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Lala dan Didi mengajakmu bermain bersama Pak Komodo dan 
Robi memasuki Seri Mengenal Bumi Lebih Dekat. Mereka 
mengajakmu mencari tahu tentang perjalanan sejarah bumi,  
darimana asal mineral dan minyak bumi, mengapa di Indonesia 
sering terjadi gempabumi, dan mengapa ada banyak gunungapi. 

Semua itu berawal dari lempeng-lempeng di muka Bumi ini  

bergerak menyerupai kerupuk di atas bubur. Apa itu Lempeng Bumi dan 

bagaimana Lempeng bergerak?  Mari kita ikuti Didi, Lala, Robi dan Pak Komodo 

dalam cerita  Bumiku Seperti Kerupuk di atas Bubur ini. 

Ayo Mengenal Bumi

Lebih Dekat!
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Gadis ceria, senang mencari 
tahu tentang alam.

Lala

Adik Lala,  tidak sabar 
mencari jawaban yang 
ia ingin ketahui. 
Paling suka menggangu 
Robi.

Didi

Pak Komodo
Berusaha sabar setiap 
menjelaskan apa-apa yang 
ditanyakan kepadanya.

Bumiku... Bumiku... 
Seperti Kerupuk  Seperti Kerupuk  

di atas Buburdi atas Bubur

Mengenal Bumi Lebih Dekat
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Robot pintar yang disenangi 
anak-anak. Ia membantu pak 
Komodo menjelaskan ini-itu.

Robi (Robot Kepala Lampu)*

* Nama yang diberikan oleh Siswa SDN 2 Banda Aceh

Cetakan ke-2, 2011
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Yuk..kita lihat ke sana..



135 juta tahun yang lalu
Amerika Selatan dan Afrika terpisah 

melalui sebuah retakan yang akan 
menjadi Samudera Atlantik 

65 juta tahun yang lalu
India makin mendekati Asia; 

Australia menunjukkan 
pergerakannya ke utara.
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Daratan yang kita injak ini sesungguhnya bergerak. 

Benua dan pulau-pulau di bumi terbentuk dan telah 

berpindah perlahan-lahan selama jutaan tahun. Mereka 

bergerak saling bergabung atau terpisah. Peristiwa ini 

pertama kali dikemukakan pada tahun 1912 oleh ahli 

meteorologi Jerman, Alfred Wegener. Menurutnya, 

benua-benua itu dahulu merupakan satu superbenua 

yang disebutnya Pangaea, berasal dari kata Pan 

(seluruhnya) dan Gaea (Bumi). Super benua ini diketahui  

mulai terpecah pada 200 juta tahun yang lalu.

Amerika 
Utara

Eropa

AsiaAfrika

Amerika 
Selatan

Antartika

Australia

Wahh...ada bola dunia tapi 
kok ngga bulat ya..?

dan bagaimana  benua itu 
terbentuk?

Alfred Wegener
(1880-1931)

Benua Bergerak dan Berpindah

“Begini ceritanya.., memang itu bola dunia..agar mudah 
  melihatnya, peta bumi dibuat dalam proyeksi elips.”

Sejak 200 juta tahun yang lalu
Superbenua yang disebut Pangaea 
diketahui mulai terpecah. 

Sejak 200 juta tahun yang lalu
Superbenua yang disebut Pangaea 
diketahui mulai terpecah. 

Pangaea
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Masa kini

Kepulauan Indonesia sudah terbentuk.
India telah menempel pada  Asia dan  

Indonesia banyak sekali 
pulaunya. Ukuran dan bentuknya 

juga bermacam-macam.

Kumpulan benua di muka  bumi 
seperti susunan jigsaw puzzle ya..

INFO: Bagian utara Pangaea disebut Laurasia, 
yang sekarang sebagai Amerika Utara, Eropa dan 
Asia. bagian selatannya disebut Gondwanaland, 
gabungan dari benua Amerika Selatan, Afrika, 
India, Australia dan Antartika.

INFO: Pulau-pulau yang berjajar di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia  
jumlahnya mencapai 13.466 pulau, 
sambung menyambung di wilayah seluas 

21.919.440 km , melampar sepanjang 
5000 km di garis maya katulistiwa  

o o mulai dari 95  BT – 141 45’ BT.  



Bagaimana kita tahu 
kalau benua bergerak?

