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I. PENDAHULUAN

Yogyakarta dan Jawa Tengah diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan 5,9 SR
selama 57 detik pada pukul 05.54 WIB. Gempa susulan terjadi pada pukul 06:10 dan
11:22 WIB. Pusat gempa berada di sekitar 25–49 km di selatan Kota Yogyakarta pada
kedalaman 17,1 km.

Gempa bumi tektonik yang terjadi di Jogja-Jateng pada Sabtu pagi 27 Mei 2006 itu,
telah menghancurkan ribuan rumah penduduk, kantor dan bangunan lain. Selain itu
juga merenggut sekitar 5000 jiwa lebih yang kebanyakan terdiri dari anak-anak dan
manula.

Kejadian Gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah sangat ironis dikarenakan setelah
beberapa saat terjadi gempa, tak ada informasi apapun dari pemerintah dan tak lama
kemudian muncul isu tsunami, sehinga banyak orang berlarian. Tak ada satu tokoh
pun yang menenangkan warga bahkan Gubernur DIY sekali pun, hanya masyarakat
yang justru bergerak. Akhirnya ketidakpercayaan muncul juga karena pengalaman
bahwa pemerintah dan elite politik selalu mengambil keuntungan dari bencana.

http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_Bumi_Yogyakarta_Mei_2006
http://id.wikipedia.org/wiki/Skala_Richter
http://id.wikipedia.org/wiki/WIB
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Kilometer
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Penafsiran bencana akhirnya dipakai masyarakat untuk menfsirkan siapa sebenarnya
pemimpin mereka. Bencana ini mengandung banyak dimensi, bukan hanya kejadian
alam semata, namun juga kultural dan politik. Apalagi orang Yogyakarta mempunyai
perangkat untuk menafsirkan tanda-tanda alam secara berbeda.

Orang-orang yang mempertahankan cerita dan tempat lama kerap dinilai tidak
modern. Misalnya polemic alun-alun yang waktu itu hendak dibangun basement.
Yang tidak setuju lantas dikatakan tidak modern, padahal faedah dari cerita itu
sebenarnya adalah untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Bagi
masyarakat Yogyakarta, keseimbangan antara manusia dan alam yang dijelaskan
dengan pendekatan mitis akan terasa mendarah daging.

Banyak orang mengatakan problem pemerintah dalam menangani bencana antara lain
mereka tidak menggunakan system dan tim yang professional dalam penanganan
bencana. Kesalahan sudah terjadi sejak pemerintah mengatur penanganan dengan
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional
Penanganan Bencana Alam. Hal ini memaksa Gubernur, Bupati, Camat hingga Lurah
untuk memimpin penanganan bencana yang belum tentu mereka pahami.

Penanganan bencana dan pemberian bantuan harus dilakukan dengan cepat dan tepat.
Pengananan bencana baiknya diserahkan kepada mereka yang memang ahli
dibidangnya, misalnya tim SAR yang sudah terlatih atau anggota TNI atau Polri yang
punya pengalaman training disaster management.

II. GEMPA BUMI

Bumi adalah planet ketiga dari sembilan planet dalam Tata Surya. Diperkirakan
usianya mencapai 4,6 milyar tahun. Jarak antara Bumi dengan matahari adalah 149.6
juta kilometer atau AU (ing: astronomical unit). Bumi mempunyai lapisan udara
(atmosfer) dan medan magnet yang disebut (magnetosfer) yang melindung permukaan
Bumi dari angin matahari, sinar ultra ungu, dan radiasi dari luar angkasa. Lapisan
udara ini menyelimuti bumi hingga ketinggian sekitar 700 kilometer. Lapisan udara
ini dibagi menjadi Troposfer, Stratosfer, Mesosfer, Termosfer, dan Eksosfer.

Kerak bumi lebih tipis di dasar laut yaitu sekitar 5 kilometer. Kerak bumi terbagi
kepada beberapa bagian dan bergerak melalui pergerakan tektonik lempeng (teori
Continental Drift) yang menghasilkan gempa bumi.

Gempa bumi adalah getaran yang terjadi dipermukaan bumi. Gempa bumi biasa
disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi). Kata gempa bumi juga
digunakan untuk menunjukkan daerah asal terjadinya kejadian gempa bumi tersebut.
Bumi kita walaupun padat, selalu bergerak, dan gempa bumi terjadi apabila tekanan
yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar untuk dapat ditahan.

Gempa yg terjadi disebut sebagai disaster yg asli katanya berasa dari "dis" dan "star"

Gempa bumi terjadi setiap hari di bumi, namun kebanyakan kecil dan tidak
menyebabkan kerusakan apa-apa. Gempa bumi kecil juga dapat mengiringi gempa
bumi besar, dan dapat terjadi sesudah, sebelum, atau selepas gempa bumi besar
tersebut.

http://id.wikipedia.org/wiki/Planet
http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_Surya
http://id.wikipedia.org/wiki/Milyar
http://id.wikipedia.org/wiki/Tahun
http://id.wikipedia.org/wiki/Matahari
http://id.wikipedia.org/wiki/Kilometer
http://id.wikipedia.org/wiki/Atmosfer
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetosfer&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Angin_matahari
http://id.wikipedia.org/wiki/Troposfer
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stratosfer&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesosfer&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Termosfer&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Eksosfer&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerak_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tektonik_lempeng
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Continental_Drift
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Continental_Drift
http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerak_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
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Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan Pengukur Richter.
Gempa bumi dibagi ke dalam skala dari satu hingga sembilan berdasarkan ukurannya
(skala Richter). Gempa bumi juga dapat diukur dengan menggunakan ukuran Skala
Mercalli.

A. Ulasan Sejarah Gempa

Menurut para ahli bumi ini batuan dasar (atau dikenal dengan nama Basement) di
Pulau Jawa terbentuk antara tahun 70-35 juta tahun sebelum masehi. Batuan ini
tersusun oleh batuan malihan (matamorfik), serta batuan beku.

Pada tahun 20 juta tahun sebelum masehi, zona tubrukan lempeng Australia dengan
lempeng Asia terkunci dan menyebabkan menunjamnya lempeng Australia dibawah
lempeng Asia. Penunjaman ini yg berlangsung hingga sekarang dan menyebabkan
munculnya gunung-gunung api disebelah barat Pulau Sumatra dan juga sebelah
selatan Pulau Jawa.

Pulau Jawa dan Sumatra merupakan daerah gempa tapi jangan takut, tidak semua
gempa-gempa ini kita rasakan. Gempa-gempa dengan kekuatan besar diatas 5 SR
tidak akan terasa dipermukaan jika terjadinya jauh didalam bumi sana. Hanya alat-alat
saja yang mencatatnya.

