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A. GEMPA BUMI TAMU MISTERIUS 

Gempa bumi (earthquakes) merupakan salah satu bencana alam 

terbesar bagi umat manusia, disamping kejadian alam lainnya seperti 

letusan gunung api dan banjir. Berbeda sekali dengan letusan gunung 

api dan bencana alam lain yang selalu didahului dengan tanda-tanda 

atau gejala-gejala yang muncul jauh sebelum kejadian. Gempa bumi 

selalu datang mendadak secara mengejutkan, sehingga menimbulkan 

kepanikan umum yang luar biasa karena sama sekali tidak terduga 

sehingga tidak ada seorang pun yang sempat mempersiapkan diri. 

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja siang  hari pada saat kita 

bekerja ataupun malam  pada saat  sedang tidur lelap sehinga tidak 

dapat menyelamatkan diri karena kejadiannya berlangsung sangat 

cepat tertimpa runtuhan bangunan ataupun tersapu badai tsunami.  

Akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi luar biasa dahsyat karena 

mencakup wilayah yang sangat luas, menembus batas teritorial 

negara, bahkan antar benua. Sifat getaran gempa bumi yang sangat 

kuat dan merambat ke segala arah, mampu menghancurkan 

bangunan-bangunan sipil yang terkuat sekalipun, sehingga tak ayal 

lagi sangat banyak memakan korban nyawa manusia.  

Sampai saat ini gempa bumi dan tsunami  merupakan kejadiaan 

bencana alam yang paling banyak menimbulkan korban jiwa terbesar 

sepanjang sejarah manusia seratus tahun terakhir 1906-2006, seperti 

beberapa kejadian gempa besar yang terjadi di dunia : 

• 17 Juli 2006 gempa berkekuatan  6,8  Skala Richter yang diikuti 

dengan tsunami mengguncang Pangandaran dan pesisir selatan 

Jawa mengakibatkan korban lebih dari 400 jiwa. 
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• 27 Mei 2006 gempa bumi tektonik kuat yang mengguncang 

Daerah  Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah  berkekuatan 5,9 

pada skala Richter lebih dari 6.000 orang tewas. 

• 8 Oktober 2005 gempa bumi besar berkekuatan 7,6 skala Richter 

di Asia Selatan, berpusat di Kashmir Pakistan  lebih dari 1.500 

orang tewas.  

• 26 Desember 2004 gempa bumi dahsyat berkekuatan 9,3 skala 

Richter mengguncang Aceh dan Pulau Nias sekaligus 

menimbulkan tsunami di samudera Hindia, 283.000 orang lebih 

tewas tersapu gelombang.   

• 26 Desember 2003 gempa bumi kuat di Bam, barat daya Iran 

berkekuatan 5 pada Skala Richter dan menyebabkan lebih dari 

41.000 orang tewas.  

• 26 Januari 2001 di India  dengan kekuatan 7,9 pada Skala Richter 

dan  menewaskan 2.500 orang lebih. 

• 21 September 1999 di Taiwan dengan kekuatan  7,6 pada Skala 

Richter,  menyebabkan 2.400 korban tewas.  

• 17 Agustus 1999 di barat Turki, kekuatan gempa 7,4 pada Skala 

Richter  dan merenggut 17.000 nyawa.  

• 30 Mei 1998 di utara Afghanistan dan Tajikistan dengan 

magnitodo 6,9 pada Skala Richter menyebabkan sekitar 5.000 

orang tewas. 

• 10.7 Januari 1995 di Kobe, Jepang dengan kekuatan gempa 7,2 

Skala Richter dan merenggut 6.000 nyawa.  

• 1 Juni 1990 di barat laut Iran 7,3 pada skala Richter, merengut 

50.000 nyawa. 

• 7 Desember 1988 di barat laut Armenia, berkekuatan 6,9 pada 

Skala Richter dan menyebabkan 25.000 kematian.  
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• 19 September 1985 di Mexico Tengah  8,1 pada Skala Richter, 

meragut lebih dari 9.500 nyawa.  

• 6 September 1978 di timur laut Iran berkekuatan  7,7 pada Skala 

Richter dan menyebabkan kematian 25.000 orang .  

• 8 Juli 1976 di Tangshan China magnitudo  7,8 pada skala Richter 

dan menyebabkan 240.000 orang tewas. 

• 4 Februari 1976 di Guatemala berkekuatan  7,5 pada Skala 

Richter dan menyebabkan 22.778 tewas.  

• 29 Februari 1960 di barat daya pesisir pantai Atlantik Maghribi 

pada magnitudo 5,7 Skala Richter, menyebabkan 12.000 

kematian dan memusnahkan seluruh kota Agadir.  

• 26 Desember 1939 wilayah Erzincan Turki pada magnitudo 7,9 

Skala Richter dan menyebabkan 33.000 orang tewas.  

• 24 Januari 1939 di Chillan Chile dengan kekuatan 8,3 pada Skala 

Richter 28.000 orang tewas. 

• 31 Mei 1935 di  Quetta, India pada magnitudo 7,5 Skala Richter 

dan menewaskan 50.000 orang.  

• 1 September 1923 di Yokohama Jepang pada magnitudo 8,3 

Skala Richter  dan merenggut sedikitnya 140.000 nyawa.  

Bencana alam gempa bumi sebenarya sering terjadi di Indonesia 

namun saat itu belum ada kejadian gempa bumi berskala besar yang 

merengut banyak korban, sehingga kita tidak tanggap menghadapi 

bencana tersebut Namun ejak kejadian gempa bumi di Aceh dan 

Yogyakarta kita tersadarkan akan bencana alam gempa yang dapat 

terjadi kapan saja tanpa kita ketahui kedatangannya.  

Indonesia secara geologis  terletak pada sistem tektonik yang 

berpontensi menimbulkan gempa bumi. Oleh karena itu perlu  

kesiapsiagaan untuk menghadapinya dengan meningkatkan 

kepedulian  dengan memperhatikan berita atau informasi  gempa 
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bumi yang dikeluarkan oleh BMG (Badan Meterologi dan Geofisika) 

sebagai tindakan peringatan dini (early warning system). 

 

B. MITOS SEPUTAR GEMPA BUMI 

Sebagaimana halnya letusan gunung api dan kejadian bencana alam 

lainnya, orang-orang primitif tempo dulu sering menghubung-

hubungkan peristiwa terjadinya gempa bumi dengan takhayul dan 

hal-hal yang di luar akal sehat. 

Bukan saja di negeri kita, di negeri-negeri luar pun banyak cerita 

takhayul yang berkaitan dengan gempa bumi tersebut, misalnya yang 

terdapat di Rumania, Bulgaria, beberapa negara-negara Afrika, Tibet 

serta beberapa negara lain yang penduduknya menganut kepercayaan 

tertentu.  

Aristoteles (384-322 SM.) menyatakan bahwa kejadian gempa-bumi 

disebabkan keluarnya udara yang terkurung di dalam tanah. Bangsa 

Yunani mempercayai takkala Typhoeus sang naga raksasa terbangun 

dan bergerak untuk melepaskan diri dari ikatannya jauh di bawah 

tanah dan bumipun bergetar, padahal sang naga tersebut sudah di bui 

dewa Zeus di bawah tanah.  

Dewa Kashima di Jepang dipercaya sebgai dewa yang sanggup 

menjaga bumi agar tetap tenang, yaitu dengan menjaga ikan lele 

raksasa yang hidup di lumpur bawah bumi  tidak menggeliat dengan 

cara sang dewa menyimpan batu ajaib yang memiliki kekuatan sihir. 

Ikan lele akan berulah dan mengguncang bumi jika sang dewa 

teledor menjaga batu ajaib tersebut. 

Bagaimana mitos yang ada di tanah air kita, banyak cerita yang 

populer dari mulut ke mulut, dalam kisah pewayangan masyarakat 

jawa  mempunyai cerita tentang dewa-dewa yang  mengatur bumi 

sebagai Sang Hyang. Salah satu dari dewa tersebut bernama 

Antaboga yang berujud naga raksasa. Dikisahkan jika masyarakat 

tidak memberikan sesajen maka sang Antaboga akan berulah 

menimbulkan gangguan yang menimbulkan sakit ataupun gangguan 

yang lebih besar malapetaka yaitu gunung meletus  dan  sanggup 

mengguncang bumi sehingga menimbulkan gempa bumi. 
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Mitos yang sampai kini masih tersisa pada sebagian penduduk 

Sunda, Jawa Barat, diantaranya ada yang masih percaya bahwa 

induk penyebab gempa bumi (bahasa Sunda : lini) adalah sebuah 

batu yang terdapat di puncak gunung. Batu tersebut dapat bererak 

dan gerakannya itu menimbulkan gempa bumi. Akan tetapi si batu 

tidak mau bergerak selagi di muka dunia ini masih ada makluk 

manusia. Pada saat-saat tertentu semut hitam mendatangi batu yang 

menjadi induk gempa yang ada di puncak gunung dan memberikan 

laporan bahwa di muka bumi sudah tidak ada lagi manusia. Akibat 

provokasi semut hitam, maka batu tadi bergerak sehingga terjadilah 

gempa bumi. Bagi yang masih percaya takhayul, pada saat terjadi 

gempa bumi, mereka berteriak sekeras kerasnya mengucapkan kata 

aya.., aya…, aya… (ada…, ada…, ada…). Teriakan itu  diharapkan 

terdengar oleh si batu yang terletak jauh di puncak gunung agar 

gempa bumi segera berhenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1.  
Orang Mongolia percaya bahwa, setelah bumi selesai dibuat, Tuhan 

meletakkan bumi tersebut di atas pundak seekor katak yang sangat 

besar. Bila katak  bergerak maka terjadilah gempa bumi. 
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Secara ilmiah gempa bumi sebenarnya merupakan gejala alam biasa 

yang dapat dijelaskan bagaimana proses kejadiannya. Bahkan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju, maka 

sekarang sudah dapat diketahui jalur-jalur penyebaran pusat gempa 

bumi di seluruh dunia beserta sifat-sifatnya. Oleh karena itu kini 

manusia dapat membuat rancangan bangunan-bangunan sipil yang 

sesuai dengan karakteristik gempa yang bakal terjadi. 

Betapapun demikian, gempa bumi selalu muncul secara mendadak 

tanpa mengenal waktu dan suasana. Sekalipun bangunan dirancang 

dengan standar supra struktur sehingga tingkat keamanannya berlipat 

ganda, tetap saja berantakan manakala diguncang gempa bumi yang 

cukup kuat. Contoh aktual adalah terjadinya gempa bumi pada tahun 

1995 yang memporak-porandakan Kota Kobe, Jepang. Oleh karena 

itu pengetahuan mengenai gempa bumi (seismologi) perlu terus 

diperdalam dan dikembangkan, sehingga paling tidak kita dapat 

membuat prakiraan atau ramalan tentang gempa bumi lebih baik lagi. 

 

C. MEKA�ISME GEMPA BUMI 

Gempa bumi adalah getaran tanah yang ditimbulkan oleh lewatnya 

gelombang seismik yang dipancarkan oleh suatu sumber energi 

elastik yang dilepaskan secara tiba-tiba.  Pelepasan energi  elastik 

tersebut terjadi pada saat batuan di lokasi sumber gempa tidak 

mampu menahan  gaya yang ditimbulkan oleh gerak relatif antar 

blok batuan, daya tahan batuan menentukan besaran kekuatan 

gempa. 

Teori  yang dapat menjelaskan tentang energi elastik yang dapat 

diterima adalah pergeseran sesar dan teori kekenyalan elastis (elastic 

rebound theory) dari  H.F Rheid (1906). Teori ini menjelaskan jika 

permukaan bidang  sesar saling bergesekan  batuan akan  mengalami 

deformasi (perubahan wujud) jika perubahan tersebut  melampaui 

batas elastisitas/regangannya. maka batuan akan patah (rupture) dan 

akan  kembali ke bentuk asalnya (reboud). Sebagai ilustrasi Dapat 

dibayangkan sebuah per/pegas yang ditekan kemudian dilepaskan 

mendadak, atau sebuah tongkat/penggaris yang rigid yang ditekuk 

sampai patah ketika kembali ke posisi asalnya maka terjadi getaran.  
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Gambar 1.2. 
Ilustrasi pelepasan energi pada sebuah pegas 
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Energi elastik yang dilepaskan merambat ke permukaan hanya 

sebagian kecil yang akan diubah menjadi gelombang seismik yang 

dipancarkan ke segala jurusan sedangkan sebagian energi akan 

diubah menjadi energi potensial dan energi panas. Berdasarkan cara 

penjalarannya gelombang seismik dibedakan menjadi : 

1. Body Waves (gelombang badan) 

Gelombang ini menjalar dan mampu merambat ke seluruh bumi, 

sama dengan gelombang suara  dan cahaya menyebar ke segala arah 

menjauhi sumbernya. Body waves sendiri ada dua jenis, tergantung 

bagaimana zat padat dapat terdeformasi elastis, dengan berubah 

volume atau berubah bentuk. 

a. Gelombang kompresi 

Gelombang ini mendeformasi batuan dengan mengubah volume. 

Pemampatan dan peregangan menyebabkan perubahan volume 

dan densitas batuan yang dilaluinya. Ketika gelombang 

kompresi melalui suatu medium, kompresi menekan atom-atom 

saling mendekat. Tarikan atau peregangan adalah kebalikannya 

merupakan reaksi elastis (elastic respons) terhadap 

pemampatan/kompresi, sehingga menjarangkan jarak antar atom. 

Partikel seolah-olah bergerak maju mundur searah gerak 

gelombang (longitudinal). Gelombang kompresi mempunyai 

kecepatan tertinggi diantara gelombang-gelombang seismik dan 

merupakan gelombang pertama yang tercatat pada stasiun 

gempa, oleh karena itu dinamakan gelombang primer 

(gelombang P). 

b. Shear wave 

Gelombang ini mendeformasi batuan dengan mengubah bentuk. 

Karena cairan dan gas tidak mempunyai daya elastisitas untuk 

kembali ke bentuk asal, shear wave hanya dapat merambat di 

medium padat. Shear wave terdiri dari seri gerak tegak lurus arah 

gelombang. Gerak pertikelnya bolak-balik tegak lurus arah 

gelombang dan dinamakan gelombang transversal (S).  

Kecepatan rambatnya lebih kecil dari gelombang longitudinal. 

Oleh karena itu, terekam setelah di stasiun gempa setelah 
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gelombang P dan disebut sebagai gelombang sekunder 

(gelombang S). 

Gambar 1.3.  
Perambatan gelombang Longitudinal, gelombang 

Transversal dan gelombang Permukaan 

 

2. Gelombang Permukaan (Surface Waves) 

Penampilan gelombang permukaan sangat mirip dengan gelombang 

P dan S tetapi gelombang permukaan merambat di permukaan bumi, 

bukan di dalam bumi seperti body waves. Kecepatan rambat 

gelombang ini paling kecil, oleh karena itu tercatat di stasiun gempa 

sebagai gelombang paling akhir. Gelombang permukaan merambat 

di permukaan bumi sebagai getaran horizontal dan vertikal, yang 

dinamakan berdasarkan nama seorang pionir seismologi. Gelombang 

Love mirip dengan gelombang S, hanya gerakan partikel melintang 

selalu pada permukaan atau bidang sepanjang lintasan gelombang. 

Gelombang Rayleigh berbeda dengan gelombang-gelombang gempa 

lainnya. Partikel-partikel yang terlibat tidak bergerak lurus tetapi 

melingkar, seperti partikel air dalam gelombang laut, tetapi arahnya 

berlawanan. 



 - 10 -

Gambar 1.4. 

Ilustrasi perambatan gelombang gempa pada permukaan bumi 

 

D. PE�YEBAB TERJADI�YA GEMPA BUMI 

Berdasarkan penyebabnya gempa bumi dapat terjadi akibat 1) 

Runtuhnya gua-gua dalam bumi, 2) Tabrakan (impack), 3) Peledakan 

gunung api, dan 4) Kegiatan tektonik. 

1. Runtuhnya Gua-gua dalam Bumi 

Dugaan para ahli tempo dulu, bahwa gempa bumi terjadi akibat 

runtuhnya gua-gua raksasa yang terdapat di dalam bumi. Dugaan itu 

sama sekali tidak benar, sebab keruntuhan seperti itu tidak pernah 

ada. 
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Kalau saja terjadi keruntuhan di dalam bumi, hal itu hanya mungkin 

pada daerah pertambangan bawah tanah (under ground), penggalian 

batu kapur dan sejenisnya. Akan tetapi keruntuhan yang terjadi 

hanya dapat menimbulkan getaran bumi yang sangat kecil dan 

bersifat setempat (lokal) kekuatannya berkisar anatara 2 hingga 3 

pada Skala Richter. 

 

2. Tabrakan (Impack) 

Awalnya banyak juga yang percaya bahwa gempa bumi disebabkan 

adanya meteor atau shooting star yang menabrak bumi pada tahun 

1908 di Rusia. Suatu bintang beralih (meteor) jatuh dan 

mengakibatkan terjadinya lubang yang sangat besar menyerupai 

sebuah kawah. Walaupun gelombang tekanan akibat jatuhnya meteor 

tersebut tercatat sampai ke Kota London di Inggris, akan tetapi 

efeknya sama sekali tidak terekam pada alat pencatat getaran gempa 

bumi (seismograf). Ini berarti getaran yang ditimbulkan akibat 

tabrakan meteor dengan bumi kekuatannya sangat kecil sekali. Lagi 

pula tabrakan yang demikian sebenarnya sangat jarang terjadi di 

bumi. 

Gambar 1.5.     

