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1. PENDAHULUAN 

Secara geografis, kepulauan Indonesia berada di antara 6  LU dan 11  LS serta di antara 95  BT dan 
141  BT dan terletak pada perbenturan tiga lempeng kerak bumi yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, 
dan lempeng India Australia. Ditinjau secara geologis, kepulauan Indonesia berada pada pertemuan 2 
jalur gempa utama, yaitu jalur gempa Sirkum Pasifik dan jalur gempa Alpide Transasiatic. Karena itu, 
kepulauan Indonesia berada pada daerah yang mempunyai aktivitas gempa bumi cukup tinggi.  

Pada beberapa tahun terakhir ini bencana alam akibat gempa bumi makin sering terjadi di Indonesia. 
Tidak bisa dilupakan gempa bumi di Laut Flores 12 Desember 1992 (Ms=7,5), Lampung 16 Februari 
1994 (Ms=7,2), Banyuwangi 3 Juni 1994, Bengkulu 4 Juni 2000, Pulau Alor 24 Oktober – 15 Nopember 
2004 (Ms=7,3), Nabire 6 Pebruari 2004 (Ms=6,9) dan 26 Nopember 2004 (Ms=6,4) yang menimbulkan 
korban jiwa dan kerugian harta penduduk yang cukup besar.  Gempa terakhir yang sempat tercatat 
terjadi pada 26 Desember 2004 dengan pusat gempa di lepas pantai barat Propinsi Nangroe Aceh 
Darussalam (Ms=8,9). Gempa tersebut telah memicu gelombang Tsunami yang dampaknya terasa di 11 
negara Asia dengan jumlah korban diperkirakan tidak kurang dari 80.000 jiwa. 

 
 

PETA TEKTONIK KEPULAUAN INDONESIA 

 
Gambar 1.  Peta tektonik kepulauan Indonesia, tampak zona subduksi dan sesar aktif 

 
Penyebab utama bencana dan kerusakan terhadap lingkungan hidup adalah gaya inersia yang 
ditimbulkan oleh goncangan gempa dan berakibat merobohkan bangunan-bangunan yang tidak didesain 
tahan gempa. Sementara penyebab ikutan gempa berupa: 
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a). Tsunami yang menghancurkan dan menghanyutkan bangunan-bangunan ringan di desa-desa atau 

dusun-dusun di tepi pantai. 
b). Perubahan struktur perlapisan tanah yang menggambarkan adanya penurunan dan proses 

likuifaksi. 
c). Longsoran di daerah perbukitan. 
 
Berdasarkan jenis kerusakan akibat gempa bumi, yang paling banyak menimbulkan korban jiwa adalah 
tsunami dan gaya-gaya inersia yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Sehubungan dengan uraian tersebut 
di atas, maka untuk menanggulangi bencana akibat gempa bumi dan bencana ikutannya, perlu disusun 
suatu petunjuk teknik penanggulangan bencana gempa di Indonesia. Tercakup di dalamnya pengkajian 
ulang terhadap Peta Zona Gempa yang telah digunakan oleh berbagai instansi di Indonesia untuk 
keperluan perancangan infra struktur tahan gempa. 

 
 
2. PETA ZONA GEMPA  
 
Berdasarkan hasil analisis terhadap data gempa bumi yang tercatat selama 100 tahun pengamatan 
terakhir, dapat disusun peta zona gempa yang didalamnya sudah tercakup frekuensi kejadian gempa 
dan skala besaran gempa sesuai dengan zona kegempaannya.  

Peta Zona gempa adalah peta yang menggambarkan besarnya koefisien gempa pada suatu daerah 
yang sesuai dengan besaran kegempaannya. 
 
