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Munculnya semburan baru di sekitar semburan lumpur Porong mulai 

mengkhawatirkan karena senburan baru yang keluar adalah lumpur panas seperti di pusat 

semburan dan mulai keluar gas yang mudah terbakar. Semburan baru ini terjadi di luar 

tanggul atau diluar peta terdampak dan di kawasan perumahan penduduk yang padat. Bagi 

masyarakat keadaan ini menjadi tambah ”deg-degan”, kalau yang dulu hanya karena air 

tanah yang tercemar, udara yang tercemar (bau) dan yang sekarang ditambah dengan gas 

yang mudah terbakar. Beberapa hari sebelumnya terjadi tanggul jebol yang menyebabkan 

banjir di beberapa desa dan tertutupnya jalan Raya Porong. Sungguh suatu kerusakan dan 

kerugian yang tak ternilai bila hal ini didiamkan terus meneruss. Prediksi para ahli 

mestinya sudah harus diperhatikan dengan seksama, jangan sampai kecolongan seperti 

saat pecahnya pipa gas Pertamina tanggal 22 Nopember 2006 yang telah menewaskan 

lebih dari 13 orang (Gambar 1).  

Hasil pengukuran penurunan dengan GPS telah dilakukan oleh TIMNAS tahun 

yang lalu dan kemudian dipadukan dengan citra radar ALOS/PALSAR menunjukkan 

bahwa areal di sekitar pusat semburan telah mengalami penurunan/amblesan dimana di 

bagian pusat semburan menurunnya lebih cepat di bandingkan di sekelilingnya, seperti 

corong. Karena semburan masih terus berlangsung  maka proses amblesan masih akan 

terus berlangsung dan akan meluas. Seperti adonan roti yang ditarik kebawah di bagian 

tengahnya maka di sekelilingnya akan retak melingkar dan menjari. Tanda-tanda amblesan 

antara lain terjadi retakan memanjang baik di tanah, atau pada bangunan; pintu-pintu dan 

jendela-jendela rumah tidak bisa dibuka atau tidak normal; adanya kawasan  yang 

tergenang padahal seblum belum pernah tegenang; dan munculnya semburan baru. Satu 

hal  yang perlu dikethaui bersama bahwa sumber segala permasalahan ini ada di 

kedalaman > 3000 meter di bawah tanah, ini berarti kita berhadapan dengan suatu 

peristiwa yang penuh dengan ketidak pastian, sulit diduga dan susah diprediksi.  
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Untuk itu waktunya dilakukan identifikasi ancaman dan perkiraan dampak di kawasan  di 

luar peta terdampak yang sudah ditetapkan, dan hasilnya bisa dibuat peta risiko bencana. 

Probalititas kejadian dan dampak yang ditimbulkannya merupakan faktor yang sangat 

penting untuk menduga seberapa besar resiko yang akan terjadi (Gambra 2).   

Diharapkan dengan peta  ini bisa dipergunakan sebagai arahan untuk mengenali daerah 

yang bresiko sampai zona yang tidak beresiko sehingga bisa menjadi petunjuk untuk 

semua pemangku jabatan dan komunitas masyarakat yang mendiami di zona-zona 

tersebut. Karena peningkatan kepedulian dan kesiapsiagaan komunitas masyarakat akan 

adanya ancaman dari lingkungan sekitarnya dapat mengurangi konsekuensi akibat 

bencana baik berskala kecil maupun yang berskala besar dan merusak. Besar kecilnya 

kerugian dan luasan dampak akibat kecelakaan tersebut sangat tergantung pada reaksi 

penanggulangan dini di dalam kawasan tersebut. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1 Amblesnya pusat semburan yang diikuti pecahnya pipa gas Pertamina 

tanggl 22 Nopember 2006  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Gambaran sederhana tentang risiko akibat suatu kejadian 
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Tujuan dan manfaat 

Tujuan dari penelitian yang melibatkan komunitas lokal ini adalah untuk membuat peta 

kawasan berisiko di sekitar tanggul lumpur lapindo.  

