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Suatu pagi di Pulau Simeulue. Sebuah pulau yang terletak 176 kilometer 
dari lepas pantai barat kota Meulaboh, Nanggroe Aceh Darussalam. 

68340 ^ui 
VLAA 



Diantara anak-anak itu tampak-
Fachri dan Hanafi terli i iat sedang 
asyik bermain gasing 

Mereka ditemani oieli Aminah 
dan Sit i , kedua sahabat mereka 
yang asyik bersenda gurau di 
atas sebuah batu besar 
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Hoi, teman-
teman. 

Ayo lekas 
mandiü 

lya. 
Nanti kalian ter 

lambat mem-
bantu ibu Ami di 

ladangnya 

' ' : ^ > 

Huh, terserah 
kalian saja!" 

h^' 

rK 

Kalian duluan 
sajalah, biar kami 

.bermain di sini seben-
tar lagi. 

Yaa, 
hari masih pagi. 
Kami masih ingin 

cari ikan dulu. 

Sudahlah, biarkan 
mereka bermain. Nanti 

juga mereka akan dima-
rahi pa'Cik... 
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Beberapa menit kemudian, ketika gempa telah berhenti. 

Banyak rumah-rumah penduduk roboh tidak kuat menahan getaran gempa 



Kamu tidak mendengar 
orang-orang berteriak 
SMONG*? Itu t a n d a n y a ^ ^ ^ 
kita hams^egera ' a rk 'T^—-~- , ^^ 
ke /^^Êibukitü \ S ^ „ ^ ^ 

a 

i ^ \ ^ 

'^Memangnya 
ada apa dengan 
SMONG? 

"•^ 

Smong itu adalah gelombang 
besarü gelombang besaryang] 
sudah diceritakan oleh nenek^ 
moyang kita turun temurun!!^ 

/Smong akan muncul 
bi laadagempa!! 

Gelombang besar?? 
aku tidak percaya!! 

± ^^/ 

Mana ! (> 
buktinya?? V ^ ^ " ^ 
memangnya ada 
tanda-tanda akan, 
muncul smong??. 

''Coba kamu lihat! 
Pantai itu suruttiba-tiba!! 
Itulah tanda munculnya smong!! 

•yc 

>i. 

^ 
^ ^ ^ 

P4L 

y/ 

SMONG adalah bahasa daerah Simeulue untuk Tsunami 
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Gempa bumi berkekuatan besar yang dibarengi dengan gelombang Tsunami 
telah memporak-porandakan pulau Simeulue ini. 



Pergerakan ini mengakibatkan salah satu lempeng yang patah turun ke 
bawah, mengakibatkan perubahan bentuk dan terbentuknya celah di laut 
yang terkadang diiringi dengan gempa bumi. Indonesia berada di tengah 
empat benua, mengakibatkan posisi geografis Indonesia berada di antara 

garis batas lempengan benua yang mengelilinginya. 

PETA KEJADIAN TSUNAMI Dl INDONESIA 

4^^ : Daerah Persipggungan antar Lempeng 

Persinggungan lempeng benua yang saling bergerak ini mengakibatkan kondisi 
alam Indonesia rawan gempa tektonik maupun gempa vulkanik 
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Berdasarkan pengamatan tersebut, gempa barusan 
terjadi di wilayah lautdalam yang tidak jauh dari pulau 
ini. Gempa ini menurut catatan alat gempa berkekuatan 
9 skala richter, yang termasuk gempa yang dahsyat. 
Gempa ini akibat patahan dari lempeng benua yang 
bergerak dan bertumbukan. Patahan ini mengakibatkan 
terbentuknya celah di dasar laut, sehingga terisi oleh 
sebagian air laut 



•"4^^ 

Gelombang-gelombang tersebut 
datang beruntun dengan kecepatan 400-

800 km perjam di laut dalam dengan jarak 
interval 5-10 menit dan akan terus terjadi 

sampai energi yang menyebabkan 
tsunami tersebut habis. Kecepatan gelombang 

tsunami makin berkurang bila 
sudah mendekati pantai akibat 
pergesekan dengan dasar laut 
yang semakin dangkal. 
Tingginya gelombang Tsunami bisa 

mencapai puluhan meter 

Salah satu penyebab 
terjadinya tsunami 

adalah bila terjadi tanah 
longsor di dalam laut. 
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Selain itu 
tsunami juga bisa 
muncul disebab-
kan oleh ietusan 

gunung d 
bawah laut 

Jika ada di pantai dekat laut dan merasa ada 
guncangan gempa bumi, segera cari tempat 
yang tinggi. Jangan tunggu peringatan 
tsunami datang. 

