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BAB I: 
PENDAHULUAN 

1. LATAR BELAKANG 

DUA peristiwa penting dalam sejarah becana gempa Sumatera akhir-akhir ini 

telah mengingatkan dan sekaligus membangunkan kesadaran publik tentang 

fakta bahwa negeri mereka sebenarnya rawan bencana. Pertama, gempa 

besar dan tsunami Aceh tahun 2004, berkuatan 8,7 skala Richter (SR), yang 

menewaskan sekitar 230,000 jiwa di 13 negara seputar Lautan Hindia, 

termasuk lndonesia (Aceh), Thailand, Sri Lanka dan 1ndia.l Kedua, gempa 

besar 30 September 2009 di Padang, Sumatera Barat, berkuatan 7 SR. 

Meskipun tidak menimbulkan tsunami, gempa dahsyad yang menimpa pesisir 

Sumatera Barat itu telah menewaskan sekitar 1700 jiwa penduduk.2 

1 Khusus mengenai korban tsunami Aceh, 26 Desember 2004 menelan korban jiwa sekitar 170.000 
orang, "Indonesia Tsunami Pictures: Banda Aceh, Then and Now", dalam The National Geographic 
News, 11 April, 2012. 
2 Catatan tentang jurnlah korban gempa Padang 2009 menurut perkiraan sernentara di atas seribu 
orang. Pernbahasan tentang korban gempa terrnasuk salah satu isu yang akan dibahas nanti. 



Dalam selang waktu antara 2004 dan 2009 dan sesudahnya masih terdapat 

beberapa kali peristiwa gempa yang relatif besar dan tak terhitung jumlahnya 

gempa berskala kecil. Namun hanya kedua peristiwa gempa dahsyat itulah 

yang tetap hidup dalam ingatan mereka dan yang benar-benar 

niembangkitkan kesadaran baru bahwa setiap ruang rawan dengan bencana 

alam. Kebanyakan orang menganggap bahwa bencana alam lebih sering 

terjadi pada abad ke-21 ini, terlebih di zaman pemerintahan SBY (Susilo 

Babang Yudhoyono). Pelbagai jenis bencana alam yang menimpa bangsa ini 

sejak dekade terakhir tidak hanya terjadi di darat seperti gempa, tanah 

longsor dan banjir bandang. Bnecana alam rupanya juga datang dari di laut 

dan udara seperti tsunami, badai dan pemanasan global. Tentu saja dengan 

mengecualikan bencana kecelakaan lalulintas yang juga menelan banyak 

korban yang tewas sia-sia. 

Orang lupa dengan sejarah gempa yang perrlah menimpa negeri mereka di 

masa lalu. Di Sumatera Barat khususnya, hanya sedikit yang ingat misalnya 

dengan gempa vulkanik Padangpanjang 1926. Padahal kalau disigi lebih jauh 

ke belakang, tanah air Indonesia sebenarnya memiliki sejarah panjang 

bencana alam, khususnya gempa dan tsunami. Nama kota Air Bangis, sebuah 

kota tua terletak di pantai barat Sumatera, misalnya, berkemungkinan terkait 

erat dengan frekuensi gejala tsunarni yang tinggi di sana, sehingga penduduk 

lokal memberi nama kota mereka dengan 'air bengis', istilah asli lokal untuk 

menyebut gejala 'tsunami'. Hal ini menjadi masuk aka1 juga, sebab menurut 

para ahli pantai barat Sumatera mergpakan bagiai~ dari rangkaian "cincin api" 

(ring of fire), yang sewaktu-waktu dapat mengirim bencana kepada 

penduduknya. 



Belum lama berselang, Dr. Eko Yulianto, pakar "gempa purba" dari Puslit 

Geoteknologi LIP1 Jakarta, menyebut gejala gempa dan tsunami sudah sering 

terjadi di Indonesia di masa lalu. Sejak 400 ratus tahun terakhir (1608-2008)) 

menurutnya, ada 217 kali kejadian gempa dan tsunami di lndonesia (Kompas, 

Jumat, 16 Oktober 2009). Sayangnya kajian terinci tentang sejarah gempa 

dan tsunami di Indonesia, sejauh ini masih kurang mendapat perhatian 

sejarawan. 

Kurangnya literatur tentang sejarah gempa menjadi salah satu alasan 

mengapa penelitian tentang gempa Padang 2009 menjadi penting. Marakr~ya 

bencana alam akhir-akhir ini pada gilirannya telah mendorong advikasi dan 

pusat-pusat kajian yang terkait dengan kebencanaan di universitas- 

univer~itas.~ Namun demikian, kajian kebencanaan sejauh ini umumnya 

didominasi oleh kelompok stirdi ilmu-ilmu 'keras' (IPA); kelompok disiplin ir?i 

relatif berkembang pesat, sementara kajian dari sudut ilmu sosial dan ilmu 

kemanusiaan (humanties) masih relatif terkebelakang. 

Kecenderungan seperti ini sebenarnya tidak hanya di Indonesia. Menurut 

pengamatan Christian Pfister (1993), sampai tahun 1990-an kajian bencana 

alam (natural disasters) umumnya luput dari perhatian kesarjaaan ilmu-ilmu 

sosial dan kemanusiaan (humanities). Kebanyakan kajian a kademik mengenai 

bencana alam di negara-negara maju, jarang sekali manaruh perhatian pada 

dimensi manusia. Salah satu alasannya, ialah karena sejarah dan ilmu-ilmu 

sosial umumnya 'dianggap tidak memiliki 'generalisasi yang relevan', 

3 Untuk menyebut beberapa di antaranya, misalnya "Klinik Konstruksi Pusat Studi Bencana", 
Universitas Andalas, Padang; "Pusat Kajian Benacana", Universitas Gadjahmada, dan salah satunya 
"Divisi Manajemen Bencana", PMPK, FK universitas yang sama; "Puat Studi Bencana", IPB, Bogor, 
""Pusat Studi Perubahan lklim dan Kebencanaan", Universiats Islam Indonesia", Yogyakarta. 



sehingga kajian ini tetap ditinggalkan dan sebaliknya lebih cenderung menjadi 

wilayah kajian ilmu-ilmu kealaman (the natural sciences).' Dengan kata lain, 

"hanya sedikit kajian sejarah tentang alam" dan sedikit kajian tentang alam 

yang mau mempelajari sejarah". Padahal data historis sangat penting dalam 

menganaisis indeks resiko bencana dan sebagai sumber informasi yang 

krusial dalam manajemen bencana alam ke depan.5 

Sebenarnya jika kita bersedia memberi ruang kepada riset sejarah, kita tidak 

hanya dapat belajar bagaimana manusia berhadapan dengan bencana dan 

cara-cara mereka mencari solusinya, tetapi juga dapat menyediakan data 

sejarah dalam menganalisis masalah bencana kontemporer. Eencana alam 

telah melanda hampir seluruh bagian planet ini sejak masa silam sampai 

sekarang. Tiap budaya, tiap masyarakat dan negara yang berbeda-beda 

menanggapi dan mencari jalan keluarnya dengan cara yang berbeda-beda 

pula. Ini juga merupakan alasan penting mengapa studi tentang sejarah 

gempa dahsyad di Padang tahun 2009 itu penting dikaji. 

Selain itu, kajian tentang sejarah sosial gempa, termasuk sejarah gempa 

dahsyad di Padang tahun 2009 itu, tidak hanya penting untuk memahami 

bagaimana orang atau komunitas dalam ruang dan waktu berbeda-beda 

dalam perjalanan sejarahnya menghadapi bencana dan cara mengatasi-nya, 

tetapi juga untuk mendokumentasikan kejadian naas itu agar jangan 

dilupakan orang. 

Christof Mauch and Christian Pfister (eds.), Natural Disasters, Cultural Responses: Case Studies 
Toward a Global Environmental History (Lanham, Maryland, 2009). 
5 Dikutip dari Donald Worster, "History as Natural History: An Essay on Theory and Method," Pacific 
Historical Review 53 (1984): p.1. 



Erat kaitannya dengan argumen di atas, buruknya cara penanganan bencana 

gempa 30 September 2009 di Kota Padang, juga menjadi alasan berikutnya 

mengapa studi ini penting dilakukan. Selapas gempa dahsyat tahun 2009 itu, 

otoritas kota dalam ha1 ini Pemerintah I(ota (Pemkot) Padang, mulai sibuk 

melakukan sosialisasi rnitigasi bencana gempa dan tsunami terhadap warga 

masyarakat Kota Padang, sambil mendata dan membagi-bagikan bantuan. 

Maka berbagai upaya sosialisasi mitigasi bencana gempa dan tsunclmi telah 

dilakukan dengan menghabiskan dana yang cukup besar. Antara lain lewat 

pembuatan rambu mengenai arah evakuasi dan iklan-iklan serta workshop 

dan seminar-seminar berkenaan dengan kebijakan yang sedang dan yang 

akan ditempuh Pemkot Padang. 

Tanpa mengurangi penghargaan terhadap peran dan urgensi sosialisasi 

penanganan kedaruratan paska gempa yang dilakukan pemerintah selama ini 

- meskipun masih jauh dari efektif - maka suatu studi tengan sejarah sosial 

gempa menjelaskan banyak hal, tidak hanya penting agar pengalaman buruk 

itu jangan dilupakan orang, dan karena itu mendokumentasikan, tetapi juga 

perlu untuk mempelajari pengalaman gempa dan cara-cara penduduk 

menolong diri mereka sendiri dalam mengatasinya, di samping keterlibatan 

pelbagai komponen masyarakat di dalamnya. Buruknya manajemen 

penanganan banatuan gempa Padang, tidak hanya terkait dengan kurangnya 

pengetahuan dan pemahaman oleh otoritas kota, melainkan juga dengan 

ketersediaan sarana dan keterampilan dalam menghadapi bencana. Tidak 

kurang pentingnya ialah mentalitas birokrasi dalam mengurus bencana. Pada 

saat  draf ini ditulis (Desember 2012), masih banyak aksi demonstrasi dan 

protes dari para korban yang belum menerima "bantuan gempa" karena 



merasa diperlakukan tidak adil oleh pejabat urusan bantuan gempa karena 

sejauh ini bantuan-batuan itu belum juga sampai ke tangan mereka.6 

Pada akhirnya sebuah kajian tentang sejarah gempa seperti yang akan 

dilakukan ini tidak hanya merupakan proses pembelajaran agar di masa 

datang kebiakan dan program pengurangan dampak bencana menjadi 

semakin efektif, tetapi juga memperluas cakrawala kajian sejarah lingkungan 

(environmental history). 

2. SUBJEK PENELlTlAN 

2.1. Tema: penelitian ini membahas tentang sejarah sosial gempa 

Padang 30 September 2009. Beberapa isu pokok yang akan dipelajari 

tercermin dari pertanyaan berikut ini, 

2.2. Pertanyaan Penelitian: 

1. Apa yang terjadi dengan warga kota di kala mereka mengalami 

bencana gempa yang mengguncang Kota Padang 30 September 

2009? 

2. Jika bencana dalam perspektif kajian sejarah dianggap sebagai 

peristiwa yang jarang terjadi, seperti halnya dengan 'revolusi', 

dapatkah kita menemukan pola-pola umumnya, baik latar belakang, 

proses-proses dan cara-cara anggota masyarakat menanggapinya, 

6 Lihat misalnya, berita berjudul "Korban Gempa Menuntut Dana Bantuan", Tribun News, Medon, 
Padang Rabu, 19 Desember 2012; "Lagi, Demo Korban Gempa 2009", Haluan, 20 Desember 2012; 
"Ratusan masyarakat korban gempa di Kota Padang yang berasal dari 46 kelurahan, minta pencairan 
bantuan gempa 2009 tahap IV dihentikan", koran Haluan, Padang Jumat, 16 November 2012, dikutip 
dari INILAH.COM, Padang; "Bantuan Gempa Rusak Ringan Batal, Rp37 Miliar Sebelumnya Disahkan di 
KUA Padang", Posmetro, Padang, 05 December 2012; "Ratusan Warga Padang Tuntut Pemberian 
Dana Bantuan Gempa 2009", BeritAnda.com, Rabu, 14 November 2012. 



maupun dampaknya - baik jangka pendek maupun jangka 

panjang? 

3. Adakah referensi-referensi historis, sosio-kultural lokal dapat 

ditemukan dalam masyarakat pada saat dan segera setelah gempa 

i iu  terjadi? Dapatkah kita menemukan semacam rujukan sosio- 

kultural lokal, seperti ekspresi-ekspresi solidaritas sosial, 

keberagamaan, dan kepedulian bersama atau sebaliknya? 

4. Apakah struktur sosial tradisional berfungsi menurut semestinya 

seperti peran kepemimpinan tradisional ("tungku tigo sajarangan") 

? Di mana mereka waktu itu? 

5. Jika dalam setiap kejadian bencana alam, kelompok masyaral~at 

kecil cenderung merupakan korban yang paling rentan dalam 

menghadap dampak bencana, apakah problem-problem sosial yang 

paling menonjol yang dihadapi mereka? 

6. Bagaimana otoritas kota menanggapi bencana tersebut, baik pada 

saat kejadian maupun kebijakan paska-bencana gempa? Selain 

pihak pemerintah, siapakah yang ikut ambil bagian dalam 

penanganan bencana gempa tersebut? Apa bentuknya? 

7. Proses pembelajaran macam apa yang diperoleh setelah gempa 30 

September 2009 itu dan apa bedanya dengan pengalaman- 

pengalaman serupa di masa lalu? 

2.3. Pembatasan/ Fokus Penelitian. 



Bagaimanapun jawaban atas pertanyaan di atas sangat bergantung 

pada ketersediaan data. Peristiwa gempa 30 September 2009 dan 

dampaknya melanda hampir seluruh kawasan di sepanjang pesisr barat 

Sumatera Barat. Penelitian ini membatasi jangkauan spacial-nya pada 

kasus gempa besar 30 September 2009 di Kota Padang saja. 

Pembatasan ini diperlukan semata-mata karena keterbatasan ruang- 

gerak dalam pengambilan data. Selaku demikian, unit analisis kajian ini 

dibatasi pada penduduk perkotaan di Kota Padang. 

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELlTlAN 

3.1. Tujuan Umum: penelitian ini secara umum bertujuan untuk 

menunjukkan bagaimana sebuah komunitas mengalami dan 

menghadapi situasi kritis akibat bencana gempa, dan bagaimana 

pemerintah dan anggota masyarakat mengatasinya. 

3.2. Tujuan Khusus: penelitian ini secara lebih khusus penelitian ini 

bertujuan untuk , 

mendokumentasikan dan menginventarisasi pengalaman 

bersama tentang bencana gempa Padang 2009. 

mengidentifikasi sejauh mana referensi-referensi sosio-kultural 

lokal (solidaritas sosial, eskpresis keberagamaan, dan donasi 

dalam pelbagai bentuknya, termasuk bantuan suka rela dan 

keterlibatan unsur di luar korban, baik pemerintah maupun 

relawan) bekerja dengan efektif.. 



melacak kebijakan dan tindakan yang diambil oleh otoritas kota 

dalam menanggapi bencana, baik pada saat kejadian maupun 

paska bencana gempa; 

menemukan simpul tentang proses pembelajaran yang 

diperoleh setelah gempa 30 September 2009 itu dan melihat 

perbedaananya dengan pengalaman-pengalaman serupa dalam 

ruang dan rentang waktu berbeda. 

3.3. Manfaat dan Keluaran (Output). 

Penelitian ini diahrapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan 

kebijakan, program dan perencanaan yang lebih baik untuk mengurangi 

dampa bencana terhadap umat manusia. Data penelitian sedikitnya berupaya 

rnenyelamatkan 'database' berkenaan dengan aspek-aspek sosial dan prilaku 

dalam sejarah gempa 30 September 2009 di Kota Padang", di samping 

sebagai 'repository' (penyimpanan) dan penyediaan data untuk kepentingan 

kebijakan dan riset sejenis di masa datang. 

Selain menghasilkan naskah akademik di bidangnya, penelitian ini, dalam 

jangka panjang, diharapkan dapat menghasilkan dua jenis produk berikutnya 

(i) 'film dokumenter' mengenai kasus gempa Padang 2009, yang nantinya 

dapat dipergunakan sebagai salah satu bentuk instrumen sosialisasi mitigasi 

bencana gempa; (ii) sebuah rancangan atau disain museum gempa di masa 

datang, yang direncanakan akan mengisi salah satu ruang "pojok museum 

gempa dan tsunami" di Museum Adiyawaran Padang. 



Baik film dokumenter maupun rancangan "pojok museum gempa dan 

tsunami" di museum negeri tersebut dapat dimanfaatkan sebagai medium 

pendidikan, yang menyediakan informasi gempa, lengkap dengan 'etalase' 

pelbagai jenis benda-benda, foto, dokumen dan film dokumenter gempa 

gempa Padang 2009. Model pendekatan medium 'digital' dalam program 

sosialisasi mitigasi bencana pasca GI30 S/ 2009 (begitu singkatan populernya) 

di museum itu diharapkan dapat lebih menarik dan efektif bagi kepentingan 

pendidikan non-formal untuk para pelajar, di samping pengunjung umum di 

museum itu. 

4. KAJIAN TEORETIS 

4.1. Pendekatan. 

Secara kademik, kajian sejarah bencana alam merupakan bagian dari kajian 

sejarah lingkungan (environmental history), yaitu tentang interaksi manusia 

dan lingkungan alam fisik dalam ruang dan waktu di amsa ~ a l u . ~  Tujuan telaah 

sejarah lingkungan terutama adalah untuk memperdalam pengertian tentang 

bagaimana masyarakat di masa lalu berinteraksi dengan alam, bagaimana 

mereka dipengaruhi oleh atau sebaliknya mempengaruhi lingkungan alam 

sekitarnya. Untuk mempelajari hubungan timbal balik antara keduanya 

antara manusia dan lingkungan di sekitarnya dan sebaliknya, kita harus 

mengerti bagaimana hubungan timbal balik antara keduanya bekerja. 

David Lowenthal, "On Environmental History" dalm History Today, Volume: 51  Issue: 4 April 2001 
pp. 36-44; 1. D. Hughes , What is Environmental History? (New York: Polity, John Wiley and Sons 
Ltd., 2006). Lihat juga K.J.W. Oosthoek,"What is Environmental History?", dalam Environmental 
History Resources, http://guides.librar~.stonybrook.edu/environmental-history, Feb. 2012. 



Akan tetapi hubungan antara keduanya tidak sederhana itu. Dalam salah satu 

eseinya berjudul ""Toward an lnteractive theory of Nature and Culture ...." 
(1987), McEvoy mengatakan bahwa tiap penjelasan tentang perubahan 

lingkungan mestilah mempertimbangkan hubungan timbal balik antara tiga 

faktor lingkungan berikut (i) ekologi fisik, (ii) faktor produksi dan (iii) kognisi. 

Yang terakhir ini maksudnya ialah pengetahuan manusia, baik pada level 

komunitas maupun individual, yang disebutnya dengan "icleologi" (1987) atau 

pandangan hidup yang diyakini. "Mengabaikan salah satunya", lanjut 

McEvoy, "berarti menga-baikan fakta penting bahwa hidup manusia dan 

fikirannya terikat satu sama lain dan secara bersama-sama dalam ketiga 

faktor itu." 

Meskipun kajian sejarah lingkungan sebagai subdisiplin akademik baru 

muncul sejak tahun 1960-an dan 1970-an, riset-riset akademik di bidang ini 

kini semakin mencapai tingkat kematangannya. Pada awal kelahirannya, 

sejarah lingkungan cenderung dikaitkan dengan alasan moral dengan 

komitmen politik yang kuat di belakangnya. Salah satu pemicu utamanya 

ialah munculnya kesadaran baru tentang masalah-masalah lingkungan akibat 

meluasnya dampak industri, seperti polusi udara dan air, kebocoran lapisan 

ozon dan meningkatnya efek rumah kaca. Semua ini menimbulkan efek buruk 

terhadap kehidupan manusia di planet ini. Sejak itu sejarawan mulai tertarik 

untuk mengkaji asal mula dari problem lingkungan kontemporer dengan 

menelusuri akar persoalan dengan bantuan disiplin ilmu terkait, terurtama 

ekologi dan biologi. Konsep-konsep ekologi dipakai untuk menganalisis 

Arthur MCEVOY, "Toward an lnteractive theory of Nature and Culture: Ecology, Production, and 
Cognition in the California Fishing industry," Environmental Review 11, no.4 (Winter 1987): 289-305. 



kondisi lingkungan di masa lalu dan geografi untuk mempelajri perubahan 

permukaan bumi, yang pada kenyataannya mengalami perubahan konstan 

dan pembetukan kembali karena dorongan enerji geologi, iklim, biologi dan 

intervensi man~s ia .~  

Kajian sejarah lingkungan, rnglanya dipelopori oleh kelompok sejarawan 

Annales di Perancis, yang terkenal dengan model analisis interdisipliner dan 

riset sejarah jangka panjang (longe dure). Salah seorang di antara pentolan 

Annales, murid dari Fernand Barudel, pendiri aliran ini, ialah Emmanuel Le 

Roy Ladurie, yang menulis tentang esei "Histoire et Environnement," (Sejarah 

Lingkungan), dalam edisi khusus jurnal Annales (1974). Dalam tulisannya ini 

Ladurie memeprlihatkan bagaimana evolusi epidemik dan iklim, yaitu dua 

faktor integral yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi 

ekosistem manusia, telah menimbulkan rangkaian bencana bagi manusia. 

Pengrusakan alam akibat ulah manusia, pertumbuhan penduduk yang kian 

cepat, konsumsi berlebihan dari masyarakat industri, polusi udara dan air, 

kepadatan dan kebisingan kota dalam era revolusi industrialisasi Eropa, terus 

menerus mendesak daya tahan ekosistem ke tingkat paling rendah. 

Sudah dikatakan di muka, bahwa hubungan antara alam fisik dan manusia 

dan sebaliknya merupakan fenomena kompleks. Salah satu model hubungan 

timbal balik antara keduanya diperkenalkan oleh Donald Worster (1988), 

dengan mengurai tiga 'kluster' (rangkaian) isu sejarah lingkungan. Pertama, 

kluster yang berhubungan dengan dunia intelektual (gagasan) manusia dalam 

memahami alam seperti persepsi, etika, aturan-aturan, mitos-mitos tentang 

Ibid, p. 289. 



alam atau konstruksi fikiran manusia yang terkait dengan masalah 

lingkungan. Asumsinya ialah bahwa gagasan-gagasan tentang dunia di sekitar 

kita mempengaruhi cara bagaimana manusia berhadapan lingkungan alam 

sekitarnya. Kedua, berkenaaan dengan isu tentang tingkat sosial ekonomi 

masyarakat. Gagasan-gagasan juga memiliki pengaruh terhadap politik, 

kebijakan-kebijakan dan ekonomi; melalui gagasan tersebut alam diubah 

menjadi sumber aaya enerji dan ekonomi.1° 

Akan tetapi alam dan lingkungan sekitarnya bukanlah wujud yang statik. 

Akibat dampak tindakan-tindakan manusia terhadap alam, dunia di 

sekitarnya juga ikut mengalami perubahan. Dengan begitu kita masuk klsuter 

ketiga, yakni memahami lingkungan alam itu sendiri dalam hubungannnya 

dengan kehidupan manusia. Dalam kasus sejarah kehutanan, misalnya, cara- 

cara bagaimana ekosistem hutan bekerja secara alami dan intervensi manusia 

(dan teknologi) terhadapnya telah mengubah banyak hal, termasuk ide-ide 

baru dan kebijakan terhadap hutan dan kehidupan ekonomi. 

Model interaksi antara manusia dan alam, sebagaimana diperkenalkan oleh 

Worster di atas, memisahkan antara dimensi manusia dan alam. Meskipun 

pemisahan itu hanyalah bersifat artifisial, model itu sangat berguna sebagai 

alat untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan dan sumber-sumber data 

bagi sejarawan dalam menjawab persoalan sejarah lingkungan. Skema 

berikut memperlihatkan hubungan timbal balik antara alam manusia (human 

realm) dengan alam fisik (natural realm). 

Gambar 1: Model Multiple Analysis dalam Sejarah Lingkungan. 

10 Donald Worster, The Ends of the Earth (New York: Cambridge University Press, 1989), p. 290. 
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Sumber: Diadopsi dari Donald Worster (1989: 289). 

Dalam kerangka sejarah lingkungan di atas tampak pemisahan antara 

lingkungan manusia dan alam. Manusia memiliki gagasan-gagasan, 

gagaasan diturunkan ke dalam kebijakan-kebijakan terhadap alam (hutan, 

lahan dan udara atau ik!im). Kebijakan mentransformasikan gagasan ke 

dunia alam fisik ( 'materialisation in the natural world'! dan sebaliknya 

alam memberi reaksinya dan berdampak hesar terhadap manusia seperti 

banjir, tanah longsor dan kekeringan. Bencana alam seperti ini disebut 

bencana alam ciptaan manusia (man made disaster). 

Bencana alam juga muncul di luar kemampuan intervensi manusia - 

untuk menyebut beberapa di antaranya - seperti Gempa-bumi 

(earthquakes), letusan gunung berapi (volcanic activity), longsor 

(landslides), "air bengis" (tsunami), badai tropis (tropical cyclones) dan 

tornado dan luapan sungai dan air pasang (river and coastal flooding), 



kemarau panjang (drought season), badai pasir dan abu (sand and dust 

storms) dan lain-lain.'' 

Berdasarkan kria di atas, maka gempa bumi Padang 2009 yang diplajari 

dalam kajian ini jelas termasuk murni bencana alam (natural hazards) yang 

berada di luar campur tangan manusia. Oleh karena yang dipelajari di sini 

adalah sejarah gempa dalam perspektif 'sejarah lingkungan' maka 

penelitian ini akan mengisi ruang antara aspek ekologisnya dan realitas 

sejarah, antara dua kultur Ilmu kealaman (natural science) dan ilmu 

kemanusiaan (humanities), antara kenyataan objektif atau disinterested 

objectivity dan kewajiban etis akan perlunya advokasi.12 

4.2. Kajian Terkait. 

Sebagaimana diduga sejak semula, kajian tentang sejarah gempa bumi di 

Indonesia masih relatif belum banyak dilakukan. Dua tulisan akademik 

berdasarkan hasil penelitian, masing-masing ditulis oleh A.B. Lapian (1987) 

dan Boers (1995) menjadi rujukan yang relevan bagi penelitian ini.13 Lapian 

khususnya membahas aspek-aspek penulisan sejarah gempa yang relatif 

sangat terbatas di Indonesia, dengan ilustrasi sejarah gempa Gumung 

Krakatau tahun 1883, sedang Boers membahas tentang letusan Gunung 

11 UNDP Report, Disaster Profiles of the Leas Developed Countries (Geneva, United Nations 
Development Programme Emergency Response Division, 2001). 
12 John Opie, "Environmental History: Pitfalls and Opportunities," Environmental Review 7 (1983): 8- 
16. 
13 A.B. Lapian, "Bencana Alam dan Penulisan Sejarah" dalam T. lbrahim Alfian dan H.J. Koesoemanto, 
et al., (ed.), Dari Babad dart Hikayot sampai Sejarah Kritis (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 1987), hlm. 211-231; Bernice de Jong Boers, "Mount Tambora in 1815: A Volcanic Eruption in 
Indonesia and its Aftermath", Indonesia, Volume 60 (October 1995), 37--59. 



Tambara tahun 1815. Keduanya membahas sejarah gempa abad ke-19 dan 

menunjukkan kedahsyatan gempa dan akibatnya terhadap ekologi dan 

masyarakat di sekitarnya. 

Yang relatif unik dan penting juga ialah penelitian filologi oleh Suryadi 

tentang Syair Lampung Karam, Sehuah Dokumen Pribumi tentang 

Dahsyatnya Letusan Krakatau 1883 (2010). Buku ini merupakan transliterasi 

dari sebuah naskah lama yang terpendam selama 125 tahun di beberapa 

negara, di samping memberi ulasan tentang cara pandang pribumi mengenai 

sejarah bencana gempa Krakatau 1883. Buku itu sedikit banyak membuka 

cakrawala baru tentang kemungkinan untuk rnelakukan penelitian gempa di 

masa datang dari sudut kearifan lokal ebrdasarkan sumber naskah-naskah 

lama. Tanggapan lokal terhadap bencana alam, seperti juga dikemukakan 

Agus lndiyanto dan Arqom Kuswanjono (2012), seringkali terkait "peta 

kognitif' dari masyarakatnya, yaitu pengetahuan lokal yang diperoleh lewat 

proses sosialisasi dan pengalaman historis masyarakat lokal. Kemampuan 

adaptasi budaya setempat dalam menghadapi bencana sangat tergantung 

dari peta kognitif yang dimiliki masyarakat itu.14 Dalam naskah lokal yang 

dipelajari Suryadi tampak sekali menonjolnya dimensi keagamaan dan 

ekspresi sosio-kultural setempat dan yang sekaligus mmebedakannya dengan 

cara pandang Eropa yang lebih menekankan dimensi logika ilmu kealaman, 

dengan memberikan penjelasan fenomen gempa sebagai peristiwa geologis 

dalam lapisan kerak bumi. Kajian geologis seperti ini menurut Suryadi sudah 

sangat banyak dilakukan, dan untuk sejarah gempa Krakatau saja sudah lebih 

14 Agus lndiyanto dan Arqom Kuswanjono (eds.), Respons Masyarokat Lokal atas Bencana. Kajian 
Integratif, llmu Agama, dun Budaya . Bandung: Mizan, 2012. 



dari seribu tulisan akademik beserta laporan-laporan resmi. Sebaliknya kajian 

dari sudut sosial dan ilmu kemanusiaan masih relatif jarang. 

Beberapa kajian terdahulu yang dibicarakan di atas dan beberapa kajian 

sejeni~,'~ telah sangat membantu kajian ini dalam melakukan eksplorasi 

untuk membangun kerangka berfikir tentang sejarah bencana gempa Padang 

2009. Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir berikut ini sekaligus 

mencerminkan bagaimana disain penelitian ini dikembangkan. 

4.3. Kerangka Berfikir 

Sebagaimana dikemukakan di depan, kajian sejarah sosial Gempa Padang 

2009, bertujuan menelusuri peristiwi? gempa tersebut dari perspektif sejarah 

lingkungan. Penelusuran persitiwa geologis atau gejala alam tidak bisa 

dihindari. Namun konsep 'alam' secara historis sangat kompleks, dalam arti 

bahwa ia tidak melulu bermakna kebendaan. Bahan makanan misalnya, tidak 

hanya benda yang terberikan oleh alam atau diproses lewat teknologi, 

melainkan juga konstruksi budaya. Demikian juga halnya dengan "Pasar Raya 

Padang" sebagai ruang, misalnya, tidak hanya bermakna fisik, melainkan juga 

sebagai ruang publik di mana interaksi sesama manusia memiliki dimensi 

sosiologis dan kuttural. 

15 Boomgaard, Peter, 1999. "Oriental Nature, its Friends and its Enemies: Conservation of Nature in 
Late-Colonial Indonesia, Environment and History, 5 ,  hlm. 257-292; lrwan Abdullah, Dialektika Natur, 
Kultur dun Struktur. Analisis Konteks, Proses dun Ranah dolam Konstruksi Bencana (Pidato 
Pengukuhan Guru besar Antropologi, Universitas Gadahmada. Yogyakarta, November 2006); lrwan 
Abdullah. "Konstruksi dan Reproduksi Sosial atas Bencana Alam", Working Paper in Interdisciplinary 
Studies (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadahmada. Yogyakarta, November 2008.; 
Eniarti B. Djohan, "Mengapa Kajian Bencana", Masyarakat Indonesia. 23, 2, hlm. 1-13. 



Selaku demikian, hubungan antara fenomena alam fisik (gempa) dengan 

manusia harus dilihat sebagai kesatuan yang tak dapat dipisahkan. 

Pendekatan sejarah umumnya, termasuk sejarah lingkungan menyarankan 

agar melihat peristiwa dalam proses diakro~ik. Proses-proses asal mula 

kejadian gempa dan tanggapan penduduk yang ditimpa bencana pada saat 

kejadian dan dampaknya secara fisik dan sosial-ekonomi harus dilihat seacra 

holistik. Untuk itu perlu dilakukan beberapa tingkat unit analisis sebagai 

berikut, 

ldentifikasi bencana (hazard identification) untuk menetapkan lokasi 

kejadian, intensitas dan prospek probabilitasnya danlatau frekuensi 

ancaman yang ditimbulkannya, baik fisik maupun non fisik. 

Analisis kerentanan bencana, yaitu tinggi rendahnya dampak bencana 

sangat tergantung dari 'peta kognitif' masyarakat tentang bencana, 

termasuk pengertian mereka tentang gempa, kesiapan dan/atau ketidak- 

siapan mereka menghadapi bencana, keterbatsan informasi dan 

kemampuan adaptasi kultural masyarakatanya. Analisis kerentanan 

bencana diperlukan untuk menetapkan eksistensi dan tingkat kerentanan 

yang dialami sewaktu dan sesudah gempa terjadi. 

Analisis kapasitas pemerintah dan amsyarakat untuk mengidentifikasi 

kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk menenutkan tinggi 

rendahnya resiko atau efek bencana terhadap masyarakat; 

Analisis resiko untuk untuk menetapkan tingkat resiko yang dialami 

masyarakat. Kerentanan terhadap resiko mencakup dari segi fisik (yang 

meninggal dan luka-luka), tetapi juga terhadap sosial ekonomi dan 



lingkungan, termasuk resiko gagal komunikasi menyebabkan terpuutusnya 

hubungan dan suplai maka~an serta penanganan bencana seegra setelah 

bencaan terjadi. 

Manakala pemetaan bencana dapat diidentifikasi secara cepat berkat 

penggunaan sistem informai geografis (GIs - geographic information system), 

penetapan penilaian bencana (disaster assessment) dan penangan resiko 

bencana sangat rumit dan tidak mudah dilakukan. Bagaimanpun perkiraan 

bencana mestilah mencerminkan pengetahuan dan budaya lokal dalam arti 

luas. Salah satu penyebabnya ialah karena terdapat jurang yang lebar antara 

pengetahuan teknis di lapangan di satu pihak dan pengetahuan akademik 

dalam manajemen bencana di lain pihak. Kerangka pemikiran berikut ini 

mencerminkan bagaimana fenomen gempa Padang 2009 itu dipelajari. 

Gambar 2: Model Multiple A~alysis Bencana Gempa Padang 2009 
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Gambar 3: Model Analisis Manajemen Pascagempa (RECOVERY) 

5. Metode dan lnstrumen Penelitian 

Penelitian ini menggabungkan beberapa metode untuk mengumpulkan dan 

menggali datanya, antara lain terdiri dari (i) data kepustakaan (literature 

review), (ii) data dokumenter atau arsip, dan yang tidak kurang pentingnya 

ialah data koran sebagai data dokumenter jika ia merupakan laporan 

pandangan mata (eyewitness); (iii) data wawancara dan (iv) pengamatan 

lapangan (site visit). Karena keterbatasan waktu dan pembiayaan, penelitian 

ini terpaksa mengabaikan kegiata workshop atau diskusi kelompok terfokus 
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tanggapan terhadap pengalaman gempa dan program kegiatan penanganan 

paska-gempa. 