Manfaat Peta Risiko 

1. Menjadi petunjuk bagi stakeholder untuk melakukan apa pada saat emergensi 

2. Bagi masyarakat lokal bisa mengetahui mereka bermukim di kawasan berisiko apa 

tidak, sehingga cara hidup mereka menyesuaikan dengan kondisi tersebut 

3. Bagai Pemkab/Pemprov bisa mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan saat 

emergensi misalnya menyediakan mobil PMK, ambulan, menyiagakan TIM 

RESCUE dan logistik lainnya 

4. Bagi BPPLS bisa ikut membantu dengan memasang GPS + sirine peringatan dini 

di kawasan berpenduduk padat dan berisiko ambles; memesang GPS+sirine di 

tanggul yang rawan jebol; memperkuat tanggul dengan rekayasa vegetasi; 

monitoring gas, dll 

5. Peta ini bisa dipakai sebagai peta awal (base line) untuk perencanaan berikutnya 

misalnya perencanaan proiritas pengelolaan risiko.  

6. Bagi Pemerintah Pusat bisa dipakai untuk membuat keputusan yang terbaik 

misalnya relokasi/ganti rugi atau keputusan lainnya  

7. Dan lain-lain 

Cara Penilaian Tingkat Risiko di sekitar tanggul lumpur 

Identifikasi ancaman merupakan suatu upaya untuk melakukan inventarisasi ancaman 

yang pernah terjadi. Data hasil identifikasi ini kemudiaan dikelompokan dan 

diklasifikasikan agar mudah untuk dilakukan penilaian risiko dan analisa dampak.  

Penilaian risiko merupakan kegiatan setelah diketahui ancaman yang akan menimpa di 

suatu wilayah. Kegiatan ini meliputi menganalisa frekuensi kejadian, besarnya kerusakan, 

luasan yang terkena dan lokasi kejadian. Berdasarkan frekuensi kejadian dan besarnya 

dampak dapat disusun peringkat risiko. Untuk perhitungan sederhana ini biasanya 

digunakan skala rasio (rating) untuk membedakan besar kecilnya risiko (Tabel 1, 2 dan 3).  

Agar penilaian risiko bisa berjalan dengan baik dan fair maka sangat diperlukan 

komitmen bersama antara masyarakat Sidoarjo, Pemkab/Pemprov, PT Lapindo Brantas 

Inc dan Badan Penanggulangan Bencana Lumpur (BPLS). Dasar pertemuan ini adalah 

kebersamaan mangatasi bencana lumpur. Pihak BPLS dan Pemkab memberi keterangan 

yang sebenarnya kepada masyarakat tentang gunung lumpur dan sekenario-skenario yang 
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akan dibuat serta konsekuensi-konsekuensinya. Bersama-sama memetakan risiko di luar 

peta terdampak.  

 

Tabel 1 Penilaian kualitatip tingkat kemungkinan  kejadian 
 

Level Kriteria Keterangan 
5 Hampir pasti terjadi Kemungkinan kejadian ancaman >~10-1 per tahun 
4 Peluang besar akan terjadi Kemungkinan kejadian ancaman ~10-2   per tahun 
3 Peluang sedang Kemungkinan kejadian ancaman ~10-3   per tahun 
2 Peluang kecil Kemungkinan kejadian ancaman ~10-4   per tahun 
1 Hampir pasti tidak terjadi Kemungkinan kejadian ancaman ~10-5   per tahun 

 
Tabel 2 Penilaian kualitatip dampak kejadian terhadap property/infrastruktur 
 

Level Kriteria Keterangan 
5 Sangat besar/Katastropik 

 
 
 
 

Bangunan secara struktur hancur total, tidak bisa dipakai,  
relokasi dan atau membutuhkan perbaikan sangat banyak/ 
membangun kembali. Diperlukan pekerjaan stabilisasi 
perbaikan tanah intensif  disekitar bangunan 

4 Besar 
 
 

Bangunan rusak berat secara struktur hancur 2/4-3/4 bagian, 
tidak bisa dipakai atau diperlukan pekerjaan perbaikan tanah 
signifikan disekitar bangunan 

 3 Sedang 
 
 
 

Bangunan rusak sedang,  secara struktur hancur < 2/4 
bagian, bisa dipakai, perlu perbaikan segera, diperlukan 
pekerjaan perbaikan tanah signifikan disekitar bangunan 

2 Kecil 
 
 

Bangunan sedikit rusak, bisa dipergunakan,   diperlukan 
pekerjaan perbaikan tanah disekitar bangunan 

