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Tsunami Bengkulu , 12 September 2007

PENDAHULUAN

Gempa  yang  terjadi  pada  tanggal  12 September  2007,  pukul  18:10  WIB atau 

11:10 UTC merupakan salah satu gempa yang berkekuatan besar pada zona subduksi 

antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Berdasarkan hasil analisis BMG, gempa ini 

berkekuatan 7.9 Skala Richter, berpusat di Samudra Hindia pada posisi 101. 22 BT ; 4,59 

LS dengan kedalaman 10 km. Dari parameter tersebut, gempa ini  dapat menimbulkan 

tsunami sesuai kriteria gempa pembangkit tsunami. Oleh karena itu BMG memberikan 

peringatan  potensi  tsunami  kepada  masyarakat  melalui  beberapa  media  dan  interface 

komunikasi  lainnya  seperti  SMS,  layanan  running  text  dan  breaking  news  di  media 

televisi.  Peringatan ini  memberikan himbauan agar masyarakat  yang berada di pesisir 

pantai  Bengkulu,  Padang dan  sekitarnya  untuk  mengevakuasi  ke  dataran  yang  cukup 

tinggi. 

Dari  pengamatan  pasang  surut  air  laut  di  Padang  diperoleh  informasi  adanya 

perubahan pola  pasang surut  harian.  Dapat digambarkan pada waktu kejadian gempa, 

pasang surut berada pada posisi  pasang naik dan di stasiun pengamatan  pasang surut 

terjadi perubahan pola harian yang cukup signifikan dimana air surut 0.5 m kemudian 

naik mencapai 1 m. Hal ini memberikan kesimpulan awal bahwa telah terjadi kenaikkan 

muka laut akibat gempa tersebut (gambar 1).

Gambar 1. Grafik Pasang Surut Padang (Terkoreksi)



Karena data pasang surut yang ada beasal dari Padang yang jaraknya cukup jauh dari 

Bengkulu, dimana lokasi lebih dekat sumber gempa, maka informasi tentang perubahan 

muka air laut tidak dapat diperoleh dari pengamatan pasang surut di Bengkulu.

Informasi dari masyarakat masih simpang-siur tentang ada atau tidaknya tsunami akibat 

gempa  besar  tersebut.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  observasi  di  lapangan  secara 

langsung, untuk mengetahui ada atau tidaknya tsunami.

GEMPA PEMBANGKIT TSUNAMI

Gempa yang berkekuatan 7.9 SR memiliki potensi untuk menimbulkan tsunami. Gempa 

pembangkit  tsunami  yang  biasa  disebut  tsunamigenic  earthquake memiliki  ciri-ciri 

sebagai berikut: (Iida ,1958)

• Lokasi episenter terletak di dasar laut.

• Kedalaman pusat gempa relatif dangkal, kurang dari 60 km.

• Memiliki magnitude besar M > 6.0

• Mekanisme  pensesarannya  tipe  dip-slip,  baik  tipe  thrust  fault  maupun  normal 

fault yang menghasilkan deformasi vertikal.

• Biasanya terjadi di zona penunjaman (subduksi).

Berdasarkan  karakteristik  gempa  pembangkit  tsunami  di  atas,  gempa  Bengkulu  yang 

terjadi pada tanggal 12 September 2007 memiliki karakteristik sbb:

