketika meletus tanggal 27 Agustus 2010 dengan tipe 

letusan tergolong freatik (Sutawijaya et al, 2013).
 Gunung Sinabung kembali meletus pada bulan September 2013 
sampai Februari 2014 dan yang terbaru adalah pada bulan Januari 2015. 
Letusan Gunung Sinabung telah membawa abu vulkanik dan material-
material lainnya yang menutupi permukaan tanah. Abu vulkanik adalah 
bahan material vulkanik jatuhan yang disemburkan ke udara saat terjadi 
suatu letusan. Material erupsi terdiri dari batuan berukuran besar sampai 
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berukuran halus, yang berukuran kasar biasanya jatuh disekitar pusat 
letusan sampai radius 5-7 km dari pusat letusan, sedangkan yang berukuran 
halus dapat jatuh pada jarak mencapai ratusan hingga ribuan kilometer 
(Sudaryo dan Sucipto, 2009). 

Setelah letusan 27 Agustus 2010, 2 September 2013 sampai Februari 
2014, maka dapat dilihat langsung bagaimana pengaruh awal dari abu 
vulkanis terhadap sifat dan ciri tanah serta genesis tanah. Tanah-tanah 
di sekitar gunung api memiliki produktivitas yang tinggi karena adanya 
pengaruh dari abu vulkanis hasil letusan gunung api sehingga disebut 
dengan tanah vulkanis. Tanah vulkanis sebagai sumber daya lahan pertanian 
harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin. Untuk 
itu, diperlukan data serta informasi mengenai tanah tersebut yang nantinya 
akan dikelompokkan berdasarkan sifat dan ciri tanah. Pengelompokkan 
tanah berdasarkan sifat dan cirinya ini disebut dengan klasifikasi tanah. 
Klasifikasi tanah merupakan suatu aspek penting dalam pengembangan 
sumber daya lahan. Dengan klasifikasi tanah, tanah dapat dikelompokkan 
berbagai jenis tanah bedasarkan sifat dan ciri dari masing-masing jenis 
tanah. 

Menurut Hardjowigeno (2003) klasifikasi tanah adalah ilmu yang 
mempelajari cara-cara membedakan sifat-sifat tanah satu sama lain dan 
mengelompokkan tanah ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan atas 
kesamaan sifat yang dimiliki. Data dan informasi yang didapatkan akan 
menjadi acuan dalam klasifikasi tanah. Sistem klasifikasi tanah yang sering 
digunakan adalah Sistem Taksonomi Tanah, Soil Survey Staff (2014), Pusat 
Penelitian Tanah (PPT, 1983) sekarang dinamakan Klasifikasi tanah nasional 
dan FAO/UNESCO yang sekarang ini dinamakan dengan sistem World Refe- 
rence Base for Soil Resources (WRB, 20014).

3.1 Sejarah aktivitas vulkanisme Gunung Sinabung
Pada awalnya Gunung Sinabung adalah gunung api strato tipe B 

atau sejarah letusannya tidak tercatat meletus sejak tahun 1600-an. Namun 
untuk pertama kali setelah lebih dari 400 tahun tidak ada aktivitasnya maka 
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gunung ini mencatat sejarah baru yang diawali terjadi letusan freatik pada 
27 Agustus 2010.

Pada tanggal 19 Februari 2018 masyarakat Kabupaten Karo kem-
bali dikejutkan oleh letusan dahsyat Gunung Sinabung. Letusan kali ini 

merupakan letusan terbesar semenjak letusan tahun 2013 lalu. Beruntung, 
rentetan erupsi yang kerap terjadi sebelumnya membuat masyarakat selalu 
siaga, sehingga dahsyatnya letusan tidak menelan korban jiwa. Sinabung 
tak hentinya menunjukkan aktivitasnya, erupsi 8 tahun yang lalu menjadi 
pertanda bangunnya gunung ini setelah tidur 400 tahun lamanya. 

Letusan pertama Gunung Sinabung pada tahun 2010 terjadi karena 
infiltrasi air yang terpanaskan oleh uap magmatik yang biasa diistilahkan 
dengan letusan freatik. Pembentukan kubah lava paska letusan freatik bisa 
menggembirakan karena pembentukan lava menjadi salah satu indikator 
menurunnya eksplosifitas gunung api, menuju fase efusif. Namun tak 
diduga pada tahun 2013 Gunung Sinabung mengalami erupsi yang terbesar 
dalam sejarahnya. Peran magma ternyata menambah kedahsyatan letusan 
freatomagmatik yang dihasilkan. Setelah berangsur menurun pada tahun-

Gambar 3.1 Sejarah Aktivitas Gunung Sinabung
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tahun berikutnya, sembari beberapa kali mengalami letusan kecil akibat 
guguran lava, akhir tahun 2017 letusan eksplosif kembali terjadi dan disusul 
letusan yang lebih dahsyat pada awal tahun ini. Rekaman letusan ini menjadi 
mozaik bagi para saintis dan vulkanolog Indonesia diharapkan memprediksi 
sifat letusannya di masa mendatang.

Sinabung menjadi perhatian dunia
Sinabung kini menjadi salah satu gunung api teraktif di Indonesia 

bahkan dunia. Kemunculannya yang tidak disangka setelah terhenti sela-
ma ratusan tahun lamanya menjadikan aktivitas Sinabung terus dipantau 
oleh berbagai lembaga volkanologi internasional. Menurut VAAC (Volcanic 

Ash Advisory Centre) yang berloka-
si di Darwin, kolom letusan awal 
tahun 2018 mencapai FL550 atau 
setara dengan ketinggian 16.500 
mdpl. Tingginya kolom tersebut 
men jadi alarm bahaya bagi dunia 
penerbanganan. Tidak hanya itu, 
suara (infrasonik) letusannya bah-
kan terdeteksi hingga sejauh 6.100 
km (Cocos Island, Diego Garcia dan 
Djibouti).

Letusan Plinian
 Indonesia memiliki beberapa gu-
nung api dengan letusan dahsyat 
yang tercatat dalam sejarah dunia, 
di antaranya letusan Tambora (1815) 
dan Krakatau (1883). Jauh sebelum 
itu, 700.000 juta tahun yang lalu, 
letusan yang menghasilkan sem-
palan Danau Toba hampir berhasil 

sumber: BNPB

Gambar 3.2 Letusan Eksplosif G. Sinabung
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memusnahkan peradaban manusia di dunia dan hanya me nyisakan 10% 
dari seluruh po pulasinya. Kini, letusan plinian kembali hadir di Indonesia. 
Pada tahun 2014, letusan plinian terjadi di Gunung Kelud, ditandai dengan 
begitu besarnya tekanan pada kantung magma sebelum terjadinya erupsi 
serta penyebaran abu vulkanik yang masif yang teramati oleh citra satelit. 
Karakterisik yang sama, kini kembali muncul pada letusan Gunung Sina bung 
awal tahun 2018. Dahsyatnya ledakan Gunung Sinabung.
 Kemunculan awan wilson juga tampak pada letusan Gunung Sina- 
bung. Berdasarkan hukum fisika, Wilson mencoba menjelaskan sebuah 
fenomena terjadinya pendinginan atau kondensasi pada udara yang lem-
bap setelah dikenai tekanan yang 
sangat besar. Saat letusan terjadi, gaya 
akan mendorong udara menyebar 
keluar ke segala arah. Peristiwa ter-
sebut menghasilkan shock wave yang 
mem  berikan tekanan pada udara se-
hingga paska terjadinya letusan te-
kanan udara akan menurun drastis. 
Penurunan tekanan ini mengakibatkan 
penurunan suhu sehingga terben-
tuk lah kondensasi awan yang kemu-
dian disebut sebagai Awan Wilson. 
Mekanisme tekanan yang muncul pa-
da gunung api sama halnya dengan yang terjadi pada ledakan bom atom, 
bahkan pada beberapa letusan ke kuatan gunung api ratusan kali lipat lebih 
besar dibandingkan ledakan bom atom.
  Selain terbentuknya Awan wilson, dahsyatnya letusan beberapa 
hari lalu juga mengakibatkan sempalnya kubah lava pada kawah Gunung 
Sinabung. 

Awan debu vulkanik
 Kuatnya letusan Gunung Sinabung ternyata mampu menghambur kan 

Gambar 3.3 Bentukan Kawah Sebelum (Atas) 
dan Sesudah (Bawah) Letusan Sinabung pada 19 

Februari 2018
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debu vulkanik hingga menyebar ke stratosfer dan berhembus sesuai arah 
angin. Pada siang hari paska letusan, melalui Satelit Himawari 8 terdeteksi 
masifnya penyebaran awan debu G. Sinabung. Awan debu berarah ke Barat 
Laut – Utara sesuai dengan angin lokal yang terbentuk.

Sejarah asal nama Sinabung
Dataran tinggi Tanah Karo dikenal sebagai sentra buah-buahan di 

Sumatra Utara, utamanya jeruk manis yang kemudian dikenal dengan Je ruk 
Medan. Tanah Karo punya jeruk, Medan dapat nama itu kelakar masyarakat 
Karo.   Wilayah Tanah Karo yang berada pada ketinggian rata-rata di atas 
1000 mdpl dilingkupi dua gunung api, Gunung Sinabung dan Gunung Siba- 
yak. Kedua gunung api inilah sumber kesuburan tanah di wilayah itu. Boleh 
jadi merupakan toponimi kedua gunung api itu, menurut beberapa tokoh 
masyarakat disana bahwa Si Nabung berarti orang yang suka menabung 
atau menyimpan sesuatu dalam tabung untuk masa depan, sedangkan Si 
Bayak artinya orang yang kaya. Entah apa yang ditabung oleh Sinabung, 
namun, kaya sudah jelas, yaitu melimpahnya hasil pertanian yang mereka 
usahakan.

Gambar 3.4 Kenampakan awan debu beberapa jam setelah terjadinya erupsi yang 
direkam oleh satelit himawari 8, debu berarah ke arah Barat Daya–Tenggara
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Kehidupan tentram itu 
agak terganggu dengan me-
letusnya Gunung Sinabung, 
gu nung yang ter tinggi di Su-
matra Utara, pada periode 
Agustus 2010. Gunung api tipe 
B ini meletus setelah isritahat 
(dor mand) yang sangat pan-
jang, lebih dari 1000 tahun. 
Ini adalah gunung api tipe B 
pertama yang meletus dan 
merupakan sejarah baru bagi 
kegunungapian di Indonesia. Letus an 2010 berlanjut pada peng hujung 
2013.