  Kawah di Arizona, USA yang terjadi akibat jatuhnya meteor. 
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3. Peledakan Gunung api   

Aktivitas gunung api dapat menimbulkan gempa bumi yang 

dinamakan gempa bumi vulkanik. Gempa bumi ini terjadi baik 

sebelum, selama, maupun setelah peledakan suatu gunung api. 

Penyebabnya adalah akibat terjadinya persentuhan antara magma 

dengan dinding gunung api dan tekanan gas pada peledakan yang 

sangat kuat atau perpindahan magma secara tiba-tiba di dalam dapur 

magma. 

Gempa bumi vulkanik sebenarnya kekuatannya sangat lemah dan 

hanya terasa di wilayah sekitar gunung api yang sedang aktif saja. 

Dari seluruh gempa bumi yang terjadi, hanya 7% saja yang termasuk 

gempa-bumi vulkanik. Kendatipun demikian kerusakan atau efek 

yang ditimbulkannya cukup luas, sebab gempa bumi vulkanik 

biasanya disertai pula dengan kemungkinan akan meletusnya suatu 

gunung api. 

Berdasarkan kedudukan sumber gempanya (posisi kegiatan magma), 

maka dapat dibedakan menjadi empat jenis gempa bumi vulkanik : 

a. Gempa bumi Vulkanik Dalam 

Kedalaman sumber gempanya antara 2 sampai 30 km. 

Gempa-bumi ini banyak persamaannya dengan gempa bumi 

tektonik, terutama mengenai gempa susulannya (after 

shocks). Terjadi pada saat menjelang letusan suatu gunung 

api, atau sebagai pertanda bahwa suatu gunung api tengah 

mulai aktif. 

b. Gempa bumi Vulkanik Dangkal 

Sumber gempanya terletak pada kedalaman kurang dari 2 

km. Jenis ini timbul pada saat mendekati terjadinya letusan, 

selama ber-langsungnya letusan, dan setelah letusan itu 

sendiri berakhir. 

c.  Gempa bumi  Ledakan 
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Gempa bumi ini terjadi sehubungan dengan tengah 

berlangsungnya ledakan suatu gunung api. Sumber 

gempanya sangat dangkal, kurang dari 1 kilometer. 

d. Getaran Vulkanik atau Tremor  

Getaran atau tremor vulkanik terjadi terus menerus 

sehingga menciptakan suana tidak tenang. Sumber 

gempanya terletak dari mulai kedalaman 30 kilometer 

sampai permukaan. 

Gempa bumi dangkal dan gempa bumi ledakan bila terjadi 

terus menerus dengan selang waktu hanya beberapa detik 

dapat menyebabkan getaran vulkanik (tremor). Pada 

gunung api berbatuan basalt, getaran vulkanik terasa lebih 

kuat karena sifat batuannya sangat peka terhadap rambatan 

gelombang. 

 

4. Kegiatan Tektonik 

 Gempa bumi yang banyak terjadi dan mempunyai efek sangat serius 

sebenarnya berasal dari kegiatan tektonik, yaitu mencakup 90% dari 

seluruh kejadian gempa bumi. Gempa bumi ini berhubungan dengan 

kegiatan gaya-gaya tektonik yang tengah terus berlangsung dalam 

proses pembentukan gunung-gunung, terjadinya patahan-patahan 

batuan (faults) dan tarikan atau tekanan dari pergerakan lempeng-

lempeng batuan penyusun kerak bumi. 

Gempa bumi tektonik disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi 

karena pergeseran lempengan plat tektonik. Teori dari tektonik plate 

(plat tektonik) menjelaskan bahwa kulit bumi atau litosfer yang 

menutupi permukaan bumi keadaanya tidak utuh, melainkan 

terpecah-pecah berbentuk lempeng, yang satu sama lain bergerak 

saling menjauh, bertumbukan dan ada juga yang saling berpapasan. 

Lapisan tersebut begerak perlahan sehingga berpecah-pecah dan 

bertabrakan satu sama lainnya. Gerakan litosfer tersebut diakibatkan 

oleh adanya gerakan astenosfer yang sifatnya cair kental. Hal inilah 

yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik. 
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Gempa bumi tektonik memang unik. Peta penyebarannya mengikuti 

pola dan aturan yang khusus dan menyempit, yakni mengikuti pola-

pola pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang menyusun kerak 

bumi. Dalam ilmu kebumian (geologi), kerangka teoretis tektonik 

lempeng merupakan postulat untuk menjelaskan fenomena gempa 

bumi tektonik yang melanda hampir seluruh kawasan, yang 

berdekatan dengan batas pertemuan lempeng tektonik.  

Gambar 1.6. 

Jalur penyebaran pusat gempa bumi di seluruh dunia. 

 

E. PERISTILAHA� DA� PARAMETER GEMPA BUMI 

Meskipun gempa bumi merupakan peristiwa geologi, namun dampak 

yang diakibatkannya bersifat menyeluruh. Oleh sebab itu bidang-

bidang lain di luar geologi, terutama Teknik Sipil, Pertambangan, 

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) serta lembaga-lembaga 

yang berkaitan dengan masalah bencana alam, juga berkepentingan 

untuk dapat memahaminya, setidaknya mengenai peristilahan dan 

parameter-parameter gempa bumi yang sering digunakan. 

Dalam banyak laporan teknik dan sejenisnya kerap kali dijumpai 

istilah-istilah yang membingungkan mengenai parameter-parameter 

gempa bumi. Oleh karena itu kiranya perlu dijelaskan beberapa 

istilah dan parameter yang berkaitan dengan gempa bumi. 
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1. Hipocentrum 

Hipocentrum (hypocentre) adalah pusat gempa bumi, yaitu tempat 

terjadinya perubahan lapisan batuan atau dislokasi di dalam bumi 

sehingga menimbulkan gempa bumi.  

Howell (1969) telah membagi jenis-jenis gempa bumi berdasarkan 

kedalaman hipocentrumnya, yaitu : 

• Gempa bumi dangkal (normal), pusatnya < 70 km. 

• Gempa bumi sedang (intermedier), pusatnya 70 - 300 km. 

• Gempa bumi dalam, pusatnya 300 – 700 km. 

Kebanyakan gempa bumi yang terjadi pusatnya terletak dekat 

permukaan bumi pada kedalaman rata-rata 25 kilometer, dan 

berangsur ke bawah tidak lebih dari 700 km. Gempa bumi dangkal 

cenderung lebih kuat dari pada gempa bumi dalam, oleh sebab itu 

gempa bumi dangkal lebih banyak menyebabkan kerusakan. 

Getaran yang terjadi di hipocentrum merambat ke permukaan bumi 

dengan dua macam gelaombang, yaitu : 

o Gelombang longitudinal, atau gelombang primer (P) dengan 

kecepatan rambat 7,5-14 km./detik. Gerakannya searah dengan 

jurus pukulan. 

o Gelombang transversal, atau gelombang sekunder (S) dengan 

kecepatan rambat 3,5-7 km./detik. Gerakannya tegak lurus 

terhadap jurus pukulan, bersifat merusak. 

Bila hiposentrum terletak di dasar laut maka getaran gempa bumi 

yang terjadi dapat menimbulkan gelombang air pasang yang sangat 

besar dengan ketinggian mencapai puluhan meter. Gelombang air 

laut yang besar seperti ini dinamakan tsunami, bersifat sangat 

merusak dan dapat memporak-porandakan segala suatu yang berada 

di tepi pantai. 
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Gambar 1.7. 

Titik hiposentrum pada lapisan bumi 

 

Gambar 1.8. 

Ilustrasi terbentuknya gelombang tsunami 

akibat gempa bumi dengan episentrum di dasar laut 

 

2. Epicentrum 

Epicentrum (epicentre) adalah tempat di permukaan bumi yang 

letaknya terdekat terhadap hipocentrum. Letak epicentrum tegak 

lurus terhadap hipocentrum, dan sekitar daerah ini pada umumnya 
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merupakan wilayah yang paling besar merasakan getaran gempa 

bumi. 

Daerah sekitar epicentrum yang terhebat menderita kerusakan akibat 

gempa bumi dinamakan macroseisme yang dibatasi oleh suatu garis 

yang disebut pleistosiste. 

Gambar 1.9.  

Titik hiposentrum gempa 

 

3. Homoseiste 

Tempat-tempat di permukaan bumi yang berjarak sama terhadap 

hipocentrum akan merasakan getaran gempa bumi pada saat yang 

bersamaan. Garis-garis khayal yang menghubungkan tempat-tempat 

di permukaan bumi yang merasakan getaran gempa bumi pada saat 

yang sama disebut homoseiste. Sedangkan garis-garis yang 

menghubungkan tempat-tempat yang merasakan kekuatan gempanya 

sama, dinamakan isoseismik atau isoseisme. 
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Gambar 1.10. 

Peta yang menggambarkan garis-garis isoseismik dan 

hubungannya dengan letak epicentrum. 

  

4. After Shock 

Suatu gempa bumi yang terjadi dapat mempengaruhi sumber-sumber 

gempa bumi lainnya yang lokasinya berdekatan. Akibatnya akan 

memicu terjadinya gempa bumi lain yang dinamakan after shock. 

Sebenarnya terkadang sulit membedakan antara after shok dan 

susunan gempa bumi lainnya, yaitu yang sama sekali tidak 

disebabkan oleh gempa bumi yang pertama. 
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5. Teduh Seisma 

Inti bumi yang tersusun atas Ni-Fe merupakan bagian yang tidak 

dapat ditembus oleh rambatan gelombang gempa bumi. Hal ini 

menye-babkan adanya tempat-tempat di permukaan bumi yang tidak 

mengalami getaran apabila terjadi suatu gempa bumi. Daerah 

tersebut dinamakan teduh seisma (shadow zone), pada umumnya 

terletak pada posisi antara 103
o
 – 140

o
 dari hipocentrum. 

Daerah teduh seisma hanya merasakan getaran gelombang P yang 

sangat lemah, sedangkan gelombang S sama sekali tidak terasa. 

Gambar 1.11. 

Inti bumi yang sangat masif menyebabkan  terbentuknya shadow                           

zone atau teduh seisma, yaitu wilayah di  permukaan  bumi yang 

tidak merasakan getaran sewaktu terjadi gempa bumi. 

 

6. Intensitas Gempa bumi 

Intensitas gempa bumi adalah cerminan pengaruh goncangan gempa 

bumi terhadap tingkat kerusakan sarana dan prasarana. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi rusaknya sarana dan prasarana adalah 
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rekayasa bangunan, jarak dari pusat gempa dan sifat batuan. 

Besarnya intensitas atau kekuatan gempa bumi diukur dengan suatu 

alat yang dinamakan seismograf. Data hasil catatan seismograf yang 

berupa grafik dinamakan seismogram. 

 

Gambar 1.12. 

Seismograf, alat pengukur kekuatan/intensitas gempa bumi. 

 

Skala Richter atau Richter Magnitude adalah metode untuk 

menentukan besarnya energi yang dilepaskan di pusat gempa bumi. 

Perkiraan tersebut diformulasikan sebagai berikut : 

Log E  =  11,4 + 1,5 M 

dimana :  E   =  energi (erg)    

M  =  Richter magnitude 

 

Skala Modified Mercalli (MMI) digunakan untuk melukiskan 

goncangan gempa bumi secara kualitatif. Terdiri atas 12 skala (1 

sampai 12). Semakin besar skala maka semakin besar pula gempa 

bumi yang dilukiskannya. Skala MMI diperkenalkan oleh Giuseppe 

Mercalli pada tahun 1902, yang didasarkan pada kumpulan 

pengamatan orang-orang yang pernah mengalami kejadian gempa 

bumi dan tingkat kerusakan sarana dan prasarana yang diakibatkan 

kejadian gempa bumi. Berikut ini klasifikasi skala MMI : 
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Tabel 1.1. 

Klasifikasi Skala MMI 

 
Skala Deskripsi 

I Tidak dapat dirasakan orang, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

II Terasa oleh orang yang sedang beristirahat atau yang berada di lantai atas 

gedung bertingkat. 

III Terasa di dalam gedung. Alat-alat gantung bergoyang. Getaran tanah 
seperti efek truk keci lewat. Lama getarannya dapat ditaksir. Tidak 

disadari bahwa itu adalah gempa. 

IV Alat gantung bergoyang. Getaran seperti efek truk besar lewat, atau seperti 
dinding tiba-tiba ditabrak sebuah massa besar. Mobil-mobil bergoyang. 

Jendela, piring, pintu geme-rincing. 

V Terasa di luar bangunan. Arah goncangan dapat ditaksir. Orang tidur 

terbangun. Alat-alat kecil yang labil berpindah tempat atau roboh. Pintu 
bergoyang, gantungan potret dan jendela yang tertutup gemerincing. 

Bandul jam berhenti dan berjalan lagi dengan berubah kecepatannya. 

VI Terasa oleh semua orang. Banyak yang takut dan mencari jalan ke luar. 
Orang tidak dapat berjalan denga tetap. Jen-dela, piring, barang dari kaca 

pecah. Perkakas berpindah tempat atau jatuh. Alat-alat dan buku terlempar 

dari raknya, potret terlepas dari gantungannya. Plester bermutu rendah dan 
tembok retak. Lonceng gereja berbunyi. Terlihat goncangan pohon dan 

dedaunan. 

VII Orang sulit berdiri, goncangan terasa oleh supir mobil. Per-kakas rumah 

tangga rusak. tembok rusak, cerobong asap mutu rendah pecah pada 
bagian atasnya, plester berjatuhan, genting dan hiasan arsitek lepas. 

Tembok sedikit retak, air kolam menjadi keruh, tanah longsor kecil, pasir 
dan kerikil runtuh pada bagian tepi. Bel besar berbunyi, parit dan irigasi 

rusak. 

VIII Sulit mengemudikan mobil. Tembok rusak dan sebagian runtuh. Sedikit 

kerusakan terhadap tembok, sedangkan tidak rusak. Cerobong, monumen 
dan menara terpuntir atau jatuh. Fondasi bermutu jelek terpisah. Cabang 

sobek dari pohonnya, bila tidak ada hubungan rumah bergeser dari fon-

dasinya. 

IX Kegugupan umum. tembok hancur, tembok rusak berat dan sering runtuh 

sama sekali, tembok rusak cukup berat. Umumnya fondasi bangunan 

rusak. rangka struktur bangunan terpuntir. Permukaan tanah retak cukup 
besar. Bangunan rangka terpisah dari fondasinya bila tidak memiliki 

hubungan. di dekat sungai terjadi letusan pasir dan lumpur. 

X Bangunan tembok dan rangka hancur beserta fondasinya. Beberapa 

bangunan kayu dan jembatan bermutu baik runtuh. Tanggul besar dan dam 
rusak berat. Tanah longsor besar, pada daerah yang rata pasir dan lumpur 

bergeser. Rel kereta api sedikit membengkok. 
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XI Rel kereta api bengkok, pipa saluran rusak berat tidak dapat digunakan. 

XII Kerusakan hampir menyeluruh. Batu besar bergeser, penglihatan kabur. 

 

7. Rekayasa bangunan  

Konstruksi bangunan sangat berpengaruh terhadap kekuatan 

bangunan dalam menahan goncangan gempa bumi. Jika kualiatan 

bangunan memenuhi standar bangunan tahan gempa, maka bangunan 

tersebut dapat bertahan terhadap goncangan gempa bumi. 

 

8. Jarak dari pusat gempa bumi  

Semakin jauh dari pusat gempa bumi, goncangan gempa bumi akan 

semakin lemah, sehingga efek terhadap bangunan akan semakin 

kecil. Efek kerusakan akibat gempa bumi bersifat konsentris 

(melingkar) mengikuti kaidah perambatan gelombang gempa. 

 

9. Sifat batuan 

Bangunan yang didirikan di atas lahan yang  bersifat kompak dan 

keras akan lebih tahan terhadap goncangan gempa bumi dibanding 

dengan bangunan yang didirikan di atas batuan yang bersifat lunak 

(urai),  Kasus pada gempa bumi yang melanda Yogyakarta  26 Mei 

2006 daerah daerah Bantul mengalami kerusakan bangunan  paling 

parah dan korban yang lebih banyak dibandingkan dengan kota 

Yogyakarta, karena daerah bantul terletak di atas batuan urai.               
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Tabel 1.2. 

Hubungan kekuatan gempa bumi dan frekuensi kejadiannya di  

dunia 

(sumber : United State Geological Survey.2005) 

 

Penamaan Skala Richter Dampak Gempa Bumi Jumlah Kejadian 

Mikro 

 

< 2.0 

 

Gempa bumi mikro, 
tidak terasa 

8.000 per hari 

 

Sangat minor 2.0 – 2,9 Umumnya tak terasa, 

tapi tercatat peralatan 

1.000 per hari 

Minor 3,0 – 3,9 

 

Umumnya terasa, jarang 
mengakibatkan 

kerusakan 

49,000 per tahun 

 

Lemah 4.0 – 4,9   Teramati di dalam 
rumah, ada suara 

berderik, tidak ada 

kerusakan 

6.200 per tahun 

Sedang 5,0 – 5,9 Kerusakan pada 
bangunan dengan 

kontruksi buruk pada 

daerah yang tidak luas. 
Untuk bangunan dengan 

konstruksi baik rusak 

sedikit 

8.00 per tahun 

Kuat 6,0 – 6,9 Dapat mengakibatkan 

kerusakan pada daerah 

padat penduduk 
sepanjang 150 km2 

120 per tahun 

Sangat kuat 7,0 – 7,9 Kerusakan pada daerah 

lebih dari 150 km2 

18 per tahun 

Besar 8,0 – 8,9 Kerusakan pada daerah 
lebih dari beberapa ratus 

km 

1 per tahun 

Besar dan 

langka 

> 9,0  1 per 20 tahun 
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Tabel 1.3.  

