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ABSTRAK   

Kriteria Penapisan Aspek Bahaya Gunung Api dalam Evaluasi Tapak PLTN. Telah 

dilakukan kajian terhadap kelengkapan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia 

terutama terkait dengan aspek bahaya gunung api dalam evaluasi tapak PLTN. Aspek bahaya 

gunung api sangat diperlukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya eksternal yang dapat 

membahayakan keselamatan pengoperasian PLTN. Terdapat empat tahapan dalam prosedur 

umum untuk mengevaluasi bahaya gunung api yaitu kajian awal, karakterisasi potensi sumber 

aktivitas gunung api di masa depan, penapisan bahaya gunung api dan kajian bahaya gunung 

api kapabel. Makalah ini membahas tahapan ketiga dalam prosedur umum evaluasi yaitu 

penapisan bahaya gunung api. Di dalam Perka BAPETEN No. 2 Tahun 2008 baru terdapat 

kriteria penapisan bahaya gunung api untuk fenomena misil gunung api, sehingga diperlukan 

kriteria penapisan untuk fenomena bahaya yang lain yaitu aliran piroklastik densitas; aliran 

lava; longsoran bahan rombakan; lahar; pembukaan lubang erupsi baru; misil gunung api; 

tsunami; deformasi tanah; serta sistem panas bumi dan anomali air tanah 

Kata kunci : aspek bahaya gunung api, kriteria penapisan 

 

ABSTRACT 

Screening Criteria of Volcanic Hazards Aspect in the NPP Site Evaluation. Studies have 

been conducted on the completeness of regulation in Indonesia particularly on volcanic 

hazards aspects in the evaluation of nuclear power plant site. Volcanic hazard aspect needed 

to identify potential external hazards that may endanger the safety of the operation of nuclear 

power plants. There are four stages for evaluating volcanic hazards, which are initial 

assessment, characterization sources of volcanic activity in the future, screening volcanic 

hazards and assessment of capable volcanic hazards. This paper discuss the third stage of the 

general evaluation which is the screening procedure of volcanic hazards. BAPETEN 

Chairman Regulation No. 2 Year of 2008 has only one screening criteria for missile volcanic 

phenomena, so it required screening criteria for other hazard phenomena that are pyroclastic 

flow density; lava flows; avalanche debris materials; lava; opening hole new 

eruptions,volcano missil; tsunamis; ground deformation; and hydrothermal system and ground 

water anomaly. 

Keywords: aspects of volcanic hazards, screening criteria 
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I. PENDAHULUAN 

I.1.  Latar belakang 

 Secara geografis Indonesia terletak 

dalam pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu 

lempeng Eurasia, lempeng Indoaustralia 

dan lempeng pasifik. Pertemuan dari tiga 

lempeng bumi diatas menyebabkan 

terjadinya aktivitas magma di dalam bumi, 

hal ini yang menyebabkan mengapa di 

Indonesia banyak terdapat gunung berapi 

aktif. Kondisi ini yang perlu 

dipertimbangkan dalam membangun 

fasilitas yang strategis.  

Indonesia merupakan salah satu 

negara yang mempertimbangkan untuk 

membangun  dan mengoperasikan PLTN. 

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan 

sebelum pembangunan dan pengoperasian 

PLTN adalah evaluasi tapak. Aspek 

bahaya gunung api merupakan salah satu 

faktor penting dalam evaluasi tapak PLTN, 

terutama di wilayah Indonesia yang 

dilewati jalur gunung api.  

Terkait dengan evaluasi tapak 

untuk aspek bahaya gunung api, terdapat 

prosedur umum evaluasi yang perlu 

dilakukan, dimana prosedur ini merupakan 

langkah-langkah dalam mengevaluasi 

aspek bahaya gunung api yang terdiri dari 

empat tahapan yaitu : tahapan kajian awal, 

tahapan karakterisasi potensi sumber 

aktivitas gunung api di masa depan, 

tahapan penapisan bahaya gunung api dan 

tahapan kajian bahaya gunung api kapabel. 