Letusan berlanjut
Istirahat selama tiga tahun, Sinabung meletus kembali dimulai 

pada 15 September 2013. Aktivitas ini lanjutan dari letusan sebelumnya 
yang belum tuntas melepaskan energi yang sudah tersimpan sangat lama. 
Terbukti kemudian, letusan priode ini terjadi berkali-kali. 

Ringkasan sejarah letusan Gunung Sinabung
Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, kembali meletus 

pada Senin (19/2) pagi. Akibat letusan ini, status Volcano Observatory Notice 
for Aviation (VONA) Gunung Sinabung meningkat jadi RED. Ini merupakan 
kesekian kalinya gunung dengan ketinggian 2.451 mdpl itu mengalami 
erupsi. Tahun 2010 menjadi awal perjalanan erupsi Gunung Sinabung 
setelah 400 tahun lamanya "tertidur" sejak tahun 1600.

Periode 2010
Peristiwa itu terjadi pada 29 Agustus 2010. Gunung Sinabung 

mengeluarkan lava sehingga statusnya dinaikkan ke level tertinggi menjadi 
Awas. 12.000 warga di sekitarnya dievakuasi ke 8 lokasi. Satu orang 

     Foto: SR. Wittiri

Gambar 3.5 Letusan Gunung Sinabung 28 Oktober 2013 
Penduduk sudah mulai terbiasa dengan kondisi ini.
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dilaporkan meninggal karena gangguan pernapasan akibat letusan Gunung 
Sinabung. Puncaknya, pada 7 September 2010, Gunung Sinabung kembali 
meletus dengan menyemburkan debu vulkanis hingga ketinggian 5.000 
meter di udara. Suara letusannya terdengar hingga 8 km jauhnya. 

Periode 2013
Sempat mereda selama dua tahun, Gunung Sinabung kembali meletus di 
tahun 2013. Sebanyak empat kali letusan terjadi masing-masing dua kali pada 
15 September dan 17 September. Akibat letusan ini, hujan abu mencapai 
kawasasn Sibolangit dan Berastagi, Sumatra Utara. Sejak saat itu, aktivitas 
Gunung Sinabung tidak berhenti dan kondisinya terus fluktuatif. Setidaknya 
sepanjang November 2013, Gunung Sinabung berkali-kali mengalami 
letusan dan menyemburkan awan panas. Pada 24 November 2013, Gunung 
Sinabung dinaikkan statusnya menjadi Awas. Akibatnya, penduduk dari 21 
desa dan 2 dusun diungsikan.

Periode 2014
Kondisi ini tetap bertahan hingga memasuki awal tahun 2014. Rentetan 
letusan dan semburan awan panas menjadikan jumlah pengungsi bertambah 
sekitar 20 ribu orang. Kondisi Sinabung mulai mereda pada minggu terakhir 
di Januari 2014. 
Meski begitu, 14 orang ditemukan tewas terkena semburan awan panas 
ketika sedang mendatangi Desa Suka Meriah, Payung, Karo yang berada 
dalam zona bahaya I. 

Periode 2016
Pada 21 Mei 2016, Gunung Sinabung kembali meletus. Semburan awan 
panas menyelimuti Desa Gamber yang hanya beradius 4 km dari Gunung 
Sinabung. 7 orang dinyatakan meninggal dan 2 lainnya mengalami luka 
bakar dalam peristiwa tersebut. Para korban diketahui berada di Desa 
Gamber saat letusan terjadi.

Periode 2017
Sepanjang tahun 2017, Gunung Sinabung masih terus bergejolak dan 
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mengeluarkan awan panas. Akibatnya ribuan warga masih harus hidup 
di pengungsian. Pada Mei 2017, Gunung Sinabung statusnya meningkat 
menjadi “Awas” yang ditandai dengan erupsi dan luncuran awan panas. 
Semburan material dari letusan ini mencapai 4 km. Letusan kembali terjadi 
pada Rabu, 2 Agustus 2017. Letusan terjadi pukul 10:00 WIB dengan tinggi 
kolom 4.200 m disertai dengan luncuran awan panas guguran sejauh 4.500 
m ke Tenggara-Timur. Akibat erupsi yang hampir terjadi setiap hari, tercatat 
7.214 jiwa atau 2.038 KK mengungsi di 8 pos pengungsian. Dipenghujung 
Desember 2017, Gunung Sinabung kembali meletus dengan menyemburkan 
awan panas sejauh 4,6 km. Sejak meletus pada tahun 2013 lalu, Gunung 
Sinabung masih terus mengalami erupsi hingga yang termutakhir terjadi 
pada Senin, 19 Februari 2018.

3.2 Tipe erupsi Gunung Sinabung
 Tipe letusan gunung Sinabung tahun 2013 sampai sekarang adalah 
tipe freatik sampai magmatik. Tipe freatik adalah letusan yang disebabkan 
oleh adanya dorongan magma dari dapur magma dangkal yang diiringi 
oleh adanya gempa vulkanik. Letusan tipe freatik akan menghasilkan gas 
yang diiringi oleh material abu dan piroklastik lainnya. Sedangkan letusan 
magmatik letusan gunung api berupa magma basaltik yang disebut lava 
(Nandi, 2006). Kedua letusan ini akan mempengaruhi penumpukan material 
pada permukaan tanah, dan sifat dan ciri serta klasifikasi tanah. Selain itu 
berdasarkan Taksonomi tanah (Soil Survey Staff, 2014), jika abu vulkanik 
memiliki ketebalan >60 cm yang kita amati adalah tanah bagian atas abu 
vulkanis, karena ada kemungkinan akan terbentuknya tanah baru yang 
berbahan induk abu vulkanis hasil erupsi Gunung Sinabung. Sebaliknya 
apabila abu vulkanis memiliki ketebalan <60 cm maka yang diamati adalah 
tanah bagian bawah abu vulkanis. 
 Abu vulkanis yang menutupi tanah merupakan bahan induk tanah dan 
akan mengalami proses pelapukan tanah. Abu vulkanis yang telah melapuk 
akan membentuk tanah Entisol dan dalam proses perkembangannya akan 
membentuk Andisol, Inceptisol dan jika terus mengalami pelapukan lebih 
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lanjut akan terbentuk Ultisol dan Oxisol (Suwanto, 2008). Abu vulkanis 
yang menutupi permukaan tanah akan merubah susunan horizon 
tanah. Pelapukan abu vulkanis akan dipengaruhi oleh iklim (curah hujan, 
temperatur). Dengan adanya bantuan dari air dan perubahan suhu abu 
vulkanis akan lebih cepat melapuk dan mempengaruhi sifat dan ciri tanah 
yang akan berpengaruh terhadap klasifikasi tanah. Berdasarkan data yang 
didapatkan dari Dinas Pertanian Kabupaten Karo Sumatra Utara bahwa 
curah hujan 10 tahun terkahir pada daerah disekitar Gunung Sinabung 
berkisar antara 1450 mm/tahun sampai 2400 mm/tahun, dengan temperatur 
selama dua tahun terakhir antara 17°C sampai 21°C.

3.3 Potensi bahaya erupsi Gunung Sinabung
Berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana gunung Sinabung oleh 

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, potensi bahaya erupsi 
yang mungkin terjadi, adalah berupa: aliran piroklastik (awan panas), 

Gambar 3.6 Peta kawasan bencana Gunung Sinabung
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jatuhan piroklastik (lontaran batu pijar dan hujan abu), aliran lava serta 
lahar. Berdasarkan potensi bahaya yang mungkin terjadi, Kawasan Rawan 
Bencana (KRB) G. Sinabung dapat dibagi menjadi tiga tingkat kerawanan dari 
rendah ke tinggi, yaitu: Kawasan Rawan Bencana I radius 5-7 km, Kawasan 
Rawan Bencana II radius 3-5 km, dan Kawasan Rawan Bencana III radius 
0-3 km. Pengaruh hasil erupsi Gunung Sinabung pada setiap zona akan 
berbeda-beda. Oleh karena itu, informasi tentang morfologi dan klasifikasi 
tanah di Gunung Sinabung diamati kembali dengan adanya pengaruh dari 
material hasil erupsi gunung Sinabung berdasarkan peta Kawasan Rawan 
Bencana Gunung Sinabung.

3.4 Perilaku baru letusan Gunung Sinabung
 Kejadian ini menandakan dimulainya babak baru dalam letusan 
Sinabung, yakni magma sudah ikut berperan langsung. Letusan sudah 
berubah menjadi magmatis yang sebelumnya freatik berupa letusan gas atau 
abu. Artinya, sebelumnya magma seolah-olah sebagai provokator dibalik 
layar yang mendorong terbentuknya uap air (steam) yang memicu letusan. 
Setelah bukaan pipa kepundan semakin besar, magma pun memanfaatkan 
peluang itu, bermigrasi ke atas dan memotori langsung letusan. Titik letusan 
berada di sisi Selatan-Tenggara puncak, paling tidak terpantau ada dua 
lubang letusan yang juga merupakan titik letusan tahun 2010 yang lalu.

Rekahan di sisi utara Gunung Sinabung
 Ada sesuatu yang sangat menarik perhatian dari letusan periode 
yang terakhir ini. Menyusul letusan 15 Oktober 2013 terbentuk rekahan di 
sisi Barat Laut – Utara puncak, relatif berseberangan dengan titik letusan 
yang ada selama ini. Jauh sebelum Sinabung meletus memang sudah ada 
rekahan serupa disebelah utara rekahan yang terbentuk sekarang. Rekahan 
tersebut menghasilkan belerang dan pernah ditambang oleh penduduk 
setempat. Rekahan ditubuh gunung api adalah sesuatu yang  lumrah, akan 
tetapi apabila kejadian tersebut terbentuk dalam masa peletusan, besar 
kemungkinan rekahan itu berkaitan dengan besarnya tekanan yang tidak 
mampu ditahan oleh batuan penutup di sisi lain dan mendesak sisi yang 
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relatif lebih rapuh.
Merekonsruksi peta topografi puncak Sinabung (Neuman van 

Padang, 1951), rekahan tersebut bisa jadi perpanjangan dari posisi kawah 
yang mulai aktif kembali atau terbentuk kawah baru seperti yang dilansir 
oleh NASA. Apabila menarik garis hingga ke bagian kaki, rekahan tersebut 
akan menuju ke arah Danau Lau Kawar.

