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TUJUAN KEGIATAN
Memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan mengenai teknologi Dense Oceanfloor Network System for Earthquake and Tsunamis, dari aspek instrumentasi,
pengolahan data, pemodelan dan peringatan dini

LATAR BELAKANG
Jakarta sebagai Ibukota Indonesia memiliki gedung-gedung tinggi dan pernah mengalami gonjangan gempa yang cukup kuat (M7.5) pada tahun 2017 dan 2009.
Beberapa kajian dari para ilmuwan lokal dan manca negara menunjukkan adanya kemungkinan gempa besar dengan skala jauh lebh tinggi daripada dua gempa terdahulu, untuk itu perlu technology handal dalam memberikan deteksi dini gempa dan tsunami. Salah satu teknologinya adalah Dense Oceanfloor Network System for
Earthquake and Tsunami (DONET) yang sudah dibangun di Jepang. Dalam membangun system ini diperlukan suatu pelatihan pengembangan kapasitas SDM untuk
teknologi ina-donet (Indonesia dense ocean floor network system for earthquake and tsunami).

MATERI PELATIHAN
A. Materi Training DONET
B. Earth Simulator JAMSTEC
C. Yokosuka Facility Tour & RV Chikyu
D. Pembekalan materi & workshop di NIED, Nagoya
University, Stasiun DONET Owase, NEC (Nippon
Electronic Company), JMA (Japan Meteorological
Agency), NEC (Nippon Electronic Company)

DONET merupakan sistem monitoring
gempabumi dan tsunami menggunakan multisensor yang dipasang di dasar laut dan
menghasilkan data real-time. Data ini merupakan
hal yang krusial dalam early warning system untuk disaster risk reduction.
DONET 1

Dalam pengelolaan data yang besar, perlu dibangun data center dan
super computer untuk memproses data secara cepat dan akurat. Data
center dan super computer ini diperlukan untuk keperluan proses
peringatan dini yang cepat dan akurat, serta untuk riset-riset yang
memerlukan ketelitian yang tinggi.

Earth simulator merupakan super-komputer
canggih yang dimiliki Yukohama Institute for
Earth Science (JAMSTEC)
Peserta Pelatihan Riset Pro Non Gelar
(BPPT,BMKG,ITB,BNPB)

Terdapat dua sistem untuk Submarine Networks and Ocean Bottom Observation
System:
1. In-Line System, yaitu sistem di mana sensor dipasang secara seri, contohnya
adalah S-Net. Kemampuan paling dalam sensor in-line system yaitu sedalam 8.000
meter.
2. Node-System, sensor disambungkan ke node (max 8 sensor)., DONET 1 dan
DONET 2 dipasang dengan node-sistem ini. Setiap node disambungkan ke 4 stasiun
observation yang ditanam di bawah dasar laut

Sebaran stasiun
DONET (kiri) dan
S-Net (kanan)

OUTPUT/ OUTCOME KEGIATAN






Memperoleh pemahaman mengenai cara kerja teknologi InaDonet, sensor yang digunakan, dan
cara melakukan instalasi.
Memperoleh pengetahuan mengenai preliminary survey untuk mempersiapkan rancang bangun
teknologi ini di Indonesia, pengolahan data gempa dan tsunami yang dihasilkan Ina-Donet,
pemodelan dari data gempa dan tsunami dan metoda peringatan dini / diseminasi informasi
Hasil dari kegiatan ini telah disosialisasikan dalam bentuk FGD yang dihadiri oleh BPPT,
JAMSTEC, BMKG, ITB, BNPB, LIPI, Kemenkomar, Kemenristekdikti
Rencana penempatan InaCBT dan InaBUOY tahun 2019-20120

Tahun 2019-2020 BPPT akan membangun system pendeteksi Tsunami 4 InaCBT & 8 InaBuoy, generasi tiga di
wilayah NKRI pada kegiatan Penguatan & Pengembangan Ina-TEWS untuk Deteksi dari Ancaman Tsunami di
Indonesia yang merupakan program prioritas utama BPPT