I.2.  Batasan masalah 

Makalah ini membahas prosedur 

umum dalam mengevaluasi tapak PLTN 

terutama tahap ketiga yaitu penapisan 

bahaya gunung api, dimana di Perka 

BAPETEN No. 2 Tahun 2008 baru 

terdapat kriteria penapisan untuk misil 

gunung api, sedangkan untuk kriteria yang 

lain belum terdapat.  

I.3.  Tujuan dan Metode 

 Penulisan makalah ini bertujuan 

memberikan rekomendasi nilai kriteria 

penapisan aspek bahaya gunung api yang 

dapat digunakan untuk menolak tapak 

yaitu aliran piroklastik densitas; aliran 

lava; longsoran bahan rombakan; lahar; 

pembukaan lubang erupsi baru; misil 

gunung api, tsunami; deformasi tanah; 

serta sistem panas bumi dan anomali air 

tanah.  

 Metode yang digunakan dalam 

penulisan makalah ini adalah 

tinjauan/reviu dari beberapa referensi yang 

tersedia dan juga diskusi dengan beberapa 

narasumber.  

II. DASAR TEORI 

Terdapat tiga belas (13) fenomena 

bahaya dalam evaluasi gunung api. Dari ke 

tiga belas (13) fenomena tersebut terdapat 

9 fenomena yang dapat menolak tapak, 

yaitu 1) aliran piroklastik densitas; 2) 

aliran lava dan guguran kubah lava; 3) 

longsoran bahan rombakan, tanah longsor 

dan kegagalan lereng; 4) aliran bahan 

rombakan, lahar dan banjir; 5) pembukaan 

lubang erupsi baru; 6) misil gunung api; 7) 

tsunami, seiche, gagalnya danau kawah; 8) 

deformasi tanah; serta 9) sistem panas 

bumi dan anomali air tanah.  

Aliran piroklastik densitas 

Aliran piroklastik merupakan salah 

satu hasil letusan gunung berapi yang 

bergerak dengan cepat dan terdiri dari gas 

panas, abu vulkanik, dan batuan (tefra). 

Aliran ini dapat bergerak dari gunung 

berapi dengan kecepatan 700 km/jam. Gas 

dapat mencapai temperatur di atas 1000 
o
C. 

Piroklastik berasal dari bahasa 

Yunani, pyro yang berarti api (fire) 

dan clastic yang berarti hancuran (broken).  
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Gambar 1. Aliran piroklastik (awan panas) di Gunung Merapi

 

 

Aliran lava 

Aliran lava merupakan hasil letusan 

gunung api yang digerakkan oleh gravitasi 

dan mengikuti jalur aliran/drainase 

topografi. Morfologi dan kecepatan aliran 

lava tergantung pada viskositas, laju 

letusan, temperatur, komposisi, lubang 

geometri dan topografi. Aliran lava tebal 

dapat menggenangi dan merubah topografi. 

Tergantung dari sifatnya, aliran lava dapat 

membuat topografi sendiri dengan ekspansi 

vertikal, memungkinkan lava mengalir ke 

wilayah baru yang pada awalnya tidak 

terhubung dengan sumber lava. Aliran lava 

viskositas rendah di atas vegetasi lebat 

kemungkinan akan membakar vegetasi dan 

memicu ledakan dari CO2 yang terjebak 

dan gas CH4.
(1)

 

Longsoran bahan rombakan 

 Longsor bahan rombakan dapat 

diakibatkan karena bagian sisi gunung api 

yang curam dapat menjadi labil 

dikarenakan adanya alterasi hidrotermal dan 

letusan gunung api itu sendiri. Kecepatan 

longsoran ini dapat mencapai 50 – 70 m/s 

dikarenakan gaya gravitasi dan tergantung 

curamnya lereng. Runtuhnya struktur dapat 

memicu ledakan hidrotermal atau memulai 

letusan gunung api itu sendiri, termasuk 

letusan lateral. Dalam beberapa kasus, 

masuknya longsoran bahan rombakan dan 

tanah longsor ke badan air (danau, laut) 

dapat menyebabkan tsunami. 
(1)

 

