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I. PENDAHULUAN 



 
Gempa bumi tektonik yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 05.55 WIB hari 
Sabtu Wage tanggal 27 Mei 2006 sangat mengejutkan warga, terutama warga Kabupaten 
Bantul. Warga Yogyakarta dan sekitarnya lari tunggang langgang untuk mencoba keluar dari 
rumah. Ada yang lari kemudian jatuh, bangun lagi, kemudian baru dapat keluar dari rumah. 
Ada yang “mbrangkang, nglesot”, dan ada yang tidak sempat keluar rumah. Korban jiwa dan 
harta benda tidak dapat dihindarkan. Ribuan jiwa melayang, ribuan orang luka berat dan luka 
ringan sehingga rumah sakit, puskesmas, dan klinik dipenuhi warga yang terkena musibah, 
ribuan rumah hancur rata dengan tanah, serta ada ribuan rumah yang rusak berat dan ringan. 
 
Isu tsunami setelah gempa juga mengejutkan warga. Warga Kab Bantul lari ke utara, ada 
yang menggunakan mobil, bis, sepeda motor, dan ada yang benar-benar lari menghindari 
tsunami. Ada pula yang meninggalkan jenazah keluarganya atau yang luka berat di rumah 
atau di kebun dekat rumah. Isu tsunami ini mengakibatkan rumah-rumah kosong tanpa 
penghuni. Akibatnya apa ? Akibatnya banyak terjadi penjarahan harta benda oleh orang-
orang yang tak bertanggung jawab. 
 
Gempa tektonik dan isu tsunami menjadi pelajaran yang berharga bagi warga Yogyakarta 
dan sekitarnya. Mengapa demikian ? Karena pada waktu yang lalu Yogyakarta memang 
pernah dilanda gempa bumi yang dahsyat. Gempa yang memakan korban jiwa dan harta 
benda yang tidak sedikit. Lebih dari itu, wilayah Yogyakarta dan sekitarnya memang terletak 
pada daerah rawan gempa, karena ada wilayah sesar yang cukup banyak, misalnya: sesar 
opak – oyo, sesar jiwo, dan sesar sungai-sungai yang sekarang ada. 
 
Wilayah Yogyakarta dan sekitarnya memang wilayah rawan gempa. Oleh sebab itu, warga 
Yogyakarta dan sekitarnya harus mengetahui tentang bahaya gempa dan bencana alam 
lainnya. 
 

II. PENYEBAB GEMPA 
 
1. Penyebab Pertama 
 
Menurut BMG, penyebab gempabumi tanggal 27 Mei 2006 diramalkan karena adanya 
gerakan pada pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia serta penunjaman 
lempeng tektonik di samudra Indonesia yang terletak 37 km di selatan kota Yogyakarta pada 
kedalaman 33 km. Kekuatan gempa adalah 5,9 Skala Richter (SR). Gelombang gempa akibat 
patahan lempeng tektonik merambat ke segala arah. Ketika gelombang tersebut mengenai 
sesar (patahan) Kali Oya, Kali Opak, Kali Progo, dan sesar Jiwo menyebabkan empat sesar 
ini patah lagi, karena batuan di empat sesar ini masih labil. Batuan yang masih labil yang 
berada di empat sesar ini diperkirakan ada pada kedalaman kurang dari 30 km. 

 
2. Penyebab Kedua 
 
a. Sesar Kali Opak 
 
Sesar Kali Opak memanjang di kecamatan Kretek, Bambanglipuro, Jetis, Imogiri, Pleret, 
Piyungan, Berbah, Kalasan, dan Prambanan yang kemudian merambat ke sesar Jiwo. 
Kerusakan akibat gempa memang berada di 9 (sembilan) kecamatan ini. Di Kali Opak, 
minimal, ada empat tempuran (bertemunya dua buah sungai atau lebih), yaitu tempuran Kali 