Secara keseluruhan penelitian ini lebih mengutamakan pengolahan datanya 

dengan menggunakan analisis data kualitatif ketimbang analisis kuantitatif, 

meskipun data kuantitatif tetap sangat diperlukan dan memang digunakan 

dalam penelitian ini. Hanya saja data kuantitatif tidak dioleh lewat metode 

kuantitatif. Langkah-langkah penelitian kualitatif pada prinsipnya sangat 

sejalan dengan penelitian sejarah, terutama sejarah kontemporer, dalam arti 

peneliti masih bisa menjumpai orang-orang yang mengalami peristiwa. Yang 

paling membedakannya hanyalah bahwa, penelitian sejarah lebih 

mengutama-kan data dokumenter, sementara kualitatif lebih mengutamakan 

data lapangan. Keduanya sama-sama berfokus pada pemahaman tentang 

manusia dari sudut pandang pelaku sebagai aktor utama atau apa yang 

disebut dengan 'versetehn' dalam pandangan Weberian. 

Untuk mengolah data kepustakaan (atau sering juga disebut data sekunder) 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Mestika Zed, 

2004).16 Data kepustakaan terutama dipelukan untuk mempelajari kerangka 

konseptual, pendekatan dan model-model yang pernah digunakan dalam 

studi terdahulu sebagai acuan umum tentang sejarah gempa dan 

penanangannya. 

16 Mestika Zed, Metodologi Kepustokaan (Jakarta: Yayasan Obor, 2004). 



Pengolahan data dokumenter (data and facts analysis), penelitian ini 

menggunakan metode sejarah kritis (atau metode dokumenter).'' Teknik 

riset dokumenter digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang 

tersedia dalam bentuk dokumen lcwat metode kritik sumber (kritik esktern 

dan kritik intern), baik dokumen resmi maupun tak resmi atau koleksi pribadi, 

termasuk di dalamnya foto-foto. Dokumen yang dianalisis dalam penelitian 

ini terutama berkenaan dengan sejarah gempa, termasuk rekaman 

pengalaman-pengalaman orang di masa lalu dalam menghadapi gempa dan 

dampaknya terhadap kehidupan mayarakat dalam arti luas. 

Untuk pengoalahan data lapangan, termasuk wawancara dan pengamatan 

lapangan, digunakan metode sejarah lisan, yang diperkuat dengan teknik 

pengolahan data kualitatif.18 Teknik wawancara mendalam (in depth 

interview) amat diperlukan di sini. Tujuannya ialah untuk mendapatkan 

informasi terrinci tentang pengalaman yang dialami oleh orang dari kelompok 

sosial berbeda-beda dan tanggapan mereka terhadap peristiwa gempa dan 

cara penanganan oleh otoritas kota dan komunitas. Untuk itcr ada dua model: 

wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara 

terstruktur khususnya memerlukan seperangkat daftar pertanyaan baku 

17 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Yayasan Penerbit 
Univ. Indonesia, 1975); F.A. Robert, Bekhofer Jr, Behavioral Approach To Historical Analysis (London: 
Collier Macmillan Publ. Co.lnc.1971); Kuntowijoyo, MetodologiSejarah (Yogyakarta: Ombak, 2003). 
18 Untuk sejarah lisah dua karya terpenting bagi penelitian ini ialah, Donal, Ritchie, A, Doing Oral 
History (New York: Twayne Publishers, 1995); Paul Thompson, The Voice of the Past: Oral History. 
Oxford: Oxford Univ. Press, 1978. Sementara untuk metode kualitatif penting di sini disebutkan karya 
berikut ini, Miles, Matthew B dan A. Michel Huberman, Analisis Data Kualitatif [Terjemahan]. 
(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992). Neuman, W. Lawrence. Social Research Methods. 
Qualitative and Quantittaive Approaches (Boston, London, etc.: Allyn and Bacon, Fourth Ed., 2000; 
Denzin, Norman K. and Yvonna Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research. Thousands Oaks, 
London and New Delhi: Sage Publications, 1994). 



secara tertulis sebagai pedoman umum wawancara. Dalam wawancara 

terstrukur ini, di mana daftar pertanyaan sudah disiapkan secara sistematis 

dan tertulis, informan diminta menjawab atau dengan menerangkan jawaban 

atas pertanyaan yang sama. Dengan kata lain, pertanyaan telah ditetapkan 

dan informan utamanya juga telah ditentukan sebelumnya berdasarkan 

kelompok sosial tertentu. Dalam wawancara tak terstruktur, peneliti tidak 

menyiapkan pertanyaan yang disusun atau terstuktur secara tertulis, 

melainkan melakukan wawancara bebas tanpa pedoman wawancara, bahkan 

juga tidak menetapkan secara ketat siapa informannya. Dalam konteks 

penelitian historis-sosiologis, wawancara tak berstruktur lebih dekat atau 

lebih baik disebut 'berbincan-bincang' secara bebas dengan informan. 

Meskipun demikian jawaban yang diharapkan daripadanya tetap berkaitan 

erat dengan isu-isu pokok dalam pertanyaan penelitian. 

Ada puluhan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan data penelitian 

ini. Mereka mewakili kelompok-kelompok sosial yang ada Kota Padang, baik 

dilihat dari struktur sosialnya: pemimpin informal ("tungku tigo sajarangan") 

dan pengikutnya, maupun dilihat dari pekerjaannya, seperti pedagang, 

pegawai, pengemudi 'angkot', anak sekolah, dan lain-lain. Juga 

dipertimbangkan letak tempat tinggal mereka (tepi laut, agak ke dalam kota 

dan pinggir kota). Tujuannya terutama ialah untuk melihat tingkat pengaruh 

ancaman gempa terhadap cara mereka memberikan tanggapan terhadap 

bahaya gempa. 

Oleh karena dalam penelitian kualitatif peneliti sekaligus bertindak sebagai 

'instrumen' penelitian, maka agak sedikit lebih mudah untuk menjaga 



konsistensi antara pertanyaan penelitian, kerangka konseptual dan data yang 

diperlukan. Lagi pula peneliti juga didukung oleh instrumen penelitian yang 

konvensional seperti buku catatan, kartu catatan lapangan, alat perekam 

elektronik dan kamera. Semua ini sangat membantu mempermudah 

pekerjaan dalam penulisan laporan. 

Gambar 5: Mode l  Disain Alur Metode  Penelitian. 
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BAB I1  
RETROSPEKTIF: 

SEJARAH GEMRA SUMATERA 
BARAT 

1. Kondisi Umum Wilayah Bencana 

SUMATERA adalah pulau yang menjadi pendataran utama dalam dunia 

pelayaran internasional masa lampau untuk rute Asia Tenggara. Pulau ini 

bukan hanya indah secara panorama alam, tapi kandungannya seperti emas 

dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan, kapur barus di hutan-hutan menjadi 

magnet bagi para pedagang dari Arab, Persia, India, dan ~ ina . '  Dibalik semua 

itu, pulau ini menyimpan ancaman bencana yang tak terduga. Di pesisir barat, 

zona zubduksi terus berproses, melepas energi gempa di waktu yang tak 

terduga dan terkadang disertai tsunami. Sementara di daratan, sepanjang 

Bukit Barisan berdiam zona-zona patahan sesar semangka, yang lepas tak 

Jejak kejayaan Sumatra di masa lalu bisa terlihat dari peninggalan tertua dari pengaruh India, Arab, 
Cina, Arab di pelabuhan-pelabuhan tua atau kota-kota tua seperti Singkil, Barus, perlak, Pasai, 
Inderapura, dan lainnya. Bahkan, Perlak, Singkil, Pasai, dan Aru telah menjadi pusat Islam di Asia 
Tenggara pada abad ke-13. Banyaknya pelabuhan-pelabuhan internasional di pesisir Sumatra dan 
aktivitas perdagangan internasional yang begitu ramai, telah mendorong penduduk Sumatera 
menanam tanaman-tanaman tropis yang laku secara internasional seperti lada. Antara tahun 1550- 
1940, setengah dari jumlah persediaan lada internasional dipasok dari Sumatera. Secara geograpis, 
pulau dengan luas 443.065,8 km2 ini, membentang pegunungan Bukit Barisan dari Aceh di utara 
hingga ke ujung Lampung di selatan. Lihat Anthony Reid dalam buku Sumatera Tempo Doeloe: Dari 
Marcopolo sampai Tan Malaka, bab pendahuluan. 
2 Tentang studi gempa laut dan hubungannya dengan gempa daratan di Sumatera dikaji oleh Listya 
Dewi Rifai dari Akademia Meteorologi dun Geofisika dun I Putu Pudja dari Puslitbang BMKG dalam 
jurnal dengan judul Studi Awal Hubungan Gempa Laut dun Gempa Darat Sumatera don Sekitarnya. 



Keelokan Sumatera terpampang dari barisan Bukit Barisan di bujur 

te~gah, cadas dan pahatan dinding yang mengangga dilerai air terjun, gunung 

- gunung yang sating bersahutan, dan danau-danau yang menyegarkan. Bukit 

Barisan yang membentang dari Aceh hingga Teluk Betung, Lampung berpusar 

di Sumatera Barat. Rangkaian punggungan Bukit Barisan terhampar elok 

dalam wujud ceruk-ceruk menajam dalam balutan kehijauan, serta dinding- 

dinding perbukitan yang menawan, seperti Ngarai Sianok, Lembah Harau, 

Lembah Anai, Silokek, dan Ngalau. Keberadaan lembah ini diperkaya dengan 

harnparan air terjun. Antara lain, Aie Mancua di Lembah Anai, Badorai di 

Sungai Pua, dan Sarasah di Lembah Harau. 

Bukit Barisan yang berada di kawasan Sumatera Barat menjadi hulu 

sungai besar yang mengalir di kawasan pantai timur Sumatera, seperti sungai 

Kampar, sungai Batang Hari, sungai Rokan. Sementara di dalam Sumatera 

Barat sendiri hanya sungai kecil yang mengalir hingga lepas ke Samudera 

Hindia seperti, sungai Batang Anai, sungai Batang Arau, sungai Batang 

~ u r a n j i . ~  

Ditengah kepungan Bukit Barisan, di Sumatera Barat berdiri kokoh 

beberapa gunung seperti Talamau dengan tinggi 2920 Mdpl, Marapi 2.891 

Mdpl, Singgalang 2.877 Mdpl, Tandikek 2.438 Mdpl, Talang 2.597 Mdpl, Sago 

2.261 Mdpl, dan Pasaman 2.900 Mdpl. Diantara gunung tersebut, empat 

gunung masih berkategori gunung api aktif yakni Marapi, Tandikek, dan 

~ a l a n ~ . ~  

Sumatera Barat juga diberkahi empat danau yang indah. Di Luhak Agam 

terdapat Danau Maninjau, yang terbentuk dari gempa tektonik, seperti halnya 

Danau Toba di Sumatera Utara. Lalu, bergerak ke arah Selatan dari Danau 

3 Bukit Barisan membentang menguat ke arah pantai Barat, dengan berakhir pada bukit-bukit curam 
dan terjal menuju Samudera Hindia. Sementara ke arah pantai timur Sumatera, penggungan Bukit 
Barisan semakin mengecil mengikuti kontur tanah yang semakin landai. (lihat Freek Colombijn, 2006: 

P 491 
4 Bisa juga dilihat disini http://mastugino.blogspot.com/2012/08/nama-nama-gunung.html 



Maninjau, maka akan dijumpai Danau Singkarak yang berada di pinggir Lintas 

Tengah Sumatera, Kabupaten Tanah Datar. Dan bergerak lagi sekitar 50 

kilometer ke arah Selatan, Danau Ateh- Danau Bawah, Kabupaten Solok. 

Sebelum memasuki kedua danau ini, hamparan perkebunan teh tersaji 

sepanjang jalan, dan dari kejauhan akan terlihat keangkuhan Gunung ~e r inc i .~  

Menoleh ke bagian Barat Sumatera Barat, keindahan harnparan 

Samudera Hindia menjadi pemandangan menyejukkan. Tercatat enam 

kabupaten / kota di Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Samudera 

Hindia yakni, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang 

Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Kota Pariaman. 

Beragam eksotisme alam itu, tak mengherankan jika Sumatera Barat menjadi 

tujuan favorit bagi warga Riau dan Jambi menghabiskan akhir pekan, libur 

pendek, maupun libur panjang. 

5 Maninjau yang merupakan danau vulkanik ini berada di ketinggian 461,50 meter di atas permukaan 
laut. Luas Maninjau sekitar 99,s km2 dan memiliki kedalaman maksimum 495 meter. Cekungannya 
terbentuk karena letusan gunung yang bernama Sitinjau (menurut legenda setempat), ha1 ini dapat 
terlihat dari bentuk bukit sekeliling danau yang menyerupai seperti dinding. Danau Singkarak berada 
pada letak geografis koordinat 0, 36 derajat Li.ntang Selatan (LS) dan 100,3 Bujur Timur (BT) dengan 
ketinggian 363,s meter diatas perrnukaan laut (rndpl). Luas permukaan air Danau Singkarak 
mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 kilometer dan lebar 6,5 kilometer dan 
kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1.076 kilometer dengan curah 
hujan 82 hingga 252 melimeter per bulan. Danau ini memiliki luas 107,8 krn2 dan merupakan danau 
terluas ke-2 di pulau Sumatera. Danau ini merupakan hulu Batang Ombilin. Namun sebahagian air 
danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk 
menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, kabupaten Padang Pariaman. Danau 
Singkarak dikenal sebagai penghasil 'ikan bilih'. 

Untuk lebih jelas lihat di http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Danau di Sumatera Barat. 



PESESIR DAN PUNGGUNG BUKITBARISAN 
(Areal pegunungatl tinggi: 51.93 %) 

Di balik keindahan alam itu, Sumatera Barat bak api dalam sekam. 

Sejarah yang dibumbui goncangan gempa bumi, dan diperkirakan para ahli 

akan terus mengancam di masa mendatang.6 Hal demikian disebabkan 

6 Gempa bumi terjadi karena pergesekan antar lempeng tektonik yang berada di bawah permukaan 
bumi. Dampak dari pergesekan itu menimbulkan energi luar biasa dan menimbulkan goncangan di 
permukaan dan seringkali menimbulkan kerusakan hebat pada sarana seperti rumahlbangunan, 
jalan, jembatan, tiang listrik. 

Berdasarkan sumber penyebabnya, ads 3 jenis gempa bumi yakni, pertama, Gempa bumi tektonik 
adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi akibat pergerakan lempeng bumi atau 
patahan. Gempa jenis ini paling banyak menimbulkan kerusakan dan banyak korban. Kedua, Gempa 
bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi akibat aktivitas gunung 
berapi yaitu pergerakan magma yang menekanlmendorong lapisan batuan sehingga pergeseran 
bebatuan di dalamnya menimbulkan terjadinya gempa bumi. Ketiga, Gempa bumi induksi adalah 
gempa bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi akibat sumber lain seperti runtuhan tanah. 

Gempa bumi sering diikuti dengan gempa susulan dalam beberapa jam atau hari setelah gempa 
pertama yang dapat menyebabkan penghancuran pada bangunan yang telah retaklgoyah akibat 
gempa sebelumnya. 

Dari tahun 1900 hingga tahun 2005, tercatat 738 gempa melanda Sumatera Barat baik dengan 
kekuatan kecil maupun kekuatan besar. Dalam hitungan tahun yang sama, terjadi 29 gempa dzrat 
(Patahan Semangko) dan 163 kali gempa taut (zona subduksi, pertemuan lempeng Indo-Australia dan 
lempeng Eurasia) dengan kekuatan diatas 5 SR. (Daz Erwiza dan Sri Novita, Pemetaan Percepatan 
Tanah Maksirnun dan Intensitas Seismik Kota Padang Panjang Menggunakan Metode Kanai. No. 29 
Vol.2 Thn. XV April 2008 ISSN: 0854-8471). Bisa juga dilihat database National Oceanic and 



Sumatera Barat yang merupakan bagian integral lndonesia yang terletak di 

kawasan yang dinamakan "Pacific Ring of Fire", yaitu sebuah zona dimana 

sangat sering terjadi gempa bumi dan meletusnya gunung berapi. Lebih dari 

90 persen gempa bumi yang terjadi didunia, dan sekitar 81  persen gempa 

berkategori kuat terjadi di zona ini.' 

Empat lempeng tektonik bumi yang sangat aktif bertemu di lndonesia 

yakni, Lempeng Eurasia, Lempeng India, Lempeng Australia, dan Lempeng 

~asifik.' Tiga dari empat lempeng tersebut melewati Sumatera Barat yakni, 

Lempeng Eurasia, Lempeng India dan Lempeng ~us t ra l ia .~  

Sumatra Barat adalah salah satu daerah ring offirelo atau daerah rawan 

bencana di Indonesia. Topografisnya berbukit dan berlembah yang dihuni oleh 

beberapa gunung api aktif seperti, Gunung Marapi, Gunung Talang, dan 

Gunung Tandikek. menjadikan wilayah Sumatra Barat sering diguncang 

letusan gunung api disertai gempa bumi. Tak hanya itu, sumber gempa juga 

Atmospheric Administration (NOAA), lembaga pencatatan gempa dan tsunami Amerika Serikat. 
7 Laporan untuk Bappenas, pada Bab IV "Hasil Analisa Penanggulangan Bencana, p. 23. Lihat juga 
Jacub Rais "Indonesia Diantara Dua Samudera, Dua Benua, dan Tiga Lempeng Tektonik Mega, 2006: 

P- 5 )  
8 Lempeng lautan Hindia dan Australia bergerak ke Utara sekitar 50-70 mm/tahun dan menunjam 
dibawah palung laut dalam Sumatra-Jawa sampai ke Barat Pulau Timor di NlT. Kemudian 
disepanjang tepian lempeng kepulauan dari Pulau Timor ke arah Timur dan terus menular ke Utara 
berlawanan arah jarum jam menuju wilayah perairan Maluku, Lempeng Benua Australia menebarak 
dengan kecepatan - 70 mmltahun. adi di wilayah ini yang terjadi bukan penunjaman lempeng lautan 
lagi tapi zona tumbukan lempeng benua terhadap lempeng Kepulauan. Di Utara lndonesia Timur, 
Lempeng Pacific menabrak sisi Utara Pulau lrian dan Pulau-pulau di Utara Maluku dengan kecepatan 
120 mn?/tahun, dua kali lipat lebih cepat dari kecepatan penunjaman Lempeng di bagian sisi Barat 
dan Selatan Indonesia. (Evaluasi Bahaya Patahan Aktif, Tsunami dan Goncangan Gempa Danny 
Hilman Natawidjaja. LARIBA (Laboratorium Riset Bencana Alam) Geoteknologi - LIPI. 
9 Sebelumnya, diikenal tiga lempeng benua melewati lndonesia yakni Lempeng Eurasia, Lempeng 
Indo-Australia, clan Lempeng Pasifik. Narnun, beberapa tahun terakhir Lempeng Indo-Australia 
terpisah, sehingga menjadi dua bagian yakni Lempeng Australia dan Lempeng India. Terpisahnya 
diklaim karena zona subduksi terus bergerak dan berproses. Bahkan, gempa yang melanda Aceh 11 
April 2012 lalu, diyakini sebagian ahli telah mempertegas batas kedua lempeng. Lihat 
http://gempapadang.wordpress.com/2012/09/28/gempa-aceh-11-april-2012-tanda-awal- 
pemisahan-lempengl dan (Rais, 2006: pp. 19-23) 
10 Ring of Fire adalah bahasa lnggris dengan arti ke bahasa Indonesia, Cincin Api Pasifik atau 
Lingkaran Api Pasifik. Ring of Fire adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan 
gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda 
dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa 
Pasifik. Sekitar 90% dari gernpa bumi yang terjadi, 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di . -- --%. 

sepanjang Cincin Api ini. Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Cincin-ApiTasifik; 
- . &  ?E!IP=/ 
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sering muncul dari laut yang mengitari sebagian wilayah Sumatra ~arat." 

Secara keilmuan, gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi 

akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan 

patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab 

terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. 

Energi yang dihasilkan dipancarkan kesegala arah berupa gelombang gempa 

bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi.12 

Sumatera Barat secara keseluruhan, setidaknya ada dua sumber besar 

gempa bumi yang perlu diperhatikan. Pertama, adalah gempa bumi yang 

bersumber dari peristiwa subduksi. Subd~ksi atau penekukan terjadi ketika 

lempeng samudra bertabrakan dengan lempeng benua yaitu pertemuan dua 

lempeng samudera lndo - Australia dan lempeng Eurasia. Proses subduksi 

akan terus berproses, sehingga gempa bumi pun akan terus berlangsung. Hal 

inilah yang menjadi sumber gempa dan bisa jadi juga sumber tsunami.13 

Kedua, adalah gempa bumi yang disebabkan oleh patahan besar yang 

ada didat-at yaitu Sesar Sumatera atau Patahan Sumatera atau Sesar 

Semangko atau Patahan semangko. Patahan yang bergerak dari Teluk 

Semangko di Lampung hingga ke ~ c e h . ' ~  

Kejadian gempa bumi besar dengan menimbulkan korban jiwa serta 

merusak infrastruktur dan bangunan di Sumatera Barat, umumnya terjadi 

-- - ~- 

11 Sri Hidahati, Sumaryono, dan Sukahar dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencona Geologi 
mengatakan, berdasarkan sejarahnya sejak tahun 1822 sampai 2010 telah terjadi 19 kali gempa bumi 
dengan menimbulkan kerusakan di Sumatra Barat. Tsunami Mentawai, 25 Oktober 2010 (Sri 
Hidayati, Dkk). 
12 http://www.bmkg.go.id/bmkg~pusat/~eofisika/~empabumi.bmkg. Dalam website ini juga bisa 

dilihat lebih jauh parameter gernpa burni, karakteristik gempa bumi, mengapa gempa burni terjadi, 
dan lainnya. 
13 Wawancara dengan pakar "gempa purba" Eko Yulianto (Peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi LIP1 
spesifikasi Gempa Bumi dan Tsunami). 
14 Ibid. Sesar merupakan suatu patahan yang telah mengalami pergeseran sehingga terjadi 
perpindahan antara bagian-bagian yang berhadapan dengan arah yang sejajar dengan bidang 
patahan. Selain itu sesar juga marupakan jalur patahan di alam yang telah rnengalami pergeseran 
dimana arahnya sejajar denganbidang rekahannya. Sesar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 
hanging wall dan footwall. 
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pada wilayah yang merupakan jalur Patahan Semangko dan kawasan yang 

dekat dengan zona subduksi, pertemuan ketiga lempeng di Samudra Hindia. 

Sejauh ini, gempa yang bersumberkan dari lempeng di dasar laut lebih sering 

ketimbang yang bersumber di daratan. Sejarah kegempaan Sumatera Barat 

juga pernah dibarengi tsunami seperti gempa tahun 1797, 1883, dan tahun 

201015 

Garnbar 2 : Peta Kejadian Gempa di Sumatera 
Sumber: h n p : / / q u i ~ ~ ~ r a . ~ ~ s s . ~ m / M I ] 9 / 1 0 ~ 7  

bcmrrao. P-ST ?5:&1IIPP 

Dalam sejarah modern Sumatera Barat, gempa 30 September 2009 

menjadi bencana paling mematikan dan paling merusak. Gempa yang 

berkekuatan 7,9 skala ritchter tersebut16, berpusat di kawasan Padang Alai, 

Kabupaten Padang Pariaman. Dampak gempa menyebar hingga Kota Padang, 

l5 /bid 
16 Berdasarkan rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa di Sumatra 
Barat yang terjadi pukul 17:16:10 itu berkekuatan 7,9 skala richter. Sementara laporan US Geological 
Survey, gempa tahun 2009 di Sumatera Barat berkekuatan 7,6 SR yang terjadi pada pukul 17:16:09. 
Kedalamannya 81 kilometer dengan lokasi pada 0.725derajatS, 99.856derajat E. 



Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten 

Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang. 

Gempa dipengujung September 2009 ini menyebabkan 1.195 jiwa tewas, 

181.995 unit rumah rusak berat dan rusak sedang, dan 67.838 unit rumah 

rusak ringan.17 

Padang, sebagai lbukota Sumatera Barat tak luput dari hantaman 

gempa akhir September ini. Tercatat 384 orang tewas dan ratusan orang 

lainnya mengalami luka. Jika melihat bentangan geografis, gempa September 

2009 bukan sebuah babak akhir bencana khususnya gempa yang mendera 

Padang. Wilayah yang terletak di tengah-tengah pantai barat ini dikepung 

zona merah atau zona bahaya bencana. Sejajar dengan pantainya, zona 

subduksi terus berproses dan siap meledakkan energi di waktu yang tak 

terduga, lalu di Timur Padang, dimana pegunungan Bukit Barisan menjaiar 

menuju pantai menyimpan ancaman bencana longsor dan banjir bandang. 

17 Berdasarkan laporan dari Satkorlak PB atau BPBD Sumatra Barat. Bisa juga dilihat Reportase 
Eksklusif Harian Singgalang. Khairul Jasmi, Dkk, Gempa Dahsyat Sumatra Barat, Padang: PT Genta 
Singgalang Press, p. 2 



Untuk akses ke Padang dari daerah lain di Sumatera Barat, ada tiga ruas 

jalan utama yang terbentang yakni jalan Bukittinggi - Padang, melewati 

Padang Panjang - Lembah Anai, dan Lubuk Alung. Di Lubuk Alung terdapat 

persimpangan dimana jalan Pasaman Barat - Pariaman- Padang dan 

Bukittinggi - Padang bertemu. Ruas lain adalah Solok-Padang melewati 

Lembah Subang atau Sitinjau Lauik. Dan ruas lain adalah Pesisir Selatan- 

Padang melewati Teluk ~ a ~ u r . ~ '  

Saat gempa 2009, ruas jalan ini telah menjadi jalur utama dalarn 

evakuasi manusia besar-besaran menuju ke daerah lain yang tidak kena 

dampak gempa. Kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki kampung di 

luar Padang seperti Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Bukittinggi, 50 Kota, 

Dharmasraya, Pasaman, dan lainnya. Pengalaman gempa 2009, juga 

menyebabkan berdirinya beberapa jalur evakuasi di dalam kota seperti 

pelebaran jalan Alai menuju By Pass sepanjang 4 kilometer. 

2. Dari Air Bangis hingga Gempa 1926 

Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, adalah salah satu pelabuhan 

tua di pantai barat Sumatera selain Barus, Singkil, Pariaman, Tiku, dan Padang. 

Keberadaannya di teras Samudera Hindia, menjadikan Air Bangis salah satu 

daerah yang rawan gempa. Efek pelepasan patahan Indo-Australia (sekarang 

patahan Samudera Hindia), pernah berdampak di Air Bangis bulan 16 Februari 

1861 silam. 

Pusat data kegem paan dan tsunami Amerika, National Geophysical Data 

Center - National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) mencatat, 

gempa tersebut berkekuatan 8,5 SR dengan episentrum sekitar pantai Aceh 

Selatan, Samudera Hindia. Gempa bawah laut ini melahirkan tsunami setinggi 

7 meter. Gempa disertai tsunami ini menyebabkan 1105 orang meninggal di 



sepanjang pantai barat Sumatera bagian ~ t a r a . ~ *  

Jatuhnya banyak korban karena getaran gempa berlangsung lama, 

terjadi di malam hari disaat warga banyak yang sedang berada di rumah. 

Disamping itu, tak berselang lama dari gempa, tsunami datang dengan 

gelom bang setinggi 7 meter. Kerusakan paling para h terjadi di Tapanuli, 

Sibolga, Singkil, Pulau Nias, dan Pulau Telo. Bahkan getaran gempa ini terasa 

hingga ke Bangladesh, timur India, dan ~ a l a ~ s i a . ~ '  

Air Rangis yang berada di bibir Samudera Hindia, berbatasan dengan 

Natal, Sumatera Utara juga tak luput dari terjangan tsunami. Di sini, gejala 

tsunami ditandai dengan mengeringnya air sungai. Tak mernbutuhkan waktu 

lama, air laut dnegan kekuatan besar datang menghantam pantai, ha1 itu 

berulang hingga besoknya. Durasi tiap gelombang arus sungai berlangsung 

selama 15 m e r ~ i t . ~ ~  

Secara morfologi, Air Bangis dalam bahasa Minangkabau berarti aie 

bangih yakni air yang mengamuk karena sedang bengis atau sakit hati. Sebab 

itu, nama Air Bangis kemungkinan besar berasal dari peristiwa-peristiwa yang 

sering melanda daerah tersebut, dan kemungkinan besar adalah sering 

mengamuk atau membesarnya air laut. 

Tahun 1861 itu adalah periode intensitas gempa paling banyak di 

Indonesia. Pusat data NOAA mencatat terjadi tujuh kali gempa dalam setahun, 

22 Peristiwa-peristiwa gempa dan tsunami yang pernah melanda Indonesia bisa dilihat National 
Oceanic Atmospheric Administration (N0AA)- National Geophysical Data Center. Seputar sejarah 
gempa dan tsunami ini juga dikupas di blog http://gempapadang.wordpress.com 
23 Batak (Tapanuli) . Itu dirasakan poda Dacca (Dakka) don di timur India. Getaran luar biasa ini 
tercatat di observatorium pengomat Astronomi Pulkovo poda 16februari 1861 . Gempa itu diikuti 
sejumlah gempa susulan yang sangat besar . ( acuan 414 ) #16 februari , 1861 , intensitas moksimal 
viii-ix . Taponuli dun sibolga : banyak rumah yang ambruk. Gempa dun tsunami terpantau di Singkil- 
Aceh, Pulau Nias don Pulau Telo .- Lagundi: intensitas VIII. Gempo berlangsung selamo 3 menit yong 
diikuti tsunami .50 orang tewas.- Gunung Sitoli: lntensitas VII . Gempa itu dirosakan kuot don diikuti 
tsunami .Beberapo rumah rusak - Pulau Batu: Intensitas VII .- Pulau Simuk: lntensitas VII .sebagion 
pulau tersebut tengge1anl.- Pulau Telo : intensitas VII . Gempa bum; mengakibatkan kerusakan yang 
cukup parah, 96 dari 120 rumah rusak, 675 dari 1045 orang tewas . Getaran gempa berlangsung 
sekitar 5 menit , dun gempa susulan berlangsung selarna hampir semolaman. Terjadi 4 kali 
gelombang tsunami. Lihat juga di https://gempapadang.wordpress.corn. 
24 NOAA National Geophysical Data Center, http://gempapadang.wordpress.com. 



dengan magnitude diatas 6,s SR. Dari tujuh kali gempa tersebut, enam 

diantaranya terjadi di pantai barat Sumatera. Sisanya terjadi di pulau ~awa.*' 

Di tanggal 29 Juli 1885, gempa kembali melanda pantai barat Sumatera. 

Kali ini episentrumnya berada di Air ~ang'is, Pasaman Barat. Berdasarkan data 

NOAA, gempa terjadi pukul 23:34 waktu setempat, dengan koordinat : 0 S, 

99,s E, Magnitude : 6.75 SR . Gempa berlangsung beberapa detik, didahului 

dan diikuti oleh suara gemuruh dari arah laut. Tak berselang lama, tiba-tiba 

gelombang air laut meninggi dan hantamannya memecah pantai. Diketahui 

tidak ada korban jiwa dalam gempa dan tsunami ini.26 

Dua puluh satu tahun pasca gempa dan tsunami di Air Bangis, gempa 

melanda wilayah darek Minangkabau, Padang Panjang dan sekitarnya. Senin 

siang itu, 28 Juni 1926, seperti biasa Padang Panjang begitu ramai karena 

bertepatan dengan hari pekan.27 Masyarakat tumpah ruah menladati pasar 

serikat Padang Panjang Batipuh, X Koto itu. Ada yang berjualan, ada yang 

menjadi pembeli, dan ada yang sekedar untuk menghilangkan suntuk dengan 

berjalan-jalan disepanjang pasar, atau sekedar minum kopi di kedai. 

Tiba-tiba bumi bergoncang, perkakas yang ada diatas meja berserakan 

ke lantai, orang-orang yang sedang berada di warung maupun rumah seketika 

itu langsung berhamburan keluar, menuju ke tempat ruangan yang terbuka. 

Seketika itu juga bangunan banyak roboh dan hancur. Dan diantara puing- 

puing bangunan itu banyak yang terjebak dan terhimpit bangunan. Terhitung, 

Ssekitar 247 orang di Padang Panjang meninggal dunia akibat gempa tektonik 

di zona Patahan Semangko, Sumatra tersebut. 

25 Lihat data NOAA National Geophysical Data Center 
26 NOAA National Geophysical Data Center, http://gempapadang.wordpress.com 
27 Hari pekan yang dimaksud adalah hari balai atau hari pasar. Pada hari pekan ini, pasar akan lebih 
ramai dari hari biasa karena sebagian besar pedagang dengan beragam jualan akan berdatangan. 
Begitu juga halnya dengan pembeli, lebih memilih hari pekan karena banyak pilihan untuk belanja. 
Selain hari Senin, Padang Panjang juga memiliki satu lagi hari t-llai yakni Jumat. Hari pekan ini juga 
terdapat di kota-kota lain seperti Bukittinggi dan Solok. Bukittinggi menjadi hari Rabu dan Sabtu 
sebagai hari pekan. Sementara Solok, sama dengan Padang Panjang yakni hari Senin dan lumat. 
Selain kota, hari pekan ini dimiliki oleh pasar-pasar tradisional yang ada di tiap nagari. Hingga saat 
ini, ketentuan hari pekan ini masih berlaku pada tiap-tiap pasar di Minangkabau. 



~ Hamka mengisahkan pengalaman hidup ayahnya - Syekh Abdul Karim 

I Amrullah yang dikenal dengan nama Haji Rasul saat terjadinya gempa bumi 

itu. Sehari setelah gempa melanda Padang Panjang, Haji Rasul sedang dalam 

I perjalanan dari Medan, Sumatera Utara menuju Sumatera Barat. Sesampainya 

1 di Sibolga, Sumatera Utara, Haji Rasul mendengar Padang Panjang diguncang 
I ,  
I gempa dahsyat. Dia membayangkan bahwa gempa itu pasti telah 

meruntuhkan rumah-rumah, surau milik sahabatnya Abdullah Ahmad, dan 
! 