Lahar 

 Aliran bahan rombakan gunung api 

dan lahar adalah campuran fagmen batuan 

gunung api dari diameter ukuran 10
-6

 m 

sampai lebih dari 100 m yang bercampur 

dengan air maupun batuan lainnya, tanah, 

dan vegetasi. Kecepatan aliran lahar bisa 

mencapai 10-50 m/s.
(1)

 

Pembukaan lubang erupsi baru 

Terkait dengan struktur gunung api 

yang besar, seperti gunung api perisai dan 

kaldera, lubang baru sering terbentuk 

disepanjang zona retakan atau struktur 

utama lain pada gunung api. Lubang baru 

dapat terbentuk sepanjang retakan dan 

panjangnya sampai beberapa kilometer. 

Fenomena gunung lumpur (mud volcano) 

dimasukkan ke dalam fenomena bahaya 

pembukaan lubang erupsi baru.
(1)

 

Misil gunung api 

 Misil gunung api dapat 

dibandingkan dengan dampak misil akibat 

tornado atau tubrukan pesawat namun 
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dengan potensi jumlah yang bisa sangat 

tinggi. Pada lubang erupsi, partikel 

memiliki kecepatan berkisar 50 sampai 300 

m/s, dan jarak yang ditempuh adalah fungsi 

dari ukurannya dan tarikan aerodinamis, 

yang dapat berkurang dibelakang 

gelombang kejut yang dihasilkan oleh besar 

letusan. Hal ini berarti bahwa meskipun 

besar, padat, berdiameter 1 (satu) meter, 

dapat menempuh jarak berkilometer dari 

lubang erupsi gunung api.
 (1)

 

Tsunami 

Dari segi terminologi tsunami 

berasal dari bahasa jepang, Tsu yang berarti 

pelabuhan dan Nami yang berarti 

gelombang. Tsunami merupakan 

perpindahan badan air yang disebabkan 

oleh perubahan permukaan laut secara 

vertikal dengan tiba-tiba. Tsunami dapat 

disebabkan karena longsoran di dasar laut, 

runtuhan gunung api, letusan gunung api, 

gepa bumi dan juga jatuhan meteor. 

Kecepatan gelombang tsunami bisa 

mencapai ratusan kilometer per jam 

tergantung pada kedalaman laut di mana 

gelombang terjadi. Pada waktu gelombang 

tsunami mencapai pantai, kecepatannya 

akan berkurang tetapi ketinggiannya akan 

bertambah sehingga sangat merusak daerah 

pantai yang dilaluinya. Di tengah laut tinggi 

gelombang tsunami hanya beberapa cm 

hingga beberapa meter, namun saat 

mencapai pantai tinggi gelombangnya bisa 

mencapai puluhan meter karena terjadi 

penumpukan masa air. Saat mencapai 

pantai tsunami akan merayap masuk 

daratan jauh dari garis pantai dengan 

jangkauan mencapai beberapa ratus meter 

bahkan bisa beberapa kilometer. 

Deformasi tanah 

Deformasi tanah biasanya terjadi 

sebelum, selama, dan setelah aktivitas 

gunung api. Bahaya yang berhubungan 

dengan deformasi tanah dapat terjadi dalam 

beberapa bentuk, pada kasus deformasi 

tanah di gunung api kapabel, deformasi 

tanah yang berhubungan dengan intrusi 

magma mungkin memiliki efek langsung, 

seperti potensi peningkatan longsor, aliran 

bahan rombakan atau fenomena terkait, dan 

meningkatnya potensi aliran gas gunung 

api. Deformasi tanah juga menyertai 

pembukaan lubang gunung api baru.
 (1)

 

Sistem panas bumi dan anomali air 

tanah 

Sistem panas bumi dapat 

mengakibatkan ledakan uap, melontarkan 

fragmen batuan dengan jarak beberapa 

kilometer dan dapat menciptakan kawah 

dengan diameter sampai ratusan meter dan 

mengakibatkan pembentukan lubang baru. 