Untuk keperluan perencanaan dan perancangan infrastruktur di Indonesia, telah disusun Peta Zona 
Gempa dengan menerapkan fungsi rayapan gelombang gempa Fukushima dan Tanaka (1990):  
 

log PHA  = 0,41 MS  - log (r+0,030 x SM41.010 ) - 0,0033r + 1,28     ....................................... (1) 
 

serta Joyner dan  Boore (1993): 
 
log Y  = b1 + b2 (M – 6) + b3 (M – 6)2 + b4r + b5 log (r) + b6 GB + b7 GC ..................................         (2) 
 
r = (d + h2) 1/2              ............................................................................................................ (3) 

 
dengan: 

PHA  =  percepatan gempa horisontal maksimum (gals), 
MS  =  magnitudo, 
b1  =   - 0,105 ; b2 = 0,229 ; b3 = 0 ; b4 = 0 ; b5 = - 0,778 ; b6 = 0,162 ;  
b7  =  0,251 ; 
d, ∆  =  jarak episentrum (km), 
h   =  kedalaman gempa, diambil 30 km, 
r =  jarak hiposentrum terdekat. 

 
 

Tabel 1  Kelas batuan yang bergantung pada cepat rambat 
gelombang geser batuan  

 
Kelas batuan vs (m/s) pada kedalaman 30 m GB GC 

A - Padat > 750 0 0 

B - Medium 360 - 750 1 0 

C - Lunak 180 - 360 0 1 
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Untuk pembuatan Peta Zona Indonesia digunakan batuan C dikarenakan secara umum batuan di 
Indonesia termasuk batuan lunak. 
 
Dalam pembuatan peta, sumber gempa pada zona subduksi diperoleh dengan menggunakan data 
kejadian gempa untuk interval Ms= 4,5; Ms= 5,5; Ms= 6,5; Ms= 7,5  yang teramati selama 100 tahun 
pengamatan. Data sesar aktif yang digunakan untuk analisis resiko gempa terdiri dari 14 segmen untuk 
Sumatera, 2 segmen untuk Jawa dan 8 segmen untuk Papua. 
 
Selanjutnya, perhitungan dilakukan pada berbagai koordinat yang penting di wilayah Sumatera, Jawa, 
Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya, untuk mendapatkan 
peta kontur percepatan gempa maksimum boleh jadi di permukaan tanah atau batuan dasar untuk 
perioda ulang 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 dan 10000 tahun.  
 
Hasil perhitungan untuk setiap koordinat dalam peta Zona Gempa Indonesia yang dihasilkan masih 
berupa percepatan gempa maksimum yang belum terkoreksi oleh pengaruh jenis tanah setempat. Untuk 
aplikasi dalam desain bangunan tahan gempa masih perlu dikoreksi oleh pengaruh jenis tanah setempat 
menggunakan persamaan:  
 

ad  = v . ag      ......................................................................................................................... (4) 
  

dengan  

v  =  faktor koreksi pengaruh jenis lapisan batuan setempat. 
ag   =  percepatan gempa maksimum hasil perhitungan pada suatu koordinat dan perioda ulang 

tertentu.   
 
Untuk memudahkan penggunaan, telah disusun Peta Zona Gempa Indonesia sebagai peta dasar untuk 
perencanaan bangunan tahan gempa. Peta ini diperoleh dengan menerapkan nilai percepatan gempa 
maksimum di permukaan tanah untuk semua koordinat pulau-pulau yang dianalisis dengan perioda 
ulang, T = 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 dan 10000 tahun. Dalam analisis sebagai percepatan 
gempa dasar digunakan besar percepatan gempa maksimum tanah di permukaan kota Jakarta yang 
berada pada koordinat 106,80 BT dan 5,80 LS.  
 
Hasil analisis dituangkan dalam 2 buah Peta Zona Gempa Indonesia yang dipresentasikan pada Gambar 
2 dan 3. Gambar 2 merupakan hasil analisis menggunakan persamaan rayapan gelombang gempa 
Fukushima dan Tanaka (1990), sedangkan Gambar 3 merupakan hasil analisis menggunakan 
persamaan rayapan gelombang gempa Joyner dan Boore (1993).  
 
Peta pada Gambar 2 menghasilkan nilai percepatan koefisien gempa yang lebih besar (10–15%) 
dibandingkan nilai percepatan koefisien gempa dengan mempergunakan peta pada Gambar 3 pada 
zona yang sama.  
 