Gempa dan juga letusan gunung api merupakan kegiatan yg bersifat "seketika" atau
mendadak dan dipicu oleh sebuah "trigger" berupa perubahan kecil. Gunung api
mungkin didahului dengan gejala-gejala lain sebelum benar-benar erupsi (meletus),
baik erupsi effusive (seperti aktifitas Gunung Merapi) maupun eksplosif (meletusnya
Pinatubo, atau Krakatau dan Tambora). Namun gempa sangat sulit diprediksi dan
gempa bersifat lebih mendadak ketimbang Gunung Api. Akan tetapi keduanya sangat
dipengaruhi oleh kondisi grafitasi bumi pada saat itu.

Banyak penelitian yg memperlihatkan adanya hubungan antara terjadinya gempa-
gempa besar dengan pasang surut (tide). memang tidak selalu kondisi pasang-surut
maksimum menyebabkan terjadinya gempa. hanya saja pada saat bulan purnama atau
bulan mati peluang terjadinya gempa sangat besar.

Bulan sangat mempengaruhi pasang surut. Pasang surut ini tentu saja mempengaruhi
gaya gravitasi bumi dan merubah berat benda. Teori terjadinya gempa sering disebut
"elastic rebound" atau proses pelentingan. Seperti ketapel bila dilepas maka kareat
akan melentingkan batu didalamnya. Sama juga dengan gempa akibat tekanan
pergeseran lempeng tektonik yg tertahan maka efeknya seperi karet yg tertahan. Nah
penahan ini sangat dipengaruhi oleh beratnya sendiri, dimana berat benda tentunya
tergantung dari grafitasinya.

Kenalilah gempa sebagai fenomena dan kejadian alam biasa, kenalilah dia, selidiki
dia, bertanyalah dengan alam, bacalah dalam catatan alamnya yang berupa runtuhan-
runtuhan akibat proses kegempaan, kenalilah rekamannya dalam catatan pohon,
dalam koran, kenalilah perilakunya, dimana saja gempa ini berada sehingga kita hidup
damai bersamanya.

http://id.wikipedia.org/wiki/Skala_Richter
http://id.wikipedia.org/wiki/Skala_Mercalli
http://id.wikipedia.org/wiki/Skala_Mercalli
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B. Penyebab terjadinya gempa bumi

Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh
tekanan yang dilakukan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu
kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan dimana tekanan tersebut tidak
dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itu lah gempa bumi akan
terjadi.

Gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempengan lempengan tersebut. Gempa
bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempengan kompresional dan
translasional. Gempa bumi fokus dalam kemungkinan besar terjadi karena materi
lapisan litosfer yang terjepit kedalam mengalami transisi fase pada kedalaman lebih
dari 600 km.

Beberapa gempa bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan magma di dalam
gunung berapi. Gempa bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan terjadinya letusan
gunung berapi. Beberapa gempa bumi (namun jarang) juga terjadi karena
menumpuknya massa air yang sangat besar di balik dam, seperti Dam Karibia di
Zambia, Afrika. Sebagian lagi (jarang juga) juga dapat terjadi karena injeksi atau
akstraksi cairan dari/ke dalam bumi (contoh. pada beberapa pembangkit listrik tenaga
panas bumi dan di Rocky Mountain Arsenal.

Terakhir, gempa juga dapat terjadi dari peledakan bahan peledak. Hal ini dapat
membuat para ilmuwan memonitor tes rahasia senjata nuklir yang dilakukan
pemerintah. Gempa bumi yang disebabkan oleh manusia seperti ini dinamakan juga
seismisitas terinduksi

C. Tipe gempa bumi

1. Gempa bumi tektonik

Gempa bumi tektonik disebabkan oleh perlepasan tenaga yang terjadi karena
pergeseran lempengan plat tektonik seperti layaknya gelang karet ditarik dan
dilepaskan dengan tiba-tiba. Tenaga yang dihasilkan oleh tekanan antara batuan
dikenal sebagai kecacatan tektonik.

Lempeng tektonik adalah segmen keras kerak bumi yang disokong oleh magma di
bawahnya. Sehingga menyebabkan lempeng tektonik ini bebas untuk menggesek satu
sama lain. Pergerakan antara lempeng tektonik ini tidak berjalan secara perlahan-
lahan.

Sebaliknya pergeseran antara tanah dan batu yang membentuk lempeng tektonik
menyebabkan pergeseran itu berjalan tersentak-sentak. Pergerakan inilah yang
menyebabkan terjadinya gempa bumi.

Daratan dan juga dasar lautan akan secara perlahan-lahan dibawa ke arah kedudukan
baru apabila lempeng beralih. Batas lempeng ditandai oleh lingkaran gempa bumi dan
rangkaian gunung berapi.

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gempa_bumi_fokus_dalam&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transisi_fase&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Magma
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dam&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dam_Karibia&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Zambia
http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rocky_Mountain_Arsenal&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_nuklir
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Seismisitas_terinduksi&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Plat_tektonik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerak_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Magma
http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapi
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2. Gempa bumi gunung berapi

Gempa bumi gunung berapi terjadi berdekatan dengan gunung berapi dan mempunyai
bentuk keretakan memanjang yang sama dengan gempa bumi tektonik. Gempa bumi
gunung berapi disebabkan oleh pergerakan magma ke atas dalam gunung berapi, di
mana geseran pada batu-batuan menghasilkan gempa bumi.

Ketika magma bergerak ke permukaan gunung berapi, ia bergerak dan memecahkan
batu-batuan serta mengakibatkan getaran berkepanjangan yang dapat bertahan dari
beberapa jam hingga beberapa hari.

Gempa bumi gunung berapi terjadi di kawasan yang berdekatan dengan gunung
berapi, seperti Pergunungan Cascade di barat Laut Pasifik, Jepang, Dataran Tinggi
Islandia, and titik merah gunung berapi seperti Hawaii.

III. BANTUAN KEMANUSIAAN JOGJA-JATENG

A. Wilayah Bantul

Kabupaten Bantul, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bantul. Kabupaten ini berbatasan dengan
Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di utara, Kabupaten Gunung Kidul di timur,
Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di barat. Obyek wisata
pantai Parangtritis terdapat di wilayah kabupaten ini.

Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan
kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Bantul, sekitar 11 km sebelah selatan
Kota Yogyakarta. Kampus Institut Seni Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta terletak di kabupaten ini. Beberapa perguruan tinggi lain juga melakukan
pembangunan kampusnya di wilayah kabupaten Bantul, antara lain Institut Sains &
Teknologi Akprind Yogyakarta.

