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I. Pendahuluan 

Telah terjadi gempabumi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 jam 07:18:36 WIB 

dengan magnitude 6.0. Pusat Gempabumi (epicenter) terletak pada koordinat 9.08°LS 

114.55°BT terletak di Selatan Bali atau atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 80 

km arah selatan Kota Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali pada kedalaman 104 

km. Gempabumi tersebut telah menimbulkan guncangan pada beberapa percepatan 

tanah sebanyak 29 stasiun pengamatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia 

(Gambar 1). Gempabumi selatan di Jawa-Bali-Nusa Tenggara ini, dengan 

memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, tampak bahwa gempabumi 

berkedalaman menengah ini diakibatkan oleh aktivitas subduksi Lempeng Indo-

Australia yang menyusup ke bawah Lempang Eurasia. Hasil analisis mekanisme 

sumber menunjukkan bahwa gempabumi ini dibangkitkan oleh deformasi batuan 

dengan mekanisme pergerakan jenis naik mendatar (oblique thrust fault). 
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Gambar 1: Peta epicenter gempabumi Selatan Bali, Indonesia hari Selasa, 16 Juli 

2019 jam 07:18:36 WIB beserta stasiun akselerograf yang merekam kejadian 

gempabumi tersebut. 

 

II. Tinjauan Kondisi Geologi dan Tektonik  Bali 

Pulau Bali yang terletak pada 8°3'40" - 8°50'48" LS dan 114°25'53" - 115°42'40" BT 

merupakan kawasan dengan aktifitas kegempaan yang tinggi di Indonesia. Pulau Bali 

merupakan bagian dari busur kepulauan Sunda kecil yang terbentuk sebagai akibat proses 

subduksi Lempeng Indo - Australia ke bawah Lempeng Eurasia. Busur Sunda kecil ditandai 

oleh bidang pusat gempa yang menukik yang dikenal sebagai Zona Benioff Wadati. Subduksi 

Lempeng Indo-Australia terhadap Lempeng Eurasia dengan kecepatan 7 cm per tahun 

(Demets dkk, 1994) merupakan penyebab aktifnya sesar di Bali dan sekitarnya. Berdasarkan 

kondisi tektonik ini, maka Bali memiliki dua jenis pembangkit gempabumi, yakni aktifitas 

subduksi lempeng di selatan Bali dan aktifitas sesar – sesar lokal yang dihasilkan oleh 

gerakan subduksi lempeng tersebut. 

Akibat subduksi di selatan Jawa, maka gempabumi yang terjadi semakin ke utara semakin 

dangkal. Sekitar 150 s.d 200 km dari pesisir selatan Bali, kedalaman gempabumi berkisar 150 

s.d 200 km, sedangkan gempabumi yang semakin ke utara memiliki kedalaman yang 

mencapai 600 km. Di daerah daratan Pulau Bali terjadi gempabumi yang bervariasi 

kedalamannya, yaitu 100 s.d 200 km. Aktifitas gempabumi dangkal juga terjadi di daratan 



 
   

Pulau Bali dan cekungan Bali di sebelah utara Pulau Bali. Cekungan ini merupakan akibat 

dari struktur geologi sesar naik belakang busur. 

 

III. Nilai Puncak Percepatan Tanah (PGA) Gempabumi Selatan Bali 

Kerusakan dan keruntuhan bangunan akibat gempabumi terjadi karena, bangunan tidak 

mampu mengantisipasi getaran tanah (ground motion) yang ditimbulkannya. Besarnya 

getaran tanah akibat gempabumi dipengaruhi oleh tiga hal, sumber gempa (source),  jalur 

penjalaran gelombang (path) dan pengaruh kondisi tanah setempat (site). Dapat dipahami 

bahwa sumber gempa yang besar dan dekat akan menimbulkan getaran tanah yang juga 

besar. Demikian halnya kondisi tanah setempat berupa endapan sedimen tebal dan lunak juga 

akan menimbulkan fenomena amplifikasi yang memperbesar nilai getaran tanah di 

permukaan. Berikut adalah nilai Peak Ground Acceleration (PGA) dari gempa bumi yang 

terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 jam 07:18:36 WIB dengan magnitude 6.0 di 

wilayah Selatan Bali. Pusat gempabumi (episenter) terletak pada koordinat 9.08°LU 

114.55°BT yang  berlokasi di Selatan Bali dengan kedalaman pusat gempa 104 km. 

Tabel 1. Nilai Peak Ground Acceleration Gempabumi Selatan Bali 

 

Berdasarkan hasil analisa data akselerograf kejadian gempabumi 16 Juli 2019 jam 

07:18:36 WIB, terlihat bahwa nilai percepatan tanah yang terekam oleh sensor akselerograf 

memiliki nilai yang bervariasi di berbagai lokasi dengan nilai antara 0.0284 hingga 44.6145 

gals. 

Stasiun Sta Met Ngurah Rai Denpasar (DEMO) yang merupakan stasiun dengan jarak 

terdekat dari epicenter gempabumi yaitu sekitar 128.07 km juga merekam nilai percepatan 

tanah maksimum (PGA) terbesar yaitu senilai 44.6145 gals. 