Gempa vulkanik ini terekam dengan amplitudo maksimal dengan 
nilai (S – P) kecil, <3 detik yang mengindikasikannya bahwa terjadi karena 
pelepasan energi yang maksimal dari kedalaman yang dangkal, kurang dari 
4 km di bawah kawah. Beberapa fenomena dapat dicatat berkaitan dengan 
munculnya gempa kalong. Pertama, beberapa letusan diawali dengan 
terekamnya gempa ini beberapa jam sebelumnya. Kedua, setiap gempa 
kalong mempunyai gerakan awal gelombang P (first arrival time P wave) 
yang datang dari arah Stasiun Lau Kawar. Catatan terakhir adalah bawah 
episenter atau pusat gempa itu sebagian besar berada pada sisi barat di 
bawah puncak.

Dari catatan tersebut di atas dapat diduga bahwa sumber tekanan 
datang dari arah Barat Laut (Lau Kawar) berlanjut ke arah Tenggara. 
Dengan energi yang besar dan sesaat, gempa tersebut memotori naiknya 

Gambar 3.7 Peta Topografi puncak Gunung Sinabung berdasarkan Neumann Van Padang, 1951.
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fluida gas yang memicu 
letusan yang terkesan 
mendadak. Disebut men-
dadak karena me mang 
ti dak pernah terekam 
tre mor sebelum letusan. 
Ar tinya, laju gerak gas 
ke atas tidak mampu 
mem buat vibrasi pada 
dinding kepundang (pi-
pa kawah). Kalaupun 
ada getaran menerus 
(tre mor), rekamannya 
ham pir menyamai back-
ground noice rekaman 
seis mograf dalam masa 
tenang. Penyebab feno-
mena ini boleh jadi ka-

rena kawah sudah semakin terbuka.
  Para ahli geologi menduga keberadaan Da nau Lau Kawar bukan 
sebagai maar (lubang le-
tusan yang sudah tidak 
aktif kemudian terisi air), 
tetapi terbentuk ka rena 
adanya longsoran sebagi-
an tubuh Sinabung yang 
mem  bentuk pematang se-
tengah lingkaran. Proses 
selanjutnya terbentuk le-
kukan, karena erosi dan 
sebagainya, terisi air 
dan menjadi danau, mi- Gambar 3.9 Danau Lau Kawar

Gambar 3.8 Proyeksi episenter gempa vulkanik Gunung Sinabung 
periode Oktober 2013 Sumber: Pos Pengamatan Gunung Sinabung, 

PVMBG, Badan Geologi
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rip dengan kejadian Bu  kit 
Sapuluh Rebu di Ga lung-
gung, Tasikmalaya. Ada pula 
pendapat yang me  nyatakan 
bahwa ber dasarkan foto 
satelit di buktikan dan gem-
pa-gem pa yang dominan pa-
da arah patahan tersebut, 
ce  kungan Lau Kawar ini ter-
bentuk akibat secondary 
fault dari sesar Sumatra.

  Menurut penulis, 
data seismik lebih mengu-
atkan bahwa danau itu ter-
bentuk melalui longsoran 
sebagaian tubuh Sinabung.
Melihat kegempaan yang 
ber kembang, saya menduga 
peranan danau Lau Kawar 
itu adalah sebagai pemasok 
air melalui celah batuan 
yang sangat porus. Air ini 

menyusup ke dalam tubuh Gunung Sinabung untuk ke mudian diubah 
menjadi uap air (steam) setelah ber temu dengan heat front pada ke dalaman 
>4 km. Elevasi permukaan danau berada pada 1.400 mdpl, sedangkan ting gi 
Sinabung mencapai 2.460 m, jadi ada perbedaan ketinggian sekitar 1.060 m. 
Jika kita menyimak kedalaman gempa vulkanik antara 1–3 km dan sebagi an 
besar sumber tekanan datang dari sisi barat laut (sama dengan posisi danau), 
maka keberadaan gempa vulkanik patut dicurigai sebagai akibat tekanan 
yang dibentuk oleh steam yang dibangun dari arah danau. Dengan peluang 

Gambar 3.10 Struktur geologi Gunung Sinabung 
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menerima tekanan lebih awal dan besar, maka konsekwensi logisnya adalah 
terjadi robekan pada sisi barat laut yang menyisakan rekahan.
Antisipasi di masa depan
  Gunung api meletus adalah kejadian alam yang tidak dapat dicegah. 
Apa yang dapat kita lakukan adalah memantau dan memberikan arahan 
serta saran bagi penduduk agar mereka tidak terlanda bencana yang 
berkelanjutan. Peran tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh Pusat 
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi sebagai 
institusi yang bertanggung jawab akan hal itu, termasuk di Gunung Sinabung.
 Ada hal yang patut mendapat perhatian secara khusus berkaitan 
dengan aktivitas Gunung Sinabung saat ini. Terbentuknya rekahan di sisi 
Barat Laut-Utara merupakan fenomena baru yang tidak dapat diabaikan 
begitu saja. Tidak ada yang dapat menduga seperti apa perkembangan 
rekahan tersebut di masa datang. Apakah rekahan itu akan memicu 
ancaman serius atau tidak? Tidak ada yang dapat mengira. Terlepas dari 
hal itu, keberadaan rekahan tersebut perlu mendapat prioritas untuk 

dipantau perkembangannya. Selain itu, kondisi ini perlu disosialisasikan 
kepada pemerintah daerah dan segenap masyarakat sekitar secara bijak 

Gambar 3.11 Estimasi kawasan terlarang Gunung Sinabung semenjak dinyatakan berstatus Awas 
(Level IV) per 2 Juni 2015 TU. Nampak sektor selatan dan sektor tenggara lebih jauh ketimbang sek-
tor-sektor lainnya. Angka-angka 3, 5 dan 7 masing-masing menunjukkan jarak mendatar sebesar 3, 

5 dan 7 kilometer dari puncak. 

Sumber: Sudibyo, 2015 dengan basis Google Maps dan data PVMBG
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agar mereka paham dan mafhum sehingga menjadi perhatian mereka juga. 
Dengan cara tersebut masyarakat ikut dilibatkan secara aktif dalam mitigasi 
bencana. 

Hempasan awan panas Gunung Sinabung
Selama 66 jam berturut-turut semenjak Selasa 23 Juni 2015 tak ku-

rang 22 awan panas dikibarkannya dari Gunung Sinabung secara beruntun. 
Seluruhnya meluncur ke arah kaki sektor Timur-Tenggara. Bersamanya 
dihembuskan pula debu vulkanik pekat ke udara, ciri khas letusan eksplosif 
semi vulkanian. Semua hempasan awan panas ini tak menelan korban, 
seiring telah dievakuasinya penduduk yang tinggal di desa-desa di kaki 
gunung sektor selatan dan tenggara pasca penetapan status Awas (Level IV) 
beberapa waktu lalu.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan 
Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI telah menetapkan 
kawasan terlarang bagi aktivitas manusia. Meliputi sektor selatan hingga 
radius mendatar 7 kilometer dari puncak, sektor tenggara (radius mendatar 
5 kilometer dari puncak) dan sektor lain yang tersisa (hingga radius mendatar 
3 kilometer dari puncak). Radius kawasan terlarang memang lebih besar 

Gambar 3.12 Pemandangan menakjubkan, sekaligus mengerikan, saat Gunung Sinabung 
meluncurkan salah satu awan panas gugurannya ke arah lereng sektor tenggara dalam 

salah satu letusannya. Diabadikan oleh fotografer Hendi Syarifuddin pada 9 Februari 2015 
TU dari arah kaki Sinabung sektor timur laut

(Syarifuddin, 2015 dalam Geomagz, Maret 2015)
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ke sektor selatan dan tenggara, mengingat kesinilah selama ini hempasan 
awan panas dan lava pijar Gunung Sinabung melanda. Hal itu akibat titik 
tumbuhnya kubah lava berada di bukaan kawah yang mengarah ke selatan-
tenggara.
  Sampai saat ini jangkauan maksimum hempasan awan panas 
Sinabung sudah mencapai radius mendatar 4,5 kilometer dari puncak, yang 
terjadi pada Senin (22 Juni 2015 TU) dan Kamis (25 Juni 2015 TU) kemarin. 
Dengan tingkat ekstrusi magma yang tetap tinggi sementara endapan awan 
panas telah “melicinkan” lereng gunung sektor selatan dan tenggara, maka 
ke depan muncul potensi kian jauhnya jangkauan hempasan awan panas 
Sinabung. Harus digarisbawahi bahwa volume kubah lava Sinabung hingga 
saat relatif tak menyusut, masih tetap bertahan di sekitar 3 juta meter 
kubik lava. Sebab besarnya jumlah magma yang diekstrusikan ke puncak 
Sinabung, yang mencapai sekitar 100.000 meter kubik per hari, diimbangi 
oleh gugurnya bagian-bagian kubah lava tersebut. Tiap guguran itulah yang 
menerbitkan awan panas.
 Hingga saat ini aktivitas Gunung Sinabung masih sangat tinggi. Bagi 
sejumlah orang, letusan Sinabung kali ini tergolong berdurasi lama karena 
nyaris tanpa henti semenjak 15 September 2013. Meski jika menganalisis 
dinamika gunung-gemunung berapi Indonesia, sejatinya Gunung Sinabung 
bukanlah satu-satunya vulkan dengan letusan terpanjang. Masih ada 
Gunung Semeru (Provinsi Jawa Timur), yang telah meletus tanpa henti 
semenjak 1967 dan sejak itu berstatus Waspada (Level II). Hanya saja 
letusan Semeru tergolong letusan bertipe strombolian yang terjadi setiap 
beberapa belas menit sekali. Letusan strombolian di Gunung Semeru selalu 
merupakan letusan kecil, menyemburkan sedikit material vulkanik dan 
terjadi karena saluran magmanya yang sudah terbuka tanpa penghalang 
berarti. Letusan yang kecil membuat Gunung Semeru tak berkesempatan 
untuk meluncurkan awan panasnya. Ini bertolak belakang dengan Gunung 
Sinabung, dengan tipe letusan semi vulkanian-nya, sehingga kerap eksplosif 
sebagai imbas dari saluran magmanya yang (diduga) belum sepenuhnya 
terbuka.
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Tutupan Material Piroklastik disekitar area Gunung Sinabung

Tutupan lahan material piroklastik mengalami perluasan da ri  ta-
hun 2010 hingga tahun 2017. Faktor meningkatnya material piro klastik 
diakibatkan karena rangkaian erupsi Gunung Sinabung yang sangat intensif 
mulai tahun 2017 hingga tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2019 tutupan 
lahan material piroklastik berkurang dibandingkan tahun 2017. Hal ini biasa 
terjadi karena menghilangnya material piroklastik disekitar DAS Laborus. 
Menghilangnya material piroklastik pada area DAS Laborus dimungkinkan 
terjadi akibat tumbuh kembalinya semak belukar karena tidak terjadi banjir 
lahar dingin di area DAS Laborus.