Kesetaraan energi kekuatan gempa bumi dengan kekuatan sejumlah 

berat bahan peledak 

Sumber : (United State Geological Survey, 2005) 

 
Skala 

Richter 

Setara dengan Berat 

Bahan Peledak 
Contoh 

-1,5 3 kg Granat 

1,0 15 kg Ledaka pada konstruksi 

1,5 160 kg Bom Konvensional PD II 

2,5 4,6 ton Bom Rakitan PD II 

3,0 29 ton Ledakan MOAB.2003 

3,5 73 ton Kecelakaan Chelyabinsk 1957 

4,0 1 kiloton Bom aton kecil 

4,5 5 kiloton Rata – rata Tornado(Energi total) 

5,0 32 kiloton Bom Atom Nagasaki 

5,5 80 kiloton 
Gempa bumi little Skull Amerika 

Serikat 1992 

6,0 1 megaton 
Gempa bumi Doble Spring Flat 

Amerika Serikat 1994 

6,5 5 megaton Gempa bumi Nortgridge 1994 

7,0 32 megaton Senjata termonuklir terbesar 

7,5 160 megaton 
Gempa bumi Landers Amerika 

Serikat 1992 

8,0 1 gigaton 
Gempa bumi San fransisco Smerika 
Serikat 1906 

8,5 5 gigaton 
Gempa bumi Anchorage Amerika 

Serikat 1964 

9,0 32 gigaton Gempa NAD-Sumut 2004 
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F. DI�AMIKA BUMI  

1. Struktur dalam bumi 

Bumi memiliki struktur dalam yang hampir sama dengan telur. 

Kuning telurnya adalah inti, putih telurnya adalah selubung, dan 

cangkang telurnya adalah kerak. Kerak bumi adalah lapisan terluar 

Bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan 

kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km 

sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. 

Unsur-unsur kimia utama pembentuk kerak bumi adalah: Oksigen 

(46,6%), Silikon (27,7%), Aluminium (8,1%), Besi (5,0%),  Kalsium 

(3,6%), Natrium (2,8%), Kalium (2,6%) dan Magnesium (2,1%). 

Unsur-unsur tersebut membentuk satu senyawa yang disebut dengan 

batuan. 

Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer 

dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Para ahli dapat 

merekonstruksi lapisan-lapisan yang ada di bawah permukaan bumi 

berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap seismogram yang 

direkam oleh stasiun pencatat gempa yang ada di seluruh dunia. 
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The overall structure of the Earth

Gambar 1.13. 

Interior bumi 

 

Berdasarkan penyusunnya lapisan bumi terbagi atas litosfer, 

astenosfer, dan mesosfer. Litosfer adalah lapisan paling luar bumi 

(tebal kira-kira 100 km) dan terdiri dari kerak bumi dan bagian atas 

selubung. Litosfer memiliki kemampuan menahan beban permukaan 

yang luas misalkan gunung api. Litosfer bersuhu dingin dan kaku. Di 

bawah litosfer pada kedalaman kira-kira 700 km terdapat astenosfer. 

Astenosfer hampir berada dalam titik leburnya dan karena itu 

bersifat seperti fluida. Astenosfer mengalir akibat tekanan yang 

terjadi sepanjang waktu. Lapisan berikutnya mesosfer. Mesosfer 

lebih kaku dibandingkan astenosfer namun lebih kental 

dibandingkan litosfer. Mesosfer terdiri dari sebagian besar selubung 

hingga inti bumi. 

Permukaan bumi ini terbagi atas kira-kira 20 pecahan besar yang 

disebut lempeng. Ketebalannya sekitar 70 km. Ketebalan lempeng 

kira-kira hampir sama dengan litosfer yang merupakan kulit terluar 

bumi yang padat. Litosfer terdiri dari kerak dan selubung atas. 

Lempengnya kaku dan lempeng-lempeng itu bergerak diatas 
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astenosfer yang lebih cair. Arus konveksi memindahkan panas 

melalui zat cair atau gas, yang membuat lempeng-lempeng dapat 

bergerak, yang dapat menimbulkan getaran yang terjadi dipermukaan 

bumi. 

 

2. Tektonik Lempeng ( Plate Tectonic ) 

Menurut teori Lempeng Tektonik, lapisan terluar bumi kita terbuat 

dari suatu lempengan tipis dan keras yang masing-masing saling 

bergerak relatif terhadap yang lain. Gerakan ini terjadi secara terus-

menerus sejak bumi ini tercipta hingga sekarang. Teori Lempeng 

Tektonik muncul sejak tahun 1960-an, dan hingga kini teori ini telah 

berhasil menjelaskan berbagai peristiwa geologis, seperti gempa 

bumi, tsunami, dan meletusnya gunung berapi, juga tentang 

bagaimana terbentuknya gunung, benua, samudra. dan bahan galian. 

Lempeng tektonik terbentuk oleh kerak benua (continental crust) 

ataupun kerak samudra (oceanic crust), dan lapisan batuan teratas 

dari mantel bumi (earth's mantle). Kerak benua dan kerak samudra, 

beserta lapisan teratas mantel ini dinamakan litosfer. Kepadatan 

material pada kerak samudra lebih tinggi dibanding kepadatan pada 

kerak benua. Demikian pula, elemen-elemen zat pada kerak 

samudra/basaltis) lebih berat dibanding elemen-elemen pada kerak 

benua/granitis. 

Di bawah litosfer terdapat lapisan batuan cair yang dinamakan 

astenosfer. Karena suhu dan tekanan di lapisan astenosfer ini sangat 

tinggi, batu-batuan di lapisan ini bergerak mengalir seperti cairan 

(fluid) disebabkan arus konveksi.dan pecah menjadi lempengan-

lempengan.  
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ArusArus konveksikonveksi

Gambar 1.14. 

Model pergerakan lempeng akibat arus konveksi 

 

Litosfer terpecah ke dalam beberapa lempeng tektonik yang saling 

bersinggungan satu dengan lainnya. Berikut adalah nama-nama 

lempeng tektonik yang ada di bumi, dan lokasinya bisa dilihat pada 

Peta Tektonik. 
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Gambar 1.15. 

Sebaran lempeng-lempeng di dunia, Indonesia 

Terletak pada pertemuan Lempeng Australia,Pasifik dan Lempeng 

Eurasia 

 

 

3. Pergerakan Lempeng (Plate Movement) 

Berdasarkan arah pergerakannya, perbatasan antara lempeng 

tektonik yang satu dengan lainnya (plate boundaries) terbagi dalam 

3 jenis, yaitu divergen, konvergen, dan transform. Selain itu ada jenis 

lain yang cukup kompleks namun jarang, yaitu pertemuan simpang 

tiga (triple junction) dimana tiga lempeng kerak bertemu. 

a. Batas Divergen 

Ketika sebuah lempeng tektonik pecah (break up) dan 

bergerak saling berlawan lapisan litosfer menipis dan 

terbelah membentuk batas Divergen. pada kerak samudra. 

Proses ini menyebabkan pemekaran dasar laut (seafloor 

spreading). Sedangkan pada lempeng benua, proses ini 

menyebabkan terbentuknya lembah retakan (rift valley) 

akibat adanya celah antara kedua lempeng yang saling 

menjauh tersebut. 
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Gambar 1.16. 

Pergerakan dua lempeng saling menjauh 

 

Pematang Tengah-Atlantik (Mid-Atlantic Ridge) adalah 

salah satu contoh divergensi yang paling terkenal, 

membujur dari utara ke selatan di sepanjang Samudra 

Atlantik, membatasi Benua Eropa dan Afrika dengan Benua 

Amerika. 

b. Batas Konvergen   

 Terjadi apabila dua lempeng tektonik bergerak berhadapan 

sehingga kerak samudra tertelan) ke arah kerak bumi 

(subduksi), yang mengakibatkan keduanya bergerak saling 

menumpu satu sama lain). 

Wilayah dimana suatu lempeng samudra terdorong ke 

bawah lempeng benua atau lempeng samudra lain disebut 

dengan zona tunjaman (subduction zones). Di zona 

tunjaman inilah sering terjadi gempa. Pematang gunung-api 

(volcanic ridges) dan parit samudra (oceanic trenches) juga 

terbentuk di wilayah ini. 
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Gambar 1.17. 

Pergerakan dua lempeng saling berhadapan 

 

c. Batas Transform fault  

Terjadi bila dua lempeng tektonik bergerak saling  

berpapasan yaitu bergerak sejajar namun berlawanan arah.  

Keduanya tidak saling menumpu, batas pergerakan lempeng 

ini  juga dikenal sebagai sesar ubahan-bentuk (transform 

fault) .Batas transform umumnya berada di dasar laut, 

namun ada juga yang berada di daratan, salah satunya 

adalah Sesar San Andreas (San Andreas Fault) di 

California, USA. Sesar ini merupakan pertemuan antara 

Lempeng Amerika Utara yang bergerak ke arah tenggara, 

dengan Lempeng Pasifikyang bergerak ke arah barat laut.  
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Gambar 1.18. 

Pergerakan dua lempeng saling berpapasan, 

dengan contoh lokasi Patahan San Andreas 

 Di Amerika Serikat 

 

G. KEAKTIFA� TEKTO�IK I�DO�ESIA 

Indonesia terletak pada suatu sistem  pertemuan Lempeng Australia, 

Lempeng Pasifik yang merupakan jenis lempeng samudra bersifat 

lentur dan lempeng Eurasia berjenis lempeng benua bersifat 

rigid/kaku. Akibatnya terjadi penunjaman serta patahan aktif di dasar 

laut dan di daratan. Aktivitas zona tumbukan dan patahan-patahan 

tersebut berpotensi memicu terjadinya gempa bumi.  
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Gambar 1.19. 

Peta Seismotektonik Indonesia 

 

Beberapa sesar aktif yang terkenal di Indonesia adalah sesar 

Sumatra, sesar Cimandiri di Jawa barat, sesar Palu-Koro di Sulawesi, 

sesar naik Flores, sesar naik Wetar, dan sesar geser Sorong. 

Keaktifan masing-masing sesar ditandai dengan terjadinya gempa 

bumi. Gempa dangkal (kedalaman 0-50km) yang terjadi pada 

periode 1900-1995 dengan skala Richter 5.5 atau lebih, 

membuktikan lokasi-lokasi daerah aktif gempa di Indonesia.  

Prediksi gempa bumi  yang mencakup luasan daerah, kisaran waktu 

maupun kisaran skala. Berdasarkan sejarah kekuatan sumber gempa, 

aktivitas gempa bumi di Indonesia bisa dibagi dalam 6 daerah, yaitu : 

1. Daerah sangat aktif. Magnitude lebih dari 8 mungkin terjadi di 

daerah ini. Yaitu di Halmahera, pantai utara Irian. 

2. Daerah aktif. Magnitude 8 mungkin terjadi dan magnitude 7 

sering terjadi. Yaitu di lepas pantai barat Sumatra, pantai 

selatan Jawa, Nusa Tenggara, Banda. 
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3. Daerah lipatan dan retakan. Magnitude kurang dari 7 mungkin 

terjadi. Yaitu di pantai barat Sumatra, kepulauan Suna, 

Sulawesi tengah. 

4. Daerah lipatan dengan atau tanpa retakan. Magnitude kurang 

dari tujuh bisa terjadi. Yaitu di Sumatra, Jawa bagian utara, 

Kalimatan bagian timur. 

5. Daerah gempa kecil. Magnitude kurang dari 5 jarang terjadi. 

Yaitu di daerah pantai timur Sumatra, Kalimantan tengah. 

6. Daerah stabil, tak ada catatan sejarah gempa. Yaitu daerah 

pantai selatan Irian, Kalimantan bagian barat. 

Pembagian daerah ini masih bersifat regional, dengan perkataan lain 

bahwa untuk analisa resiko gempa pada suatu bangunan yang 

terletak pada suatu tempat di satu kota, memerlukan analisa mikro 

yang memasukkan beberapa unsur seperti lapisan tanah tempat 

bangunan, ketebalan lapisan, respon tanah dan bangunan terhadap 

getaran.   
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Gambar 1.20. 

Peta zonasi kegempaan di Indonesia 

 

H. DAMPAK GEMPA BUMI 

Dampak yang ditimbulkan gempa bergantung pada beberapa hal, 

yaitu: 

a. Skala (magnitude) gempa 

b. Durasi dan kekuatan gempa 

c. Jarak sumber gempa terhadap perkotaan 

d. Kedalaman sumber gempa 
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e. Kualitas tanah dan bangunan 

f. Lokasi bangunan terhadap perbukitan dan pantai 

Akibat gempa bumi ada enam yang utama. Dua yang utama adalah 

akibat goncangan permukaan tanah dan pensesaran mengakibatkan 

secara langsung, sedangkan empat lainnya merupakan pengaruh 

adanya goncangan yang mengakibatkan kerusakan secara tidak 

langsung. Berikut ini adalah enam akibat gempa bumi : 

a. Bergeraknya tanah akibat gempa, terutama gelombang 

permukaan, di lapisan-lapisan batuan di permukaan dan 

regolith. Goncangannya dapat merusakkan bahkan 

menghancurkan bangunan. 

b. Bila permukaan tanah tersesarkan, bangunan-bangunan 

terbelah, jalan terputus dan segala sesuatu yang dilalui atau di 

atas sesar terbelah. 

c. Efek kedua, yang sering kali lebih merusak dari tanah yang 

bergerak, adalah kebakaran. Goncangan menumpahkan 

kompor, mematahkan saluran gas, memutuskan kabel listrik, 

sehingga terjadi kebakaran. Celakanya lagi pipa saluran hidran 

juga patah, sehingga pemadam kebakaran tidak berfungsi. 

d. Pada daerah lereng curam, terjadi regolith meluncur ke bawah, 

tebing-tebing ambruk dan gerak tanah atau longsor, 

menghancurkan rumah, jalan, dan struktur bangunan lainnya. 

e. Goncangan mendadak dan gangguan terhadap sedimen dan 

regolith yang jenuh air dapat mengubah tanah yang padat 

menjadi seperti massa cair quicksand. Prosesnya disebut 

liquefaction, yang menyebabkan amblasnya bangunan. 

f. Terakhir adalah gelombang laut seismik atau tsunami (berasal 

dari bahasa Jepang yang berarti gelombang pelabuhan). Gempa 

pada lantai samudera menyebabkan air laut bergerak dengan 

sangat cepat (sampai 950 km/jam). Di laut terbuka 

gelombangnya tidak tampak, karena amplitudonya hanya 

beberapa meter, tetapi panjang gelombangnya hanya 200 km. 

Setelah mencapai tempat yang dangkal membentuk gelombang 
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yang sangat tinggi, sampai 30 meter. Gelombang sangat besar 

ini menyapu segala sesuatu di daratan dan menyeretnya 

kembali ke laut. Di Indonesia pernah terjadi beberapa kali, di 

Sulawesi, Sumbawa, dan Flores. 

Dampak gempa bumi langsung yang dapat mengakibatkan 

perubahan struktur tanah sehingga menimbulkan kerusakan sarana 

dan prasarana yang terdapat diatas tanah tersebut.  Seperti bangunan 

gedung amblas, jembatan patah, jalan terputus, jaringan pipa minyak 

dan gas terputus sehingga dapat menimbulkan ledakan kebakaran. 

1. Liquefaction 

Kerusakan akibat gempa bumi dapat lebih parah akibat  goncangan 

tanah, yaitu proses yang terjadi  pada lapisan batuan dengan ukuran 

butir halus dan jenuh air, proses  tersebut  disebut dengan pelulukan 

atau "liquefaction", penurunan tanah, akibat keluarnya air bersama 

butiran pasir halus. Daerah-daerah lingkungan endapan sungai, bekas 

pantai/zona pantai, tanah urugan dan bekas danau atau rawa 

merupakan daerah- daerah yang rentan terhadap goncangan tanah.  

Gambar 1.21. 

Bangunan amblas dan roboh akibat Pelulukan 

 pada gempa bumi 1964 di <igata Jepang 
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2. Geseran tanah (ground-faulting) 

Pergeseran tanah atau dikenal dengan istilah pensesaran “ground 

faulting” terjadi akibat gempa bumi dengan magnituda besar dan 

dangkal, sehingga mengakibatkan pergeseran tanah dari beberapa 

sentimeter hingga beberpa meter mengikuti pola struktur geologi 

setempat. Dampak geseran tanah relatif sama dengan goncangan 

tanah daerah yang rentan terhadap geseran tanah adalah daerah dekat 

atau sepanjang  jalur patahan mengikuti pola struktur geologi 

setempat. 

Gambar 1.22. 

Ilustrasi pergeseran tanah yang  

dapat terjadi akibat gempa bumi 

 

3. Retakan tanah 

Retakan  tanah umumnya terjadi pada endapan batuan yang belum 

mengalami pemadatan (kompaksi) dengan sempurna, atau lahan 

urugan sehingga memperkuat goncangan. Retakan terjadi karena 

daya ikat antar butiran batuan tersebut sangat lemah, sehingga 
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mudah terurai jika ada goncangan. Lahan permukiman yang 

dibangun di atas kondisi batuan seperti ini akan mengalami 

kerusakan hebat bahkan dapat mengalami kehancuran. 

Gambar 1.23. 