Sistem panas bumi juga merubah batuan 

menjadi lempung dan mineral lain, 

menghasilkan kondisi bawah tanah yang 

tidak stabil.
 (1)

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kriteria Penapisan Bahaya Gunung Api 

Berdasarkan prosedur umum 

evaluasi bahaya gunung api diatas, berikut 

ini adalah kriteria penapisan bahaya gunung 

api yang merupakan kejadian bahaya 

eksternal dengan konsekuensi yang 

berpotensi merugikan keselamatan operasi 

instalasi. 

III.1. Aliran piroklastik densitas  

Fenomena ini dipertimbangkan 

sebagai kriteria untuk menolak tapak 

dengan beberapa karakteristik potensi yang 

harus diperhatikan ke instalasi nuklir yaitu 

beban fisik dinamis, tekanan atmosfer yang 

tinggi, dampak proyektil, temperatur tinggi 

> 300
o
C (ada yang sampai suhu 1000

o
C), 

partikel abrasif dan gas beracun.
(1)

 Aliran 

piroklastik yang pernah terjadi di Indonesia 

adalah hasil letusan Gunung Api Tambora 

yang merupakan gunung api jenis 

stratovolkano pada tahun 1815 dimana 

letusan ini tercatat sebesar VEI 7 dengan 

jumlah semburan tefrit sebesar 

1.6 × 10
11

 meter
3
, mengeluarkan piroklastik 

100 km
3
 dengan  perkiraan massa mencapai 

1.4 ×10
14

 kg, dengan tinggi kolom asap 
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letusan ± 40 km, ketinggian kerucut 4300 m 

(merupakan salah satu kerucut tertinggi di 

Indonesia), dimana letusan ini 

menghasilkan surge dan piroklastik yang 

mencapai jarak 20 km (dilaut), jika 

dikonversi didarat maka jarak sekitar 30 

km.
(2)

 Beberapa ahli berpendapat bahwa 

jarak penapisan untuk aliran piroklastik 

adalah 15 km untuk VEI 3 and 25 km untuk 

VEI 6 (Igan Sutawijaya dan Wahyu 

Srigutomo). Perkiraan frekuensi erupsi 

global 1 kali per tahun untuk VEI 3 dan 

0.01 kali per tahun untuk VEI 6.
 (3)

  

III.2. Aliran lava dan guguran kubah lava  

Fenomena ini dipertimbangkan 

sebagai kriteria untuk menolak tapak 

dengan beberapa karakteristik potensi yang 

harus diperhatikan ke instalasi nuklir yaitu 

beban fisik dinamis, banjir dan genangan 

air, temperatur tinggi > 700
o
C (bisa sampai 

1200
 o

C) yang dapat menyebabkan 

kebakaran dan ledakan gas. Aliran lava 

dapat mengalir puluhan kilometer dari 

lubang erupsi, dan dalam kasus yang tidak 

biasa sampai beberapa ratus kilometer, 

dengan ketebalan berkisar antara 1 m 

sampai 100 m.
(1)

 Untuk kondisi di 

Indonesia dapat mengambil contoh gunung 

api Agung di bali pada saat terjadi letusan 

tanggal 19 Februari dan 17 Maret 1963 

dimana terjadi aliran lava yang mengalir 

dari kawah utama di puncak ke utara, lewat 

tepi kawah yang paling rendah, berhenti 

pada garis ketinggian 505.64 m dan 

mencapai jarak lebih kurang 7.2 km.
(4)

  Isi 

lava tersebut ditaksir sebanyak lebih kurang 

339,235 juta m3. Beberapa ahli berpendapat 

bahwa jarak penapisan untuk aliran lava 

adalah 5 km untuk VEI 3 dan 7 km untuk 

VEI 6.
 
 

III.3. Longsoran bahan rombakan, tanah 

longsor dan kegagalan lereng  

Fenomena ini dipertimbangkan 

sebagai kriteria untuk menolak tapak 

dengan beberapa karakteristik potensi yang 

harus diperhatikan ke instalasi nuklir yaitu 

beban fisik dinamis, dampak dari misil 

yang terbawa longsoran, genangan air dan 

banjir.
(1)

 Kondisi di Indonesia dapat 

mengambil contoh dari Gunung Api Raung 

dimana letusan dengan VEI 6 yang pernah 

terjadi menghasilkan debris dengan 

jangkauan paling jauh 40 km (berdasarkan 

Igan Sutawijaya), Gunung Api Galunggung 

dengan periode ulang letusan 4000 tahun 

menghasilkan debris dengan jarak 25 km, 

Gunung Api Gede menghasilkan debris 

dengan jangkauan sejauh 15 km. 

