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Tsunami (dalam Bahasa Jepang: 津 波 ; tsu = pelabuhan, nami = gelombang, secara harafiah berarti
"ombak besar di pelabuhan") adalah perpindahan badan air yang disebakan oleh perubahan permukaan
laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa
bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau
hantaman meteor di laut. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Tenaga yang dikandung
dalam gelombang tsunami adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelajuannya.

Tsunami Early Warning System (TEWS) adalah komponen atau sistem untuk mendeteksi tsunami. Terdiri
dari dua komponen penting: 1) komponen pendeteksi tsunami, dan 2) sistem komunikasi ketika sudah
mendapatkan estimasi kapan akan terjadinya tsunami maka akan bermanfaat jika disampaikan ke
masyarkat.

Beberapa peralatan untuk mendeteksi gempa yaitu seismometer (sensor gempa bumi) telah disebarkan
di beberapa daerah pulau Jawa. Gempa bumi dideteksi oleh sensor gempa bumi, kemudian datanya
secara real time akan dikirim melalui satelit ke pusat analisa data seperti BMKG sebagai badan yang
bertanggung jawab. Dalam waktu lima menit BMKG harus dapat merilis informasi gempa yang akan
dikirim ke masyarakat apakah berpotensi tsunami atau tidak. BMKG akan terus memantau peralatan-
peralatan untuk mendeteksi gelombang tsunami yang tersebar dibeberapa perairan Indonesia. Dalam
sistem informasi terdapat beberapa lapis, lima menit pertama adalah pesan estimasi ancaman apakah
gempa tersebut bisa berpotensi stunami atau tidak yang biasanya ditentukan oleh beberapa parameter
seperti magtitutnya sejumlah tujuh atau di atas tujuh, gempa berupa gempa dangkal atau dibawah
100km, dan gempa terjadi di wilayah perairan. Lima menit berikutnya akan dilengkapi estimasi daerah
mana saja yang terncam dengan estimasi waktu dan tingkat peringatannya apakah siaga, awas, atau
waspada tergantung perubahan magnitut dan kedalaman atau perubahan data yang lebih banyak. Pesan
ketiga, BMKG akan memantau sejauh mana gelombang stunami bergerak dan dalam ketinggian berapa
sesuai dengan sensor yang dikirimkan dari perairan. Ancaman tsunami biasanya akan diprediksi dalam
waktu dua jam dari daerah terakhir yang mengalami gempa. TV atau radio digunakan untuk
penyampaian pesan kepada masyarakat dengan arahan yang jelas sesuai instruksi.

InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) merupakan proyek nasional yang dimulai beberapa
tahun lalu dengan melibatkan berbagai institusi dalam negeri di bawah koordinasi Kementrian Negara
Riset dan Teknologi (KEMENRISTEK) melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(www.inatews.bmkg.go.id). Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia misalnya memperbaiki
beberapa parameter seperti keadaan tanah adalah untuk mendapatkan data yang baik. Pemerintah di
daerah sudah membangun tempat untuk evakuasi seperti di Aceh dan Bengkulu. Beberapa daerah
sudah merencanakan bangunan tinggi di dekat pantai seperti di Serangan, Selatan Bali dan daerah
pariwisata lainnya.
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Masuk dalam wilayah cincin api, tak menutup kemungkinan bahwa tsunami bisa terjadi kapan saja di
Indonesia. Oleh karena itu adanya sistem peringatan dini tsunami (TEWS) menjadi hal yang penting
untuk dikembangkan. Saat ini Indonesia sudah mengembangkan sistem peringatan dini tsunami. Sistem
ini digunakan untuk mendeteksi terjadinya tsunami kemudian untuk memberikan peringatan kepada
masyarakat. Beberapa kolaboresi badan besar nasional dan kerjasama international bersama Jepang,
Amerika, dan Jerman untuk membangun sistem dari hulu ke hilir dan training SDM untuk penyampaian
informasi yang lebih baik.