Retakan tanah yang terjadi sesaat  

setelah terjadinya gempa bumi 

 

4. Longsoran 

Longsoran yang disebabkan oleh goncangan gempa bumi adalah 

longsoran batuan  yang terjadi pada daerah perbukitan dengan 

kemiringan sedang hingga terjal yang tersusun oleh batuan yang 

telah mengalami pelapukan sangat kuat dan urai. Wilayah Indonesia 

yang beriklim tropis menjadikan batuan cepat mengalami pelapukan 

sehingga daerah dengan  morfologi perbukitan rentan mengalami 

longsoran dan dapat menimbulkan korban jika terdapat permukiman 

yang dibangun di bawah tebing-tebing tersebut. 
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I. MITIGASI GEMPA BUMI 

1. Pemetaan gempa bumi 

Pemetaan gempa bumi bisa dilakukan dengan 2 cara; pertama adalah 

dengan memetakan sumbernya atau hyposenter (pusat gempa) 

dengan skala dan kedalaman tertentu, kedua adalah dengan 

memetakan efeknya atau informasi makro gempa bumi. Magnitude 

gempa dengan magnitude 5 atau lebih dan kedalaman kecil dari 50 

km sering dipakai karena berpotensi untuk merusak bangunan. 

Informasi makro gempa bumi adalah peta dengan memakai skala 

Modified Mercalli Intensity (MMI), yaitu besarnya efek yang 

dirasakan oleh pengamat dimana dia berada tanpa memperhatikan 

sumbernya.  

Gambar 1.24. 

Peta wilayah  rawan gempa bumi di Indonesia 

 



 - 41 -

Aktivitas gempa yang pernah terjadi dari tahun 1900 sampai 1996 

dengan skala magnitudo diatas 6.0 menunjukkan bahwa aktivitas 

gempa tersebut berada di sekitar tabrakan lempeng tektonik 

(interplate earthquake) dan di sekitar sesar. Ciri khas di daerah 

Indonesia, umumnya kekuatan gempa yang besar (M>7) berada di 

sekitar tabrakan lempeng, sedangkan gempa di dalam lempeng 

(intraplate earthquake) ukurannya relatif kecil. Namun akibatnya 

terhadap bangunan mungkin sama, karena gempa interplate berada di 

laut sedangkan gempa intraplate berada di darat yang relatif lebih 

dekat dengan perkotaan. 

 

2. Monitoring gempa susulan 

Gempa susulan (aftershock) merupakan proses stabilisasi medan 

stress ke keseimbangan yang baru setelah pelepasan energi atau 

stress drop yang besar pada gempa utama. Setiap gempa tektonik 

dangkal (kira-kira < 100km) selalu diikuti oleh dislokasi atau 

patahan. Dislokasi ini mengganggu keseimbangan medium 

sekelilingnya, sehingga dengan sendirinya muncul gempa lainnya 

yang merupakan proses keseimbangan baru. 

Proses ini bisa berlangsung beberapa jam sampai berminggu-

minggu, tergantung pada besar gempa utama dan sifat batuan. 

Frekuensi dan magnitude gempa susulan ini umumnya menurun 

secara exponensial terhadap waktu. Extrapolasi kurva frekuensi dan 

magnitude terhadap waktu bisa menjadi patokan perkiraan besarnya 

gempa susulan, sehingga bahaya dari gempa susulan ini menjadi 

sangat serius apabila gempa utama telah merusak struktur bangunan. 

Struktur bangunan yang sudah dirusak oleh gempa bisa dianggap 

seperti susunan dinding, batu dan pilar yang tak mempunyai daya 

ikat lagi satu sama lain. Sehingga gempa susulan dengan MMI IV 

saja sudah cukup untuk merubuhkan bangunan.  

Untuk itu peranan peneliti gempa susulan baik dari BMG atau 

lainnya sangat diperlukan untuk melihat tingkat penurunan aktivitas 

gempa. Gempa susulan Bengkulu yang dilaporkan team survey 

BMG menunjukkan penurunan aktivitas pada hari ke empat terdapat 

gempa susulan dengan skala MMI 6.5 yang mengakibatkan kenaikan 

aktivitas kedua setelah gempa utama.  
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3. Monitoring Gempa bumi 

Kenyataan bahwa berita bencana sangat cepat menyebar di media 

massa, sehingga pemerintah atau lembaga lainnya sangat cepat 

bereaksi untuk memberikan bantuan untuk penduduk yang sedang 

dilanda bencana. Jika kita bisa meramalkan gempa bumi, maka 

bencana tentunya tidak akan terjadi dan tidak perlu mengeluarkan 

dana.  

Namun teknik untuk meramal gempa bumi sampai sekarang belum 

ada yang bisa dipertahankan secara ilmiah, sehingga kita perlu 

mempersiapkan diri, lingkungan dan bangunan yang tahan terhadap 

gempa bumi. Untuk itu diperlukan peta aktivitas gempa bumi yang 

menunjukkan bahwa aktivitas seismik (gempa) di Indonesia 

umumnya tinggi hampir di semua pulau. Setiap pulau mempunyai 

tingkat aktivitasnya masing-masing yang perlu di monitor dengan 

merapatkan jaringan seismograp sehingga informasi aktivitas gempa 

bumi bisa lebih teliti. 

Bencana gempa bumi, tsunami atau letusan gunung berapi adalah 

suatu bukti dari ketidakmampuan kerak bumi menampung akumulasi 

deformasi yang berasal dari proses berkesinambungan dari 

pergerakan tektonik lempeng atau pergerakan magma kepermukaan. 

Sehingga deformasi sesaat berupa gempa bumi atau letusan gunung 

api tak terhindarkan.  

Bencana gunung berapi umumnya dapat ditanggulangi secara dini, 

karena gejala letusan bisa diamati, mulai dari arah letusan, arah 

aliran magma sampai pada luas daerah yang akan mengalami 

bencana dapat diperkirakan. Gunung Rabaul (Papua Nugini) 

contohnya meletus bulan September 1994. Persiapan evakuasi telah 

dilaksanakan secara bertahap 10 tahun sebelumnya, sehingga nyawa 

dan harta dapat diselamatkan. Hal ini menyangkut efektifitas 

informasi yang disampaikan pada masarakat. Dipihak lain juga 

menyangkut keberhasilan monitoring dan penelitian tentang tabiat 

pergerakan magma dan peramalannya.  

Dua pihak antara masarakat dan peneliti berkomunikasi dengan baik 

sehingga calon korban dapat dan mau diselamatkan. Karena itu 



 - 43 -

interaksi antara masarakat dan peneliti gempa bumi perlu 

ditingkatkan seperti halnya bencana gunung api. Korban gempa 

bumi disebabkan oleh runtuhan bangunan yang digoyang gempa, 

sedangkan korban letusan gunung api disebabkan oleh aliran lahar, 

magma, debu panas, atau kebakaran, dimana manusia tidak dapat 

bertahan ditempat kejadian dan harus mengungsi puluhan kilometer.  

Calon korban gempa bumi tidak perlu mengungsi asalkan bangunan 

dan lingkungan mereka tahan terhadap gempa bumi, karena itu 

sangat perlu kita sadari bersama bahwa jatuhnya korban karena 

runtuhan bangunan atau kejatuhan peralatan rumah tangga.  

Resiko terhadap gempa bumi jelas ada, namun gejalanya tak sejelas 

bencana gunung berapi, karena itu pengertian dan pengetahuan  

masyarakat lebih ditekankan agar tidak membangun bencananya 

sendiri di tempat kediaman. Pegertian ini dapat ditingkatkan dengan 

penerangan dan penjelasan tentang kenyataan hidup di lokasi aktif 

gempa.  

Makin besar kesiagaan masarakat atas bencana yang mengancam, 

maka makin kecil resiko yang dihadapi. Sarana yang paling efektif 

menurut penulis adalah pendidikan formal melalui program 

monitoring di sekolah atau program monitoring di daerah sekitar 

aktif gempa dimana pemerintah daerah langsung ikut terlibat 

didalamnya.  

 

4. Penanggulangan 

Bencana alam terfokus pada korban manusia beserta miliknya. 

Peristiwa alam yang extreem (tsunami setinggi 20m misalnya) tidak 

masuk dalam kategori bencana alam apabila tidak menelan korban. 

Karena itu bencana alam bergantung pada dua faktor yang harus ada; 

peristiwa alam dan penduduk.  

Identifikasi daerah tsunami berdasarkan sejarah sudah bisa dikenali 

sebagai daerah bahaya tsunami yang harus diwaspadai. Apalagi 

untuk masa sekarang, faktor jumlah penduduk jauh lebih banyak, 

sehingga bencana alam bisa lebih besar dibanding 100 tahun yang 

lalu di tempat yang sama. Jumlah korban akibat tsunami sangat 
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bergantung pada tinggi gelombang yang sampai di pantai. 

Disamping sejarah, perkiraan tinggi gelombang bisa dihitung melalui 

model sumber gempa, bentuk pantai dan bentuk permukaan dasar 

laut (batimetri). Sehingga pembangunan pelabuhan, perumahan di 

sekitar pantai dapat mempertimbangkan efek tsunami yang 

mengancam. 

Selain tsunami, korban banyak juga terjadi karena runtuhan 

bangunan yang tak tahan terhadap percepatan gelombang gempa 

yang tinggi. Maksimum percepatan gelombang gempa terjadi pada 

saat gempa terbesar yang pernah terjadi di suatu daerah. Ini menjadi 

catatan yang sangat penting bagi perancang bangunan agar bisa 

merancang bangunan yang tahan terhadap percepatan maksimum 

tersebut. Namun tidak banyak data percepatan maksimum yang 

pernah dicatat, sehingga dilakukan secara empirik dimana magnitude 

atau intensitas gempa dikonversikan ke percepatan dengan beberapa 

asumsi. 

Peranan peneliti untuk mengetahui bencana gempa bumi sangat 

diperlukan agar calon korban gempa bumi bisa dihindari dengan 

berbagai cara, namun yang paling penting menurut kami adalah 

‘melek’ gempa untuk kesadaran kita hidup di daerah aktif gempa. 

Sangat analogi dengan sabuk pengaman di mobil, jika tidak dipakai 

tidak akan berguna sampai suatu kecelakaan yang fatal. 
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Gambar 1.25. 

Siklus penanggulangan bencana gempa bumi 

 

5. Tindakan saat menghadapi gempa bumi 

Jika gempa bumi menguncang secara tiba-tiba, berikut ini 10 

petunjuk yang dapat dijadikan pegangan dimanapun anda berada : 

DI DALAM RUMAH  

 

Getaran akan terasa beberapa saat. Selama 

jangka waktu itu, anda harus 

mengupayakan keselamatan diri anda dan 

keluarga anda. Masuklah ke bawah meja 

untuk melindungi tubuh anda dari jatuhan 

benda-benda. Jika anda tidak memiliki 

meja, lindungi kepala anda dengan bantal. 

Jika anda sedang menyalakan kompor 

maka matikan segera untuk mencegah 

terjadinya kebakaran.  
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DI LUAR RUMAH  

 

Lindungi kepala anda dan hindari benda-

benda berbahaya. Di daerah perkantoran 

atau kawasan industri, bahaya bisa 

muncul dari jatuhnya kaca-kaca dan 

papan-papan reklame. Lindungi kepala 

anda dengan menggunakan tangan, tas 

atau apapun yang anda bawa. 

DI MALL, BIOSKOP, DA� LA�TAI DASAR MALL 

 

Jangan menyebabkan kepanikan atau 

korban dari kepanikan. Ikuti semua 

petunjuk dari pegawai atau satpam. 

DI DALAM LIFT 

 

Jangan menggunakan lift saat terjadi 

gempa bumi atau kebakaran. Jika anda 

merasakan getaran gempa bumi saat 

berada di dalam lift, maka tekanlah semua 

tombol. Ketika lift berhenti, keluarlah, 

lihat keamanannya dan mengungsilah. 

Jika anda terjebak dalam lift, hubungi 

manajer gedung dengan menggunakan 

interphone jika tersedia. 

DI DALAM KERETA API  

 

Berpeganganlah dengan erat pada tiang 

sehingga anda tidak akan terjatuh 

seandainya kereta dihentikan secara 

mendadak. Bersikap tenanglah mengikuti 

penjelasan dari petugas kereta. Salah 

mengerti terhadap informasi petugas 

kereta atau stasiun akan mengakibatkan 

kepanikan.  

DI DALAM MOBIL  
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Saat terjadi gempa bumi besar, anda akan 

merasa seakan-akan roda mobil anda 

gundul. Anda akan kehilangan kontrol 

terhadap mobil dan susah 

mengendalikannya. Jauhi persimpangan, 

pinggirkan mobil anda di kiri jalan dan 

berhentilah. Ikuti instruksi dari radio 

mobil. Jika harus mengungsi maka 

keluarlah dari mobil, biarkan mobil tak 

terkunci.  

DI GU�U�G/PA�TAI  

 

Ada kemungkinan lonsor terjadi dari atas 

gunung. Menjauhlah langsung ke tempat 

aman. Di pesisir pantai, bahayanya datang 

dari tsunami. Jika anda merasakan getaran 

dan tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah 

mengungsi ke dataran yang tinggi. 

BERI PERTOLO�GA� 

Sudah dapat diramalkan bahwa banyak 

orang akan cedera saat terjadi gempa 

bumi besar. Karena petugas kesehatan 

dari rumah-rumah sakit akan mengalami 

kesulitan datang ke tempat kejadian maka 

bersiaplah memberikan pertolongan 

pertama kepada orang-orang berada di 

sekitar anda. 

EVAKUASI 

 

Tempat-tempat pengungsian biasanya 

telah diatur oleh pemerintah daerah. 

Pengungsian perlu dilakukan jika 

kebakaran meluas akibat gempa bumi. 

Pada prinsipnya, evakuasi dilakukan 

dengan berjalan kaki dibawah kawalan 

petugas polisi atau instansi pemerintah. 

Bawalah barang-barang secukupnya. 

DE�GARKA� I�FORMASI  
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Saat gempa bumi besar terjadi, 

masyarakat terpukul kejiwaannya. Untuk 

mencegah kepanikan, penting sekali 

setiap orang bersikap tenang dan 

bertindaklah sesuai dengan informasi 

yang benar. Anda dapat memperoleh 

informasi yang benar dari pihak 

berwenang, polisi, atau petugas PMK. 

Jangan bertindak karena informasi orang 

yang tidak jelas. 

 

J. HIDUP DI TE�GAH DAERAH RAWA� BE�CA�A 

Telah kita sadari bahwa sebagian besar wilayah Republik Indonesia 

memeliki kerentanan terhadap bencana geologi, gempa bumi, 

tsunami, letusan gunung api dan longsor. Kerentanan tersebut 

merupakan hasil dari proses alam yang terjadi sejak jutaan tahun 

yang lalu dalam skala waktu geologi sampai sekarang dan masa yang 

akan datang.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini belum 

mampu mengubah wilayah tingkat kerentanan menjadi wilayah tidak 

rentan. Untuk menghindari bencana, cara yang paling mudah adalah 

tidak bertempat tingga di wilayah rawan bencana. Namun hal 

tersebut bukanlah hal yang dapat dilakukan mengingat 

perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan lahan permukiman 

semakin meningkat. 

Masyarakat perlu memahami dan menyadari serta mensyukuri 

dikaruniai wilayah yang memiliki sumberdaya geologi  seperti bahan 

galian, minyakbumi, batubara, gas dan mineral.  Bahwa alam 

sebenarnya telah menunjukkan keteraturannya proses pembentukan 

sumberdaya geologi merupakan produk dari dinamika bumi. 

Kejadian gempa bumi adalah peristiwa alam biasa, masyarakat 

hanya dapat mengurangi dampak kejadian dengan memahami tata 

cara penyelamatan diri dan kesiap-siagaan. Dengan mengetahui 

tanda-tanda alam sebenarnya kita dapat hidup harmonis walaupun 

berada di tengah wilayah yang rentan bencana . Kita harus hidup 
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bersahabat dengan alam dengan cara menyesuaikan, menyelaraskan, 

dan berusaha terus menerus mempelajari rahasia alam  beradaptasi 

dengan lingkungan. 
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A. TERMI�OLOGI TSU�AMI  

Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang. Tsu berarti "pelabuhan", 

dan nami berarti "gelombang", sehingga tsunami dapat diartikan 

sebagai "gelombang pelabuhan". Istilah ini pertama kali muncul di 

kalangan nelayan Jepang. Karena panjang gelombang tsunami sangat 

besar pada saat berada di tengah laut, para nelayan tidak merasakan 

adanya gelombang ini. Namun setibanya kembali ke pelabuhan, 

mereka mendapati wilayah di sekitar pelabuhan tersebut rusak parah. 

Karena itulah mereka menyimpulkan bahwa gelombang tsunami 

hanya timbul di wilayah sekitar pelabuhan, dan tidak di tengah 

lautan yang dalam. 

Gambar 2.1.  
Terminologi Tsunami  

(Sumber : disaster.elvini.net/tsunami.cgi) 
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Tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa 

bumi, gempa laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di 

laut. Tsunami tidak terlihat saat masih berada jauh di tengah lautan, 

namun begitu mencapai wilayah dangkal, gelombangnya yang 

bergerak cepat ini akan semakin membesar. Tenaga setiap tsunami 

adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelajuannya. Apabila 

gelombang menghampiri pantai, ketinggiannya meningkat sementara 

kelajuannya menurun. Gelombang tersebut bergerak pada kelajuan 

tinggi, hampir tidak dapat dirasakan efeknya oleh kapal laut 

(misalnya) saat melintasi di laut dalam, tetapi meningkat ketinggian 

hingga mencapai 30 meter atau lebih di daerah pantai. Tsunami bisa 

menyebabkan kerusakan erosi dan korban jiwa pada kawasan pesisir 

pantai dan kepulauan. 