Bagian selatan kabupaten ini berupa pegunungan kapur, yakni ujung barat dari
Pegunungan Sewu. Sungai besar yang mengalir diantaranya Kali Progo (membatasi
kabupaten ini dengan Kabupaten Kulon Progo, Kali Opak, Kali Tapus, beserta anak-
anak sungainya.

B. Kesetiakawanan Sosial

Untuk kesekian kalinya, bencana menjadi pemicu bangkitnya kesetiakawanan sosial.
Setelah beberapa waktu lalu kita melihat bersatunya masyarakat dunia untuk bersama-
sama menolong saudara-saudara kita yang dilanda bencana tsunami di Aceh dan
Sumut, kini kita melihat semangat yang sama muncul saat orang-orang dari seluruh
dunia beramai-ramai menolong korban gempa bumi di Yogya dan Jateng.

Shock dan trauma. Inilah mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi
psikologis masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah saat ini. Betapa tidak,
Yogyakarta dan sekitarnya yang selama ini dianggap sebagai tempat yang nyaman
sehingga memunculkan rasa aman tiba-tiba diguncang oleh peristiwa yang di luar
nalar dugaan manusia.

http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapi
http://id.wikipedia.org/wiki/Magma
http://id.wikipedia.org/wiki/Magma
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
http://id.wikipedia.org/wiki/Hawaii
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bantul%2C_Bantul
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gunung_Kidul
http://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kulon_Progo
http://id.wikipedia.org/wiki/Parangtritis
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bantul%2C_Bantul
http://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Seni_Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Universitas_Muhammadiyah_Yogyakarta&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Universitas_Muhammadiyah_Yogyakarta&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_Sains_%26_Teknologi_Akprind&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_Sains_%26_Teknologi_Akprind&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Sewu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Progo
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kulon_Progo
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_Opak&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_Tapus&action=edit


Laporan Kegiatan Bantuan Kemanusiaan Korban Gempa Bumi Jogja-Jateng, 29 Mei s/d 04 Juni 2006

Hairul Pansah, S.Hut (South Sumatra Forest Fire Management Project) 7

Belum lagi aktivitas letusan Gunung Merapi yang setiap saat bisa memuntahkan lava
panasnya, dan derasnya hujan yang terus mengguyur. Dengan demikian, seolah
lengkaplah Tuhan memberikan ujian kepada Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Hanya bebeapa hari berselang setelah gempa melanda, bantuan sudah mengalir deras
ke Yogya dan Jateng. Ada yang berupa pangan, obat-obatan, pakaian pantas pakai dan
alat-alat rumah-tangga. Ada yang mengirim personil, baik tenaga medis maupun
tenaga relawan yang bertugas mengevakuasi korban. Ada pula bantuan uang tunai
dari berbagai negara dan lembaga donor. Hebatnya, bantuan dalam berbagai bentuk
tersebut bukan hanya mengalir dari dalam negeri, akan tetapi juga dari luar negeri.
Bukan saja dari negara-negara besar seperti Amerika, Perancis, Australia dan
sebagainya, namun juga dari negara kecil seperti Ukraina dan Fiji.

Di tingkat lokal, kesetiakawanan bahkan muncul dalam format yang lebih lugas:
terjunnya ribuan warga langsung ke lokasi bencana. Tanpa diperintah mereka
mengusung berbagai bantuan ke Bantul dan Klaten--dua daerah yang dilanda bencana
paling parah. Ada yang membawa nasi bungkus, tikar, air mineral, mie instan. Ada
pula rombongan bapak-bapak naik truk terbuka yang dengan sukarela turun di lokasi
bencana kemudian membantu warga membersihkan puing rumah yang hancur dilanda
gempa. Begitu banyak warga yang datang membantu, sampai-sampai terjadi
kemacetan hebat selama berjam-jam di jalur jalan masuk dua kota tersebut.

Kita melihat suasana yang sangat kontras, dimana di dunia yang sering dikatakan
warganya sudah tak saling peduli, ternyata masih tersisa kesetiakawanan sosial yang
begitu tinggi. Dan seperti halnya kelaziman di abad global, kesetiakawanan itu pun
menerobos melintasi batas-batas teritorial dan menggugah kesadaran semua orang di
belahan dunia manapun. Dalam suasana seperti itu, tak ada lagi perbedaan ras, agama,
bangsa, negara maupun golongan. Semua adalah sama: warga dunia yang sedang
prihatin terhadap nasib penduduk Yogya dan Jateng.

Melihat para relawan bekerja bersimbah peluh tanpa imbalan untuk meringankan
beban mereka yang sedang dirundung musibah, sungguh sangat membanggakan.
Terbayang masa lalu saat idiom kata-kata seperti gotong-royong, kerja bakti,
sambatan, kerja tanpa pamrih, masih jarang disebut dalam seminar-seminar karena
masih dilaksanakan secara aktif di lapangan. Jujur, kita merindukan suasana itu,
suasana yang sudah beberapa dekade terakhir nyaris menghilang dari budaya
masyarakat. Dan harus diakui, bencana gempa bumi Yogyakarta telah
"mengembalikan" suasana itu, kendati mungkin hanya sesaat.

Pertanyaan yang tersisa dalam benak kita, bisakah kita mem-bangun kesetiakawanan
sosial yang kokoh dan berkelanjutan? Bisakah kita menciptakan kesetiakawanan
abadi yang muncul setiap saat dalam kehidupan sehari-hari, bukan kesetiakawanan
temporal yang baru muncul ketika banyak orang dilanda kesusahan?

Kita memang tidak bisa mengatur kapan seseorang harus berempati, bersimpati dan
kemudian mengulurkan tangan untuk membantu, karena kesetiakawanan bersifat
spontan dan seketika. Kesetiakawanan bukanlah sesuatu yang artifisial dan dibuat-
buat, namun murni keluar dari lubuk hati yang tulus-ikhlas.

Tapi kita tentu tidak perlu menunggu-nunggu datangnya gempa bumi atau bencana
lainnya untuk menggalang kesetiakawanan sosial
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C. Distribusi Bantuan

Bantuan logistik untuk korban bencana alam banyak berdatangan dari berbagai
sumber, antara lain dari kerabat, masyarakat umum, LSM, Organisasi Mahasiswa,
pemerintah dan bantuan dari luar negeri. Kebutuhan pun mulai berkembang, tidak
hanya makanan, minuman, obat, susu dan terpal, tetapi juga penerangan, selimut, obat
nyamuk, MCK, kompor, korek, minyak tanah.