Bukti paling jelas adalah kesamaan bentuk pantai 
sisi timur benua Amerika Selatan dan sisi barat benua Afrika
Bukti paling jelas adalah kesamaan bentuk pantai 
sisi timur benua Amerika Selatan dan sisi barat benua Afrika

200 juta tahun yang lalu Masa kini

Jejak gletser (warna putih pada gambar di 
samping) ditemukan di tempat yang sekarang 
beriklim subtropis, seperti di India dan Afrika. 
Dahulu kala, gletser ini  terbentuk di daerah 
beriklim dingin di daerah kutub bumi. 
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Jejak pergerakan benua
bisa diketahui dari kesamaan iklim
Jejak pergerakan benua
bisa diketahui dari kesamaan iklim

1
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Bukti Pergerakan Benua
“Ceritanya begini...”



Cynognathus

Mesosaurus

Lystrosaurus

Ditemukannya fosil yang sama di benua yang dipisahkan samudra,
menunjukan bahwa benua pernah bersatu
Ditemukannya fosil yang sama di benua yang dipisahkan samudra,
menunjukan bahwa benua pernah bersatu

Pangaea 200 juta tahun yang lalu
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Glossopteris
(tumbuhan zaman purba)

Fosil binatang yang hidup lebih dari 200 
juta tahun yang lalu ditemukan tersebar di 
beberapa benua yang kini terpisah ribuan 
kilometer. Mereka hidup menempati benua-
benua yang masih menjadi satu daratan.

Lystrosaurus, binatang purba yang telah punah itu  
kemungkinan sebagai kakek moyang Komodo Dragon.
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Kakek..! 
Seandainya kau masih hidup..
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Siapa yang mendorong 
sehingga benua bergerak?

   Untuk mengetahui apa yang menggerakkan benua, ceritanya dimulai 

dari sini. Kita akan melihat dahulu isi perut bumi. Bila bumi dapat  kita 

iris seperti mengiris buah semangka, hasilnya seperti terlihat pada 

gambar di sebelah kanan ini. Di dalam perut bumi terdapat inti bumi, 

lapisan mantel dan litosfir.

   Gambaran ini diperoleh para ahli dengan membaca pantulan 

gelombang seismik yang dijalarkan ke dalam bumi. 
Mantel

(Selubung)
Litosfer (lempeng bumi)

Inti Luar

Inti Dalam

Inti bumi disusun oleh campuran besi-nikel dan 

dipercaya temperaturnya berkisar antara 5000 
o- 7000 C. Inti bumi bertindak seperti kompor 

dan memanaskan Mantel. Aliran panas dari 

inti bumi membentuk arus konveksi pada   

Mantel. Arus konveksi kemudian  

menggerakkan lempeng-lempeng bumi yang 

berada di atas Mantel yang padat-kenyal.

.

Dalam kehidupan sehari-hari, 
kita bisa mengamati arus konveksi 

pada air yang dipanaskan dalam 
sebuah bejana.

Tenaga yang Menggerakkan Benua

Seperti inilah tampilan 
pergerakan lapisan bumi kita...

Pergerakan lempeng ini ada yang saling berpisah, 

bertabrakan, bersimpangan.

Bertabrakan

Berpisah

Bersimpangan

Isi Perut Bumi
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Dalam pengertian umum, litosfir itulah yang disebut sebagai lempeng bumi. Litosfir yang 
melampar di wilayah samudra disebut lempeng samudra, dan yang mengalasi  benua disebut 
lempeng benua. 

                               “Bumi ini seperti  
                           kerupuk di atas bubur.”

Inilah irisan bumi kita
Lapisan kulit bumi itu sesungguhnya adalah 
kerak benua dan kerak samudra yang 
menyatu bersama bagian mantel atas 
membentuk lapisan  litosfir.

Kerak Benua

Kerak
Samudra

 Litosfer = Lempeng Bumi
 ketebalannya antara 70-150 km

Astenosfir
Mantel 

700km

2900 km

5200 km

6370 km

Inti Luar

Inti Dalam
Litosfir ini terapung di atas lapisan  
berisifat kenyal dan panas, astenosfir.
       

Bola dunia dengan 
lempengan benua 
yang terapung-apung
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Akibat Pergerakan Benua

Nah, yang ini begini ceritanya...
Kita tidak merasakan pergerakan benua karena kecepatannya 
meyerupai pertumbuhan kuku di jari kita. Rata-rata kecepatan 
pergerakan lempeng 10cm/tahun atau dalam sehari bergerak  setebal 
rambut kita.  

Kamu tahu kan...kerak benua menindih lapisan  Mantel paling luar 
yang keras membentuk litosfir atau lempeng.  Lempeng-lempeng itu  
bergerak mengapung di atas Astenosfir, yaitu lapisan Mantel yang lebih 
lunak (lihat halaman 9). 

Tapi benarkah benua bergerak?
Saya tidak merasakannya.

Lempeng-lempeng itu bergerak ke berbagai arah 
sesuai pola tertentu. Ada lempeng yang bersimpangan.