Winongo dan Opak di Kec. Kretek, Kali Code dan Opak di Kec Jetis, Kali Gajah Uwong dan 
Opak di Kec. Pleret, serta tempuran Kali Gawe dan Opak di Kec. Piyungan. Oleh karena itu, 
wilayah aliran Kali Winongo, Code, Gajah Uwong, dan Kali Gawe terdapat kerusakan yang 
signifikan (berati), misalnya di Kec. Sewon, Bantul, Kretek, dan Kec. Jetis Kab. Bantul.  
 
b. Sesar Jiwo 
 
Sesar Jiwo ada di daerah Klaten. Sesar Jiwo berada di kecamatan Wedi, Gantiwarno, Bayat, 
dan Cawas. Kerusakan yang berarti akibat gempa memang berada di 4 (empat) kecamatan 
ini. 
 
c. Sesar Kali Oya 
 
Sesar Kali Oya dimulai dari tempuran Kali Opak dan Kali Oya (di wilayah Desa Seloharjo, 
Kec Pundong, desa Kiringan, Kec Kretek, serta Selopamioro dan Sriharjo, Kec Imogiri), 
terus ke arah tempuran Kali Celeng dan Kali Oya, Kedung Miri, Kedung Jati, Kedung 
Wanglu, dan Kedung Slempret yang ada air terjunnya setinggi kurang lebih 70 meter. 
Tempuran Kali Opak dan Kali Oya ada di perbatasan kecamatan Imogiri, Pundong, dan 
Kretek. Tempuran Kali Celeng dan Kali Oya, serta Kedung Miri ada di wilayah Kec. Imogiri. 
Kedung Wanglu, Kedung Jati, dan Kedung Slempret ada di wilayah Kec. Dlingo Kab Bantul, 
serta wilayah Kec Saptosari, Kec Panggang, Kec Playen, dan Kec Paliyan Kab Gunungkidul. 
Ada kemungkinan besar patahan di daerah ini diteruskan ke danau bawah tanah di wilayah 
Gunungkidul, misalnya: danau Bribin dan Bukit Baya Kec Gedangsari, serta danau bawah 
tanah di wilayah Seloharjo Kec. Pundong Kab. Bantul. Oleh karena adanya sesar Kali Oya 
kerusakan terjadi di wilayah Kec. Kretek, Imogiri, Pundong, dan Dlingo Kab. Bantul; serta 
wilayah Kec. Saptosari, Panggang, Playen, Paliyan, dan Gedangsari Kab. Gungkidul. 
 
d. Sesar Kali Progo 
 
Sesar Kali Progo melalui dataran rendah yang agak luas, sehingga sesar progo tidak memicu 
gerakan gelombang gempa tanggal 27 Mei 2006. Kerusakan yang parah terjadi di wilayah 
perbukitan Kec. Sentolo dan perbukitan Kec Pajangan. Sesar progo melalui perbukitan kapur 
yang diduga masih labil batuannya di dua wilayah ini. Oleh sebab itu, kerusakan berat terjadi 
di wilayah Kec. Sentolo Kab. Kulonprogo serta Kec. Pandak dan Kec Pajangan Kab. Bantul. 
Perlu diketahui, bahwa pada arah ini ada tempuran Kali Bedog dan Kali Progo di dusun 
Mangir Desa Wijirejo Kec. Pandak, sehingga di wilayah ini juga terjadi kerusakan yang 
berarti. 
 

III. ARAH GELOMBANG DAN PUSAT GEMPA 
 
Arah gelombang gempa tanggal 27 Mei 2006 agak aneh. Pada hakikatnya gelombang gempa 
menjalar ke segala arah. Namun jika dilihat kerusakan yang terjadi, dengan pusat gempa di 
tempuran Opak dan Oya, adalah Ngalor (ke Utara) dan Ngetan (ke Timur). Arah 
gelombang yang ke utara membelok ke barat sesuai dengan arah kebalikan aliran Kali 
Winongo dan arah kebalikan aliran Kali Code dan ada yang terus ke utara sampai di 
Kotamadya Yogyakarta. Gelombang yang mengarah ke timur meluluh lantakkan Goa Cerme 
di perbatasan Kec Imogiri Kab Bantul dan Kec Panggang Kab Gunungkidul. Sedangkan yang 
mengarah ke barat belok ke tenggara (Ngalor Ngulon) ke wilayah Kec. Bantul, Kec. Pandak, 
dan Kec. Pajangan. Bukan ke barat lurus arah Kec. Sanden dan Kec. Srandakan. Inilah yang 
agak aneh, mengapa dapat belok.  