Berdasarkan letusan gunung api Raung 

tersebut maka jarak penapisan untuk bahan 

rombakan adalah 40 km untuk VEI 6.
 
 

III.4. Aliran bahan rombakan, lahar dan 

banjir  

Fenomena ini dipertimbangkan 

sebagai kriteria untuk menolak tapak karena 

aliran debris dan lahar yang besar dapat 

mencapai jarak lebih dari 150 km dan 

volumenya dapat lebih besar dari 107 m³.
(1)

 

Lahar dapat terjadi jika beberapa syarat 

berikut ini terpenuhi : Endapan material 

awan panas dengan kandungan abu > 2%, 

Curah hujan > 20 mm selama 2 jam, 

Kelerengan (topografi) cukup curam (>8 

%). Contoh lahar yang pernah terjadi di 

Indonesia adalah letusan Gunung Kelud 

sepanjang abad 20 yaitu tahun 1901, 1919, 

1951, 1966 dan 1990. Berdasarkan kajian 

atas proses, tipe dan produk letusan gunung 

kelud memberikan gambaran bahwa lahar 

letusan gunung ini akan terjadi jika volume 

air danau kawah > 5 juta m
3
 (?). 

Berdasarkan kajian pada gunung ini 

diketahui bahwa sekuen letusan biasanya 

diawali dengan letusan uap (freatik) 

kemudian berkembang menjadi letusan 

freato-magmatik yang disertai dengan 

seruakan (surge) hingga letusan magmatik 

yang menghasilkan skoria dan batu apung, 

terjadi dalam waktu yang relatif singkat 

(kurang dari 10 jam). Pada tahun 1990 

gunung kelud meletus lagi tetapi tidak 

menghasilkan fenomena lahar dikarenakan 

volume danau kawah pada saat terjadi 

letusan tidak lebih dari 2.5 juta m
3
. Hal ini 

dapat terjadi dikarenakan usaha 

pengendalian volume dana kawah dengan 
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pembuatan terowongan pada tahun 1920.
(4)

 

Lahar primer letusan Gunung Kelud yang 

terjauh terjadi pada tahun 1919 mencapai 

37.5 km untuk VEI 4 (tabel 1), sehingga 

berdasarkan letusan Gunung Kelud ini 

maka jarak penapisan untuk lahar primer 

adalah 37.5 km untuk VEI 4.
 
 

 

Tabel 1. Rekaman data letusan gunung kelud sejak tahun 1848, memperlihatkan hubungan 

positif antara isi danau kawah sebelum letusan dan tingkat kerusakan lingkungan akibat lahar 

letusan (Pratomo, 1992 Bourdierr drr., 1997) 

Tanggal letusan 

Volume air 

danau 

kawah (juta 

m
3
) 

Volume 

Tephra (juta 

m
3
) 

Durasi 

letusan 

(jam) 

Radius 

kerusakan 

(km) 

Jangkauan 

lahar 

letusan, 

lahar dingin 

(km) 

Jangkauan 

aliran awan 

panas (km) 

16 Mei 1848 48.7 - 4 Ada 27? ? 

3-4 Januari 1864 - - - - 27? ? 

22-23 Mei 1901 - 200 - 6 27? ? 