Di tempat yang lain, lempeng saling bertabrakan. Salah satu
lempeng yang lebih berat akan menunjam ke bawah.

Pada jalur retakan kulit bumi, lempeng akan lepas, bergerak
memisahkan diri.



LEMPENG BENUA

SELUBUNG

LEMPENG SAMUDERA

Batu bara

Bijih hitam

Endapan 
vulkanik

Endapan 
hidrotermal

Batu bara
Bintil mangan

Kobalt

Kobalt

Gamping

Cadangan Seng Bijih Tembaga

Terumbu 
Karang

Aliran Magma

Arus Konveksi

Jalur pertemuan lempeng adalah tempat terbentuknya berbagai 
mineral, batuan dan energi yang dapat dimanfaatkan sebagai 
sumberdaya alam (halaman 14).  Pergerakan lempeng yang tertahan 
di jalur ini akan menghimpun energi yang bila terlepaskan 
menjadi gempabumi (halaman 16). Lempeng yang 
menunjam akan meleleh kembali membentuk bahan 
gunungapi (halaman 20).

Tempat-tempat terbentuknya beberapa bahan tambang pada jalur pertemuan lempeng

Peta lempeng dunia dan jalur gunung api . 11

Emas dalam batuan

Titik Gunung api Batas Lempeng

K
o
le

ks
i: 

R
. 
A

m
a
lia

 -
 L

IP
I 



12

Indonesia dikepung lempeng

Bagaimana Kepulauan Indonesia 
terbentuk?

Dengarkan ya.., begini: 
Secara geologi Kepulauan Indonesia terbentuk oleh pertemuan
tiga lempeng dunia, yaitu Lempeng Pasifik, Lempeng Indo-Australia 
dan Lempeng Eurasia, sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. 
Lempeng-lempeng itu hinga saat ini masih terus bergerak menekan 
Kepulauan Indonesia.

Kecepatan rata-rata pergerakan Lempeng Pasifik 12 cm/tahun dan 
kecepatan Lempeng Indo-Australia 5-7cm/tahun. Kita dapat 
mengamati batas pertemuan lempeng berupa palung laut yang 
memanjang.

LEMPENG INDO-AUSTRALIA

LEMPENG 

PASIFIK

LEMPENG 

PASIFIK
LEMPENG 

EURASIA

LEMPENG 

EURASIA

Lempeng 
Eurasia 

Lempeng 
Indo-Australia

Indonesia di pertemuan tiga lempeng dunia
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Keadaan geologis yang demikian menjadikan Indonesia menyimpan 
potensi bahan sumber daya alam berlimpah. Keadaan geologis ini pun 
perlu diwaspadai karena Indonesia menjadi wilayah yang rawan bencana 
gempabumi, tsunami dan gunungapi.

Produk Sumber daya alam

Jenis Bencana Alam Indonesia

Banjir & Tanah Longsor

Letusan Gunungapi

Gempa bumiTsunami

Bahan Bakar

Alat transportasi

Bahan Bangunan
Logam mulia & perhiasan

Alat rumah tangga

Elektronik
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Sumberdaya Alam

Apa sih sumberdaya 
alam itu?

“Begini..., bahan-bahan yang kita pergunakan 
dalam kehidupan sehari-hari mulai dari 
peralatan rumah tangga, bahan perhiasan, 
bahan bangunan, bahan elektronik sampai 
energi pembangkit tenaga listrik, berasal dari 
sumberdaya alam, yaitu mineral, batuan dan 
sumber energi yang ditambang dari Bumi.”

Salah satu cara untuk mendapatkan 
sumberdaya mineral dan energi,  adalah 
dengan penambangan baik  di darat  
maupun di laut. 

Berikut beberapa contoh sumberdaya alam yang dipergunakan dalam 
kehidupan:

Batu Permata Emas

Benda-benda peralatan rumah tangga yang semua bahannya berasal dari 
bahan tambang dari bumi.

Minyak dan gas

“Segala bahan yang kita 
dapatkan dari alam, itulah 
sumberdaya alam.”
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Anjungan pemboran minyak di lepas pantai



Tumbuhan dan binatang 
renik mati dan tenggelam 
ke dasar laut.

Berjuta-juta tahun mereka 
terkubur oleh lapisan pasir 
dan lempung. Oleh panas 
dan tekanan,  bahan 
organik itu berubah menjadi 
minyak dan gas, kemudian 
merembes ke lapisan 
batupasir di atasnya.

Hari ini manusia telah berhasil 
membor lapisan penutup untuk 
mendapatkan  lapisan yang 
mengandung minyak dan gas.