I orang-orang yang meninggal akibat gempa. Mendengar kabar tersebut, dia 

minta kepada sopir untuk mempercepat laju mobil yang d i t ~ r n ~ a n ~ i . ~ '  

Sesampainya di Padang Panjang, apa yang di bayangkan tersebut 

sungguh nyata adanya. Rumah yang dimilikinya di Gatangan, hancur luluh 

menjadi abu. Demikian juga dengan Surau Jembatan Besi kepunyaan Abdullah 

Ahmad, yang menjadi tempat dia mengajar ilmu agama sehari-hari. Sekitar 

surau tersebut juga banyak rumah yang sudah rusak dan hancur. Sebagian 

besar keluarga telah lebih dahulu meninggalkan Padang Panjang, menuju ke 

Maninjau, kampung halamannya. Ketiadaan rumah, tanggal 30 Juni dia juga 

memutuskan pulang kampung ke ~anin jau.~ '  

Gempa yang berpusat di Padang Panjang ini berkekuatan 7,6 SR.~' Total 

sekitar 354 orang meninggal akibat gempa. Di Kabupaten Agam, yakni antara 

Bukittinggi hingga Bonjol, Pasaman, sebanyak 472 rumah roboh di 25 lokasi, 

57 orang tewas, 16 orang luka berat. Di Padang Panjang sendiri 2.383 rumah 

roboh, 247 orang tewas. Gempa juga menyebabkan terjadinya rekahan tanah 

di Padang Panjang, Kubu Karambia dan ~imabur.~ '  

Korban yang meninggal sedemikian banyaknya, memperlihatkan sangat 

lemahnya kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana. Seringkali fenomena ini 

28 Hamka, Ayahku, April 1950, p. 161 
29 Hamka, ibid, pp. 161-162 
30 Berdasarkan rilis NOAA, gempa 28 Juni 1926 itu berkekuatan 5,8 SR. 
31 http://www.tempo.co/read/news/2010/10/12/179284337/Gempa-Bumi-di-Sumatera-Barat-Sejak- 
Perang-Paderi. 



tidak disikapi dengan tepat. Alih-alih belajar bersama menangani bencana, 

yang terjadi, meretas kesiapsiagaan pun masih lemah. Sebab, bencana 

seringkali dianggap sebagai sesuatu yang harus terjadi, cenderung diterima 

apa adanya sebagai sebuah takdir. Saat bencana terjadi, hampir seluruh 

korban tidak tahu apa mesti dilakukan. Akibatnya, koheransi tindakan 

penanganan dini secara spontan sangat sulit diharapkan. 

Bergoncangnya bumi ini, dibumbui berbagai makna oleh masyarakat 

setempat. Muhammad Radjab ketika terjadi goncangan itu, mengira acla 

komet yang jatuh ke sisi lain bumi, menghancurkan Amerika, dan getarannya 

sampai di Sumatera. Momen nalar ilmiah semasa kecil ini tidak tahan lama 

ketika meringkuk bersama orang-orang lain di dalam surau dan kabar yang 

berhembus bahwa Padang Panjang telah hancur . 32 

Saat gempa menggoncang itu, Radjab mendengar ayahnya mengatakan 

bahwa dunia kiamat. Dia menasehati orang-orang yang sedang meringkuk di 

surau agar bertawakal. Kiamat dianggap sebagai konsekuensi dari semakin 

banyaknya manusia melakukan kejahatan dan perbuatan dosa ~ a i n n ~ a . ~ ~  

Gempa 1926 sangat berdampak pada kota Padang Panjang secara 

keseluruhan. Barak-barak militer, stasiun kereta api, dan rumah asisten 

residen runtuh bersama toko-toko dan rumah-rumah penduduk. Sekolah 

Diniyah Puteri yang terletak beberapa meter dari Surau Jembatan Besi juga 

ikut roboh. Padahal sekolah tersebut baru dua hari selesai pembangunanya. 

Saat gempa itu, sebagian murid telah pulang sekolah, dan kembali ke asrama. 

Sampainya di asrama ada yang makan siang dan ada yang tidur-tiduran. 

Runtuhnya bangunan sekolah dan asrama menyebabkan beberapa orang 

murid meninggal dunia. Pasca gempa, sebagian besar muridnya yang berasal 

dari luar Kota Padang Panjang eksodus bersama-sama, dengan membawa 

32 Muhammad Radjab, Semasa Ketjil Dikampung, bab 17, p.127. Lihat juga Jeffrey Hedler, Sengketa 
Tioda Putus, p. 239 
33 Ibid. 



barang sendiri-sendiri." 

Seperti diceritakan dalam Semasa Ketjil Dikampung, gempa bumi itu 

mematahkan cara berpikir ayah Radjab yang cenderung konservatif atau 

menganggap itu adalah azab, dan sekaligus membenarkan rasionalitas 

modernis pada saat krisis spiritual. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh 

gempa berupa penghancuran fisik dan sosial, mengingatkan orang Perang 

Padri sea bad s e b e ~ u m n ~ a . ~ ~  

Dalam kejadian gempa Padang Panjang, kaum tradisionalis masih 

bersikeras bahwa itu adalah hukuman Tuhan atas orang yang semakin 

mengandrungi modernitas yang dianggap merusak dan sedang menuju 

kehancuran. Paradigma ini semakin kuat ketika melihat kota yang hancur 

adalah tempat tinggal orang-orang komunis, madrasah-madrasah reformis, 

dan administrator-administrator kolonial. Setelah gempa bumi dan 

pemberontakan komunis akhir tahun 1926 adan awal tahun 1927, 

Minangkabau dibangun kembali. Dinijjah School Poeteri darurat juga dibuka 

40 hari setelah gempa.36 

3. Gempa Dalam Naskah Lama 

Secara historis, Sumatera Barat telah sering kali dilanda gempa. 

Berdasarkan database yang ada di National Geophysical Data Center (pusat 

pencatatan data gempa dan tsunami Amerika) , ada delapan gempa kategori 

megathrust atau gempa berkekuatan besar yang pernah terjadi di Sumatera 

Barat yakni tahun 1797, 1833, 1926, 2004, 2005, 2007, 2009, dan 2010. 

Gempa tahun 1797 merupakan serangkaian gempa awal yang terjadi pada 

bagian segmen Sumatera di Sesar Sunda. Gempa ini menimbulkan tsunami di 

34 Jeffrey Hedler, Sengketa Tioda Putus, p.244. 
35 Ibid. 
36 Hadler, p. 245 



Kota  ada an^.^^ 

Gempa bumi tersebut merusak dan meruntuhkan sejumlah rumah. 

Kuatnya gelombang tsunami sanggup menggeser sebuah kapal bermuatan 

150 ton hingga 200 ton milik Inggris, yang tengah sandar di pelabuhan Batang 

Arau. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ilmuan LIPI, Danny Hilman 

Natawijaya, gelombang tsunami itu menjangkau kota hingga radius satu 

kilometer ke daratan. Di Pantai Air Manis, selatan Padang juga dilaporkan 

perahu-perahu kecil hanyut hingga 1,8 kilometer ke hulu s ~ n ~ a i . ~ ~  

Keesokan harinya, mayat-mayat ditemukan bergelimpangan di 

kawasan pantai Air Manis. Bahkan diantaranya tersangkut di cabang-cabang 

pohon di sekitar pantai. Sebagian ahli memperkirakan munculnya tsunami 

akibat longsor di bawah laut yang dipicu oleh gempa b ~ m i . ~ '  

Hampir empat puluh tahun berikutnya, 25 November 1833, gempa 

disertai tsunami kembali terjadi di Sumatera Barat. Gempa tersebut terjadi 

pukul 22.00 WIB dengan kekuatan berkisar 8,8 SR hingga 9,2 SR.~' 

Peristiwa gempa 1833 ini sedikit disinggung oleh Ridder van de Militaire 

Willems Orde Kelas 1V Letnan I lnfanteri J.C Boelhouwer. Dia bertugas di 

Sumatera Barat dari tahun 1831 hingga 1834. Dalam memoar dengan judul 

Kenang-Kenangan Di Sumatera Barat selama tahun-tahun 1831-1834, dia 

menceritakan, ketika bertamu ke rumah seorang pejabat Belanda pada malam 

di tahun 1833, terasalah goncangan gempa. Dia m61ihat seorang nona (gadis) 

yang duduk di atas bangku hampir saja meluncur sebelum dipegang oleh 

beberapa orang pemuda.41 

Disisi lain, ada yang dengan cepat memegang lampu, dan ada yang 

37 Natawidjaja, D. H. (2006). "Source parameters of the great Sumatran megathrust earthquakes of 
1797 and 1833 inferred from coral microatolls". Dimuat dalam Journal of Geophysical Research. 

/bid 

39 /bid 
40 Lihat Natawidjaja 
41 

J.C Boelhouwer, dalam Kenang-Kenangan Di Sumatera Barat selama tahun-tohun 1831-1834. 



memegang gelas-gelas di atas meja. Menurutnya, gempa itu terasa 

membuaikan. Ayunan yang dilahirkan gempa begitu lama, sehingga orang- 

orang yang sedang berada di dalam rumah saat itu tidak dapat berdiam lebih 

lama, bahkan untuk berdiri di halaman sekali pun. Seluruh alam dirasakn 

sepet-ti huru-hara, dimana segala sesuatunya terguncang dan jatuh berderai. 

Dari kejadian itu dia juga dapat pengakuan dari rakyat setempat yang sering 

mengalaminya, bahwa gempa adalah musuh utama di Pulau  urna at era.^^ 

"Di beberapa tempat tanah terbelah selebar dua kaki atau lebih. Laut 

bergolak dan terus bergolak semakin dahsyat. Semua perahu yang sedang 

tertambat di pelabuhan Pariaman dan Padang hanyut jauh dan terpencar. 

Beberapa hari kemudian, Boelhouwer mengaku masih merasakan goncangan- 

goncangan gempa dengan skala kecil. Di Padang sejumlah rumah batu, 

termasuk gereja, rusak parah. Gereja ma!ah tak bisa dipakai lagi. Dalam 

perjalanan ke Padang, dia juga menemukan beberapa parit perlindungan yang 

rusak berat di pantai. Di Bengkulu, dia mendengar seluruh dermaga hancur, 

kecuali kantor bea ~ u k a i . " ~ ~  

Gempa dan tsunami yang melanda Pariaman hingga Bengkulu tahun di 

tahun 1833 ini, sering dijadikan sebagai dalih bahwa gempa dan tsunami di 

pantai barat Sumatera adalah siklus 200 tahun, dengan melihat terjadinya 

bencana yang sama di Aceh tahun 2004. 

Geolog California Institute of Technology, Kerry Sieh, yang telah 

meneliti pantai barat Sumatera sejak tahun 1994, menemukan wilayah zona 

subduksi pantai barat Sumatera rnemiliki riwayat panjang gempa dan tsunami, 

antara lain tahun 1381, 1608, 1797, 1883, dan 2 0 0 4 . ~ ~  

42 Boelhouwer, p. 31. Saat itu Boelhouwer berkunjung ke rumah Overste Elout dia merasakan gernpa. 
Barangkali pengaban masyqrakat setempat yang ia dapati vengapa gernpa ac)qlqb pi~sph ytqma dj 
Sumatera. 
43 Ibid. Lihat juga tulisan Suryadi dalam blog http://niadilova.blogdetik.com/index.php/archives/33l 
44 

Ahmad Arif, Ekspedisi Kompas Hidup M a t i  di Negeri Cincin Api. Jakarta: PT Kornpas Media 
Nusantara, 2012, pp. 126-127. 



Sementara gempa tektonik yang terjadi di Patahan Semangko, Padang 

Panjang diakhir Juni 1926, dianggap salah satu yang terbesar di Sumatera 

Barat sebelum kejadian di lokasi yang sama di tahun 2007. Tak hanya 

menghancurkan Padang Panjang, gempa berkekuatan 7,6 SR ini juga merusak 

rumah dan infrastruktur di sekitar Danau Singkarak, Bukittinggi, Danau 

Maninjau, Kabupaten Solok, Sawah Lunto, dan Alahan Panjang. Kedahsyatan 

gempa semakin tegas terlihat seiring dengan munculnya tsunami dari Danau 

Singkarak. Berdasarkan foto-foto zaman kolonial, gempa mengakibatkan 

terjadinya rekahan tanah di Padang Panjang, Kubu Karambia dan Simabur. 

Gempa juga membengkokan re1 kereta api. 

Muhammad Radjab, seorang penulis Minangkabu, yang berusia 13 

tahun saat itu, sedang berada di dekat surau di Sumpur saat gempa melanda 

Padang Panjang dan sekitarnya. Pengalaman yang dirasakannya tersebut 

dinukilkan menjadi bagian bab dalam buku dengan judul Semasa Ketjil 

Dikampung. Dia menulis bahwa untuk mereka yang terlempar dari kendaraan 

atau tertimbun reruntuhan bangunan, kejadian tanggal 28 Juni itu dianggap 

sebagai datangnya hari kiamat4' 

Jeda gempa Juni 1926 hingga gempa September 2009, diisi dengan 

puluhan kali gempa yang mematikan dan juga merusak di berbagai daerah di 

Sumatera Barat. lntensitas kekuatan gempa berbeda-beda, begitu juga halnya 

dengan kedalamannya. 

Setelah gempa 1926, tanggal 8 dan 9 Juni 1943 terjadi gempa yang 

berpusat di Singkarak, Kabupaten Solok. Gempa tersebut terjadi dua 

gelombang dengan kekuatan yang hampir setara. Gempa awal berkekuatan 

7,2 SR, tujuh jam kemudian berkekuatan 7,s SR. Berikutnya, di tanggal 8 

Maret 1977 terjadi gempa pada kedalaman 22 kilometer di Pasaman. Di 

Sinurat tercatat 737 rumah rusak, 1 pasar rusak, 7 sekolah rusak, 8 mesjid dan 

45 Radjab, Semasa Ketjil Dikampung, p. 131. Bisa dilihat d i  Hadler, Sengketa Tiada Putus, p. 244. 



3 kantor rusak. Di Talu 245 rumah rusak berat, 3 rumah dan 8 mesjid rusak 

sedang. Getaran gempa mengakibatkan rengkahan tanah dengan lebar 5 - 75 

Empat tahun kemudian, tepatnya 13 November 1981, terjadi gempa di 

Padang. Gempa yang terjadi di kedalaman 30 kilometer ini menyebabkan 

retaknya dinding, bergesernya lemari dan kaca jendela pecah diberbagai 

daerah di Padang dan Painan. Sepuluh tahun kemudian, 2 Juli 1991, Padang 

kembali dilanda gempa. Kali ini terjadi pada kedalaman 54 kilometer. Meski 

hanya menyebabkan kerusakan ringan, getaran gempa terasa di Padang 

Panjang hingga Singapura. 

Pada 25 Januari 2003, terjadi gempa pada kedalaman 12 kilometer 

dengan pusat Malalak, Kabupaten Agam. Gempa ini menyebabkan 80 unit 

bangunan rusak ringan di Lubuk Durian, Damar, Simik Air, Jorong Paladangan 

Kanagarian Malalak. Sementara di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, 

plesteran dinding beberapa rumah penduduk terlepas, serta retakan dinding 

dan kolom. Gempa ini bersifat lokal. Getaran terasa di Kota Padang Panjang 

dan Malalak. 

Setahun kemudian, 16 Februari 2004, gempa mengguncang kawasan 

Tanah Datar. Terjadi pada kedalaman 33 kilometer, mengakibatkan 6 orang 

meninggal, 10 orang luka-luka, 70 rumah rusak berat. Kerusakan melanda 

nagari Pitalah, Gunung Rajo, Malalo, bahkan Paninggahan yang terletak di 

Kabupaten Solok. Gempa menyebabkan terjadinya longsoran di Gunung Rajo 

dan Paninjauan. Getaran gempa terasa kuat di Padang, Pariaman, Padang 

Panjang, Bukittinggi, Solok, Sawah Lunto, Sijunjung, Agam, dan Batusangkar. 

Berselang enam hari kemudian kemudian, giliran Kabupaten Pesisir 

Selatan yang dihantam gempa. Terjadi pada kedalaman 43 kilometer, dengan 

46 Bisa dilihat di http://cangkang.vivanews.com/obama/news/read/93583- 
sejarah-gempa-dahsyat-di-sumatera-barat. 
http://www.tempo.co/read/news/2010/10/12/179284337/Gempa-Bumi-di-Sumatera-~arat-Sejak- 
Perang-Paderi 



korban 1 orang meninggal, 1 orang luka berat, 5 orang luka ringan, 151 

bangunan dan rumah rusak, dan 3 rumah roboh di Kecamatan Sutra. Getaran 

terasa kuat hingga ke kota Padang. Wilayah yang mengalami kerusakan antara 

lain, Kampung Gunung Pauh, Kampung Taratak Paneh, Kenagarian Amping 

Parak, Nagari Surantih, Nagari Tuik, Kampung Kapeh Panji, Kampung Ampang 

Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Lengayang, 

Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti. 

Masih di tahun yang sama, tepatnya 9 April 2004, gempa kembali 

meggoyang Pesisir Selatan. Gempa ini terjadi pada kedalaman 42,6 kilometer. 

Gempa ini menyebabkan beberapa rumah penduduk retak-retak di 

perbatasan Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. 

Setahun kemudian, 10 Mei 2005, gempa guncang Kepulauan 

Mentawai. Getarannya dirasakan di Padang, Padangsidempuan, Nias dan 

Pekanbaru dan Kuala Lumpur, Malaysia. Tanggal 6 Maret 2007, giliran Solok 

yang ketiban gempa. Gempa terjadi dikedalaman 10 kilometer. Sebanyak 66 

sekolah rusak, 55 orang yang dirawat di RSU Padang Panjang, dan 4 orang 

meninggal d ~ n i a . ~ '  

Pada 12 September 2007, gempa mengguncang Kepulauan Enggano, 

Bengkulu, dikedalaman 10 kilometer. Gempa ini mengakibatkan terjadinya 

gelombang pasang yang kemudian membanjiri sedikitnya 300 rumah 

penduduk dan bangunan di Pulau Pagai, Kepulauan Mentawai sampai setinggi 

1 meter. 21  orang tewas dalam bencana ini. Terakhir, sebelum terjadinya 

gempa dahsyat di akhir September 2009, tanggal 16 Agustus 2009 Pulau 

Siberut digoyang gempa pada kedalaman 32 kilometer. Puluhan rumah rusak 

di Siberut Kepulauan ~ e n t a w a i . ~ ~  

47 /bid 
48 Sejarah gempa di Sumatera Barat ini disusun oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana. Dan 
dijadikan berita http://nasional. news. viva.co.id/news/read/93583- 
sejaroh-gempa-dahsyot-dLsumatera-barat, Tempointeraktif.com (ternpo.co), dan bisa juga dilihat 
pada blog http://antonwilliam.posterous.com/sejarah-gempo-di-sumatera-barat. Lebih jauh bisa 



Meski gempa 30 September 2009 termasuk salah satu gempa tektonik 

terbesar dalam sejarah kegempaan Indonesia, namun menurut para ahli 

gempa, amaman gempa besar di Sumatera Barat akan terus berlanjut, bahkan 

dengan ancaman lebih besar dibanding tahun 2009 tersebut. 

Prediksi itu mulai tersibak ketika selanjutnya terjadi rentetan gempa 

kecil-kecii di kawasan Sumatera Barat. Puncaknya, tanggal 25 Oktober 2010 di 

Pulau Pagai, Kabupaten Kepulauan Mentawai, gempa berkekuatan 7,2 SR 

tersebut menimbulkan tsunami setinggi 3 - 7 meter, dan landaan tsunami 1 

kilometer ke arah daratan. Data yang dilansir dari Rencana Aksi Mentawai 

tsunami itu juga menimbulkan korban tewas sebanyak 509 orang, 17 orang 

mengalami luka-luka, 21 orang hilang dan 11.425 orang mengungsi, 1.269 

rumah r~sak .~ '  

Kenyataan sejarah ini mempertegas bahwa Sumatera Barat adalah 

salah satu daerah paling rawan terkena gempa atau tsunami di Indonesia. 

Sebab itu, sudah sepatutnya rentetan sejarah gempa dan tsunami yang telah 

berlalu dipelajari untuk menjadi bahan masukan bagi kesiapsiagaan 

kedepannya. 

Secara konteks keilmuan, gempa bumi adalah fenomena alam. Salah 

satu bencana yang terjadi karena proses alam seperti lempeng bumi yang 

saling bertumbukan. Namun jika ditinjau dari paradigma kaum agama 

beraliran konservatif, gempa bumi adalah azab atau hukuman yang 

diturunkan Tuhan kepada umat manusia yang telah banyak berbuat dosa. Al- 

dilihat dalam database National Geophysical Data Center (NGDC)- National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA). Bisa dikunjungi situs ini 
[http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/results?bt~0=&st~0=&type~8=EXACT&query~8=60&op~14= 
eq&v~ l4= INDONESIA&s t~ l=&b t~2=&s t~2=&bt~1=&bt~1O=&s t~1O=&ge~9=& le~9=&bt~3=&s t~3=&~ 
pe-l9=EXACT&query_l9=Irlone+Selected&op-17=eq&v-l7=& bt-2O=& ct-20=& bt-13=&st-13=& bt-1 
6=&st_16=&bt_6=&st_6=&bt~11=&st~11=&d=7&t=101650&~=70] 
49 

Rencana Aksi (Renaksi) Mentawai disusun oleh Bappenas dan Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB), untuk rekonstruksi pasca bencana serta percepatan pembangunan Kabupaten 
Kepulauan Mentawai dalam rentang tahun 2011 hingga 2013. 



quran sebagai sebuah naskah lama dan juga kitab suci umat Islam, 

menjelaskan gempa bumi ini dalam puluhan surat dan ayat.'' 

Sejarah selama ini menegaskan bahwa gempa bumi adalah bencana 

alam yang tidak bisa diantisipasi dengan teknologi atau ilmu pengetahuan 

lainnya. Bahkan, belum ada satu pun orang yang bisa memastikan kapan 

terjadi gempa, dimana terjadinya, berapa kekuatannya, dan daerah mana saja 

yang terkena dampak. Sebab itu, orang-orang kampung di negeri 

Minangkabau yang masih berpikiran tradisional, cenderung menganggap 

gempa adalah takdir dan telah digariskan dalam Alquran atau pun kitab 

kuning yang dipercayai. Mereka senantiasa pasrah menghadapainya, bahkan 

sering menjadikan surau atau mesjid sebagai tempat berlindung." 

Saat gempa menghantam Padang Panjang dan sekitarnya di tahun 

1926, seorang penulis Minangkabau, Mahmoed Joenoes, menjadikan perstiwa 

tersebut sebagai landasan untuk memperkaya Tafsir Koeran indonesia, buku 

tafsir yang ditulisnya sejak 1921. 

Dalam tafsir tersebut, Joenoes menuiiskan bahwa persoalan gempa 

bumi telah dijelaskan Allah SWT dalam surat Az-Zalzalah, yang berarti 

kegoncangan. Jika diterjemahkan, surat tersebut berbunyi seperti berikut; 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 

Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat), (99:l). Dan 

M Muhammad Radjab dalam bukunya Semasa Ketjil Dikampung, melukiskan kepasrahan pemeluk 
Islam yang tradisional (konservatif) di kampungnya, Sumpur, dekat Danau Singkarak, saat terjadinya 
gempa Padang Panjang tahun 1926. Radjab ingat orang berseru "La ilaho ilallah!" supaya pada 

detik kematian ucapan suci ini akan ada di bibir mereka. Dia ingat meringkuk bersama orang-orang 
lain di dalam surau. Ayah Radjab tidak memberikan jaminan: "'Tidak ada harapan lagi, dijawab ayah, 
'Dunia kiamat!"'. Dia menasihati orang-orang, "'Kita mesti tawakkal sadja,' djawab ajah, 'dunia akan 
kiamat dalam beberapa hari ini. Manusia sudah banjak jang djahat, sebab itu dihukum Tuhan.' 
Sebagai antisipasi atas gempa dahsyat yang terakhir itu, orang-orang Sumpur mengaku dosa dan 
memohon ampun. Radjab, Semasa Ketjil Dikarnpung, pp. 127-128. Lihat juga di Hadler, Sengketa 
Tiada Putus, pp. 242-243. 
51 Radjab, Semasa Ketjil Dikampung. Dia menceritakan, saat bumi terus bergoncang tersebut, orang- 
orang banyak meringkuk di surau, saat itu ayahnya yang seorang ulama terus mengkhutbahi orang- 
orang tersebut. Goncangan itu dianggap sebagai pertanda kiamat akan datang, sebab itu mereka 
disarankan untuk segera bertawakal sebelum kiamat benar-benar datang. 



bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya, (99:2). 

Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?", (99:3). Pada hari 

itu bumi menceritakan beritanya, (99:4). Karena sesungguhnya Tuhanmu telah 

memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. (99:s). Karena 

sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) 

kepadanya. (99:s). Pada hari i tu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan 

bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada rnereka (balasan) pekerjaan 

mereka, (99:6). Barangsiapa yang rnengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 

niscaysl dia akan melihat (balasan)nya. (99:7). Dan barangsiapa yang 

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 

(balasan)nya pula (9923). (Al-Zalzalah, Quran surat 99 ayat 1 -8 ) .~~  

Belum ditemukannya formula memastikan kejadian gempa, menyeret 

para ilmuwan maupun pemerhati gempa dan tsunami untuk lebih fokus 

merumuskan suatu substansi untuk meminalisir korban dan kerugian akibat 

gempa. Caranya melalui pendekatan keilmuan (science), sosial dan budaya, 

serta regulasi. Melalui pendekatan keilmuan, ditelurkan beberapa instrumen 

pengurangan resiko bencana atau upaya mitigasi seperti perkembangan 

lempeng bumi, pemetaan kawasan yang menjadi jalur lempeng bumi, 

pemetaan kawasan beresiko, penjelasan gem pa bumi secara harfiah dan 

kronologi terbentuknya, dan upaya yang mesti dilakukan sebelum dan pasca 

terjadinya gempa seperti pencegahan, kesiapsiagaan, pemulihan, tanggap 

darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Sementara secara kultur dan sosial, digali warisan nenek moyang 

berupa kearifan lokal. Misalnya, rumah gadang yang banyak ditemui di 

Minangkabau. Lalu, menjadikan gejala-gejala alam tertentu sebagai pertanda 

akan terjadinya gempa dan tsunami. Dan cara-cara bertahan ketika terjadi 

gempa, seperti membangun ranking begi masyarakat adat Minangkabau. 

52 Hadler, p. 239 



Dalam konteks pemerintah, segala ha1 yang diteliti dan dirumuskan 

oleh peneliti maupun pelaku dilegalisasikan dalam bentuk regulasi seperti 

mengeluarkan Undang-Undang Kebencanaan tahun 2007, peraturan 

pemerintah, dan regulasi yang sifatnya himbauan, peringatan, dan ketentuan. 

Regulasi tersebut biasanya juga diperkuat dengan memasukan kearifan lokal 

yang ada.53 

Penjelasan tentang gempa bumi juga terdapat dalam surat Al Fajr ayat 

21  dengan bunyi; kallaa idzaa dukkati al-ardhu dakkan dakkaan. Artinya; 

Jangan (berbuat demikian). apabila bumi digoncangkan berturut-turut. 

Menurut ulama M. Quraish Shihab, makna ayat ini adalah menghantam 

sesuatu sehingga menghancurkannya. Pengulangan kata dakkan dalam itu 

merupakan isyarat bahwa penghancuran itu benar- benar akan terjadi, atau 

untuk mengisyaratkan berulangnya penghancuran itu, masing-masing wilayah 

atau gunung dihancurkan sehingga benar-benar h a n ~ u r . ~ ~  

Jika ditinjau berdasarkan ilmu Geofisika, kata dakkan dalam surat Al 

Fajr ayat 2 1  dimaknai terangkatnya kerak bumi yang berupa lempeng tektonik 

yang berada di atas fluida bawah permukaan yang sangat panas. Lempeng 

tektonik ini bergerak relatif satu sama lain. Adanya aliran panas yang mengalir 

di dalam atmosfer yang berupa arus konveksi yang merupakan sumber 

kekuatan utama yang menyebabkan terjadinya pergerakan lempeng. Maksud 

5 Yahun 2007, pemerintah bersama DPR menetapkan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (UU PB) sebagai landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan 
penanggulangan bencana. UU ini adalah implementasi dari Aline ke IV Pembukaan Undang Undang 
Dasar Republik lndonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik 
Indonesia melindungi segenap bangsa dun seluruh tumpah darah Indooesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dun ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi don keadilan sosial: Disamping itu juga desakan 
perlunya legalitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara eksplisit Undang- 
Undang Penanggulangan Bencana mengatur mengenai penyelenggaran penanggulangan bencana 
dari landasan nilai, kelembagaan, sampai pada distribusi kewenangan. Untuk memperkuat UU ini 
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulang,an Bencana; PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana; PP 
No. 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga lnternasional dan Lembaga Asing dalam 
penanggulangan Bencana 
54 Adam Haris, Analisis Percepatan Pergerakan Tanah Maksimum Daerah Yogyakarta dengan 
Metode Atenuasi, Skripsi, (Malang: 2012). p. 7 



kata bumi dun gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya bermakna, 

1 benturan yang terjadi antara lempeng yang satu terhadap lempeng yang lain 

menyebabkan terjadinya gempa b ~ m i . ' ~  

Terkait bencana juga disinggung oleh firman Allah SWT dalam surat Ali 

lmran ayat 120 dengan bunyi; In tamsaskum hasanatun tasufhum wa-in 

tusibkum sayyi-aiun yafrahoo biha wa-in tasbiroo watattaqoo la yadurrukum 

kayduhum shay-an inna Allaha bimaa ya'maluuna muhiithun. (Alquran surat 3 

ayat 120). Artinya, Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih 

hati, tetapi Jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika 

kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak 

mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui 

segala apa yang mereka kerjakan.56 

I 
i 

Beberapa surat lain juga rnenceritakan secara gamblang perkataan 
I 

! Tuhan mengenai gempa. Dalam surat Al An'am ayat 63 berbunyi; Qul man 

yunajjiikum min zhulumaati albarri waalbahri tadfuunahu tadharru'an 

wakhufyatan la-in anjaanaa min haadzihi lanakuunanna mina alsysyaakiriina. 

Artinya Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan 

di laut, yang kamu berdoa kepada-Nya dengan rendah diri dengan suara yang 

lembut (dengan mengatakan: "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami 

dari (bencana) ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. 

Kemudian surat Ar-RaJd ayat 3 1  yang berbunyi, 

Walaw anna qur-aanan suyyirat bihi aljibaalu aw quththhi'at bihi a/-ardhu aw 

kullima bihi almawtaa bal lillaahi al-amru jamii'an afalam yay-as; alladziina 

aamanuu an law yasyaau allaahu lahadaa alnnaasa jamii'an walaa yazaalu 

alladziina kafaruu tushiibuhum bimaa shana'uu qaari'atun aw tahullu qariiban min 

daarihim hattaa ya/tiya wa'du allaahi inna allaaha laa yukhlifu almii'aada [13:31]. 

Artinya, dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengin bacaan itu 

55 Ibid. 
56 http://www.alquran-indonesia.com/web/quran/listings/details/3/llO 



gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh 

karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, (tentulah Al Quraan 

itulah dia). Dapat juga ayat ini diartikan: "Dan sekiranya ada suatu bacaan 

(kitab suci) yang dengan membacanya gunung-gunung dapat digoncangkan 

atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati 

dapat bicara (namun mereka tidak juga akan beriman). 

Persoalan-persoalan gempa bumi yang banyak tercantum dalam surat 

Alquran memandang semua bencana yang ada diatas bumi termasuk gempa 

bumi disebabkan oleh ulah manusia. Keimanan manusia semakin meredup 

disertai dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan Allah SWT, 

sebab itu bencana diturunkan sebagai media peringatan. 

Selain telah digariskan dalam Alquran, bukti nyata beberapa kejadian- 

kejadian gempa digoreskan dalam lembar per lembar catatan pejabat kolonial 

Belanda yang sedang bertugas di lokasi kejadian. Dalam laporan Gempa Bumi 

dan Tsunami di Sumatra dan Upaya Untuk Mengembangkan Lingkungan Hidup 

Yang Aman Dari Bencana Alam (Natawijaya: 2007), dilampirkan beberapa 

kejadian gempa di wilayah Sumatera Barat yang dilaporkan oleh pejabat 

kolonial maupun yang dicatat oleh para ahli, seperti berikut: 

a. Gempa Bumi 1797 

1. Arthur Wichniann adalah seorang geolog dan mineralog asal jerman. 

Dia banyak menulis peristiwa gempa dan tsunami di pantai barat 

Sumatera tahun 1797 dan 1833. Berikut catatannya mengenai gempa 

bumi dan tsunami di pesisir barat Sumatera Barat tahun 1797, 

halamam 74-75. 

(1). ""February 10, around 10 p.m. West coast of Sumatra. The first period of 
shaking lasted one minute, after which a tidal wave 'immediately arose and 
forced its way with such strength into the river at  Padang that the town was 
flooded; (2) After this, the water withdrew so far that even the river b td  was 
left dry. This sequence was repeated three times. The village of Ajer [Air] 
Manis, located on the beach, was flooded and several huts were swept away. 
In Padang itself, crevices appeared that were 3-4 inches wide, but these 



closed up again after further shaking occurred. However, cracks formed in the 
walls of most of the buildings. Throughout the entire night as well as 
throughout the whole of the next day, February 11, the ground was moving. 
Every 15-20 minutes, severe shaking occurred. For the duration of the entire 
following week, people felt the ground trembling. However, the intervals of 
calm grew steadily longer. (3). According t o  I. Griffith's reports, the 
earthquakes had spread over an area 2 degrees north and 2 degrees south of 
the equator. Moreover, the tidal wave they generated also had effects on the 
Batu islands.4 J. Anderson mentioned, based on the report of S. C. Crooke, a 
severe earthquake in the region of DjamSi [lambi], east Sumatra, "about 20 
years prior to 1820" 5, and I. R. Logan thinks that i t  very possibly could have 
occurred in 1797 a t  the same time as the quakes in west ~ u m a t r a . " ~ ~  

2. James du Puy, Residen Padang pasca Traktat London tahun 1814. Dia 

menerima pengembalian Sumatera Barat dari tangan lnggris tanggal 18 

Mei 1819. Setelah itu, Sumatera Barat dijadikan daerah administrasi 

dengan nama ~esidentie Padang. Semasa menjadi residen, du Puy 

pernah merasakan dahsyatnya gempa tahun 1833 di lepas pantai 

Pariaman hingga Bengkulu. Disamping itu, dia juga mendengar cerita 

gempa yang terjadi di tahun 1797. Pengalaman merasakan gempa 

tersebut dicatat dan diterbitkan menjadi sebuah kumpulan laporan di 

tahun 1845 dan 1847. Tahun 1845 laporan mengenai gunung api dan 

gempa bumi di Sumatera dipublikasikan dengan judul "Een 

aantekeningen omtrent vuurbergen en aardbevingen op Sumatra," 

dalam Tijdschrift voor Neerland's Indie, No. 7 (1845). 