 
Mengapa kerusakan berat juga dialami di wilayah Kedung Wanglu, Banyusoca, Gedad, dan 
Ngrati ? Menurut Unosat, pusat gempa pada tanggal 27 Mei 2006 bersumber di Kali Oya 
dengan kekuatan 6,3 skala Richter dan kedalaman kurang dari 30 km. Tepatnya di sebelah 
timur Kajor, di sebelah utara Bibal, dan di sebelah Timur Laut Dlingo. Nah kalau demikian, 
pusat gempa ini diperkirakan berada di aliran Kali Oya wilayah Kedung Wanglu dan Kedung 
Slempret. Jika dilihat sepintas, di wilayah Kedung Wanglu ada beberapa bukit yang tinggi 
dan curam yang dialiri Kali Oya yang ada kedungnya (jeram), demikian pula wilayah Kedung 
Slempret masih dikelilingi bukit yang curam yang mengapit kedung (jeram) yang sangat 
dalam. Dengan demikian, arah gelombang gempa, jika dilihat dari dua kedung ini adalah ke 
selatan (wilayah Kec. Saptosari dan Panggang), ke timur (wilayah Kec. Playen dan Paliyan), 
ke utara (wilayah Kec. Dlingo), dan ke barat (wilayah Kec Imogiri, Jetis, dan Pleret). Jadi, 
pusat gempa tanggal 27 Mei 2006 ada di sekitar Kedung Wanglu dan Kedung Slempret. 
 
Dengan demikian, pusat gempa tanggal 27 Mei 2006 diperkirakan berada: 

1. di daerah pertemuan lempeng tektonik Indo – Australia dan Eurosia pada penunjaman 
lempeng tektonik di samudera Indonesia pada jarak 37 km dari arah kota Yogyakarta 
dan pada kedalaman 33 km di bawah permukaan laut (Data BMG Yogyakarta) 

2. di tempuran Opak dan Oya  
3. di sekitar Kedung Wanglu dan Kedung Slempret (Data Unosat). 

Kebenaran perkiraan ini masih tergantung pada kebenaran yang empunya desain 
makrokosmis atau alam semesta, yaitu: Alloh SWT. Wallohu a’lam bissowab. 
 

IV. PERIODE GEMPA 
 
Khusus di wilayah DIY, periode gempa dapat diperkirakan sebagai berikut. 

1. tahun 1867 terjadi gempa besar di DIY. Ada sekitar 372 rumah hancur dan 5 orang 
meninggal (ingat baik-baik, bahwa rumah dan penduduk DIY pada saat itu belum 
padat seperti saat ini). Konon kabarnya, tugu lincip dan bangunan tamansari ambrol, 
serta cerobong pabrik gula Gesikan Kelurahan Kauman Kawedanan Pandak pothol. 

2. tahun 1943 terjadi gempa besar di DIY. Ada sekitar 2 800 rumah hancur, 213 orang 
meninggal, dan 2 096 orang luka. Pada tahun 1943 rumah dan penduduk di wilayah 
DIY sudah agak rapat dan agak padat. Namun Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan 
Sleman belum sambung dengan kota Yogyakarta 

3. tahun 2006 ada gempa besar di DIY. Lebih dari 100 000 rumah hancur, lebih dari 7 
800 orang meninggal, dan lebih dari 20 000 orang luka-luka. Pada tahun 2006 
pemukiman penduduk di DIY sudah melampui batas, karena banyak sawah dan 
perbukitan yang ditanami genteng, sehingga penduduk DIY akan diberi makan 
genteng; serta Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, dan Sleman sudah sambung dengan 
kota Yogyakarta.  