Oleh karena itu dianjurkan untuk menggunakan Peta Zona Gempa Indonesia seperti pada Gambar 2 
karena memberikan nilai percepatan koefisien gempa yang konservatif dan aman namun tidak 
berlebihan terhadap hasil desain.  
 
 

3. CARA PENGGUNAAN PETA ZONA GEMPA INDONESIA  
 

1). Dalam peta Zona Gempa Indonesia yang dipresentasikan pada Gambar-gambar  2 dan 3, wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam 6 Zona Gempa  A, B, C, D, E dan F. Pembagian 
dilakukan dengan memperhatikan kondisi besarnya skala gempa yang mungkin terjadi. Di samping 
pembagian zona, pada peta juga diberikan garis-garis kontur koefisien zona gempa.   

2). Percepatan gempa desain untuk suatu bangunan di lokasi tertentu di Indonesia dapat diperoleh 
dengan terlebih dahulu menentukan koordinat rencana lokasi bangunan di peta dengan tujuan 
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untuk mendapatkan koefisien zona gempa, Z. Z dapat diperoleh langsung dari kontur koefisien 
zona gempa atau dapat ditentukan pula dari kisaran (nilai rata-rata atau maksimum) koefisien zona 
gempa yang tertera pada tabel koefisien zona pada peta. 

3). Tentukan nilai percepatan gempa dasar ac (g) sesuai dengan periode ulang T (tahun) yang 
dipersyaratkan dalam kriteria desain bangunan yang dirancang.  

4). Tentukan jenis tanah/batuan di lokasi rencana bangunan guna mendapatkan nilai periode 
predominan, Ts dan selanjutnya nilai faktor koreksi jenis tanah, v yang sesuai untuk jenis 
tanah/batuan di lokasi rencana bangunan. Untuk memandu penentuan jenis tanah, gunakan hasil 
penyelidikan geoteknik (Uji Penetrasi Standar, SPT atau Geofisik). 

Sebagai panduan, nilai perioda predominan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 
berikut : 

Ts    =    1,25 Tp               …………...….............................................................…………………………..(5) 

 Tp   = ∑
=






n

1i siv
iH4          ………………..….…………………...................................................…………(6) 

dengan vs dihitung menggunakan persamaan 7 atau 8, atau diuji di laboratorium menggunakan uji 
kolom resonansi (resonant column test), atau diuji di lapangan. 
 
vs  = 100 N1/3 ; untuk tanah kohesif               …...….………………………….......................……….(7) 
vs    =   80 N1/3 ;  untuk  tanah nonkohesif       …….……….......................…………………………… (8) 
 
dengan : 
Tp   : perioda predominan perlapisan tanah dengan regangan kecil (detik), 
Hi   : tebal perlapisan ke i (m), 
vsi   : cepat rambat gelombang geser pada lapisan tanah ke i (m/detik), 
N   : nilai uji penetrasi standar (SPT), 
n       : jumlah lapisan. 

5). Hitung percepatan gempa terkoreksi ad dengan rumus ad = Z . ac . v, sedangkan koefisien gempa   
k = ad/g, dengan g = percepatan gravitasi. Nilai koefisien percepatan gempa ini yang harus 
digunakan untuk perhitungan stabilitas dan kekuatan bangunan tahan gempa. 

 
 
4. GELOMBANG TSUNAMI 
 
Seperti telah disinggung dalam uraian terdahulu, gelombang Tsunami yang dipicu oleh gempa bumi 
merupakan bahaya ikutan yang dapat menghancurkan dan menghanyutkan bangunan-bangunan di tepi 
pantai. Berkaitan dengan potensi bencana Tsunami, pada Gambar 4 dipresentasikan Peta Zona 
Tsunami Indonesia. Peta disusun dengan memperhatikan lokasi suatu daerah dalam kaitan terhadap 
peluang terjadinya Tsunami akibat gempa dengan periode ulang gempa 100 tahun. Dalam peta, Wilayah 
Indonesia dibagi dalam 5 Zona Rawan Bencana Tsunami yang disusun berdasarkan analisis data yang 
berhasil dikumpulkan hingga tahun 1996. Peta tersebut akan segera diperbaharui sesuai dengan data 
kejadian Gempa dan Tsunami terbaru. 