Gambar 3.13 Peta luas area tutupan lahar material piroklastik tahun 2010, 2014, 2017 dan 2019
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Gunung Sinabung dan gempa Sumatra

  Sebuah studi terkini (Lupi 
& Miller, 2014) memperlihatkan 
kemungkinan adanya hubungan 
antara aktifnya kembali Gunung 
Sinabung, setelah sekitar 1.200 
tahun terlelap, dengan de ka de 
teror gempa Sumatra. Ke mung-
kinan adanya hubungan an tara 
aktifnya kembali Gunung Si na-
bung, setelah sekitar 1.200 ta-
hun terlelap, dengan dekade 
te  ror gempa Sumatra menjadi 
pemikiran para ahli geologi. 

   Gunung Sinabung ke-
mung  kinan aktif kembali sebagai 
imbas dari gempa akbar Simeulue-
Nias 28 Maret 2005 (Mw 8,7) yang 
disusul gempa akbar berganda 

Men  tawai-Enggano 12 September 2007 (Mw 7,9 dan Mw 8,4). Rentetan gem-
pa akbar tersebut yang disusul dengan sejumlah gempa darat di berbagai 
titik dalam sistem patahan besar Sumatra menyebabkan tegasan (stress) 
yang selama ini menekan dan menyungkup dapur magma Sinabung menjadi 
melemah. Pelemahan tersebut memungkinkan magma bermigrasi ke atas 
melewati retakan-retakan baru yang terbentuk hingga akhirnya meluap dari 
puncak. Inilah yang menghasilkan Letusan Sinabung 2013 semenjak hampir 
dua tahun silam hingga kini. 

Gambar 3.14 Tiga lokasi sumber gempa akbar di pu-
lau Sumatra sepanjang kurun 2005-2007 TU yang di-
duga berhubungan dengan aktifnya kembali Gunung 

Sinabung. Garis titik-titik di dalam sumber gempa 
menunjukkan besarnya pergeseran (slip) setempat. 
Misalnya “10” menunjukkan pergeseran sebesar 10 

meter
Sumber: Lupi & Miller, 2014
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 BAB  4

BENCANA DAN MITIGASI 
BENCANA

     Gambar 4.1 Diagram Tren Kejadian Bencana 10 Tahun Terakhir dI Indonesia

Gunung Sinabung hanyalah salah satu dari sekian banyak gunung 

berapi aktif di Bumi yang sedang memuntahkan magmanya saat ini. Di 

tata surya kita, vulkanisme tidaklah eksklusif di Bumi saja. Letusan gunung 

berapi yang memuntahkan berbelas kilometer kubik lava dan hampir 

sedahsyat Letusan Krakatau 1883 juga biasa dijumpai di salah satu satelit 

Jupiter. Bahkan belakangan jejak letusan gunung berapi yang memuntahkan 

magma panas juga terdeteksi pada salah satu lembah retakan besar di 

Venus, benda langit tetangga terdekat dengan Bumi kita. Mengapa gunung-

gemunung berapi dapat bertumbuh pada berbagai benda langit dalam tata 

surya kita?
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Menurut data yang dihimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesia 
(DIBI)-BNPB, terlihat bahwa dari lebih dari 21.058 kejadian bencana pada 
periode tahun 2010 hingga 2019 lebih dari 70% (14.728) kejadian bencana 
merupakan bencana hidrometeorologi dan hanya sekitar 30% (6.330) me- 
rupakan bencana geologi. Kejadian bencana kelompok hidrometeorologi 
berupa kejadian bencana banjir, gelombang ekstrim, kebakaran lahan dan 
hutan, kekeringan, dan cuaca esktrim. Sedangkan untuk kelompok bencana 
geologi yang sering terjadi adalah 
gempa bumi, tsunami, letusan gu-
nung api, dan tanah longsor. Ke-
cenderungan jumlah kejadian ben-
cana secara total untuk kedua 
je   nis kelompok yang relatif terus 
meningkat.
 Jumlah kejadian bencana 
yang disebabkan oleh faktor geo-
lo gis tidak terlalu signifikan diban-
dingkan jumlah kejadian bencana 
yang disebabkan oleh faktor hidro-
meteorologis. Meskipun demikian, bencana geologis, khususnya gempa 
bumi dan tsunami pada kenyataannya banyak menimbulkan dampak yang 
cukup besar baik dari sisi korban dan kerugian ekonomi. 

4.1 Bencana
 Menurut Undang-Undang No. 24 

tahun 2007 yang dimaksud de- 
ngan bencana adalah peristiwa atau 
rangkaian peristiwa yang mengancam 
dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang di se-
babkan, baik oleh faktor alam dan/
atau faktor non-alam maupun faktor 
manusia sehingga mengakibatkan da-Gambar 4.3 Bencana

  Gambar 4.2 Fenomena Alam
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pat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 
benda, dan dampak psikologis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa benca-
na merupakan sesuatu keadaan yang menimbulkan korban baik korban 
jiwa maupun material (Gambar 4.1). Jika rangkaian peristiwa tersebut tidak 
mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat maka itu disebut 
fenomena alam (Gambar 4.2).
 Bencana dapat terjadi, karena ada dua kondisi, yaitu adanya peristi-
wa atau gangguan yang mengancam dan merusak (hazard) dan kerentanan 
(vulnerability) masyarakat. Bila terjadi hazard, tetapi masyarakat tidak 
rentan, maka berarti masyarakat dapat mengatasi sendiri peristiwa yang 
mengganggu, sementara bila kondisi masyarakat rentan, tetapi tidak terjadi 
peristiwa yang mengancam maka tidak akan terjadi bencana.
    
4.1.2 Macam-macam bencana
 Bencana terdiri dari berbagai bentuk, UU No. 24 tahun 2007  
mengelompokan bencana ke dalam tiga kategori, yaitu:
1.  Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, 
dan tanah longsor

2. 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.

3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 
konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan 
teror.

4.1.3 Dampak bencana
 Nurjanah et al (2012:32) dampak bencana adalah akibat yang 
timbul dari kejadian bencana. Dampak bencana berupa korban jiwa, luka, 
pengungsian, kerusakan pada infrastruktur/aset, lingkungan/ekosistem, 
harta benda, penghidupan, gangguan pada stabilisasi sosial, ekonomi, 
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politik, hasil-hasil pembangunan, dan dampak lainnya yang pada akhirnya 
dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
 Besar kecilnya dampak bencana tergantung pada tingkat ancaman 
(hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasistas/kemampuan (capacity) 
untuk menanggulangi bencana. Semakin besar ancaman bencana, maka 
akan semakin besar peluang dampak yang ditimbulkan akibat bencana 
dan semakin tinggi tingkat kerentanan terhadap bencana, semakin besar 
peluang dampak yang ditimbulkan bencana. Demikian pula, semakin rendah 
kemampuan dalam menanggulangi bencana, semakin besar peluang 
dampak yang timbul akibat bencana.
a. Bahaya 
 Bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menimbulkan bencana. 
Secara umum risiko bencana dipengaruhi oleh tiga unsur yang penting, 
yaitu bahaya yang mengancam, kerentanan dari kondisi sekitar, dan ka-
pasitas yang dimiliki masyarakat. Gambar 4.4 memperlihatkan hubungan 
keterkaitan antara ketiganya.
 
 ANCAMAN

                   KERENTANAN

 KAPASITAS              DAMPAK 
                           BENCANA

 

    
 

 Gambar 4.4 Hubungan Antara Ancaman, Kerentanan, dan Kapasitas
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b. Kerentanan
 Kerentanan (vulnerability) 
adalah kondisi-kondisi yang 
ditentukan oleh faktor-faktor 
atau proses-proses fisik, sosial, 
ekonomi, dan lingkungan yang 
meningkatkan kecenderungan 
(susceptibility) sebuah komunitas 
terhadap dampak bahaya 
(ISDR, 2004 dalam MPBI, 2007). 
Kerentanan lebih menekankan 
aspek manusia di tingkat komunitas yang langsung berhadapan dengan 
ancaman (bahaya) sehingga kerentanan menjadi faktor utama dalam 
suatu tatanan sosial yang memiliki risiko bencana lebih tinggi apabila 
tidak di dukung oleh kemampuan (capacity) seperti kurangnya pendidikan 
dan pengetahuan, kemiskinan, kondisi sosial, dan kelompok rentan yang 
meliputi lansia, balita, ibu hamil dan cacat fisik atau mental. 
c. Kapasitas
 Kapasitas (capacity) adalah suatu kombinasi semua kekuatan dan 
sumber daya yang tersedia di dalam sebuah komunitas, masyarakat atau 
lembaga yang dapat mengurangi tingkat risiko atau dampak suatu bencana 
(ISDR, 2004 dalam MPBI, 2007). Gambar 4.5 menunjukkan kerentanan fisik 
tempat tinggal masyarakat di pinggir kali.
 
4.1. 4 Disaster management
 Disaster management memiliki tiga tahap penting, yaitu tahap sebe lum 
terjadi bencana, tahap saat terjadi bencana, dan yang terakhir merupakan 
tahap pasca bencana. Tiga tahap tersebut merupakan siklus yang dilakukan 
dalam disaster management dan tahap sebelum terjadi bencana merupakan 
tahap yang penting namun sering terlupakan oleh masyarakat karena 
terkadang kurang peduli terhadap bahaya yang mengancam di sekitarnya. 

Gambar 4.5 Kerentanan Fisik
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Tahap sebelum terjadi bencana ini terdapat tiga bagian, yaitu pencegahan, 
mitigasi, dan kesiapan (Gambar 4.6). 
 Pencegahan di sini 
bu kan pencegahan ben cana, 
akan tetapi adalah pen ce-
gahan dalam arti upaya un-
tuk menghindari daerah ba-
haya yang ada, ketika kita 
mengetahui suatu daerah 
memiliki potensi terjadi ben-
cana maka kita akan lebih 
memilih menjauhi daerah 
ter  sebut sebagai daerah 
pemukiman. 

4.2 Mitigasi
 Mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi risiko terjadinya 
bencana. Mitigasi berupa usaha apa yang dilakukan saat suatu daerah 
diketahui sebagai daerah rawan bencana dan kita tidak bisa melakukan 
upaya pencegahan sehingga diperlukan langkah-langkah yang dapat 
dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang akan terjadi. Olehkarena 
itu penentuan daerah rawan bencana sangat penting untuk dilakukan. Sesuai 
dengan unsur yang mempengaruhi risiko, pengurangan risiko bencana 
dapat dilakukan dengan mengurangi nilai kerentanan dan meningkatkan 
nilai kapasitas yang dimiliki. Oleh karena itu, mitigasi dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu mitigasi secara struktural dan non-struktural. 