 
Periode gempa dapat dihitung dari tiga fakta ini, yaitu: 1943 – 1867  =  76 tahun, atau 2006 – 
1943  =  63 tahun, atau 2006 – 1867  =  139 tahun. Kemungkinan besar periode gempa di 
DIY adalah 63 tahun dan 76 tahun. Untuk baiknya angka, diprediksikan periode gempa di 
DIY adalah 50 tahun dan 75 tahun. Ada kemungkinan, di DIY ada gempa besar lagi pada 
tahun 2056 atau 2081. Kebenaran ramalan ini tergantung pada kuasa desain makrokosmis 
atau alam semesta, yaitu Alloh SWT. Wallohu a’lam bissowab. 
 



V. TSUNAMI 
 
Tsunami merupakan gelombang laut yang sangat besar yang dapat merusak wilayah pantai. 
Syarat terjadinya tsunami ada empat, yaitu: 

1. ada gempabumi tektonik yang berkekuatan lebih besar dari 6,5 Skala Richter (SR). 
2. ada patahan naik sebagai pemicu susut laut dan beberapa menit kemudian ada 

gelombang laut yang besar yang mengarah ke pantai 
3. pusat gempa berada kurang dari 30 km di bawah permukaan laut 
4. ada pantai yang landai. 

Empat syarat tersebut jika dipenuhi, maka akan terjadi tsunami.  
 
Dapat dipastikan, wilayah Gunungkidul tidak akan pernah ada tsunami, karena wilayah 
gunungkidul ada di atas perbukitan seribu yang membujur ke barat – timur. Wilayah Kab 
Bantul yang rawan tsunami adalah wilayah Kec Sanden, Kretek, Bambanglipuro, dan Kec 
Srandakan, karena pantainya landai dan tidak tertutup bukit. Demikian pula wilayah Kec 
Galur, Panjatan, Temon, dan Kec Wates Kab Kulonprogo yang mempunyai garis pantai yang 
landai dan tidak tertutup bukit, merupakan wilayah yang rawan tsunami. Untuk Kotamadya 
Yogyakarta dan Kab Sleman bahaya tsunami tidak akan terjadi, karena dua wilayah ini 
mempunyai ketinggian yang tidak terjangkau tsunami. Khusus untuk wilayah Kab Sleman, 
gempa vulkanik, wedhus gembel, dan lahar dingin yang harus diwaspadai. 
 
Topografi DIY miring ke arah selatan. Kota Bantul yang berjarak 14 km dari garis pantai 
dengan elevasi lebih besar dari 50 m dpl diramalkan tidak terkena tsunami. Apalagi Kota 
Yogyakarta yang mempunyai elevasi 110 m dpl dan jaraknya dari garis pantai 25 km serta 
Kab. Sleman jelas tidak mungkin kena tsunami.  
 
Jika ada gempa bumi dengan kekuatan 6,5 s.d 7,0 SR dan pusat gempa berada kurang dari 30 
km, maka radius 1 km dari garis pantai pasti terkena tsunami, misalnya: pantai parangtritis, 
depok, samas, glagah, dan congot. Khusus untuk pantai parangtritis, evakuasi sangat mudah, 
karena dekat dengan bukit yang tinggi di sebelah utara pantai. Jika ada gempa bumi dengan 
kekuatan lebih besar dari 8,5 SR dan pusat gempa berada kurang dari 30 km, maka radius 5 
km dari garis pantai pasti terkena tsunami, misalnya: Sanden, Srandakan, Kretek, 
Bambanglipuro, Galur, Temon, Panjatan, dan Wates. Jadi di wilayah pantai yang tidak 
tertutup bukit, harus waspada jika ada gempabumi dan efek pengiringnya, yaitu: tsunami. 
 
