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Kata Pengantar 

 

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun  Buku 

Perdana dengan judul 5 Mitos Bencana Alam Yang 

Terbantahkan 

Memahami fenomena alam tidak lepas dari 

kajian ilmiah, namun kadangkala ketidaktahuan kita 

tentang fenomena bencana alam membuat spekulasi 

bermacam macam ditengah masyarakat kita. Maka 

dalam buku ini berusaha mengungkap kebenaran 

dengan mematahkan beberapa mitos sesat dan 

memberikan penjelasan secara ilmiah dari berbagai 

sumber mengenai hal ini 

Penulis menyadari akan kekurangan dalam 

penyusunan buku ini, oleh karena saran dan kritik 

dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk 

yang lebih baik. 

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih 

kepada nulisbuku.com, yang membantu dalam 

menerbitkan buku ini. Semoga buku ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi 

pembaca. 

 

Dimas Bambang Sukmana Putra 
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Ucapan Terimakasih: 

 

 Penulis ucapkan segala terima kasih atas 

tersusunnya dan terbitnya buku ini, terutama admin 

Nulisbuku.com yang bersedia menerbitkan buku ini, 

dan kepala Stasiun Pengamatan Geofisika Ternate, 

Bapak Suwardi, S.Si atas dukungannya hingga 

terbitnya buku yang berjudul “5 Mitos Bencana Yang 

Terbantahkan” tak lupa bagi Istriku tercinta 

Dr.Aisyah Yuniarti, S.SosI, M.S.I yang senantiasa 

membantu dalam tersusunnya buku ini. Tak lupa 

kawan kawan kerja di Stasiun Geofisika Ternate, Pak 

Ramly, Bu Oty, Lutfi, Mas Heri, Rizal, Andryani, 

Ajeng, Warsita, Sahwi, Ratna. Dan kawan kawan 

yang sedang berjuang dalam studi Basri, indah, asyer, 

Taufan dan tio. 

 Tak lupa saya sampaikan rasa hormat saya 

kepada blogger yang tidak dapat saya sebutkan satu 

persatu mengenai refrensinya yang kemudian saya 

cuplik dalam buku ini 
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Pendahuluan 

 

 Masyarakat kita banyak kita temui adanya 

mitos yang berkembang dimasyarakat, entah mitos 

traditional yang dibawa oleh para leluhur (biasanya 

disampaikan oleh orang tua atau kakek nenek kita, 

mitos merupakan kearifan lokal penduduk setempat, 

biasanya sesuai dengan istilah lain lading lain 

belalang, lain daerah lain juga mitosnya, terkadang 

ada kalanya mitos itu berguna bagi kita dalam 

kehidupan sehari hari walaupun tidak nyambung 

dengan akal logika kita, misalnya mitos tentang 

menyapu harus sampai bersih, kalau tidak entar dapat 

suami berewokan, Ok sekilas bagi kita generasi 

modern, ini sama sekali tidak nyambung, apa 

hubunganya antara nyapu dan suami yang 

berewokan?? Namun dengan mitos ini kita diajarkan 

mengenai kebersihan tempat tinggal kita, kemudian 

ada juga mitos yang sangat dipegang sebagian orang 

diwilayah jawa tengah dan Jogyakarta, yaitu mitos 

bahwa kita dilarang main hujan hujanan, klo kena air 

hujan bisa sakit, ini juga sangat terdengar aneh, kan 

air hujan merupakan air suling alami dari alam, 

kemudian ada yang berpendapat bahwa ketika hujan 

pertama akan membawa bibit penyakit dari udara, 

sehingga barangsiapa yang terkena air hujan maka 

dia akan sakit, dan ini juga benar benar terjadi pada 

sebagian orang yang percaya, hingga dia dewasa 
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akan mengalami hal itu, namun diwilayah lain yang 

