Bali Diguncang Gempa 5,3 SR

BMKG mencatat gempa 5,3 SR berpusat di
9.42 Lintang Selatan, 115.41 Bujur Timur
atau sekitar 78 kilometer Barat Daya
Klungkung, Bali, Kamis (15/11). (Foto:
LintasMedan/dok)
Bali, 15/11 (LintasMedan) – Gempa bumi dengan magnitudo 5,3
skala Richter (SR) mengguncang Bali yang terjadi sekitar pukul
01.23 Wita, Kamis dini hari dan tidak berpotensi tsunami.
Berdasarkan informasi dari situs resmi Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pukul 01.23
Wita.
Koordinat gempa berada pada 9,42 lintang selatan (LS) dan
115,41 bujur timur (BT)
Pusat gempa berada di darat, 78 kilometer (km) barat daya
klungkung. Pusat gempa ini ada di kedalaman 20 km.
Sejumlah warga salah satunya di Desa Batubulan, Gianyar,
keluar rumah menyadari getaran gempa yang berlangsung beberapa
detik itu.

Beberapa warga setempat kemgeudian kembali ke dalam rumah
masing-masing beberapa saat setelah situasi dinilai aman.
Pada saat bersamaan ketika terjadi gempa, sejumlah wilayah di
Denpasar, Gianyar dan sekitarnya tengah diguyur hujan deras.
(LMC-03/AN)

Padang Sidempuan
Gempa 5,5 SR

Diguncang

Medan,
14/7
(LintasMedan)
–
Gempa
bumi
berkekuatan
5,5
pada Skala Richter
(5 SR) mengguncang
wilayah Kota Padang
Sidempuan, Provinsi
Sumut, pada Jumat
pagi.
Laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) mencatat gempa bumi di Padang Sidempuan terjadi pada
pukul 08. 25 WIB berpusat di darat pada kedalaman 10 kilometer
dan diperkirakan berasal dari sesar.
Setelah gempa berkekuatan 5,5 SR, getaran kembali terjadi
dengan skala 3,4 SR.
Getaran gempa yang berlangsung sekitar 20 detik tersebut
sempat membuat sejumlah warga setempat panik dan berhamburan
keluar rumah.

Berdasarkan peta gempa yang dirasakan itu, intensitas gempa di
pusat gempa sekitar V -VI MMI (sedang hingga kuat) dengan
sebaran tidak luas. Di Aekgodang IV MMI (ringan).
“Gempa dirasakan kuat selama 20 detik. Masyarakat panik dan
berhamburan ke luar rumah. Atap rumah bergetar cukup keras.
Perabotan rumah berbunyi dan bergoyang. Belum ada laporan
kerusakan dan korban jiwa,” kata Kepala Pusat Data Informasi
dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo
Purwo Nugroho lewat keterangan tertulisnya.
Selain itu gempa juga dirasakan sedang di Kabupaten Padang
Lawas dan Padang Lawas Utara selama 20 detik yang membuat
masyarakat berhamburan keluar rumah.
Di Kabupaten Tapanuli Selatan gempa dirasakan kuat selama
15-20 detik dan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau,
juga dirasakan sedang selama 10 detik.

gempa

“Sementara, di Kota Medan, gempa tidak dirasakan,” ujarnya.
Posko BNPB masih terus memantau dampak gempa. Petugas BPBD dan
aparat setempat masih melakukan pemantauan dampak gempa di
lapangan. Perkembangan dampak gempa akan disampaikan lebih
lanjut.
(LMC-04)

