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Di penghujung tahun 2018, kita kembali dikagetkan 
dengan kejadian bencana Tsunami, Gelombang Tinggi, 
dan meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau 
(GAK) di Selat Sunda.

Wilayah Banten dan Lampung sebenarnya 
sudah memiliki sejarah terkait gempa dan 
tsunami yang dahulu pernah terjadi, 
diantaranya pada tahun 416 dan 1883. 

Hidup di negara rawan bencana, kita perlu 
lebih mengenali ancaman bencana di sekitar, 
meningkatkan kesiapsiagaan, dan 
meminimalkan dampak bencana yang 
mungkin terjadi.
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11 BAGAIMANA TSUNAMI SELAT SUNDA 
BISA TERJADI?
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Gelombang air laut berkekuatan 
tinggi pun terjadi karena kombinasi 
kedua situasi ini yang kemudian tiba 
di wilayah pesisir Banten dan 
Lampung Selatan.

Investigasi Lebih Detail Mengenai Penyebab Masih Dilakukan
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Faktor yang berpengaruh terhadap kekuatan letusan gunung api yaitu jumlah/volume 
material yang dilontarkan sesuai dengan besarnya dapur magma yang tersedia. Hal 
ini bisa dilihat dari ukuran diameter kaldera dan tinggi gunung api.

G.A.K. 2018

Gunung
Krakatu 
1883

305 m

813 m

Fakta Gunung Anak Krakatau

Juni
2018

Status : Status : Status :

22 Desember
2018

26 Desember
2018

Waspada SiagaVolcanogenic 
Tsunami

Pantau aktivitas 
gunung berapi dengan 
menggunakan aplikasi 
MAGMA Indonesia
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22
Apakah kalau Anak Krakatau 
meletus akan memiliki kekuatan 
yang sama seperti tahun 1883?22
Apakah kalau Anak Krakatau 
meletus akan memiliki kekuatan 
yang sama seperti tahun 1883?

Faktor yang berpengaruh terhadap kekuatan letusan gunung api yaitu jumlah/volume 
material yang dilontarkan sesuai dengan besarnya dapur magma yang tersedia. 
Hal ini bisa dilihat dari ukuran diameter kaldera dan tinggi gunung api.

G.A.K. 2018

Gunung
Krakatau 
1883

305 m

813 m

Fakta Gunung Anak Krakatau

Dengan demikian diperkirakan apabila Gunung 
Anak Krakatau meletus dalam waktu dekat 
kekuatannya tidak akan sebesar letusan 
Gunung Krakatau pada tahun 1883

Tidak diperkenankan ada aktivitas dalam radius 5 km.

Bersiaplah dengan abu vulkanik dan kemungkinan terjadinya tsunami

Pantau aktivitas 
gunung berapi 
dengan 
menggunakan 
aplikasi
MAGMA Indonesia

Juni 2018

Status : Status : Status :

22 Desember 2018
26 Desember 2018

Waspada SiagaVolcanogenic Tsunami

Gunung anak krakatau baru muncul pertama 
kali ke permukaan pada tahun 1927 sebagai 
gunung api termuda di Indonesia dan tumbuh 
menjadi lebih besar melalui letusan.

Anak Krakatau

Pulau
Sertung Pulau

Panjang

Pulau Rakata

Pulau Sebelum
26 Agustus 1883

Mekanisme letusan Gunung Krakatau tahun 1883 
selain karena sebagian badan gunung longsor ke laut, 
juga karena letusan piroklastik dalam volume yang 
sangat besar, dan menyisakan kaldera berukuran 4x6 km
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33aa
Bagaimanakah sistem 
peringatan dini gunung api dan 
tsunami yang digunakan di 
Indonesia?

Indonesia telah memiliki Sistem 
Peringatan Dini Tsunami (Ina-TEWS) 
sejak 2008, yang mampu mendeteksi 
gempa pemicu tsunami, dan BMKG 
akan menyampaikan informasi 
tersebut melalui SMS, siaran TV, 
Radio, Website, media sosial resmi 
BMKG. Selanjutnya informasi 
tersebut akan ditindaklanjuti dengan 
arahan pemerintah daerah, apabila 
diperlukan evakuasi maka sirene 
akan berbunyi ataupun 
diinformasikan melalui media lainnya.