1 Tidak signikan Kerusakan bangunan sangat sedikit 
 
Tabel 3 Peringkat Risiko 
 

Level Kriteria Keterangan 
  Katastrop Besar Sedang Kecil Tidak signifikan 

5 Hampir pasti terjadi VH VH H H M 
4 Peluang besar akan terjadi VH H H M L-M 
3 Peluang sedang H H M L-M L 
2 Peluang kecil M M L-M L VL 
1 Hampir pasti tidak terjadi L-M L-M L VL VL 

Keterangan : VH = Very high; H = high; M = medium, L = low; VL = very low 
 

Level Peringkat Risiko Implikasi 
 

5 = VH 
Sangat tinggi 
 
 
 

Dibutuhkan penyelidikan dan penelitian sangat detail, 
perencanaan dan implementasi perbaikan untuk mengurangi 
risiko, membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak 
praktis.  

4 = H Tinggi 
 

Penyelidikan detail, perencanaan dan implementasi 
perbaikan sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko 

3 = M Sedang Penyelidikan tidak perlu detail 
2 = L Kecil Hanya perlu perbaikan kecil. 

1 = VL Sangat kecil Perbaikan sangat kecil, bisa sambil berjalan 
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Pembagian  Kawasan  

Berdasarkan aktivitas ikutan yang berpotensi menimbulkan bahaya/bencana diakibatkan 

oleh semburan lumpur Sidoarjo  maka dapat dikelompokkan menjadi (1) semburan 

lumpur+gas beracun+gas mudah terbakar+air (2) luapan/banjir lumpur, (4) semburan gas 

metan yang mudah terbakar (5) semburan gas H2S, dan (6) amblesan. Ancaman-ancaman 

tersebut merupakan bahaya utama dan akan menyebabkan bahaya turunan antara lain 

munculnya semburan baru, pencemaran lingkungan, kekeringan, hancurnya utilitas, 

konflik sosial, depresi, dan krisis ekonomi. Mungkin akan berkembang lebih jauh bila 

tidak segera dilakukan sesuatu untuk mengurangi risiko tersebut.  

Kalau dilakukan penilaian maka ancaman-ancaman tersebut diatas sudah termasuk 

kategori sangat berisiko karena probabilitas terjadinya sangat tinggi dan dampaknya 

sangat berbahaya/mematikan. 

 
Gambar 3 Identifikasi, efek dan dampak semburan lumpur lapindo 

Maka secara konsep dapat diusulkaan pembagian zona berdasarkan sifatnya yang analog 

dengan bencana gunung api  maka disarankan dilakukan pembagian berdasarkan tingkat 

bahaya. Untuk itu kita bagi menjadi beberapa zona seperti Zona A Sangat berisiko , Zona 

B Sangat berisiko dan Zona C Berisiko. 

Zona bahaya (Gambar terlampir ) dan tindakan-tindakan yang diberlakukan adalah sebagai 

berikut : 

Zona A Sangat Berisiko ada disekitar kawah Semburan lumpur sampai radius sekitar 200 

meter (200 m jarak sebaran minimal gas H2S) dan  di sepanjang tanggul. Sekitar pusat 
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semburan ini dikatakan bahaya karena adanya bahaya semburan gas beracun yang keluar 

tiba-tiba; bahaya karena adanya amblesan tiba-tiba dan cepat; bahaya karena adanya  

banjir lumpur secara tiba-tiba karena peningkatan volume lumpur. Daerah ini 

diberlakukan sebagai daerah terbatas ketat dan dibuat standar operasional prosedur (SOP) 

untuk setiap orang yang akan masuk di daerah ini.  

Daerah sepanjang tanggul dikatakan berrisiko karena bisa mengalami overtopping yang 

disebabkan oleh (1) membesarnya volume semburan lumpur, (2) tingginya curah hujan, 

enurunan otomatis  dangan GPS (global posisioning system) yang bisa 

ing.  Prisnsipnya 

(3) rapuhnya tanggul, dan (4) amblesan. Diperlukan prosedur inspeksi berkala untuk 

melihat perubahan fisik tanggul terutama oleh Tim BPLS dibantu dengan komunitas lokal 

yang terdekat. 