4.2.1 Mitigasi struktural
 Mitigasi secara struktural, yaitu bagaimana kita dapat merekayasa 
suatu kondisi yang rentan terhadap bencana menjadi lebih kuat atau tahan 
ketika terjadi bencana. Contohnya, ketika kita membangun bangunan di 
daerah rawan longsor, maka bagaimana kita membangun pondasi yang kuat 

Gambar 4.6 Siklus Penanggulangan Bencana
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agar bangunan tersebut tidak rusak berat ketika terjadi longsoran. Gambar 
4.8 menunjukkan sebuah bangunan Check Dam agar dapat mengatur 
aliran volume air sebagai salah satu bentuk upaya mitigasi. Gambar 4.7 
menunjukkan upaya mitigasi melalui pembuatan model fondasi rumah 
daerah rawan longsor.
 

        
      
4.2.2 Mitigasi non-struktural
 Mitigasi non- struk-
tural adalah upaya meng-
urangi dam pak bencana, 
mi  sal  nya dalam bentuk 
peng   or ga nisasian, kelem-
ba   ga an, per  aturan per un-
dangan (Gam bar 4.8), pe-
rencanaan, pe nyusunan 
pe doman dan pro sedur, 
pen  didikan dan pe latihan, 
pe  nelitian dan peng ka ji an, 
dan peningkatan ke waspadaan.  Dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan 
seperti pembuatan suatu peraturan, undang-undang Penanggulangan 
Bencana (UU PB) adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan mitigasi 
non-struktural.
 Mitigasi non-struktural dapat dilakukan dengan usaha sosialisasi 
atau penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya di lingkungannya 
dan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana sehingga 

Gambar 4.8 Check Dam di Sungai Laborus

Gambar 4.7 Model Fondasi Rumah Daerah Rawan Longsor
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ketika terjadi bencana, mereka sudah siap menghadapi bencana sehingga 
meminimalkan jumlah korban jiwa maupun material. Kesiapan masyarakat 
ini akan meningkatkan kapasitas yang dimiliki ketika menghadapi ben-
cana. Kesiapsiagaan harus terbiasa untuk dilakukan karena kita tak 
pernah tahu kapan terjadinya bencana sehingga alangkah baiknya jika 
kita mempersiapkan semuanya sebelum terjadi. Usaha mitigasi yang 
dilakukan juga harus mempertimbangkan kearifan lokal karena masyarakat 
di suatu daerah pasti jauh lebih mengenal daerah yang ditempatinya 
lebih lama. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam 
ini juga harus siap ketika menghadapi bencana yang juga mengancam 
negara kita. Dengan demikian mitigasi bencana adalah serangkaian upaya 
melalui pembangunan fisik ataupun melalui penyadaran dan peningkatan 
kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No. 21 Tahun 
2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). 
 Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, 
baik yang termasuk ke dalam bencana alam (natural disaster) maupun 
bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia (man-made disaster). 
Bencana dapat berupa kebakaran, tsunami,gempa bumi, letusan gunung 
api, banjir, longsor, badai tropis, dan lainnya. 

a. Bentuk dari kegiatan mitigasi bencana di antaranya adalah:
1) pengenalan dan pemantauan risiko bencana,
2) perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan 

budaya sadar bencana,
3) penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan 

bencana,
4) identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman 

bencana,
5) pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam,
6) pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi,
7) pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan 

lingkungan hidup,
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8) kegiatan mitigasi bencana lainnya. 

 
       
                         
b. Tahap-tahap penanganan bencana 

Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan bencana dapat 
dibagi 4 kategori, yaitu:
1) Mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana alam untuk 

mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Mitigasi adalah kegiatan 
sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya antara lain membuat peta 
wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman 
pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan 
meningkatkan ke- sadaran masyarakat yang tinggal di  wilayah rawan 
gempa.

2) Kesiapsiagaan merupakan perencanaan terhadap cara merespons ke-
jadian bencana. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang per-
nah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Tujuannya 
adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana 
pelayanan umum yang meliputi upaya mengurangi tingkat risiko, 
pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, serta pelatihan warga di 
wilayah rawan bencana.

3) Respon merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan 
bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Rencana 
penanggulangan bencana dilaksanakan dengan fokus pada upaya 
pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi 
akibat bencana. 

4) Pemulihan merupakan upaya mengembalikan kondisi masyarakat se-
perti semula. Pada tahap ini, fokus diarahkan pada penyediaan tempat 

Gambar 4.9 Perundang-Undangan Sebagai Mitigasi Non-Struktural
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tinggal sementara bagi korban serta membangun kembali saran dan 
prasarana yang rusak. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap langkah 
penanggulangan bencana yang dilakukan. 

4.3 Mitigasi bencana gunung api
 Mitigasi bencana letusan gunung api adalah “proses pengurangan 
dampak bahaya letusan gunung api” untuk meminimalkan jatuhnya korban 
jiwa, kerugian harta benda, rusaknya lingkungan dan terganggunya roda 
perekonomian masyarakat.
Sebelum terjadi bencana

1. Dilakukan pemantauan gunung api.
2. Penyediaan peta kawasan rawan bencana gunung api, peta zona 

risiko bahaya gunung api.
3. Pemantapan protap tingkat kegiatan gunung api.
4. Pembimbingan dan informasi gunung api.
5. Penerbitan peta geologi gunun gapi.
6. Penyelidikan geologi, geofisika dan geokimia.
7. Peningkatan sumber daya manusia dan pendukungnya.

Saat terjadi bencana
1. Mengirimkan tim tanggap darurat.
2. Meningkatkan pengamatan.
3. Melaporkan tingkat kegiatan sesuai alur.
4. Memberikan rekomendasi kepada pemda sesuai protap.

Sesudah terjadi bencana
1. Menurunkan tingkat kegiatan gunung api sesuai protap.
2. Menginventarisir data letusan, termasuk sebaran dan volume 

bahan letusan.
3. Mengidentifikasi daerah yang terancam bahaya sekunder.
4. Memberikan saran teknis penanggulangan bahaya sekunder.
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Salah satu yang perlu diwaspadai dari aktivitas erupsi Sinabung ada-

lah potensi banjir lahar. Mitigasi bahaya banjir lahar penting karena 

erupsi Gunung Api Sinabung relatif masih baru dikenal oleh masyarakat 

Kabupaten Karo, yaitu sejak tahun 2010.  Peran mitigasi bencana gunung 

api menjadi sangat penting untuk menekan besarnya risiko bencana. Selain 

itu masyarakat Kabupaten Karo yang tinggal di sekitar Gunung Api Sinabung 

masih belum mengenal secara mendalam jenis-jenis bahaya gunung api 

dan perilaku dari setiap aktivitas vulkanik. Berbeda dengan masyarakat 

yang tinggal di sekitar Gunung Api Merapi, Gunung Api Kelud, atau Gunung 

Api Galunggung yang sudah terbiasa dengan bencana gunung api, terutama 

bahaya aliran lahar sebagai bahaya sekunder dari fenomena vulkanik. 
 Bahaya lahar di wilayah Sinabung telah diteliti oleh para ahli melalui 
analisis morfometri bentanglahan dan analisis curah hujan. Kedua hasil 
analisis ini digunakan karena aliran lahar pada dasarnya terbentuk oleh 
percampuran antara material piroklastik dengan massa air, sedangkan 
alirannya dikontrol oleh aspek morfometri bentanglahan. Dalam hal ini 
parameter curah hujan yang digunakan untuk perhitungan bahaya lahar 
adalah perhitungan curah hujan yang bersifat tahunan. Penilaian bahaya 
lahar dipilah menjadi dua, yaitu bahaya proksimal dan bahaya medial-distal. 
Yang pertama mencerminkan bahaya lahar di tubuh gunung api itu sendiri 
(supplyer) dan yang kedua merupakan bahaya lahar yang berada di lembah-
lembah sungai di sekitar gunung api yang mewadahi aliran lahar dari daerah 
proksimal. Atau dengan kata lain yang pertama memperlihatkan daerah 

BAB 5

MITIGASI BENCANA GUNUNG 
API SINABUNG
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yang berpeluang besar untuk melahirkan 
lahar (dalam satuan sub DAS), sedangkan 
yang kedua memperlihatkan jalur-jalur 
bahaya lanjutan yang dilalui oleh aliran 
lahar. Oleh karenanya bentuk atau 
upaya mitigasi yang disarankan terhadap 
bahaya aliran lahar Gunung Api Sinabung 
adalah: 
(1). Perlu meningkatkan pengetahuan 
masyarakat mengenai jenis-jenis bahaya 

gunung api, terutama bahaya lahar pada musim hujan, melalui upaya-upaya 
sosialisasi, latihan, dan pelatihan. 
(2). Perlu meningkatkan kesiapsiagaan 
masyarakat dengan membuat rencana 
evakuasi yang mencakup jalur evakuasi, 
rambu petunjuk evakuasi, dan lokasi 
tempat pengungsian terutama di bu-
lan-bulan bercurah hujan tinggi (Mei, 
September, Oktober, November dan 
Desember). Disamping itu perlu pu la 
disediakan fasilitas pengungsian yang 
memadai dan layak, seperti tersedianya 
hunian sementara, dapur umum, sarana sanitasi, dan naungan lainnya. 
(3). Perlu merelokasi aktivitas dan permukiman penduduk yang berada di 

Gambar 5.2 Rambu Petunjuk  Kawasan Rawan 

Bencana

Gambar 5.1 Rambu Petunjuk Jalur Evakuasi 

Gambar 5.3 Buku Pengetahahuan Gunung Api Gambar 5.4 Bangunan Sekolah Darurat
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kawasan terancam aliran lahar ke daerah-daerah yang lebih aman. Lokasi 
yang diperkirakan terancam aliran lahar berada di Kecamatan Simpang 
Empat (Desa Berastepu dan Desa Gamber), Kecamatan Tiganderket (Desa 
Jandi Meriah dan Desa Tanjung Merawa), Kecamatan Payung (Desa Payung, 
Desa Selandi, dan Desa Guru Kinayan), dan Kecamatan Naman Teran (Desa 
Bekerah dan Desa Simacem). 
(4). Perlu membendung luapan lahar dengan membangun tanggul sungai 
pada daerah yang berpotensi mengalami banjir lahar atau membuat dam 
untuk mengendalikan material lahar di sepanjang sungai yang diperkirakan 
dialiri lahar.  

