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Gambar 1. Peta jalan riset KK Geofisika Global, FTTM, ITB untuk periode 4 tahun mulai 2013 sampai
dengan 2016.
Judul I

: Tomografi gempa bumi untuk mengungkap struktur 3‐D zona penunjaman lempeng di
bawah kepulauan Indonesia
Topik riset ini mendukung kegiatan riset KK Geofisika Global yang ditunjukkan dalam peta jalan pada
Gambar 1. Riset ini juga mendukung kolaborasi dengan para peneliti tentang model seismotektonik di
Indonesia, khususnya kerjasama antara ITB, BMKG, Australian National University dan University of
Southern California. Selain itu riset ini juga terkait langsung dengan program GREAT (Graduate Research
on Earthquakes and Active Tectonics) yang telah dilaksanakan di ITB sejak hampir satu dekade terakhir.
Pencitraan tomografi seismik pada skala regional yang telah kami lakukan selama ini masih dengan
pendekatan single difference (Puspito dkk, 1993; Widiyantoro dkk, 2011). Dalam riset ini akan
dikembangkan teknik pencitraan tomografi seismik dengan pendekatan double difference, yang dapat
memberikan hasil yang lebih akurat. Ko‐pembimbing yang terlibat Assoc. Prof. Meghan Miller (University
of Southern California) dan Dr. Andri D. Nugraha (ITB) adalah pakar di bidang tomografi dengan
menggunakan data gelombang tubuh. Oleh karena itu diharapkan kandidat mahasiswa akan mendapatkan
bimbingan secara maksimal.

Untuk tahun ke‐1 akan dilakukan kompilasi dan relokasi hiposenter dari data BMKG, terutama untuk
Indonesia Timur yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Sedangkan pada tahun ke‐2
pencitraan tomografi akan difokuskan pada pengembangan pendekatan non‐linier dan double difference.
Pada tahun ke‐3 akan dilakukan inversi simultan untuk data seluruh Indonesia dan penulisan beberapa
makalah. Sedangkan pada tahun ke‐4 mahasiswa diharapkan tinggal konsentrasi pada penulisan
disertasinya.
Judul II

: Tomografi dengan memanfaatkan bising seismik untuk mencitrakan struktur 3‐D kerak
bumi di Indonesia
Topik riset yang kedua ini selaras dengan peta jalan riset KK Geofisika Global dan skema kolaborasi
para peneliti tentang gempa bumi di Indonesia, khususnya kolaborasi ITB dengan BMKG, Australian
National University dan University of Southern California. Topik ini juga sangat terkait dengan program
GREAT di ITB. Pemanfaatan data gempa bumi BMKG untuk penelitian yang selama ini masih dirasa kurang
dapat dimaksimalkan melalui penelitian ini.
Pencitraan tomografi dengan bising seismik yang telah dilakukan selama ini masih menggunakan
kecepatan isotropi (Zulfakriza dkk, 2014). Dalam riset ini akan dikembangkan ke arah pemodelan 3‐D
kecepatan anisotropi di kerak bumi. Ko‐pembimbing yang terlibat Prof. Phil Cummins (Australian National
University) dan Dr. Tedi Yudistira (ITB) adalah pakar di bidang tomografi anisotropi. Dengan demikian
dapat diharapkan kandidat mahasiswa akan mendapatkan bimbingan yang sangat baik.
Untuk tahun pertama akan dilakukan pengambilan data di Jawa Timur serta pengolahannya.
Sedangkan pada tahun kedua akuisisi dan pengolahan data akan difokuskan untuk wilayah Jawa Barat.
Pada tahun ketiga akan dilakukan inversi simultan untuk data seluruh Jawa, termasuk data MERAMEX.
Dalam tahap ini diharapkan beberapa makalah sudah dapat ditulis. Sedangkan pada tahun
terakhir/keempat kandidat mahasiswa diharapkan tinggal konsentrasi pada penulisan disertasinya.