20 Mei 1919 40 190 - 5-7 37.5 10 

31 Agustus 1951 1.8 200 11.5 4-6.5 - 6.5 

24 April 1966 21.6 90 7 2-5 31 9 

10 Februari 1990 2.5 130 8 1-5 - 5 

 

III.5. Pembukaan lubang erupsi baru  

Fenomena ini dipertimbangkan 

sebagai kriteria untuk menolak tapak 

dengan beberapa karakteristik potensi yang 

harus diperhatikan ke instalasi nuklir yaitu 

beban fisik dinamis, deformasi tanah, 

gempa gunung api, banjir, amblesan dll.
(1)

 

Di Gunung Batur terjadi pembukaan 

lubang erupsi baru yang terbentuk dalam 

jarak 2 km dari pusat erupsi (Igan 

Sutawijaya). Terkait dengan pembukaan 

lubang baru (gunung api lumpur) tapak 

ditolak jika di wilayah dekat (25 km) 

terdapat potensi gunung lumpur yang 

membahayakan instalasi. Beberapa ahli 

berpendapat bahwa kriteria penapisan 

fenomena pembukaan lubang baru ini 

adalah di sekitar tapak (5 km) PLTN. 

III.6. Misil gunung api  

Fenomena ini dipertimbangkan 

sebagai kriteria untuk menolak tapak 

dengan beberapa karakteristik potensi yang 

harus diperhatikan ke instalasi nuklir yaitu 

dampak partikel, beban fisik statis, partikel 

abrasif di air. Jarak penapisan secara 

horizontal untuk bom adalah 5 km, dengan 

diameter 5-6 cm. Perka BAPETEN No. 2 

Tahun 2008 yang menyatakan bahwa 

reaktor daya terletak cukup jauh (> 10 km) 

dari misil dapat digunakan sebagai jarak 

penapisan.
(5)

 

III.7. Tsunami, seiche dan kegagalan 

danau kawah  

Fenomena ini dipertimbangkan 

sebagai kriteria untuk menolak tapak 

dengan beberapa karakteristik potensi yang 

harus diperhatikan ke instalasi nuklir yaitu 

volume dan aliran aliran massa, sumber 

dan karakteristik perpindahan air, dan 
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rambatan/propagasi gelombang yang 

dihasilkan berdasarkan lokasi-spesifik 

batimetri. Kasus di Indonesia adalah 

tsunami di Gunung Kelud, dimana letusan 

gunung tersebut menghasilkan volume 

letusan sebesar 10 juta m
3
 ditumpahkan 

sejauh 7 km. Kasus kedua adalah 

fenomena tsunami karena meletusnya 

Gunung Krakatau yang menyebabkan 

runtuhnya tubuh gunung api dan aliran 

piroklastik sehingga menghasilkan tsunami 

dengan tinggi gelombang 5 – 35 m dengan 

jangkauan rambatan sejauh 800 km
(4)

. 

Nilai ini dapat digunakan sebagai jarak 

kriteria penapisan aspek bahaya tsunami. 

 

Tabel 2. Karakteristik bencana tsunami yang dipicu oleh letusan Gunung Api yang 

pernah terjadi di Indonesia (Beget 2000; Pratomo & Abdurrachman 2004) 

Gunung 

Api 
Tahun Geografi Pemicu tsunami 

Tinggi 

gelombang 

(m) 

Jangkaun 

rambatan 

(km) 

Korban 

jiwa 

Tambora 1815 Pulau Aliran piroklastik ke laut > 10 > 100 > 10.000 

Krakatau 1883 Pulau 
Runtuhan tubuh gunung api aliran 

piroklastik 
5 – 35 800 > 36.000 

Paluweh 1928 Pulau Runtuhan tubuh gunung api ke laut 5 – 10 > 100 > 150 

Iliwerung 1979 Pantai  Runtuhan tubuh gunung api ke laut 9 > 100 > 500 

 

Gambar 2. Sebaran arah gelombang tsunami yang ditimbulkan akibat letusan Gunung 

Krakatau 1883 (Valentin & Fisher 2000) 

 

 

III.8. Deformasi tanah Fenomena ini merupakan kriteria 

untuk menolak tapak, karena jika 

fenomena ini terjadi di tapak maka 
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rekayasa teknik tidak dapat mengatasinya. 