Departemen Kehutanan sendiri melalui regu Manggala Agni memberikan bantuan
sebesar lebih kurang 500 juta rupiah untuk korban gempa Jogjakarta dan Jawa
Tengah. Bantuan yang di sumbangkan berbentuk uang tunai langsung, sembako,
tenda, peralatan tidur, perlengkapan perempuan, perlengkapan bayi, perlengkapan alat
medis dan obat-obatan.

Bantuan dalam bentuk makanan lebih banyak mie instant dengan segala merek
produknya. Namun di Jogja saat ini sudah menjadi jenuh dengan mie instant. Bahkan
masyarakat (korban) banyak yg hanya meminta bumbu dapur dan sayuran saja.

Masyarakat Bantul, dan Jogja tidak sama dengan masyarakat metropolitan yang
menginginkan sesuatu serba instant. Mereka ketika disuguhi mie instant akan lahap
pada dua-tiga hari awal saja, karena kecapaian dan trauma. Tetapi akhirnya saat ini
mereka sudah "eneg", sehingga memohon bantuan sayuran, minyak tanah, serta bahan
makanan lain. Mereka ingin memasak sendiri makanannya.

Ada yang bisa kita pelajari disini, untuk lain kali kemungkinan sumbangan mie
instant harus dibatasi, atau lebih tepatnya bantuan disesuaikan dengan
kebiasaan masyarakat setempat.

Banyak keluhan terdengar tentang distribusi yg tidak merata. Kalau dilihat secara
keseluruhan memang kerusakannya pun tidak merata. Artinya ada rumah yg utuh ada
pula yg hancur dan roboh.
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Pada waktu bandara Adisucipto tidak dapat digunakan karena rusak maka bantuan
lewat udara harus melalui Surakarta (~60 Km dari Jogja). Sedangkan bantuan melaui
darat terdengar bahwa selama perjalanan dari Solo banyak kendaraan pembawa
bantuan "dipalak/dijarah" oleh korban-korban lain ditengah jalan, sehingga ketika
sampai ditempat tujuan sudah tidak lengkap lagi.

Bantuan yang disampaikan lewat Helicopter-pun juga dilakukan untuk menjangkau
tempat-tempat yang jauh dari jalan raya. Namun masyarakat harus berebut karena
bantuan di drop di lapangan terbuka. Dalam perebutan ini juga hanya masyarakat yg
rumahnya masih dapat dikunci saja yang berani meninggalkan rumah untuk ikut
berebut. Sedangkan korban yang rumahnya tinggal puing masih harus menunggu sisa
puing rumah yg masih berharga dan tidak berani ikut berebut. Akhirnya yg
memperoleh bantuan justru yg rumahnya masih utuh.

Bantuan makanan akhirnya banyak yang melalui posko-posko. Hal ini dicoba untuk
menjangkau rumah-rumah yg terjauh dari akses jalan. Ada sebuah cerita yg sulit
dihindarkan adalah permintaan KTP atau tanda penduduk bagi yg meminta bantuan.
Tapi bagi petugas tentunya hal ini dirasa perlu supaya tidak salah memberikan
bantuan.

Gempa bumi niscaya telah melahirkan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan
masyarakat. sesama warga Yogyakarta sendiri sangat merasakan empati yang
mendalam seperti saat warga dari kledon, Ngaglik dan Sleman menyalurkan bantuan
untuk korban di Bantul meski daerahnya sendiri tak luput dari bencana.Kekerabatan
dan gotong-royong sebagai ciri masyarakat tradisional belum tanggal dalam
kehidupan masyarakat pedesaan.

Lembaga perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada, Sanata Dharma, atau UII
mempunyai manajemen penyaluran bantuan yang langsung tepat sasaran. Universitas
Gadjah Mada selain menyalurkan bantuan untuk para korban secara langsung, juga
menyalurkan bantuan melalui relawan lain seperti memasok beras untuk para relawan
yang bertugas memasak nasi bungkus.

Penyaluran bantuan dari Departemen
Kehutanan di ikutkan juga organisasi
mahasiswa perguruan tinggi dari Universitas
Gadjah Mada sebagai bentuk kerjasama, yang
meliputi 10 orang Mapala Magestic dari
Fakultas Hukum dan 10 orang Mapala Silva
Gama dari Fakultas Kehutanan. Adapun tugas
dari organisasi mahasiswa antara lain
membantu mendata korban yang memerlukan
bantuan, survei desa, menerima dan
mendistribusikan logistik.

Proyek Pengendalian Kebakaran Hutan
Sumatera Selatan (SSFFMP-Uni Eropa)
memberikan bantuan berupa, 50 Pakaian
Werpak, 10 Set kotak P3K dan 3 orang tenaga
teknis untuk regu Manggala Agni dari
Departemen Kehutanan.
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Manggala Agni dari Departemen Kehutanan, membantu untuk wilayah Yogyakarta
dan Jawa Tengah. Untuk wilayah Yogyakarta bantuan diberikan kepada Kabupaten
Bantul meliputi tenda pleton, pelt-bed, peralatan lengkap medis dan obat-obatan yang
diterima oleh dr. Thamrin Direktur rumah sakit PKU Muhammadiyah.

Bantuan untuk tingkat kecamatan diberikan kepada Camat Bambang Lipuro (Bapak
Priyo) yang meliputi sembako, peralatan dapur, dan tenda.

Bantuan untuk tingkat desa di Salurkan kepada Desa Sidomulyo yang meliputi
pembuatan dapur umum, sembako, peralatan dapur, peralatan tidur dan tenda.
Sedangkan bantuan untuk wilayah Jawa Tengah di salurkan di Kabupaten Klaten.

IV. MENGANTISIPASI BENCANA GEMPA

TERJADINYA gempa besar di Jogja-Jateng yang menelan ribuan korban jiwa
membuktikan bahwa bencana ini tidak mungkin diprediksi. Karenanya, pemerintah
harus mengembangkan suatu sistem peringatan untuk mencegah dampak kerusakan
yang meluas.

Jumlah korban yang begitu banyak merupakan akibat dari tidak adanya informasi
dini, selain karena sebaran penduduk yang padat di lokasi bencana. Banyaknya
jumlah korban tidak selamanya sebagai akibat dari besarnya bencana.

Masyarakat Indonesia seharusnya sejak dini diberi informasi mengenai gempa, sifat-
sifat serta dampaknya, karena wilayah negara ini memang menjadi "langganan"
gempa. Pasalnya, Indonesia dikelilingi oleh batas-batas lempeng bumi yang sangat
rawan gempa.
Seperti yang terjadi di Jogja-Jateng saat ini, sebenarnya sudah menunjukan tanda-
tanda yang mana aktifasi gunung merapi semakin meningkat.