3. Berikut laporannya yang tertulis pada halaman 114. 

"Earthquakes are frequent on Sumatra, but they cause not much damage 
because of the low population. The strongest earthquake in the memory of 
the people in Padang, happened on February 10, 1797 around 10 p.m. The 
moon which was full shone brightly but darkened at  the first quake and 

57 Wichmann, A., Die Edbeben [?I diterjemahkan dari bahasa Jerman oleh Jenny Briggs dari csci 
berbahasa Jerman "des lndischen Arcbjpe(s bjs  ?yln Jqhre $857 dalam Verh~ndelingen der Koninklijke 
Akqdemie vgn Wetenschvppen te q q ~ p g r q ' ~ m  (Tweed6 Sectit?), Dee1 XX. No, 1, Johannes Miillhr, 
Amsterdam. [In German.], 1918b, sumber : Danny Hilman Natawidjaja. Gempabumi don Tsunami di 
Sumatra dan Upaya Untuk Mengembangkan Lingkungan Hidup Yang Aman Dari Bencana Alum. 
Laporan penelitian, tahun 2007. 



stayed so during the night - the first shock lasted for about one minute - the 
waves of the sea ran with fury up the river by which the whole place was 
flooded. Next, all the waterran out the river, which was suddenly dry; this 
repeated itself three times; the river banks were covered with fish; a sailing 
ship of 150 tons which was moored to a tree near the mouth of the river, 
broke loose when the sea entered and was driven to  behind the then-existing 
fort, a distance of 3/4 Eng. miles; on the way the vessel hit a stone house and 
two wooden ones which were demolished. Several smaller vessels, which were 
moored in the river, were also dislodged and moved off by the sea; some of 
these were later found behind the great market. A storage building in front of 
the house of the Resident at  the river bank was lifted by the rushing waves 
and put down in the Chinese kampong - all of Air Manis, a seaside village at  
the corner opposite the Padang harbor is flooded and many houses flushed 
away - the next day one found several of the unfortunate inhabitants dead on 
the tree branches, where they had climbed to save themselves. The 
inhabitants of Padang left their houses and fled to the square outside the city; 
they saw the ground break open at some places some 3-4 inches wide, and 
then in further shaking close again. 

The earth was the whole night, and the following day, in continuing movement; every 
15 to 20 minutes there was heavy quaking and i t  lasted a week that the ground was 
shaking; the pauses became longer and longer. The walls of most of the stone hcuses 
in Padang were torn, so that cases and furniture fell over and much damage was 
suffered; in Padang itself only two people died. A less strong earthquake occurred in 
1822 . . .[Shaking reports suggest that this earthquake was caused by the Sumatran 
fault, far inland]."** 

Di samping itu, du Puy juga mencatat tentang gempa dan tsunami 

tahun 1797 yang didengar dari penuturan orang yang tinggal di Padang dan 

Pariaman. Berikut catatan pada halaman 55-56 tersebut: 

"On February 10, 1797, at  10 p.m. a heavy earthquake occurred which caused the 
collapse of many houses. The shock was so strong that the ground split open; further 
shocks were felt every half hour for five hours during the night though they became 
weaker and weaker. At the time of the first shock the sea came up three times, so 
high that i t  reached one third of the height of the 'Apenberg', which did brake the 
force somewhat, and all the ships outside the river were thrown onto dry land. An 
English sailing ship of about 180-200 tons was found behind the Bird Market the next 
morning. The sides of the river were covered with fish and all seaside houses were 
flooded. Fortunately, this terror caused few or no human casualties. Old people 
claimed that 40 years ago there had been a yet stronger earthquake. [There was, 
infact an earthquake in 1756 (Newcomb and McCann [1987]."59 



Laporan keduanya mengatakan tsunami datang setelah guncangan 

gempa berlangsung selama satu menit. Kerusakan terparah terjadi di 

pelabuhan Muaro Padang dan juga Pantai Air Manis. Di Padang dilaporkan 

kerusakan cukup parah, namun hanya dua orang yang tewas. Sedikitnya 

korban karena pada saat itu rumah masih jarang, begitu juga halnya dengan 

penduduk.60 

Dalam laporan yang dibuat du Puy juga terjadi inkonsistensi. Laporan 

pertama tahun 1845 dikatakan gempa tahun 1797 adalah yang terkuat dalam 

ingatan penduduk Padang. Namun, pada laporan tahun 1847 disebutkan 

bahwa ada gempa yang lebih kuat yang terjadi 40 tahun sebelumnya ("1757). 

Banyak rumah yang ambruk ketika gempa. Di tanah terbanyak banyak rekahan 

dengan bukaan 3 - 4 i n ~ i . ~ '  

Di Air Manis dilaporkan juga beberapa orang yang berusaha memanjat 

pohon untuk menghindari tsunami. Keesokan harinya ditemukan beberapa 

jenazah di atas pohon. Seluruh kota terendam air bah tsunami dan beberapa 

rumah dilaporkan hanyut terbawa gelombang. Di Padang dilaporkan 

tsunaminya juga menggenangi "seluruh" kota. Orang lain melaporkan terjadi 3 

hingga 4 kali gelombang pasang surut di pelabuhan. Satu laporan menyatakan 

bahwa tsunami naik sampai sepertiga Bukit atau Semenanjung Apenberg yang 

tingginya 104 meter. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Bukit Apenberg 

tersebut memecahkan gelombang tsunami.Laporan lain menyebutkan bahwa 

ketika tsunami tinggi air laut adalah sekitar 50 kaki di atas normal. Di Padang, 

gelombang "pasang-surut" tsunami membuat dasar sungai terlihat kering dan 

meninggalkan banyak ikan mati di atasnya. Semua perahu di sungai menjadi 

berada di atas tanah kering. Ada kapal besi dari lnggris seberat 150 -200 ton 

yang ditambatkan ke sebuah pohon di dekat muara sungai terbawa 

gelombang tsunami sampai 0.75 mil ke arah hulu dan kemudian terdampar di 



daerah Pasar Burung. Hantaman kapal ini merusakkan beberapa rumah. 

Semua rumah di tepi laut dikabarkan tenggelam oleh air bah." 

Garnbar 1. Lukisan kejadian tsunami yang tahun 1861 di wilayah pantai barat Sumatra 
Utara. tiias, dan S~rnelue, rnenggarnbarkan kedahsyatan dari tsunami terrebut. 

Sumber: http: gempspndna~.nordprar.com 2011 01 16 

b. Gempa Bum; tahun 1833 (24 November, pukul8 malam) 

1. Dari [Wichmann, 1918b1, pp 94-97 

"January 28, a few minutes after 12 noon. Batavia. Earthquakes. The shocks were 
repeated, gaining in severity. The last one was so strong that several houses were 
damaged and even the old Lutheran church developed cracks.1. January 29, noon. 
Tjiwidei. District of Tjisondari, Division of Bandung, Preanger regency, Java. Severe 
quakes, one of which was followed by rumblings from the earth that lasted one 
minute. 2 November 24, around 8:30 p.m. Sumatra. Severe earthquake, that was felt 
in Singapore and even in Java. 3 In Bengkulen [Bengkulu], on the west coast of 
Sumatra, there were severe quakes, the first of which lasted 5 minutes 4 and caused 
damage and even destruction of buildings. The tidal wave which crashed into the 
coast destroyed the harbor dam and all houses nearby. Two schooners, along with 
several smaller crafts, were flung onto the land. Padang. Severe quakes, lasting 3 
minutes, which recurred over the following days. 
. Apart from the damage to buildings, cracks also appeared in the earth, from which 
water and "sulfurous steam" arose. Each quake was accompanied by a subterranean 
crashing noise. A tidal wave that broke here did considerable damage. lndrapura and 
Pulu Tjingko [Cinco island]. Severe shaking. The damage caused here by the tidal 
wave was significant, and people also lost their lives. From the Gunung Singalang 
(volcano) people heard a loud boom, which, as at the Merapi vo/cano (which was 
initially blamed for the expiosion), was followed by an eruptior,. Priaman. The most 
intense quakes. Cracks of two or more feet in breadth appeared in the earth. The sea 
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drew back and then returned in the form of a powerful tidal wave, which tore 
numerous ships from their anchors. The shaking continued for many days. 5. Province 
of Rau, Division of Lubuk Sikaping. The Amerongen Fort was forcibly attacked by 
rebellious natives during the time of the earthquake itself; they interpreted the 
shaking as a good sign. 6. Palembang. The first quake, noticed at  8:30 p.m., was 
followed by 6 others. Direction S-N. Buildings developed cracks and several huts 
collapsed. The Ajer [Air] Lang river, whose source was at  the volcano Bukit Kaba, had 
run dry 3 years previously when an earthquake was followed by a landslide that 
created a dam and a lake. During the earthquake of November 24, however, this dam 
was destroyed again, which emptied the lake; 7 In their stormy course, the tumbling 
waters either partly or completely datroyed the village of Kapala Tjurk on Ajer Lang, 
as well as the more distant villages on Ajer Kling; 8 Udjan Panas, Lubuk Talang, Ajer 
Apo, Lubuk Tandjung, Tabah, Njambikei and Grung Agung. 9. Singapore. At 8:35 p.m. 
a weak shock was felt, followed by a shaking of the ground that lasted for a minute 
or perhaps somewhat longer. The vibrations experienced in the encampment of Glum 
were stronger than those in the town itself. In the report i t  was noted that this was 
the first earthquake in Singapore since its occupation by the English (1819). 10. On 
Java, the quake was also weak; reports simply noted this fact. On the high seas, the 
quake was also experienced. The ship 'Merc~;rius", which a t  the time was above the 
Pageh [Pagai] Islands on the west coast of Sumatra, was shaken by heavy quakes. 
August 26. The Island Ramiri on the coast of Arakan, Birma. During the earthquake, 
people observing the mud volcano from Kycuk Phyu, [a town/p!ace- J.B.] which lay 
off its northern peak, saw flames and steam rising several hundred feet above the 
volcano's summit. 11 November 25, 7 a.m. Singapore. A quake, followed by a second 
one at  5 a.m. [sic- J.B. This may be an error in the original that should be p.m.?] 
Direction E-W.12 Pulu Painang (Penang). 

2. From [du Puy, 18471, pp 156-158 

Translated by Maarten Schmitt, Caltech 

"To the editors of the Journal of the Dutch (East) lndies A friend and lover of the 
sciences has enabled me to  communicate the following observation of a major 
earthquake, falling in the time interval between the observations of Mr. du Puij and 
mine. 
Dr. A. F. W. Stumpff 
On November 24, 1833, around 8 p.m. oscillating earthquake shocks were felt in 
Padang, on the W. coast of Sumatra, which at first were not thought to be serious; 
soon, the shocks were so violent that all went outside, fearing to be buried under the 
wiggling buidings. Outside, with the earth shaking under one's feet, one saw in a 
bright moon buildings and trees in hefty motion, the ground splitting with water 
bubbling up with major force, while the river was threatening to overflow. The sea 

. 

was extremely active, one was fearful of i t  rushing in causing destruction as had 
happened in a similar natural event late in the last century. This situation lasted 
somewhat over three minutes. 
The entire population of Padang was afoot, those living along the river trying to 
reach higher lying areas of the city. During the months of August, September and 



October one had observed extreme heat and humidity; the day of November 24 
characterized itself by a deep silence in all of nature, that had not then been noticed, 
however; the terrible motion that followed was not without consequnces. In the 
houses, everything was overthrown, especially the stone houses were subject to 
great destruction through the tearing and separating of walls and the collapse of 
stone pillars. At sea there was also much commotion. Ships in the port of Padang 
moved on their anchors, some of which were lost. 
An underground noise preceded the motion, after wl~ich mud and sulfur-like fumes 
rose from the split ground. 
Several hours before the first shock, one had seen along the beach a surprisingly 
large amount of fish; the following day many dead fish were observed at  the same 
location. I t  was noteworthy that the volcano Merapi in Agam was not particularly 
active during this terrifying event; i t  had early thrown out much fire and ash but 
during the general upheaval the mountain was quiet; only after the fint motion one 
had observed a terrible bang, which some here in Padang also believed to  have 
heard. Elsewhere, local circumstances seem to have offered more resistance to the 
destructbe force. At Poelo Cinco [Cinco island],. the sea rushed in and carried off 
several houses and also people. At lndrapoera there was also some destruction 
caused by the sea and a few people died. 
At Benkoelen [Pengkulu], all buildings had much damage, so much so that the tower 
and the fort had to  be taken down; the pier with the storage building and the 
customs office were wiped out, two government and several other ships were 
deposited on the beach, however no lives were lost there. Shocks were felt far into 
the ocean. The captain of the 'Mercury' tells that near the Pagai islands, hundreds of 
miles offshore, he experienced the shocks as if he had hit cliffs. 
Experts are assuming that this earthquake moved from SSW to NNE. The first and 
strongest motion was simultaneous with spring tide, three days before Full moon. 
The atmosphere seems to have been little affected and weather stations saw no 
change. The same night and following days were characterized by shocks of varying 
strengths until the end of November. " 

3. From [Boelhouwer, 18411, pp 175-176 

Translated by Maarten Schmidt, Caltech 

"1 should not  forget t o  mention an earthquake that  we  felt at the end of 
November. In the evening there were very heavy. shocks, such that all of us 

feared for our lives and none, not  even the oldest natives, could recall 
something like this. I t  was impossible for me and anybody else t o  stay in the 
house, and w e  could not  even keep standing; all of nature seemed to  be in 
turmoil, everything was shaking and was falling apart; nothing that  had been 
on tables or  in cabinets stayed there; the earth opened up a t  various places, 
creating fissures t w o  or more feet wide. The sea retreated wi th furious power 
a long way, f rom which she came back in wi th double fury; none of the ships 
off Priaman stayed anchored, all were torn away and we  found them the next 



morning at large distances, spread left and right. For several days there was 
shaking, though less. In Padang, several stone buildings, including the church, 
suffered much damage; the church could not be used any more, and on my 
journey to Padang I saw terrible grooves (rills) on the beach. At Benkoelen, as 
we learned later, the entire harbor head as well as the tax office for Import 
and Export were destroyed." 

4. From [Mueller and Horner, 18551, pp 25-27. 

Translated by Maarten Schmidt, Caltech 

"Earthquakes are often felt at Padang, but rarely of such intensity that they 
endanger inhabitants. The most powerful earthquake since many years occurred on 
November 24, 1833, just after 8 p.m., for about 2 minutes. The air was damp, quiet 
and humid, in moonlight. The oscillating movement of the earth, together with 
underground shocks and a rattling sound that clearly came from the S.E., made 
everybody rush out of their houses and created fear in all. One heard everywhere a 
hard stomping of "rijstblokken" [rice blocks?] and people yelling. Along the river 
fissures had opened here and there, which then closed again. The sea had repeatedly 
run up the sloping beach, up to 10 to 12 "voet" [Dutch foot, approximately equal to 
an English foot] high. All wooden houses creaked and shook enormously; but the 



stone houses fared worse, with damaged walls, some fell over, and some roofs that 
collapsed. In some houses, furniture had been thrown from one corner to the other. 
There was considerable damage but few accidents. Only one native and two cows 
were lost. Curious is the large area over which the earthquake was noticed. The 
shaking was felt in Natal, Tanapoeli, Singapore, on the N. coast of Java, in the 
Lampongs, at Palembang and on Benkoelen [Bengkulu]: so over an area of at  least 
150,000 sq. miles, or about as large as France. At Benkoelen, the shocks wereheavier 
with more damage to the beautiful stone buildings, than at  Padang. At the beach 
near lndrapoera the sudden rise in the ocean, which rolled in terrible waves over the 
low country side, a small village was entirely destroyed where a woman with her 
child disappeared in the water, while some people found refuge in trees where they 
stayed until the next m~rn ing .  Also in parts of inner Sumatra the shock- 3 were 
extremely violent, among others in the region Rau where just then the Dutch io r t  
Anerongen was besieged by thousands of mutineers who considered this natuml 
phenomenon a favorable sign for their side. The two volcanoes Merapi, in Agam and 
Korintji [Kerinci], gave at that time some indication of increased activity, though not 
such that their natural chimneys seemed to contribute to a diminishing and calming 
down of the underground explosive forces. This was provided by the small volcano 
Kaba, located in the hinterland of Palembang, between the high volcanoes Dempo 
and Merapi of Korintji, closer to  the Dempo. From the capital Benkoelen the Goenong 
Kaba lies E.N.E. at  40 geogr. Minutes distance; from Palembang about 2 degress 
W.S.W. This volcano is only 1500-1800 "voet" (feet) high and has several peaks, 
among which besides the smoking crater there used to be a small lake, c ~ l l e d  Talaga 
Kitjil, probably an inactive caldera filled with rain water. During the earthquake, the 
Goenoeng Kaba had a terrible eruption, on which occasion the Talaga Kitjil emptied 
over the low country to the S.E.; a flood that in its path destroyed and swept off 
everything, jammed up several rivers and 
caused major destruction in the districts Sindang-Klingi and Sindang-balita. A small 
village in 
a valley close to the foot of the mountain, was inundated to a height of 20 feet, at  
the end leaving a mud layer of 7 feet high, together with uprooted trees, rocks, and 
the bodies of 36 victims as well as many dead animals. In the two districts there were 
in total 90 casualties. The water in the river Moesi, near Palembang, was unfit to 
drink for several weeks due to  sulfuric acid. During the night of 24-25th November 
1833, 11 more earthquakes were felt and they continued with decreasing strength 
until the end of the year. The central point of the forces working inside the earth 
were clearer in the neighborhood of Goenong Kaba, where the shocks and loud 
underground noises were far and above the heaviest." 

Dalam beberapa laporan dan catatan tersebut disampaikan guncangan 

gempa terasa sekitar 5 menit di Bengkulu dan sekitar 3 menit di Padang. 

Guncangan juga dirasakan oleh penduduk Singapura dan Jawa. Terjadi 

tsunami besar yang merusakkan wilayah Bengkulu, Pulau Cinco, Indrapura, 



Padang, dan Pariaman. Laporan menyebutkan tidak ada korban mati di 

Bengkulu dan hanya satu yang rnati di Padang. 

Goncangan sangat kuat di wilayah sepanjang pantai dari Bengkulu 

sampai Pariaman dan juga di Pulau-pulau Pagai. Di Pariaman goncangan 

demikian kuat sehingga tidak ada orang yang bisa berdiri. Kerusakan besar 

terjadi di Padang dan Bengkulu, tapi yang lebih parah adalah di Bengkulu, 

dimana seluruh struktur bangunan rusak berat. Benteng dan menara harus di 

hancurkan total. Di Padang, rumah-rurnah kayu tidak rusak tapi banyak rumah 

dari batu tembok rusak parah. Di bagiar! Sumatra bagian timur kerusakan 

bangunan dilaporkan sampai ke Kota Palembang. Rekahan tanah selebar 2 

kaki terjadi di Pariaman, dan juga banyak retakan-rtkan tanah di sepanjang 

pantai antara Pariaman dan Padang dan di pinggiran sungai di Padang. 

Di Padang banyak kapal yang terbawa hanyut bersama jangkar yang 

ditambatkan, dan sebagian hilang. Di pantai hempasan tsunami mencapai 

ketinggian 3-4 meter. Peta kuno Kota Padang pada tahun 1828 

memperlihatkan perumahan yang masih sedikit di sepanjang pantai, dan 

pusat kota masih berda di wilayah bagian Utara sungai, sampai sekitar 1 

kilometer ke arah darat. Dermaga dan bangunan pelabuhan di Bengkulu 

tersapu ludes oleh tsunami, dan beberapa kapal terhempas ke darat. 

Di Pariaman, dilaporkan tsunami didahului oleh surutnya air laut. 

Gelombang menghempaskan kapal-kapal dari tempat tambatnya ke samping 

kiri dan kanan. Di Pulau Cinco, gelombang tsunami menyapu ke darat 

menyapu beberapa rumah dan orang. Di Indrapura, di utara Kota Bengkulu, 

tsunami yang dahsyat menerjang daratan membanjari daratan rendah. Ada 

satu kampung yang tersapu bersih oleh tsunami. Satu orang ibu beserta 

anaknya terbawa tsunami dan hilang, tapi banyak orang yang bisa 

menyelamatkan diri dengan memanjat pohon dan kemudian menunggu 

sampai pagi. Tsunami yang sampai di Pulau Seychelles yang berada sekitar 



5000 km dari pantai barat Sumatra di lautan Hindia tingginya sama seperti 

yang terjadi pada waktu tsunami Aceh-Andaman tahun 2004. 

Gempa ini juga menyebabkan dua gunung api yakni, Marapi dan 

Kerinci, mengalamai kenaikan aktifitas. Runtuhnya beberapa punggungan 

bukit di puncak Gunung Kaba menyebabkan banjir di lembah-lembah di lereng 

sebelah tenggaranya. Banjir bandang ini menyebabkan hilangnya 90 orang 

penduduk. Satu kampung tenggelam oleh banjir yang dalamnya sampai 20 

kaki (6 meter) dan kemudian meninggalkan timbunan Lumpur sedalam 7 kaki 

(2 meter ~ e b i h ) . ~ ~  

4. Gempa dan Kearifan Lokal 

Nyampang kok malang nun taraiah, bad~ntuang guruah di hulu., 

babunyi gagah di lautan, alum batapuak, bumi lago. (Jika seandainya malang 

yang diraih, berbunyi petir di hulu, gagah di lautan, alam berisik, bumi 

beradu). Begitulah bunyi ungkapan tradisional Minangkabau yang menyatakan 

bahwa tanda-tanda alam akan teriihat jika gempa besar akan datang. 

Ungkapan atau petuah selanjutnya berbunyi kiamaik dunia nun piatu, yang 

berarti kiamat-kiamat kecil yang diceritakan dalam Al-quran yang sifatnya 

menghancurkan. Petuah ini berkembang dalam masyarakat adat 

Minangkabau secara turun temurun melalui lisan atau bakaba. Akan tetapi, 

makna dari petuah itu baru disadari sebagian kalangan di Minangkabau sangat 

erat kaitannya dengan mitigasi gempa pasca kejadian gempa akhir September 

2 0 0 9 . ~ ~  

Badantuang guruah di hulu dimaknai petir yang berbunyi keras dan 

bergemuruh di hulu sebagai signal gempa besar. Gemuruh dianggap seperti 

orang mengguling-gulingkan batu diatas langit. Semnetara babunyi gagah di 

- - -- - - - 
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lautan adalah gelombang keras yang datangnya dari laut. Jika dibawa ke 

zaman modern ha1 tersebut berarti tsunami. Alum batapuak, bumi halago, 

berarti gempa yang berasal dari letusan gunung dan juga gempa di daratan. 

Berdasarkan petuah yang ada, sebetulnya istilah tsunami sekarang adalah 

peristiwa yang sering terjadi dimasa ~alu.~' 

Peristiwa-persitiwa gempa yang pernah rnelanda di Minangkabau sejak 

dahulu kala juga terekam dalam budaya lisan. Hal itu dibungkus dalam bahasa 

kias yang disebar dalam bahasa tutur atau pituah. Cara-cara melafaskannya 

juga samar-samar tapi jika ditelisik bermakna bahwa yang namanya bencana 

(gempa) terlebih dahulu muncul tanda-tanda sebelum datang. Sebab itu, 

untuk menghindari resiko manusia harus mampu menafsir tanda-tanda 

t e r ~ e b u t ~ ~  

Ada lagi petuah yang berkembang di tengah rnasyarakat adat 

Minangkabau sekaitan dengan berikut ini, Pancarengek jo batang kiapeh, 

sarumpun jo batang dadok. Tampuo basarang pado baniah, duri nun tumbuah 

tiok tangkai. Ingek-ingek nun diateh, nun dibawah kok maimpok. Galodo kok 

datang dari ilia, tiri kok datang dari lantai (mamusek dari bumi ka ateh). 

Petuah diatas adalah resolusi penanggulangan bencana yang berbasis 

kearifan lokal. Peringatan-peringatan tersebut dimaknai sebagai tanda-tanda 

untuk segera mengingat Tuhan yang mungkin telah sering dilupakan. Secara 

fisik waspada kepada lingkungan sekitar, tapi secara batin dan roh, waspada 

65 /bid. 
66 Catatan sejarah dan folklor itu cukup menjadi bukti bahwa Sumatera sudah sejak zaman kuno 
menjadi langganan gempa. Demikianlah umpamanya, di akhir November 1833, terjadi gempa besar 
yang menggoncang daerah Pariaman dan Padang. Pada malam harinya kami mengalami ketakutan 
hebat yang membuat kami khawatir akan hidup kami. Bahkan orang pribumi yang paling tua pun 

pernah menkinkat ha1 seperti itu pernah terjadi, demikian tulis seorang komandan militer 
Belavda c/1 Parianlqv. [paplhpuwer]. Pantqi bqrqt Suma\ra tervqsvk wilgyah rawan gempa sejak 
rqt~san tahyn Jampau. Jiba kits memeriksa k~ran-korav yqqg ferbit di zqnar, kalorlial atay mpmb8cq 
Idp~-an-laporan pejabat binnenlondsh bestuur kolonial pada masa itu, AakA serihg didapati laporan 
tentang bumi bergoyang alias gempa akibat letusan gunung api atau gempa tektonik. Di kalangan 
penduduk Sumatra juga ada folklor tentang kerbau besar bertanduk panjang yang menyangga bumi. 
Bila ia marah maka kerbau itu menggoyangkan tanduknya, sehingga bergoncanglah bumi, terjadilah 
gempa. [wawancara dengan Mak Katik, 24 Desember 20121 



berdasarkan kepercayaan agama. Kata-kata hgek-ingek nun diateh, nun 

dibawah kok maimpok. Galodo kok datang dari ilia, tiri kok datang dari lantai 

(mamusek dari bumi ka ateh), punya arti kemana pun pergi harus 

mempersiapkan diri. Adat bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah (ABS- 

SBK) yang menjadi falsafah Minangkabau sesungguhnya menguatkan ha1 ini. 

Untuk selamat dunia akhirat, falsafah ABS-SBK harus dijalankan semuanya. 

Setiap langkah harus dengan agama. Akan tetapi untuk mernahami yang ada 

dalam agama semuanya, tergantung kemampuan kita menyerap dan 

membaca agama t e r ~ e b u t . ~ ~  

Di samping tersirat dalam lisan, kearifan tanggap terhadap ancaman 

gempa di Sumatera Barat ditemui dalam wujud fisik seperti rumah gadang, 

Uma dan sejenis rumah kayu lainnya. Rumah gadang dengan mudah ditemui 

di hampir seluruh pelosok nagari di Sumatera Barat daratan (kawasan 

Minangkabau). Sementara uma adalah rumah adat khas masyarakat 

kepulauan Mentawai. Konstruksi bangunan kedua rumah adat yang terdapat 

di Sumatera Barat ini hampir sama, yang membedakan paling dasar adalah 

bentuk, fungsi dan ~ o r a k n ~ a . ~ ~  

I 67 lnterpretasi berdasarkan wawancara dengan Mak Katik. 
Ea Rumah Gadang sebagai tempat tinggal bersama, mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. 
Jumlah kamar bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Setiap perempuan 
dalam kaum tersebut yang telah bersuami memperoleh sebuah kamar. Sementara perempuan tua 
dan anak-anak memperoleh tempat di kamar dekat dapur. Gadis remaja memperoleh kamar 
bersama di ujung yang lain. Seluruh bagian dalam Rumah Gadang merupakan ruangan lepas kecuali 
kamar tidur. Bagian dalam terbagi atas lanjor dan ruang yang ditandai oleh tiang. Tiang itu berbanjar 
dari muka ke belakang dan dari kiri ke kanan. Tiang yang berbanjar dari depan ke belakang menandai 
lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke kanan menandai ruang. Jumlah lanjar bergantung pada besar 
rumah, bisa dua, tiga dan empat. Ruangnya terdiri dari jumlah yang ganjil antara tiga dan 
sebelas.Rumah Gadang biasanya dibangun diatas sebidang tanah milik keluarga induk dalam 
sukulkaum tersebut secara turun temurun' dan hanya dimiliki dan diwarisi dari dan kepada 
perempuan pada kaum tersebut. Dihalaman depan Rumah Gadang biasanya selalu terdapat dua 
buah bangunan Rangkiang, digunakan untuk menyimpan padi. (http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah- 
Gadang). Uma merupakan salah satu wujud pemahaman dan pengetahuan masyarakat tradisional 
Mentawai terhadap lingkungan alam sekitwnya. Melalui pemahaman itu, masyarakat Mentawai 
dapat memanfaatkan alam sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satunya kebutuhan 
terhadap bangunan tempat tinggal dan tempat berkumpul bersama seluruh anggota suku. (Tarida 
Hernawati S, UMA- Fenomena Keterkaitan Manusia dengon Alam, Padang: Yayasan Citra Mandiri: 
2007, p. 119). 



Rumah gadang dan Uma adalah penvujudan kemampuan masyarakat 

beradaptasi dengan lingkungan. Cara-cara rnemahami lingkuangan 

diimplementasikan dengan cara menjaga kelestarian lingkungan dan 

mengetahui karakteristik lingkungannya. Nenek moyang yang mendesainnya 

dan mengembangkannya sangat merespon daerah kita yang sering dilanda 

gempa. Oleh karena itu, rumah adat tersebut tidak memakai struktur yang 

kaku seperti baja dan beton, melainkan hanya pasak sebagai penyambung 

kayu atau bambu. Makanya, ketika terjadi goncangan, kerusakan rumah 

sangat minim karena konstruksinya jadi elastis mengikuti irama goyangan 

gempa.69 

Rumah gadang tidak mengikuti alur tapi mengikuti irama. Kalau 

bangunan rumah gadang terlihat miring toggak beserta dindingnya, 

sebenarnya sebagai bentuk penyesuaian diri dengan berat, gratifikasi, dan 

goncangan bumi sendiri. Terkait dengan konsep aman gempa, dilihat struktur 

yang berupa segi empat yang lebar ke atas atau trapesium terbalik itu, jika 

saja ditarik garis dari sisi-sisi trapezium terbalik itu ke bawah, ia akan bertemu 

pada satu titik di pusat bumi. Bila digambarkan lagi akan menyerupai segi tiga 

sama kaki yang terbalik. Pada akhirnya penampang rumah gadang ini, antara 

penampang badan dan atap, akan menyerupai dua segitiga yang 

dipertemukan salah satu sisinya. Hal ini dicurigai berhubungan ketahanan 

terhadap goncangan yang dimunculkan gempa. 70 

Wajah rumah gadang di depan mempertontonkan bentuk badannya 

yang segi empat dan membesar ke atas dengan atap yang melengkung seperti 

tanduk kerbau, sisinya melengkung ke dalam, bagian tengahnya rendah 

seperti perahu, secara estetika merupakan komposisi. yang dinamis. 

Sementara jika dilihat dari samping (penampang), segi empat yang membesar 

. , ,. 
69 Wawancara dengan dosen arsitektur Universitas Bung Hatta, Profesor Eko Alvarep, 27 Desember 
2012. 
70 Artikel Gusriyono yang ternukil dalam kumpulan artikel-artikel rumah aman gempa di 
www.rumahamangempa.net , media kampanye rumah aman gempa yang dilakukan Yayasan IDEP. 



ke atas ditutup dengan segitiga yang melengkung ke dalam, yang membentuk 

keseimbangan estetis nan harmonis. Jika dilihat secara keseluruhan, arsitektur 

rumah gadang itu dibangun menurut syarat-syarat estetika dan fungsi yang 

sesuai dengan kodrat atau yang mengandung nilai-nilai kesatuan, kelarasan, 

keseimbangan, dan kesetangkupan dalam keutuhannya yang padu." 

Mak Katik punya pengalaman dalam membongkar rumah gadang di 

Batipuh, kampung halamannya. Antara tonggak dengan sandi, ada timah 

hitam. Sandi itu dialas dengan timah hitam (seperti plat). lnovasi demlkian 

diperkirakan, ketika terjadi gempa, tonggak bergeser hanya disekitar sandi. 

Berdasarkan pengalaman itu, Mak Katik jga menemukan keseimbangan 

konstruksi rumah gadang.. Tonggak Tuo (tonggak atau tiang utama) 

ditemukan lurus memancang dari sandi hingga menembus lantai hingga 

berakhir di kuda-kuda atap. Sementara tonggak kedua dipastikan miring. 

Selanjutnya, tonggak ketiga, lebih miring lagi. Platform seperti itu berlanjut 

hingga ke tonggak-tonggak selanjutnya. Dia meyakini, formula kontruksi 

seperti itu berlaku di tiap rurnah gadang dimana saja di ~ i n a n ~ k a b a u . ~ ~  

Pernakaian struktur tidak kaku ditarnbah material terbuat dari kayu dan 

pasak berupa ikat sebagai sambungan, menjadikan struktur rumah gadang 

sebagai satu kesatuan. Jika yang satu goyang, maka yang lain akan menahan. 

Karakter material kayu dan bambo juga mendukung. Pilihan atas bahan-bahan 

seperti ini dicurigai sebagai wujud interaksi tradisi yang sudah begitu lama. 

Sebab itu, kampanye green building (pembangunan berspektif alam) 

yang sedang gencara-gencarnya dipromosikan oleh lembaga atau personal 

tertentu, sebetulnya sudah dilakukan di Sumatera Barat. Menyadari 

keampuhan rumah berbahan kayu dan bambu terhadap gempa, maka pasca 

gempa di Gunung Rajo, Tanah Datar, banyak LSM yang menawarkan rumah 

sasak bugih dan kayu. 

71 /bid 
72 Wawancara dengan Mak Katik. 



lndikator kuatnya rumah gadang dan sejenisnya terhadap gempa, 

i terlihat jelas pada gempa Padang Panjang tahun 1926. Dari 393 rumah yang 
~ 

runtuh, hampir semuanya terbuat dari batu bata. Bahkan baru dua hari 
I 

I pemakaian sekolah Diniyyah Puteri yang dibangun secara modern pun tak 

73 
! luput dari kehancuran. Sementara gempa tahun 2007 dan 2009, tidak ada 
I 

rumah gadang yang roboh. Disisi lain, rumah kayu relatif tidak ada yang rusak. 

I Tradisi membangun rumah gadang perlahan-lahan mulai memudar 

I memasuki dekade 1960-an. Eko mengatakan ha1 ini disebabkan berubahnya 
I 

I 
persepsi orang terhadap rumah. Dulu rumah dianggap sebagai tempat 

perlindungan komunal, sekarang adalah identitas suatu keluarga inti. 

Disamping itu juga dipengaruhi kemampuan untuk membangun secara 

ekonomi, stigma yang melekat pada rumah gadang atau rumah kayu, dan juga 

dorongan secara tidak langsung kurikulum di sekolah teknik bangunan yang 

I mengedepankan rumah temb~kan.~" 

I Sebagian ahli menganggap rumah gadang sebagai bentuk sintesa 

manusia dengan alam. Bentuk atap yang lebih menonjol dianggap sebagai 

bentuk untuk mencari perlindungan. Hari ini, populasi rumah gadang di 

kawasan Minangkabau diperkirakan sekitar 15 ribu unit. Jumlah tersebut hasil 

kalkulasi nagari yang berjumlah 570 dikali dengan 25 unit perkiraan rata-rata 

jumlah rumah gadang tiap nagari. Naasnya, sekitar 25 persen rumah gadang 

tak berpenghuni, dibiarkan lapuk begitu saja. Sementara sebagian besar 

masyarakat Minangkabau saat ini tidak tertarik membangun kembali rumah 

73 Dalam kutipan Hadler terhadap karya S. W. Visser dan M. E. Akkersdijk, yang berjudul "De 
Aardbevingen in de Padangsche Bovenlanden", Notuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 87 
(1927): 36-71, 77-79, disebutkan gempa bumi tahun 1926 itu mematikan. Gempa meratakan 
bangunan-bangunan, membengkokkan rel-re1 kereta, dan menggeser jalan-jalan perbukitan ke 
dalam jurang. 

