
Gempabumi Mw 6.2 Merusak Majene-Mamuju 

Tidak kurang dari 42 orang dilaporkan meninggal dan ratusan mengalami luka-luka akibat 

gempabumi Mw 6.2 yang mengguncang daerah Sulawesi tepatnya di perbatasan Kabupaten 

Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (15/01/2021) dini hari. 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BMKG, gempabumi terjadi pada pukul 01:28:17 WIB 

dengan pusat gempa berada pada 2.98 LS dan 118.94 BT atau 6 km Timur Laut kota Majene. 

Berdasarkan laporan masyarkat yang masuk ke BMKG, gempabumi Mamuju-Majene Mw 6.2 

dilaporkan terasa hingga V MMI ( Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak 

terbangun ) di wilayah Majene dan Mamuju dan III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. 

Terasa getaran seakan akan truk berlalu ) di wilayah Palu, Mamuju Tengah, Mamuju Utara dan 

Mamasa. 

Dari 42 korban yang dilaporkan meninggal, 34 diantaranya berasal dari Kabupaten 

Mamuju dan 8 sisanya berasal dari Kabupaten Majene. Menurut Badan Nasional Penanggulangan 

Becana (BNPB), setidaknya 637 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan 15.000 penduduk 

mengungsi di wilayah Kabupaten Majene. Masih menurut BNPB, ribuan orang dilaporkan 

meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari lokasi yang lebih aman dari kemungkinan 

gempabumi susulan yang masih terjadi. Setidaknya 300 rumah di Majene dilaporkan mengalami 

kerusakan akibat gempabumi ini. 

Selain rumah penduduk, kerusakan parah juga terjadi pada kantor Danramil, hotel dan 

beberapa kantor pemerintah. Berdasarkan laporan dari tim Search and Rescue (SAR) masih 

banyak penduduk yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Hasil pemodelan dari BMKG 

menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak memicu gelombang tsunami. Namun dari hasil 

pantauan di lapangan, gempabumi ini menimbulkan longsor di tiga titik di jalur utama Majene-

Mamuju. Selain itu gempabumi ini juga berdampak pada padamnya aliran listrik di sejumlah 

wilayah. Beberapa jam sebelumnya, Kamis (14/01/2021), gempabumi dengan magnitude Mw 5.9 

(Update Mw 5.7) mengguncang wilayah ini (Majene dan Mamuju) dan dilaporkan berdampak 

merusak pada sejumlah bangunan.   
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