Langkah preventif bisa mencakup banyak hal. Tapi utamanya, adalah penyebaran
informasi yang memadai tentang gempa. Langkah preventif ini seharusnya juga
dikaitkan dengan rencana tata ruang suatu wilayah. Sehingga dapat direncanakan
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bagaimana penataan sebaran penduduk dan infrastruktur bangunan, agar ketika terjadi
gempa jumlah korban dapat diminimalkan.

Namun sayang, pemerintah sering melewatkan langkah-langkah preventif seperti itu.
Tindakan yang biasanya diambil adalah tindakan reaktif setelah terjadi bencana yang
kemudian disusul dengan tindakan recovery. "Tindakan preventifnya sering
dilewatkan, padahal ini yang paling penting.

A. Persiapan menghadapi bencana

Persiapan bencana adalah satu set doktrin untuk menyiapkan masyarakat untuk
menghadapi bencana alam atau buatan-manusia. Pertolongan bencana adalah sub-
himpunan dari doktrin ini yang berpusat pada usaha pertolongan. Hal ini biasanya
adalah kebijakan pemerintah diambil dari pertahanan sipil untuk menyiapkan
masyarakat sipil persiapan sebelum bencana terjadi.

Laporan ini mencakup kesiapan sipil dan pribadi, karena mereka bekerja sama.
Namun, kesiapan sipil jauh lebih murah dan lebih berguna, meskipun lebih sulit
direncanakan.
Berhadapan dengan bencana ada empat kegiatan: mitigasi, kesiapan, tanggapan, dan
penormalan kembali.

- Mitigasi : Mitigasi mencoba mencegah bencana terjadi, atau mengurangi efek dari
bencana.

- Kesiapan : Yang paling penting adalah kesiapan pemerintah untuk memiliki
sebuah pusat operasi darurat, dan berlatih doktrin yang tersebar-luas untuk
mengatur keadaan darurat.

- Tanggap: Kota harus memiliki rencana untuk menyelamatkan warganya, dan
merencanakan pelayanan darurat

- Penormalan Kembali : Penormalan kembali membutuhkan pembangunan kembali
infrastruktur yang rusak, dan mengembalikan orang-orang ke pekerjaannya
masing-masing.

B. Tindakan menghadapi gempa

Begitu banyak informasi yg mungkin mengakibatkan salah pengertian. Salah satunya
adalah pengertian ramalan, antisipasi, earlywarning (peringatan dini) dan istilah
kebencanaan yang lain yg berasal dari beberapa tulisan yg ditulis oleh para ahli
kebumian.

Hampir semua ahli kebencanaan alam (gempa, tanah longsor, banjir dll) sering
menggunakan antisipasi akan datangnya sebuah kejadian bencana, banyak yg
menyebutkan juga istilah gempa 100 tahunan, gempa 50 tahunan, atau 250 tahunan,
berikutnya nanti gempa bulanan dan harian Hal ini juga berlaku bagi banjir 50
tahunan, 100 tahunan dsb.

Antisipasi itu mempunyai selang waktu juga periodisasinya hanya berdasarkan
catatan yang sudah ada, baik catatan sejarah maupun catatan di alam. Gempa yang
besarnya seperti gempa 100 tahunan bisa saja terulang dalam waktu 10 tahun
berikutnya.

Yang terpenting adalah pengenalan daerah-daerah potensial bencana. Pengenalan
daerah-daerah yg memiliki peluang besar mengalami bencana. Kenalilah daerah

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bencana_alam&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertolongan_bencana&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_affair&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertahanan_sipil&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelayanan_darurat&action=edit
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sekeliling. Ketahui potensi bencana apa yg ada disekitarmu. Dan yg lebih penting
lagi, kalau terjadi kemana harus menyelamatkan diri.

INGAT!!! Antisipasi itu mengajak kita untuk selalu waspada.

1. Sebelum Terjadi Gempa Bumi

a) Kunci Utama adalah:
o Mengenali apa yang disebut gempabumi
o Memastikan bahwa struktur dan letak rumah anda dapat terhindar dari bahaya

yang disebabkan gempabumi (longsor, liquefaction dll)
o Mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan anda agar terhindar

bahaya gempabumi
b) Kenali lingkungan tempat anda bekerja dan tinggal

o Memperhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat, apabila terjadi
gempabumi, sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung.

o Belajar melakukan P3K.
o Belajar menggunakan Pemadam Kebakaran
o Mencatat Nomor Telpon Penting yang dapat dihubungi pada saat terjadi

gempabumi.
c) Persiapan Rutin pada tempat anda bekerja dan tinggal

o Perabotan (Lemari, Cabinet, dll) diatur menempel pada dinding (di paku/ di
ikat dll) untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadi
gempabumi

o Menyimpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah,
agar terhindar dari kebakaran.

o Selalu mematikan air, gas dan listrik apa bila sedang tidak digunakan
d) Penyebab celaka yang paling banyak pada saat gempa bumi adalah akibat

kejatuhan material
o Atur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah.
o Cek kestabilan benda yang tergantung yang dapat jatuh pada saat gempabumi

terjadi (mis: lampu dll).
e) Alat yang harus disiapkan:

o Kotak P3K
o Senter/lampu Battery/korek api/lilin
o Helm & radio
o Barang-barang berharga dan pakaian dalam
o Makanan Suplemen dan Air

2. Pada Saat Terjadi Gempa Bumi

a) Jika anda berada dalam bangunan
o Lindungi kepala dan badan anda dari reruntuhan bangunan (dengan

bersembunyi dibawah meja dll).
o Mencari tempat yang paling aman dari goncangan reruntuhan
o jauhi rak buku, almari dan jendela kaca
o hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda yang

tergantung di dinding dsb.
o Berlari keluar apabila masih dapat dilakukan.

b) Jika berada diluar bangunan atau area terbuka
o jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik dan tiang listrik,

papan reklame, pohon yang tinggi, dsb.
o usahakan dapat mencapai daerah yang terbuka
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o jauhi rak-rak dan jendela kaca
o Perhatikan tempat anda berpijak hindari apabila terjadi rekahan tanah.

c) Jika berada didalam ruangan umum
o jangan panik dan jangan berlari keluar karena kemungkinan dipenuhi orang
o jauhi benda-benda yang mudah tergelincir seperti rak, almari dan jendela kaca,

dsb
d) Jika anda sedang mengendarai kendaraan

o segera hentikan di tempat yang terbuka
o jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jembatan layang/jembatan

penyeberangan
o Lakukan poin 2.

e) Jika anda tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya
Tsunami.

f) Jika anda tinggal didaerah pegunungan, apabila terjadi gempabumi hindari daerah
yang mungkin terjadi longsoran.

