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Hari Kamis, 29 Juli 2021 pukul 06:15:47 UTC atau 13:15:47 WIB wilayah Pantai Alaska diguncang 

gempabumi tektonik. Berdasarkan informasi dari USGS, gempabumi tersebut memiliki magnitudo 8.2. 

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 55,325° LU dan 157,841° BB, atau tepatnya berlokasi di 

Alaska Peninsula, Amerika Utara pada kedalaman 32.2 km. Menurut seismologis disana gempabumi 

tersebut adalah yang terbesar dalam 50 tahun terakhir. 



 

Menurut rilis USGS gempabumi tersebut terjadi sebagai akibat dari patahan naik (thrust faulting) di 

kedalaman dangkal pada zona subduksi antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara, dimana 

lempeng Pasifik mulai menunjam ke arah barat laut di bawah Alaska. 

 

PTWC (Pasific Tsunami Warning Center) mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Hawaii dan 

beberapa wilayah di Amerika dan telah diakhiri dalam beberapa jam. Untuk wilayah Indonesia, 

berdasarkan hasil pemodelan tsunami oleh BMKG, gempabumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami 

di wilayah Indonesia, sehingga BMKG tidak mengeluarkan Peringatan Dini Tsunami. Berdasarkan peta 

guncangan Gempabumi (Shakemap) yang dirilis USGS, gempabumi ini mengakibatkan guncangan hingga 

skala VI MMI. Belum ada laporan kerusakan bangunan dan korban jiwa akibat gempabumi ini. 

 

Masih menurut data dari USGS, lebih dari 25 kejadian gempabumi susulan terjadi akibat gempabumi ini 

di sekitar Alaska. 

 

Alaska sendiri merupakan wilayah yang rawan akan kejadian gempabumi. Pusat Gempabumi di Alaska 

melaporkan lebih dari 49.000 peristiwa gempabumi di Alaska dan wilayah sekitarnya pada tahun 2020. 

Berdasarkan sejarah catatan gempabumi yang terekam dengan peralatan modern, terdapat 2 gempabumi 

kuat yang pernah terjadi di wilayah Alaska, yaitu pada Maret 1964 dengan magnitudo 9.2 dan pada tahun 

1938 dengan magnitude 8.2. 
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