Itu adalah saat penghancuran fisik dan sosial yang mengingatkan orang pada Perang Padri seabad 
sebelumnya. Hampir semua 393 rumah yang runtuh di Padang Panjang terbuat dari batu bata. 
74 Wawancara dengan pakar arsitektur Universitas Bung Hatta (UBH), Eko Alvarez di Pembantu 
Rektor I, di Ruang Rektorat UBH, Kamis (27 Desember 2012). 



gadang karena biayanya sangat besar. Diperkirakan rumah gadang 5 ruang 

dengan luas 250 meter persegi menghabiskan dana sekitar 2 mi~iar.'~ 

Orang Minang tidak mengenal perancang rumah gadang. Semuanya 

tanggung jawab itu dibebankan kepada tukang tuo (tukang tua, kaya 

pengalaman), yang bekerja sesuai dengan alua jo  patuik (alur dengan patut). 

Masyarakat tradisonal Minangkabau mempercayai segala sesuatu yang 

terdapat di alam ini mempunyai f vn~s i  sendiri-sendiri, spsuai dengqn 

ungkapan indak tukang mambuang kayu (tukang tidak membuang kayu). Dan 

diperkuat dengan bunyi petuah; 

Nan kuaik ka jadi tonggak, 
Nan luruih jadikan balabeh, 
Nan bungkuak ambiak ka bajak, 
Nan lantiak jadi bubuangan, 
Nan satampok ka papan tuai, 
Panarahan ka jadi kayu api, 
Abunyo ambiak k a  pupuak.76 

75 Ibid. 
76 Gusriyono, www.rumahamangempa.net. 



BAB Ill: 

BENCANA GEMBA PADANG 

30 SEPTEMBER 2009 

1. Datang Tanpa lsyarat 

Rabu sore, pukul17.16.50 WIB, 30 September 2009 itu saya lagi mengetik 
berita di kantor biro Media Indonesia, Jalan Veteran Padang. Saya saat itu 
ditemrlni Yonda Sisko, wartawan Detik.com. Tiba-tiba bumi bergoncang. 
Kami segera berlarian keluar. Di luar, kami melihat semua orang panik, 
beberapa detik saja material reruntuhan ruko mebel, yang terletclk di 
depan kantor biro Media Indonesia, berserakan di pinggir jalan. Sebuah 
mobil minibus ringsek tertimpa bangunan yang roboh itu. Yang terlihat 
hanya buntut mobil, sementara bagian depan mobil ingsek tak bisa 
diselamatkan. Di depan bangunan itu, sebuah show room mobil juga 
ambruk sampai ke tanah. Ketika melemparkan pandangan ke kejauhan, 
terlihat debu terbang di mana-mana. Sebagian besar bangunan di 
Veteran ambruk. Di beberapa titik, terlihat asap mengepul, pertanda 
keba k a r ~ n . " ~  

Begitulah cuplikan pengalaman riil seseorang yang mengalami 

langsung kejadian gempa dahsyad yang melanda Kota Padang beberapa 

tahun lalu itu. la menjadi peristiwa luar biasa yang jarang terjadi dan akan 

menjadi persitiwa historis yang terekam dalam memori orang yang 

mengalaminya. Meskipun peristiwa serupa pernah terjadi berulang kali di 

1 Wawancara dengan wartawan Media Indonesia, Hendra Makrntir, 22 Desember 2012. Lihat juga 
kesaksian pandangan rnata (eyewitness) lainnnya dalarn jurnalis di Titik No1 (Padang: Jaringan Jurnalis 
Siaga Bencana, 2011). 



Kota Padang dan Sumatera Barat umumnya, seperti disinggung dalam bab di 

muka, kebanyakan orang rupanya mudah menjadi lupa karena tidak 

terekam dalam catatan tertulis dan para ahli juga kurang menaruk perhatian 

terhadap gejala alam yang sangat mempengarui sejarah umat manusia itu. 

Akibatnya, pengalaman buruk itu hanya hidup sebatas orang yang 

mengalaminya masih hidup. Sesudah itu perlahan-lahan tapi pasti menguap 

dari memori publik. 

Peristiwa alam yang langka itu, kini masih melekat erat dalam ingatan 

banyak orang yang rnengalaminya, seakan-akan baru saja terjadi kemaren. 

Masih dalam suasana panik, saksi mata yang dikutipkan di ata, mencatat 

banyak ha1 yang disaksikan sekitarnya. "Pegawai toko di sebelah kantor 

mengunci tokonya dengan tergesa", lanjutnya. la pun ikut bergegas 

menyelamatkan diri. Temannya menunggu di atas sepeda motor yang sudah 

dihidupkan mesinnya, seraya berteriak, agar semuanya cepat menyingkir ke 

daerah ketinggian. Di jalanan, sebuah mobil angkutan kota tersekat tak bisa 

berjalan. la kesulitan menghindari material bangunan yang berserakan di 

jalan. Masih di tengah perjalanan, ia menyaksikan seorang siswi SLTP 

menangis sesenggukan, sambil terus berjalan. Dari arah berlawanan, 

nampak juga beberapa perempuan berpakaian kantoran menyeka air mata, 

sambil terus berpegangan. Dalam suasana panik, saksi mata kita itu terus 

mencoba mengontak isteri. Namun jaringan sinyal telepon seluler di 

tangannya ternyata mati total. Tiba-tiba telefon genggam, alat komunikasi 

modern di tangannya tak berfungsi lagi. Aliran listrik juga telah terputus dan 

semua peralatan teknologi tak lagi bisa bekerja."2 

Begitulah, perlahan tapi pasti, di sore hari yang kelabu itu, matahari berarak 

awan hitam, bergerak menuju tempat peraduannya di ufuk Barat (Samudera 

Hindia). Padang, di kala normalnya masih menawarkan pancar sinarnya, 

momen terbaik yang biasa digunakan untuk duduk-duduk di pinggir pantai. 



Lajimnya menjelang pukul 18.00 WIB, jika langit cerah, maka pengunjung 

"taplau" dapat menyaksikan proses niatahari tenggelam dengan rona-rona 

memerah terbias dalam awan yang berserakan. ltulah momen ketika ratisan 

kalau bukan ribuan manusia lalu lalang dan sebagian telah mengambil 

tempat untuk duduk di sepanjang kawasan ~ a ~ l a u . ~  

Di saat bersamaan intensitas mobilitas warga kota Padang menjejali 

setiap lini jalan dengan aneka kendaraan semakin memadat. Kendaraan hilir 

mudik melaju menjajal setiap jalanan kota. Sebagian besar menuju rumah 

setelah bergelut dengan rutinitas masing-masing dari pagi. Ada juga yang 

menyempatkan diri untuk jalan-jalan sore, untuk menghilangkan rasa suntuk 

yang membelenggu jiwa. Sebagian Anak-anak muda menghabiskan sore 

dengan bermain bola, sebagiannya menempa diri di tempat-tempat kursus 

dan lembaga pelatihan tertentu. Akan tetapi, ada juga yang mesti menjalani 

kuliah di berbagai perguruan tinggi swasta atau pun negeri. 

Sementara kesibukatl di Pasar Raya sebagai pusat perdagangan bzlum 

hilang ditelan waktu. Sebelum pedagang disana menutup kedai, di berbagai 

tempat, di pusat keramaian, di persimpangan, pedagang-pedagang sore 

bermunculan, sembari membuka lapak atau pun tenda untuk menggelar 

dagangan hingga larut malam. Padang hari itu, Rabu, 30 Desember 2009, tak 

ada bedanya dengan hari sebelum-sebelumnya, kota yang dinamis dipenuhi 

beragam aktivitas dan keramaian. 

Enam belas menit berselang, tiba-tiba Padang dilanda gemuruh hebat, 

bumi bergoncang vertikal, menggoyang bangunan secara horizontal. Suara 

teriakan dan pekikan menggema berselang-seling dengan dentuman 

bangunan yang secepat kilat melantai ke bumi. Allahuakbar ... Allahuakbar 

sontak berkumandang, bergema dimana-mana, pertanda berserah diri 

3 "Taplau" istilah singkatan populer dari "T'api Lauik" (tepi laut) untuk kawasan Pantai Padang dan 
sekitarnya. lstilah ini adalah bahasa 'prokem masyarakat Padang sejak kawasan pantai i tu kian tertata 
baik d i  zaman walikota Padang Fauzi Bahar. 



Allah. Derai air mata juga menggelayut ketika memalingkan ingatan kepada 

keluarga yang tak berada disamping. Suasana kota sontak berubah menjadi 

ketidakteraturan. Orang-orang yang sedang berada di dekat pantai maupun 

daerah dengan daratan yang rendah, merangsek ke wilayah yang lebih tinggi 

untuk menyelamatkan diri dari hantu tsunami. Sepanjang jalan dan titik-titik 

keramaian kota yang dilalui, banyak bangunan yang ringsek, atap menyentuh 

lantai. Debu berwarna putih mengudara hingga membatasi pemandangan. 

Sebagian bangunan ada yang terbakar, sehingga gumpalan asap hitam 

menambah kelam di hari naas itu. 

Diantara bangunan yang ringsek tadi, terdapat wajah-wajah pilu dan 

berlinang air mata, mengurai konstruksi bangunan untuk mencari keluarga 

yang terjebak dalam rereuntuhan bangunan. Mereka dengan tekun mencari 

dan memanggil keluarga yang diyakini ditimpa bangunan, sebelum bantuan 

datang dari orang lain maupun lembaga terkait seperti tim Search and Rescue 

(SAR). 

Bagi konstruksi yang kuat hanya menyebabkan kerusakan seperti retak, 

tapi bagi bangunan yang lemah, seketika itu juga langsung melantai. Semua 

yang tadinya beraktivitas mendadak berhenti, kabur menyelamatkan diri. 

Namun, ada sebagian yang belum sempat lari ketika dalam hitungan detik 

bangunan langsung menghujam. Sebagian orang terjebak didalamnya, ada 

juga yang tertimbun puing-puing bangunan, namun ada pula yang naas, ketika 

takdir memutuskan akhir hidupnya dihempas puing-puing bangunan. 

Ratusan ribu manusia lainnya, terhindar dari maut karena bisa lebih 

cepat dari material yang akan menimpa. Sebagian lainnya selamat karena 

beruntung berada di bangunan yang tak ikut rubuh. Rombongan manusia 

dalam skala masif bergerak menuju ke zona hijau, seperti ke jalan by pass. 

Dalam suasana mencekam, mereka meninggalkan rumah dengan membawa 

barang dalam jumlah terbatas. Pada titik tertentu, di suatu persimpangan, 

gerak manusia itu terhenti karena laju berlawanan arah, dan semua serba 



ingin cepat sampai ditujuan. 

Duka lara itu bertambah ketika, saluran komunikasi tersendat-sendat, 

dan listrik seketika terputus. Usaha menjalin komunikasi dengan kerabat 

maupun dengan orang-orang terdekat sering berbuah kegagalan. Meski pun 

demikian, usaha tersebut terus dilakukan secara berulang, sampai jalinan 

komunikasi tersambung. Waktu terus berjalan. Matahari di ufuk Barat telah 

terbenam, gerimis kemudian datang menghampiri Padang. Malam datang. 

Ratusan ribu orang memadati kawasan by pass atau tempat ketinggian, 

beberapa terlda mulai didirikan oleh lembaga terkait. Dan di RRI Padang, 

Walikota Padang Fauzi Bahar memberi komando sepanjang malam, berupaya 

menenangkan semua warga. 

"Malamnya saya mendengar radio, dimana saat itu Walikota Fauzi Bahar 
mengambil alih komando. Dia berusaha menenangkan warga rnelalui radio. Dia juga 
menghimbau semua yang punya warung nasi dan warung makanan lainnya untuk 
memberikan makanannya secara gratis kepada warga yang membutuhkan. Dia juga 
meyakinkan warga bahwa tidak akan terjadi tsunami. Untuk itu dia menghimbau 
warga untuk tidak panik. Dia menenangkan melalui radio hampir tiap hari selama 
sekitar tiga harLM4 

Gempa yang terjadi di lepas Pantai Barat Sumatera, 50 kilometer Barat 

Laut padangI5 benar-benar meluluhlantakan kota Padang. Tercatat sebanyak 

384 warga menemui ajalnya. Selain Padang, gempa juga menyebabkan 

kerusakan parah di beberapa wilayah di Sumatera Barat seperti Kabupaten 

Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Padang 

Panjang, Kabupaten Agam, Kota Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat. 

Menurut data Satkorlak PB, sebanyak 1.195 orang tewas, korbai luka berat 

mencapai 619 orang, luka ringan 1.179 orang. Sedangkan 119.005 rumah 

rusak berat, 73.733 rumah rusak sedang, & 78.802 rumah rusak ringan, serta 

merusak ratusan bangunan publik ~ a i n n ~ a . ~  

4 Wawancara dengan Rafi, warga Balai Baru, Senin, 10 Desember 2012. 
5 "Magnitude 7.6 -Southern Sumatra, Indonesia". United States Geological Survey. 30  September 
2009. 

Laporan Posko lnduk Penanggulangan Gempa 2009 di Kantor Gubernur Sumatera Barat 



Dalam kata sambutan buku Kisah-Kisah Korban Gempa "Mengenang 

Gernpa Dahsyat 7,9 SR, Rabu, 30 September 2009, Walikota Padang Fauzi 

Bahar menukilkan bencana dahsyat itu seperti berikut: 

'Luluh pula hati saya ketika telah tiba September setiap tahun. Kala itu, di 
sore kemerahan, tanggal 30 September 2009, gempa besar 7,9 skala richter 
(SR) tiba-tiba menghentak bumi. lnna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Di Kota 
Padang saja 384 syuhada berguguran dalam musibah besar itu, dan secara 
keseluruhan di Sumatera Barat sekitar seribu tujuh ratusan orang menjadi 
korban, "7 

Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman adalah dua daerah 

paling parah terkena dampak gempa yang yang dikenal dengan G/30S itu. 

Bangunan-bangunan pemerintahan yang berserakan di kota Padang banyak 

yang mengalami rusak berat, bahkan diantaranya bertekuk lutut ke tanah. 

Disamping itu, bangunan publik lainnya seperti lembaga pendidikan, pusat 

7 Dalam kata sambutan buku Kisah-Kisah Korban Gempa "Mengenang Gempa Dahsyat 7,9 SR, Rabu, 
30 September 2009. 



perbelanjaan, perhotelan, dan perkantoran juga banyak hancur. Di kota 

Padang, timbulnya korban tewas akibat gempa kebanyakan karena terhimpit 

oleh bangunan-bangunan seperti diatas. 

Kebanyakan yang menjadi korban di Padang adalah kelompok rentan 

seperti anak-anak, siswa, pasien, orang tua, dan perempuan. Kecepatan 

gempa meruntuhkan bangunan terlalu cepat dibanding upaya mereka untuk 

mencari tempat yang aman. Misalnya, tewasnya ratusan orang di Hotel 

Ambacang, jalan Bundo Kanduang. Banyaknya korban tewas karena terhimpit 

oleh lantai atas, dimana betonnyoa tidak mampu menahan goncangan gempa. 

Disamping itu, korban tewas juga akibat kepanikan yang luar biasa, dan 

seirama berlari menuju ke lantai bawah melewati tangga. Naasnya, tangga di 

hotel tersebut patah disaat sebagian penginap berada diatasnya. Patahnya 

tangga diikuti oleh rubuhnya beberapa lantai di hotel bintang 3 ini, berlantai 6 

ini.' 

Kejadian yang sama juga terjadi di beberapa bangunan publik lainnya. 

Di pusat bimbingan belajar Gamma, jalan Tarandam, banyak siswa Gamma 

yang menjadi korban karena konstruksinya begitu rapuh, dan cepat rubuh 

dibanding daya lari para siswa. Di Gamma ini, puluhan siswa meregang nyawa 

akibat terhimpit bangunan.g 

Ada 57 titik penting yang mengalami kerusakan, serta puluhan titik 

kebakaran di Padang. Untuk kerusakan kategori Ring I meliputi, Hotel 

Am bacang, kampus LIA, Bim bingan Belajar GAMMA, kantor Adira Finance, 

kampus STBA Prayoga, dan Pasar Raya. Sementara kerusakan kategori Ring II, 

antara lain, kawasan Pecinaan Pondok, Pasar Simpang Haru, showroom di 

-- - 

Dalam buku Proyek Sphere tahun 2004, tentang Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam 
Respons Bencana dikatakan, kelompok rentan utama adalah perempuan, anak-anak, orang lanjut 
usia, para penyandang cacat, orang yang hidup dengan HIV/AIDS, dan kelompok-kelompok minoritas. 
Bisa dilihat pada hal. 8. Mengenai berita tentang runtuhnya Hotel Ambacang serta korban yang 
ditimbulkan bisa dibaca di http://fokus.news.viva.co.id/news/read/93493- 
ratusan~orang~masih~tertimbun~hotel~ambacang, 
http://umum.kompasiana.com/2009/10/08/hotel-ambacang-dan-tanggungjawab-insinyur- 
12794.html. 

http://news.detik.com/read/2OO9/10/02/095139/1213497/10/ 



Jalan Dr Sutomo, deretan pertokoan di Jalan Veteran, Capella Motor, dan 

deretan rumah toko di depan terminal Aie Pacah. Lalu ada juga kerusakan 

kategori Ring Ill yang mencakup, Mesjid Muhammadiyah Simpang Haru, 

Rumah Sakit MMC Tarandam, Hotel Rocky, dan beberapa kelurahan dan 

komplek perumahan di Kota padang.lo 

Beberapa menit pasca gempa, evakuasi korban sudah dimulai dilakukan 

relawan dari berbagai lembaga maupun keluarga. Di Gamma, di STBA Prayoga, 

tak terbayang kepedihan di wajah puluhan orang tua yang menanti nasib 

anak-anak mereka. Sementara di Hotel Ambacang raut sedih juga terpancar di 

wajah keluarga korban yang terjebak. Tangisan pecah seketika pecah ketika 

satu persatu korban dikeluarkan dari reruntuhan bangunan.'" 

Dalam kumpulan reportase v~artawan Harian Singgalang yang 

dibukukan dengan judul Gempa Dahsyat Sumatera Barat, disebutkan Padang 

mengalami kerugian Rp 1,125 triliun, dengan korban tewas 383 orang, 2 orang 

hilang, 431 luka berat, 771 luka ringan, dan sebanyak 11 orang dinyatakan 

hilang. Kerusakan sektor bangunan dengan rincian, rusak berat 1.606 unit, 

rusak ringan 1.038 unit, dan rusak ringan 903 unit. Sementara rumah ibadah 

mengalami rusak berat sebanyak 238 unit, rusak sedang 211 unit, dan rusak 

ringan 169 unit. Rumah rusak berat 37.587 unit, rusak sedang 38.485 unit, 

rusak ringan 40.406 unit. Kerusakan kantor pemerintahan dengan rincian 

rusak berat 59 unit, rusak sedang 19 unit, dan rusak ringan 14 unit.12 

  orb an sedemikian besar tentu disebabkan faktor ketidaksiapan, baik 

secara fisik maupun secara personal. Secara fisi k, banyak konstru ksi bangunan 

yang tidak mengikuti kaedah aman gempa, sehingga menjadi pembunuh 

10 Reportase Eksklusif Harian Singgalang "Gempa Dahsyat Sumatera Barat." Tahun 2009, p. 5 
Laporan jurnalis Sumbar, lurrlali$ aititik No1 (Padang: JJSB-KOGAMI-MERCY Malaysia, 2011) 

'2 Rppartarg ECsklprif Harian Snagfllqrp, 2099: pp. 5-6. SeberuJnya j~rnlph korban akibat gempa 2009 
di Pqdar7ij gdglab 184 prarlg. sa)u prane ferakhir dit~mukqr) Ieranrrka tulwjnyq e r l m  P ~ j v  wsca 
gempa ketikd pembersihan reruntbhan barlgunan Pasar Raya Padang, sehingga jumlah korban di 
Padang sebetulnya adalah 184 orang. Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Pusat 
Pengendalian Operasi (Pusdalops PB) Sumatera Barat Ade Edward, Senin, 24 Desember 2012. Data 
kerusakan juga bisa dilihat pada Peta Jumlah Kerusakan Rumah Akibat Gempa di Provinsi Sumatera 
Barat yang dirilis Satkorlak PB Sumatera Barat per tanggal 15 Oktober 2009. 



utama dalam gempa di Padang. Banyaknya bangunan publik yang rubuh jelas 

menjadi bukti sahih bahwa konstruksi bangunan di Kota Padang belum aman 

gempa. Sernentara untuk ketidaksiapan secara personal, terlihat dari 

kepanikan warga ketika terjadi goncangan, disaat bersama hilang kemampuan 

untuk mengalisa lingkungan sekitar untuk bisa menyelamatkan diri. Persoalan 

ini bisa dikatakan sebagai akibat minimnya sosialisasi tentang membangun 

rumah aman gempa sebelum gempa 2009, dan juga minimnya memberi 

edukasi dan simulasi kepada warga kota bagaimana cara menyelamatkan diri 

ketika gem pa datang. 

Dalam bencana alamiah seperti gempa, yang datang tanpa isyarat, 

kontinjensi adalah solusi untuk meminalisir resiko kerusakan dan jumlah 

korban yang ditimbulkan. Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang 

diperkirakan akan terjadi secepatnya, tapi mungkin juga tidak terjadi. 

Sebuah buku panduan mengenai perencanaan kontinjensi yang dibuat 

BNPB pada tahun 2011 menjelaskan, kontinjensi dalam bencana merupakan 

suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, 

dimana skenario aan tujuan ditetapkan secara bersama. Tindakan teknis dan 

manajerial ditetapkan, sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui 

bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi 

darurat atau kritis. Skenario dan asumsi juga bisa terus dikembangkan dalam 

ketidakpastian yang menjadi dasar kontinjensi.13 

Rencana kontinjensi adalah upaya pemanfaatan secara maksimal 

sumber daya dan potensi yang tersedia untuk menghadapi bencana atau 

situasi darurat. Pelakunya meliputi, instansi pemerintah, TNI/Polri, organisasi 

kemasyarakatan, LSM, BMKG, PMI, ORARI/RAPI, media massa, tokoh 

masyarakat, perguruan tinggi, SAR, pramuka, lembaga usaha, organisasi 

pemuda, dan lainnya.14 

Di Padang, dimana penduduknya terkonsentrasi didataran rendah, 

13 BNPB tentang Panduan Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana, edisi kedua, p. 3 
14 Ibid, pp. 16-17 



gempa yang datang tanpa isyarat tahun 2009 itu juga menegaskan masyarakat 

yang tidak tangguh bencana. Semua orang kocar-kacir, apalagi merebaknya 

isu tsunami. Disaat itu fasilitas penunjang seperti jalur evakuasi pun belum 

siap. Ketahanan masyarakat terhadap bencana khususnya gempa sangat 

lemah. 

Ketahanan masyarakat bisa didefenisikan sebagai- kapasitas untuk 

menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan melalui 

perlawanan dan adaptaso, kapasitas untuk mengelola, atau mempertahankan 

fungsi-fungsi dan struktur dasar tertentu, selama kejadian-kejadian yang 

mendatangkan malapetaka, dan kapasitas untuk memulihkan diri pasca 

bencana. [Twigg: 2007]15 

2. Kejadian dan Pengalaman Tanpa Pengetahuan 

Gempa yang beberapa kali menghujam Kota Padang sebelum 

gempa dahsyat 30 September 2009,16 sesungguhnya telah mengasah insting 

warga apa yang mesti dilakukan. Kejadian gempa 2009, terlihat jelas warga 

menggunakan pola-pola penyelamatan secara konvensional yaitu 

menyelamatkan diri dengan berlari secepat mungkin ke tempat yang aman 

dan bebas dalam menghindari resiko gempa. Setelah itu berdiam diri di luar 

rumah atau di luar bangunan yang didiami sebelumnya, sampai getaran 

gempa dipastikan tak ada lagi. 

Akan tetapi, melihat korban tewas akibat gempa terbilang besar, bisa 

dikatakan upaya menyelamatkan diri seringkali kalah cepat dibanding dengan 

robohnya bangunan. Artinya, konstruksi bangunan hingga terjadinya gempa 

2009 banyak yang tidak aman gempa atau kuat menahan laju hantaman 

15 Ibid, p. 2 1  
16 Sebelum gempa 30 September 2009, masyarakat kota Padang pernah merasakan goncangan gempa 
tahun 2005 yang terjadi di Batipuh, Kota Padang Panjang dan sekitarnya. L?lu gempa bulan Maret 
2007 yang berpusat di lokasi yang hampir sama. Terakhir, gempa bulan September 2007 yang 
berpusat di Solok. Jarak kota Padang dengan pusat-pusat gempa tersebut berkisar 70 kilometer 
hingga 90 kilometer, sebab itu, masyarakat Padang sangat merasakan sekali goncangannya. Selain itu, 
kekuatan gempa tersebut juga diatas 6,s skala richter. 



gempa. Disamping itu, juga tingkat kecerobohan tinggi, seperti ketidaktahuan 

jalur evakuasi di suatu bangunan, memilih berlari melewati tangga, melompat 

dari ketinggian, dan mengambil barang berharga yang masih tertinggal. 

Sala h seorang korban gem pa 2009, Amranus, seperti dikisa h kan 

istrinya, tewas tertimpa bangunan Hotel Mariani akibat goncangan gempa 

kedua. Padahal pada goncangan gempa pertama pukul 17.16 WIB, Amranus 

bersama koleganya asal Singapura yang tengah duduk di lobi hotel, telah 

berlari keluar hotel untuk menyelamatkan diri. Usai goncangan pertama 

selesai, dia bersama koleganya pergi mengambil laptop ke kamar. Namun, 

belum sampai ke kamar, goncangan kedua datang, seketika itu diz langsung 

dihantam bangunan lantai dua hotel. Dia akhirnya tewas di bawah reruntuhan 

Hotel ~ariani." 

Dari 384 jiwa yang menjadi korban gempa 2009 di Padang, sebagian 

besar diakibatkan oleh reruntuhan bangunan dalam upaya menyelamatkan 

diri. Disini bisa dikatakan, korban berjatuhan ketika kewaspadaan dilupakan. 

Padahal dalam meminalisir korban akibat gempa, kewaspadaan seharusnya 

tak mengenal jeda. Pendidikan terhadap ancaman bencana yang mengintai 

negeri ini juga mesti ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Dan ha1 lain 

yang mesti dilakukan adalah perbaikan lingkungan, terutama mengaplikasikan 

bangunan aman gempa.'' 

Menyadari yang membunuh selama ini adalah bangunan dan 

kepanikan, pengamat kegempaan Universitas Andalas, Badrul Mustafa Kamal 

menyaran kan melaku kan upaya pencegahan. Pertama, bangunan harus 

memenuhi standar dan melaui proses perizinan. lzin harus diberikan dengan 

tepat sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan sudah sesuai 

dengan standar. Selain itu, harus terjamin pengawasan terhadap pelaksanaan. 

Selama ini pemangku kebijkan sering lengah disana, misalnya gambar bagus, 

17 Wawancara dengan istri korban. Bisa juga dilihat dalam buku Kisoh-Kisah Korbon Gempa, terbitan 
Pemko Padang: 2012. 
18 Ahmad Arif, Jurnalisme Bencana, Bencano Jurnalisme, 2010, p. 23. 



ketika pelaksanaannya ternyata berbeda. Kedua, pemahaman masyarakat. 

Kita bisa memberikannya secara efektif melalui mitigasi pra bencana terutama 

ke sekolah-sekolah tentang kurikulum, guru, dam murid dipersiapkan saat 

evakuasi sehingga tidak terjadi lalu lintas yang amburadul. Itu hanya bisa 

dicapai melalui sekolah dan forum-forum.lg 

Hal yang sama juga pernah dilontarkan Peneliti gempa LIP! Danny 
Hilman Natawijaya. Menurutnya, ';iatuhnya korban karena gempa bumi 
sebetulnya lebih karena sikap dun ulah manusia daripada alam. Getaran gempa 
tidak membunuh. Kita mengerti yang membunuh adalah bangunan yang runtuh 
akibat tidak tahan gempa atau fondasinya jelek, misalnya karena ada proses 
pelulukan lapisan pasir di bawah tanah (liquefaction) menyebabkan bangunan di 
atasnya ambles. Hal lain karena terjadi kebakaran akibat short-circuit aliran listrik 
atau lainnya. Korban juga terjadi karena tertimbun longsor yang menimpa 
bangunan. Semua itu bisa dihindari kalau saja tata ruang dun kode bangunannya 
mengikuti kaidah mitigasi bencana gempa. Salah kaprah kalau menyalahkan alam 
dun "takdir Tuhan". Semua tergantung dari usaha kita sebagai manusia yang bisa 
berpikir dun belajar dari pengalaman."20 

Secara langsung dampak gempa adalah rusakr?ya sarana prasarana 

seperti jalan, bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Sementara 

dampak tidak langsung adalah tertimpa dan terperangkap bangunan yang 

menyebabkan luka, cidera, cacat, dan kematian. Peristiwa gempa 2009 

sebagian besar tewas pada dampak tidak ~ a n ~ s u n ~ . ~ '  

Secara sosiologis, fungsi-fungsi struktur sosial saat gempa 2009 di 

Padang betul-betul tidak berjalan. Ki ta tak menyaksikan tigo tungku 

sajarangan (ulama, penghulu, dan cerdik pandai) langsung turun saat bumi 

bergoncang memberi ketenangan bathin, dan merawat ketahanan secara 

psikis. Ulama tidak lagi menjadi iman bagi umat, penghulu tidak lagi menjadi 

19 Wawancara dengan pengamat gernpa dari Universitas Andalas, Prof. Dr. Badrul Mustafa Kamal, 13 
November 2012. 
20 

Bisa dilihat d i  dalam tulisan "Gempa Sumatera Masih Menyisakan Misteri" di Kompas, 2 Oktober 
2009, p. 1 dan 15. Dan juga di  
http://nasional.kompas.com/read/2009/10/02/05371456/gempa.sumatera.masih.menyisakan.rnister 
i 
21 Untuk rnengetahui lebih lengkap penyebab tewasnya korban gempa 2009, bisa dilihat dalarn 
"Kisah-Kisah Korban Gernpa," yang dibukukan oleh Pemerintah Kota Padang tahun 2012. Selain itu, 
kejadian seputar gempa 2009 serta dampaknya bisa dibaca pada buku Reportase Eksklusif Harian 
Singgalang, Gempa Dahsyat Sumatera Barat (Padang: PT Genta Singgalang Press, 2010) 



pimpinan bagi klannya, dan cerdik pandai bukan lagi menjadi suluh bagi orang 

banyak. 

Saat gempa 2009 di Padang, dengan mudah melihat orang mengalami 

kepanikan, kebingungan, dan kepasrahan apa pun yang akan menimpa. 

Melihat dampak yang lahir dari goncangan gempa 2009 itu, nampak betul 

masyarakat belum mengenal kontinjensi, hal' yang sama juga berlaku untuk 

pemerintah. Mungkin bagi pemerintah atau penggiat kebencanaan, bencana 

dipandang dari sudut pandang objekti dan ilmiah, tapi bagi masyarakat, 

bencana dipandang dari angel subjektif dan relatif. Sebab itu, sebagian 

masyarakat Padang menganggap gempa 2009 terjadi karena intervensi Tuhan. 

Beberapa menit setelah bumi bergetar di akhir September 2009 itu, 

banyak rumah ibadah terutama mesjid dan mushalla di kota Padang menjadi 

tempat perlindungan dan berkumpul keluarga. Bahkan, runititas ibadah 

segera meningkat dibanding hari-hari biasa. Masyarakat Minangkabau 

menegasikan falsafah Minangkabau itu sendiri, adaik basandi syarak basandi 

kitabullah (Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah), karena hanya 

ingat Tuhan disaat kritis, dan kembali melupakannya disaat suasana tenang. 

Positif gejala ini adalah masyarakat menerima kehilang-kehilangan yang 

ditimbulkan akibat gempa karena itu dianggap takdir ~ u h a n . ~ ~  

Asumsi publik bahwa gempa adalah takdir lebih disebabkan paradigma 

umum yang mengatakan gempa adalah bencana alamiah, tanpa pernah ada 

seorang pun ahli bisa memprediksi kapan terjadi dan dimana persis terjadinya. 

Kalau secara teori memang tidak bisa dihentikan, tapi dampak gempa 

sebetulnya bisa dihindari atau paling kurang diminamilisir. Gempa 2009 yang 

melanda Padang, paradigma seperti ini sangat dominan, tapi sadar 

penyelamatan resiko belum berkembang sebagaimana mestinya bagi daerah 

rawan bencana. 

Banyak diantara korban yang berjuang sendiri untuk menyelamatkan 

22 Agus lndiyanto & Arqom Kuswanjono (eds.), Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana: Kajian 
Integratifllmu, Agama, don Budaya. Bandung: Mizan, 2012, p. 128. 



diri dari himpitan puing-puing bangunan. Atau paling awal yang melakukan 

penolongan adalah keluarga sendiri. Sementara tetangga tak jauh beda, hanya 

berpikir untuk selamat, dan persoalan yang mendera pada dasarnya sama. Hal 

lain yang membebani para korban gempa saat itu adalah traumatis 

berkepanjangan hingga berlangsung bertahun-tahun. Lalu, bagaimana dengan 

otoritas terkait? Hampir sama mereka juga punya persoalan serupa. Mereka 

adalah korban, meski disisi lain mereka punya tanggungjawab sebagai pekerja 

benca~a atau sejenisnya. Respon otoritas terkait paling cepat dalam memberi 

bantuan adalah sehari setelah gempa. 

Respons bencana secara kolektivitas justru terlihat dari kepulangan 

keluarga dari rantau. Ini melahirkan konstruksi relasi sosial dalam balutan 

kekeluargaan yang lebih hangat. Mereka yang menetap di rantau atau di luar 

kampung, secepat kilat langsung pulang untuk melakukan sesuatu yang bisa 

meringankan beban keluarga yang menjadi korban. Kelektivitas lebih luas atas 

nama primordialisme segera mekar tapi untuk tujuan yang baik, berkontribusi 

dalam meringankan beban mereka yang menjadi korban. 

Banyak perantau yang berdomisili di Jakarta, Pekanbaru, Batam, 

Medan, Bandung, bahkan di negara jiran seperti Malaysia dan Singapura 

pulang kampung. Bagi yang menjadi keluarga korban, mereka akan menjadi 

tulang punggung keluarga untuk beberapa hari pasca gempa. Bahkan, banyak 

perantau yang langsung memboyong keluarganya untuk tinggal bersama di 

negeri rantau. Disamping itu juga ada orang-orang yang merantau sengaja 

pulang kampung untuk menyaksikan langsung kehancuran Ranah Minang. 