Indonesia juga telah memiliki Sistem 
Peringatan Dini Gunung Api, yang 
menyampaikan informasi terkini 
status aktivitas Gunung Api dan 
tindakan-tindakan yang harus 
diambil oleh berbagai pihak, 
terutama oleh masyarakat yang 
terancam bahaya, oleh PVMBG.

Saat ini Indonesia 
belum bisa 
mendeteksi kejadian 
tsunami yang 
disebabkan karena 
aktivitas gunung berapi 
maupun karena longsor 
di dasar laut.



Sedang berada di tepi pantai 
dan melihat gelombang laut 
yang tidak biasa
(berbuih, menjalar cepat ke arah 
darat, apalagi disertai suara 
gemuruh yang keras) atau 

Merasakan guncangan keras
(yang membuat kamu sulit berdiri), 
atau

Kepekaan  dan kemampuan individu 
untuk memahami tanda-tanda alam 
(termasuk gejala tsunami) serta 
kemampuan menyelamatkan diri 
(termasuk evakuasi mandiri)
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33bb
Bagaimanakah sistem 
peringatan dini gunung api dan 
tsunami yang digunakan di 
Indonesia?

Merasakan gempa pelan namun cukup 
lama
(lebih dari satu menit), atau 

Melihat/mendengar letusan gunung api
yang lebih besar dari biasanya, atau

Mendapatkan berita peringatan dini 
resmi
(melalui sms, TV, radio, atau terdengar 
bunyi sirene)

APABILA KAMU:

Lakukan evakuasi mandiri sesegera 
mungkin.

Hindari menuju pantai untuk memastikan 
ada tsunami atau tidak. Tindakan ini 
sangat berbahaya dan tidak disarankan.

Tunggu di tempat aman hingga ada 
informasi resmi dari pemerintah atau 
petugas.



Tidak semua tsunami 
dapat dideteksi dengan 
teknologi peringatan dini

Tidak semua tsunami dimulai 
dengan adanya air laut surut 

Tidak semua tsunami dimulai 
dengan adanya guncangan keras 

terlebih dahulu

!
Hewan-hewan biasanya peka 

terhadap gejala alam yang tidak 
biasa, termasuk tsunami, 
dengan menjauhi pantai

Jeda waktu antara gempa dirasakan 
atau letusan gunung api besar 

dengan kedatangan gelombang 
tsunami bisa jadi sangat singkat, 

hanya beberapa menit saja.
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44
apa YANG HARUS KITA PERHATIKAN 
AGAR LEBIH SIAP SIAGA TERHADAP 
TSUNAMI?

Berdasarkan Pengalaman Sebelumnya:

KURANGI RISIKONYAKURANGI BAHAYANYA

Letusan Gunung Api dan Longsor bawah 
laut dapat menimbulkan tsunami
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Hindari tempat terbuka. Lindungi diri dari abu 
letusan gunung berapi dengan menggunakan 
masker, pelindung mata, topi, pakaian tertutup, 
dan menutup jendela agar abu tidak masuk.

Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik 
karena beratnya bisa merobohkan dan merusak 
atap rumah atau bangunan.

Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang 
telah disiapkan oleh pihak berwenang.

apa YANG HARUS KITA lakukan 
agar lebih siap siaga terhadap 
letusan gunung api?

Pantaulah status gunung api secara rutin. 
Hindari wilayah KRB apabila status siaga.

Kenali jalur evakuasi dan tempat 
aman, serta menyiapkan tas siaga

55aa

SEBELUM

SAAT

SESUDAH
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Lekas lapor petugas 
bila melihat tanda-tanda 
tsunami.

Jika di atas kapal di 
tengah laut jauhi 
garis pantai.

Waspadalah bila berlindung 
di bangunan tinggi, pohon 

tinggi, dan tiang listrik.

Evakuasi Mandiri Ke Tempat Aman

apa YANG HARUS KITA 
lakukan agar lebih siap 
siaga terhadap tsunami?