1

2

Setelah ditambang, minyak & gas 
diproses menjadi berbagai fungsi 

untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. 
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 Dari mana asalnya mineral itu?

Bagaimana proses terjadinya minyak dan gas bumi itu?

Mineral ada di dalam batuan, karena 
batuan adalah kumpulan dari mineral. 
Mineral-mineral ini terbentuk dari larutan 
magma yang mendingin kemudian 
membeku menjadi batu. Diantara mineral 
itu ada yang mempunyai nilai ekonomis.

LEMPENG BENUA

SELUBUNG

LEMPENG SAMUDERA

Batu bara

Bijih hitam

Endapan 
vulkanik

Endapan 
hidrotermal

Batu bara

Kobalt

Cadangan Seng Bijih Tembaga

Terumbu 
Karang

Pompa Minyak Angguk

Produk turunan minyak & gas

3
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Gempabumi dan Tsunami
Apa gempabumi itu?

Gempabumi adalah getaran bersumber dari 
dalam bumi yang kemudian merambat ke 
permukaan bumi dan menyebabkan tanah 
bergoyang.

Hipocenter

Epicenter

Jalur rel kereta api yang bengkok akibat Gempabumi 
di Solok Sumatra Barat tahun 2007

Hipocenter adalah pusat gempa di dalam bumi 
yang menjadi titik awal sumber gempa bumi. 

Epicenter adalah proyeksi pusat gempa di permukaan 
bumi atau jarak terdekat dari hipocenter ke permukaan.

Dalam kenyataannya, pusat gempa tidak persis 
sebagai titik, tetapi berupa zona atau bidang gempa.

Akibat gempabumi yang terjadi di Yogyakarta, Mei 2006 
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“Agar mudah memahaminya begini...”



“Kapan gempabumi terjadi lagi dan dimana?”
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“Dari mana energi gempabumi itu?” Dua lempeng bumi yang bertemu akan saling 
menekan. Selama puluhan hingga ratusan 
tahun tekanan ini memgumpulkan energi 
yang sangat besar. Bila batuan lempeng tak 
kuat lagi menahan tekanan, pecahlah batuan 
secara tiba-tiba menimbulkan goncangan 
yang disebut  gempabumi. Kebanyakan 
energi sumber gempabumi terbentuk pada 
batas pertemuan dua lempeng ini.

Tekanan pada lempeng juga akan menimbulkan retakan di dalam tanah di beberapa bagian 
benua. Retakan di dalam tanah pada kerak benua ini disebut sesar. Sewaktu-waktu tekanan 
lempeng dapat menggeser batuan pada sesar secara mendadak dan menimbulkan getaran 
gempabumi di daratan.

Sebaran pusat-pusat gempabumi di Indonesia yang lebih besar dari 5.5 Skala Ritchter
sejak tahun 2000. Warna menunjukan kedalaman pusat gempa (Sumber : USGS)

Hingga saat ini belum   ada peralatan yang dapat 
menentukan kapan gempabumi akan terjadi. Namun para ahli 
gempabumi dapat menunjukkan di mana umumnya pusat-pusat 
gempabumi itu berada.

Melalui penelitian koral, kini diketahui siklus perulangan 
gempa-gempa besar di wilayah pesisr barat Pulau Sumatra 
(halaman 24)

Pertemuan dua lempeng

0 500 1000

km



Bagaimana gempabumi di bawah laut menimbulkan tsunami?

Apa Tsunami itu?

Tsunami berasal dari 
bahasa Jepang. Tsunami 
adalah gelombang yang 
menerjang pantai, 
umumnya akibat 
gempabumi di bawah laut. 

Kecepatan tsunami di lautan yang dalam mencapai 800 
km/jam, tetapi  tinggi gelombangnya hanya 1 meter. 
Ketika memasuki perairan dangkal, kecepatan tsunami 
melambat dan gelombangnya meninggi.  Sampai ke 
pantai gelombangnya membentuk dinding air menjulang 
hingga mencapai 30 meter dan menghantam daratan.  

Gempabumi dan TsunamiGempabumi dan Tsunami

Dua lempeng bertabrakan 
saling menekan. Lempeng 
Samudra menunjam ke 
kolong Lempeng Benua.

Tekanan lempeng membuat 
batas lempeng melekat kuat; 
dan Lempeng Benua ikut 
menekuk.