3. Sesudah Terjadi Gempa Bumi

a) Jika anda berada dalam bangunan.
o Keluar dari bangunan tesebut dengan tertib.
o Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga biasa.
o Periksa apa ada yang terluka, lakukan P3K.
o Telpon/minta pertolongan apabila terjadi luka parah pada anda atau sekitar

anda.
b) Periksa lingkungan sekitar anda

o Periksa apabila terjadi kebakaran.
o Periksa apabila terjadi kebocoran gas.
o Periksa apabila terjadi arus pendek.
o Periksa aliran dan pipa air.
o Periksa segala hal yang dapat membahayakan (mematikan listrik, tidak

menyalakan api dll)
c) Jangan masuk ke bangunan yang sudah terjadi gempa, karena kemungkian masih

terdapat reruntuhan.
d) Jangan berjalan disekitar daerah gempa, kemungkinan terjadi bahaya susulan

masih ada.
e) Mendengarkan informasi mengenai gempa dari radio (apabila terjadi gempa

susulan).
f) Mengisi angket yang diberikan oleh Instansi Terkait untuk mengetahui seberapa

besar kerusakan yang terjadi.

C. Tips Berkomunikasi saat ingin mengetahui sesama

Jika ingin berkomunikasi di daerah bencana maka gunakanlah:

1. PSTN sebagai prioritas utama, karena jaringan telekomunikasi berdasarkan
kabel merupakan yang paling stabil. Sedangkan jaringan seluler GSM ataupun
CDMA sudah sangat sibuk dan overload akibat keterbatasan layanan dan stasiun
pemancar/relay yang rusak.

2. layanan SMS. Walaupun tidak menjamin pesan yang langsung sampai, tetap
kirimkan pesan anda karena nilai informasinya pesan tersebut menjadi yang
terbaik yang bisa dilakukan. Jangan cepat putus asa karena status ‘pending’ karena
pada kebanyakan kasus pesan tersebut justru langsung sampai.
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3. Radio Komunikasi, berdasarkan pengalaman radio komunikasi ini sangat
membantu karena dapat berkoordinasi dengan Aparat Keamanan dan Pihak yang
Berwenang.

4. Radio Commercial bisa juga digunakan untuk saling berkomunikasi, karena
radio FM dan AM banyak yang menggunakan saat ini. Radio komersial dapat
digunakan sebagai sumber informasi, terutama bagi yang sedang berada dalam
perjalanan.

V. REKOMENDASI

A. Peringatan Dini

Peringatan terhadap gempa hendaknya disebar luaskan secara langsung kepada
seluruh kalangan masyarakat agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu
dengan maksud yang lain. Terlambatnya informasi dan peringatan dini dapat
menimbulkan salah tafsiran dan kepanikan yang luar bisa, bahkan ketika terjadi
gempa di Jogja-Jateng timbul pula isu akan datangnya tsunami sehingga masyarakat
pun banyak berlarian tanpa arah yang jelas dan membingungkan. Kejadian ini
hendaknya harus diantisipasi sebelumnya agar masyarakat mendapatkan informasi
yang jelas dan konkrit.

Ketegangan dan adu tafsiran sangat membahayakan masyarakat. Hal ini perlu di
tenteramkan oleh pihak pemerintahan seperti BMG, Infokom atau pihak lain yang
berkaitan, namun sangat di harapkan oleh masyarakat bahwa yang menenangkan dan
memberikan informasi tersebut adalah pemimpin mereka sendiri seperti
Gubernur/walikota/bupati.

B. Penyaluran Bantuan dan Penanganan Bencana

Meski gerakan-gerakan solidaritas telah berjalan mengerahkan tenaga dan materiilnya
ke titik-titik bencana, ada baiknya melakukan dan memerhatikan beberapa hal sebagai
pertimbangan sehingga titik wilayah-wilayah bencana bisa ditanggulangi dengan
cepat dan efektif.

Dengan demikian, lembaga-lembaga solidaritas kemanusiaan yang berada di dalam
maupun di luar Yogyakarta dan Jawa Tengah saat ingin mengerahkan tenaga dan bala
bantuan untuk menyantuni korban dan evakuasi korban yang meninggal dapat
berkoordinasi dengan pemerintah lokal Yogyakarta dan Jawa Tengah sebagai
sentrum. Tidak hanya itu, posisi pemerintah lokal juga sebagai fasilitator yang
mendata wilayah mana sajakah yang membutuhkan bantuan dan menentukan jenis
bantuan apa yang dibutuhkan di satu wilayah sehingga tenaga solidaritas-solidaritas
kemanusian ini bisa tersalurkan dengan baik.

Kepala desa yang merupakan representasi pemerintahan hendaknya dilibatkan dalam
setiap musyawarah untuk upaya perbaikan rumah, ketersediaan pangan, dan antisipasi
keamanan karena hasil pantauan dilapangan mereka tidak dilibatkan sama sekali
melainkan hanya sebagai penerima bantuan saja.

Manajemen penanganan bencana akan lebih terencana dan baik jika pemerintah
provinsi mengaktifkan kembali pendukuhan, kerena selama ini setiap ada keramaian,
kerja bakti, atau gotong-royong dalam bentuk apa pun yang bergerak selalu dukuh.
Oleh karena itu peran dukuh sangat efektif jika di aktifkan dalam menghadapi
bencana.
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Korban gempa pada umumnya mengalami rusaknya bangunan rumah, pembangunan
rumah ini disarankan secara teknis baru boleh dimulai dua bulan setelah gempa.
Tentunya bantuan yg diberikan menjadi bertambah banyak dalam waktu lama.
Bantuanpun diperlukan tidak berlangsung pendek. Bantuan diperlukan tidak hanya
dalam duabulan kedepan. Rehabilitasi fasum-fasos mungkin berbulan-bulan bahkan
bertahun-tahun. Ini tentunya harus dipikirkan juga.

Bantuan pembangunan kembali rumah-rumah yang hancur sudah harus difikirkan
secepatnya. bantuan makanan mungkin sudah cukup. Saat ini perlu bantuan bahan
material bangunan, seperti paku, kayu, semen batubata dll.

Karena masih panjangnya waktu yg diperlukan dalam rehabilitasi rumah-rumah ini.
Tentunya jangan buru-buru memberikan bantuan. Perlu waktu yg tepat, kapan dimana
dan bantuan apa yg diperlukan saat ini.