Solidaritas klan, lebin !uas lagi etnis terasa kentara pasca gempa. Untuk 

kota Padang, dimana penduduknya heterogen, penanganan gempa pada masa 

awal tanggap darurat justru dirasakan suatu diskriminasi bagi sebagian etnis 

tionghoa yang terkonsentrasi di Pondok, kampung pecinan. Persepsi 

diskriminasi ini menguap kepermukaan lewat pesan singkat berantai (short 

massages servive), seperti berikut: 



""Tell the world, Stop the donation to West Sumatra!!! Primordialism and 
racism is happening in there, Chinese people didn't allowed to have food and 
was forced to  buy the food aid. Family of mine was at  there!!! Please sent out 
this massage to the world so they know the true!!!" 
(Kata-kan pada dunia, stop bantuan ke Sumatra Barat!!! Primordialis-me dan 
rasisme terjadi di sana, war-ga Tionghoa tak diperbolehkan mendapatkan 
makanan dan dipaksa membeli bantuan makanan. Keluargaku di sana!!! 
Tolong sebarkan pesan ini ke seluruh dunia biar mereka tahu kenyataan ini!!!) 
(Jawa Pos: Senin, 5 Oktober 2009) 

Isu diskriminasi ini semakin meruncing dengan keterlibatan media lebih 
jauh. Di media massa bantah membantah terjadi. Sebagian kalangan seperti 
aktivis NGO, liputan wartawan, menilai memang terjadi diskriminasi, disisi lain 
otoritas pemerintah sibuk mengklarifikasi dan membantah bahwa tida k ada 
diskriminasi dalam persoalan penanganan gempa. Seperti pernyataan Humas 
BNPB Priyadi Kardono di www.detik.com (Senin, 5 Oktober 2009), seperti 
dibawah ini: 

"Rasanya tidak ada di kota Padang yang kekurangan, karena sudah banyak 
tim yang diturunkan sehingga tidak ada mosalah. Kumpung Cina itu kan di 
Kota padang. Saya rasa selama masih masuk wilayah kota enggak ada 
masalah. Sudah masuk semua. Bahkan di wilayah yang longsor pun sudah 
tidak ada masalah." 

Sementara Laila Kholid Alfirdaus yang melakuan penelitian seputar 

diskriminasi terhadap etnis Tionghoa korban gempa 2009 , menemukan 

persepsi diskriminasi muncul disebabkan beberapa faktor seperti, perhatian 

pemerintah yang timpang dalam mengevakuasi para korban. Masyarakat 

Tionghoa melihat pemerintah lebih fokus mengevakuasi korban di Hotel 

Ambacang, sementara di daerah Pondok, kampung pecinaaan juga banyak 

korban yang mestinya harus segera ditolong. Selain itu, di masa tanggap 

darurat maupun awal-awal masa rehabilitasi dan rekonstruksi, kebutuhan 

korban seperti makanan, akses kesehatan, pengamanan aset seperti toko, 

pembersihan puing-puing bangunan, dan pelayanan publik lainnya sangat 

minim mereka dapatkan, bahkan merasakan dipersulit.23 

-- 

23 Artikel Laila Kholid Alfirdaus dalam Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana: Kajian lntegratifIlmu, 
Agama, don budaya. Agus lndiyanto & Arqom Kuswanjono, pp. 246-248. 



Kejadian gempa 2009 beserta dampaknya, memberi pengalaman bagi 

kita semua, bahwa terkadang naluri dalam menghindari saja tidak cukup 

tanpa dibarengi oleh pengetahuan yang benar dalam mewaspadai ancaman 

gempa. Seiring dengan gempa yang terus menerus melanda negeri ini, banyak 

personal dan lembaga yang mencurahkan perhatiannya mengkaji upaya 

pengurangan resiko bencana. Mereka berpijak pada paradigama 

bahwasannya gempa tidak bisa diprediksi kapan pasti terjadinya, 

kekuatannnya, pusatnya, tapi mereka sepakat dampak gempa tersebut adalah 

pasti merusak dan menimbulkan korban. Sebab itu mereka menyadari 

mengkaji upaya pengurangan resiko adalah penting untuk meminalisir 

kerusakan bangunan dan jumlah korban. 

Semua upaya demikian berangkat dari kesadaran bahwa masyarakat 

Padang harus di intervensi dalam ha1 pengurangan resiko bencana. Sebab di 

tahun-tahun mendatang, gempa akan terus mengintai, apalagi prediksi para 

ahli yang mengatakan bahwa gempa 2009 belumlah megathrust yang 

dibayangkan selama ini. 

3. Titik Balik: Respons Kolektif Paskagempa 

Respons kolektif pasca gempa Padang 2009 muncul dalam berbagai 

varian beralaskan kepentingan masing-masing. Semuanya bertujuan untuk 

terlibat aktif dalam pemulihan hingga penanganan jangka panjang dalam 

konteks rehabilitasi dan rekonstruksi serta mitigasi bencana kedepannya. 

Pemerintah, pihak paling bertanggungjawab dalam penanganan gempa, 

segera membentuk Posko lnduk di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat 

(Gubernuran), langsung dibawa kendali gubernur. Sementara operator 

pelaksana dilimpahkan kepada Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan 

Bencana (Pusdalops PB) yang telah dibentuk sejak tahun 2007. Pusdalops PB 

merupakan sub unit Satkorlak Sumatera Barat dalam penanganan bencana di 



situasi darurat." Secara keseluruhan, mereka mengklaim penanganan gempa 

2009 cukup optimal dan relatif sukses. 

Koordinator Pusdalops PB Sumbar Ade Edward yang saat detik-detik 

kejadian gempa berada di pinggir pantai Bungus, mengaku langsung 

mengamati gejala-gejala di laut sebagai reaksi gempa. Sehabis itu, dia 

langsung mengontak staff Pusdalops PB yang berjaga di kantor. Komunikasi 

terjali, lalu segera dirumuskan sebagai suatu bentuk penjelasan kepada 

masyarakat. Ade memastikan gempa tidak berpotensi tsunami karena air laut 

tak surut, lalu dia minta staff Pusdalops segera memantau perkembangan 

gempa di situs BMKG. Sinergisitas di awal tersebut, segera dijabarkan dalam 

bentuk pengumuman kepada masyarakat bahwa gempa tidak berpotensi 

tsunami. Lalu, pemerintah juga menghimbau masyarakat menyelamatkan diri 

ke tempat yang aman dan luas, tapi jauh dari bangunan. Selain itu, 

masyarakat diminta bahu membahu menolong sesama di~eki tarn~a.~'  

Komando yang dilakukan pemerintah ini betul-betul efektif dalam 

menenangkan situasi. Apalagi, melalui radio amatir seperti ORARl dan RAPI, 

serta radio komersil FM, Pusdalops dan stakeholder terkait mengabarkan 

perkembangan pasca gempa detik per detik. Dan melalui radio juga dijalin 

komunikasi dua arah. lnisiatif lainnya juga ditunjukan oleh Walikota Padang 

Fauzi Bahar. Sesaat setelah gempa, dia langsung menuju RRI Padang. Melalui 

radio, dia langsung menenangkan warga, dan menghimbau untuk sabar, saling 

membantu, dan ~ a i n n ~ a . ' ~  

24 Mengenai tanggung jawab pemerintah lebih jauh dalam penanggulangan bencana bisa dilihat 
dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan. Terkait Pusdalops bisa juga dilihat dalam UU 
tersebut. 
25 Wawancara dengan Ade Edward, Senin : 24 Desember 2012. Penjelasan Ade ini cukup memberi 
kejelasan tentang peran dan kewajiban pemerintah ketika terjadi bencana seperti gempa. 
26 Berdasarkan Reportase Eksklusif Harian Singgalang "Gempa Dahsyat Sumatera Barat," Walikota 
F7dang Fauzi Bahar telah berada di RRI Padang sejam setelah kejadian. Melalui corong RRI Padang, 
Fauzi Bahar menghimbau warga untuk tidak terlalu panik. Dia mengatakan telah terjadi gernpa 
tektonik berkekuatan 7,9 SR dengan pusat gempa di Pariaman. Potensi tsunami kecil, karena telah 
melewati batas kritis, sudah lebih dari 30 rnenit. Warga diminta keluar rurnah, jauhi gedung-gedung 
tinggi, dan tentu jangan lupa kita menyebut nama Allah, Asmaul Husna. 



Fauzi Bahar terus mengudara bersama RRI Padang hingga hari ketiga 

pasca gempa. Sementara dalam rentang waktu 1 x 24 jam setelah kejadian, 

relawan beserta bantuan mulai berdatangan baik dari tingkat lokal, nasional, 

maupun asing. Dibawah koordinasi Pusdalops PB, masing-masing bantuan, 

relawan dan lembaga diidentifikasi untuk diarahkan menurut kebutuhan. 

Kebanyakan hari-hari pertama itu adalah relawan untuk e v a k ~ a s i . ~ ~  

Namun yang jelas keterlibatan otoritas pemerintah dalam menangani 

bencana adalah kewajiban, yang termaktub dalam UU No. 24 Tahun 2007 

tentang Kebencanaan. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah 

Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di 

daerahnya. Tanggung jawab Pemerinah Daerah tersebut meliputi pemenuhan 

hak masyarakat terkena bencana, melindungi dari dampak bencana dan 

melakukan pembangunan baik dalam bentuk fisik dan peningkatan kapasitas 

masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dengan dana yang dialokasikan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, 

Pemerintah Daerah juga memiliki hak untuk menetapkan kebijakan 

penanggulangan bencana di daerahnya selaras dengan kebijakan 

pembangunan daerah dengan memasukkan unsur-unsur potensi alam dan 

teknologi yang ada di daerahnya. 

Keterlibatan berbagai lembaga lokal, nasional, dan asing dalam 

penanganan gempa Padang maupun daerah yang terkena dampak lainnya, 

tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Mereka terus melakukan penanganan 

dan berlangsung hingga bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang. 

27 Ade mengatakan saat tanggap darurat, peralatan IT yang dimiliki Pusdalops cukup memadai, namun 
kekurangan peralatan yang dibutuhkan masyarakat seperti tenda, selimut, dan lainnya. Malam Kamis 
itu juga, posko penanganan digeser ke rumah dinas gubernur Sumatera Barat (gubernuran). Dia 
mengaku penanganan hari-hari awal sangat terbantu dengan kedatangan tim rescue nasional dan 
internasional dalam 1x24 jam itu juga. Tercatat, dalam masa tanggap darurat sekitar selama dua 
bulan, ada 25 negara yang membantu. Ade mengaku, pembelajaran itu lah yang membuat kita 
menambah peralatan kedaruratan secara berangsur-angsur. Dia juga mengatakan, beberapa negara 
meninggalkan peralatan. Peralatan merc'ta lebih baik dan simpel seperti tenda. 
Tahun 2010 kita juga dapat bantuan peralatan kebencanaan dari Asian Development Bank (ADB). 
Menurut Ade, pasca penanganan gempa 2009, dunia internasional memuji kita karena berani 
mengambil peranan sentral dan cukup berhasil mengkoordinir. 



Disisi lain, kolektivitas dalam perspektif kultur kembali lahir disaat 

darurat. Perantau yang mendengar keluarganya menjadi korban segera 

pulang untuk memberi bantuan finansial maupun dukungan moril. Tak hanya 

itu, duka lara bukan hanya milik korban dan keluarga besarnya, tapi dirasakan 

sebagian besar yang merasa berdarah Minang. Simpati mengalir bak air bah. 

Ada yang menyumhangkan uang, lembaga-lembaga yang berafiliasi dalam 

urusan Sumatera Barat langsung membuka posko informasi dan bantuan, 

sebagian mahasiswa maupun pelajar di berbagai daerah di Indonesia 

menggelar aksi pengumpulan uang dan pakaian bekas, unit-unit kegiatan di 

kampus sebagian mengirimkan anggotanya untuk terjun langsung ke titik-titik 

yang memerlukan tenaga untuk proses evakuasi. 

Sebagian masyarakat juga mengambil peran dalam masa-masa kritis 

tersebut dengan memposisikan diri sebagai penanggung jawab logistik. 

Bahan-bahan logistik yang berdatangan dari donatur dikelola di dapur umum 

darurat, terbuat dari tenda-tenda. Masa-masa ini berlangsung selama tanggap 

darurat. Jalinan kebersamaan yang lahir kembali pasca gempa. 

Beberapa hari usai gempa 2009, Padang kebanjiran lembaga-lembaga 

kemanusiaan yang mulai melakukan assesment, untuk mengidentifikasi 

kebutuhan korban-korban gempa Padang. Hasil identifikasi dikaji lagi, dan jika 

bisa ditangani, maka itu akan menjadi program lembaga terkait. 

Salah satu lembaga kemanusiaan yang datang sesaat setelah gempa 

adalah Yayasan IDEP dari Bali. Lembaga tersebut melihat bahwa korban- 

korban jiwa yang berjatuhan akibat gempa 2009 adalah bukan karena 

gempanya tapi bangunannya. Sebab itu, lembaga tersebut menyemai dan 

menggalakan pembangunan rumah aman gempa selama tahun 2009 hingga 

tahun 2012. Tak hanya di Padang, kampanye rumah aman gempa ini juga 

merambah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kabupaten 

 am.^* 

28 Direktur Kreatif IDEP Media, Gede Sugiarta menjelaskan, untuk kasus gempa Padang, IDEP 



Melalui kampanye rumah aman gempa ini, Yayasan IDEP yang didukung 

oleh AlFDR dari ~ustralia,~' mengingatkan pentingnya aspek bangunan yang 

tahan gempa ketika tinggal di daerah rawan gempa seperti Padang, dan 

Sumatera Barat secara umum. Mereka menebar kampanye dalam spektrum 

media, seperti iklan di televisi, radio, talk show di televisi lokal dan radio, 

pemutaran film keliling kampung, menyebarkan kalender yang berisi langkah- 

langkah membangun rumah aman gempa, menyebarkan pamflet, stiker, dan 

membangun contoh bangunan aman gempa seperti Puskesmas, rumah, dan 

lainnya. 

Yayasan IDEP hanya salah satu diantara lembaga yang mencurahkan 

perhatiannya disini. Sebelumnya telah ada Lembaga llmu Pengetahuan 

lndonesia (LIPI) yang mengirim para penelitinya ke zona subduksi di belahan 

pantai barat Sumatera, yang dicurigai akan menimbulkan gempa. Ada juga 

Komunitas Siaga Tsunami yang mengedukasi masyarakat tentang cara 

mengetahui tanda-tanda datangnya tsunami, dan kemana harus lari. Tim 

Pendamping Teknis (TPT! mencatat, ada 60 lembaga yang terlibat dalam 

penanggulangan bencana gempa 2009, mulai dari masa semasa tanggap 

darurat hingga masa rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Selepas masa tanggap darurat, disambut langsung dengan masa 

rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk menjalankan mekanisme yang disepakati 

bersama, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membentuk 

tim teknis yang dinamai TPT. Lembaga yang bersifat non permanen ini 

dibentuk BNPB setelah melakukan beberapa kali rapat dengan Pemerintah 

Pusat, Non Government Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya 

memutuskan untuk melakukan kampanye penyadaran prihal pentingnya membangun rumah aman 
gempa (RAG). Karena memang sebagian besar rumah masyarakat mengalami kerusakan dan 
pemahaman tentang standar bangunan yang aman gempa belum banyak diketahui. Bicara tentang 
RAG tidak hanya berbicara tentang bangunan, namun terkait erat dengan kenapa bangunan bisa 
rusak karena goncangan gempa? Sehingga informasi yang kami sebarkan ke masyaraka: juga tentang 
bagaimana gempa itu dapat terjadi dan kemungkinan akan adanya bencana-bencana yang lainnya di 
masa mendatang. (Wawancara dengan Gede Sugiarta, Selasa, 18 Desember 2012) 
29 AlFDR adalah kependekan dari Australion-Indonesian for Disasters Reduction, Lembaga kerjasama 
antara pemerintah Australia dengan pemerintah lndonesia dalam penanganan isu-isu bencana di 
Indonesia. 



Masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat dari daerah dampak gempa. Pasca 

terbentuk, kendali rehabilitasi dan rekonstruksi dipegang oleh TPT yang 

diketuai oleh Sugimin ~ranoto.~ '  

Pasca tanggap darurat ini, koordinaasi lintas sektor semakin sering 

digelar dalam bentuk rapat koordinasi atau pun workshop di hotel-hotel Kota 

Padang. Dalam rapat koordinasi, perwakilan PBB yakni UNGCHA menjadi 

koordinator atau menjembatani antara pemerintah dan lembaga-lembaga 

kemanusian yang terlibat. Bahkan, dalam dua tahun masa pemulihan, secara 

rutin dalam setahun digelar pameran dengan mengundang NGO untuk 

menjadi peserta. Pameran diisi dengan acara workshop dan promosi NGO 

serta mempublikasikan program penaggulangan bencana yang telah 

dilakukan. 

Belajar dari dampak yang ditimbulkan getnpa Padang 2009, banyak 

NGO berinisiatif menjalankan program jangka panjang dengan konsentrasi 

membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana terutama 

gempa. Dalam istilah kebencanaan, program-program demikian dikenal 

dengan Pengurangan Resiko Bencana (PRB). Program-program tersebut 

antara lain, pelatihan PRB dengan menggelar Forum Discussion Group (FGD), 

membentuk Standart Operational Prosedure (SOP) penanggulangan bencana, 

simulasi gempa dan tsunami, pelatihan first aid atau pertoiongan pertama, 

pembekalan live lihood atau ketahanan pangan secara mandiri. 

Pengurangan risiko pada dasarnya adalah menerapkan prinsip kehati- 

hatian pada setiap tahapan manajemen risiko bencana (disaster risk 

management). Manajemen risiko bencana merupakan kegiatan yang meliputi 

aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan 

sesudah terjadi bencana. Manajemen risiko bencana merupakan suatu 

kerangka kerja konseptual berfokus pada pengurangan ancaman dan potensi 

kerugian dan bukan pada pengelolaan bencana dan konsekuensinya. 

30 Syamsul Maarif, Merajut Kehidupan Yang Terkoyak. ~tobiografi: 2012. Syamsul Maarif adalah 
Kepala BNPB saat terjadi gempa 2009 hingga saat ini. 
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Manajemen risiko bencana bertujuan untuk mengembangkan suatu budaya 

aman dan menciptakan komunitas yang tahan ben~ana.~' 

Disamping itu, tanpa mengecilkan arti peran lembaga-lembaga 

kemanusia maupun kemanusiaan, media adalah arus utama dalam komposisi 

penanganan bencana. Media berdiri diantara dua kotak yang berbeda. 

Mengabarkan kebutuhan kotak yang diisi korban, dan di kotak berbeda yang 

diisi pemangku kebijakan mapun penggiat kebencanaan tinggal mengisi 

kebutuhan tersebut. Tanpa media, penanganan bencana gempa 2009 

dipastikan tertatih karena tak ditekan, disuarakan, disentuh, dan diawasi 

untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Wartawan sebagai ujung tombak media (pers) di lapangan, terus hadir 

di masa-masa sulit pasca gempa untuk menghadirkan informasi-informasi 

akurat dan penting. Bahkan, wartawan sering menemukan tempat-tempat 

yang hancur, jauh dari pengamatan penggiat kebencanaan. Dari galian 

informasi itu diteruskan ke media masing-masing, dan ketika dilepaskan ke 

ranah publik itu bisa mengubah strategi atau penyebaraan penanggulangan 

bencana gempa yang tengah dilakukan. Pimpinan Redaksi Singgalang Khairul 

Jasmi menyebut media yang berkantor dan bekerja di tengah kondisi bencana 

sebagai pers darurat 

Di masa gempa tahun 2009, peran media begitu vital dalam mengabari 

perkembangan terkini gempa. Di masa-masa awal, radio menjadi satu-satunya 

alat komunikasi yang menjadi tempat mengakses informasi. sementara untuk 

bisa berkomunikasi melalui telepon atau pun handphone tidak bisa karena 

31 Dalam Manajemen Bencana dikenal4 tahapan kerja penanggulangan bencana. Pertama, 
Pemulihan, yakni pekerjaan penanggulangan bencana yang dilakukan setelah terjadinya bencana. 
Kedua, Pencegahan dan Mitigasi, yakni penanggulangan bencana yang dilakukan saat situasi tidak 
terjadi atau belum terjadi bencana. Ketiga, Tanggap Darurat, yakni, penanggulangan bencana yang 
dilakukan pada saat terjadi bencana. Keempot, Kesiapsiagaan, yakni, melakukan sesuatu yang sifatnya 
penanggulangan bencana atau mitigasi pada suatu kawasan atau daerah yang disinyalir berpotensi 
bencana. Meski pun dalam tahapan kerja Manajemen Bencana dipisah menjadi empat kategori, tapi 
dalam Pasal3 UU No. 2qTahun 2007 hanya disebutkan 3 tahapan, yakni Pra Bencana, Saat Tanggap 
Darurat, dan Pasca Bencana. Pencegahan serta Mitigasi dan Kesiapsiagaan dianggap sama dan 
dimasukkan kedalam ketegori Pra Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Panduan 
Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana, edisi kedua, 2011: pp. 6-7. 
32 Lihat Reportase Eksklusif Harian Singgalang, Gempa Dahsyat Sumatera Barat, 2010. 



jaringan mati. Sebab itu, radio menjadi andalan bagi masyarakat mendengar 

perkembangan gempa dan juga tempat bertanya dan mencari keluarga yang 

masih hilang. Selain RRI Padang, ada dua radio lainnya yang bisa mengudara di 

Padang yakni Sushi FM dan Classy F M . ~ ~  

Penting media dalam penanganan gempa 2009 diakui oleh Ade 

Edward, selaku penanggungjawab dari kalangan pemerintah di masa tanggap 

darurat. Dia menuturkan, media sangat berkontribusi dalam arus informasi. 

Ketika memberitahukan ada kesulitan, media langsung meliput, dan tak 

berselang lama bantuan yang dibutuhkan datang. Misalnya, Ade menjelaskan, 

pada masa awal-awal kita mewbutuhkan alat berat dan kendaraan pembawa 

logistik. Nah, setelah diberitakan di media, sekitar 150 unit alat berat datang 

dari berbagai daerah seperti Pekanbaru dan Medan. Begitu juga halnya, ketika 

diberitakan pentingnya kendaraan untuk membawa logistik, maka tak berapa 

lama kemudian Zataka, jasa angkutan ekspedisi yang berbasis di Padang 

menawarkan bantuan mobil. Kemudian, IOM juga membantu kendaraan 

untuk membawa logistik. 

Sinergisitas dan kalaborasi masyarakat dunia dalam entitas lembaga 

atau institusi telah berperan penting dalam melakukan penanganan bencana 

gempa 2009 di Padang di masa-masa awal. Namun, berdasarkan laporan dari 

Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) 2010, masih banyak pekerjaan di masa 

rehabilitasi dan rekonstruksi yang menyalahi prosedur, terindikasi 

menyimpang, dan ketidaktepatan obralan janji bantuan. 

Laporan BPK tahun 2010 itu menyebutkan, terjadinya Uang Labk Pauk 

ganda dan baru dicairkan sekali di Kota Padang dengan kehilangan uang 

senilai Rp 43.380.000. Selain itu, juga banyak terjadi sunat data dan dana 

dalam menentukan rnasyarakat penerima bantuan gempa. Secara 

kesslurqhan, BPK menemukan banyak indikasi penyimpangan dalam 

pengenjewantahan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) senilai Rp 1,7 triliun 

33 Ibid. 



di Sumbar. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersehut, BPK menyimpulkan bahwa 

pengelolaan dana bantuan pasca bencana tahun 2010 yang meliputi proses 

perencanaan, penyaluran, penggunaan, monitoring dan evaluasi, serta 

pelaporan dan pertanggungjawaban, sebagian tidak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Melihat laporan yang dibeberkan BPK ini, menjadikan 

kolektivitas yang terjalin di masa-masa tanggap darurat menjadi sia-sia. 

4. Menghitung Yang Hilang 

Gempa bumi tahun 2009 terjadi ketika Pusat Pengendalian Operasi 

Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumatera Barat, cikal bakal Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat baru berusia dua 

tahun. Pusdalops PB adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk 

melakukan penanganan maupun penanggulangan bencana. Saat gempa 

terjadi, Pusdalops belum berjalan efektif karena keterbatasan alat serta 

keterbatasan personel dalam jumlah dan kapasitas. Hal ini sangat 

mempengaruhi dalam penanganan langsung seperti evakuasi, maupun 

identifikasi pendataan korban. Korban-korban tewas gempa 2009 di Padang 

berubah dari waktu ke waktu. Sesaat setelah gempa dan bahkan satu hari 

sesudahnya tidak ada yang tahu berapa jumlah korban yang tewas dan luka- 

luka berat dan ringan. Berita pertama baru dari mulut ke mulut. Laporan resmi 

dari otoritas kota bersandar terkadang berbeda dengan laporan media. 

Simpang siur laporan korban bahkan berlangsung berhari-hari. 

Dalam penanganan bencana, data adalah pijakan awal dan sangat vital 

untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana strategi 

penanganan termasuk skala prioritas dan pendistribusian bantuan. Data juga 

menjadi sumber utama hagi media massa dalam mempublikasikan dan 

melihat seberapa jauh dampak bencana. Dalam indeks resiko bencana, data 

adalah media untuk mengalisa sekaligus dasar untuk mengambil langkah yang 



harus ditempuh untuk perencanaan kedepannya. Pola dan kejadian bencana 

dapat dipelajari dari data sejarah bencana yang ada. Sebab itu, perencanaan 

Indonesia kedepan sangat penting memperhitungkan indeks resiko bencana 

dan data sejarah kebencanaan yang ada.34 

Data sejarah korban gempa di Padang, dipahat di batu pualam yang 

berdiri kokoh mendampingi Monumen Gempa 2009 di Taman Melati, Padang. 

Di batu tersebut juga terpahat nama-nama korban lainnya di berbagai 

kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Keabadian korban gempa di Padang 

juga diguratkan dalam helai per helai buku setebal 356 halaman. Buku 

berjudul Kisah - Kisah Korban Gempa "Mengenang Gempa Dahsyat 7,9 SR, 

Rabu, 30 September 2009 di Padang," yang dirilis dalam peringatan tahun 

ketiga gempa 2009 itu, memuat kisah-kisah korban semasa hidup atau 

sebelum nyawa melayang. 

Data korban gempa di Kota Padang hingga akhir masa tanggap darurat 

berjumlah 383 orang. Namun, enam bulan setelah itu ditemukan lagi kerangka 

tulang belulang manusia, saat pekerja membersihkan puing-puing bangunan 

Pasar Raya Padang yang hancur akibat gempa 2009. Jadi jumlah total korban 

gempa di Padang adalah 384 orang. 

Untuk di Padang, sebagian besar korban disebabkan oleh himpitan 

bangunan-bangunan bertingkat. Sebagian mungkin masih ada yang bisa 

bertahan, tapi seringkali bantuan lambat datang, kekurangan makanann, 

sehingga daya tahan menjadi berkurang, menyebabkan lemas, hingga 

kematian. 

Namun, stigma gempa adalah bencana alami, tapi akibatnya bukanlah 

alamiah. Memang benar, ketika masa emergency tidak bisa menyalahkan 

seseorang pun atau menyalahkan tindakan, tapi kehancuran bangunan dalam 

bencana gempa dan kematian sebagai akibatnya adalah hasil tindakan 

kelalaian manusia. Jika bangunan hancur atau rusak bisa dicerna sebagai 

34 Agus lndiyanto & Arqom Kuswanjono, Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana, p. 15 



akibat konstruksi tidak kuat, atau ikatan sambungan yang tak kuat, atau 

penyunatan pada bahan material. Tentu dengan gamblang, kita bisa 

membandingkan kenapa rumah tembokan yang banyak hancur ketimbang 

rumah kayu. Lalu, kematian bisa kita maklumi keterlambatan pertolongan 

atau penanganan yang tidak tepat. Hal-ha1 demikian sebetulnya bisa kita 

cegah dengan memperkuat kesiapsiagaan dari segala lini, manusia dan tempat 

tinggalnya.35 

Gempa 2009 telah berlalu, korban pun tak bisa kita minta kembali. 

Sekarang, mereka yang telah hilang ditelan debu-debu dari kehancuran 

bangunan, abadikan mereka dalam memoribilia pada secarik kertas undangan 

perkawian, cover surat yasinan, menggantung foto di ruang-ruang keluarga, 

dan mengenang dengan mengirimkan bait demi sebait doa. 

-- - 

35 Lihat "Ancaman Alami, Bencana Alarni: Ekonomi untuk Pencegahan Yang Efektif" (Natural Hazards, 
UnNatural Disasters: The Economics of Effective Prevention. Terbitan World Bank dan PBB, 2010, p.25. 



BAB Ik 
PENANGANAN PASCAGEMPA 

Bab tiga (3j di muka telah memaparkan tentang dampak bencana gempa 

2009 terhadap warga Kota Padang dan penanganan tanggap darurat 

segera setelah gempa berlalu. Dalam bab ini akan dibahas secara lebih 

terinci tentang penanganan dampak bencana gempa Padang pada detik- 

detik setelah kejadian gempa dan menyoroti siapa saja yang terlibat 

dalam penanganan gempa serta 'grand skenario' manajemen bencana 

pemerintah kota ke depan. 

1. Skema Manajemen Gempa. 

Mudah mengatakan bahwa semua pihak terlibat dalam penanganan 

gempa. Ulasan media sering mengatakan. demikian tanpa klarifikasi 

keterlibatan dalam bentuk apa dan pada tingkat yang mana. Karena itu 

sebelum membahas lebih dekat bagaimana penanganan dampak bencana 

gempa Padang 2009 dan para pihak yang [seharusnya] terlibat di 

dalamnya, ada beberapa konsep kunci yang perlu dijelaskan terlebih dulu: 



pertama tentang konsep dampak bencana gempa; kedua skema 

manajemen bencana gempa. 

Konsep dampak bencana gempa bumi seperti yang dapat dilihat dalam 

kasus gempa Padang 2009 ialah resiko kerugian yang ditimbulkan oleh 

peristiwa gempa itu. Dampak bencana gempa tersebut dapat tersebut 

disederhanakan dalam dua kategori umum berikut: dampak fisik dan 

dampak sosial. Dampak fisik dari bencana (disaster) gempa termasuk di 

antaranya ialah korban manusia (yang meninggal dan luka-luka) serta 

kerusakan properti (casualties and damage), termasuk bangunan, sumber- 

daya alam, rusaknya mata air, kekeringan dan lain-lain sejenisnya. Dampak 

fisik bencana gempa, sesuai dengan sifatnya, tidak begitu sukar untuk 

diukur atau dihitung berdasarkan data yang tersedia. Namun dampak 

sosial bencana gempa sulit dideteksi karena ia menyangkut masalah- 

masalah sosial yang lebih luas dan seringkali abstrak, seperti dampak 

psikologis, demografis (migrasi), ekonomi dan politik. 

Kendati tidak mudah diukur secara statistik, dampak sosial bencana gempa 

tetap penting untuk dilacak dan dipantau sejauh mungkin agar kita dapat 

mengantisipasi dampak ikutannya. Bagaimanapun dampak sosial bencana 

gempa pada gilirannya juga menimbulkan problem baru jangka panjang, 

seperti kesehatan, kemiskinan, masuknya unsur kepentingan politik dan 

lain-lain. Problem jangka panjang yang ditimbulkannya dengan sendirinya 

dapat melemahkan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan pemerintahan. 

Selanjutnya bagaimana manajemen dampak bencana gempa bumi Padang 

2009 dapat dipahami, skema berikut ini barangkali dapat membantu 



memperlihatkan tahap-tahap dan proses penanganan bencana gempa 

tersebut. 

Gambar 1: Siklus Manajement Darurat Bencana. 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
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(KESIAPAN KE DEPAN) 

Sumber: Drabek (1986) 

Dari gambar 1 di atas terlihat ada empat tahap siklus manajemen darurat 

gempa - tanggap darurat (critical/ emergency response), pemulihan 

(recovery), pengurangan dampak gempa atau mitigasi (mitigation), dan 

persiapan pra-bencana gempa (prepcredness). Keempat tahap tersebut 

merupakan hubungan yang rumit antara satu dengan yang lain. Dalam 

kenyataan, keempat tahap itu tidak selalu berlangsung dalam urutan 

temporal, melainkan sekedar karaktersitik kegiatan yang dilakukan dalam 

setiap tahap. Dengan kata lain, masing-masing tidaklah berdiri sediri 

melainkan terkait dengan fungsi-fungsi kelembagaan dan keterlibatan 



individu dalam interaksi sosial. Untuk itu marilah kita bahas isunya satu 

persatu. 

2. Yang Terlibat dalam Situasi Darurat, 

Pada tahap tanggap darurat, yaitu pada periode detik-detik kritis dan saat 

segera setelah bencana gempa terjadi di Kota Padang dan sekitarnya, 

situasinya demikian kritis. Pada mulanya tidak ada pertolongan dari pihak 

mana pun. Dalam keadaan panik, masing-masing harus menolong diri 

sendiri. Sebagian berupaya menyelamatkan yang tidak berdaya, sebagian 

lain buru-buru berhamburan ke luar rumah. Sambil berlari menuju halaman, 

tak ada yang dapat mereka lakukan kecuali berteriak histeris, ketakutan. 

Dari mulut mereka spontan keluar ucapan 'mengucap': "Astaghfirullah", 

"Astagh-firullah"! seraya diselingi dengan ucapan takbir Allahuakbar! 

Ucapan itu berulang kali keluar dari bibir mereka. 

Mendadak muncul kerumunan orang di jalanan. Para tetangga tampak 

berkumpul tanpa ada komando. Mereka berdiri di jalan di depan rumah 

masing-masing. Semua saling memandang kuyu dan tegang. Dari mulut 

mereka juga keluar ucapan yang sama, "Astagfirullah", Allahuakbar! Anak 

kecil dan balita dalam gendongan menangis, barangkali karena kaget tanpa 

dimengerti apa yang sedang terjadi. 

Pemandangan di dalam kota lebih mengenaskan lagi. Semua orang berlari 

ke jalan. Mereka yang tengah berada di atas bangunan bertingkat saat 

kejadian gempat menggoncang kota, kepanikan lebih tinggi. Sebagian 

terjebak dalam reruntuhan gedung bertingkat (lihat tabel 6: lampiran). Bagi 



warga yang berada dalam kota masalahnya lebih rumit terlebih lagi karena 

tidak ada lapangan tempat berlindung. Kota penuh dengan bangunan 

berdempet-dempat dengan jejeran pedagang kaki lima yang tak beraturan. 

Semua menyelamatkan diri dengan berjubel di jalan-jalan dan gang-gang 

pertokoan. Ketika gempa susulan masih terus menggoyang bumi tempat 

mereka berpijak, mereka berpegang kepada apa saja yang dapat mereka 

pegang atau terduduk. 