a. Parameter Gempa

Magnitude : 7.9 SR

Kedalaman : 10 km

Lokasi : Zona Subduksi, di Samudra Hindia 

b. Fokal Mekanisme

Tipe sesar : Thrust Fault
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CENTROID-MOMENT-TENSOR  SOLUTION
GCMT EVENT:     C200709121110A  
DATA: IU II CU IC GE 
L.P.BODY WAVES: 71S, 175C, T= 50 ;MANTLE WAVES:   92S, 244C, T=200
SURFACE WAVES:  62S, 150C, T= 50
TIMESTAMP:      Q-20070912101208 CENTROID LOCATION:
ORIGIN TIME:      11:11:17.2 0.1 ; LAT: 3.78S 0.01;LON:101.00E 0.01
DEP: 23.3  0.5;TRIANG HDUR: 39.0 ; MOMENT TENSOR: SCALE 10**28 D-CM
RR= 1.980 0.012; TT=-0.957 0.007
PP=-1.020 0.008; RT= 3.940 0.106 ; RP=-2.460 0.081; TP= 0.998 0.005
PRINCIPAL AXES:
1.(T) VAL=  5.096;PLG=56;AZM= 27
2.(N)      -0.088;     5;    124
3.(P)      -5.005;    34;    217
BEST DBLE.COUPLE:M0= 5.05*10**28
NP1: STRIKE=327;DIP=12;SLIP= 114
NP2: STRIKE=123;DIP=79;SLIP=  85
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c. Observasi Pasang Surut

Gambar 2. Grafik Pasang Surut Padang 12 September 2007



Dari pengamatan stasiun pasang surut di Padang terjadi perubahan pasang surut 

harian. Sekitar 45 menit dari gempa utama 7.9 SR, level muka air laut surut 0.3 m 

kemudian naik hingga mencapai 1 m (peak to peak) atau 0.5 m (zero to peak).

Dari  informasi-informasi  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  karakter  gempa 

Bengkulu ini  dapat menghasilkan  tsunami.  Gempa bengkulu dengan kekuatan 7.9 SR 

merupakan tsunamigenic earthquake.

PERALATAN OBSERVASI TSUNAMI

- Teropong Handrable
- Mistar Ukur 5 meter
- Kompas
- GPS
- Lacer Ace (Pengukur tinggi dengan laser)
- Meteran Gulung

DATA OBSERVASI LAPANGAN

Tim Survey Gempa dan Tsunami dari BMG berangkat ke Bengkulu pada tanggal 

14  September  2007,  kemudian  berkoordinasi  dengan  pemerintahan  setempat  untuk 

membangun posko monitoring  gempa.  Tim dibagi  menjadi  3  posko BMG; di  Pemda 

Bengkulu, Kec.Lais dan Kab. Mukomuko. Selain itu tim juga berusaha mengumpulkan 

data-data lapangan tentang ada atau tidaknya tsunami ke beberapa lokasi. Berikut ini data 

observasi pengamatan lapangan di beberapa tempat di Bengkulu, Kabupaten Bengkulu 

Utara dan Kab. Mukomuko sbb:

1. Observasi  Pantai  Panjang, dari  pengamatan  lapangan di  sekitar  pantai  panjang 

sampai  pantai  di  depan  Benteng  Malbourgh  tidak  ada  sampah/  debris  akibat 

tsunami sebagai tanda-tanda tsunami. Belum diperoleh informasi dari masyarakat 

tentang kenaikan gelombang air laut akibat gempa. 



Gambar 3. Pantai panjang Bengkulu

2. Observasi di Pulau Baii (Pelabuhan Bengkulu), dari beberapa responden (Sat. Pol 

Airrud, Pelindo dan Nahkoda Kapal) diperoleh informasi bahwa keadaan laut di 

Pulau Baii  tidak terjadi kenaikan gelombang akibat gempa. Tekanan air dalam 

keadaan  normal  dan  di  laut  lepas  pun tidak  ada  tanda-tanda  tsunami.  Namun 

goncangan akibat  gempa dirasakan di kapal pengangkut  batubara yang sedang 

lepas jangkar di perairan Pulau Baii.

3. Observasi lapangan di Jalan Lintas Lais – Ketaun,  di desa Serangai, Kec. Bati 

Enau (  101  0 54’02.1” E ;  03  0 25’47.2” S )  dari  informasi  P’Siregar  dan P’ 

Bahamirdi dan pengamatan lapangan telah dimungkinkan terjadi tsunami dengan 

intensitas kecil. Tim melakukan pengukuran ketinggian tsunami dengan deskripsi 

gambar  sbb:

Ketinggian tsunami = 2.35 m

Inundasi/ genangan tsunami mencapai 250-300 m 

2.5 m
1.0 m

1.6 m1.8 m

1.05 m



        Batas akhir air laut ke darat                                        Pantai  

Arah datang gelombang tsunami 80 N

Tanda – tanda tsunami dinding papan patah akibat gelombang tinggi tsb.