Menjauhi
garis pantai

Menuju 
Bangunan
tinggi yang 
kokoh

55bb

Kenali jalur evakuasi dan 
tempat aman, serta 
menyiapkan tas siaga
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Aplikasi inaRISK

bnpb_indonesia

BNPB_Indonesia

Aplikasi Info BMKG

infoBMKG

infoBMKG

bmkg.go.id

Aplikasi Magma

pvmbg_kesdm

pvmbg-cvghm

magma.vsi.esdm.go.id

Untuk Gunung Api

Untuk Cuaca, Gempa dan Tsunami

Untuk Situasi terkait Bencana

BAGAIMANA kita bisa mencari tahu 
info terkini terkait kebencanaan?66

bnbp.go.id



BANGSA SADAR BENCANA

Pelajari denah lantai dan ruangan kamar kamu, 
amankan benda-benda yang dapat 
membahayakan kamu bila terjadi bencana, dan 
letakkan perlengkapan siap siaga di tempat 
yang mudah dijangkau

Sebelum pergi, mintalah informasi terkait situasi 
terbaru di tempat tujuan kepada pihak 
penyelenggara, travel agent, atau hotel.  Pantau 
juga kondisi wilayah dengan mengakses InaRisk, 
MAGMA dan Apps BMKG.

Saat tiba di lokasi, mintalah 
informasi terkait kesiapsiagaan 
bencana, termasuk jalur evakuasi, 
titik aman/tempat evakuasi, dan 
nomor telepon penting (misalnya 
polsek dan klinik terdekat)

Per 5 Januari 2019, BMKG memberikan arahan untuk berhati-hati dan 
meningkatkan kewaspadaan di wilayah sekitar pesisir pantai Banten dan 
Lampung bagian selatan.  Masyarakat diminta untuk menghindari zona 

waspada tsunami yang diterapkan dalam radius 500 m dari tepi 
pantai yang berada pada elevasi rendah (elevasi kurang dari 5 m di 

atas permukaan laut). Kamu bisa mengikuti perkembangan dengan 
memantau secara rutin rilis resmi BMKG dan PVMBG.

77
Saya dari luar daerah dan ingin 
bepergian ke sekitar wilayah 
pesisir Banten dan Lampung, 
apa yang perlu diperhatikan?
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Baca seluruh informasinya dengan 
seksama sebelum meneruskan 
beritanya kepada kerabat, keluarga, 
atau orang lain. 

Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dapat 
memetakan lokasi dan kekuatan gempa, letusan gunung api 

serta tsunami yang dapat terjadi, namun belum mampu 
memprediksi kapan terjadinya (tanggal dan waktu)

Pastikan informasi berasal dari sumber yang 
terpercaya dan lembaga resmi (misalnya 
BMKG, Badan Geologi atau BNPB)

Hati-hati dengan judul provokatif !

88
kabarnya akan ada gempa besar
pada saat tanggal tertentu. 
apakah benar?

Bandingkan informasi dengan situs 
resmi atau media terpercaya lainnya. 
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Saya ingin membantu sebagai 
relawan, apa ya yang bisa saya 
lakukan? 

Daftar terlebih dahulu ke desk relawan 
BNPB di bit.ly/relawantsunamiselatsunda
Atau bergabung pada lembaga 
kemanusiaan yang melakukan respon di 
lokasi bencana 

Pelajari situasi, medan, dan kondisi lapangan 
sebelum berangkat. Cek penyakit yang umumnya 
terjadi, akses transportasi, komunikasi, dan 
jaringan listrik. Periksa kondisi makanan dan air 
bersih yang tersedia.

Siapkan alat pelindung diri dan 
perlengkapan siap siaga.

Bantulah rekan sesama relawan, 
saling menjaga, sempatkan bersenda 
gurau, serta jagalah kesehatan 
dengan menyempatkan makan, 
minum, dan istirahat cukup.



BANGSA SADAR BENCANA

1010
Kami tinggal di pulau dan 
pantai sekitar Anak Krakatau. 
Kami dihimbau untuk mengungsi. 
Bagaimana nasib kami?

Untuk menghindari bahaya lontaran 
batu pijar, awan panas, dan abu 
vulkanik pekat yang mematikan, 
warga dalam radius 5 km perlu 
melakukan evakuasi

Siaga Letusan Gunung Api

Untuk menghindari bahaya tsunami susulan, 
tidak diperkenankan adanya aktivitas 
dengan jarak 500 m hingga 1 km dari garis 
pantai di pesisir Banten dan Lampung 
bagian Selatan dan juga hindari bangunan 
yang retak

Siaga Tsunami

Saat Pemerintah Daerah sudah 
mengizinkan, yang berarti situasi 
sudah mulai membaik

Tetap di titik 
aman hingga 
dinyatakan

 untuk kembali

Kapan kami boleh kembali?

Ikuti perintah dari 
petugas berwenang
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