Di kawasan perumahan, seorang saksi masih ingat, gempa susulan itu 

"menyurutkan niat saya untuk mematikan televisi yang ditinggal masih 

hidup di ruang tengahH.l "Isteriku melarang untuk masuk. "Biar saja ! 

katanya dengan suara gementar dan cemas. Tak lama kemudian, goncangan 

gempa mulai mereda. Si suami dan isterinya serta sejumlah tetangga masih 

tidak berani masuk ke dalam rumah. Jangan-jangan masih ada gempa 

susulan. "Masih beruntung, rumahku dan tetangga samping, depan dan 

belakang tidak ada yang rusak. Maklum kami tinggal di komplek perumahan 

BTN", kenangnya. 

Sesaat setelah gempa mengguncang Padang, jaringan listrik terputus. Ada 

yang bergegas coba kembali masuk rumah dan memindahkan channel 

televisi yang ditinggal dalam keadaan menyala, dengan harapan 

menemukan informasi tentang gempa yang baru saja terjadi. Saat mau 

menyalakan teve itulah orang baru sadar bahwa jaringan listrik sudah putus. 

Sebagian lain secara spontan langsung menghubungi sanak-saudara, 

kerabat dan rekan-rekan sekota via telefon. Pada saat  yang sama juga 

Wawancara-wawancara dengan para korban antara tanggal (lihat lampiran). 



Gambar 2: Presentasi Yang Mengungsi dan yang Tidak. 

Evacuated 

Did not 
evacuate 

Sumber : Data "30 Minutes in tire City of Padang ... " 

Di mana-mana umat berjubel. Untuk mencapai tepat itu alangkah sulitnya. 

Semua jalan macet, tersumbat aleh para pengungsi yang berebutan ingin 

mendahului yang lain; yang naik motor, dan mayoritas pejalan kaki saling 

berdesak-desakan. Dalam suasana panik seperti itu, menonjol sekali ego 

masing-masing dan hilangnya toleransi dan solidaritas kebersamaan. 

Gambar 3: Cara Mencapai Tempat Pengungsian. 
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Sumber : Data "30 Minutes in the City of Padang ... " 



dilakukan oleh sanak-saudara mereka yang berada di luar Kota Padang. 

Namun setiap nomor yang dihubungi bernada sibuk. Jaring telepon reguler 

atau telepon genggam tiba-tiba tidak berfungsi. Goncangan gempa yang 

baru saja terjadi ternyata cukup hebat, sehingga melumpuhkan semua alat 

komunikasi. "Perasaan tak enak mulai menyelinap di sela-sela dada. Di 

mana pusat gempa? Mungkinkah di Padang atau Pariaman sumbernya?* 

Satu jam setelah kejadian gempa jam 5.16 sore informasi dari pihak otoritas 

(pemerintah) belum ada. Sampai malam hari, tak ada pertolongan dari 

mana pun. Masing-masing harus menolong diri sendiri. Tidak ada yang 

dapat dilakukan warga kota, kecuali kecemasan akan datangnya tsunami. 

Sebagian mencoba pergi kc pantai untuk meyakinkan diri apakah gempa 

dahsyat itu akan diikuti t ~unami .~  Tak lama kemudian tersebar berita 

'bergalau', Sebagian menyatakan "air sudah naik" di pantai. Berita ini 

membuat publik makin panik. kkibatnya berduyun-duyun orang 

menyelamatkan diri dengan mengungsi dari rumah mereka. Akibatnya, 

tempat-tempat ketinggian seperti kawasan Gunung Pangilun, Cengkeh, 

lndarung dan Lubuk Minturun, penuh sesak sebagai tempat mencari 

perlindungan yang dianggap aman. 

2 Seratus orang dari 200 orang yang diwawancarai rnengatakan pergi ke pingir taut untuk rnelihat 
kemungkinan datangnya tsunami. "30 Minutes in the City of Padang: Lessons for Tsunami 
Preparedness and Early Warning from the Earthquake on September 30,2009", Working Document 
No. 25 Case Study (Jakarta: German-Indonesian Cooperation for Tsunami Early Warning System, 
Updated edition, May 2010) dalarn www.gitews.or~/tsunami-kit/en/E4/further resources/case. 
[seanutnya disingkat dengan " Data "30 Minutes in the City of Padang ... " 
Wawancara-wawancara dengan para korban antara tanggal (lihat lampiran). 



Malam hari di tempat pengungsian yang masih diguyur hujan lebat, 

pengungsi harus menanggung kelaparan karena tidak sempat membawa 

perbekalan. Sebagian yang membawa pasokan darurat berbagi sekedar-nya, 

tetapi secara keseluruhan tidak ada yang dapat diharapan akan datangnya 

suplai makanan dari pihak pemerintah. 

Selama satu jam pertama krisis tanggap darurat informasi dari otoritas kota 

belum ada. Stasiun TV One dalam "Berita Petang" segera menyiarkan berita 

gempa Padang 2009 jam 5.50 sore. Praktis berlta ini tidak dapat ditangkap 

di Padang karena semua instalasi !istrik sudah padam. Bagairnanapun sesaat 

setelah masuknya magrib, Wali Kota Padang, Fauzi Bahar dan wakilnya 

Mahyeldi Ansharullah, menjadi "hero" bagi banyak orang. Kedua petinggi 

kota itu sudah berada di RRI Padang menjelang magrib, guna memberikan 

informasi gempa dan arahan bagi penduduk kota. Berulang kali mereka 

memberikan pengarahan bahwa "tidak akan ada tsunami" jika sudah 

melewati waktu setengah jam atau 40 menit setelah kejadian gempa. 

Dari Jalan Sudirman, kedua petinggi kota itu memantau keadaan kota 

sambil menenangkan warga melalui stasiun komunikasi RRI Padang. Secara 

bergantian keduanya memberikan informasi yang diperlukan orang banyak. 

Warga diminta mendatangi Kantor RRI untuk mencari atau memberikan 

informasi mengenai keadaan keluarga mereka. Stasiun Radio itu sekaligus 

menjadi posko informasi pertama dalam siaga bencana. Sementara itu 

jajaran pejabat provinsi, termasuk Gubernur Gamawan Fauzi tidak 

kedengaran suaranya. Dikhabarkan beliau alhamdulillah selamat karena 

sempat lebih dulu mengungsi ke Indarung. Karena wewenang pejabat kota 



hanya terbatas untuk warga kota, maka keadaan di Kota Pariaman, yang 

berjarak sekitar 60 km dari Padang, sama sekali tidak terpantau, padahal di 

sana, sebagaimana ternyata kemudian, keadaannya lebih parah; banyak 

rumah yang roboh rata dengan tanah akibat bencana gempa 7,6 SR itu. 

"Dari empat rumah keluarga besar kami, dua di antaranya roboh rata 

dengan tanah," kata Asmanidar, 40. Guru salah satu SMP Negeri di 

Kabupaten Padang Pariaman itu mengatakan, seusai gempa penduduk 

seternpat berkumpul di lapangan karena takut gempa susulan (Gempa 

Padang.com). 

Sementara sebagian besar pasien rumah sakit RSUD M Djamil, RS Ganiiang, 

dan Restu Ibu di Kota Padang juga mengalami keadaan panik seperti 

kebanyakan orang di luar sana. Mereka memilih dirawat di tenda akibat 

khawatir gempa susulan. Situasi di tiga rumah sakit tersebut juga diliputi 

suasana panic. Terlebih lagi karena selain mengurus pasien rawat inap, juga 

banyak korban yang dikirim kesana guna mendapatkan perawatan korban 

gempa. 

Tenda-tenda darurat milik rumah sakit tersebut disiapkan di halaman sisi 

depan dan samping rumah sakit untuk menampung pasien yang terus 

berdatangan. Meski dalam situasi darurat, penuh sesak, pelayanan 

perawatan oleh dokter dan petugas medis tetap berjalan apa adanya, di 

tengah terus mengalirnya pasien baru, baik yang datang sendiri maupun 

diantar dengan ambulans. Akan tetapi hampir seluruh pasien memaksakan 

diri dirawat di dalam tenda. Di antara pasien malah ada yang meminta agar 

diizinkan pulang, meskipun masih dalam keadaan terpasang infus. Akibat 



banyaknya pasien yang hendak dirawat, tenda-tenda yang ada tidak 

mencukupi.' Kami memerlukan tenda tambahan," kata seorang petugas 

rumah sakit RSUD M Djamil, 

Kekhawatiran pasien rumah sakit, menurut petugas, tersebut dapat 

dimaklumi lantaran kondisi bangunan rumah sakit makin mencemaskan 

mengingat retak-retak akibat gempat terlihat semakin besar. Kondisi 

bangunan rumah sakit tersebut sebelumnya sudah direnovasi beberapa kali. 

Akan tetapi karena Sumatera Barat merupakan daerah rawan gempa, 

renovasi pun sering tidak maksimal. Sebanyak 71 korban yang diketahui 

meninggal akibat gempa, Rabu sore, langsung dievakuasi ke RSUD M Djamil 

Padang. Hujan yang mengguyur Padang kian menyulitkan evakuasi korban. 

Diduga sebagian besar masih tertimbun reruntuhan gedung dan pertokoan. 

Pemandangan di Bandara Minangkabau juga kacau balau. Akibat gempa 

bumi yang baru saja terjadi di Padang, bandara internasional itu sempat 

ditutup sementara waktu. Sejumlah penerbangan dibatalkan. Tercatat dua 

penerbangan maskapai Garuda dan satu Batavia yang rencananya berangkat 

dari Bandara Sokekarno-Hatta menuju Padang terpaksa dibatalkan. "Ada 

juga penerbangan dari Medan menuju Padang dengan pesawat Sriwijaya 

juga dibatalkan," kata Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan 

Tri Sunoko. Namun, kemungkinan besok penerbangan sudah kembali 

normal seiring rencana kembali dibukanya bandara di Padang", tambahnya. 

Wapres Jusuf Kalla [ketika itu] mengatakan, tanggap darurat gempa 

Sumatera Barat akan diberlakukan selama dua bulan. "Tanggap darurat dua 

bulan ini karena kondisi gempa yang sangat berat," kata Wapres seusai 



rapat kabinet di rumah dinasnya tadi malam. Wapres selanjutnya 

menjelaskan, bahwa "kerusakan terparah terjadi di Pariaman. Karena itu, 

pemerintah siap mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan. Kapal 

laut dan pesawat Hercules juga siap dikirim untuk mengangkut alat berat." 

Jalur darat rusak parah. Wapres juga siap menginstrusikan enam menteri 

untuk segera berangkat menuju lokasi bencana. 

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie akan 

memimpin rombongan yang terdiri atas Menteri Pekerjaan Umum Djoko 

Kirmanto, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Menteri Kesehatan 

S i t i  Fadilah Supari, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto,dan Menteri Sosial 

Bachtiar Chamsah. "Di sana kondisinya berat. Kalau di Jawa Barat masih bisa 

terkendali," kata Wapres (Tim seputar Indonesia/ Berita Antara, 1 3ktober 

2009). 

Selama dua hari pertama tanggap darurat, korban gempa masih harus 

menolong diri sendiri. Belum ada pertolongan didapatkan dari pihak 

otoritas. Yang mencoba pulang dari tempat pengungsian kehabisan tenaga 

di tengah jalan karena lemas kurang makan. Sebagian tidak kembali ke 

tampat tinggal, melainkan mencari sanak saudara di tempat yang dianggap 

realtif aman. Bagi mereka yang ingin 'pulang kampung' di daerah Darek 

(pedalaman), harus membatalkan niatnya karena semua jalur keluar atau 

menjuju Kota Padang tertutup oieh tanah longsor atau kemacetan. Sebagai 

akibatnya, bantuan yang dikirim dari luar kota Padang, juga masih kesulitar, 

untuk bisa disalurican. Jalan-jalan penghubung memasuki kota Padang 

terhalang karena ada longsor. Begitu juga jalan raya dari Bukittinggi ke 



Padang, terputus di Lembah Anai, dekat Silaiang, sehingga tidak bisa 

dilewati kendaraan. Demikian pula jalan utama yang menghubungkan 

wilayah Pesisir Selatan dengan Kota Padang, hanya bisa dilewati kendaraan 

satu jalur. Jalan penghubung dari Kota Padang ke Solok juga mengalami 

longsor. Sedangkan jalan ke wilayah Pasaman Barat, juga mengalami 

longsor, sehingga kendaraan dari arah Medan, Sumatera Utara, kesulitan 

memasuki Kota Padang. Jalur yang paling cepat, hanya melalui udara, 

karena bandara masih bisa beroperasi normal. 

Vllalhasil, periode satu dua hari pertama tanggap darurat pada dasarnya 

orang harus menolong diri sendiri ,tanpa bisa mengharapkan bantuan dari 

otoritas kota, atau dari luar kota karena terhalang oleh rusaknya 

infrastruktur yang menghubungkan Kota Padang dengan daerah di luarnya. 

Sebagai akibatnya, bahaya kelaparan mulai menghinggapi para pengungsi. 

Kondisi ini sangat memprihatinkan terutama di tempat pengungsian di 

mana para pengungsi korban gempa di Padang, bisa dikatakan belum 

mendapat perhatian sama sekali. Mereka belum mendapatkan penanganan 

darurat pertama. Tenda-tenda untuk menampung pengungsi tidak 

mencukupi. Para korban karenanya terpaksa bertahan menempati rumah- 

rumah mereka atau bangunan yang telah rusak, ambruk, dan beresiko 

tinggi. 

Pengamatan reporter Tempo di sepanjang Jalan Pasar Raya, Seteba, Kota 

Padang, misalnya, mencatat banyak bangunan dan rumah yang hancur dan 

4 "Korban Gempa Padang Kurang Perhatian; Makan Pisang, Tanpa Air, Tanpa Tenda", TEMPO 
Interaktif, Padang, Surnatera Barat, 02 October 2009 05:18 AM. 



ambruk, dan sekitar 80-an jiwa warga setempat, terpaksa masih mendiami 

rumah-rumah mereka yang telah hancur dan belum dapat bantuan tenda. 

"Kami hanya makan pisang, karena tak lagi bisa memasak. Tak ada air. Juga 

tak ada listrik," ujar Rahmat, salah seorang pengungsi di wilayah tersebut 

kepada Tempo, Kamis ( 1 1 0 )  Untuk mengatasi kurang perbekalan 

penanganan korban gempa ini, Walikota Padang, Fauzi Bahar, masih terus 

mengeluarkan hirnbauan agar warganya yang di pengungsian kembali ke 

rumahnya masing-masing atau kepada rumah keluarga yang selamat untuk 

sebagai tempat tinggal sementara. "Dipastikan tidak akan ada Tsunami, 

sehingga tidak akan dibuat lokasi pengungsian," ujar Fauzi Bahar, Kamis 

(1110). Ribuan korban gempa yang mengalami trauma, terpaksa harus hidup 

seadanya, dengan menumpang di beranda-beranda rumah yang masih 

belum ambruk. Dalam pada itu seluruh Kota Padang mengalami gelap gulita 

pada malam ini, karena aliran listrik dipastikan padam, begitu juga dengan 

aliran air bersih. "Seluruh instalasi air dari PDAM (Perusahaan Daerah Air 

Minum) rusak". Untunglah ada bantuan genset dalam jumlah yang sangat 

terbatas, untuk bisa memulihkan aktivitas normal warga di Kota padang.' 

Dari kantornyanya, Walikota Padang Fauzi Bahar, menyatakan bahwa 

periode "tanggap darurat akan diberlakukan selama dua bulan." Ini sejalan 

dengan arahan dari Wakil Presiden Jusuf Kala, usai rapat kabinet mendadak 

di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 30 

September 2009. Tenggat waktu dua bulan itu diberlakukan karena "kondisi 

gempa yang sangat berat", Wakil Presiden henambahkan. Itu artinya 

Ibid. 



pengobatan dan makanan bagi mereka yang mengungsi serta para korban 

lainnya, akan menjadi tanggungan pemerintah. Tanggungan pemerintah itu 

akan berlakukan selama tiga bulan. "Tim medis dari rumah sakit dikerahkan 

100 tim m e d i ~ . ~  Satu bulan setelah kajadian gempa, sekitar 95 perser! listrik 

PLN bisa difungsikan lagi. Sementara itu, alat komunikasi telepon sudah bisa 

dipulihkan sepenuhnya. Namun dalam skema pemerintah masa tanggap 

darurat akan habis 31 Oktber 2009, kemudian sejak 1 November dimulai 

mamasuki fase pemulihan periode "recovery" (pemulihan).7 

2. Otoritas Pemerintah Kota. 

Salah satu pasal dalam UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana, menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam 

menanggulangi setiap bencana yang terjadi di Indonesia, mulai dari masa 

prabencana, tanggap darurat hingga pascabencana.8 Lembaga yang 

berwenang dalam melaksanakan pengendalian bencana secara nasional 

ialah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menggantikan 

badan yang lama yang dianggap tidak memadai ~ a g i . ~  BNPB berwenang 

"West Sumatra Earthquakes Emergency Appeal ",International Red Cross and "lndonesia:19 
February 2010,30 September 2009 - 31 January 2010, 
www.ifrc.org/docs/appeals/09/MDRID00410-4mthcons. 
8 UU no. 24 tahun 2007 pasal33 tentang Penanggulangan Bencana. 
3 Rangkaian bencana yang dialami Indonesia khususnya sejak tsunami Aceh tahun 2004 pemerintah 
memperbaiki peraturan PP No. 83 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan 
Bencana (Bakornas-PB). Kemudian DPR mengembangkan kelembagaan penanggulangan bencana 
dengan mengeluarkan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam UU 
tersebut pasal 14 yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Badan 



merumuskan konsep kebijakan nasional penanggulangan bencana nasional, 

memantau, dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana. Satu tahun setelah UU itu diterbitkan, pemerintah pusat melalui 

Peraturan Kepala BNPB no. 4 tahun 2008,'' mulai menyusun program, 

antara lain berisi pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana. 

Sejalan dengan itu, sejumlah program lain seperti pengaturan tata ruang 

dan lembaga terkait dengan masalah kebencanaan secara nasional 

diperbarui. 

Di setiap daerah propinsi, kabupaten/kota, dibentuk pula badan serupa, 

yaitu apa yang disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)." 

Namun sejauh berkenaan dengan kasus Padang, sebetulnya tidak banyak 

yang dilakukan sebelum datangnya bencana gempa besar tahun 2009. 

Dalam penanganan pasca bencana gempa tersebut pemerintah terkesan 

lamban dan tidak sistematis; koordinasi kacau dan pihak-pihak yang 

bertanggung jawab seperti kebingunan menghadapi bahaya mendadak itu. 

Pengamatan terhadap penanganan gempa yang mengguncang Sumatera 

Barat oleh beberapa pengamat dinilai tidak sistematis. Akibatnya, proses 

evakuasi terhadap korban lambat, distribusi bantuan tidak merata, daerah 

terisolasi tak tersentuh, data korban simpang siur, dan sejumlah persoalan 

lainnya. Berbagai kelemahan ini antara lain karena kepala daerah yang 

Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas-PB) dan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) rnenggantikan Satkorlak clan Satlak di daerah. 
10 Lihat misalnya Peraturan Kepala BNBP No. 4 tahun 2008 tentang Pedornan Penyusunan 
Rencana Penanggulangan Bencana. 
11 BPBD dibentuk berdasarkan UU no. 22 tahun 2007 dan di  Sumatera Barat dibentuk berdasarkan 
Perda no. 18, Tahun 2008. 



seharusnya juga selaku pemegang kekuasaan dan komando tertinggi di 

daerah tidak pernah dilatih manajemen bencana, baik prabencana, tanggap 

darurat (ketika bencana terjadi), maupun pascabencana. Kebijakan kepala 

daerah lebih bersifat reaktif dan tidak berdasarkan pada pengetahuan 

standar manajerial bencana.12 

Untuk tanggap darurat, misalnya, kepala daerah tidak pernah dilatih soal 

prosedur distribusi bantuan, prosedur evakuasi korban, penanganan 

pengungsi, penanganan kesehatan korban, koordinasi antar instansi, dan 

lainnya. "Faktanya, koordinasi masih lemah," kata Wakil Sekretaris Jenderal 

Masyarakat Penanggulangan Bencana lndonesia Faisal Djalal setelah 

sebulan masa tanggap daruta berjalan. Sejauh ini masih ada warga 

Sumatera Barat, yang mengeluh kekurangan ba~tuan. Bahkan sampai 

penghujung 2012, yakni tiga tahun setelah bencana gempa, aksi protes dan 

demo warga Kota Padang masih berianjut. 

Koordinator Tim Kesehatan Universitas lndonesia Ari Fahrial Syam 

menuturkan, saat timnya masuk ke Padang Pariaman pada hari kedua 

setelah gempa, tak ada koordinator penanganan bencana dari pemerintah. 

Karena itu, sukarelawan berinisiatif sendiri. "Kami rapat sendiri, lalu bagi- 

bagi tugas sendiri," kata ~ r i . ' ~  Bersama sukarelawan lain, mereka 

mengandalkan pengalaman saat menangani korban gempa di Aceh dan 

Yogyakarta. Menurut Faisal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana perlu 

mulai mengembangkan kerja sama dengan Tentara Nasional lndonesia dan 

12 Lucky Pransiska, "Penanganan Gempa Tak Sistematis", Kornpas.Com Senin, 12 Oktober 2009. 

l3 Ibid. 



pemerintah daerah. Kekuatan militer terbukti efektif untuk penanganan 

pascagempa, sedangkan pemerintah daerah perlu disiapkan untuk 

mengantisipasi pengurangan risiko bencana. 

Akan tetapi, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi dalam kesempatan 

terpisah menyatakan bahwa "Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai baik 

penanganan gempa di Sumatera Barat. "Kalau Perserikatan Bangsa-Bangsa 

sudah menilai baik, kenapa masih ada pemberitaan yang mengatakan 

distribusi bantuan kacau?" keluh Gubernur. Sejalan dengan pandangan 

Gubernur Sumbar, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah juga membantah 

penilaian yang menuding bahwa distribusi bantuan kacau. Distribusi 

bantuan dari provinsi ke kabupatenlkota berjalan baik. "Untuk daerah tak 

terjangkau, bantuan diangkut dengan helikopter," demikian jelas Pak 

Menteri. 

Lain Gubernur Sumatera Barat, lain Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. 

Daerahnya juga pernah diguncang gempa dan mengaku bahwa pihaknya 

tidak pernah sekali pun dilatih manajemen bencana. Akibatnya, ketika 

terjadi gempa bumi yang berpusat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, awal 

September lalu, penanggulangan bencana terhambat karena kepanikan dan 

ketidaksiapan aparat di iapangan. Penanggulangan saat itu lebih banyak 

didasarkan pada tindakan reaktif semata, dengan tujuan utama menolong 

korban dan meringankan penderitaan masyarakat. 

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jawa Barat Deny 

Juanda mengatakan, kendala di lapangan adalah ketiadaan panduan atau 

pengetahuan memadai mengenai penanganan bencana. Pertimbangan 



kemanusiaan untuk menolong korbanlah yang menggerakkan pelaksana di 

lapangan. "Tak ada prosedur operasional standar yang mengatur tentang 

apa-apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi atau tahapan-tahapan 

yang mesti dilewati".14 Demikian pula pejabat di tingkat kabupaten dan kota 

juga mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan manajemen bencana 

secara formal. Padahal, sebagian besar wilayah tanah air, termasuk rawan 

bencan. 

Menanggapi lambannya distribusi bantuan untuk korban gempa, Gubernur 

Gamawan Fauzi mengatakan, tanggung jawab. pemerintah provinsi selesai 

setelah bantuan terdistribusi ke satuan koordinasi pelaksana 

penanggulangan kabupatenlkota. "Setelah itu, distribusi ke kecamatan atau 

ke titik bencana jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota," 

kata Gamawan. Pola distribusi lewat mekanisme birokrasi semacam itu 

tentu sangat merepotkan aparat kabupaten/kota yang daerah karena 

keluarga aparat pemerintah juga ikut jadi korban. Di daerah bencana, 

infrastruktur juga banyak yang rusak. Selebihnya, dia menilai, distribusi 

bantuan beres. Namun di lapangan masih ada pihak yang kesulitan 

mendapatkan bantuan. Camat Lima Koto Timur, Kabupaten Padang 

Pariaman, Joni Firmansyah, misalnya, mengeluhkan kesulitan mendapatkan 

dana untuk menjemput logistik ke gudang di kantor bupati karena jarak dari 

kantor camat ke kantor bupati mencapai 25 kilometer. Akibatnya, distribusi 

bantuan ke masyarakat korban pun tersendat. Untuk evakuasi korban dan 

distribusi bantuan, TNI Angkatan Darat sebenarnya sudah menyediakan 

14 Ibid. 



helikopter sehari setelah terjadi gempa. Namun, helikopter tersebut tidak 

dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah. "Kami baru 

ditugaskan mengangkut logistik hari Senin. Itu pun bantuan dari TNI," 

demikian Komandan Detasemen Penerbang Angkatan Darat Letnan Kolonel 

(CPN) Eddy Purwanto. 

Direktur Logistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana Mulatno 

mengatakan tidak tahu mengapa pemerintah daerah tidak optimal 

menggunakan helikopter untuk mendistribusikan bantuan ke wilayah 

terisolasi sehingga banyak warga terlambat menerima bantuan. Delapan 

hari setelah gempa bumi, sejumlah warga mulai membersihkan puing 

bangunan rumah mereka yang roboh akibat gempa di kawasan Pecinan 

(atau Kampung Cina) Padang. Mereka juga mencari barang yang masih 

tersisa dan dapat bisa diselamatkan. 

Jadi kersiapan aparur pemerintah untuk menghadapi gempa (Preparedness), 

memperlihatkan betapa mekanisme birokrasi terkait tidak berfungsi dengan 

baik. Ini terutama karena sebelumnya tidak ada upaya-upaya yang intensif 

untuk menyiapkan kemampuan warga dalam siaga tanggap darurat. 

Kemungkinan datangnya bahaya bencana gempa tidak diantisipasi 

walaupun sebelumnya (tahun 2007) Padang juga pernah dilanda gempa. 

2009. Perencanaan program dan prosedur tentang bagaimana warga harus 

menghadapi bahaya bencana alam, termasuk misalnya berupa disain dan 

pemasangan instalasi "early warning system" [sistem peringatan dini), 

perencanaan jalur evakuasi, pelatihan personil dan uji coba cara kerja 

peralatan yang tersedia dan workshop-workshop bagi anggota masyarakat 



baru digerakkan apska gempa Padang 2009. Namun sebelumnya 

perencanaan ada di atas kerta, tetapi belum diimplementasikan sebelum 

kejadian gepa Padang 2009. 

Karea itu tidak heran jika distribusi bantuan maupun manajemen bencana 

tersendat-sendat. Penanganan gempa yang mengguncang Kota padang dan 

daerah sekitarnya berlangsung kacau. Akibatnya proses evakuasi terhadap 

korban berjalan lambat, begitu juga distribusi bantuan terhadap korban 

tidak merata. Ada daerah-daerah terisolisasi tidak tersentuh, bahkan data 

korban pun simpang siur. 

Berbagai kelemahan ini antara lain karena kepala daerah yang seharusnya 

selaku pemegang kekuasaan dan komando tertinggi di daerah tidak pernah 

dilatih manajemen bencana. Baik prabencana, tanggap darurat atau ketika 

bencana terjadi, maupun pasca bencana. Kebijakan kepala daerah lebih 

bersifat reaktif dan tidak berdasarkan pada kemampuan dan pengetahuan 

manajerial bencana. Misalnya, pada saat tanggap darurat kepala daerah 

tidak pernah dilatih tentang prosedur distribusi bantuan, prosedur evakuasi 

korban, penanganan pengungsi, penanganan kesehatan korban, koordinasi 

atar instansi dan lain-lainnya. 

Berdasarkan catatan pengamatan di tiga kecamatan di Kabupaten Padang 

Pariaman, yaitu kecamatan Ulakan, Sikapak Timur dan Sungai Geringging. 

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa kecewa dengan manajemen 

bencana pemerintah setempat jika dibandingkan dengan manajemen 



bencana pihak swasta/ ~ ~ 0 . l '  Masalah-masalah seperti distribusi bantuan 

yang tidak merata, evakuasi korban, penanganan kesehatan merupakan ha1 

lumrah di ketiga daerah tersebut. Kesaksian salah seorang warga Kecamatan 

Sikapak Timur, menyatakan bahwa pemerintah daerah setempat terkesan 

'!amban' dalam pendistribusian bantuan. Hal ini bias dilihat dari 

bertumpuknya bahan bantuan di satu titik yang menjadi posko tanpa 

didistribusikan kepada korban. Alasannya, mereka mengatakan harus sesuai 

aturan yang berlaku dan menunggu komando dari atasan. Sementara itu 

kondisi korban di lapangan sudah sangat memprihatinkan dan perlu 

bantuan secepatnya.16 

Jadi, berbeda dengan pihak swasta, justru bantuan terdistribusi dengan 

sangat cepat. Hal ini diakui sebagian besar masyarakat khususnya di 

kecamatan Sungai Geringging. Masyarakat kecamatan tersebut 

memperoleh bantuan baik bahar~ makanan, tenda, dan obat-obatan dari 

pihak swasta, dan pemerintah diakui baru memberikan bantuan 5 hari pasca 

gempa yaitu berupa obat-obatan.17 Kehancuran akibat gempa seharusnya 

dapat dikurangi jika saja upaya atau antisipasi terhadap bencana gempa 

dilakukan. Mitigasi sangat butuhkan karnena mitigasi merupakan 

serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana melalui pembangunan 

fisik dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 

15 "Mitigasi Dan Analisis Risiko Bencana, Gempa Padang 2 0 0 9 ,  adekabang.wordpress.com, 
mitigasi-dan-analisis-risiko-bencana, 19 November 2010. 
16 Ibid. 

l7 Ibid. 



Meskipun undang-undang sudah dibuat, tampak penerapannya tidak 

konsisten, seperti yang terajadi di Sumbar khususnya di tiga Kecamatan 

tersebut. Selain struktur bangunan yang tidak memenuhi standar bangunan 

rawan gempa, "sistem peringatan dini" atau early warning system juga 

belum dikenal luas. Ironisnya, sarana dan fasilitas peringatan dini bahaya 

gempa justru tidak menjadi perhatian serius dan kalau pun ada ternyata 

berfungsi saat terjadi bencana gempa. 

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa salah satu ulcuran 

keberhasilan seorang pemimpin terletak pada kemampuannya dalam 

mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat dalam kondisi yang 

spesifik. Kepemimpinan pada saat penanganan bencana mutlak diperlukan 

di wilayah rawan gempa, sehinnga dapat menunjang efektifitas dan 

pencapaian dari pengelolaan pengurangan bencana. Seperti sudah 

disingung di muka, penanganan bencana gempa memiliki beberapa fase; 

masing masing memiliki karakteristik spesifik. Setiap fase penanganan 

bencana akan melibatkan banyak pihak atau stake-holders. 

Dalam kondisi kritis saat menghadapi darurat bencana, diperlukan 

kemampuan dari pemimpin untuk dapat mengelola secara keseluruhan 

berdasarkan sfesifikasi daerah bencana tersebut. Gempa besar sejak 

Tsunami Aceh, seperti tidak menjadi sebuah pembejalaran bagi pejabat 

terkait. Lagi pula, berdasarkan data-base pada website staf khusus presiden, 

dapat dilihat bahwa hampir setiap hari ancaman bencana dengan skala 

ukuran berbeda-beda selalu mengintai negeri ini. Daerah daerah yang 

berada di pesisir wilayah Sumatera, seterusnya berantai sampai Jawa dan 



Sulawesi. Di wilayah seputaran ini para pemimpin di daerah seperti 

Gubernur, Bupati, Walikota seharusnya memiliki bekal pemahaman yang 

baik dalam penanganan bencana. Jika terjadi keadaan krisis bencana di 

daerah mereka maka para pemimpin memiliki pengetahuan dan 

keterampilan lebih siap ketimbang warganya. Sesungguhnya merekalah 

aktor utama yang harus terlibat langsung dalam penanganan bencana.18 

Dalam kenyataan, sikap pemerintah malah dianggap kurang konsisten 

dalam melakujkan pengawasan pendirian bangunan sesuai standar 

menghadapi bahaya gempa di wilayah Sumbar. Kurang maksimalnya upaya 

pemerintah dalam mensosialisasikan antisipasi bahsya gempa kepada 

masyarakat juga mengakibatkan pengabaian pada antisipasi bahaya gempa. 

Mengamati lambannya distribusi bantuan untuk korban gempa, tanggung 

jawab pemerintah provinsi tentu belum selesai setelah bantuan terdistribusi 

ke satkorlak penanggulangan bencana kabupaten kota. Namun setelah itu 

mereka bersama DPRD tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi 

distribusi ke kecamatan atau ke titik bencana menjadi tanggungjawab 

pemerintah kabupaten/kota. Pola pendistribusi bertingkat seperti ini tentu 

sangat merepotkan aparat kabupaten/kota yang daerahnya maisng-masing. 

Sebab tidak sedikit pula keluarga aparat pemerintah ikut jadi korban 

bencana. Lagi pula daerah bencana infrastruktur juga banyak yang rusak, 

sehingga kelancaran pendistribusian bantuan pun terganggu. 

18 Basroni Kisran, "Kepemimpinan Dalam Pegelolaan Bencana", 
http://www.sigapSencanabansos.info-opini/1408-22-07-2010-kepemimpinan-dalam-pegelolaan- 
bencana-.html 



Namun, kiranya perlu dicatat bahwa tindakan reaktif dalam menghadapi 

situasi darurat, pada dasarnya masih sangat jauh dari apa yang diatur di atas 

kerta. Dalam prakteknya sangat tidak memadai untuk konteks negara rawan 

bencana, seperti Indonesia. Di Jepang, salah satu negara paling rawan 

bencana di dunia, disaster awareness mencakup di dalmnya pemberian 

pengetahuan kepada masyarakat untuk tidak sekadar melakukan tindakan 

reaktif, melainkan ha1 yang lebih penting adalah melakukan tindakan 

antisipatif yang terkoordinasi dan terorganisir pada saat terjadinya bencana. 