 

IV. Spectral Acceleration (SA) Gempa Bumi Selatan Bali 16 Juli 2019 

 

Dari hasil analisa spectral acceleration dapat dilihat nilai maksimum percepatan 

dicapai pada periode tertentu. Hasil analisa “quick analysis” spektra dari rekaman data 

akselerograf terbesar yaitu stasiun DEMO.  



 
   

 

Gambar 2.  Spektra Akselerasi pada stasiun DEMO akibat gempabumi Selatan Bali hari Selasa 

16 Juli 2019 jam 07:18:36 WIB. 

 

Dapat dilihat bahwa stasiun DEMO memiliki nilai Spektra Acceleration (SA) sekitar 42.5263 

gals pada periode (T) 0.30 detik untuk komponen Z.  Nilai Spektra Acceleration (SA) sekitar 

115.473 gals pada periode (T) 0,20 detik untuk komponen Utara-Selatan. Nilai Spektra 

Acceleration (SA) sekitar 141.593 gals pada periode (T) 0.30 detik untuk komponen Timur – 

Barat.  

 

Gambar 3. Spektra Akselerasi pada stasiun DEBI akibat gempabumi Selatan Bali hari Selasa 

16 Juli 2019 jam 07:18:36 WIB. 



 
   

Dapat dilihat bahwa stasiun DEBI memiliki nilai Spektra Acceleration (SA) sekitar 28.9554 

gals pada periode (T) 0,05 detik untuk komponen Z.  Nilai Spektra Acceleration (SA) sekitar 

132.201 gals pada periode (T) 0,20 detik untuk komponen Utara-Selatan. Nilai Spektra 

Acceleration (SA) sekitar 72.8247 gals pada periode (T) 0,20 detik untuk komponen Timur – 

Barat.  

 

 

 

Gambar 4. Spektra Akselerasi pada stasiun JAGI akibat gempabumi Selatan Bali hari Selasa 

16 Juli 2019 jam 07:18:36 WIB 

Dapat dilihat bahwa stasiun JAGI memiliki nilai Spektra Acceleration (SA) sekitar 61.5905 

gals pada periode (T) 0.05 detik untuk komponen Z. Nilai Spektra Acceleration (SA) sekitar 

131.184 gals pada periode (T) 0.05 detik untuk komponen Timur – Barat. 



 
   

V.  Desain Respon Spektra Akselerasi  Gempa Bumi Selatan Bali 16 Juli 2019 

Dari hasil desain respon spectral acceleration dapat dilihat nilai maksimum percepatan 

dicapai pada periode tertentu. Hasil analisa “quick analysis” spektra dari rekaman data 

akselerograf terbesar yaitu stasiun DEMO. 

 

Gambar 5. Desain Respon Spektra Akselerasi pada stasiun DEMO akibat gempabumi hari 

Selasa 16 Juli 2019 jam 07:18:36 WIB. 

 Dari gambar di atas, nilai Spektra Acceleration (SA) stasiun DEMO dibandingkan 

dengan desain respon spektra perhitungan gaya gempa SNI 2012 (2/3 SNI GM) dan desain 

respon spektra ground motion SNI 2012, maka nilai PSA di stasiun DEMO masih jauh 

dibawah ambang batas desain respon spektra. Dari perbandingan tersebut dapat diperkirakan 

bahwa bangunan yang dibangun dengan standar desain SNI 2012 masih dalam kategori aman 

terhadap guncangan gempabumi tersebut. 



 
   

 

Gambar 6. Desain Respon Spektra Akselerasi pada stasiun DEBI akibat gempabumi hari 

Selasa 16 Juli 2019 jam 07:18:36 WIB. 

Dari gambar di atas, nilai Spektra Acceleration (SA) stasiun DEBI dibandingkan 

dengan desain respon spektra perhitungan gaya gempa SNI 2012 (2/3 SNI GM) dan desain 

respon spektra ground motion SNI 2012, maka nilai PSA di stasiun DEBI masih jauh 

dibawah ambang batas desain respon spektra. Dari perbandingan tersebut dapat diperkirakan 

bahwa bangunan yang dibangun dengan standar desain SNI 2012 masih dalam kategori aman 

terhadap guncangan gempabumi tersebut. 



 
   

 

Gambar 7. Desain Respon Spektra Akselerasi pada stasiun JAGI akibat gempabumi hari Selasa 

16 Juli 2019 jam 07:18:36 WIB. 

Dari gambar di atas, nilai Spektra Acceleration (SA) stasiun JAGI dibandingkan 

dengan desain respon spektra perhitungan gaya gempa SNI 2012 (2/3 SNI GM) dan desain 

respon spektra ground motion SNI 2012, maka nilai PSA di stasiun JAGI masih jauh dibawah 

ambang batas desain respon spektra. Dari perbandingan tersebut dapat diperkirakan bahwa 

bangunan yang dibangun dengan standar desain SNI 2012 masih dalam kategori aman 

terhadap guncangan gempabumi tersebut. 