(5). Perlu meningkatkan kapasitas daya tampung lahar, antara lain melalui 
pemanfaatan pengambilan endapan lahar oleh masyarakat pada bulan-
bulan aman, yaitu pada bulan-bulan bercurah hujan rendah, seperti pada 
bulan Februari, Juni, dan Juli.
 

Sumber: BNPB 

Gambar 5.5  Lahar dingin Sinabung melanda beberapa desa di Kabupaten Karo
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Pada umumnya ketika terjadi bencana alam, sistem lingkungan manusia 

akan selalu terlibat. Proses alamiah yang terjadi bencana alam tidak 

akan mengancam suatu masyarakat apabila kawasan yang berpengaruh 

tidak dipengaruhi oleh masyarakat. Banyak pihak yang kurang menyadari 

pentingnya mengelola bencana dengan baik, salah satu faktor adalah 

karena bencana belum pasti terjadinya dan tidak diketahui kapan terjadi 

sebagai akibatnya, manusia sering kurang peduli, dan tidak melakukan 

langkah pengamanan dan pencegahan terhadap berbagai kemungkinan 

yang dapat terjadi (Ramli, 2010:12). Bencana alam seperti gempa, erupsi 

dari gunung berapi, banjir, dan lainnya dapat berdampak secara langsung 

dan tidak langsung pada kerugian material, lingkungan, pendidikan dan 

sosial ekonomi dalam komunitas. 
 The Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA) 
menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara sangat rawan dengan 
perubahan iklim di peta perubahan iklim untuk Asia Tenggara. Menurut 
data statistik bencana di Indonesia  bencana gempa dan longsor merupakan 
bencana yang menghasilkan banyak korban jiwa. Selain itu, gempa juga 
berdampak pada kerusakan gedung sekolah. Untuk itu, diperlukan sistem 

BAB 6

MODEL KESIAPSIAGAAN 
KOMUNITAS SEKOLAH DALAM

MENGHADAPI BENCANA ERUPSI 
SINABUNG

BHUANA IL
MU P

OPULE
R



68 Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah dalam Menghadapi Bencana

manajemen bencana yang bertujuan untuk:
1. Mempersiapkan diri menghadapi semua bencana atau kejadian yang 

tidak diinginkan.
2. Menekan kerugian dan korban yang dapat timbul akibat dampak suatu 

bencana atau kejadian.
3. Meningkatkan kesadaran semua pihak dalam masyarakat atau organisasi 

tentang bencana sehingga terlibat dalam proses pe- nanggulangan.
4. Melindungi masyarakat dari bahaya atau dampak bencana se- hingga 

korban dan penderitaan yang dialami dapat berkurang.

Salah satu penanggulangan 
ben   cana adalah kesiapsiagaan. 
Kesiapsiagaan adalah serang-
kai an yang dilakukan untuk 
meng antisipasi bencana melalui 
pengorganisasian serta melalui 
langkah yang tepat guna dan 
berdaya guna (UU Nomor 24 
Tahun 2007).Beberapa contoh 
tindakan kesiapsiagaan menurut 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 pasal 45, yaitu:
1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan 

bencana.
2. Pengorganisasian, pengujian, dan pemasangan sistem peringatan dini.
3. Penyedian dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan 

dasar.
4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme 

tanggap darurat.
5. Penyiapan lokasi evakuasi.
6. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap 

tanggap darurat.
7. Penyedian dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pe-

Gambar 6.1 Pelatihan Siswa Dalam Kesiapsiagaan 

Menghadapi Bencana
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menuhan pemulihan sarana dan prasarana.

6.1 Parameter kesiapsiagaan sekolah
 Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi ujung tombak 
dalam perkembangan maupun membentuk karakter pada anak-anak baik 
itu tingkat SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) maupun 
SMA (Sekolah Menengah Atas). Apabila anak-anak ini diberikan porsi yang 
lebih terkait pendidikan bencana maka dengan sendirinya anak-anak 
tersebut akan terbentuk karakter dan sikap kesiapsiagaan yang lebih tinggi 
dalam menghadapi bencana di kemudian hari. 

  Pendidikan siaga bencana 
perlu segera dilakukan mengingat 
sebagian besar masyarakat In-
do   nesia hidup di daerah ra-
wan bencana. Komunitas seko-
lah merupakan salah satu 
pe  mangku kepentingan utama 
un   tuk kesiapsiagaan terhadap 
ben  cana alam. Komunitas se-
ko lah adalah agen perubahan 
yang sangat potensial untuk 
me nyebarluaskan pengetahuan 
ten tang fenomena alam serta 
me  motivasi masyarakat untuk 
me  ningkatkan kesiapsiagaan 
agar dapat mengurangi risiko 
ben cana.

   Kesiapsiagaan terhadap 
bencana alam idealnya telah di-

berikan sejak anak usia dini. Hal tersebut dapat dimanifestasikan sebagai 
program pendidikan yang didesain untuk menumbuhkan dan meningkat-
kan pengetahuan, pemahaman komunitas sekolah (termasuk institusi 
sekolah, guru dan siswa) mengenai kondisi alam sekitarnya dan ketrampil-

   Gambar 6.2 Kepanikan  Siswa SD 

Gambar 6.3 Kepanikan Siswa SMA
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an. Selanjutnya pendidikan tersebut dapat terus berkesinambungan de ngan 
berbagai bentuk pembelajaran sebagai wujud penguatan sekolah dalam 
mengurangi risiko bencana.
 Kajian untuk mengukur kesiapsiagaan sekolah yang dikembangkan 
untuk menggugah kesadaran seluruh pemangku kepentingan dalam bidang 
pendidikan baik individu maupun kolektif di sekolah dan lingkungan sekolah 
dalam hal kesiapsiagaan bencana, dapat dilakukan dengan menggunakan 5 
(lima) parameter (LIPI:2009).

a. Pengetahuan dan sikap
 Diibaratkan sebagai bangunan sekolah, parameter pengetahuan 
dan sikap diumpamakan sebagai pondasi dari bangunan sekolah tersebut. 
Parameter pengetahuan dan sikap haruslah kuat sebagai landasan bagi 
komunitas sekolah dalam mengantisipasi bencana alam. Pengetahuan 
tentang fenomena alam, seperti gempa bumi dan dan tsunami, dan 
kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana merupakan faktor yang 
penting. Karena itu untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa dan 
guru, sekolah harus memasukkan materi terkait kesiapsiagaan bencana 
ke dalam proses belajar mengajar.Sebagai acuan parameter pengetahuan 
dan sikap dapat dilihat, pertama, integrasi pendidikan PRB masuk kedalam 
kurikulum sekolah (pelajaran pokok, muatan lokal dan ekstrakulikuler) 
kedua, penyusunan standar kompetensi silabus, RPP kesiapsiagaan dan 
pelaksanaannya, dan ketiga peningkatan kapasitas dalam pemberian materi 
kesiapsiagaan dan ketersediaan bahan ajar.

b. Kebijakan
 Salah satu parameter yang memegang peranan penting dalam 
menwujudkan sekolah yang siaga bencana adalah kebijakan. Parameter ini 
menjadi acuan dan dasar hukum pelaksanaan berbagai kegiatan di sekolah. 
Capaian indikator parameter kebijakan dilakukan dengan memverifikasi 
surat/dokumen yang dimiliki yang menyatakan/menetapkan : 1) masuknya 
materi kesiapsiagaan terhadap bencana dalam proses belajar mengajar 
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di sekolah, 2) adanya latihan/simulasi evakuasi bencana yang dilakukan di 
sekolah secara reguler, 3) gugus/kelompok siaga bencana di sekolah, dan 4) 
adanya alokasi dana untuk kegiatan kesiapsiagaan di sekolah.

c. Rencana tanggap darurat
 Rencana tanggap darurat merupakan parameter kesiapsiagaan 
komunitas sekolah berkaitan erat dengan persiapan rencana dan tindakan 
dalam merespon kondisi sebelum pada saat dan pasca bencana. Kesiapan 
rencana tanggap darurat sekolah diindikasikan beberapa hal, yaitu rencana 
penyelamatan dan evakuasi serta pertolongan pertama, penyediaan atau 
pengamanan kebutuhan dasar sekolah, penyediaan peralatan evakuasi, 
serta latihan/simulasi evakuasi.

d. Mobilisasi sumber daya
 Mobilisasi sumber daya berkaitan dengan upaya sekolah dalam 
mengerahkan segenap kemampuan dan kapasitas yang dimiliki sekolah baik 
sarana-prasarana, perlengkapan dan pendanaan serta sumber daya manusia 
(warga sekolah). Tidak hanya dari segi materi saja, keberadaan sekolah 
ditengah-tengah masyarakat juga bisa memberikan nilai lebih dalam upaya 
meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan meningkatkan kerja 
sama yang melibatkan institusi pemerintah/non-pemerintah yang bergerak 
dalam bidang pengurangan risiko bencana. Mobilisasi sumber daya juga 
mencakup penyediaan peralatan untuk evakuasi, dan kebutuhan dasar/
logistik pertolongan pertama dan peringatan bencana.

e. Sistem peringatan bencana
 Sistem peringatan bencana memiliki arti penting dalam upaya pe-
ningkatan kesiapsiagaan bencana dilingkungan sekolah. Sistem pering at  an 
bencana pada lingkungan sekolah terkait dengan peralatan yang diguna kan 
sekolah dan tanda/bunyi yang mengisyaratkan kepada warga sekolah untuk 
dapat memberikan respon yang tepat pada saat bencana diperkirakan 
akan terjadi. Kajian tingkat kesiapsiaagan sekolah terhadap bencana telah 

BHUANA IL
MU P

OPULE
R



72 Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah dalam Menghadapi Bencana

diaplikasikan di banyak  sekolah  
di kota Banda Aceh sejak 2009 
yang didukung oleh UNESCO 
bekerjasama dengan LIPI, TDMRC, 
dan Dinas Pendidikan Kota Banda 
Aceh. Kemudian monitoring dan 
evaluasi yang dilakukan pa da ta-
hun 2011 memberikan gam bar-

an masih minimnya usaha-usaha 
yang dilakukan sekolah dalam 

upa ya pengurangan risiko bencana. Akan tetapi sekolah memiliki komit men 
yang tinggi untuk meningkatkan pengetahuan kebencanaan di masa yang 
akan datang.