Bila kekuatan batas lempeng yang melekat  tak mampu 
lagi menahan tekanan, batuan akan akan pecah dan 
bergeser mendadak, menimbulkan getaran gempabumi. 
Energi guncangan ini akan mengibas kolom air dan 
membentuk gelombang tsunami.
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Lempeng Benua

Lempeng Samudra

Perahu yang menumpang di atas rumah, 
menunjukan tingginya gelombang tsunami,  
pada gempabumi dan tsunami  Aceh 2004.
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Gambar animasi diadaptasi dari http://pubs.usgs.gov/circ/c1187  

Pergerakan gelombang tsunami

Air Laut

Lempeng Benua 
tertekuk perlahan-lahan

Bibit tsunami

Gempabumi
Tsunami Menyebar



Bila kamu sedang berada di pantai, dan mendapati salah satu tanda-tanda berikut ini, 
segeralah menghindar menjauhi pantai, karena mungkin tsunami akan menghampiri 
pantai ini. 

Merasakan getaran gempabumi. Goyangan 
gempa yang pelan pun dapat menimbulkan 
tsunami

Air laut surut secara mendadak. Surutnya air laut 
karena air terseret ke samudra membentuk 
gelombang awal tsunami.

Terlihat garis hitam di cakrawala.  Gelombang 
tsunami adalah gulungan air tak beraturan 
dan terlihat berupa garis hitam.
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Wilayah pantai di Indonesia 
yang memiliki ancaman 
tsunami (warna merah). 
Sumber : BMKG

Tercium bau air laut yang menyengat tidak 
seperti biasanya. Bau berasal dari percikan/ 
buih  tsunami yang  tertiup angin dan sampai 
ke pantai lebih dulu. 

Contoh simbol resmi papan 
pengarah evakuasi tsunami

Segera jauhi pantai! Segera jauhi pantai!

Segera jauhi pantai! Segera jauhi pantai!
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Gunungapi

Di Indonesia terdapat lebih dari 400 gunungapi dan 129 buah diantaranya masih aktif. Sebagian 
gunungapi Indonesia merupakan rangkaian gunungapi dunia, Ring of Fire.
(lihat gambar peta lempeng dunia halaman 11)

Di Indonesia, mengapa  gunungapi 
hanya terdapat di Pulau Sumatra, 
Pulau Jawa,  Nusa Tenggara, 
Kepulauan Maluku  dan Sulawesi 
bagian Utara?

Bila Lempeng Samudra bertabrakan dengan Lempeng 
Benua , maka Lempeng Samudra yang lebih berat 
menunjam ke bawah Lempeng Benua. Pada 
kedalaman tertentu Lempeng Samudra yang tercelup 
ke dalam Mantel bumi   menjadi meleleh, dan 
membentuk  sumber magma. Oleh uap air dan gas-
gas panas, magma mengapung naik dan mengumpul 
di bawah lapisan kerak membentuk dapur magma. 
Magma kemudian naik melalui rekahan vertikal pada 
kerak dan keluar ke permukaan sebagai  lava dan 
produk gunungapi lainnya.

Lahar yang membatu

Lava yang telah membeku 
menjadi batu

Letusan abu vulkanik, 
gunungapi berpeluang meletus 
dalam 24 jam

Peningkatan intensif, letusan 
dapat terjadi dalam 2 minggu

Peningkatan di atas normal, 
akibat ada tekanan magma

Aktivitas dasar, 
dalam pengamatan rutin.

Status Peringatan Gunung api
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Gunungapi yang berjajar dari ujung utara 
Pulau Sumatra hingga Nusa Tenggara dan 
Maluku adalah akibat pertemuan Lempeng 
Indo-Australia dengan Lempeng Eurasia. 
Gunungapi di Kepulauan Sangihe, Sulawesi 
Utara dan Maluku Utara berasal dari lempeng 
mikro Laut Maluku.

Peta jalur gunung api di Indonesia

L
e
m

p
eng Indo-Australia

Lempeng 
Pasifik

Lempeng
Eurasia

“Gunakan masker 
untuk melindungi 
dari abu vulkanik”

“Gunakan masker 
untuk melindungi 
dari abu vulkanik”

Gunung api dalam perangko Indonesia. Gunung api 
selain mengandung bahaya juga sebagai daya tarik wisata
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Tanah Longsor dan Likuifaksi

Bagaimana 
tanah longsor terjadi?

Sebelum Gempa

A

Tanah longsor lebih mudah terjadi bila :
- Ada curah hujan yang lebat
- Ada getaran gempa bumi

Erosi oleh sungai juga bisa memicu tanah 
longsor

Tanah longsor di Palopo, Sulawesi

“Tanah longsor di Indonesia sering terjadi pada 
bukit dengan lereng yang terjal, 
bukit yang gundul, dan beban yang berat.”

tanahnya  lunak, 
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Selama Gempa

Tekanan air
meningkat

Pemampatan

Muncratnya
‘cairan pasir’

Keterangan gambar: 
A. Tanah berpasir cukup kuat untuk menahan 

bangunan.
B. Pada saat gempa bumi, butiran pasir 

terkocok menjadi tidak stabil.
C. Butir-butir pasir melayang di dalam air dan 

tanah kehilangan kekuatannya.
D. Larutan pasir keluar kepermukaan, disertai 

semburan, terjadilah amblasan.