Jauhi sungai yang mengalir ke laut. Sungai 
sering menjadi jalur ombak 

iapkan barang keperluan darurat seperti 
akanan, obat-obatan ringan, selimut, air, 

radio, dan lampu senter pada saat evakuasi 

aat gempa terjadi dan berada di dalam 
umah, berlindunglah di bawah meja yang 

kokoh sampai gempa tidak terasa, baru 
berlari ke luar. 

sunami bukan tontonan, jadi jangan habis-
:an waktu untuk menonton kedatangan 

ombak, tapi langsung berlari 

angunan beton tinggi, seperti hotel, bisa 
'menjadi tempat berlindung saat tsunami 
datang. 

Jika berada di perahu, jangan kembali ke 
dermaga. Jika mungkin, arahkan perahu ke 
laut dalam 
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SelaJn itu juga diperlukan suatu 
pembangunan kembali desa-desa kita yang 

tentunya harus ramah lingkungan. 

\ 

Caranya adalah dengan menanam kembali hutan-
hutan bakau yang mampu meredam ombak besar, 
serta membuat tambak di sepanjang pesisir pantai 

agar dapat menampung air yang 
melimpas ke pantai 

Sebaiknya kita juga membangun kembali 
rumah-rumah yang bangunannya tegak lurus 
dengan pantai sehingga memperkecil 
tekanan yang menghantam bangunan 
Sebaiknya dibuat rumah panggung 
dengan atap iimasan dan -^ 
menggunakan pondasi ^ 
menerus. 

^0 * 

M ^ 

SHELTER/Ruang 
Terbuka Hijau 

kawasan perumahan 

sabuk hijau 
Selain hutan bakau (mangrove), periu juga untuk 
membangun hutan pantai, yang terdiri dari pohon 
pohon waru dan cemara. Hutan-hutan ini mampu 
juga untuk meredam ombak tsunami. Fungsinya, 
bila terjadi tsunami, hutan-hutan yang didepan 
akan roboh dan langsung ditahan oleh hutan-
hutan yang dibelakang, sehingga akan 
membentuk seperti bendungan yang akan 
meredam ombak tsunami masuk ke 
perumahan penduduk. 
Selain itu, ekosistem hutan pantai 
akan menimbulkan gumuk (dune) 
yang berfungsi mencegah 
genangan tsunami. 



Akujuga tidak 
tahu bagaimana 

nasib kedua 
orangtuaku. Seka-
rang yang bisa kita 

lakukan adalah 
membantu yang 

terluka. Nanti bila 
tsunaminya surut, 
kita turun ke bukit 

untuk mencari 
mereka 
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SI... Sitiii? Aminaah! 

A m i n a h l ' i -

1 

:5fe 
Sitl!' 

vO* 

Aku takut, Mi 
Saat tsunami datang, aku lari ketakutan 

Untunglah pa'Cik menggendongku dan meny-
uruhku untuk berpelukan pada sebatang 

pohon kelapa yang masih berdin 

Pa'Cik hanyut 
terbawa ombak 

besan 

P) 

/ 

_r_2j 

-^ 

iprc 
.111 j © -

Lalu Ayahku di 
mana'? Beliau ikut 
berpegangan pada Ih 

pohon itu juga'? 

Ayaahh. 
tiiidaaak. 

\n 

^ 

fF 

Irinalilal' i... 
wa innaiiai 

rojiiiunj 



Sudah, sudah. Yang 
tiada, biarkanlah.Kita 

doakan saja agar mereka 
dapat istirahat dengan 

tenang. 
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Keesokan harinya, sehari setelah gempa dan badai tsunami menerjang, ] 
kepaia warga mengumpulkan para penduduknya yang masih hidup. ^ * 

y 
Untuk para nelayan, 

silahkan berlayar lagi 
mencari ikan di sana. 

Bagi para petani, 
L.kembalilah bercocok^ 

tanam lagi. 

Ayo kita bangun 
desa ini lagi, demi 

kesejahteraan bersama j 
dan demi masa depan^ 

anak-anak kita. 

J. 

-J_r^^ 

^ t e 

^ ^ ^ ^ ^ 

W^^ ^âE5 
1/ 
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