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Masa Tanggap 

Darurat:

1. Pandeglang: 14 

hari (22/12/2018-

04/01/2019)

2. Lampung Selatan: 

7 hari (23/12/2018 

– 29/12/2018)



Dampak Tsunami di Selat Sunda
4. Kab. Tanggamus :

○ 1 Orang meninggal dunia

○ 4 Unit rumah (RB)

○ 4 Unit penginapan (RB)

○ 1 Unit shelter (RB)

○ 1 Unit Dermaga (RB)

○ 70 Unit perahu nelayan (RB)

5. Kab. Pesawaran :

○ 1 Orang meninggal dunia

○ 1 Orang Luka - Luka

○ 231 Orang mengungsi

○ 53 Unit rumah (RB)

○ 82 Unit rumah (RR)

○ 14 Unit Perahu Nelayan rusak

1. Kab. Pandeglang :

○ 290 Orang meninggal dunia

○ 77 Orang hilang

○ 1.143 Orang Luka – Luka

○ 17.477 Orang mengungsi

○ 443 Unit rumah

○ 350 Unit perahu dan rusak

○ 69 Unit Hotel (RB)

○ 24 unit kendaraan R4 (Mobil) rusak

○ 41 unit kendaraan R2 (Motor) rusak

2. Kab. Serang :

○ 25 Orang meninggal dunia (terjadi pendataan 

ganda)

○ 68 Orang hilang

○ 62 Orang Luka – Luka

○ 83 orang mengungsi

○ 40 unit rumah rusak

3. Kab. Lampung Selatan :

○ 113 Orang meninggal dunia

○ 289 Orang Luka – Luka 

○ 14 Orang Hilang 

○ 4.200 Jiwa mengungsi

○ 302 Unit rumah (RB)

Total:

- 430 orang meninggal dunia

- 159 orang hilang

- 1.495 orang luka-luka

- 21.991 orang mengungsi

- 924 unit rumah rusak

- 73 penginapan rusak

- 60 warung rusak

- 434 perahu dan kapal rusak

- 24 kendaraan roda 4 rusak

- 41 kendaraan roda 2 rusak

- 1 dermaga rusak

- 1 shelter rusak (RB)



Citra Satelit ALOS-2 Sebelum dan Setelah 
Erupsi 



Panjang Pantai Terdampak

A. Kab. Tanggamus 75,38 Km

B. Kab. Lampung Selatan 66,25 Km

C. Kab. Pandeglang dan Kab. Serang 171,15 Km

TOTAL PANJANG PANTAI TERDAMPAK

312,78 KM



1. Kepala daerah memimpin penanganan darurat di wilayahnya
2. BNPB bersama TNI, Polri, Kementerian PU Pera, Kementerian Kesehatan,

Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, KKP, Basarnas, BMKG dan K/L
lainnya mendampingi Pemda dalam penanganan darurat.

3. Posko tanggap darurat telah didirikan :
a. Posko TD Kab Pandeglang di Gedung PGRI
b. Posko TD kab. Serang di Puskesmas Cinangka, Jl. Raya Karang Bolong

Km 139
c. Posko TD di Kab. Lampung Selatan di Desa Way Muli dan Kunjir

4. 11 unit helikopter dikerahkan untuk penanganan (3 Helikopter dikerahkan
oleh BNPB untuk dropping logistik dan untuk mendukung kegiatan SAR di
kawasan yang jauh dari jangkauan seperti di Sumur, Taman Jaya, dan Panin
Ujung Kulon, 2 heli Polri, 2 heli Basarnas dan 4 heli TNI)

5. 12 dapur umum telah dioperasikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) di
wilayah Banten 7 dapur umum dan Lampung 5 dapur umum.

6. 147 tenaga kesehatan (97 tenaga perawat, 25 dokter, 25 tenaga kesling)
telah dikerahkan oleh oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sejak 24
Desember 2018. Kemenkes juga mengerahkan 36 unit ambulan, obat-
obatan, dan kontainer pendingin jenazah.

Upaya Penangan Bencana



7. 17 tim siaga bencana ESDM sudah bertugas di lokasi pasca bencana tsunami selat

sunda.