B

C

D
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Likuifaksi yang terjadi di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, 
ketika terjadi Gempabumi pada Mei 2006

Apa itu Likuifaksi ?
“Akibat getaran gempa 
bumi ada pula bangunan 
yang melesek amblas ke 
dalam tanah. Kadang-
kadang disertai keluarnya 
‘cairan’ pasir ke 
permukaan, itulah 
peristiwa  LIKUIFAKSI.”

Foto Adrin Tohari. LIPI

(Gambar ilustrasi diadaptasi dari Hamparan Dunia Ilmu, Time-Life,  
“Geologi dan Perubahan,” 2000)



Bertanya Kepada Koral

Hai koral, bagaimana kamu
mencatat sejarah gempa?

A. koral 
tumbuh ke atas sampai mendekati air 
surut terendah.

Pada keadaan muka air laut stabil, 

A B

B. Bila Koral telah mencapai muka 
air surut terendah, koral hanya 
dapat tumbuh ke samping.

24  Koral terangkat setelah gempa, Simeulue

Proses terjadinya 
pulau terangkat karena gempabumi
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Pergerakan Lempeng Samudra menunjam 
ke bawah Lempeng Benua

  “Hai, hai.., saya ceritakan dulu ya.. 
tentang diriku. Koral itu binatang kecil 

yang hidup berkoloni di dasar laut yang 
dangkal. Koloni Koral sewaktu hidupnya 

membentuk bangunan batu karang, 
seperti yang kamu lihat itu.

  “Aku mengunakan 
tubuhku sebagai 
buku harian.”  

Gambar-gambar animasi diadaptasi dari “Brosur Pulau Kita Tenggelam”, Puslit Geoteknologi LIPI, 2005

Permukaan Koral 
yang diperbesar



C. Bila pulau tenggelam, Koral 
bisa tumbuh lagi ke atas.
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D. Gempabumi menyebabkan pulau terangkat, koral-koral muncul 
ke permukaan. Koral yang masih tenggelam di dalam air dapat  
terus tumbuh  ke samping.

C D

Pulau Pagai di Sumatra Barat salah satu contoh pulau yang terangkat karena gempabumi

Foto: D.H. Natawijaya, LIPI

Lempeng Benua tertekuk ke bawah, pulau mulai 
tenggelam. 

Saat terjadi gempabumi, Lempeng Benua melenting 
ke atas, pulau ikut terangkat.

“Dari rekaman 
tubuhku inilah bisa 
dibaca pengalaman 
hidup, termasuk 
peristiwa gempa 
yang kualami.” 

Gambar-gambar animasi diadaptasi dari  http://www.tektonics.caltech.edu/outreach/highlights/sumatra
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Apa yang bisa kita lakukan?

Proses alam selain membentuk bahan bahan di bumi menjadi sumberdaya 
alam yang dipergunakan untuk kehidupan, juga memunculkan fenomena alam 

yang berpotensi menjadi bencana, seperti  gempabumi, tsunami, letusan 
gunungapi, tanah longsor, likuifaksi dan banjir. Kita bisa mengantisipasi 

bencana alam dan beraksi untuk memperkecil risiko bencana itu.

 “Kalau bukan kita, orang lain tak akan memulai.”



2. Kuasai keterampilan tindakan penyelamatan 
diri. (Nanti kalau ada gempa, berlindung di 
bawah meja yang kokoh ah..)

5. Padukan kesiapsiagaan  berbasis 
masyarakat/sekolah dengan  Badan resmi di 
Pemerintah (Siapkan kelompok Peringatan 
Dini, Evakuasi, P3K dan Dapur Umum yah..)

1. Miliki pengetahuan umum mengenai 
keadaan alam Indonesia. (Eh.., Indonesia 
dibentuk oleh tiga lempeng yah..)

3. Pahami lingkungan tempat tinggal atau 
tempat dimana kita berada. (Wah, saya 
tinggal di Bandung, perlu waspada 
terhadap banjir, longsor,  gempa, 
gunungapi, dan apa lagi ya..)

4. Tingkatkan keterampilan diri dalam 
kesiapsiagaan kelompok/keluarga. (Janjian 
ya, kalo ada gempa, jalur evakuasi ke titik 
aman lewat garis merah ini..)