Tsunami juga sering dianggap sebagai gelombang air pasang. Hal ini 

terjadi karena pada saat mencapai daratan, gelombang tsunami lebih 

menyerupai air pasang yang tinggi daripada menyerupai ombak biasa 

yang mencapai pantai secara alami oleh tiupan angin. Namun 

sebenarnya gelombang tsunami sama sekali tidak berkaitan dengan 

peristiwa pasang surut air laut. Karena itu untuk menghindari 

pemahaman yang salah, para ahli oseanografi sering menggunakan 

istilah gelombang laut seismik (seismic sea wave) untuk menyebut 

tsunami, yang secara ilmiah lebih akurat. 

Dampak negatif yang diakibatkan tsunami adalah merusak apa saja 

yang dilaluinya. Bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan 

korban jiwa manusia serta menyebabkan genangan, pencemaran air 

asin lahan pertanian, tanah, dan air bersih. 



 - 52 -

Gambar 2.2.  
Kerusakan yang Diakibatkan Tsunami 

(Sumber : www.tsunamis.com) 

 

Tinggi tsunami pada saat mendekati pantai akan mengalami 

perbesaran karena adanya penumpukan massa air akibat adanya 

penurunan kesempatan penjalaran. Tinggi tsunami yang ada di laut 

dalam hanya sekitar 1 - 2 meter, saat mendekati pantai dapat 

mencapai tinggi puluhan meter. Tinggi diantaranya sangat ditentukan 

oleh karakteristik sumber pembangkit tsunami, morfologi dasar laut, 

serta bentuk pantai. Tinggi tsunami hasil survey satgas ITB 

diantaranya Banda Aceh 6 -12 meter, Lhoknga sekitar 15 - 20 meter, 

dan Meulaboh sekitar 8- 16 meter. Kerusakan yang diakibatkan 

tsunami biasanya disebabkan oleh dua penyebab utama, yaitu (a) 

terjangan gelombang tsunami, dan (b) kombinasi akibat goncangan 

gempa dan terjangan gelombang tsunami. 

Bukti menunjukkan bahwa tidak mustahil terjadinya megatsunami, 

yang menyebabkan beberapa pulau tenggelam. Berikut ini adalah 

beberapa negara di dunia yang pernah dilanda Tsunami dalam kurun 

waktu (365 – 2007) : 



 - 53 -

• Gelombang raksasa paling tua yang pernah diketahui akibat 

gempa di laut, yang diberi nama "tsunami" oleh orang Jepang 

dan "hungtao" oleh orang Cina, adalah yang terjadi di Laut 

Tengah sebelah timur pada tanggal 21 Juli 365 M dan 

menewaskan ribuan orang di kota Iskandariyah, Mesir.  

• Ibukota Portugal hancur akibat gempa dahsyat Lisbon pada 

tanggal 1 November 1775. Gelombang samudera Atlantik yang 

mencapai ketinggian 6 meter meluluhlantakkan pantai-pantai di 

Portugal, Spanyol dan Maroko. 

• 27 Agustus 1883: Gunung berapi Krakatau di Indonesia meletus 

dan gelombang tsunami yang menyapu pantai-pantai Jawa dan 

Sumatra menewaskan 36.000 orang. Letusan gunung berapi 

tersebut sungguh dahsyat sehingga selama bermalam-malam 

langit bercahaya akibat debu lava berwarna merah.  

• 15 Juni 1896: "Tsunami Sanriku" menghantam Jepang. Tsunami 

raksasa berketinggian 23 meter tersebut menyapu kerumunan 

orang yang berkumpul dalam perayaan agama dan menelan 

26.000 korban jiwa. 

• 17 Desember 1896: Tsunami merusak bagian pematang Santa 

Barbara di California, Amerika Serikat, dan menyebabkan banjir 

di jalan raya utama. 

• 31 Januari 1906: Gempa di samudera Pasifik menghancurkan 

sebagian kota Tumaco di Kolombia, termasuk seluruh rumah di 

pantai yang terletak di antara Rioverde di Ekuador dan Micay di 

Kolombia; 1.500 orang meninggal dunia. 

• 1 April 1946: Tsunami yang menghancurkan mercu suar Scotch 

Cap di kepulauan Aleut beserta lima orang penjaganya, bergerak 

menuju Hilo di Hawaii dan menewaskan 159 orang. 

• Pada tahun 1958 : Gelombang tsunami tertinggi yang tercatat 

sampai saat ini adalah tsunami di Alaska yang disebabkan oleh 

amblasnya lempeng tektonik di Teluk Lituya. Tsunami ini 

memiliki ketinggian lebih dari 500 meter dan menghancurkan 

pohon-pohon dan tanah pada dinding fjord. 



 - 54 -

• 22 Mei 1960: Tsunami berketinggian 11 meter menewaskan 

1.000 orang di Cili dan 61 orang di Hawaii. Gelombang raksasa 

melintas hingga ke pantai samudera Pasifik dan mengguncang 

Filipina dan pulau Okinawa di Jepang. 

• 28 Maret 1964: Tsunami "Good Friday" di Alaska 

menghapuskan tiga desa dari peta dengan 107 warga tewas, dan 

15 orang meninggal dunia di Oregon dan California. 

• 16 Agustus 1976: Tsunami di Pasifik menewaskan 5.000 orang 

di Teluk Moro, Filipina. 

• 17 Juli 1998: Gelombang laut akibat gempa yang terjadi di 

Papua New Guinea bagian utara menewaskan 2.313 orang, 

menghancurkan 7 desa dan mengakibatkan ribuan orang 

kehilangan tempat tinggal. 

• 26 Desember 2004: Gempa berkekuatan 8,9 pada skala Richter 

dan gelombang laut raksasa yang melanda enam negara di Asia 

Tenggara menewaskan lebih dari 156.000 orang. 

• 17 Juli 2006, Gempa yang menyebabkan tsunami terjadi di 

selatan pulau Jawa, Indonesia, dan setinggi maksimum 

ditemukan 21 meter di Pulau Nusakambangan. Memakan 

korban jiwa lebih dari 500 orang. 

• 12 September 2007, Bengkulu, M8.4, Memakan korban jiwa 3 

orang. Ketinggian tsunami 3-4 m. 

 

B. PE�YEBAB TERJADI�YA TSU�AMI 

Tsunami dapat dipicu oleh bermacam-macam gangguan 

(disturbance) berskala besar terhadap air laut, misalnya gempa bumi, 

pergeseran lempeng, meletusnya gunung berapi di bawah laut, atau 

tumbukan benda langit. Namun, 90% tsunami adalah akibat gempa 

bumi bawah laut. Dalam rekaman sejarah beberapa tsunami 

diakibatkan oleh gunung meletus, misalnya ketika meletusnya 

Gunung Krakatau. Tsunami dapat terjadi apabila dasar laut bergerak 

secara tiba-tiba dan mengalami perpindahan vertikal. 
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Gerakan vertikal pada kerak bumi, dapat mengakibatkan dasar laut 

naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan 

kesetimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan 

terjadinya aliran energi air laut, yang ketika sampai di pantai menjadi 

gelombang besar yang mengakibatkan terjadinya tsunami. 

Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut di 

mana gelombang terjadi, dimana kecepatannya bisa mencapai 

ratusan kilometer per jam. Apabila tsunami mencapai pantai, 

kecepatannya akan menjadi kurang lebih 50 km/jam dan energinya 

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. 

Gerakan vertikal ini dapat terjadi pada patahan bumi atau sesar. 

Gempa bumi juga banyak terjadi di daerah subduksi, dimana 

lempeng samudera menelusup ke bawah lempeng benua. 

Tanah longsor yang terjadi di dasar laut serta runtuhan gunung api 

juga dapat mengakibatkan gangguan air laut yang dapat 

menghasilkan tsunami. Gempa yang menyebabkan gerakan tegak 

lurus lapisan bumi. Akibatnya, dasar laut naik-turun secara tiba-tiba 

sehingga keseimbangan air laut yang berada di atasnya terganggu. 

Demikian pula halnya dengan benda kosmis atau meteor yang jatuh 

dari atas. Jika ukuran meteor atau longsor ini cukup besar, dapat 

terjadi megatsunami yang tingginya mencapai ratusan meter. 

Beberapa penyebab terjadinya tsunami akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

• Longsoran Lempeng Bawah Laut (Undersea landslides)  

Gerakan yang besar pada kerak bumi biasanya terjadi di 

perbatasan antar lempeng tektonik. Celah retakan antara kedua 

lempeng tektonik ini disebut dengan sesar (fault). Sebagai 

contoh, di sekeliling tepian Samudera Pasifik yang biasa disebut 

dengan Lingkaran Api (Ring of Fire), lempeng samudera yang 
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lebih padat menunjam masuk ke bawah lempeng benua. Proses 

ini dinamakan dengan penunjaman (subduction). Gempa 

subduksi sangat efektif membangkitkan gelombang tsunami.  

 

• Gempa Bumi Bawah Laut (Undersea Earthquake)  

Gempa tektonik merupakan salah satu gempa yang diakibatkan 

oleh pergerakan lempeng bumi. Jika gempa semacam ini terjadi 

di bawah laut, air di atas wilayah lempeng yang bergerak 

tersebut berpindah dari posisi ekuilibriumnya. Gelombang 

muncul ketika air ini bergerak oleh pengaruh gravitasi kembali 

ke posisi ekuilibriumnya. Apabila wilayah yang luas pada dasar 

laut bergerak naik ataupun turun, tsunami dapat terjadi.  

Berikut ini adalah beberapa persyaratan terjadinya tsunami yang 

diakibatkan oleh gempa bumi : 

a. Gempa bumi yang berpusat di tengah laut dan dangkal (0 – 

30 km) 

b. Gempa bumi dengan kekuatan sekurang-kurangnya 6,5 

Skala Richter 

c. Gempa bumi dengan pola sesar naik atau sesar turun 

Tidak semua gempa menghasilkan tsunami, hal ini tergantung 

beberapa faktor utama seperti tipe sesaran (fault type), 

kemiringan sudut antar lempeng (dip angle), dan kedalaman 

pusat gempa (hypocenter). Gempa dengan karakteristik tertentu 

akan menghasilkan tsunami yang sangat berbahaya dan 

mematikan, yaitu:  

1. Tipe sesaran naik (thrust/ reverse fault). 

 Tipe ini sangat efektif memindahkan volume air yang 

berada diatas lempeng untuk bergerak sebagai awal lahirnya 

tsunami. 

2. Kemiringan sudut tegak antar lempeng yang bertemu. 



 - 57 -

 Semakin tinggi sudut antar lempeng yang bertemu. 

(mendekati 90
o
), maka semakin efektif tsunami yang 

terbentuk. 

3. Kedalaman pusat gempa yang dangkal (<70 km).  

 Semakin dangkal kedalaman pusat gempa, maka semakin 

efektif tsunami yang ditimbulkan. Sebagai ilustrasi, meski 

kekuatan gempa relative kecil (6.0-7.0R), tetapi dengan 

terpenuhinya ketiga syarat diatas, kemungkinan besar 

tsunami akan terbentuk. Sebaliknya, meski kekuatan gempa 

cukup besar (>7.0R) dan dangkal, tetapi kalau tipe sesarnya 

bukan naik, namun normal (normal fault) atau sejajar 

(strike slip fault), bisa dipastikan tsunami akan sulit 

terbentuk. Gempa dengan kekuatan 7.0R, dengan tipe 

sesaran naik dan dangkal, bisa membentuk tsunami dengan 

ketinggian mencapai 3-5 meter. 
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Gambar 2.3.  
Jenis Jenis Sesaran Lempeng 

(Sumber : Sutowijoyo, 2005) 

 

• Aktivitas Vulkanik (Volcanic Activities)  

Pergeseran lempeng di dasar laut, selain dapat mengakibatkan 

gempa juga seringkali menyebabkan peningkatan aktivitas 

vulkanik pada gunung berapi. Kedua hal ini dapat 

menggoncangkan air laut di atas lempeng tersebut. Demikian 
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pula, meletusnya gunung berapi yang terletak di dasar samudera 

juga dapat menaikkan air dan membangkitkan gelombang 

tsunami.  

 

• Tumbukan Benda Luar Angkasa (Cosmic-body Impacts)  

Tumbukan dari benda luar angkasa seperti meteor merupakan 

gangguan terhadap air laut yang datang dari arah permukaan. 

Tsunami yang timbul karena sebab ini umumnya terjadi sangat 

cepat dan jarang mempengaruhi wilayah pesisir yang jauh dari 

sumber gelombang. Sekalipun begitu, apabila pergerakan 

lempeng dan tabrakan benda angkasa luar cukup dahsyat, kedua 

peristiwa ini dapat menciptakan megatsunami. 

 

C. KARAKTERISTIK TSU�AMI 

Perilaku gelombang tsunami sangat berbeda dari ombak laut biasa. 

Gelombang tsunami bergerak dengan kecepatan tinggi dan dapat 

merambat lintas-samudera dengan sedikit energi berkurang. Tsunami 

dapat menerjang wilayah yang berjarak ribuan kilometer dari 

sumbernya, sehingga mungkin ada selisih waktu beberapa jam antara 

terciptanya gelombang ini dengan bencana yang ditimbulkannya di 

pantai. Waktu perambatan gelombang tsunami lebih lama dari waktu 

yang diperlukan oleh gelombang seismik untuk mencapai tempat 

yang sama. 

Periode tsunami cukup bervariasi, mulai dari 2 menit hingga lebih 

dari 1 jam. Panjang gelombangnya sangat besar, antara 100-200 km. 

Bandingkan dengan ombak laut biasa di pantai selancar (surfing) 

yang mungkin hanya memiliki periode 10 detik dan panjang 

gelombang 150 meter. Karena itulah pada saat masih di tengah laut, 

gelombang tsunami hampir tidak nampak dan hanya terasa seperti 

ayunan air saja. Berikut ini merupakan perbandingan gelombang 

tsunami dan ombak laut biasa : 
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Tabel 2.1.  
Perbandingan Gelombang Tsunami dengan Ombak Laut Biasa 

(Sumber : disaster.elvini.net/tsunami.cgi) 

Perbandingan Gelombang Tsunami dan Ombak Laut Biasa 

Parameter Gelombang Tsunami Ombak Biasa 

Periode gelombang 2 menit — > 1 jam ± 10 detik 

Panjang gelombang 100 — 200 km 150 m 

 

Kecepatan tsunami bergantung kepada kedalaman air. Di laut dalam 

dan terbuka, kecepatannya mencapai 800-1000 km/ jam. Ketinggian 

tsunami di lautan dalam hanya mencapai 30-60 cm, dengan panjang 

gelombang mencapai ratusan kilometer, sehingga keberadaan 

mereka di laut dalam susah dibedakan dengan gelombang biasa, 

bahkan tidak dirasakan oleh kapal-kapal yang sedang berlabuh di 

tengah samudera. Berbeda dengan gelombang karena angin, dimana 

hanya bagian permukaan atas yang bergerak; gelombang tsunami 

mengalami pergerakan diseluruh bagian partikel air, mulai dari 

permukaan sampai bagian dalam samudera. Ketika tsunami 

memasuki perairan yang lebih dangkal, ketinggian gelombangnya 

meningkat dan kecepatannya menurun drastis, meski demikian 

energinya masih sangat kuat untuk menghanyutkan segala benda 

yang dilaluinya. Arus tsunami dengan ketinggian 70 cm masih cukup 

kuat untuk menyeret dan menghanyutkan orang. 

Apabila lempeng samudera pada sesar bergerak naik (raising), 

terjadi air pasang di wilayah pantai hingga wilayah tersebut akan 

mengalami banjir sebelum kemudian gelombang air yang lebih 

tinggi datang menerjang. Dan apabila lempeng samudera bergerak 

naik, wilayah pantai akan mengalami banjir air pasang sebelum 

datangnya tsunami. 
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Gambar 2.4.  
Lempeng Samudera Bergerak <aik 

(Sumber : disaster.elvini.net/tsunami.cgi) 

 

Apabila lempeng samudera pada sesar bergerak turun (sinking), 

kurang lebih pada separuh waktu sebelum gelombang tsunami 

sampai di pantai, air laut di pantai tersebut surut. Pada pantai yang 

landai, surutnya air bisa mencapai lebih dari 800 meter menjauhi 

pantai. Masyarakat yang tidak sadar akan datangnya bahaya 

mungkin akan tetap tinggal di pantai karena ingin tahu apa yang 

sedang terjadi. Atau bagi para nelayan mereka justru memanfaatkan 

momen saat air laut surut tersebut untuk mengumpulkan ikan-ikan 

yang banyak bertebaran. Apabila lempeng samudera bergerak turun, 

di wilayah pantai air laut akan surut sebelum datangnya tsunami. 

Gambar 2.5.  

Lempeng Samudera Bergerak Turun 

(Sumber : disaster.elvini.net/tsunami.cgi) 

 

Pada suatu gelombang, apabila rasio antara kedalaman air dan 

panjang gelombang menjadi sangat kecil, gelombang tersebut 
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dinamakan gelombang air-dangkal. Karena gelombang tsunami 

memiliki panjang gelombang yang sangat besar, gelombang tsunami 

berperan sebagai gelombang air-dangkal, bahkan di samudera yang 

dalam.  

Gelombang air-dangkal bergerak dengan kecepatan yang setara 

dengan akar kuadrat hasil perkalian antara percepatan gravitasi (9,8 

m/s
2
) dan kedalaman air laut. 

 

 

Dimana,  

v = velocity (kecepatan) 

g = gravitation (9,8 m/s2) 

d  = depth (kedalaman)  

 

Sebagai contoh, di Samudera Pasifik, dimana kedalaman air rata-rata 

adalah 4000 meter, gelombang tsunami merambat dengan kecepatan 

± 200 m/s (kira-kira 712 km/jam) dengan hanya sedikit energi yang 

hilang, bahkan untuk jarak yang jauh. Sementara pada kedalaman 40 

meter, kecepatannya mencapai ± 20 m/s (sekitar 71 km/jam), lebih 

lambat namun tetap sulit dilampaui. 