 

 



 
   

VI. Shakemap 

A. Shakemap Gempabumi Selatan Bali 16 Juli 2019 

 

 
 

Gambar 8.  Peta guncangan tanah (Shakemap) gempabumi Selatan Bali pada hari Selasa 16 Juli 

2019 jam 07:18:36 WIB. 

 



 
   

Berdasarkan Peta Guncangan Tanah (Shakemap) gempabumi Selatan Bali, Indonesia, 16 

Juli 2019 jam 07:18:36 WIB terlihat bahwa gempabumi tersebut dirasakan di banyak lokasi. 

Gempabumi dengan kekuatan Magnitudo 6.0 tersebut dirasakan sebanyak 339 kecamatan atau 

sekitar 28 kabupaten di sekitar wilayah epicenter gempabumi, dengan 3 kecamatan dengan 

intensitas terkuat yang dirasakan yaitu Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Purwoharjo, 

Kecamatan Bangorejo.  

VII. Dampak Kerusakan Gempabumi Bali 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Reruntuhan bangunan 

  

Gambar 10. Reruntuhan Gapura di Indonesia Tourism Development Center (ITDC) 

 



 
   

   

 

Gambar 11. Rumah Mbah Daroji Dusun Silirbaru RT 7 RW 3 Desa Sumberagung Kecamatan 

          Pesanggaran Banyuwangi dan SD 8 Ungasan 

 

 Gambar di atas merupakan dampak guncangan gempabumi yang terjadi di Selatan 

Bali. Dapat dilihat bahwa konstruksi dari bangunan rumah maupun SD kurang baik. 

Bangunan SD Ungasan mengalami retak dari sudut ring balk yang memanjang ke bagian 

tengah dinding yang mengindisikasikan bahwa konstruksi ring balk kurang baik sehingga 

menyebabkan kegagalan struktur. Bangunan Rumah Mbah Daroji di atas juga tidak didukung 

dengan balok dan kolom praktis sebagai penopang dan pengikat sehingga apabila terjadi 

guncangan, bangunan mudah mengalami retak maupun keruntuhan. Selain itu, tidak terdapat 

angkur yang mengikat dinding agar tidak runtuh. 

VII. Daftar Istilah 

Akselerograf adalah alat yang digunakan untuk mencatat percepatan tanah selama gempa 

bumi berlangsung, juga biasa disebut akselerometer. 

Akselerogram adalah rekaman percepatan tanah selama terjadinya gempabumi. 



 
   

Episenter adalah informasi lokasi terjadinya gempabumi dalam koordinat garis lintang dan 

garis bujur. 

Event adalah kejadian gempabumi yang terekam pada akselerogram. 

g adalah satuan unit dari percepatan tanah dimana 1 g setara dengan 9.8 m/s
2
 (percepatan 

gravitasi bumi). 

Gals adalah satuan unit dari percepatan tanah dimana 1 gals setara dengan 1 cm/s
2
 = 980 g. 

Getaran tanah adalah gerakan dinamik permukaan bumi yang bersumber dari gempa bumi 

atau sumber lain seperti ledakan, gunung berapi dan lain-lain. Getaran tanah merupakan efek 

dari  gelombang yang dihasilkan oleh kejadian gempabumi atau sumber lain, yang kemudian 

menjalar keseluruh bagian bumi dan permukaannya. 

Hiposenter adalah informasi lokasi terjadinya gempabumi koordinat garis lintang, garis bujur 

dan kedalaman gempabumi. 

Intensitas adalah sebuah besaran yang mencerminkan pengaruh goncangan gempabumi yang 

dirasakan pada permukaan. 

Isoseismal adalah garis yang menghubungkan wilayah dengan nilai intensitas yang sama 

Kode stasiun adalah kode nama yang digunakan untuk mengidentifikasi stasiun akselerograf. 

Kode stasiun terdiri dari 3 atau 4 kombinasi huruf. 

Magnitudo adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya energi seismik yang 

dipancarkan oleh sumber gempabumi.. 

Parameter gempabumi adalah informasi yang terkait kejadian gempabumi yang terekam 

pada akselerogram. Parameter gempabumi umumnya meliputi tanggal terjadinya, waktu 

terjadinya, koordinat episenter (dinyatakan dengan koordinat garis lintang dan garis bujur), 

kedalaman Hiposenter dan Magnitude. 

Peak Ground Acceleration (PGA) atau Percepatan Getaran Tanah Maksimum akibat 

gempabumi adalah: Percepatan getaran tanah maksimum yang terjadi pada suatu titik pada 

posisi tertentu dalam suatu kawasan yang dihitung dari akibat semua gempabumi yang terjadi 

pada kurun waktu tertentu dengan memperhatikan besar magnitudo dan jarak hiposenternya, 

serta periode dominan tanah di mana titik tersebut berada. 

Percepatan tanah adalah percepatan Getaran Tanah pada suatu titik yang diakibatkan 

guncangan gempabumi. 
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