tidak ada mitos seperti itu maka anak kecil sudah 

terbiasa dengan main dibawah guyuran hujan,   

Banyaknya mitos ini juga berlaku pada 

wilayah dengan intensitas bencana alam yang tinggi, 

mungkin ini terjadi ketika dahulu orang yang terkena 

imbas dari bencana alam tersebut berpikir bagaimana 

bencana alam bias terjadi, dan pada saat itu dengan 

ilmu pengetahuan yang terbatas dijelaskanlah dengan 

hal hal cukup memuaskan masyarakat pada saat itu, 

namun dengan berkembangnya pengetahuan modern 

kita bisa benar benar memahami bagaimana 

sebenarnya mekanisme bencana itu terjadi, namun 

ada kearifan lokal yang sengaja dipelihara hingga 

kini dalam upaya mitigasi bencana, misalnya Smong, 

yaitu mitos dari penduduk simelue bahwa ketika  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tsunami Aceh 26 Desember 2004 
Sumber: http://faktamahasiswa.blogspot.com 

 

http://faktamahasiswa.blogspot.com/


 

8 

penduduk merasakan goyangan Gempa maka 

penduduk akan lari menuju perbukitan dan mereka 

percaya bahwa air akan naik ke daratan. Sungguh 

luar biasa kearifan ini yang kemudian 

menyelamatkan sebagian besar penduduk Pulau 

Simelue saat Tsunami dasyat tahun 2004 di Nangroe 

Aceh Darussalam, Kearifan lokal ini kemudian 

menjadi contoh adanya evakuasi mandiri saat 

terjadinya tsunami. Kita memahami bahwa rata rata 

jarak episenter gempa dengan garis pantai sangatlah 

berdekatan, dan jika terjadi bencana tsunami maka 

rata rata ETA ( Estimate Time Arrival) yaitu 

perkiraan tiba gelombang Tsunami kurang dari 15 

menit, waktu inilah yang disebut sebagai golden time, 

dimana adalah waktu yang tersedia untuk masyarakat 

pesisir pantai menyelamatkan diri dari ancaman 

ombak pembunuh yang bernama tsunami itu, “ ah 15 

menit adalah waktu yang cukup buat menyelamatkan 

diri.”  Ok benar memang itu cukup jika pada saat 

guncangan gempa selesai, kita langsung pergi keatas 

perbukitan atau ketempat yang lebih tinggi, namun 

BMKG memerlukan waktu maksimal 5 menit untuk 

menentukan adanya ancaman tsunami ataukah tidak, 

jadi waktu tinggal 10 menit, setelah itu informasi 

akan disebar ke seluruh penjuru negeri dengan media 

massa elektronik, email, sms, fax, dan diterima oleh 

instansi terkait didaerah dan dilakukan evakuasi 

untuk penduduk dengan ancaman serius, nah saat 

inilah muncul masalah, bagaimana jika daerah 

tersebut minim informasi dan komunikasi, apa yang 

harus mereka lakukan, saat inilah evakuasi mandiri 
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ala penduduk simelue sangat dibutuhkan. Tidak 

selamanya mitos dalam era pengetahuan modern 

diabaikan begitu saja, cukup banyak sekali mitos 

yang ada pada masyarakat kita. Dan penulis tidak 

mungkin mengungkap satu per satu mitos, karena 

keterbatasan pengetahuan penulis dalam mitos yang 

berada di negeri kita yang tercinta ini, namun ada 

beberapa mitos yang menurut penulis perlu dibantah, 

dan setidaknya ada beberapa mitos yang harus 

dijelaskan kepada masyarakat luas, yang pertama 

adalah tsunami Aceh yang dikarenakan teknologi 

harp milik USA, kedua suatu mitos mengenai 

Gunung Merapi dijawa tengah karena akibat mitos ini 

banyak orang telah menjadi korban keganasan 

Gunung Merapi, ketiga adalah mitos Awan Gempa 

yang disinyalir merupakan tanda tanda akan adanya 

gempa besar, ke empat adalah mitos ramalan suku 

maya bahwa kiamat akan terjadi pada 2012 lalu, dan 

yang terakhir adalah fenomena Supermoon yang 

disinyalir sebagai pemicu gempa Jepang tahun 2011 

lalu. 

  

 

 

 

 