Energi dari gelombang tsunami merupakan fungsi perkalian antara 

tinggi gelombang dan kecepatannya. Nilai energi ini selalu konstan, 

yang berarti tinggi gelombang berbanding terbalik dengan kecepatan 

merambat gelombang. Oleh sebab itu, ketika gelombang mencapai 

daratan, tingginya meningkat sementara kecepatannya menurun. 
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Gambar 2.6.  

Ketinggian Gelombang Mencapai Daratan 

(Sumber : disaster.elvini.net/tsunami.cgi) 

 

Saat memasuki wilayah dangkal, kecepatan gelombang tsunami 

menurun sedangkan tingginya meningkat, menciptakan gelombang 

mengerikan yang sangat merusak. Berikut ini merupakan hubungan 

antara kedalaman, kecepatan, dan panjang gelombang tsunami : 

Tabel 2.2.  
Hubungan Kedalaman, Kecepatan,  

dan Panjang Gelombang Tsunami 

(Sumber : disaster.elvini.net/tsunami.cgi) 

Kedalaman 

(m) 

Kecepatan 

(mph) 

Panjang Gelombang 

(km) 

7000 586 282 

4000 443 213 

2000 313 151 

200 99 48 

50 49 23 

10 22 10.6 
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Selagi orang-orang yang berada di tengah laut bahkan tidak 

menyadari adanya tsunami, gelombang tsunami dapat mencapai 

ketinggian hingga 30 meter atau lebih ketika mencapai wilayah 

pantai dan daerah padat. Tsunami dapat menimbulkan kerusakan 

yang sangat parah di wilayah yang jauh dari sumber pembangkitan 

gelombang, meskipun peristiwa pembangkitan gelombang itu sendiri 

mungkin tidak dapat dirasakan tanpa alat bantu. 

Tsunami bergerak maju ke satu arah dari sumbernya, sehingga 

wilayah yang berada di daerah "bayangan" relatif dalam kondisi 

aman. Namun demikian, gelombang tsunami dapat saja berbelok di 

sekitar daratan. Gelombang ini juga bisa saja tidak simetris. 

Gelombang ke satu arah mungkin lebih kuat dibanding gelombang 

ke arah lainnya, tergantung dari peristiwa alam yang memicunya dan 

kondisi geografis wilayah sekitarnya. 

Tsunami bisa merambat ke segala arah dari sumber asalnya dan bisa 

melanda wilayah yang cukup luas, bahkan didaerah belokan, 

terlindung atau daerah yang cukup jauh dari sumber asal tsunami. 

Ada yang disebut tsunami setempat (local tsunami), yaitu tsunami 

yang hanya terjadi dan melanda disuatu kawasan yang terbatas. Hal 

ini terjadi karena lokasi awal tsunami terletak disuatu wilayah yang 

sempit atau tertutup, seperti selat atau danau. Misalnya tsunami yang 

terjadi pada 16 Agustus 1976, di Teluk Moro Philipina yang 

menewaskan lebih dari 5.000 orang di Philipina. 

Ada juga yang disebut tsunami jauh (distant tsunami), hal ini karena 

tsunami bisa melanda wilayah yang sangat luas dan jauh dari sumber 

asalnya. Seperti yang pernah terjadi di Chili pada 22 Mei 1960 akibat 

dipicu gempa dengan kekuatan lebih dari 8.0R. Tsunami dengan 

ketingian lebih dari 10 meter ini menyebabkan korban jiwa dan 

kerusakan parah di Chili, Jepang, Hawaii, dan Philipina. Gelombang 

tsunami ini menewaskan 1000 orang di Chili dan 61 orang di 

Hawaai. Gelombang tsunami ini mencapai Okinawa dan pantai timur 

Jepang setelah menempuh perjalanan selama 22 jam dan 

menewaskan 150 orang di Jepang. 

 

 



 - 65 -

D. FISIKA TSU�AMI 

Gelombang tsunami bisa dijelaskan dari fenomena penjalaran 

gelombang secara transversal; energinya adalah fungsi dari 

ketinggian (amplitudo) dan kecepatannya. Ketinggiannya sangat 

dipengaruhi oleh panjang gelombang. Tsunami memiliki panjang 

gelombang ratusan km, berperilaku seperti gelombang air-dangkal. 

Suatu gelombang menjadi gelombang air-dangkal atau shallow-

water wave ketika perbandingan kedalaman air dengan panjang 

gelombangnya kecil dari 0.05. 

Kecepatan gelombang air-dangkal (v) adalah : v = akar (g*d), 

dengan g adalah percepatan gravitasi dan d adalah kedalaman air. 

Bayangkan, pada kedalaman 10 km di samudera India, sebuah 

tsunami akan memiliki kecepatan awal sekitar 300 m/detik atau 

sekitar 1000 km/jam. Kecepatan ini akan berkurang seiring dengan 

semakin dangkalnya kedalaman air ke arah pantai.  

Namun, energi yang dikandung gelombang tidaklah berkurang 

banyak. Ini sesuai hubungan laju energi yang hilang (energi loss 

rate) pada gelombang berjalan berbanding terbalik dengan panjang 

gelombangnya; dengan kata lain semakin besar panjang 

gelombangnya maka makin sedikit energi yang hilang, sehingga 

energi yang dikandung tsunami bisa dianggap konstan. 

Karena energinya konstan, berkurangnya kecepatan akan membuat 

ketinggian gelombang (amplitudo) bertambah. Ilmuwan mencatat 

dengan kecepatan 1000 km/jam menuju pantai, tinggi gelombang 

bisa mengalami kenaikan sampai 30 meter.  

 

E. MEGATSU�AMI DA� SEICHE 

Banyak bukti menunjukkan bahwa megatsunami, yaitu tsunami yang 

mencapai ketinggian hingga 100 meter, memang mungkin terjadi. 

Peristiwa yang langka ini biasanya disebabkan oleh sebuah pulau 

yang cukup besar amblas ke dasar samudera. Megatsunami juga bisa 

disebabkan oleh sebongkah besar es yang jatuh ke air dari ketinggian 

ratusan meter. Gelombang ini dapat menyebabkan kerusakan yang 

sangat dahsyat pada cakupan wilayah pantai yang sangat luas. 
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Satu hal yang berkaitan dengan tsunami antara lain adalah seiche, 

yaitu fluktuasi atau pengalunan permukaan danau atau badan air 

yang kecil yang disebabkan oleh gempa-bumi kecil, angin, atau oleh 

keragaman tekanan udara. Seringkali gempa yang besar 

menyebabkan tsunami dan seiche sekaligus, atau sebagian seiche 

justru terjadi karena tsunami. 

 

F. TSU�AMI DE�GA� GELOMBA�G TERTI�GGI 

Gelombang tsunami tertinggi yang tercatat sampai saat ini adalah 

tsunami di Alaska pada tahun 1958 yang disebabkan oleh amblasnya 

lempeng tektonik di Teluk Lituya. Tsunami ini memiliki ketinggian 

lebih dari 500 meter dan menghancurkan pohon-pohon dan tanah 

pada dinding fjord. Saat gelombang tsunami kembali ke laut, 

gelombang tersebut langsung menyebar dan tingginya menurun 

dengan cepat. Tingginya gelombang saat berada di pantai lebih 

disebabkan karena topografi wilayahnya, daripada karena energi 

yang dikeluarkan oleh peristiwa amblasnya lempeng. 

Gambar 2.7.  

Ketinggian Gelombang Disebabkan oleh Topografi Wilayahnya 

(Sumber : disaster.elvini.net/tsunami.cgi) 
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Fjord merupakan suatu teluk sempit (inlet) di antara tebing-tebing 

atau lahan terjal. Biasa dijumpai di Norwegia, Alaska, dan Selandia 

Baru. Sebelumnya fjord ini merupakan sungai gletser yang terbentuk 

di wilayah pegunungan di kawasan pantai. Saat suhu menjadi hangat, 

sungai gletser ini mencair, akibatnya permukaan air laut naik dan 

membanjiri lembah di sela-sela pegunungan tersebut. 

 

G. GEMPA BUMI DA� TSU�AMI 

Gempa bumi merupakan salah satu penyebab terjadinya tsunami. 

Gempa bumi bisa disebabkan oleh berbagai sumber, antara lain (1) 

letusan gunung berapi (erupsi vukalnik), (2) tubrukan meteor, (3) 

ledakan bawah tanah (seperti uji nuklir), dan (4) pergerakan kulit 

bumi. Gempa bumi sering terjadi karena pergerakan kulit bumi, atau 

disebut gempa tektonik. 

Berdasarkan seismology, gempa tektonik dijelaskan oleh “Teori 

Lapisan Tektonik”. Teori ini menyebutkan bahwa lapisan bebatuan 

terluar yang disebut lithosphere mengandung banyak lempengan. Di 

bawah lithospere ada lapisan yang disebut athenosphere, lapisan ini 

seakan-akan melumasi bebatuan tersebut sehingga mudah bergerak. 

Diantara dua lapisan ini, bisa terjadi 3 hal, yaitu : 

1. Lempengan bergerak saling menjauh, maka magma dari perut 

bumi akan keluar menuju permukaan bumi. Magma yang sudah 

dipermukaan bumi ini disebut lava.  

2. Lempengan bergerak saling menekan, maka salah satu lempeng 

akan naik atau turun, atau dua-duanya naik atau turun. Inilah 

cikal gunung atau lembah.  

3. Lempengan bergerak berlawanan satu sama lain, misalnya satu 

ke arah selatan dan satunya ke arah utara.  

Ketiga prediksi tersebut akan menimbulkan getaran yang dilewatkan 

oleh media tanah dan batu. Getaran ini disebut gelombang seismik 

(seismic wave), bergerak ke segela arah. Inilah yang disebut gempa. 

Lokasi di bawah tanah tempat sumber getaran disebut fokus gempa. 
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Jika lempengan bergerak saling menekan terjadi di dasar laut, ketika 

salah satu lempengan naik atau turun, maka voluma daerah di 

atasnya akan mengalami perubahan kondisi stabilnya. Apabila 

lempengan itu turun, maka voluma daerah itu akan bertambah. 

Sebaliknya apabila lempeng itu naik, maka voluma daerah itu akan 

berkurang.  

Perubahan voluma tersebut akan mempengaruhi gelombang laut. Air 

dari arah pantai akan tersedot ke arah tersebut. Gelombang-

gelombang menuju pantai akan terbentuk karena massa air yang 

berkurang pada daerah tersebut (efek dari hukum Archimedes); 

karena pengaruh gaya gravitasi, air tersebut berusaha kembali 

mencapai kondisi stabilnya. Ketika daerah tersebut cukup luas, maka 

gelombang tersebut mendapatkan tenaga yang lebih dahsyat. Inilah 

yang disebut dengan tsunami. 

Tsunami merupakan fenomena gelombang laut yang tinggi dan besar 

akibat dari gangguan mendadak pada dasar laut yang secara vertikal 

mengurangi volume kolom air. Gangguan mendadak ini bisa datang 

dari gempa. 

Gambar 2.8.  
Skema Terjadinya Tsunami 

(Sumber : Rusydi, 2005) 

 

Epicenter adalah titik pada permukaan bumi yang mengalami efek 

dari gempa. Garis yang menghubungi fokus gempa dengan epicenter 

disebut faultline. Perbedaan tingkat ketinggian pada lapisan terluat 
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kulit bumi adalah prediksi terjadinya lempengan bergerak saling 

menekan yang terjadi di dasar laut dari Teori Lapisan Tektonik.  

Laju gerakan lempeng Indo-Australia melesak ke bawah lempeng 

Eurasia diperkirakan sebanyak 5 cm per tahun. Terkadang gerakan 

terjadi cepat dan lambat. Gerakan ini membuat posisi bebatuan di 

sepanjang lokasi pertemuan kedua lempeng sering bergerak. 

Pergerakan lempeng membuat bebatuan yang sudah terpatah-patah 

bergerak. Gerakan ini menimbulkan gempa bumi. 

Kekuatan atau magnitudo gempa biasa dinyatakan dalam skala 

Richter atau skala lain yang merupakan pengembangan skala 

Richter. Gempa diukur dengan alat yang disebut seismograf. Alat ini 

mencatat getaran yang ditimbulkan oleh pergerakan permukaan 

tanah dalam bentuk garis zig-zag yang menunjukkan variasi 

amplitudo gelombang yang ditimbulkan oleh gempa. Kenaikan satu 

unit magnitudo (misalnya dari 4.6 ke 5.6) menunjukkan 10 kali lipat 

kenaikan besar gerakan yang terjadi di permukaan tanah atau 30 kali 

lipat energi yang dilepaskan. Jadi gempa berkekuatan 6.7 skala 

Richter menghasilkan 100 kali lipat lebih besar gerakan permukaan 

tanah atau 900 kali lipat energi yang dilepaskan pada gempa berskala 

4.7. Gempa besar berskala 8 atau lebih secara statistik terjadi rata-

rata satu kali tiap tahun di dunia. Gempa berskala sedang (5-5.9) 

terjadi rata-rata 1319 kali dalam setahun di dunia. Gempa berskala 

2.5 atau kurang terjadi jutaan kali dan biasanya tidak dapat dirasakan 

oleh manusia. 

Selain dinyatakan dalam magnitudo besaran gempa juga sering 

dinyatakan dalam intensitas. Intensitas gempa adalah ukuran efek 

gempa di suatu tempat terhadap manusia, tanah dan struktur atau 

bangunan. Standar intensitas yangs sering digunakan adalah 

Modified Mercalli. Dalam standar ini skala I adalah gempa yang 

tidak terasa, skala II gempa yang dirasakan oleh beberapa orang 

yang sedang dalam posisi istirahat, terutama di bangunan tinggi, 

demikian seterusnya sampai meningkat ke skala VII untuk gempa 

yang merusakkan bangunan yang tidak dibangun dengan struktur 

yang baik tetapi hanya sedikit merusakaan bangunan yang dibangun 

dengan baik, dan skala XII untuk gempa yang menyebabkan 

kerusakan total, dan melemparkan benda-benda ke udara.  
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H. BE�CA�A DA� TSU�AMI DI I�DO�ESIA 

Indonesia terletak pada dua jalur gempa di dunia yaitu : jalur circum 

Pacifik dan jalur Himalaya – Mediterrania. Selain itu Indonesia 

berada 3 Lempeng tektonik yaitu : Lempeng Pasifik, Indo-Australia 

dan Eurasia. Dikawasan Indonesia banyak terdapat patahan aktif 

seperti : Patahan Semangko di sumatera, Cimandiri di Jawa dan 

banyak patahan dan Sub patahan lainnya yang tersebar di seluruh 

penjuru Indonesia. 

Gambar 2.9.  

Jalur Gempa dan Patahan Aktif di Indonesia  

(Sumber : blog.dhani.org) 

 

Yang ditandai dengan titik berwarna hijau adalah zona gempa bumi 

dangkal; titik berwarna coklat menandai zona gempa bumi dalam; 

sementara segitiga merah adalah gunung berapi. Berdasarkan hal ini 

terlihat bahwa titik-titik tersebut terkonsentrasi di daerah sepanjang 

pertemuan lempeng benua. Dari persebaran gunung berapi, tampak 

bahwa Indonesia dikelilingi oleh begitu banyak gunung berapi.   
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Gambar 2.10.  

Peta Kegempaan Indonesia untuk Tanah Keras 

(Sumber : www.pu.go.id/.../bencana/gempa/gempatsunami2.htm) 

 

Indonesia dilihat dari kondisi geologis merupakan daearah rawan 

bencana khususnya gempa bumi dan tsunami. Pasca meletusnya 

Gunung Krakatau yang menimbulkan tsunami besar di tahun 1883, 

setidaknya telah terjadi 17 bencana tsunami besar di Indonesia 

selama hampir satu abad (1900-1996). 
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Gambar 2.11.  

Kondisi Geologis Indonesia 

(Sumber : www.i-mobilecity.com/infogempa/) 

 

Berbagai daerah di Indonesia merupakan titik rawan bencana, 

terutama bencana gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung 

berapi. Wilayah Indonesia dikepung oleh lempeng Eurasia, lempeng 

Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Sewaktu-waktu lempeng ini 

akan bergeser patah menimbulkan gempa bumi. Selanjutnya jika 

terjadi tumbukan antarlempeng tektonik dapat menghasilkan 

tsunami, seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan 

Pangandaran Jawa Barat. Korban yang meninggal mencapai kurang 

lebih 173.000 jiwa. 27 Mei 2006, Yogyakarta dan sebagian Jawa 

Tengah diporakporandakan gempa bumi dengan kekuatan 5,9 SR. 

Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki patahan 

aktif dan memungkinkan terjadinya potensi bencana gempa bumi 

maupun tsunami. 