Guna mengurangi bahaya akibat terjadinya energi gelombang Tsunami, untuk pengembangan daerah-
daerah yang berada pada Zona 1, 2, 3 dan 4 disarankan agar  menempatkan permukiman pada lahan 
dengan elevasi lebih tinggi  daripada elevasi aman. Elevasi aman disini adalah: 

Elevasi aman = Elevasi Muka Air Laut Rerata + Desain Tinggi Rayapan Tsunami. 

Jika karena alasan tertentu pada daerah rawan Tsunami perlu dibangun suatu infrastruktur yang 
terpaksa harus ditempatkan di tepi pantai, maka bangunan dan bagian-bagiannya secara keseluruhan 
maupun bagian per bagian perlu dirancang aman terhadap desain tinggi gelombang Tsunami sesuai 
Zona Bahaya Tsunami untuk daerah tersebut.   
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Untuk mengurangi bahaya Tsunami, pada daerah yang dikembangkan tersebut perlu dilengkapi dengan 
alternative prasarana berupa: 

1) Pagar pepohonan di pantai (Green–belt).  
Pagar pepohonan ini disarankan ditanam pada jarak ± 100 m dari tepi pantai, jarak antar pohon 1 – 
1,5 m dan ditanam secara acak dengan lebar pagar pepohonan (green-belt)   50 m. Jenis pohon 
yang ditanam adalah jenis tanaman keras yang dapat tumbuh di lingkungan pantai.  

2) Pembuatan tanggul penahan rayapan Tsunami. 
Berdasarkan hasil uji model fisik di laboratorium dapat diketahui bahwa dengan tanggul setinggi 2 – 
3 m yang ditempatkan sejajar pantai pada jarak 75 – 100 m dari tepi pantai dapat menahan 
rayapan gelombang Tsunami hingga setinggi 4 m dengan sedikit limpasan. 

 
 
5. PENUTUP 
 
Dalam pengembangan Peta Zona Gempa Indonesia ini telah dilakukan analisis dengan 
memperhitungkan peluang terjadinya gempa dengan variasi kala ulang antara 10 tahun sampai 10.000 
tahun. Hal ini memberikan kemudahan dalam penggunaan untuk semua jenis struktur bangunan, baik 
bangunan hidraulik (bendungan, bendung dan sebagainya), bangunan gedung, jalan dan jembatan, 
maupun pelabuhan udara dan laut.  

Di samping kelebihan tersebut, dalam penyusunan peta juga telah digunakan data sesar aktif dan data 
kejadian gempa yang tercatat terjadi pada zona subduksi pada kurun waktu tahun 1900 - 2002.  Atas 
dasar hasil analisis tersebut dapat dikemukakan bahwa Peta Zona Gempa Indonesia yang 
dikembangkan ini diharapkan tidak ketinggalan zaman hingga lebih kurang 10 tahun mendatang. 

Hasil analisis perbandingan terhadap peta-peta zona gempa terdahulu menunjukkan bahwa Peta Zona 
Gempa Indonesia yang dikembangkan ini memberikan nilai percepatan gempa maksimum di batuan 
dasar yang moderat. Hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan peta dalam desain tidak akan 
menghasilkan struktur yang lemah terhadap kemungkinan gempa (under design) atau berlebihan (over 
design). 

Namun demikian perlu diakui bahwa rumus empiris yang digunakan untuk menentukan percepatan 
gempa maksimum di permukaan tanah atau batuan dasar masih berasal untuk kondisi gempa di Jepang 
dan Amerika Serikat. Hal ini terpaksa dilakukan karena rumus untuk kondisi gempa di Indonesia belum 
ada. Apabila jumlah alat pencatat percepatan gempa (accelerograph) yang terpasang di Indonesia sudah 
cukup banyak, maka rumus empiris yang diperlukan untuk menentukan percepatan gempa maksimum di 
permukaan tanah atau batuan dasar dapat diturunkan berdasarkan kondisi nyata di Indonesia dan Peta 
Zona Gempa Indonesia dapat disempurnakan lebih lanjut.  
 