VI. CARA MENYELAMATKAN DIRI DARI MUSIBAH 

GEMPA 
 
Cara menyelamatkan diri dari musibah gempabumi ada bermacam-macam. Misalnya: 

1. Untuk rumah lantai 1. Jika anda berada kurang dari 5 s.d 10 meter dari pintu keluar 
yang tidak terkunci, maka anda dapat lari (dengan resiko jatuh bangun) atau 
merangkak keluar. Jika pintu masih terkunci, maka cari tempat yang aman, misalnya: 
di bawah dipan, meja makan, atau meja tulis yang kuat.  

2. Untuk rumah lantai 2 atau lebih. Jika ada tangga darurat dan anda berada kurang dari 
5 s.d 10 meter dari tangga darurat serta pintu tidak terkunci rapat, anda dapat lari 
(dengan resiko jatuh bangun) atau merangkak ke pintu darurat. Resikonya, kalau di 
gedung perkantoran, maka anda dapat terinjak-injak teman lainnya. Paling baik, anda 
menyelamatkan diri di bawah meja tulis yang kuat, atau berlindung pada tiang 
(kolom) rumah atau gedung sambil melihat situasi dan kondisi gedung tersebut. 



Pengalaman penulis, dipan yang kuat terbuat dari kayu jati, dapat hancur berantakan 
karena tertimpa reruntuhan tembok kamar. ALHAMDULILLAH, pada saat gempa 27 
Mei 2006 anak saya yang biasa tidur di dipan itu sudah bangun dan selamat karena 
nyikep (memeluk) kolom (tiang) rumah lantai 2, kemudian turun melalui tangga yang 
masih bergoyang karena gempa dan berkumpul lima orang (bapak, ibu, dua anak 
kandung, dan 1 orang anak kelas II, adik ipar kami) di lantai 1. Berlima ngumpul di 
lantai 1 di dekat kamar mandi yang temboknya sempit yang diperkirakan tidak runtuh. 
Pembantu rumah tangga kami sudah lari keluar rumah. Para tetangga yang berusaha 
keluar, jatuh bangun untuk mencapai pintu keluar. Malahan ada sekeluarga (tiga 
orang) yang keruntuhan tembok beserta kusen pintu keluar, dan meninggal satu orang 
serta yang dua orang luka berat. Tiga orang tersebut tergolek lemah dengan posisi 
bertumpukan. 

3. Untuk pengendara sepeda motor atau mobil. Jika kecepatan anda di atas 50 km / jam, 
maka anda dapat terguling dan jatuh. Jika kecepatan anda kurang dari 40 km / jam, 
anda dapat berhenti dan meninggalkan motor atau mobil anda dan berlari ke tempat 
yang luas dan kosong dari bangunan, misalnya: lapangan badminton, volly, tennis, 
atau lapangan sepak bola. 

4. Untuk yang berada di luar rumah. Jangan sekali-kali anda masuk rumah atau 
bangunan lainnya. Anda disarankan untuk duduk, jongkok, atau tiarap di luar rumah 
sampai keadaan sudah aman. Jika di sawah, anda dapat tiarap di galengan (batas 
antara dua petak sawah), dengan resiko terkena hempasan air yang ada di petak 
sawah. 

5. Kalau di sekolah, guru sebagai pemimpin kelas harus mengevakuasi murid-muridnya 
melalui pintu dan menyuruh murid yang lain, yang jauh dari pintu, untuk masuk 
kolong meja dengan posisi tangan atau tas sekolah melindungi bagian belakang 
kepala. Oleh sebab itu, semestinya ruang kelas ada dua pintu. Kedua pintu pada saat 
pembelajaran semestinya tidak dikunci, tetapi hanya ditutup saja. Setelah keadaan 
dirasa aman, guru memerintahkan murid-muridnya untuk keluar ruangan dan berada 
di tempat yang lapang. Jangan lupa, murid dituntun untuk melafalkan tahmid dan 
takbir dengan khusuk. 

 
Demikian sekelumit pengalaman yang pernah saya alami. Cerita penyelamatan diri masih 
banyak dan pasti bervariasi. Cerita lucu pada saat kejadian juga banyak sekali dan sudah pasti 
bervariasi. Hanya do’a yang dikabulkan Alloh yang menyelamatkan diri kita dari musibah. 
 