 

Berdasarkan katalog gempa (1629 - 2002) di Indonesia pernah 

terjadi tsunami sebanyak 109 kali, yakni 1 kali akibat longsoran 

(landslide), 9 kali akibat gunung berapi dan 98 kali akibat gempa 

tektonik. Hal-hal yang paling berpotensi menimbulkan tsunami 

adalah: 
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1. Gempa yang terjadi di dasar laut  

2. Kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km  

3. Kekuatan gempa lebih besar dari 6,0 Skala Richter  

4. Jenis pensesaran gempa tergolong sesar naik atau sesar turun  

5. Tsunami di Samudera Hindia - 26 Desember 2004 

 

I. PERGERAKA� LEMPE�G PE�YEBAB GEMPA BUMI 

DA� TSU�AMI 

Lapisan bumi terdiri dari inti (core), selubung (mantle) dan kerak 

(crust). Inti bumi tebalnya kira-kira 3475 km, selubung tebalnya 

kira-kira 2870 km, sedangkan bagian paling luar bumi, yaitu kerak 

tebalnya 35 km. Inti bumi terdiri dari dua bagian yaitu bagian dalam 

yang padat dan bagian luar yang cair. Selubung bumi adalah batuan 

yang semi-cair, sifatnya plastis, sedangkan kerak bumi yang jadi 

tempat hidup kita sifatnya padat.  
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Gambar 2.12.  
Lapisan Bumi 

(Sumber : Rusydi, 2005) 

 

Kerak bumi bagian terluar bumi mempunyai temperatur yang lebih 

dingin daripada bagian inti. Karena perbedaan temperatur inilah 

terjadilah aliran konveksi di selubung bumi. Material yang panas 

naik menuju keluar dan material dingin turun menuju ke dalam. 

Ketika potongan-potongan atau lempengan kerak bumi tergerakkan 

oleh sistem roda berjalan ini, mereka bisa saling bertabrakan. Bagian 

terluar dari bumi ini bergerak. Apalagi dengan adanya beberapa 

bencana yang sangatlah berkaitan dengan pergerakan ini seperti 

gempa bumi dan tsunami. Bagian-bagian terluar dari bumi ini 

(tectonic plate) atau lempeng tektonik. Pergerakan lempeng-lempeng 

ini yang menjadi penyebab bencana-bencana seperti gempa bumi dan 

tsunami. 
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Gambar 2.13.  
Pergerakan Lempengan Kerak Bumi 

(Sumber : Rusydi, 2005) 

 

Lempeng tektonik adalah lapisan terluar dari bumi yang terdiri dari 

lapisan luar yang bernama “lithosphere” dan lapisan dalam yang 

bernama “astenosphere”. Lempeng-lempeng inilah yang menyusun 

bentuk rupa dari bumi. Alfred Wegener, ahli astronomi merupakan 

orang pertama yang menyatakan bahwa bumi ini disebut 

‘PANGAEA’ (berarti semua daratan) dan terletak di kutub selatan. 

Beliau menjelaskan bahwa gaya sentrifugal dari bumi ke arah 

khatulistiwa menyebabkan bumi ini terpecah-pecah. Teori beliau ini 

pada tahun 1912 sering disebut sebagai  ‘CONTINENTAL DRIFT’.  

Alfred Wegener menggunakan beberapa bukti yang dapat 

meyakinkan teorinya ini. Salah satunya adalah penemuan fosil atau 

sisa-sisa makhluk hidup di beberapa benua yang memiliki persamaan 

genetik. Beliau juga mengatakan bahwa gunung-gunung terbentuk 

karena tabrakan antar kontinen.  

Sampai akhirnya tahun 1929, Arthur Holmes mengemukakan bahwa 

bergeraknya lempeng terjadi akibat konveksi panas. Dimana apabila 
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suatu benda dipanaskan maka densitasnya akan berkurang dan 

muncul ke permukaan sampai benda tersebut dingin dan tenggelam 

lagi. Perubahan panas dingin ini dipercaya dapat menghasilkan arus 

yang mampu menggerakkan lempeng-lempeng di bumi. Beliau 

mengumpamakan konveksi panas ini seperti konveyor yang dengan 

berubahnya tekanan dapat memecahkan lempeng-lempeng tersebut. 

Saat itu tidak banyak orang yang percaya sampai akhirnya di awal 

tahun 1960 Harry Hess dan R. Deitz menggunakan beberapa bukti 

bahwa arus konveksi dari mantel bumi itu memang ada. Bukti ini 

ditunjang dengan penemuan-penemuan seperti pematang tengan 

samudera di lantai samudera dan beberapa temuan anomali 

geomagnetik. Mereka menyebut teorinya dengan sebutan ‘SEA 

FLOOR SPREADING’ yang artinya pemekaran lantai samudera. 

Berdasarkan temuan-temuan inilah beberapa ilmuwan terutama ahli 

kebumian mulai meyakini pergerakan beberapa lempeng di bumi. 

Lempeng ini bergerak beberapa sentimeter setiap tahunnya. Di bumi 

ini ada 7 lempeng besar, yaitu Pacific, North America, South 

America, African, Eurasian (lempeng dimana Indonesia berada), 

Australian, dan Antartica. Di bawah lempeng-lempeng inilah arus 

konveksi berada dan astenosphere (lapisan dalam dari lempeng) 

menjadi bagian yang terpanaskan oleh peluruhan radioaktif seperti 

Uranium, Thorium, dan Potasium. Bagian yang terpanaskan inilah 

yang menjadi sumber dari lava di gunung berapi dan juga sumber 

dari material yang keluar di pematang tengah samudera dan 

membentuk lantai samudera yang baru. Magma ini terus keluar ke 

atas di pematang tengah samudera dan menghasilkan aliran magma 

yang mengalir kedua arah berbeda dan menghasilkan kekuatan yang 

mampu membelah pematang tengah samudera. Pada saat lantai 

samudera tersebut terbelah, retakan terjadi di tengah pematang dan 

magma yang meleleh mampu keluar dan membentuk lantai samudera 

yang baru.  

Kemudian lantai samudera tersebut bergerak menjauh dari pematang 

tengah samudera sampai dimana akhirnya bertemu dengan lempeng 

kontinen dan akan menyusup ke dalam karena berat jenisnya yang 

umumnya berkomposisi lebih berat dari berat jenis lempeng 

kontinen. Penyusupan lempeng samudera ke dalam lempeng benua 

inilah yang menghasilkan zona subduksi atau penunjaman dan 

akhirnya lithosphere akan kembali menyusup ke bawah 
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astenosphere dan terpanaskan lagi. Kejadian ini berlangsung secara 

terus-menerus.  

Daerah pertemuan lempeng ini pada umunya banyak menghasilkan 

gempa bumi dan apabila sumber gempa bumi ini ada di samudera 

maka besar kemungkinan terjadi tsunami.  

Pertemuan dari lempeng-lempeng tersebut adalah zona patahan dan 

bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Mereka adalah patahan normal 

(normal fault), patahan naik (thrust fault), dan patahan geser (strike 

slipe fault). Selain ketiga kelompok ini ada satu lagi yang biasanya 

disebut tumbukan atau obduction dimana kedua lempeng sama-sama 

relatif ringan sehingga bertumbukan dan tidak menunjam seperti di 

selatan Iran dan di India, dimana lempeng Arabian dan lempeng 

Indian bertumbukan dengan lempeng Eurasian. Patahan normal 

biasanya berhubungan dengan gaya extentional atau regangan 

sedangkan patahan naik berhubungan dengan compressional atau 

tegasan atau dorongan. Patahan geser banyak berhubungan dengan 

gaya transformasi.  

Indonesia terletak pada pertemuan lempeng Australian dan Eurasian 

dimana lempeng Australian menyusup ke dalam zona eurasian 

sehingga membentuk zona subduksi sepanjang Sumatra, Jawa, Bali, 

Lombok, Nusa Tenggara, Timur dan melingkar di Banda. Sedangkan 

Irian Jaya adalah tempat bertemunya beberapa lempeng yaitu 

Australian, Eurasian, Pasific, dan Philipine. Akibat dari terbentunya 

zona subduksi inilah maka banyak sekali ditemukan gunung berapi 

di Indonesia.  

 

J. GEMPA DA� TSU�AMI DI ACEH 

Gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada 

tanggal 26 Desember merupakan gelombang tsunami yang dahsyat 

yang telah menyebabkan korban meninggal lebih dari 200.000 orang 

di berbagai negara. Gempa yang terjadi di NAD ini adalah gempa 

terbesar yang terjadi selama 40 tahun terakhir (Puspito, 2005). 
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Gambar 2.14.  
Gelombang Tsunami Aceh  

(Sumber : KPP Kelautan ITB, 2004) 

 

Gempa yang terjadi di pantai barat Sumatera Utara berkekuatan 9 

skala Richter (berdasarkan United State Geological Survey, USGS). 

Menempatkan bencana internasional ini sebagai gempa ke-4 

terdahsyat semenjak tahun 1900. Urutan pertama adalah di Chilli 

tahun 1960 (9.5 skala Richter), kemudian Alaska tahun 1964 (9.2 

skala Richter), dan Alaska lagi tahun 1957 (9.1 skala Richter). 
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Fokus gempa diperkirakan pada koordinat (3.298 LU, 95.779 LB), 

atau sekitar 160 km dari dari pantai terdekat pulau Sumatera, pada 

kedalaman 10 km di bawah permukaan laut. Ini adalah wilayah 

“lingkaran api” (ring of fire), yaitu rangkaian gunung berapi bawah 

tanah yang aktif melintasi Selandia Baru, Papua Timur, Indonesia, 

Filipina, Jepang, pantai barat Amerika Serikiat, Amerika Tengah, 

dan pantai barat Amerika Selatan. 

Gempa diperkirakan terjadi akibat penurunan lempengan sebagai 

akibat pergerakan kulit bumi. Teori Lapisan Tektonik menyatakan 

bahwa daratan di Bumi ini bergerak, termasuk pulau-pulau kecil 

akibat dari pergerekan lapisan lithosphere. Panjang lempengan yang 

bergerak itu sekitar 1200 km dan turun sejauh 15 meter. Ini membuat 

gelombang dahsyat (tsunami) dengan kecepatan sampai 800 km/jam. 

 

K. KEKUATA� DA� EFEK GEMPA TERHADAP FISIK 

BUMI 

Energi yang dihasilkan pada 9,0 skala Richter adalah sekitar 2 x 

10E18 Joules, atau 5 MTon TNT. Ini setara denganmassa 20 kg 

dengan memakai persamaan energi-massa Einstein: E = mc
2
. Ini 

cukup untuk memasak 5000 liter air untuk setiap orang di Bumi ini. 

Setara dengan dengan 30% energi yang dikonsumsi oleh Amerika 

Serikat dalam satu tahun, atau sama dengan energi yang dilepaskan 

oleh angin badai Isabel (Hurricane Isabel) selama 70 hari. Energi ini 

setara dengan 2 kali ledakan yang terjadi di seluruh perang dunia ke 

dua. 

Efeknya adalah beberapa pulau di barat daya Sumatera bergeser 20 

meter ke arah barat daya. Ujung pulau Sumatera bergeser 36 meter 

ke arah barat daya. Beberapa pulau kecil di sekitar Provinsi Aceh 

hilang. Dan terbentuk danau dan sungai baru di bekas daratan Aceh, 

memutuskan transportasi ke kampung-kampung yang juga hilang 

dari peta dunia selamanya. 
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L. TSU�AMI DI SAMUDERA HI�DIA 

Indonesia merupakan negara rawan akan tsunami, yaitu berada 

diurutan ketiga di dunia setelah Jepang dan Amerika. Wilayah yang 

paling sering dilanda tsunami sebenarnya adalah negara-negara di 

kawasan Lautan Pasifik, karena adanya "Pacific ring of fire". Di 

Indonesia, tsunami sangat rawan terutama di wilayah Indonesia 

bagian timur. Tsunami yang terjadi di Samudera Hindia tanggal 26 

Desember 2004 ini memang cukup mengejutkan, meski dari 

pergeseran lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang selama ini 

diteliti, mestinya sudah bisa diprediksi bakal ada gempa besar. Tiga 

rangkaian gempa besar telah terjadi di zone pertemuan antara dua 

lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Gempa pertama 

dengan kekuatan 8.9R terjadi pada pukul 07.58.50 di wilayah 

perairan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), berjarak sekitar 257 

km dari Banda Aceh. Gempa kedua dengan kekuatan 5.8R terjadi 

pada pukul 09.15.57 di wilayah Nicobar. Sedangkan gempa ketiga 

terjadi dengan kekuatan 6.0R pada pukul 09.22.01 di kepulauan 

Andaman.  

Dari rangkaian gempa yang terjadi diatas bisa dipastikan bahwa 

gempa pertama dengan kekuatan 8.9R merupakan penyebab utama 

tsunami yang menghancurkan di pesisir barat Sumatra ke arah NAD, 

Thailand, India juga Sri Lanka. Gempa ini merupakan gempa dengan 

karakteristik yang sangat efektif membentuk tsunami, karena tipe 

sesarannya naik (thrust fault), dengan kemiringan sudut antar 

lempeng cukup tinggi (79
o
) dan sangat dangkal (10 km). Gempa 

susulan dengan kekuatan 5.8R dan 6.0R tidak cukup signifikan untuk 

melahirkan tsunami, meski tipe sesarnya naik dan dangkal. Melihat 

perbedaan waktu terjadinya, gempa-gempa susulan ini bisa 

menimbulkan tsunami susulan, tetapi tidak akan lebih besar dari 

tsunami yang datang pertama. Dari posisi sumber gempa pertama 

(8.9R), kedatangan gelombang tsunami di wilayah pesisir barat 

Sumatra akan cenderung membentuk gelombang tepi (edge wave). 

Gelombang tsunami jenis ini bergerak sejajar atau paralel dengan 

garis pantai, meski sifatnya juga merusak, tetapi kerusakan akan 

lebih parah terjadi apabila kedatangan gelombang tsunami cenderung 

tegak lurus kearah pantai. Meski demikian wilayah NAD mengalami 

kerusakan terparah dengan korban terbanyak dibanding kerusakan 

dan korban di negara lain, karena lokasinya yang relatif dekat dari 

sumber asal tsunami.  
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Banyaknya korban di Sri Lanka bisa jadi disebabkan karena energi 

tsunami yang memang cenderung utuh sejak terbentuknya, juga 

karena kedatangan gelombang tsunami di Sri Lanka lebih tegak lurus 

ke arah pantai. Meski kemungkinan gempa susulan masih ada, tetapi 

kemungkinan datangnya tsunami susulan akan lebih kecil. Bahkan 

dengan kekuatan dan kondisi gempa yang sama, tsunami yang 

terbentuk akan lebih kecil daripada tsunami yang terjadi pertama 

kali.  

 

M. KERUSAKA� AKIBAT TSU�AMI  

Energi tsunami bisa mencapai 10% dari energi gempa pemicunya. 

Bisa dibayangkan, gempa dengan kekuatan mencapai 9.0R akan 

menghasilkan energi yang setara dengan lebih dari 100.000 kali 

kekuatan bom atom Hiroshima, Jepang. Bentuk pantai, bentuk dasar 

laut wilayah pantai, sudut kedatangan gelombang, dan bentuk depan 

gelombang tsunami yang datang ke pantai akan sangat berpengaruh 

terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Karena beberapa alasan ini, 

sebagian pantai akan dilanda tsunami dengan tingkat kerusakan dan 

ketinggian arus yang berbeda dibanding pantai yang lain, meski 

letaknya tidak terlalu berjauhan. Daerah teluk akan menderita 

tsunami lebih parah akibat konsentrasi energi tsunami.  

Korban meninggal akibat tsunami terjadi biasanya karena tenggelam, 

terseret arus, terkubur pasir, terhantam serpihan atau puing, dan lain 

lain. Kerusakan lain akan meliputi kerusakan rumah tinggal, 

bangunan pantai, prasarana lalu lintas (jalan kereta, jalan raya, dan 

pelabuhan), suplai air, listrik, dan telpon. Gelombang tsunami juga 

akan merusak sektor perikanan, pertanian, kehutanan, industri 

minyak berupa pencemaran dan kebakaran.  

 

�. PE�A�GGULA�GA� BE�CA�A ALAM 

Bencana adalah suatu kecelakaan sebagai hasil dari faktor buatan 

manusia atau alami (atau suatu kombinasi kedua-duanya) yang 

mempunyai dampak negatif pada kondisi kehidupan manusia dan 

flora/fauna. Bencana alam meliputi banjir, musim kering 
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Bencana 

 

Tanggap 

Darurat 

 

Pemulihan 

 

Rekonstruksi 

 

Pencegahan 

 

Mitigasi 

 

Kesiap- 

siagaan 

berkepanjangan, gempa bumi, gelombang tsunami, angin puyuh, 

angin topan, tanah longsor, letusan gunung berapi (vulkanis) dan 

lain-lain. Bencana buatan manusia dapat meliputi radiasi akibat 

kecelakaan bahan kimia, minyak tumpah, kebakaran hutan dan lain 

lain. 

Untuk menangani masalah bencana maka dikenal dengan 

penanggulangan bencana, yaitu suatu siklus kegiatan yang saling 

berkaitan, mulai dari kegiatan pencegahan, kegiatan mitigasi, 

kegiatan kesiapsiagaan, kegiatan tanggap darurat, kegiatan 

pemulihan yang meliputi restorasi, rehabilitasi dan rekonstruksi, 

serta kegiatan pembangunan. Semua kegiatan, mulai dari tanggap 

darurat sampai pengumpulan data dan informasi serta pembangunan, 

merupakan rangkaian dalam menghadapi kemungkinan bencana. 

Tahap-tahap ini dapat saling berkaitan dan merupakan lingkaran atau 

siklus manajemen bencana.  

Gambar 2.15. 

 Siklus Manajemen Bencana  

(Pratikto, 2005) 
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Mitigasi bencana merupakan kegiatan yang sangat penting dalam 

penanggulangan bencana, karena kegiatan ini dilakukan dengan 

maksud untuk mengantisipasi agar dampak yang ditimbulkan dapat 

dikurangi.  Mitigasi bencana alam dilakukan secara struktural dan 

non struktural. Secara struktural yaitu dengan melakukan upaya 

teknis, baik secara alami maupun buatan mengenai sarana dan 

prasarana mitigasi. Secara non struktural adalah upaya non teknis 

yang menyangkut penyesuaian dan pengaturan tentang kegiatan 

manusia agar sejalan dan sesuai dengan upaya mitigasi struktural 

maupun upaya lainnya.  