Pemasangan alat-alat detektor gas beracun, penyediaan masker gas beracun, pemasangan 

alat detektor p

dipantau dengan satelit (via hand phone), pemasangan tanda bahaya, menyiagakan tim 

rescue dan lain-lain yang diperlukan terutama untuk keperluan darurat.  

Khusus untuk mengurangi runtuhnya tanggul maka disarankan memanfaatkan vegetasi 

untuk memperkuat lereng tanggul  yang dikenal dengan bioengineer

bioengineering berusaha memanfaatkan vegetasi untuk memperkuat lereng, vegetasi yang 

digunakan adalah batang hidup (setek). Penanaman stek diharapkan tumbuh akar di 

sepanjang batang yang tertanam dan akar-akar ini berfungsi sebagai pengikat antar butir 

tanah (Gambar 3 ). 

Zona B Sangat Berisiko sekitar 0,5 – 1 km dari batas tanggul terluar. Daerah ini 

dinyatakan bahaya karena merupakan daerah yang rawan amblesan (dari hasil penelitian 

ahli daerah ini ambles 5 cm per bulan); karena merupakan daerah rawan banjir bandang 

campuran lumpur+sirtu+air hujan; secara umum merupakan daerah yang sudah tercemar 

berat baik tanah maupun air tanahnya; dan saat ini akibat amblesan telah terjadi semburan 

baru yang mengandung gas mudah terbakar. Kepedulian dan kewaspadan semua pihak 

sangat dibutuhkan untuk mengamati tanda-tanda amblesan seperti adanya retakan di 

permukaan tanah memanjang yang dapat membuat lantai dan dinding rumah retak (lebih 

dari satu rumah), saluran air berbalik arah, terjadi genangan air di tempat yang biasanya 

tidak pernah tergenang, dan muncul rawa baru sebagai dampak keluarnya air tanah. Segera 

laporkan bila menemukan tanda-tanda ini kepada Pemkab Sidoarjo atau BPPLS, 
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Gambar 2 Rekayasa vegetasi untuk 

mengurangi risiko runtuhnya tanggul 

 

mengingat bahwa penurunan tanah dapat membuat bangunan runtuh dan retakan yang ada 

di permukaan tanah dapat mengeluarkan gas berbahaya dan mudah terbakar (Gambar 4).  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 3 Api berkobar dari semburan (bubble) di eks pasar Buah Jatirejo.  
(Sumber: EDDY suarasurabaya.net) 
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Oleh karena kawasan ini sebagian besar merupakan kawasan padat penduduk seperti di 

Siring barat, Pejarakan, Mindi, Besuki, Renokenongo, Kali tengah dan lainnya, maka 

daerah ini diperlukan pemasangan alat detektor amblesan otomatis (GPS), pemasangan 

detektor gas, pemasangan alat detektor banjir bandang dan mensiagakan tim rescue setiap 

saat. 

Untuk mengurangi risiko kebakaran akibat gas`methan makas disarankan untuk membuat 

sumur bor yang berfungsi sebagai pengumpul gas-gas yang muncul 

Zona C Berisiko terletak > 500 m dari batas tanggul. Dikatakan berisiko  karena 

kemungkinan adanya amblesan dan karena sebagian besar sudah tercemar baik tanah, air 

tanah, air permukaan dan udaranya.  

Disarankan dilakukan pemantauan berkala sangat diperlukan untuk melihat perkembangan 

dampak yang terjadi di daerah ini. 

Rekomendasi : 

Berdasarkan peta yang dibuat tersebut maka bisa dilakukan pembagian tugas baik 

Pemprov, Pemkab, BPLS, Lapindo, Tim rescue, Polisi/TNI dan Komunitas warga 

bersama-sama bahu-membahu apabila ada kondisi darurat. Pada hakekatnya mengatur 

setiap pemangku jabatan untuk mempersiapkan dan menyiagakan diri bila terjadi 

emergensi atau mengatur siapa berbuat apa (Lampiran Contoh pembagian tugas).  

Peta kawasan berisiko ini juga sangat penting sebagai referensi pemerintah dalam 

mengambil keputusan harus berbuat apa selanjutnya, apakah akan diganti rugi atau akan 

direlokasi atau yang lainnya. 

Gambaran peta risiko terlampir 
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