VII. CARA MENYELAMATKAN DIRI DARI 
MUSIBAH TSUNAMI 

 
Isu tsunami sehabis gempa 27 Mei 2006 mematikan fikiran waras manusia yang sedang 
panik karena musibah. Mereka berlari-lari dengan nggendong anaknya dan menuntun anak 
istrinya. Mereka berlari ke utara menjauhi laut dengan naik motor, mobil, truk, bus, atau 
kendaraan seadanya. Mereka panik, sehingga kehilangan fikiran waras mereka. 
 
Fikiran waras adalah: wilayah kota Bantul dengan elevasi 50 m dpl dan jarak 14 km dari 
garis pantai tak mungkin kena tsunami, apalagi kota Yogyakarta dengan elevasi 110 m dpl 
dan jarak 25 km dari garis pantai, pasti tidak kena tsunami. Tetapi mengapa mereka berlarian 
menjauhi laut dan meninggalkan harta benda mereka yang rawan penjarahan ?  
 



Anehnya, penduduk Sleman berlari ke selatan menjauhi gunung Merapi, karena takut lahar 
panas dan wedhus gembel. Penduduk Bantul lari ke utara karena takut tsunami. Akhirnya 
penduduk Bantul dan Kota Yogyakarta serta penduduk Sleman ketemu di garis ke timur – 
barat wilayah Gentan Jalan Kaliurang. Mereka tertunduk lesu karena isu atau mesem kecut 
karena isu. Mereka kehilangan fikiran waras karena panik. 
 
Kepanikan memang dapat menghilangkan fikiran waras. Oleh karena itu, jangan panik jika 
kena musibah. Ini nasihat yang mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. 
 
Untuk menghindari musibah tsunami ada beberapa pilihan, yaitu: 

1. panjat pohon yang tinggi, kalau dapat memanjat pohon 
2. naik ke rumah / gedung lantai 2 atau lebih, jika ada rumah atau bangunan gedung 

berlantai 2 atau lebih 
3. berlari ke arah bukit yang cukup tinggi, jika ada bukit terdekat yang cukup tinggi 
4. tinggal di rumah, dengan pasrah kepada takdir Alloh SWT, sambil beristighfar, 

bertahmid, dan bertakbir. Hal ini juga merupakan nasihat yang mudah diucapkan, 
tetapi sulit dilakukan. 

Pengalaman penulis memilih poin ke empat, yaitu: tinggal di rumah sambil beristighfar, 
bertahmid, dan bertakbir untuk mengagungkan asma Alloh SWT serta menanti takdir dari-
Nya. 
 

VIII. BENCANA ALAM LAINNYA  
 
Bencana alam lainnya antara lain: 

1. Banjir. Jika kita tidak tinggal di bantaran sungai, maka banjir datangnya tidak tiba-
tiba. Datangnya banjir perlahan-lahan, sehingga kita dapat menyelamatkan: (1) arsip 
keluarga (ijazah, SK, sertifikat tanah, kartu keluarga, kartu nikah, kartu bank, atau 
surat berharga lainnya), (2) makanan pokok (beras, mie, minyak tanah, minyak 
goreng, dan makanan lainnya), (3) perabot rumah tangga (kulkas, mesin cuci, kompor, 
dan alat dapur lainnya) dengan cepat. Jangan lupa uang yang ada di almari dikantongi 
dan jangan sampai basah. Cara menyelamatkan diri dari banjir adalah: dengan 
membuat tratag [dua almari atau lebih yang dihubungkan dengan papan atau usuk, 
atau menghubungkan dua pengeret (kerangka rumah) dengan papan atau usuk], yang 
dapat digunakan untuk menyimpan perangkat rumah tangga yang sudah diamankan / 
diselamatkan. Matikan jala-jala listrik dengan mencabut sekring rumah. Tinggalkan 
rumah dengan jendela terbuka atau pintu terbuka agar jalannya arus air dapat lancar 
dan jalan hati-hati menuju ke tempat yang lebih tinggi dan lebih aman. 