Untuk mengatasi masalah bencana perlu dilakukan upaya mitigasi 

yang komprehensif yaitu kombinasi upaya struktur (pembuatan 

prasarana dan sarana pengendali) dan non struktur yang 

pelaksanaannya harus melibatkan instansi terkait. Seberapa besarpun 

upaya tersebut tidak akan dapat membebaskan dari masalah bencana 

alam secara mutlak. Oleh karena itu kunci keberhasilan sebenarnya 

adalah keharmonisan antara manusia/masyarakat dengan alam 

lingkungannya. 

Bagian paling kritis dari pelaksanaan mitigasi adalah pemahaman 

penuh sifat bencana. Tipe-tipe bahaya bencana pada setiap daerah 

berbeda-beda, ada suatu daerah yang rentan terhadap banjir, ada 

yang rentan terhadap gempa bumi, ada pula daerah yang rentan 

terhadap longsor dan lain-lain. Pemahaman bahaya-bahaya 

mencakup memahami tentang: 

1. Bagaimana bahaya-bahaya itu muncul, 

2. Kemungkinan terjadi dan besarannya, 

3. Mekanisme fisik kerusakan, 

4. Elemen-elemen dan aktivitas-aktivitas yang paling rentan 

terhadap pengaruh-pengaruhnya, 

5. Konsekuensi-konsekuensi kerusakan. 

Informasi Geospasial sebagai faktor kunci dalam melakukan 

pertukaran informasi secara global, merupakan suatu sarana penting 

bagi berlangsungnya suatu tatanan masyarakat berwawasan iptek 
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dengan kekayaan sumberdaya alam yang sangat besar. Data dan 

informasi geospasial tentang kebencanaan, dan kedaruratan yang 

dibutuhkan, dapat diperoleh melalui sistem koordinasi yang terpadu, 

cepat, dan akurat. 

Data dan informasi yang dibutuhkan meliputi : 

• Titik-titik lokasi dimana bencana terjadi, 

• Seberapa besar potensi bencana terjadi: luas area, besar bencana, 

periode berlangsungnya, lamanya, dll, 

• Seberapa besar potensi korban jiwa yang bisa terjadi, 

• Berapa jumlah kerugian: fisik, materi, dll. 

Data dan informasi di atas akan digunakan dalam menentukan 

kebijakan: pencegahan, penanggulangan, penanganan, evaluasi, serta 

rehabilitasi. 

Tanggap darurat (emergency response) merupakan suatu bentuk 

kegiatan awal setelah terjadinya bencana alam. Bentuk kegiatan 

tanggap darurat antara lain peningkatan efektivitas pengorganisasian, 

koordinasi, dan kodal; percepatan pengefektifan evakuasi jenazah; 

percepatan relokasi pengungsi; perawatan bagi yang terluka dan 

sakit; pengelolaan bantuan negara sahabat dan bantuan dalam negeri; 

kesinambungan pasokan logistik; pengelolaan transportasi darat, 

laut, dan udara; dan intensifikasi kegiatan komunikasi publik (public 

relation). 

 

O. USAHA MERI�GA�KA� BAHAYA TSU�AMI 

Banyaknya korban jiwa karena tsunami disebabkan banyak faktor 

seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gempa dan 

tsunami, terbatasnya peralatan, peramalan, peringatan dan masih 

banyak lagi. Untuk mengurangi bahaya bencana tsunami diperlukan 

perhatian khusus terhadap 3 hal yaitu: 

• Struktur Pantai (Coastal Structures)  
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• Penatataan Wilayah (City Planning) 

• Sistem yang terpadu (Tsunami Prevention System) 

 

1. Struktur Pantai 

Didaerah pantai dimana gempa biasa terjadi sebaiknya dibangun 

struktur bangunan penahan ombak berupa dinding pantai (sea wall 

or coastal dike) yang merupakan bangunan pertahanan (defense 

structure) terhadap tsunami. Struktur ini akan efektif, apabila 

ketinggian tsunami relatif tidak terlalu tinggi. Jika ketinggian 

tsunami melebihi 5 meter, prasarana ini kurang begitu berfungsi. 

Pohon-pohon pantai seperti tanaman bakau (mangrove) juga cukup 

efektif untuk mereduksi energi tsunami, terutama untuk tsunami 

dengan ketinggian kurang dari 3 meter. 

 

2. Penataan Wilayah 

Korban terbanyak bencana tsunami adalah perkampungan padat 

didaerah pantai disamping daerah wisata pantai. Cara paling efektif 

mengurangi korban bahaya tsunami adalah dengan memindahkan 

wilayah pemukiman pantai ke daerah bebas tsunami (tsunami-free 

area). Menurut catatan, sudah banyak peristiwa tsunami yang 

menyapu habis pemukiman nelayan disekitar pantai, mereka 

terperangkap dan tidak sempat menyelamatkan diri ketika tsunami 

datang. Kedatangan tsunami yang begitu cepat sangat tidak 

memungkinkan penduduk didaerah pesisir pantai untuk meloloskan 

diri. Perkiraan tentang daerah penggenangan tsunami (tsunami 

inundation area) diperlukan untuk merancang daerah pemukiman 

yang aman bagi penduduk.  

 

3. Sistem Yang Terpadu 

Sistem pencegahan tsunami (tsunami prevention system) akan 

meliputi hal hal sebagai berikut: peramalan, peringatan, evakuasi, 
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pendidikan masyarakat, latihan, kebiasaan untuk selalu waspada 

terhadap bencana, dan kesigapan pasca bencana.  

Kedatangan tsunami sama dengan kejadian gempa itu sendiri, masih 

sulit diprediksi. Pada 15 Juni 1896, wilayah Sanriku-Jepang pernah 

dihantam gelombang tsunami tanpa peringatan sama sekali. 

Ketinggian gelombang tsunami mencapai 21 meter dan menewaskan 

lebih dari 26.000 orang yang sedang berkumpul mengadakan festifal 

keagamaan. Pemasangan seismograp bawah laut (ocean-bottom 

seismograph) akan memberikan data cukup detail tentang data 

seismik yang akan berguna untuk memprediksi apakah tsunami akan 

terbentuk dari kejadian seismik tersebut atau tidak.  

Beberapa tahun terakhir, Japan Marine Science and Technology 

Center (JAMSTEC) telah menempatkan seismograp bawah laut di 

beberapa wilayah perairan Jepang untuk melakukan deteksi dini akan 

munculnya tsunami akibat gempa bawah laut. Dengan pemasangan 

seismograp bawah laut ini, kedatangan tsunami bisa dideteksi dalam 

hitungan menit. 

Peringatan awal akan datangnya tsunami akan memberikan peluang 

kepada masyarakat didaerah rawan untuk mengadakan persiapan 

penyelamatan diri. Memang tidak setiap gempa bumi akan 

mendatangkan tsunami, tetapi sikap atau kebiasaan untuk selalu 

waspada terhadap bencana tsunami sebaiknya selalu melekat di 

setiap masyarakat. Ketika berada di pantai dan merasakan adanya 

getaran gempa, segeralah berlari ke arah dataran yang tinggi 

(minimal 20 meter). Jangan pernah menunggu tsunami datang.  

Ketika tsunami datang dalam jarak dekat di depan mata, bisa 

dipastikan keselamatan jiwa berpeluang kecil untuk selamat. Air laut 

yang surut tiba-tiba atau kadang kala sebelum tsunami datang, suara 

seperti ledakan bom yang memekikkan datang dari arah laut, ini juga 

pertanda bahwa masyarakat harus segera meninggalkan pantai tanpa 

harus menunggu. Kedatangan tsunami yang bisa beberapa kali 

dengan selang kedatangan bisa mencapai beberapa jam sangat 

membahayakan masyarakat yang berdatangan ke pantai setelah 

kedatangan gelombang tsunami yang pertama. Hal ini mesti 

dihindari. 
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Pemasangan sirine atau pengeras suara di pantai-pantai yang sering 

dipadati oleh kunjungan masyarakat akan sangat efektif untuk 

memberikan peringatan dini kepada pengunjung akan bahaya 

tsunami begitu getaran gempa terasa. Pemasangan papan 

pengumuman "daerah rawan tsunami" atau "awas tsunami!!!" di 

pantai-pantai, di daerah rawan tsunami akan mengingatkan 

masyarkat yang berada di daerah tersebut. Pembangunan tugu 

peringatan bahwa tsunami pernah terjadi di daerah tersebut akan 

mengingatkan masyarakat bahwa dia berada di daerah rawan tsunami 

dan harus selalu waspada.  

Pendidikan ke masyarakat tentang bahaya gempa dan tsunami 

menjadi sangat penting. Tidak semua orang punya pengalaman 

dengan tsunami sepanjang hidupnya. Dan untuk selamat dari 

bencana tsunami, seseorang tidak harus pernah punya pengalaman 

dengan tsunami. Jika seseorang punya pengetahuan sederhana 

tentang kedatangan tsunami, begitu gempa datang, segera dia akan 

menyelamatkan diri ke arah dataran tinggi. Pengetahuan ini 

sebaiknya ditransfer ke masyarakat sekitar dan juga generasi 

berikutnya. Di wilayah Sanriku-Jepang, yang merupakan daerah 

paling rawan tsunami di dunia, setiap tahun diadakan latihan untuk 

memperingati tsunami yang telah menelan ribuan korban di daerah 

itu. Dengan kegiatan demikian diharapkan kesadaran masyarakat 

akan adanya bahaya tsunami selalu meningkat. 

Demikianlah upaya untuk mengurangi korban bencana akibat 

tsunami. Keberhasilan upaya ini akan meminimalkan korban 

bencana tsunami secara signifikan seperti yang terjadi di negara-

negara maju seperti Jepang atau Amerika. 
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Tabel 2.3.  
Rekomendasi Sistem Terpadu 

 

Rekomendasi Sistem Terpadu 

Jika tsunami datang Sesudah tsunami : 

1. Jangan panik 

2. Jangan menjadikan gelombang 

tsunami sebagai tontonan. 

Apabila gelombang tsunami 

dapat dilihat, berarti kita berada 

di kawasan yang berbahaya 

3. Jika air laut surut dari batas 

normal, tsunami mungkin 

terjadi 

4. Bergeraklah dengan cepat ke 

tempat yang lebih tinggi 

ajaklah keluarga dan orang di 

sekitar turut serta. 

5. Tetaplah di tempat yang aman 

sampai air laut benar-benar 

surut. 

6. Jika Anda sedang berada di 

pinggir laut atau dekat sungai, 

segera berlari sekuat-kuatnya 

ke tempat yang lebih tinggi. 

7. Jika memungkinkan, berlarilah 

menuju bukit yang terdekat 

8. Jika situasi memungkinkan, 

pergilah ke tempat evakuasi 

yang sudah ditentukan 

9. Jika situasi tidak 

memungkinkan untuk 

melakukan tindakan seperti di 

atas, carilah bangunan 

bertingkat yang bertulang baja 

(ferroconcrete building), 

gunakan tangga darurat untuk 

sampai ke lantai yang paling 

1. Ketika kembali ke rumah, 

jangan lupa memeriksa 

kerabat satu-persatu 

2. Jangan memasuki wilayah 

yang rusak, kecuali setelah 

dinyatakan aman 

3. Hindari instalasi listrik 

4. Datangi posko bencana, 

untuk mendapatkan 

informasi Jalinlah 

komunikasi dan kerja sama 

dengan warga sekitar 

5. Bersiaplah untuk kembali ke 

kehidupan yang normal 
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atas (sedikitnya sampai ke 

lantai 3). 

10. Jika situasi memungkinkan, 

pakai jaket hujan dan pastikan 

tangan anda bebas dan tidak 

membawa apa-apa 

 

P. SISTEM PERI�GATA� DI�I  

Sampai saat ini kita belum bisa meramalkan terjadinya gempa bumi 

dan tsunami. Yang bisa dilakukan adalah mencegah jatuhnya terlalu 

banyak korban. Tidak mungkin mengosongkan seluruh daerah rawan 

gempa dari penduduk. Konstruksi tahan gempa adalah salah satu 

alternatif. Demikian pula dengan tsunami, tidak mungkin 

mengosongkan seluruh daerah pantai di sekitar daerah rawan gempa.  

Yang mungkin adalah mengadakan sistem peringatan dini dan 

prosedur evakuasi manakala peringatan dini terjadi. Memang ini 

tidak menyelesaikan seluruh masalah karena apabila pusat gempa 

terjadi tidak jauh dari pantai, tsunami bisa datang dalam hitungan 

menit sehingga tidak mungkin ada kesempatan untuk melarikan diri. 

Tapi prosedur evakuasi masih bisa dilakukan untuk berjaga-jaga 

manakala gempa yang mungkin menimbulkan tsunami terjadi jauh 

dari daerah kita sehingga memberi kesempatan untuk evakuasi.  

Kebanyakan kota di sekitar Samudera Pasifik, terutama di Jepang 

juga di Hawaii, mempunyai sistem peringatan dan prosedur 

pengungsian sekiranya tsunami diramalkan akan terjadi. Bencana 

tsunami dapat diprediksi oleh berbagai institusi seismologi di 

berbagai penjuru dunia dan proses terjadinya tsunami dapat 

dimonitor melalui perangkat yang ada di dasar atu permukaan laut 

yang terknoneksi dengan satelit. 

Perekam tekanan di dasar laut bersama-sama dengan perangkat yang 

mengapung di laut buoy, dapat digunakan untuk mendeteksi 

gelombang yang tidak dapat dilihat oleh pengamat manusia pada laut 

dalam. Sistem sederhana yang pertama kali digunakan untuk 

memberikan peringatan awal akan terjadinya tsunami pernah dicoba 

di Hawai pada tahun 1920-an. Kemudian, sistem yang lebih canggih 
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dikembangkan lagi setelah terjadinya tsunami besar pada tanggal 1 

April 1946 dan 23 Mei 1960. Amerika serikat membuat Pasific 

Tsunami Warning Center pada tahun 1949, dan menghubungkannya 

ke jaringan data dan peringatan internasional pada tahun 1965. 

Salah satu sistem untuk menyediakan peringatan dini tsunami, 

CREST Project, dipasang di pantai Barat Amerika Serikat, Alaska, 

dan Hawai oleh USGS, NOAA, dan Pacific <orthwest Seismograph 

<etwork, serta oleh tiga jaringan seismik universitas. 

Hingga kini, ilmu tentang tsunami sudah cukup berkembang, 

meskipun proses terjadinya masih banyak yang belum diketahui 

dengan pasti. Episenter dari sebuah gempa bawah laut dan 

kemungkinan kejadian tsunami dapat cepat dihitung. Pemodelan 

tsunami yang baik telah berhasil memperkirakan seberapa besar 

tinggi gelombang tsunami di daerah sumber, kecepatan 

penjalarannya dan waktu sampai di pantai, berapa ketinggian 

tsunami di pantai dan seberapa jauh rendaman yang mungkin terjadi 

di daratan. Walaupun begitu, karena faktor alamiah, seperti 

kompleksitas topografi dan batimetri sekitar pantai dan adanya corak 

ragam tutupan lahan (baik tumbuhan, bangunan, dll), perkiraan 

waktu kedatangan tsunami, ketinggian dan jarak rendaman tsunami 

masih belum bisa dimodelkan secara akurat. 

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan sulit untuk diprediksi. Oleh 

karena itu masyarakat membutuhkan sebuah sistem peringadatan 

dini (early warning system) yang berfungsi sebagai “alarm” 

seandainya terjadi gempa bumi secara tiba-tiba. Mitigasi bencana 

alam atau upaya preventif untuk meminimalkan dampak negatif 

bencana alam terhadap manusia, harta benda, infrastruktur dan 

lingkungan. 

Pada bulan Desember 2004 negara kita mengalami bencana tsunami 

yang juga melanda negara-negara di sekitar Indonesia seperti 

Thailand, Bangladesh, India, Sri Landa, bahkan Maladewa, Somalia, 

Kenya, dan Tanzania yang berada di Afrika. Tsunami yang melanda 

Aceh dan sebagian Sumatera Utara, sebelumnya ditandai dengan 

gempa berkekuatan 9,15 magnitudo momen. Ratusan ribu orang 

tewas, belum lagi korban luka-luka dan korban materi. Jumlah 

korban yang sangat besar membuat tsunami ini merupakan tsunami 

paling mematikan sepanjang sejarah dunia. 
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Sayangnya, kita tidak memiliki sistem peringatan dini seperti halnya 

yang ada di Samudera Pasifik. Ini karena kita memang jarang 

mengalami musibah tsunami. Tsunami terakhir yang cukup besar di 

Indonesia terjadi pada tahun 1883, yang disebabkan oleh meletusnya 

Gunung Krakatau di Selat Sunda. Itu berarti sudah lebih dari seabad 

yang lalu. Setelah ada tsunami ini, UNESCO dan lembaga-lembaga 

lainnya di dunia mulai merintis pengembangan sistem pengawasan 

tsunami global untuk wilayah di sekitar Samudera Hindia. 

Oleh karena itu kita patut mewaspadai kejadian gempa dan 

dampaknya yang mungkin terjadi sewaktu-waktu. Dimana saja dan 

dapat terjadi berulang di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. 

Hal lain yang perlu diwaspadai pada kejadian gempa adalah dampak 

Tsunami yang diakibatkannya. Peristiwa Flores, Banyuwangi, 

Bengkulu, Banggai dan terakhir di Aceh dan Sumatera Utara 

hendaknya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. 

Gempa yang diiringi dengan air laut yang menyurutkan merupakan 

petunjuk alam tentang akan terjadinya gelombang tsunami. 
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