8. Tim Gabungan yang terdiri dari BKSDA Bengkulu Lampung, Tim Rescue Vertical

Indonesia, BNPB, Pramuka Peduli, dan Tim Relawan, melakukan evakuasi terhadap

penyu-penyu yang terdampar dan satwa laut lainnya. Pelepasan penyu dilakukan di

Pantai Perak.

9. 250 personil Basarnas diterjunkan dalam penanganan darurat tsunami selat sunda serta

mengerahkan 2 unit kapal (RIB Tanggamus LPG, RIB Banten), 6 unit peralatan darat, dan

2 unit heli (HR-3604 dan HR-1519).

10. 1.835 personil TNI terlibat dalam penanganan darurat yang terbagi dalam 470 org di

posko terpadu, 1,093 org di Kab. Pandeglang, 131 org di Kab. Serang dan 248 org

cadangan.

11. 57 unit peralatan (alat berat dan truk) dikerahkan untuk penanganan tersebar 24 di

lampung dan 33 di Banten.

12. 4.687 BTS dari total 4.731 BTS eksisting sudah beroperasi kembali dan layanan

komunikasi berangsur normal.

13. 88% listrik sudah menyala per tanggal 25 Desember 2018. Progres pelaksanaan sebagai

berikut:

a. Banten: PLN telah berhasil menghidupkan 236 gardu listrik dari total 248 gardu yang

sempat padam, sementara 12 lainnya dinyalakan dengan menggunakan genset PLN.

Perbaikan 50 tiang transmisi terus dilakukan oleh 199 personil gabungan dari Jakarta

dan Jawa Barat. Tambahan 43 genset telah tiba di posko Tarogong.

b. Lampung: PLN telah berhasil menghidupkan 20 gardu dari total 22 gardu yang

sempat padam, 12 tiang listrik yang roboh dan patah juga telah selesai diperbaiki.

Upaya Penangan Bencana



Kendala

1. Evakuasi korban di laut sempat terhambat karena cuaca ekstrem seperti
ombak tinggi di laut dan bibir laut.

2. Alat berat masih kurang untuk mempercepat proses penyelamatan dan
pencarian serta membuka akses jalan yang terputus. Jalan tertimbun sisa
bangunan dan kayu-kayu yang terbawa arus air tsunami.

3. Luasnya wilayah yang terkenda dampak tsunami menyebabkan kesulitan
dalam penanganan secara bersamaan serta jalan berlumpur pasca tsunami
dan cuaca hujan.



1. Alat berat
2. Bahan kebutuhan sehari-hari (permakanan, air bersih, 

sanitasi, layanan kesehatan, selimut, tikar, tenda keluarga, 
sandang, peralatan dapur, pembalut, peralatan bayi, 
makanan penambah gizi, family kit, dll)

3. Tenda Pengungsi
4. MCK
5. Genset dan BBM
6. Trauma healing
7. Kantong jenazah
8. Perbaikan listrik
9. Alat derek untuk memindahkan kendaraan rusak yang 

menghalangi jalan

Kebutuhan Mendesak



Mitigasi Bencana Tsunami



Antara 1629 sampai 2018 terdapat 177 kejadian tsunami besar dan kecil

Wilayah Indonesia Rawan Tsunami
(Bagaimana Mewujudkan Negara Maritim yang Rawan Tsunami?)

Sulteng 
2018

Gunung AK 2018



Tambora (1815)
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(1814)
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(1846)
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(1857)

7.8 (1992)

(1815)

Sejarah Gempa Dangkal yang Membangkitkan Tsunami

Kawasan Timur Indonesia lebih rawan tsunami, namun masih minim riset, 

sarpras tsunami, sosialisasi, dan mitigasi tsunami (struktural dan non struktural)

7.4 (1968)

(1659)

(1648)

(1629)

(1705)

(1674) (1899)

7.8 (1996)

Gempa 7,8 SR diikuti tsunami 36m di Flores pada 

12-12-1992 menyebabkan 2.600 tewas-hilang, 

18.000 rumah rusak di Kab Ende, Ngada, Sikka, 

Flores Timur

Gempa  & tsunami di Ambon thn 1674. 