LEMPENG INDO-AUSTRALIA

LEMPENG 

PASIFIK

LEMPENG 

PASIFIK
LEMPENG 

EURASIA

LEMPENG 

EURASIA
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Langkah Siaga Bencana:

• Pahami bumi ciptaan Tuhan.
• Kuasai keterampilan diri
• Pahami lingkungan tempat tinggal
• Jalin keterampilan bersama.
• Koordinasi kelompok Kesiapsiagaan   

dengan Badan resmi Pemerintah

Gbr. Peta Sekolah
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Daftar Istilah

Arus konveksi: Pergerakan masa batuan plastis 
di dalam mantel bumi akibat panas dari dalam 
inti bumi, yang kemudian menimbulkan 
pergerakan lempeng.

Astenosfir (Astenosphere): berasal dari bahasa 
Greek, asthenes = lemah; sphere = lapisan. 
Diartikan sebagai lapisan mantel bumi yang 
paling lunak, selalu bergerak oleh arus konveksi, 
yang menggerakkan lapisan lempeng (litosfir) di 
atasnya.

Episenter: Titik proyeksi gempabumi di 
permukaan bumi

Fosil:  Jejak, sisa atau bagian dari mahluk hidup 
(binatang dan tumbuhan) yang telah menjadi 
batu.

Gletser: Bongkahan atau lapisan es yang sangat 
besar, yang terbentuk oleh curahan salju selama 
bertahun-tahun. 

Gelombang Seismik: Energi getaran yang 
menjalar di dalam bumi berasal dari sumber 
getaran alamiah (gempabumi) atau pun sumber 
getaran buatan (dengan ledakan atau pukulan 
palu).

Hiposenter: Titik atau pusat gempabumi  pada 
kedalaman tertentu di bawah permukaan bumi.

Lava:  Magma yang muncul ke permukaan bumi 
sebagai batuan meleleh yang panas dan pijar.

Lahar: Campuran material hasil gunung api 
seperti abu vulkanik, pasir, kerikil, hingga 
bongkahan batu.

Likuifaksi (liquefaction): proses berubahnya sifat 
tanah menjadi mencair akibat getaran 
gempabumi. Fenomena ini menyebabkan tanah 
ambles dan menjadikan bangunan yang ada di 
atasnya terperosok

Litosfir (Lithosphere):   berasal dari bahasa 
Greek,  lithos = batu; sphere = lapisan. Diartikan 
sebagai lapisan kulit bumi yang telah membatu, 
merupakan kesatuan dari kerak bumi dan lapisan 
mantel yang paling luar.  Litosfir disebut juga 
sebagai Lempeng Bumi.

Magma:  Material panas dan kenyal dan 
meleleh,  sebagai bahan pembentuk batuan  
yang masih berada di dalam bumi yang 
mengumpul di dalam kantung-kantung magma 
di bawah kerak bumi.

   Mantel: Lapisan selubung di dalam bumi yang 
paling tebal, mulai dari bawah kerak bumi 
hingga kedalaman 2900km.

Mineral:  Zat padat anorganik yang terbentuk 
secara alamiah, melalui pembekuan magma atau 
oleh tekanan dan temperatur,  sebagai 
komponen pembentuk batuan.



1. Deny Hidayati, 2007, Panduan Merintis SIaga Bencana Berbasis Masyarakat, Compress-
LIPI

2. Irina Rafliana dan kawan-kawan, 2007, Panduan Children Science Support, Membangun 
Kesiapsiagaan Mengantisipasi Bencana Alam Di Sekolah, Compress-LIPI.

3. John Edwards, 2008,  Earthquakes and Volcanoes, edisi bahasa Indonesia: Seri Benua dan 
Fenomena Alam, Gempabumi dan Gunungapi, Penerbit Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri, Solo, 2009.

4. Time-Life for Children Series, 1994, Edisi Bahasa Indonesia: Hamparan Dunia Ilmu, Geologi 
dan Perubahan, Penerbit PT Tira Pustaka, Jakarta, cetakan kedua, 2000.

5. Time-Life for Children Series, 1994, Edisi Bahasa Indonesia: Hamparan Dunia Ilmu, Bumi 
dan Permukaannya, Penerbit PT Tira Pustaka, Jakarta, cetakan kedua, 2000

6. Winardi, A., dan kawan kawan, 2006, Gempa Jogja, Indonesia & Dunia, Penerbit 
PT Gramedia.

Lebih Dekat Lagi

Kamu bisa mendapatkan tambahan
informasi  tentang bumi dan
kesiap siagaan di sini:
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Kamu bisa juga datang ke sini: 

- Museum Geologi Bandung : http://museum.grdc.esdm.go.id
- Dongeng Geologi : http://rovicky.wordpress.com
- Gempabumi: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww
- Tsunami: http://www.ngdc.noaa.gov/hazard/tsu.shtml/
- Gunungapi dan tanah longsor: http://portal.vsi.esdm.go.id/joomla/
- Cuaca dan gempabumi: http://www.bmkg.go.id/depan.bmkg
- Penelitian gempabumi di Sumatra: http://www.tectonics.caltech.edu/sumatra/public.html
- Hal yang berkaitan dengan ilmu kebumian: http://www.geotek.lipi.go.id/
- Model kesiapsiagaan: http://www.earthquakecountry.info/roots/seven_steps.html/



Ada apa berikutnya?