Masalah pendistribusian masih sama seperti hari biasa, termasuk transportasi dan
koordinasi. Hal ini terlihat dari lalu lintas jalan Bantul yang masih padat. Sejumlah
bantuan dilewatkan memakai jalan alternatif, karena banyaknya warga yang mencegat
kendaraan logistik. Selain itu setiap kendaraan yang membawa logistik perlu di kawal
dan ditutup rapat memakai terpal agar tidak terlihat oleh warga dipinggir jalan.

Koordinasi juga sangat vital karena menyangkut keselamatan pengungsi, sebagai
contoh masih adanya korban tewas akibat tersengat listrik saat membersihkan puing-
puing rumahnya. Selain itu keamanan juga masih perlu dijadikan sorotan karena
pencurian masih banyak terjadi. Sebagai antisipasi, warga yang terkena musibah atau
pun karena trauma banyak yang tidur didepan rumahnya masing-masing agar barang
yang tersisa tidak dijarah.

C. Perlengkapan Kebutuhan Wanita

Kebutuhan spesifik perempuan seperti pembalut, pakaian dalam dan air bersih belum
tersentuh oleh sejumlah bantuan yang datang. Tidak hanya karena tidak tersedianya
kebutuhan spesifik bagi perempuan, namun secara umum bantuan yang khususnya
dari pemerintah belum secara merata diterima oleh para korban gempa di Kabupaten
Bantul. Bagi perempuan situasi seperti ini cukup memberatkan, karena perempuan
tidak saja terbebani menjalani hidup di tenda yang serba terbatas, tetapi ia harus
berusaha sendiri memenuhi kebutuhannya yang tidak tersedia.

http://helpjogja.net/gempa-jogja/2006/05/31/data-korban-klaten.htm
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Para ibu-ibu ini semakin sulit ketika ia harus mengurusi anak untuk kebutuhan air
bersih. Anak-anak ini menjadi prioritas utama mereka. Bahkan sejumlah ibu-ibu rela
untuk tidak mandi asalkan anaknya sudah mandi.

Tidak adanya air bersih ini juga menyulitkan ibu-ibu ketika ia harus memasak atau
mencuci pakaian anak-anaknya. Meskipun berat, aktivitas ini mau tidak mau harus
dilakukan, karena sebagian besar mereka sudah beranggapan bahwa inilah pekerjaan
perempuan. hampir semua orang bahu membahu untuk mengatasi kesulitan akibat
gempa. Namun demikian, para ibu-ibu banyak yang kesulitan untuk memenuhi
kebutuhannya secara spesifik, seperti air bersih, pakaian dalam dan pembalut.

Selain kebutuhan yang sangat spesifik seperti diatas, pengungsi juga membutuhkan
selimut, pakaian anak-anak dan kasur. Mereka membutuhkan selimut karena kalau
malam sangat dingin, apalagi di Bantul hampir setiap hari terjadi hujan. Sejauh ini
mereka hanya menggunakan alas tikar untuk tidur dan selimut kain seadanya. Mereka
semakin susah ketika hujan turun, karena tenda seringkali terjadi banjir. Untuk
mengatasi itu, sejumlah pengungsi melapisi tempat tidurnya dengan kayu agar lebih
tinggi.

D. Penanganan Pasca Gempa

Kondisi pasca gempa bumi di Jogja-Jateng masih diikuti dengan gempa susulan yang
berkekuatan kecil sehingga mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat setempat,
ketakutan/ kecemasan/ kekhawatiran nyaris terjadi, sehingga dipandang perlu adanya
langkah antisipasi peringatan dini kepada masyarakat.

Dampak yang juga harus diwaspadai pada pasca gempa adalah sering kali muncul isu-
isu menyesatkan yang bisa membuat masyarakat panik. Misalnya saja, banyak orang
yang mengeluarkan pernyataan atau teori-teori yang tidak benar. "Hal seperti ini harus
dihindarkan. Yang paling utama adalah memberikan informasi kepada seluruh
mayarakat, bahwa gempa utamanya sudah terjadi dan gempa susulan pasti akan lebih
kecil. Waktunya bisa terjadi antara 1 minggu hingga 2 bulan,"

Dalam rentang waktu saat terjadinya gempa susulan, masyarakat hendaknya tidak
berlaku panik, karena akan merugikan diri mereka sendiri. Sebaiknya mereka segera
melakukan recovery agar dapat segera melakukan kembali kegiatan ekonominya.

Untuk mengantisipasi dampak pasca gempa ini, harus meluruskan informasi dan
memberi penjelasan kepada pemerintah dan masyarakat," agar tidak ada salah
persepsi dan adu tafsiran

Dalam rangka penanganan efek bencana perlu dilakukan:

- penangan serius yang berimplikasi akibat kelambatan penanganan/pemberian
bantuan.

- Perlu cek dan croscek seputar validitas data, menyangkut kerugian fisik material
dan mental spiritual sehingga manipulasi dan kebocoran data-data dapat direduksi
karena berimplikasi pada pembengkakan biaya rekonstruksi.

- Partisipasi semua pihak sangat diharapkan untuk mengawasi proses rehabilitasi
dan rekonstruksi Jogja-Jateng pasca gempa.
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E. Pelatihan Khusus Gempa Bumi

Penanganan gempa bumi tidaklah sama dengan bencana kebakaran. Pelatihan khusus
dalam menghadapi gempa harus diadakan minimal satu kali dalam setahun. Pelatihan
diberikan atau ditujukan kepada daerah-daerah yang rentan dan diperkirakan akan
sering terjadinya gempa bumi. Berikut beberapa materi yang perlu disampaikan dalam
pelatihan:
1. Dasar-dasar bencana
2. Sistem peringatan dini
3. Antisipasi dalam menghadapi gempa bumi
4. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
5. Struktur Organisasi Komando
6. Penyelamatan dan Keamanan dari reruntuhan
7. Pengelolaan dan sistem distribusi Logistik

KEGIATAN SELAMA MEMBANTU JOGJA – JATENG

Tgl/bln/thn Lokasi Jenis Kegiatan Deskripsi
Senin
29/05/06

Posko Induk
Jogjakarta

Rapat Koordinasi
dan Persiapan
Posko

 Koordinasi dengan Satkorlak
PB

 Pembentukan Struktur
Organisasi Komando

 Pembuatan rencana
pengadaan & pendistribusian
logistic

 Pembagian posko Manggala
Agni serta inventarisasi
daerah yang belum
mendapatkan bantuan.