Tinggi tsunami 80 – 100m, 2.243 tewas



Penduduk Terpapar Bencana Gempa dan Tsunami

• Sebanyak 148,4 juta jiwa penduduk Indonesia terpapar oleh bahaya gempabumi.
• Sebanyak 3,8 juta jiwa penduduk terpapar oleh bencana bahaya tsunami.
• Ketersediaan waktu menyelamatkan diri (golden time) bagi masyarakat yang

tinggal di daerah rawan tsunami untuk menyelamatkan diri dari datangnya tsunami
hanya kurang dari 1 jam (20-40 menit) karena tsunami di Indonesia bersifat lokal.
Artinya sumber gempa pemicu tsunami berada di sekitar wilayah Indonesia.

• Itulah pentingnya mitigasi bencana tsunami.
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Alur Peringatan 
Dini Tsunami 14

Sistem peringatan dini tsunami sudah berjalan dengan baik. Peringatan diri dari BMKG 
ke institusi lain, media massa dan masyarakat berjalan dengan cukup baik. 2-5 menit 

setelah kejadian gempa langsung dapat memberikan peringatan dini.



Bagaimana dengan Buoy Tsunami?

• Dalam InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System), 
buoy stunami hanya menjadi salah satu bagian dari peringatan 
dini stunami. 

• Tanpa buoy tsunami, peringatan dini tsunami (EWS) tetap 
berjalan karena peringatan dini tsunami berdasarkan pemodelan 
yang dibangkitkan dari jaringan seismik gempa yang terdeteksi. 
2-5 menit setelah gempa InaTEWS/BMKG langsung memberikan 
peringatan dini secara luas kepada masyarakat sesuai alur 
peringatan dini tsunami. Sistem ini telah berjalan dengan baik.

• Bouy tsunami hanya untuk meyakinkan bahwa tsunami 
terdeteksi di lautan sebelum menerjang pantai. Saat tsunami 
sudah menerjang pantai, tinggi tsunami terdeteksi dari 
alat/jaringan pasang surat dan GPS di pantai.

• Idealnya dalam InaTEWS semua komponen itu tersedia, baik dari 
hulu hingga ke hilir. Namun memerlukan peralatan dan biaya 
operasional yang cukup besar setiap tahunnya.



Jaringan Buoy Tsunami sebagai pendukung
dalam InaTEWS di Indonesia

• Dari 22 buoy tsunami di perairan Indonesia, yang dibangun Indonesia (8 unit), Jerman (10),
Malaysia (1) dan USA (2) pada tahun 2008. Saat ini sudah tidak beroperasi sejak 2012.

• Adanya vandalism dan terbatasnya biaya pemeliharaan dan operasi menyebabkan buoy
tidak berfungsi. Kondisi ini menyulitkan untuk memastikan apakah tsunami benar terjadi di
lautan atau tidak.

• Saat ini hanya mengandalkan 5 buoy tsunami milik internasional di sekitar wilayah Indonesia
yaitu 1 unit di barat Aceh (milik India), 1 unit di Laut Andaman (milik Thailand, 2 unit di
selatan Sumba dekat Autralia (milik Australia) dan 1 unit di utara Papua (milik USA).
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Sebagian besar kerusakan buoy tsunami disebabkan 
vandalisme dan tidak adanya biaya operasi & pemeliharaan

Buoy di lautan banyak yang dirusak oleh oknum. Sebagai 

misal buoy yang dipasang di Laut Banda (April 2009), 

namun pada September 2009 rusak dan hanyut ke utara 

Sulawesi.

Harga 1 unit buoy produk USA = Rp 7-8 milyar,

Sedangkan buatan Indonesia Rp 4 milyar.



