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Waspadai Banjir dan Longsor Sampai akhir musim hujan 

Banjir dan longsor yang terjadi pada musim hujan selalu menjadi keprihatinan kita bersama. 

Peristiwa banjir Jakarta serta longsornya beberapa tempat di Indonesia merupakan sebuah kejadian 

“rutin” yang dialami di Indonesia. Walaupun sudah menjadi fenomena rutin, peristiwa kebencanaan 

ini harus terus diingatkan dengan himbauan kewaspadaannya kepada masyarakat, harus selalu 

dilakukan oleh pemerintah, instansi maupun organisasi terkait termasuk IAGI. 

Prakiraan kondisi cuaca (hujan, angin dan kelembaban udara) saat ini sudah menjadi hal utama 

untuk selalu dilihat dan diamati oleh hampir seluruh masyarakat dan selalu disiarkan di media-

media. Data hasil pengukuran curah hujan dan sifat hujan bulan Januari 2013 ternyata jauh diatas 

curah hujan yang diperkirakan, demikian juga amaran kebencanaan.  

Perbedaan hasil prakiraan ini sangat mungkin disebabkan karena perubahan iklim global yang 

menjadikan “rumus” prediksi cuaca bulanan terutama hujan menjadi lebih kompleks dan tidak 

mudah. Prakiraan cuaca ini sering terpengaruh oleh sebuah fenomena alam yang muncul sebagai 

gejala baru, yang menjadikan prakiraan cuaca menjadi semakin kompleks, misalnya badai tropis yang 

tidak terprediksi dalam prakiraan hujan bulanan. Perubahan iklim ini juga harus kita waspadai 

sehingga kita tidak hanya mengandalkan perkiraan cuaca saja sebagai bahan untuk memprediksi 

potensi bencana. 

Perubahan iklim global ini harus dimengerti dan dipahami serta diantisipasi secara khusus oleh 

semua pihak yang berkepentingan dalam hal cuaca, khususnya dalam hal antisipasi potensi bencana. 

IAGI sebagai organisasi profesi dan masyarakat ilmiah perlu memberikan pendapat ilmiah dari sisi 

ilmu kegeologian dan cabang ilmu geologi yang terkait.  

1. Bencana kebumian saling terkait satu dengan yang lain. Material erupsi gunungapi menjadi 

sumber material lahar dingin. Getaran gempa mampu merekahkan tanah yang mudah 

terpicu menjadi longsor. 

2. Bencana kebumian tidak hanya dipicu oleh kegiatan dari dalam bumi, bencana sering terjadi 

lebih banyak dipicu oleh kondisi meteorologis dan aktifitas manusia (anthropogenic) .  

3. Perubahan iklim global telah mempengaruhi terbentuknya cuaca ekstrim yang akan lebih 

cepat memicu bencana longsor dan banjir. 

4. Dengan perubahan iklim global ini menyebabkan prakiraan serta prediksi bencana yang 

terpicu oleh kondisi meteoroligis menjadi semakin sulit. 



5. Aktifitas manusia mampu menyebabkan, meningkatkan potensi bahkan memicu terjadinya 

bencana kebumian. Termasuk didalamnya penyebab turunnya muka tanah (subsidence). 

6. Peran konstruksi rekayasa sangat diperlukan untuk meningkatkan daya dukung tanah. 

Untuk itu Ikatan Ahli Geologi Indonesia kembali mengingatkan : 

1. Lokasi-lokasi bencana yang sudah dianggap aman harus terus dipantau. Termasuk 

diantaranya lokasi sekitar letusan gunungapi, lokasi pasca gempa, okasi daerah terdampak 

Lumpur Sidorjo, serta lokasi-lokasi pasca bencana lainnya.  

2. Kepada seluruh masyarakat untuk terus mengenali kondisi lingkungan sekitarnya, ikut 

mengamati bila dijumpai gejala-gejala awal bencana. Termasuk didalamnya retakan, 

kebocoran tanggul (bendung), serta tetap terus mewaspadai bencana yang dipicu kondisi 

meteorologis hingga akhir musim hujan ini. 

3. Kepada instansi pemerintah yang terkait dengan kebencanaan (BMKG, BNPB serta Badan 

Geologi) untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Terus menerus memperbaharui prakiraan 

model kebencanaanyang akan dan telah terjadi sebagai dasar koordinasi dalam penanganan. 

4. Pentingnya fungsi ibukota bagi negara, serta berpotongannya batas-batas wilayahnya 

dengan batas DAS (Daerah Aliran Sungai) menunjukkan keharusan peran Pemerintah Pusat 

dalam menangani banjir. Banjir harus dievaluasi dan ditangani secara nasional dan 

dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.  

5. Jebolnya tanggul dan bangunan-bangunan air lainnya merupakan peringatan akan 

pentingnya perawatan serta pemeliharaan konstruksi-konstruksi bangunan hasil rekayasa 

penanganan banjir ini. 

Demikian himbauan Ikatan Ahli Geologi Indonesia sehubungan dengan masih berlangsungnya musim 

hujan diawal tahun 2013 ini. 
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