
Gempa Timbulkan Dampak
di Geumpang

WARGA di Geumpang, Pidie, berhamburan ke luar dari rumah saat gempa menggoyang, Kamis (8/2).

SIGLI - Gempa berkekuatan 5,3 SR yang mengguncang Aceh, Kamis
(8/2/2018) pukul 16.52 WIB, menimbulkan dampak di
Kecamatan Geumpang dan Mane, Kabupaten Pidie. Sementara di daerah
lainnya, seperti di Aceh Jaya dan Aceh Barat, gempasempat menimbulkan
kepanikan warga, namun sejauh ini belum ada laporan efek yang ditimbulkan.
Menindaklanjuti peristiwa ini, Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD)
Pidie, Jumat (9/2) hari ini, akan menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk
mendata rumah dan sejumlah infrasruktur rusak akibat gempa di Kecamatan
Mane dan Geumpang. “Kita baru terima informasi dari dua kecamatan (Mane
dan Geumpang) ada rumah dan sarana yang rusak akibat gempa,” kata Kepala
BPBD Pidie, Apriadi SSos, kepada Serambi, Kamis (8/2/2018).
Ia menambahkan, sebenarnya sore kemarin, TRC BPBD Pidie melakukan
pendataan di Mane dan Geumpang. Tapi, karena tidak ada laporan korban jiwa
dan tidak ada warga yang mengungsi, sehingga pendataan dilakukan, Jumat
(9/2) hari ini. “Kita juga telah menghubungi BNPB Pusat untuk memberitahukan
tentang dampak gempa di Mane dan Geumpang,” sebutnya.
Menurutnya, data sementara kerusakan akibat gempa adalah dinding Masjid
Syuhada di Desa Bangkeh, Geumpang rusak, serta tembok
Puskesmas Geumpang mengalami retak. Sementara data rumah rusak
berjumlah empat unit di Desa Bangkeh, tapi pemiliknya belum diketahui. “Kalau
kerusakan rumah dan sarana di Tangse, kita belum menerima laporan. Besok
(hari ini-red), kita turun mendata di tiga kecamatan itu,” ujarnya.



Sementara itu, Dosen Unsyiah, Dr Adli Abdullah yang sedang bertugas
menjemput mahasiswa KKN di Geumpang juga melaporkan dampak gempa di
Kecamatan Geumpang. Antara lain dinding Masjid Syuhada retak, pagar dan
puskesmas rusak, dinding kantor camat dinding rusak, serta 3 rumah di
Gampong Bangkeh Geumpang rusak.
Ayunan gempa yang terasa cukup kuat, kata Adli, membuat warga, termasuk
para mahasiswa KKN yang sedang menggelar rapat di kantor camat, berlarian
ke luar ruangan, menghindari jatuhnya material bangunan.
Sementara itu, Serambi juga menerima sejumlah kiriman foto yang
memperlihatkan kerusakan di beberapa rumah dan rumah toko di Gampong
Bangkeh, Geumpang. Izuarni (40), warga asal Bangkeh Geumpang yang
menetap di Banda Aceh, menyatakan foto-foto tersebut adalah kerusakan
rumah milik Abdullah Hamid, Baktiar, Ahmad, dan Bustami Ismail.
Gempa tektonik
Kepala Stasiun Geofisika Mata Ie Aceh, Eridawati yang dihubungi Serambi
mengatakan, gempa yang terjadi Kamis, 8 Februari 2018, pukul 16.52.47 WIB,
adalah gempa bumi tektonik. Analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi
berkekuatan M=5,1 (Update) terjadi dengan koordinat episenter pada 4,66 LU
dan 96,21 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 23 km arah tenggara
Kabupaten Pidie pada kedalaman 10 km.
Dampak gempa bumi yang didasarkan pada peta tingkat guncangan
(shakemap) BMKG menunjukkan bahwa wilayah yang berpotensi terjadi
guncangan antara lain di Kabupaten Pidie, Aceh Barat, dan Calang pada skala
intensitas II SIG-BMKG (III MMI).
Jika dilihat dari lokasi serta kedalamannya yang dangkal, kata
Eridawati, gempa kemarin merupakan jenis gempa bumi tektonik kerak dangkal
(shallow crustal earthquake) akibat aktivitas Zona Sesar Sumatera (Sumatera
Fault Zone) pada segmen Aceh dengan mekanisme sesar mendatar (strike-slip
fault).
Hingga pukul 17.20 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya
aktivitas gempabumi susulan (aftershock). Kepada masyarakat di sekitar
wilayah Kabupaten Pidie diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh
isu yang tidak jelas sumbernya.
Calang dan Meulaboh
Wartawan Serambi dari berbagai daerah melaporkan, gempakemarin
dirasakan di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, dan Aceh Barat.
Sementara di wilayah lain hanya sebagian kecil warga yang mengaku
merasakan adanya gempa.
Dari Calang, Aceh Jaya dilaporkan, gempa kemarin sempat membuat warga
dan PNS yang sedang bekerja berhamburan keluar kantor dan rumah. “Gempa
membuat kami yang berada di gedung penyelamatan dengan sendirinya
berhamburan ke luar dari Kantor BPBK,” kata Ismail, Kabid Pencegahan dan
Kesiapsiagaan BPBK Aceh Jaya.
Ismail mengatakan, warga yang berdekatan dengan kantornya juga ke luar dari
rumah. “Sejauh ini belum ada kerusakan bangunan dan korban jiwa



akibat gempa tersebut dan suasana sudah mulai tenang dan aman,” jelas
Ismail.
Dari Meulaboh, Aceh Barat, hingga tadi malam, juga belum ada laporan
kerusakan dampak dari gempa. Aktivitas warga di tempat keramaian, termasuk
di RS Cut Nyak Dhien, juga berjalan normal.
Beberapa saat setelah gempa, Tim TRC (tim rescue) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat langsung menurunkan
sejumlah personel memantau perkembangan. Termasuk kondisi laut serta
pada lokasi keramaian. “Meski warga sempat terkejut. Tapi aktivitas warga
normal. Tidak ada warga yang berlarian,” kata tim TRC Kismar Turangga.
Kepala BPBD Aceh Barat T Syahluna Polem mengatakan tim BPBD masih
terus menghubungi ke kecamatan untuk didata atau dicarikan informasi
dampak gempa. “Harapan kita tidak ada laporan korban jiwa atau kerusakan.
Sejauh ini kita masih terus memantau,” kata Syahluna ketika dihubungi Serambi
kemarin.
Sementara itu Camat Sungaimas Zakaria ditanyai terpisah kemarin
mengatakan sejumlah warga wilayahnya sempat terkejut, namun tidak panik.
Ada yang mengaitkan gempadengan sebuah gunung api di Geumpang Pidie.
Karena Kecamatan Sungaimas merupakan kecamatan yang berbatasan
dengan Pidie. “Sejauh ini tidak ada laporan kerusakan atau hal lain. Warga
hanya terkejut ketika gempa,” kata Zakaria.(naz/nal/awi/c45/riz)
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