Bukan hanya Buoy yang dirusak. Banyak alat-alat sistem peringatan dini 

bencana yang tidak berfungsi karena hilang dicuri, kerusakan teknis, dan tidak 

ada pemeliharaan
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Isu kritis dalam TEWS:
a. Komponen budaya menempati porsi terbesar dalam skema TEWS yang 

efektif (UNISDR);

b. Saat ini komponen BUDAYA belum tercapai sepenuhnya dibandingkan 
dengan komponen STRUKTUR (InaTEWS);

c. Perlu pembagian tanggung jawab antara Pemerintah  dan Pemda  dalam 
struktur dan komponen Budaya (Ina-TEWS);

Tantangan Memadukan Struktur dan Kultur



4 Program dalam Masterplan:

1. Penguatan rantai peringatan dini tsunami 

→ pembangunan sirine, informasi, alat 

deteksi gempa dll.

2. Pembangunan dan peningkatan tempat 

evakuasi sementara → pembangunan 

shelter, jalur evakuasi, rambu, sosialisasi.

3. Penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan 

PRB → pembangunan pusdalops, desa 

tangguh, peraturan, latihan, logistik, 

peralatan, renkon, pendidikan kebencanan.

4. Pembangunan kemandirian industri 

kebencanaan → industri instrumentasi, 

UKM.
20

Perlu Melanjutkan Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami 

di Indonesia. Program hanya berjalan 2013-2014.



Shelter di Kelurahan Parupuk Tabing 
Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 

Bangunan lima lantai, ketinggian 22 meter, 
luas 2.500 meter persegi, dilengkapi vasilitas 
dapur umum dan MCK, dapat menampung 

4.500 jiwa dalam radius 0,5 - 1 km. 

Shelter tsunami di Pangandaran

Shelter di pantai di daerah
Pariwisata Khao Lak Thailand

Shelter Evakuasi Tsunami
Shelter tsunami diperlukan masyarakat di sekitar pantai rawan tsunami untuk evakuasi. Di 

Banten hanya memiliki 2 shelter yaitu di Wanasalam dan Labuan. Masih diperlukan 

banyak shelter tsunami

Shelter tsunami di Bengkulu

Bukit untuk shelter tsunami di 
di Pulau Panjang, Pasaman Barat Hotel yang dapat dimanfaatkan

untuk shelter tsunami di Sanur Bali



Sirine tsunami sangat diperlukan masyarakat di sekitar pantai rawan tsunami untuk 
memperoleh tanda bahaya untuk evakuasi. BMKG sudah membangun 52 sirine tsunami. 
Kebutuhannya puluhan ribu unit di daerah rawan tsunami. Oleh karena itu Pemda/BPBD 

banyak yang membangun sirine tsunami sederhana dengan biaya yang lebih murah.

Sirine tsunami BMKG. 1 sirine melayani 
penduduk di radius 2-3 km. Dapat 

dikendalikan di kantor BPBD, BMKG di daerah 
dan dari kantor BMKG. Menggunakan satelit 

untuk backup darurat. Biaya operasional 
cukup mahal.

Sirine tsunami sederhana dari BNPB dan BPBD. Terbatasnya sirine 
BMKG, maka dikembangkan sirine tsunami sederhana. 1 sirine 

melayani penduduk di radius 1 - 1,5 km. Dapat dikendalikan di kantor 
BPBD atau manual di tempat. Menggunakan daya dari PLN, accu, 

solar cell. Biaya sekitar Rp 75 - 100 juta.

Sirine Tsunami



Sosialisasi dan gladi harus ditingkatkan. Secara umum masyarakat belum siap menghadapi 
bencana besar. Pengetahuan bencana meningkat sejak Tsunami Aceh 2004, namun belum 

menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. Untuk itu budaya sadar bencana harus terus 
ditingkatkan secara berkelanjutan.

Sosialisasi dan Gladi Tsunami



WebGIS Tsunami Selat Sunda

Geoportal kebencanaan 

tentang Tsunami Selat 

Sunda dapat diakses 

melalui:

gis.bnpb.go.id



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(National  Agency for Disaster Management)

Jl. Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 13120

Telp. : 021-3458400

Fax. : 021-3458500

Email : contact@bnpb.go.id

Website : www.bnpb.go.id

Facebook : www.facebook.com/bnpb.indonesia 

Twitter : @BNPB_Indonesia

YouTube : BNPBIndonesia