2. Angin puting beliung. Sebelum angin putting beliung atau lesus atau angin topan 
datang, biasanya didahului dengan adanya awan hitam berarak-arak dan kemudian 
hujan. Angin topan datangnya tiba-tiba disertai hujan. Oleh sebab itu, cara 
menyelamatkan diri yang paling praktis adalah: berlindung di kolong meja yang kuat. 

3. Kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena kompor dan hubungan arus pendek. 
Matikan kompor sebelum anda pergi kemana-mana, walapun kepergian anda 
direncanakan dalam waktu singkat. Jagalah kompor agar tekanan gas dalam kompor 
tidak melampui batas. Matikan api dengan menggunakan pasir atau gebleg / karung 
goni yang sudah dibasahi air. Jangan sampai instalasi listrik di rumah semrawut. 
Periksalah kabel listrik setiap saat, apakah ada yang lecet. Jika ada yang lecet, cepat 
diganti. Jika terjadi kebakaran karena arus pendek, cepat-cepat matikan listrik dengan 
mencabut sekringnya bersamaan dengan mematikan api dengan pasir dan karung goni 
yang telah dibasahi air.. 



 
IX. BERSAHABAT DENGAN GEMPA 
 
Indonesia memang berdiri di atas pertemuan lempeng Indo – Autralia dan Eurosia (Euro – 
Asia) yang melintas di sebelah selatan Pulau (P) Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, belok ke 
utara dan memotong P. Irian serta pertemuan lempeng Eurosia dan lempeng pasifik yang 
melintas dari sebelah utara P Irian dan belok ke arah Taiwan. Pertemuan lempengan-
lempengan  ini ada di laut, kecuali di P Irian. Oleh karena itu, gempa bumi di Indonesia setiap 
hari pasti ada, hanya ada yang dirasakan getarannya dan tidak dirasakan getarannya. Gempa 
adalah pelepasan energi lantaran adanya gerakan lempengan di kerak bumi. Akibat desakan 
tersebut, daerah yang lemah akan patah dan menimbulkan getaran / gelombang yang disebut 
gempa bumi. Dilihat dari faktor penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1. gempa tektonik yang disebabkan karena pergeseran lempengan di kerak bumi 
2. gempa vulkanik yang disebabkan karena aktivitas gunung berapi 
3. gempa runtuhan yang disebabkan karena runtuhan tanah di bawah permukaan bumi. 

Di Indonesia, gempa tektonik sering terjadi, bahkan tiap hari, tetapi sebagian besar tidak 
dirasakan, karena kekuatannya di bawah 2,0 SR.  
 
Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ketiga macam gempa tersebut dapat terjadi. 
Gempa tektonik dapat terjadi karena DIY terletak di antara pertemuan lempeng Indo – 
Australia dan lempeng Eurosia. Daerah patahan / sesar juga banyak sekali di DIY, misalnya: 
sesar menoreh, sesar bukit pajangan; sesar kali bogowonto, progowonto, progo, bedog, 
winongo, gajah uwong, tambak boyo, opak, oya, dan sesar kali gawe. Gempa vulkanik dapat 
terjadi karena DIY mempunyai gunung yang teraktif di dunia, yaitu gunung Merapi. Gempa 
runtuhan juga dapat terjadi, karena DIY mempunyai bukit kapur yang masih labil batuannya 
dan dapat runtuh setiap saat. Gempa runtuhan dapat terjadi pada setiap saat, misalnya: di 
daerah-daerah yang mempunyai luweng (lubang yang dalam dan biasanya tembus sungai 
bawah tanah), sungai bawah tanah di bukit-bukit Gunungkidul, serta di wilayah danau bawah 
tanah yang tersebar di wilayah Gunungkidul dan Bantul. 
 