6.2 Dampak bencana pada dunia pendidikan
 Bencana dapat berdampak pada melemahnya perekonomian 
dan ketahanan pemerintahan. Bencana juga dapat memberikan dampak 
pada dunia pendidikan. Kerugian pada elemen sekolah seperti guru dan 
murid, proses belajar mengajar, properti akibat bencana  mengakibatkan 
jutaan masa depan generasi muda  terancam. Terhentinya pendidikan 
aki bat bencana alam merupakan sebab utama dari keluarnya anak-anak 
dan generasi muda dari jalur pendidikan. Ditiadakannya hak mereka 
untuk mendapatkan pendidikan merenggut kesempatan mereka untuk 
mengembangkan diri untuk keluar dari kemiskinan dan marginalisasi.
 Bencana menyebabkan banyak sekolah yang rusak maupun han-
cur. Banyaknya sekolah yang hancur maupun rusak pada saat gempa dan 
Tsunami Aceh (2004), Gempa Yogyakarta (2006), Erupsi Gunung Merapi 
(2010), dan bencana alam lainnya mengakibatkan terhentinya kegiatan 
belajar mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa bencana tidak dapat 
dihindari akan tetapi komunitas dapat bersiap untuk mengurangi bahaya 
bencana. Olehkarena itu yang dapat dilakukan adalah mengelola bencana. 
Manajemen Risiko Bencana Berbasis Komunitas adalah pendekatan yang 

Gambar 6.4 Sistem Peringatan Dini Bencana Gempa 

Bumi
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mendorong masyarakat akar rumput untuk mengelola risiko bencana di 
tingkat lokal. Oleh sebab itu, pengenalan dan pengurangan risiko bencana 
harus dilakukan sejak dini. Pengurangan risiko bencana di sekolah adalah 
sangat pen- ting mengingat Indonesia termasuk negara yang rawan akan 
bencana (KPB, 2011). 

6.3 Model kesiapsiagaan komunitas sekolah dalam menghadapi erupsi 
Gunung Api Sinabung
 Pencapaian kesiapsiagaan bencana sangat penting terutama untuk 
daerah-daerah yang sering terjadi bencana. Pengalaman akan bencana 
alam yang berulang diyakini menjadi alasan untuk komunitas untuk lebih 
siap siaga. Kabupaten Karo adalah salah satu daerah yang berada di kaki 
Gunung Sinabung. Penelitian ini akan berguna bagi pembuat kebijakan, 
lembaga swadaya masyarakat, yayasan sosial, aparat pemerintahan, 
peneliti, dan komuitas sekolah untuk mendapatkan realita kesiapsiagaan 
bencana sekolah di daerah yang rawan akan bencana. Bencana di sekolah 
dapat didefinisikan sebagai segala kejadian yang mengakibatkan titik balik, 
seringkali penderitaan, tekanan, atau ketidakteraturan fungsi secara fisik 
dan atau psikologis (Reeves, Kanan et al, 2010). 
 Sekolah yang siaga bencana meliputi pengembangan prosedur 
dan tindakan dalam sekolah untuk memfasilitasi koordinasi dan respon 
yang sigap dan efektif ketika terjadi bencana (OSDFS, 2007). Sekolah siaga 
bencana mencakup juga pra-pembentukan pos komando, area evakuasi, 
tim bencana dan perannya, persiapan peralatan dan perlengkapan, simulasi 
dan praktek kesiapsiagaan dengan mitra dari multi lembaga (IFC, 2010). Hal 
ini berarti sekolah yang memiliki kesiapsiagaan adalah sekolah yang memiliki 
kemampuan untuk mengatasi bencana di lingkungan sekitarnya yang diukur 
dari rencana penanggulangan bencana (pra-bencana, bencana darurat, dan 
setelah bencana), logistik, keamanan di lingkungan belajar, infra- struktur, 
sistem darurat, prosedur operasional yang telah distandarkan, dan sistem 
peringatan dini (KPB, 2011).
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 Federal Emergency Management Agency (FEMA) membagi tanggung 
jawab kepala sekolah, guru, tenaga administratif dan pihak lainnya yang 
terkait di kesiapsiagaan sekolah dalam Multi-Phase Comprehensive Safe 
School Plans (FEMA, 2011). Kemampuan setiap personil sangat berpengaruh 
meningkatkan kesiapsiagaan. Inter-Agency Network for Education in 
Emergencies (INEE) pada Planning in an Emergency Checklist mencantumkan 
standar minimum untuk sekolah dalam menanggulangi bencana. Pendidikan 
mengenai bencana perlu dimasukan ke dalam sistem pendidikan, kurikulum 
dan pengajaran, serta kesinambungan pendidikan dalam situasi bencana 
(INEE, 2004). 
 Melalui pendidikan diharapkan agar upaya pengurangan risiko 
ben cana dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat dikenalkan 
secara lebih dini kepada seluruh peserta didik, dengan mengintegrasikan 
pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum sekolah. Upaya 
di atas sejalan dengan salah satu butir dalam Hyogo Framework for Action 
bahwa prioritas pengurangan risiko bencana perlu dimasukkan ke dalam 
sektor pendidikan (Kementrian Pendidikan Nasional, 2010).
 Tujuan sekolah memiliki kesiapsiagaan adalah menciptakan ke- 
siapsiagaan dan budaya aman di lingkungan sekolah serta membangun 
kekuatan setiap elemen sekolah untuk Pengurangan Risiko Bencana–PRB 
(KPB, 2011). Dalam perkembangannya, empat parameter ditetapkan sebagai 
parameter kesiapsiagaan sekolah, yaitu: 1. Sikap dan tindakan; 2. Kebijakan 
sekolah; 3. Perencanaan kesiapsiagaan; dan 4. Mobilisasi sumber daya.
 Menurut Sutton dan Tierney (2006), dimensi kunci kegiatan ke- 
siapsiagaan antara lain (1) pengetahuan bahaya; (2) manajemen, arah, dan 
koordinasi operasi darurat; (3) perjanjian respons formal dan informal; 
(4) akuisisi sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi 
darurat dapat dilakukan dengan lancar; (5) perlindungan keselamatan hidup; 
(6) perlindungan hak milik; (7) pemulihan fungsi utama; dan (8)  rencana 
kegiatan pemulihan.
 Menurut ISDR/UNESCO, (2006) parameter faktor kritis kesiapsiaga-
an untuk mengantisipasi bencana alam adalah pengetahuan dan sikap 
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terhadap risiko bencana, kebijakan atau panduan untuk kesiapsiagaan, 
rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, dan mobilisasi 
sumber daya.   
 Pengetahuan merupakan faktor utama dan menjadi kunci untuk 
kesiapsiagaan. Pengetahuan yang dimiliki biasanya dapat mempengaruhi 
sikap, perilaku, dan kepedulian untuk siapsiaga dalam mengantisipasi 
bencana.
 Menurut Perry dan Lindell (2003), pedoman pertama untuk pe-
rencanaan kesiapsiagaan adalah bahwa hal itu harus didasarkan pada 
pengeta- huan yang akurat tentang ancaman dan respons masyarakat. 
Variabel yang digunakan dalam mengukur tingkat kesiapsiagaan komunitas 
sekolah di sekitar Gunung Sinabung Kabupaten Karo, adalah pengetahuan, 
sikap, dan tindakan sebagai respons masyarakat berdasarkan konsep 
kesiapsiagaan yang dikemukakan oleh Sutton dan Tierney (2006).
Inisiasi program kesadaran gunung berapi di daerah rawan bahaya gunung 
berapi sangat penting, terutama karena jumlah penduduk yang tinggal di 
dekat gunung berapi aktif meningkat.
 Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak terkait dan penelitian di 
lapangan diperoleh berbagai faktor yang menentukan dalam kesiapsiagaan 
komunitas sekolah menghadapi bencana erupsi gunung Sinabung. Adapun 
faktor tersebut antara lain,  faktor; (1) manusia,  (2) peralatan dan (3) ke-
bijakan. Dari ketiga faktor tersebut selanjutnya dikembangkan dan di peroleh 
informasi tentang sub faktor seperti, kurangnya pengetahuan, minimnya 
pemahaman, kesadaran, kebijakan, kurikulum, minimnya ke tersediaan buku 
ajar, dan tidak tersedianya alat transportasi, kurangnya mendapat training 
yang bersifat teknis, dan lemahnya koordinasi kepala sekolah dengan pihak 
luar. 
 Menurut Sutton dan Tierney (2006) kunci kegiatan kesiapsiagaan 
antara lain koordinasi antar kelembagaan. Dari Gambar 5.4 memberikan 
informasi bahwa koordinasi kepala sekolah dan lembaga luar  merupakan 
faktor yang mempunyai nilai driver power paling tinggi, sehingga elemen ini 
dapat menjadi pendorong keberhasilan faktor-faktor yang lain, yaitu belum 
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adanya kebijakan sekolah yang berpihak pada kesiapsiagaan menghadapi 
bencana erupsi gunung Sinabung. Kebijakan sekolah merupakan parame-
ter kesiapsiagaan sekolah. Koordinasi antara kepala sekolah dengan 
lembaga luar sekolah seperti BPBD, Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan lembaga-
lembaga kebencanaan lainnya akan dapat mendorong lahirnya kebijakan 
sekolah yang akan berpengaruh akan terjadinya perubahan kurikulum  dan 
penyediaan buku ajar yang terkait dengan bencana erupsi Gunung Api 
Sinabung.
 Dengan adanya koordinasi pihak kepala sekolah dengan lembaga 
luar maka kepala sekolah akan dapat kemudahan dalam berbagai fasilitas 
dan edukasi tentang kebencanaan. Menurut (INEE,2004), pendidikan 
mengenai bencana perlu dimasukan ke dalam sistem pendidikan, ku-
rikulum dan pengajaran, serta kesinambungan pendidikan dalam situasi 
bencana. Melalui koordinasi kepala sekolah dengan berbagai lembaga 
seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) juga akan memudahkan pengadaan buku 
ajar, pengintegrasian kurikulum serta penyediaan sarana transportasi jika 
terjadi bencana erupsi gunung Sinabung. Pengintegrasian kurikulum dan 
penyediaan buku ajar khususnya tentang kebencanaan akan meningkat-
kan pengetahuan sekaligus pemahaman serta kesadaran. Pengetahuan 
merupakan faktor parameter penting dalam kesiapsiagaan (ISDR/
UNESCO,2006). Pengetahuan yang dimiliki biasanya dapat mempengaruhi 
sikap, peilaku dan kepedulian untuk siapsiaga dalam mengantisipasi ben-
cana.  Peningkatan pemahaman tentang kebencanaan ini akan meningkat-
kan semangat dalam pelatihan simulasi kebencanaan. Gambar 5.4 menjelas-
kan sebuah Model Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah Dalam Menghadapi 
Erupsi Gunung Api Sinabung. Pengumpulan data untuk pembuatan model 
ini dilakukan melalui survei di sejumlah sekolah di kawasan gunung Sinabung 
pada tahun 2018 yang lalu.
 Dari uraian pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan 
bahwa dalam rangka meminimalisir risiko yang dapat terjadi dari bencana 
erupsi gunung Sinabung terdapat 9 sub faktor yang dapat mempengaruhi 
peningkatan kesiapsiagaan komunitas sekolah. Adapun subfaktor tersebut 
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antara lain seperti: kurangnya pengetahuan, minimnya pemahaman, 
kesadaran, kebijakan, kurikulum, minimnya ketersediaan buku ajar,  dan 
tidak tersedianya alat transportasi, kurangnya mendapat training yang 
bersifat teknis, dan lemahnya koordinasi kepala sekolah dengan pihak luar. 
 Berdasarkan hasil penilaian maka dapat diketahui faktor kunci dalam 
peningkatan kesiapsiagaan menghadapi erupsi Gunung Aapi Sinabung, 
yaitu faktor koordinasi. Selanjutnya dapat disarankan bagi kepala sekolah 
untuk meningkatkan koordinasi selain dengan BNPB juga dengan lembaga 
luar sekolah seperti lembaga yang konsen dengan bantuan kebencanaan 
seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan lain-lain.