Bila kita mendengar berita gempabumi 
berkekuatan 7.2 Skala Richter, apa 
artinya? Apa pula artinya intensitas 
gempabumi? Mungkinkah kita bisa 
mengurangi risiko bencana dengan 
mengerti skala intensitas gempabumi? 

1. Bagaimana rumah yang tanggap Gempa?

2. Apa itu skala kekuatan gempabumi?
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Rumah peninggalan Belanda di 
Perkebunan teh Pengalengan, Jawa 
Barat, bagian dalam dindingnya 
terbuat dari anyaman bambu. Hal itu 
diketahui setelah gempabumi 30 
September 2009 yang berpusat di 
Tasikmalaya dengan kekuatan 7.2 Skala 
Richter. Bangunan itu tidak roboh, 
hanya lapisan plester dinding yang 
terkupas memperlihatkan anyaman 
bambu di dalamnya. Jadi, persyaratan 
apa saja agar rumah tanggap gempa? 

Ayo, kita ikuti Didi, Lala bersama Pak Komodo dan Robi dalam mencari 
tahu tentang rumah ramah gempa dan skala gempabumi.

Ayo kita siaga,
Kalau kita mengerti,
Kita ’gak takut lagi...
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“Bumi selain mengandung sumberdaya alam yang 
kita pergunakan untuk kehidupan, bumi juga menyimpan energi 

yang dapat menimbulkan bencana. 
Kita harus menjaga dan bersahabat dengan bumi dan kita pun 

harus menjaga keselamatan diri kita”

Pulang Dulu Yuk



Siapa Disini?
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Munasri 
Peneliti Geologi  di Puslit Geoteknologi LIPI, di Bandung. Ia asli Betawi yang lahir di 
Kampung Rambutan tahun 1958.  Cita-citanya menjadi  ‘tukang insinyur’ akhirnya 
kesampaian juga di Jurusan Teknik Geologi ITB dan  Doctor of Science di Univerisity of 
Tsukuba, Jepang  tahun 1998.   Ia kemudian menjabat sebagai Kepala  Kampus Geologi 
Karangsambung LIPI (2002-2007), tempat  kuliah lapangan mahasiswa  calon ahli geologi. 
Di sinilah ia mulai banyak berkenalan dengan mahasiswa dan sahabat ciliknya  siswa TK  
hingga remaja SMA dan mulai memperkenalkan kepada mereka  “Ayo Mengenal Bumi Lebih 
Dekat.” 

Sambas Miharja 

Lahir di Bandung, th. 1980. Berawal dari Sekolah Menengah Seni Rupa hingga 
masuk Fakultas DKV Universitas Widyatama, Sejak tahun 2000 sering menangani 
kerjaan dari LIPI Karangsambung & Geoteknologi. Walau keseharian menekuni 
bisnis di bidang Fotografi. Tetap Nge’Desain kerjaannya tiap hari. 

Dendi Suryanadi 
Lahir di Bandung, th. 1980 Berawal dari Sekolah Seni Rupa (SMSR Bandung) hingga 
masuk Fakultas DKV Universitas Widyatama, selain Desain Grafis, menggambar 
ilustrasi adalah hobi dan profesinya saat ini. Dari Ilustrasi desain Prangko, ilustrasi 
buku sampai ‘ngomik’ dan mengerjakan materi promosi LIPI Karangsambung sejak 
tahun 2002. 

Eko Yulianto 

Peneliti Geologi  di Puslit Geoteknologi LIPI, di Bandung. Ia kelahiran Sragen Jawa 
Tengah tahun 1971, menyelesaikan pendidikan S-1 dan S-2 pada  Jurusan  Teknil 
Geologi ITB dan pendidikan S-3 diselesaikannya di Fakultas Environmental Earth  
Science, Universitas  Hokkaido, Jepang pada tahun 2004.  Lelaki yang gemar 
menulis di berbagai media dan telah menulis beberapa buku ini, dikenal sebagai 
pemburu jejak  tsunami masa lampau, sambil terus menjadi pembimbing mahasiswa 
ITB, UGM, UNPAD dan UPN.
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