 
 



PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR 

PETA ZONA GEMPA INDONESIA SEBAGAI ACUAN DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN BANGUNAN 

 
9

DAFTAR PUSTAKA  
 
 
BENDER, B.; PERKINS, D.V., “Seisrisk III: A Computer Program For Seismic Hazard Estimation“, US. 
Geological Survey, Bulletin no. 1772. 
 
BECA CARTER HOLLINGS & FERNER (1979), “Indonesian Earthquake Study“, Vol I  through VII. 
 
BOLT, B.A.; ABRAHAMSON, N.A. (1982), “New Attenuation Relation for Peak and Expected 
Acceleration of Strong Ground Motion”, Bull. Seism. Soc. Am., Vol. 72., No. 6, Dec. pp 2307-2321. 
 
BOORE, D.M..; JOYNER, W.B. (1982), “The Emperical Prediction of Ground Motion”, Bull. Seism. Soc. 
Am., Vol. 72. , No. 6, Dec. pp 843-860. 
 
CAMPBELL, K.W. (1981), “Near Source Attenuation of Peak Horizontal Acceleration“, Bull. Of Seism. 
Soc. Am, Vol. 71, No. 6, Dec. pp 2039-2070. 
 
CORNELL, C.A. (1968), “Engineering Seismic Risk Analysis“, Bull Of Seism. Soc. Of America, Vol. 58, 
No. 5. pp 1583-1606. 
 
Dirjen. Pengembangan Pedesaan (1999), “Penentuan beban gempa pada Bangunan Pengairan”, Dept. 
Kimpraswil.  
 
ENGKON, K. KERTAPATI (1999), ”Probabilistic Estimate Of Seismic Ground Hazard in Indonesia”,  
Konferensi Nasional Rekayasa Kegempaan, November 4-5 , tahun 1999, ITB, Bandung. 
 
FIRMANSYAH, J and MASYUR IRSYAM (1999), “Development of Seismic Hazard Map For Indonesia“, 
Konferensi Nasional Rekayasa Kegempaan, November 4-5, tahun 1999, ITB, Bandung.  
 
FUKUSHIMA, Y.; TANAKA, T. (1990), “A New Attenuation Relation For Peak Horizontal Acceleration Of 
Strong Motion In Japan”, Bull. Seism. Soc. Am., 80 (4): 757-783.  
 
JOYNER, W.B; BOORE, D.M. (1982),” Prediction of Earthquake Response Spectra”, 51 st Annual 
Convention, SEAOC, Sept. 30- Oct. 2, 1982, Sacramento, CA, Proceedings, pp 359-375. 
 
KRAMER, S.L. (1996), “Geotechnical Earthquake Engineering”, Prentice Hall. 
 
NAJOAN, Th.F., SOEROSO, D. dan RUKHIJAT, S.(1996), “Peta Zona Gempa Dan Cara 
Penggunaannya Sebagai Usulan Dalam Perencanaan Bangunan Pengairan Tahan Gempa“, Jurn. 
Litbang Air, no. 36, Th.II-KW1 (1996). 
 
NAJOAN, Th.F. dkk (1999), ”Peta Zona Gempa untuk Penentuan Percepatan Gempa Maksimum di 
Permukaan Tanah untuk Desain Bendungan“, Konferensi Nasional Rekayasa Kegempaan, Novembe. 4-
5, tahun 1999, ITB, Bandung. 
 
NAJOAN, Th.F. (2004), “Frekuensi Kejadian Gempa Di Indonesia Sebagai Acuan Untuk Analisis Risiko 
Gempa “, Seminar Nasional Hari Air Sedunia, Jakarta Maret 2004. 
 
SHAH, C.H., and BOEN, T.  (1996), “Seismic Hazard Model For Indonesia”. 
 
WELLS, D.L.; Coppersmith, K.J.(1994) , “New Emperical Relationship among Magnitude, Rupture 
Length, Rupture Width, Rupture Area And Surface Displacement“, Bull Seism. Soc. Am. 84(4).  
 
 
 