Gambar 6.5 Model Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah Dalam Menghadapi Erupsi Gunung Api 

Sinabung
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GLOSARIUM
• Aerosol: partikel zat yang ada di udara yang bisa berupa debu, kabut, 

awan, atau asap.
• Aliran konveksi: arus yang terbentuk akibat pemuaian benda cair, padat, 

atau gas karena naiknya suhu. Arus konveksi di dalam mantel bumi 
dapat menggerakkan lempeng-lempeng kulit bumi, sehingga mengubah 
permukaan bumi.

• Andisol: tanah yang berkembang dari bahan vulkanik seperti abu vulkan, 
batu apung, silinder, lava dan sebagainya, dan atau bahan volkanik 
lastik yang fraksi koloidnya didominasi oleh mineral “short range order” 
(alofan, imogolit, ferihidrit) atau kompleks Al-humus.

• Awan panas: hasil letusan yang mengalir bergulung seperti awan.
• Back arc: bagian paling belakang dari rangkaian busur tektonik yang 

relatif paling stabil dengan topografi yang hampir seragam berfungsi 
sebagai tempat sedimentasi.

• Bahaya: suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan 
terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa atau kehilangan harta 
benda. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana maupun tidak. Bahaya 
dianggap sebuah bencana (disaster) apabila telah menimbulkan korban 
dan kerugian.

• Bencana: peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, 
baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia 
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

• Divergen: Pergerakan lempeng yang saling menjauh dan membentuk 
kerak bumi baru.

• Efflata: material padat yang berasal dari batu-batuan di sekitar kawah 
yang ikut terlempar ketika terjadi letusan gunung api.
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• Entisol: jenis tanah baru yang belum terbentuk secara sempurna dan 
masih menunjukan bahan asal pembentukannya berupa bahan induk.

• Episenter: titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas atau di 
bawah kejadian lokal yang memengaruhi permukaan bumi. Episenter 
terletak di atas permukaan bumi, di atas lokasi gempa.

• Efusif: peristiwa keluarnya magma ke permukaan bumi yang tidak 
disertai dengan terjadinya ledakan karena gasnya kurang kuat.

• Eksplosif: salah satu jenis erupsi yang terjadi pada gunung berapi, 
dimana magma yang menerobos celah-celah kerak bumi mendapat 
tekanan yang begitu kuat sehingga magma tersebut keluar dengan cara 
meledak atau meletus.

• Erupsi: proses keluarnya material-material dari dalam bumi dan 
fragmen-fragmen batuan yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi.

• Fore arc: daerah yang berbatasan langsung dengan zona tumbukan atau 
sering di sebut sebagai zona aktif akibat patahan yang biasa terdapat di 
darat maupun di laut.

• Freatik: proses keluarnya magma ke permukaan bumi karena pengaruh 
uap yang disebabkan sentuhan air dengan magma baik secara langsung 
ataupun tidak langsung. 

• Gas vulkanik: gas yang dikeluarkan gunung berapi pada saat meletus.
• Gempa bumi: getaran-getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat 

pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan 
gelombang seismik.

• Geologi: Ilmu yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat 
fisik, sejarah, dan proses pembentukanya.

• Gloedlawine: abu panas gunung api yang dibawa angin, dan mem-
bahayakan bagi kehidupan yang dilaluinya.

• Gloedwolk: Awan Panas.
• Graben: Rekahan paralel yang mengakibatkan amblasnya blok di antara 

rekahan.
• Hidroklastika: batuan gunung api bertekstur klastika sebagai hasil 
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letusan uap air (letusan freatik, hidrothermal) yang membongkar batuan 
tua di atasnya.

• Hotspot: area vulkanik yang dihasilkan dari mantel yang secara anomali 
lebih panas dibanding mantel di sekitarnya.

• Hujan abu: material yang sangat halus yang disemburkan ke udara saat 
terjadi letusan.

• Kaldera: kawah gunung api yang sangat besar yang terjadi karena 
puncak gunung terpancung oleh erupsi eksplosif yang dahsyat atau 
karena runtuhnya puncak gunung akibat erupsi efusif.

• Kapasitas: kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi 
tertentu dengan sumber daya yang tersedia (fisik, manusia, keuangan 
dan lainnya).

• Kerentanan: rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya 
(baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat 
menimbulkan bencana (disaster) atau tidak.

• Kesiapsiagaan: serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah 
yang tepat guna dan berdaya guna.

• Konvergen: Pergerakan lempeng yang menunjam ke bawah lempeng 
lainnya, menyebabkan lempeng yang menunjam meleleh.

• Lahar: aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, 
pasir dan kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung 
api.

• Lava: cairan larutan magma pijar yang mengalir keluar dari dalam bumi 
melalui kawah gunung api atau melalui celah (patahan) yang kemudian 
membeku menjadi batuan yang bentuknya bermacam-macam.

• Liquefaction: fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak 
jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan, 
misalnya getaran gempa bumi atau perubahan ketegangan lain secara 
mendadak, sehingga tanah yang padat berubah wujud menjadi cairan 
atau air berat.

• Litosfer: lapisan batuan yang menjadi kerak atau kulit bumi.
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• Longsor: peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan 
atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan 
atau gumpalan besar tanah.

• Magma: batuan-batuan cair yang terletak di dapur magma di bawah 
permukaan bumi.

• Magma chamber: kolam besar dari batuan cair di bawah permukaan 
bumi.

• Mid oceanic ridge: rantai gugusan gunung api di bawah laut di mana 
kerak bumi baru terbentuk dari leleran magma dan aktivitas gunung 
berapi.

• Mitigasi bencana: serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, 
baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 
kemampuan menghadapi ancaman bencana.

• Oxisol: tanah tua yang telah mengalami pelapukan tingkat lanjut 
sehingga mineral mudah lapuknya tinggal sedikit.

• Piroklastik: hasil letusan gunung berapi yang bergerak dengan cepat dan 
terdiri dari gas panas, abu vulkanik dan bebatuan.

• Reservoir: suatu tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi.
• Risiko bencana: potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana 

pada suatu wilayah dan  kurun waktu tertentu yang dapat berupa 
kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, 
kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyaraka 
akibat kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah 
yang bersangkutan.

• Seamount: gunung di dasar laut dengan lereng yang curam dan 
berpuncak runcing serta kemungkinan mempunya tinggi sampai 1 km 
atau Lebih tetapi tidak sampai ke permukaan laut.

• Seismik: rambatan energi yang disebabkan karena adanya gangguan di 
dalam kerak bumi, misalnya adanya patahan atau adanya ledakan.

• Seismograf: sebuah perangkat yang mengukur dan mencatat gempa 
bumi. Pada prinsipnya, seismograf terdiri dari gantungan pemberat dan 
ujung lancip seperti pensil.
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• Skala Richter: logaritma (basis 10) dari amplitudo maksimum, yang 
diukur  dalam satuan mikrometer, dari rekaman gempa oleh instrumen 
pengukur gempa (seismometer) Wood-Anderson, pada jarak 100 km 
dari pusat gempanya.

• Slab pull: bagian dari gerakan lempeng tektonik yang disebabkan oleh 
subduksi.

• Subduksi: zona yang terdapat pada batas antar lempeng yang bersifat 
konvergen.

• Tektonik: jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng 
plat tektonik.

• Transform: Pergerakan lempeng yang bergesekan satu sama lain secara 
horizontal dan kebanyakan terjadi di dasar samudra.

• Tremor: getaran yang terjadi akibat bergeraknya sebuah patahan secara 
dikit demi sedikit. Pada umumnya getaran ini tidak mengakibatkan 
adanya gerakan yang mendadak, namun tetap membuat bumi bergetar.

• Tsunami: salah satu bencana alam yang dahsyat yang diakibatkan oleh 
peristiwa tektonisme di bawah laut.

• Ultisol: tanah dengan horizon argilik atau kandik bersifat masam dengan 
kejenuhan basa rendah.

• Volcanic arc: jalur pegunungan aktif di Indonesia yang memiliki topografi 
khas dengan sumber daya alam yang khas juga.

• Volcano Explosive Index (VEI): skala yang digunakan untuk mengukur 
kekuatan dan besaran relatif letusan gunung.

• Viscositas: ukuran kekentalan suatu fluida yang menunjukkan besar 
kecilnya gesekan internal fluida.

• Vulkanisme: peristiwa keluarnya magma dari litosfer ke permukaan 
bumi.

• Vulkanolog: ahli vulkanologi.
• Vulkanologi: studi tentang gunung berapi, lava, magma, dan fenomena 

geologi yang berhubungan.
• Recturibus a volum as exercid emolore cus aut et qui ut verae non 

reperitatia dolupta spicien ihicto blatem il ipsamet doluptas sus, quam 
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quam ipiene nate am ea dolorporion pa quatioratur modist quam aut 
harchilictem volupta erferoriatur as ium volectur, ime sustrumquis apera 
quidicae dolupietus et, nus, temolor itincim nam quosante mossimet ent.

• Otas exerem conseque et alibus.
• Dolorehenis volum dolectem. Illanto es porpore hendaecest et veni 

ditibearia dolorro quibusda ea des delit re nonse vel is delicipsam nuscips 
aessinimus eum simet volorro imagnimenti bla comnimo con pliti
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