Kapan gempa bumi itu terjadi ? Alloh SWT yang maha tahu akan terjadinya gempa bumi. 
Mengapa demikian ? Karena sampai saat ini belum ada ahli dan peralatannya yang dapat 
meramal dengan tepat kapan gempa akan terjadi, dimana, dan berapa kekuatannya.  Oleh 
sebab itu, masyarakat di DIY harus bersedia bersahabat dengan gempa. 
 
Bersahabat dengan gempa banyak caranya, misalnya: 

1. Mendirikan bangunan tahan gempa. Bangunan tahan gempa minimal mempunyai 
fondasi cakar ayam, slof, kolom, ring bawah jendela, ring bawah kerangka, kerangka 
atap yang kuat dan ringan, serta atap yang ringan. Bangunan tahan gempa juga dapat 
terdiri dari rumah struktur kandang, misalnya: rumah limasan / kampung dengan 
sunduk-kili-bandang dan dinding papan serta rumah joglo dengan uleng lengkap, 
sunduk-kili-bandang, dan dinding papan. 

2. Mempunyai satu atau lebih meja yang kuat untuk berlindung dari runtuhan tembok 
bangunan atau kerangka atap bangunan. 

3. Mempunyai foto-foto kerusakan akibat gempa dan penderitaannya, cerita tentang 
gempa dan banjir, serta dokumen-dokumen keluarga tentang bencana alam lainnya. 

 
 



 
X. PENUTUP 

 
Secara lahiriah, musibah memang tidak dapat dihindarkan. Secara bathiniah, musibah adalah 
karunia atau rizqi Alloh SWT. Mengapa demikian ? Panjang penjelasan mengenai hal ini. 
Para ustadz, alim ulama, kiyai, nyai, dan cendekiawan pewaris rosul utusan Alloh SWT  yang 
berkewajiban menyadarkan masyarakat. 
 
Sebelum musibah menimpa kita, kita harus sholat dan berdo’a dengan khusuk. Tawakal 
mencari rizqi dengan jalan yang halalan toyyiban, jangan banyak omong kurang kerja 
(NATO = Not Action Talk Only). Jangan banyak mencerca dan mencaci maki, tapi kurang 
amal. Beramallah semaksimal mungkin, jangan beramal ala kadarnya. 
 
Karunia dan rizqi dari Alloh SWT, jika diterima dengan rasa pasrah kepada Alloh akan 
ringan, tidak ada beban sedikitpun. Setelah menerima musibah, kita harus berupaya, tawakal 
kepada Alloh SWT, dan berserah diri kepada-Nya. Setelah menerima musibah, kita harus 
menegakkan sholat dengan lebih khusuk dan sabar menerima cobaan. Semoga Alloh SWT 
memberi jalan yang lapang menuju ke keabadian kita. Allohumma aaamiin. 
 
“Ojo dumeh lagi kuwasa, kekuasaan iku amanah sing abot sanggane. Ojo lali maring bibit 
kawit, elingo maring takdire gusti Allah. Ojo rumangsa biso, bisoo rumongso. Eling-eling, 
ojo mati umuk, nanging matio tunduk, pasrah maring gusti Allah kang murbeng dumadi”.  
 
Ingatlah dajjal sudah ada dimana-mana dan hari akhir sudah dekat, karena: (1) Ummat Islam 
sudah jadi rebutan, (2) Banyak orang sudah tidak memperhatikan halal dan haram, (3) 
Banyak orang sudah egois, (4) Banyak orang menjual agama dengan dunia, (5) Banyak orang 
meremehkan amanah, (6) Banyak orang “miskin” menjadi “pemimpin”, (7) Banyak orang 
yang membantu pimpinan yang dholim, (8) Banyak orang mengingkari dan menolak Al 
Qur’an dan Al Hadits, (9) Banyak orang menghalalkan riba, (10) Banyak orang melakukan 
zina, (11) Bachil meraja lela, (12) Pembunuhan ada dimana-mana, dan (13) Islam akan 
menjadi asing. 
Wallohu a’lam bissowab. 
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