Respon terhadap gempa dan tsunami :

Dari pembicaraan kepada pemilik rumah P’Siregar, ketika terjadi gempa 

dirasakan  goncangan  yang  cukup  keras,  kemudian  bersama  keluarga 

bergegas munuju bukit kecil yang berada disamping rumah. Air laut surut 

sebentar kemudian air pasang naik sampai merendam rumah dan melewati 

jalan raya sampai menuju perkebunan sawit di depan rumah.  

4. Observasi lapangan 200m dari lokasi sebelumnya, tim memperoleh informasi ada 

gelombang  laut  akibat  gempa  yang  menerjang  pemukiman  penduduk  di  desa 

Serangai. Dari ciri kondisi lapangan, memang terjadi tsunami dengan intensitas 

kecil  pada  lokasi  ini.  Namun  tim  tidak  melakukan  pengukuran  ketinggian 

tsunami.

5. Observasi  lapangan Lokasi  1 di  Pantai  Pasir  Indah,  Kec.  Ujung Padang,  Kab. 

Mukomuko (101  0 06’46.2” E ; 02  0 35’17.5” S ) dari informasi Ibu Utuy dan 

pengamatan lapangan telah dimungkinkan terjadi tsunami dengan intensitas kecil. 

Tim melakukan pengukuran ketinggian tsunami dengan deskripsi gambar  sbb:

Ketinggian tsunami = 2.75 m ( kaca pecah akibat hantaman gelombang/ sampah 

tsunami)

Inundasi/ genangan tsunami mencapai 250-300 m 

2.4 m
1.0 m

1.5 m1.85 m

1.7 m



Gambar 4. Observasi di Lokasi 1 Pantai Pasir Indah Mukomuko

Batas akhir air laut ke darat                                                               Pantai

                              
                                  Jalan ke Pantai

Tanda – tanda tsunami kaca depan rumah dan samping rumah pecah akibat arus 

gelombang tinggi dan sampah (kayu).

Respon terhadap gempa dan tsunami :

Dari  pembicaraan  kepada  pemilik  rumah  dan  Ibu  Utuy,  ketika  terjadi 

gempa dirasakan goncangan yang cukup keras,  suasana laut  sunyi  riuk 

ombak laut tidak terdengar, kemudian bersama keluarga bergegas munuju 

tempat tinggi yang pemerintah kabupaten setempat siapkan di daerah SP2. 

Air laut surut sebentar kemudian air pasang naik sampai merendam rumah 

dan melewati jalan raya sampai menuju daratan sejauh 300 – 350 m dari 

bibir pantai. Saat gempa terjadi tanah sekitar pantai terbelah-belah hingga 

air laut juga keluar dari retakan tanah tersebut.   

6. Observasi  lapangan Lokasi  2 di  Pantai Pasir  Indah,  Kec.  Ujung Padang, Kab. 

Mukomuko (101 0 06’45.3” E ; 02 0 35’15.4” S ) dari informasi pemilik toko di 

depan pantai P’ Wan, P’ Murzan dan pengamatan lapangan telah dimungkinkan 

terjadi gelombang pasang tinggi atau dapat dikatakan tsunami dengan intensitas 

kecil.  Tim melakukan pengukuran ketinggian tsunami dengan deskripsi gambar 

sbb:



Ketinggian tsunami = 2.15 m 

Tanda – tanda tsunami, bekas genangan air berupa pasir pada diding toko.

 
Gambar 5. Observasi di Lokasi 2 Pantai Pasir Indah Mukomuko

Respon masyarakat terhadap gempa dan tsunami :

Dari  pembicaraan  kepada  pemilik  toko dan  beberapa  penduduk,  ketika 

terjadi gempa dirasakan goncangan yang cukup keras, penduduk sekitar 

pantai  bergegas  munuju  tempat  tinggi  yang  pemerintah  kabupaten 

setempat siapkan di daerah SP2. Keadaan laut sunyi dan tenang, 15 menit 

kemudian  air  laut  surut,  selanjutnya  air  pasang naik sampai  merendam 

toko dan melewati jalan raya sampai menuju daratan sejauh 200 – 250 m 

dari bibir pantai.    