Selasa
30/05/06

Posko
Bantul

Mendirikan
Posko

 Perjalanan Jogja-Bantul
 Pembersihan Kantor BKSDA

Bantul
 Pemasangan tenda,

pemasangan aliran listrik &
pembuatan MCK

Rabu
31/05/06

Posko
Bantul

Persiapan
Bantuan

 Mempersiapkan tempat untuk
logistic

 Menerima 10 mahasiswa/I
Mapala Magestic Fakultas
Hukum UGM

 Penerimaan logistic dari
posko induk Jogja

 Inventarisasi dan survey
lokasi yang akan dibantu

 Mengevakuasi masyarakat
yang mendapat musibah

Kamis
01/06/06

Desa
Sidomulyo
Kec.
Bambang
Lipuro

Mendirikan
Dapur Umum
dan
Mendistribusikan
Sembako

 Pembuatan Dapur Umum di
Posko Bantul

 Menerima 10 mahasiswa/I
Mapala Silva Gama Fakultas
Kehutanan UGM

 Pembuatan Dapur Umum di
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desa Sidomulyo Kecamatan
Bambang Lipuro

 Pendistribusian Sembako dan
alat dapur

Jumat
02/06/06

Desa
Sidomulyo
Kec.
Bambang
Lipuro

Pembersihan dan
Mendirikan
Tenda untuk
korban gempa

 Pembersihan Jalan menuju
desa

 Pembersihan reruntuhan
Mesjid dan rumah korban
gempa

 Mendirikan Tenda Untuk
korban bencana

 Evakuasi korban kerumah
sakit

 Mensuplai air bersih untuk
masyarakat

Sabtu
03/06/06

Kota
Bantul,
Kecamatan
Bambang
Lipuro dan
Desa
Sidomulyo

Pendistribusian
bantuan
peralatan,
sembako dan
obat-obatan

 Mendistribusikan tenda
pleton, pelt-bed, peralatan
medis dan obat-obatan
kepada rumah sakit PKU
Muhammadiyah Kota Bantul

 Mendistribusikan Sembako,
Peralatan Dapur, dan Tenda
kepada Camat Bambang
Lipuro

 Mendistribusikan Sembako,
Peralatan Dapur, Tenda dan
alat tidur kepada Desa
Sidomulyo

 Pembersihan puing-puing
reruntuhan rumah korban
bencana

 Bertemu dengan rombongan
Menteri Kehutanan dan
Anggota Dewan DPR-RI

DAFTAR JUMLAH INSTANSI YANG TERGABUNG DI POSKO BANTUL

No Instansi Jumlah

1 Dit. Pengendalian Kebakaran Hutan Pusat Jakarta 2 Orang

2 SSFFMP-Uni Eropa Palembang-Sumsel 3 Orang

3 Taman Nasional Halimun Jawa Barat 10 Orang

4 Taman Nasional Gunung Pangrango Jawa Barat 10 Orang
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5 Taman Nasional Gunung Gede Jawa Barat 10 Orang

6 Taman Nasional Gunung Bromo Jawa Timur 20 Orang

7
Mapala Magestic Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jogjakarta

10 Orang

8
Mapala Silva Gama Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah
Mada
Jogjakarta

10 Orang

9
Tim Kesehatan Dit.PKH Pusat
Jakarta

5 Orang

TOTAL 80 Orang

CERITA PENDEK SAAT GEMPA MELANDA

Pagi masih dingin digelayuti embun. tapi alam seakan runtuh, "bumi gonjang-
ganjing". Pagi itu dipenuhi dengan teriakan panik ibu-ibu yang mencari anaknya,
tangis anak kecil yang melihat orang berserabutan keluar dari rumah masing-masing.
meski intensitas gempa sudah menurun, orang masih takut untuk masuk ke dalam
rumah. apalagi beberapa kali terjadi gempa susulan yang kekuatannya lebih kecil.
yang bisa mereka lakukan adalah duduk-duduk di luar sambil bertukar pengalaman
dan saling meredakan panik yang tersisa. yang lebih menakutkan lagi adalah
komunikasi terputus. tidak ada yang bisa mencari tau apa yang terjadi dengan teman
atau sanak famili meraka.

Informasi yang berhasil didapat adalah gempa berasal dari selatan jogja. bukan dari
merapi yang beberapa waktu ini heboh dengan "wedhus gembel"-nya.

Dinding telihat pecah, genteng jatuh dan tembok retak-retak. Orang-orang yang
tinggal di lantai 2 tidak berani naik sebelum mereka yakin benar. tetapi saphir square
yang memberi bayangan kepada kampung Demangan ternyata menderita kerusakan
yang lebih parah. Tembok retak-retak, kaca pecah, fasade yang rompal dan kanopi
roboh, rata dengan tanah.

Sepanjang jalan terlihat kepanikan orang-orang yang duduk di pinggir jalan. setelah
keluar ke jalan besar, ada serombongan massa berebutan jalan dengan naik motor
berlampu menyala dan mobil yang dikendarai secara serabutan. teriakan "air", "ngalor
(ke utara)", "tsunami" dan asma tuhan serta bunyi bel bersahut-sahutan. massa panik
karena isu tsunami yang telah sampai ke daerah wirobrajan. (heck, itu lebih dari 35
km dari bibir pantai).

Munggur-gejayan-condong catur-sampai ke jalan kaliurang. dua jalur kendaraan itu
dipenuhi oleh massa yang panik. di pinggir jalan tidak kalah hebohnya. bayi yang
digendong menangis, nenek-nenek tua berlari sebisanya sambil meratap, ada yang
tabrakan, ada yang coba berjalan lebih cepat, ada yang pake sepeda, naik truk, dan
mobil bak terbuka.
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Jogja chaos. Entah siapa yang menghembuskan isu itu. tapi "pengungsi" telah
memenuhi sampai ke jalan kaliurang kilometer 10. semakin keliling jogja ke arah
selatan, kondisinya semakin mengenaskan. rumah roboh rata dengan tanah, korban
belum dievakuasi, beberapa situs peninggalan sejarah runtuh, bahkan mall yang
pongah itu kini meringis. patah, rubuh, rusak oleh ibu bumi yang menggeliat,
merenggut 5.000-an jiwa.

 Kata abdi dalem, ini pertanda
 Kata ahli, ini adalah gerakan lempeng dasar laut
 Kata media, ini bencana
 Kata masyarakat, Tuhan marah
 Kata adat, ini kurang sesajen
 Kata seniman, bumi tidak bersahabat
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LAMPIRAN 1 : Term of Reference

 Assist in disaster relief in Yogyakarta

 Support logistics and deployment

 Monitor implementation

 Give recommendations on what still could be improved

 What additional capacity and equipment would be required

 Evaluate training impact
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LAMPIRAN 2 : Surat Perintah Tugas