Fenomena deformasi tanah dapat terjadi 

terkait dengan fenomena pembukaan 

lubang erupsi baru, sehingga secara umum, 

deformasi tanah sejauh beberapa milimeter 

dapat terjadi di daerah yang luas di intrusi 

batuan beku gunung api. 
(2)

 

III.9. Sistem panas bumi dan anomali air 

tanah 

Sistem Panas Bumi bisa 

menghasilkan ledakan uap yang 

melemparkan fragmen batuan beberapa 

kilometer dan membentuk kawah ledakan 

berdiameter ratusan meter. Beberapa ahli 

berpendapat bahwa terdapatnya sistem 

panas bumi di gunung api akan 

menyebabkan letusan freatik yang dapat 

terjadi paling jauh dalam jarak 1 km dari 

pusat erupsi. Sehingga kriteria penapisan 

untuk sistem panas bumi ini sejauh 1 km 

dari pusat erupsi.
(2)

 

KESIMPULAN 

1. Beberapa aspek bahaya gunung api 

yang dapat digunakan sebagai 

kriteria penapisan untuk menolak 

tapak yaitu aliran piroklastik 

densitas; aliran lava dan guguran 

kubah lava; longsoran bahan 

rombakan, tanah longsor dan 

kegagalan lereng; aliran bahan 

rombakan, lahar dan banjir; 

pembukaan lubang erupsi baru; 

tsunami, seiche dan kegagalan 

danau kawah. 

2. Baru terdapat 1 kriteria penapisan 

di Perka BAPETEN No. 2 Tahun 

2008 yaitu bahaya misil gunung 

api, sedangkan untuk fenomena 

bahaya yang lain sudah dijelaskan 

dalam kajian ini.  

3. Kriteria penapisan bahaya gunung 

api untuk masing-masing tapak 

PLTN adalah spesifik dan berbeda-

beda, tetapi kriteria penapisan 

tersebut dapat digunakan sebagai 

kriteria penapisan umum untuk 

tapak di Indonesia. 
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TANYA JAWAB DAN DISKUSI 

 

1. Penanya : Tino Sawaldi (BAPETEN) 

 

Pertanyaan: 

a) Menurut saya penapisan bahaya 

gunung api tidak bisa dibuat per 

fenomena bahaya. Contoh jika dibuat 

penapisan untuk bahaya VEIG bahaya 

akibat aliran lava 30 km, aliran 

piroklastik 40 km dan misil 10 km 

yang akan berlaku tentunya penapisan 

untuk aliran piroklastik karena 

obyeknya sudah jelas. Usul saya untuk 

penapisan cukup diberikan 1 saja, 

missal 40 km sebagai jarak aman dari 

bahaya gunung api. 

 

Jawaban: 

a) Perlu ketahui bahwa terdapat beberapa 

tipe gunung api dan tidak semua 

gunung api tersebut akan 

menghasilkan fenomena bahaya yang 

sama, sehingga jika jarak aman 

penapisan dibuat hanya satu untuk 

berbagai tipe gunung api maka tidak 

akan sesuai. 

 

2. Penanya : Anton Ruardu BBA, LSM 

LingkunganHidup (FEBE) 

 

Pertanyaan: 

a) Apakah ada tempat yang ideal 

untuk pendirian suatu plant 

(instalasi PLTN)? 

 

Jawaban: 

a) Sebenarnya tidak terdapat tempat 

yang benar-benar ideal untuk tapak 

PLTN, apalagi di Indonesia dengan 

kondisi kebencanaan yang tinggi, 

masing-masing lokasi mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Yang 

perlu dilakukan adalah pemilihan 

lokasi tapak dengan ancaman 

bahaya eksternal seminimal 

mungkin dan ancaman bahaya 

tersebut dapat diatasi dengan 

desain. 

 

3. Penanya : Anton Ruardu BBA, LSM 

LingkunganHidup (FEBE) 

 

Pertanyaan: 

a) Mengapa nilai “g” (Ground 

Acceleration) tidak dimasukkan 

kedalam kriteria penapisan aspek 

bahaya gunung api? 

 

Jawaban: 

a) Nilai “g” merupakan criteria aspek 

yang dipertimbangkan dalam bahaya 

gempa bumi, dalam bahaya gunung api 

juga mempertimbangkan gempa (akibat 

aktivitas gunung api) tetapi sifatnya 

hanya terjadi di sekitar gunung api 

(local) dan bukan merupakan criteria 

yang digunakan untuk menolak tapak. 
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