7. Observasi  lapangan Lokasi  3  di  Pantai  Pasir  Indah,  Kec.  Ujung Padang,  Kab. 

Mukomuko (101 0 06’42.1” E ; 02  0 35’08.4” S ) dari informasi pemilik rumah 

dan pengamatan lapangan telah dimungkinkan terjadi gelombang pasang tinggi 

atau dapat dikatakan tsunami dengan intensitas kecil. Tim melakukan pengukuran 

ketinggian tsunami dengan deskripsi gambar  sbb:

2.4 m
1.1 m

1.5 m1.65 m

1 m



Ketinggian tsunami = 2.6 m 

 
Gambar 6. Observasi di Lokasi 3 Pantai Pasir Indah Mukomuko

Tanda – tanda tsunami, bekas pecahan asbes atap rumah karena gelombang laut 

dan kayu yang menghantam atap rumah (informasi pemilik rumah).

8. Observasi  lapangan  di  Air  Rami,  dari  informasi  P’  Jahidin  dan  pengamatan 

lapangan  telah  dimungkinkan  terjadi  tsunami  dengan  intensitas  kecil.  Tim 

melakukan pengukuran ketinggian tsunami dengan deskripsi gambar  sbb:

Ketinggian tsunami = 1.7 m 

Tanda-tanda tsunami:

Pada pintu depan terlihat bekas genangan air masih telihat basah, karena bahan 

pintu yang digunakan adalah triplek/ playwood sehingga berbekas pada triplek.

2.2 m1.6 m1.6 m
0.6 m

2 m

Sungai 

2.5 m1.7 m
0.9 m



HASIL

Berikut ini hasil pengukuran ketinggian tsunami akibat gempa berkekuatan 7.9 SR, pada 

tanggal 12 September 2007:

Lokasi Koordinat
Longitude Latitiude Ketinggian Inundasi/ Arah 

Masuk Gelombang
Pantai Panjang

Benteng Malbourgh
- -

Pelabuhan
Pulau Baii

- -

Desa Serangai 101 0 54’02.1” E 03 0 25’47.2” S 2.35 m 250-300 m / 80 N
Pantai Pasir Indah 1 101 0 06’46.2” E 02 0 35’17.5” S 2.75 m 250-300 m
Pantai Pasir Indah 2 101 0 06’45.3” E 02 0 35’15.4” S 2.15 m 300-350 m
Pantai Pasir Indah 3 101 0 06’42.1” E 02 0 35’08.4” S 3.60 m 200-250 m

Ait Rami 1.80 m 200-250 m
Tabel 1. Tabel pengamataan ketinggian dan inundasi tsunami

Peta ketinggian hasil survey tsunami di Bengkulu.

Gambar 7. Peta distribusi ketinggian tsunami

2.35 m

1.80 m
2.6 m
2.15 m

2.75 m

ZOOM



KESIMPULAN

a. Gempa besar pada tanggal 12 September 2007 dengan magnitude 7.9 SR 

mengakibatkan terjadinya gelombang pasang tinggi di beberapa lokasi dipesisir 

pantai terutama di Bengkulu Utara.

b. Gelombang pasang ini dapat dikatakan sebagai tsunami yang memiliki intensitas 

tsunami kecil, hal ini dapat dilihat tanda-tanda tsunami di beberapa lokasi seperti, 

kapal nelayan bergerak kedarat sejauh 100-200 m, kayu dan sampah laut 

berserakan di pantai.

c. Gempa besar yang kedua yang terjadi pada tanggal 13 September 2007 dengan 

magnitude 7.7 SR, informasi yang diperoleh dari masyarakat tidak menimbulkan 

gelombang pasang seperti yang terjadi pada gempa besar sebelumnya.

d. Ketinggian tsunami rata-rata diatas 2.15 m sampai 3.6 m

e. Intensitas Tsunami mtsu = log2(hmax) =1 - 2 (intensitas tsunami kecil)  


