
Gempabumi Mengguncang Jawa Timur, Tidak Berpotensi Tsunami 

Jakarta, Indonesia.  

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa terjadi Gempabumi 

berkekuatan 6,7 akibat aktivitas subduksi mengguncang wilayah Barat Daya Malang, dan juga dirasakan 

di wilayah lain di Jawa Timur.  

Menurut Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Bambang Setiyo Prayitno, dalam keterangan yang 

diterima di Jakarta. Berdasarkan lokasi episenter dan hiposenter, gempabumi tersebut merupakan 

gempabumi berukuran sedang dan diakibatkan oleh aktivitas subduksi.  

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempabumi memiliki mekanisme sesar naik dengan 

magnitudo gempabumi awal tercatat 6,7 dan kemudian diperbarui menjadi 6,1. Episenter gempa berada 

pada koordinat 8,83 LS dan 112,5 BT, atau tepatnya berada di laut pada jarak 96 km arah selatan Kota 

Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada kedalaman 80 kilometer. 

Guncangan gempabumi dirasakan di daerah Turen, dengan intensitas V MMI (getarannya dirasakan 

hampir semua warga dan banyak orang yang terbangun), dan di Karangkates, Malang, dan Blitar, dengan 

intensitas IV MMI (Dirasakan oleh banyak orang di rumah pada siang hari). Getaran juga terasa di Kediri, 

Trenggalek, Jombang, dengan intensitas III-IV MMI; dan, di Nganjuk, Ponorogo, Madiun, Ngawi, 

Yogyakarta, Lombok Barat, Mataram, Kuta, Jimbaran, dan Denpasar, dengan intensitas III MMI (getaran 

terasa di rumah-rumah, mirip dengan lewatnya truk).Guncangan juga dirasakan di Mojokerto, Klaten, 

Lombok Utara, Sumbawa, Tabanan, Klungkung, dan Banjarnegara, dengan intensitas II MMI (getaran 

tersebut dirasakan oleh beberapa orang dan menyebabkan benda yang digantung ringan bergoyang). 

          

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi tidak berpotensi tsunami, kata Prayitno. 

Hingga kini, sudah ada sedikitnya 8 kali gempabumi susulan dan masyarakat dihimbau untuk tetap tenang 

dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

BMKG juga meminta masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempabumi. 

Selanjutnya meminta warga untuk mengecek dan memastikan bangunan yang ditempati cukup tahan 



terhadap gempabumi, atau tidak ada kerusakan akibat getaran gempabumi yang dapat membahayakan 

stabilitas bangunan, sebelum kembali ke rumah masing-masing. 

Source : https://www.google.com/amp/s/m.medcom.id/amp/dN6AY5rK-quake-rocks-east-java-no-

tsunami-warning  
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