Pengetahuan praktis semacam ini tercakup secara jelas dan detail dalam 

buku pendudu k yang dibagikan gratis kepada setiap rumah tangga. 

lnformasi yang tersedia mencakup lokasi peng~ngsian darurat terdekat di 

lingkungan tempat tinggal kita, lokasi radio darurat terdekat untuk 

mendengarkan perkembangan bencana, serta saran untuk menyiapkan 

ransel bencana berisi air minum dan obat-obatan, yang harus senantiasa 

diperbarui isinya. Tentu saja langkah antisipatif seperti yang dilakukan di 

Jepang membutuhkan intervensi kebijakan langsung dari pemerintah dan 

tidak bisa diharapkan hanya tumbuh secara alamiah di tengah masyarakat 

yang hidup di daerah rawan bencana. Jepang sendiri baru mampu 

membangun sistem manajemen bencana yang memadai setelah terjadinya 

gempa dahsyad berkekuatan 7,2 di Kota Kobe, awal 1995, yang menelan 

korban jiwa kurang lebih 6.000 orang.lg 

Untuk Indonesia dan negara- negara di sekitar Samudra Hindia umumnya, 

pelajaran berharga dari bencana tsunami 26 Desember 2004 tentunya 

19 Ibid. 



semakir: menyadarkan pemimpin negeri ini betapa pentingnya upaya serius 

untuk membangun sistem manajemen bencana yang memadai. Meskipun 

usulan-usulan manajemen bencana yang bersifat antisipatif adalah wacana 

yang sudah lama didengungkan di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan 

kita pun mendengar para pakar rnenyerukan agar bukan hanya sosialisasi 

daerah rawan bencana yang perlu dilakukan pemerintah, tetapi juga 

pendidikan praktisdisaster awareness juga perlu segera diadakan di 

sekolah maupun di kelompok-kelompok masyarakat, serta pemberdayaan 

pemerintah daerah dalam menangani ben~ana.~' 

3. Masyarakat: LSM dan Relawan. 

Sudah dikatakan dimuka, bahwa temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 

relawan dari kelompok LSM dan NGO internasional lebih sigap dna lebih 

peduli ketimbang aparat pemerintah. Berbeda dengan mekanisme kerja 

pemerintah, pihak swasta justru lebih sigap, baik dalam distribusi bantuan 

yang berlangsung sangat cepat juga dalam menyelatkan korban bencana. 

Tentu tidak adil untuk menyalahkan sepenuhnya pihak pemerintah. Selain 

dari ketiadaan bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk 

menghadapi bencana besar seperti gempa 2009, juga rintangan 

infrastruktur merupakan keniscayaan. 

Sebaliknya pihak suasta dan relawan umumnya, selain dimotivasi oleh 

dedikasi tinggi dan sikap altruisme, sesuatu yang tidak dipunyai oleh 

20 Ibid. 



kebanyakan apartur negera, mereka juga terlatih dan memiliki kemapuan 

untuk menghadapi situasi krisis. Ada puluhan, bahkan lebih dari seratus 

macam lembaga dan unit kerja relawan yang terlibat dalam penanganan 

gempa Padang 2009, baik domestik mapun mancanegara. Mereka juga 

bergerak dalam pelbagai macam bidang keahlian tanggap darurat (lihat 

lampiran). 

Dalam penyaluran bantuan gempa Padang 2009, Palang Merah Indonesia 

(PMI) bertindak sebagai koordinator umum dalam perencanaan dan 

implementasi operasiorral bantuan gempa dengan berbagai mitra, baik 

domestik mapun mancanegara. Dalam ha1 ini Badan Koordiansi Bantuan 

Kemanusiaan PBB, yaitu the United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs (UNOCHA) yang berkantor di Jakarta, bertindak 

sebagai gen koordinasi bantuan internasional. Pada tanggal 20 November 

2009, kepala Bappeda Sumatera Barat sudah berhasil mengadakan 

pertemuan dengan UNOCH. Salah atu agendanya ialah melaporkan jumlah 

properti yang rusak dan koordinasi penyaluran bantuan. Dilaporkan sekitar 

250.578 rumah yang rusak, di antaranya 114,483 tercatat rusak berat 

(sambil melengkap data sebelumnya, tercatat 135,483), 67,182 rusak 

sedang dan sebanyak 68,913 rusak ringan. 

Program Recovery awal ditargetkan berlangsung antara November dan 

Decsmber 2009, sementara untuk program rekonstruksi dan rehabilitasi 

dijangkakan dalam tempo dua tahun ke depan, yakni sampai akhir tahun 

2011. Dalam perencanaan program bantuan ini, pemerintah daerah, 

memasukkan program rekonstruksi bangunan-bangunan dan sekolah- 



sekolah yang memerlukan rehab dan bangunan baru tahan gempa. Selain 

itu diperlukan rekonstruksi infrastruktur, energi, air dan sanitasi, berikut 

pendidikan, kesehatan, pemulihan ekonomi, eprdagagan dan turisme. 

Semua ini memerlukan konrdinasi antarsektor (inter-sectors), meliputi 

perbaikan kondisi fasilitas pemerintahan dan lingkungan. 

Untuk menyambut bantuan internasional dari berbagai lembaga suasta 

(NGO) dan kerjasam antar-pemerintah, otoritan pemerintah Sumatera Barat 

membangun semacam badan koordinasi untuk menjamin kepastian 

berjalannya kerja sama dan implementasi program bantuan secara efektif. 

Pelbagai unit kegiatan lintas-sektor di bawah Federasi lnternasional yang 

berkantor di Jakarta, menyediakan bantuan operasional di bawah 

koordinasi PMI dan mitra organisasi domestik dan internasional. The 

disaster management unit (DMU) yang berkedudukan di Kuala Lumpur 

mengambil peran sebagai koordinator internasional selamatiga bulan 

pertama operasi di lapangan, sementara mitra komunitas nasional (LSM dan 

pemerintah) menopang kegiatan di lapangan sambil terus mengidentifikasi 

kebutuhan lewat rapat koordinasi, bidang teknis dan penguatan dan 

penyediaan sumber daya yang diperlukan bagi kelancaran mobilisasi yang 

dipeleukan sejalan dengan action plan yang telah disusun sebelumnya. 

Untuk memperbaiki atau merevisi draf perencanaan, implementasi dan 

tanggap darurat sebelumnya, maka selanjutnya dibentuk pula beberapa unit 

kelompok kecil mewzkili PMI, mitra nasional dan internasional yang 

dikoordinasikan dengan pemerintah di daerah. Koordinator operasional 

pemulihan bencana berada di bawah BNBP and badan PBB (UNOCH). 



Mereka mengadakan pertemuan reguler di Padang setiap hari. Forum ini 

juga diikuti oleh tim PMI dan Satkorlak di samping ornagisasi NGO lokal dan 

internasional yang bekerja di Padang dalam ranglca bertukar informasi 

tentang bidang kegiatan dan kemajuan di lapangan. 

Satu hari setelah kejadian gempa PMI menerbangkan sebanyak 36 orang 

anggota timnya dari Jakarta ke Padang guna mendukung kegiatan tanggap 

darurat. Tim ini terdiri dari 10 orang tenaga medis (dengan keahlian operasi 

patah tulang dan praktek umum, serta perawat), dua staf pendukung dari 

Komite Palang Merah lnternasional (ICRC) dan Badan Pemulihan Keluarga 

(Restoring of Family Links -- RFL) ,  dua orang staf untuk sumber air dan 

sanitasi dan dua orang tenaga pemulihan dampak psikologis. Pada 

puncaknya PMI menlobilisasi sebanyak 326 anggota timnya dan relawan 

lokal, baik pada tingkat provinsi maupun nasional. Mereka bekerja cepat di 

lapangan, bekerja sama dengan otoritas lokal dan mitra lainnya untuk 

mendukung kelancaran evakuasi korban untuk mendapatkan pertolongan 

pertama dan pemulihan, di samping meneruskan assessement korban 

dampak bencana yang memerlukan bantuan darurat. Begitulah pekerjaan 

relawan dan tenaga bantuan internasional melakukan kerja sama pada 

tingkat koordinasi dan kegiatan ~ a ~ a n ~ a n . ~ '  

Dua mitra internasioal yang paling cepat tanggap dan ahdir di daerah 

bencana ialah tim dari Jepang dan Singapura. Tim JICA Jepang (Japan 

International Cooperation Agency -- JICA) Indonesia Office, sudah mulai 

beroperasi di Padang sehari setelah terjadinya gempa pada 30 September 

21 Tabel data relawan LSM dan NGO lnternasional terdapat dalarn lampiran 9 d i  belakang. 



2 0 0 9 . ~ ~  Tim kecil dikirim terlbih dulu untuk melihat situasi di lapangan dan 

guna mempersiapkan kedatangan Tim SAR Jepang (yaitu Japan Disaster 

Relief -- JDR) yang terdiri dari dua tim: Tim SAR (pencarian dan 

penyelamatan) sebanyak 65 orang dan Tim Medis (23 orang). Rombongan 

ini tiba di Padang dua (2) hari setelah gempa terjadi, yaitu pada 2 Oktober 

2009 pukul 09:40. Tim SAR, dengan bantuan dari tiga (3) anjing pelacak, 

bekerja selama tiga (3) hari berturut-turut, baik di Kota Padang, terutama 

Hotel Ambacang, Sentral Pasar Raya (SPR), dan Rocky Hotel dan sebagian 

dikirim ke Kabupaten Padang Pariaman (lokasi tanah longsor di Desa 

Nagaritandika ). Sementara itu, Tim Medis yang memfokuskan kegiatan 

mereka di Kota Pariaman sejak 3 - 12 Oktober 2009 memberikan pelayanan 

kesehatan kepada 1.447 korban di klinik lapangan. Sebagian besar pasien 

menderita luka eksternal, sementara banyak lainnya ditemukan dengan 

penyakit sindrom pasca-trauma serta infeksi saluran pernapasan akut. 

Setelah menyelesaikan kegiatan mereka, peralatan dari tim SAR dan tim 

medis itu kemudian dihibahkan kepada pihak berwenang setempat. 

Selain mengirimkan personil, Pemerintah Jepang juga memberikan bantuan 

darurat dalam bentuk selimut (1.500), matras tidur (goo), tenda (loo), 

generator dynamo-elektrik (80)) dan penyaring air (35) sebagai sarana untuk 

meringankan beban para korban. Barang-barang tersebut langsung 

diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada 5 

Oktober 2009. 

22 Dokumen JICA, "Gempa Sumatra Barat: Refleksi dan Prospek Masa Depan", Press Relies, JICA, 
Maret 2010. 



4 
Salah satu di antara5 (lima) kerja Jepang yang berkaitan dengan pemulihan 

pascagetnpa ialah program "Rekonstruksi melalui Pemberdayaar~ 

Masyarakatl. Sebagai sarana untuk menghidupkan kembali kehidupan 

masyarakat melalui perbaikan mata pencaharian dan kesejahteraan dengan 

menggunakan pendekatan yang terpadu, termasuk di dalamnya aspek 

sosial, ekonomi lokal, dan budaya masyarakat. Dalam ha1 ini JlCA bekerja 

sama dengan LSM lokal di bawah skema Program Pemberdayaan 

Masyarakat (Community Empowerment Program = CEP). Di dalam proram 

ini terdapat lima (5) proyek CEP yang dilaksanakan di Kabupaten Padang 

Pariaman dengan fikus kegiatan untuk 1) menghidupkan kembali mata 

pencaharian masyarakat, yang rusak; 2) memberikan dukungan untuk 

menghilangkan trauma berbasis masyarakat; 3) memperkuat kegiatan 

perencanaan/pelaksanaan oleh masyarakat, termasuk bantuan kepada 

komunitas siaga b e n ~ a n a . ~ ~  

Beberapa mitra JlCA di lapangan ialah LSM dengan "judul proyek" masing- 

masing adalah sebagai berikut: 

1) PULlH "Pemulihan Psiko-Sosial dan Pengembangan Kapasitas Anak-anak 
Berbasis Masyarakat"; 

2) Yayasan Kusuma Buana (YKB) "Harapan untuk Masa Depan: Rehabilitasi dan 
Peningkatan Kesehatan, Nutrisi, dan Kondisi Psiko-Sosiai untuk Anak Sekolah"; 

3) Dana Mitra Lingkungan (DML) "Pemulihan Mata Pencaharian melalui 
Pengembangan Usaha Mikro untuk Korban Gempa di Padang Pariaman" ; 

4) Yayasan Pengembangan Kerajinan Rakyat Indonesia (PEKERTI) "Pengembangan 
Kerajinan di Sumatera Barat"; 

5) Komunitas Siaga Tsu~ami (KOGAMI) "Membangun Model Masyarakat Siaga 
Bencana". 

23 Dokumen JICA, ibid. 



Sementara itu keterlibatan puluhan NGO internasional untuk menggarap 

berbagai macam bidang program rekonstruksi dan rehab pascagempa. 

Secara keseluruhan, uluran tangan mitra internasional itu merupakan 

sebuah pertolongan yang amat luar biasa dan sangat mengesan, yang 

mungkin bisa dilakukan Indonesia terhadp negara lain. 

4. Program Mitigasi dan Perencanaan ke Depan 

Setelah adanya bencana gempa pada tanggal 30 September lalu, Kota Padang 

mengalami kerusakan sarana dan prasarana yang tidak sedikit jumlahnya. 

Diperkirakan pemerintah memerlukan sekitar Rp.22 Trilyun, untuk 

rekonstruksi dan rehab dampak bencana gempa 20C9, di samping santunan 

untuk korban jiwa yang meninggal sebanyak 383 orang. Sehubungan dengan 

kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi Kota  ada an^,^^ otoritas kota sebelum- 

nya telah menyusun 8 (delapan) pokok prioritas kebijakan, yaitu : 

1. Memindahkan Pusat Pemerintahan Kota Padang 
2. Revitalisasi Pasar Raya dan Pasar Satelit 
3. Re-organisasi Jaringan Transportasi 
4. Menata Kawasan Pusat Kota Lama. 
5. Memulihkan Sarana Kesehatan & Pendidikan 
6. Memulihkan Rumah Masyarakat & Pemukiman 
7. Memulihkan Dini Mental Masyarakat 
8. Revisi RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RTRW 

(Rencana Tata Ruang Wilayah). 

24 Dokumen Bappeda Kota Padang, 2008. 



Khusus berkenaan dengan program mitigasi bencana gempa dan tsunami, 

Pemkot Padang bersama BPBD telah berkordinasi dengan berbagai LSM 

setingkat internasional dan daerah dalam bentuk upaya mengurangi resiko 

bencana. Di antara program-program yang direi~canakan BPBD untuk mitigasi 

pasca bencana tersebut adalah, 25 

1. Buoy Tsunami Early warning system atau (sistem pelampung peringatan 
dini tsunami dan sirine peringatan), bekerjasama dengan GTZ dari Jerman. 

2. Pembuatan peta evakuasi dini tsunami bekerjasama dengan PUSDAOP 
(Pusat Pengendali Operasional). 

3. Pembuatan pembentukan kelompok siaga bencana yang dibentuk oleh 
Mercy Corps. 

4. Pelatihan Pemetaan dan GIs (Geografis Information System). 
5. Pembuatan Kurikulum di sekolah-sekolah mengenai pembelajaran 

pengurangan resiko bencana. 
6. Pembuatan shelter yaitu tempat evakuasi saat terjadi tsunami. 
7. Pembuatan bukit buatan yang akan dilaksanakan di daerah Universitas 

Negeri Padang oleh LSM Geo Hazard. 
8. Pembentukan KSB (Kelompok Siaga Bencana) dan KSBS (Kelompok Siaga 

Bencana Sekolah sebagai bentuk sosialisasi. 

Pokok-pokok kebijakan dan program pemerintah yang dususun BPBD dapat 

dikelompokkan ke dalam dua bagian: mitigasi struktur dan nonstruktur. Salah 

satu kebijakan baru yang direncanakan pemerintah dalam bentuk mitigasi 

berstruktur ialah kebijakan pendidikan dengan membangun shelter. 

Bangunan shelter maksudnya adalah fasilitas umum yang disediakan untuk 

menampung warga apabila terjadi bencana tsunami atau bencana yang lain 

digunakan untuk evakuasi pengungsi, termasuk tempat pendaratan 

25 Dokumen Bappeda Kota Padang. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang Oktober 2010. 



he~ iko~ te r . *~  Bangunan shelter selalu berupa bangunan bertingkat, tahan 

gempa, tahan tsunami dan bisa tnenampung banyak orang. Bangunan shelter 

selain mempunyai fungsi utama sebagai shelter untuk mitigasi tsunami, juga 

dapat dapat dimanfaatkan untuk kep'erluan lain seperti untuk parkir atau 

untuk kegiatan pertemuan. 

Dalam rencana pembangucan tersebut Pemkot Padang harus 

memprioritaskan secepatnya dibangun satu bangunan shelter multifungsi 

dari seratus shelter yang direncanakan. Satu shelter yang selesai dibangun itu 

adalah gedung SMA Negeri 1 Padang yang baru komplek Belanti. SMA 1 

tadinya berada di tengah kota, warisan bangunan lama yang kurang memadai 

dilihat dari ketahahnannya dan suasana lingkungan pendidikan. Di samping 

itu pemerintah juga mengusahakan pembangunan kembali prasarana dan 

sarana pendidikan sekolah yang rusak dan untuk sekolah dekat kawasan 

pantai dirancang untuk berfungsi sebagai bangunan evakuasi tinggi shelter. 

Walaupun peristiwa bencana gempa tidak mungkin dihindari, tetapi dengan 

program mitigasi, diharapkan mampu mengurangi resiko jatuhnya korban 

yang lebih besar. Banyaknya korban jiwa maupun harta benda dalam 

peristiwa bencana yang terjadi, lebih sering disebabkan kurangnya arahan 

dan pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi 

kerentanan bencana serta upaya tidak adanya upaya mitigasinya. 

Pembangunan shelter berikut sosialisasi sadar gempa ditujukan diharapkan 

26 Wawancara dengan Febrizasrni, Staf BPBD bagian kesiapsiagaan bencana, Padang, tanggal 8 
Oktober 2010, pukul 10.00-11.30 WIB, sebagairnana dikutip dar srkripsi Fakhriyani, "lmplernentasi 
Kebijakan Mitigasi Bencana Gernpa dan tsunamippernerintah Kota Padang (Padang: Skripsi S1: 

Fqkultas l l m ~  Sc)qi$\ g;rn llrqu Pwlilik UqiverSitas 4i74flG 2CjQ41.). 



mengurangi dampak bencana gempa. Belajar dari pengalaman gempa 30 

September 2009, saat terjadi gempat anggota masyarakat berdesak-desakan 

mencari tempat pegungsian yang tidak pasti. Kemacetan dan kecelakaan 

dalam arus pengungsi yang tidak terkendali melipatgandakan resiko yang 

diderita korban. 

Sebagai daerah yang terletak di daerah rawan bencana, pemerintah mulai 

menyadari pentingnya kebijakan, strategi, perencanaan atau program- 

program untuk meningkatkan kesiapan dan kewaspadaan menghadapi 

bencana. Program mitigasi dan sosialisasi bencana mendapat dukungan 

penuh dari berbagai pihak, baik domestik maupun dari mitra asing seperti 

Geo Hazard, GTZ, FEMA, KOGAMI, Jemari Sakato, Mercy Corps dan !ain-lain. 

Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan membentuka satuan tugas 

Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan KSBS (Kelompok Siaga Bencana Sekolah). 

Proyek pembangunan shelter SMA 1 Padang dimungkinkan antara lain berkat 

kerjasama pemerintah Kota dengan Yayasan Buddha Tzu Chi lnternasional 

Indonesia yang berasal dari ~ a i w a n . ~ ~  

Seluruh usaha pemerintah kota Padang dan BPBD tersebut nantinya akan 

merupakan suatu rangkaian proses yang berkesinambungan sebab 

penanganan bencana tiap-tiap daerah, membutuhkan siklus manajemen yang 

tidak boleh terhambat kondisi b i r ~ k r a s i . ~ ~  Untuk menghindari kejenuhan dan 

ketidakpastian, yang menjadi salah satu penyebab kian rendahnya 

27 "Sekolah Tahan Gernpa 39 Milyar dibangun oleh Yayasan Tzu Chi", Program Mitigasi 
Pernerintah, dalarn Programrnitigasi/index.php.htrn 2 Desernber 2010. 
28 Lihat garnbar (1) tentang siklus manajemen darurat bencana di atas. 



kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang cenderung inkonsisten, 

maka komitmen eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan semua kebijakan 

yang telah direncanakan harus ditunjukkan dengan "kesesuaian kata dan 

perbuatan". 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mitigasi amat banyak. Tidak hanya 

tingginya dana yang diperlukan,29 melainkan juga proses pemahaman mitigasi 

baik oleh aparatur pemeirintah maupun oleh masyarakat masih sangat jauh 

panggang dari api. 

Hasil penelitian tentang "~fektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan 

Bencana di Provinsi Sumatera ~arat" (2011),~~ dengan menggunakan 

beberapa indikator pencapaian sasaran dalam penanggulangan bencana 

gempabumi 30 September 2009 dan bencana tsunami Mentawai 25 Oktober 

2010, menunjukkan rendahnya capaian manajemen program mitigasi yang 

dilakukan pemerintah. Meskipun penelitian ini bukan difokuskan secara 

khusus kepada kasus Padang, namun sebagai ibukota propinsi dan salah satu 

lokasi yang terberat mendapat musibah bencana gempat, hasil penelitian itu 

tetap relevan untuik menggambarkan kinerja pemerintah DALAM 

pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Penelitian itu 

menganalisis tingkat ketahanan daerah dan efektivitas capai program dengan 

mengambil sampel dari dokumen perencanaan dan impiementasinya, yang 

29 "Anggaran Mitigasi Bencana saat ini hanya senilai Rp15 miliar per tahun. Opini Sutan Pangeran 
dalam Mitigasi Bencana Alam Kedodoran Kurang Dana.htm 
30 Mardayeli Danhas, "Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana di Provinsi 
Sumatera Barat" (Padang: Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang 2011). 



terdiri dari 9 kebijakan, 11 strategi, 20 program dan 50 kegiatan. Kebijakan 

yang disusun merupakan kebijakan prioritas untuk penyelenggaraan 

penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat, termasuk 

Padang. 

Hasil analisis tersebut dapat digambarkan dalam sepeuluh temuan 

sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut. 

Tabel 1 : Sepuluh Hasil ldentifikasi Temuan Kendala Penanggulangan Bencana 
Prov. Sumatera Barat. 

Kendala 
1. Koordinasi antar SKPD belurn terlaksana, kapasitas 

SDM rnasih lernah dalarn pengaturan dan pelaksanaan; 
2. Sosialisasi aturan tidak terlaksana denga baik; 
3. Aturan yang dibuat belurn rnemadai untuk rnelibatkan 

sernua SKPD (Dinas Pendidikan) 
1. Kornitmen Politik daerah rnasih lernah, sehingga 

stuktur BPBD tidak optimal; terrnasuk unsur pengarah 
dan kapasitas SDM aparaturnya; 

2. Kapasitas SDM belurn rnernadai 3. Standarisasi BPBD 
(Perlta 312008) tidak dilaksanakan 

1. Belurn adanya identifikasi aset, juga belurn adanya 
rencana tindak kontijensi; 

2. Koordinasi susah dilaksanakan, baik karena ego 
sektoral maupun karena kurangnya kapasitas BPBD 
serta perbedaan visi dan variasi potensi ancaman 
bencana di daerah, narnpak jelas dalarn distribusi 
logistik; 

3. Sistem peringatan dini belurn dirancang dengan 
menggabungkannya dengan kearifan lokal sesuai 
dengan kondisi budaya rnasyarakat daerah; 

4. Komitrnen dpernerintah dalarn irnplementasi program 
tidak ada. 

1. Sosialisasi budaya siaga belurn diperkenalkan secara 
luas di sekolah-sekolah, masyarakat dan 
pemerintahan; 

2. Belurn adanya standarisasi program rnitigasi, sehingga 
banyak kegiatan siaga yang mandeg dan tidak dapat 
dilaksanakan dan disebarkan d i  sekolah-sekolah di 
kabupatenlkota. 

1. Perencanaan wilayah belurn berorientasi PRB 

No 
I 

11 

111 

IV 

V 

Sasaran 
Terbitnya aturan 
perundangan yang rnernadai 
bagi penyelengga-raan 
penanggulangan bencana 
Surnatera Barat 
Terbentuknya Badan 
Penanggu-langan Bencana 
Daerah (BPBD) Provinsi 
Sumbar. 

Terhirnpunnya surnber daya 
yang dapat dirnobilisasi secara 
terpadu dalarn upaya PB yang 
melingkupi wilayah Surnbar 

Tumbuhnya budaya Siaga 
Bencana dalam masyarakat. 

Peningkatan Daya Dukung 



Fasilitas dan Utilitas 
Pelayanan Urnurn 

2. Sarana dan prasarana evakuasi yang rnasih kurang 
3. Koordinasi antar SKPD tidak terjadi, tidak adaya 

kesatuan visi dalarn rnelihat persolan ke depan. 

I I 1 kerentanan linnkunnan dan rnasvarakat 

VI 

I I Terselenggaranya pertolong- 1. Adanya perrnasalahan dalarn pengurnpulan dan 
an cepat dan tepat sasaran ketersediaan data base penduduk untuk distribusi 

Penurunan Kerentanan 
lingkungan pada kawasan 
rawan bencana 

1. Belurn terlaksananya ARB untuk bangunan- bangunan 
perurnahan (keterbatasan kapasitas dan dana); 

2. ARB tidak optimal dalarn rnenurunkan kerentanan 
bencana; 

3. Tidak adanya koordinasi SKPD dalarn rnenurunkan 

pada korban bencana untuk 
rnengurangi jurnlah korban 
jiwa yang rneninggal 

( ~esejahtera-an Minimum 1 perbankan, swasta, ISM lernah; 

logistik; 
2. Kurangnya sarana-prasarana publik, SDM untuk 

pertolongan; lernahnya kernandirian rnasyarakat 
dalarn rnasa krisis. 

Vlll 

( I fasilitas dan utilitas I banyak terjadi penyelewengan dan rnasalah 

Tersusunnya rencana pernu- 
lihan kawasan bencana 
secara partisipatif 

X 

1. Relokasi pernukirnan penduduk rnestinya berkorelasi 
dengan rnata pencaharian alternatif 

2. Perencanaan pernulihan perlu dilakukan dengan 
koordinasi, patisipatif (bottom up) dan top down. 

IX I Tersedianya Standar 

Berdasarkan temuan kendala di atas, maka ditetapkan secara bersama 

1. ~oordinasi  dengan rnasyarakat rantau, SKPD, 

Penduduk Korban Bencana 

Pulihnya Daya dukung 

pelayanan umum. 

tingkat efektivitas kebijakan dalarn mencapai sasaran. Selanjutnya dengan 

2. Perlu pernulihan psikologis, rnisalnya terhadap mental 
rnasy yang terlalu rnengharapkan bantuan 

1. Pelaksanaan proyek lemah pengawasan, sehingga 

penganggaran; 
2. Perneliharaan fasilitas tidak dilakukan; 
3. Program pernulihan berjalan angat lamban. 

menghitung rata-rata tingkat pencapaian pada masing-masing sasaran, maka 

Sumber : Hasil Analisis Data Primer (FGD), 2011. 

persetase efektivitas dapat dipaparkan sebagai berikut. 



Tabel 2 : Prosentase Capaian Sasaran Kebijakan dan Program. 

Sumber : Hasil FGD, 2011 

Dari data tabel penilaian tingkat efektivitas di atas, diperoleh rata-rata 

pencapaian sasaran adalah 50%. Untuk sasaran 3,4, 5 dan 6 memiliki tingkat 

pencapaian yang paling rendah (42%), yaitu berkenaan dengan mobilisasi 

sumber daya, budaya siaga bencana, daya dukung fasilitas dan utilitas umum 

serta penurunan kerentanan lingkungan. Sedangkan sasaran 2 dan 8 memiliki 

tingkat pencapaian sasaran yang paling baik (65%), yaitu mengenai 

pembentukan BPBD Provinsi Sumatera Barat dan perencanaan pemulihan 

secara partisipatif. *** 

Prosentase 
Capaian 

52% 

60% 

42% 

42% 

42% 

42% 
50% 

65% 

54% 

50% 

No 

I 

11 

111 

IV 

V 

VI 

V(\ 

Vl l l  

IX 

)( 

Sasaran 

Terbitnya aturan perundangan yang rnernadai bagi penyelengga- 
raan penanggulangan bencana Sumatera Barat 

Terbentuknya Badan Penanggu-langan Bencana Daerah (BPBD) 
Provinsi Sumbar. 

Terhirnpunnya surnber daya yang dapat dirnotilisasi secara 
terpadu dalarn upaya PB yang rnelingkupi wilayah Sumbar 

Turnbuhnya budaya Siaga 
Bencana dalarn rnasyarakat. 

Peningkatan Daya Dukung 
Fasilitas dan Utilitas Pelayanan Urnurn 

Penurunan Kerentanan lingkungan pada kawasan rawan bencana 

Terselenggaranya pertolong-an cepat dan tepat sasaran pada 
korban bencana rnengurangi jumlah korban jiwa yang meninggal 
Tersusunnya rencana pernu-lihan kawasan bencan~ secara 
partisipatif 
Tersedianya Standar Kesejahtera-an Minimum Penduduk Korban 
Bencana 
Pulihnya Daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan urnurn. 



BAB-bab di muka telah memaparkan secara panjang lebar tentang kejadian 

Gempa Padang 30 September 2009 dan dampaknya terhadap warga kota, 

serta upaya-upaya penanggulangan dampak gempa tersebut, baik dalam 

jangka pendek maupun jangkan panjang. Peristiwa gempa yang terjadi di 

Padang 30 September 2009 itu - singkatan populerya G.30S/2009 - 

termasuk salah satu gempa yang hebat di abad ke-21. Meskipun tidak sempat 

menimbulkan tsunami (air bangis), seperti dalam kasus Aceh 2004, gempa 

Padang 2009 yang berkuatan 7,6 SR itu mengguncang Pulau Sumatera, 

bahkan getarannya yang keras bahkan terasa sampai ke Singapura dan 

Semenanjung Malaysia. Dilihat dari skala kekuatan ledakannya, G.30S/2009, 

memiliki daya ledak sekitar 160 juta ton, melebihi sekian kali lipat daya ledak 

born atom, sehingga mampu menimbulkan kerusakan serius pada area di atas 

seratus km persegi (Lihat lampiran tabel 12, Magnitude dan Efek dari Gempa). 

Sebagai salah satu daerah rawan bencana di Sumatera, dengan sejarah 

panjang dalam berhadapan dengan derita bencana gempa, Sumatera Barat 

umumnya dan Padang khususnya, seperti tidak rnemiiiki memori sejarah yang 

baik tentang pengalaman historis nenek moyang mereka. lngatan mereka 

pendek terhadap sejarah gempa di bumi tempat mereka berpijak. Sementar 

itu para ilmuwan sosial, termasuk sejarawan, juga belum menaruh perhatian 

terhadap sejarah gempa, sehingga kebanyakan orang terlena seperti 



kehilangan memori tentang pengalaman buruk yang dihadapi oleh nenek 

moyang di masa lalu. Anggota masyarakat rupanya baru terjaga dari tidur 

lelap memori gempa setelah kejadian tusnami Aceh dan Gempa Padang tahun 

2007. Namun kedua peristiwa gempa dan tsunami itu juga belum cukup 

menjadi pembelajaran masyarakat atau pun pemerintan. Pengalaman Gempa 

Padang 2009 menunjukkan kesan itu. 

Pada bagian penutup ini barangkali masih berguna untuk menjemput kembali 

apa yang menjadi pusat perhatian lewat sejumlah pertanyaan dari penelitian 

ini dan dari situ agaknya dimungkinkan untuk membuat semacam generalisasi 

terbatas. 

1. Apa yang terjadi pada Gempa Padang 2009 ialah ketiadaan pengetahuan 

dan keterampilan tentang ancaman bahaya bencana gempa di depan 

mata. Pada periode tanggap darurat, yakni saat kritis sewaktu gempa dan 

sesudahnya, semua harus menolong diri sendiri, tetapi tanpa pengetahuan 

sama sekali. Karena itu kepanikan dan histeris saat dilanda bencana tak 

terduga itu, memperburuk keadaan dan hilangnya kemampuan untuk 

mengurangi bahaya bencana gempa. Fenomena semacam ini telah 

dideskripsikan dengan jelas sebagaimana yang dialami mayoritas warga 

kota. 

2. Bagaimana pun bencana seperti yang terjadi di Padang 30 September 2009 

adalah sesuatu yang tak terpisahkan dalam sejarah manusia dalam mata 

rantai sejarah global. Meskipun termasuk peristiwa langka, nonroutine 

event, namun dari waktu ke waktu, manusia terus bergumul untuk 

membebaskan diri dari bencana (free from disaster). Daiam pergumulan 

itu, maka lahirlah pengetahuan dan praktek mitigasi bencana, seperti 



mitigasi gem pa, mitigasi banjir, mitigasi kekeringan (drought mitigation), 

dan lain-lain. Sejarah nenek moyang kita sebetulnya memiliki khzanah 

kearifan lokal yang cukup kaya tentang dialog mereka dengan alam dan 

bencana. Sebagian terekam dalam naskah kuno dan dalam pepatah-petitih 

dan dalam ungkapan tradisional lainnya. Namun karena generasi kita hari 

ini lebih mengikut arus modernisasi yang keliru, membuat orang sekarang 

kian meninggalkan dan bahkan meremehkan segala sesuatu yang berbau 

"tradisional", padahal di dalam tradisi-tradisi lokal itulah sebetulnya 

tersimpan khazanah kepustakaan berharga, mengenai berbagai informasi 

tentang sejarah lingkungan dan kebencanaan. 

Sudah dibahas juga dalam kajian ini, bahwa menurut catatan sejarah, sejak 

tahun 3.822 hingga 2009 setidaknya telah terjadi sebnyak 14 kali kejadian 

gempabumi kuat dan merusak di Sumatera Barat, di antaranya diikuti oleh 

bahaya tsunami, seperti yang terjadi di Padang (1822, 1835, 1981, 1991, 

2005), gempabumi Singkarak (1943), Gempabumi Pasaman (1977) dan 

Agam (2003). Beberapa di antara gempabumi itu diikuti gelombang 

tsunami seperti terjadi di Padang dan Mentawai (1861) dan Sori-Sori 

(1904). Hasil analisis ahli mengatakan bahwa pola gempabumi yang 

dahsyad itu datang sekali 200 tahun dan pada dekade kedua abad ke-21 

diperkirakan telah dan akan tiba lagi gilirannya. Maka "Surat Edaran" 

Gubernur tahun 2012 lalu itu, pastilah maksudnya baik. la mengingatkan 

rakyatnya agar kewaspadaan ditingkatkan mengingat akan datangnya 

ancaman bahaya gempa berikut. Namun dalam kondisi masyarakat yang 

masih mengalami trauma gempa sebelumnya, surat edaran Gubernur itu 

ibarat 'petir di siang bolong'; reaksi masyarakat terhadap surat edaran 



Gubernur itu justru menimbulkan kepanikan dan keputuasaan. Ini juga 

merupakan pola berulang karena setiap kali masyarakat mengalami krisis 

substansial, tanggapan yang sangat lumrah terjadi ialah kebanyakan orang 

ama: bergantung kepada kekuatan metafisis, dan bukan kepada aka1 sehat 

dan upaya-upaya preventif. Cara-cara anggota masyarakat menanggapi 

bencana gempa, rupanya tidak banyak berubah. Polanya adalah kepanikan 

dan ketakberdayaan. Dalam kondisi seperti itu prilaku yang biasa 

ditunjukkan ialah dengan berdoa kepada Yang Mahakuasa sambil 

mengharapkan uluran tangan pemerintah. Kedekatan dengan agama dan 

Tuhan diingat di kala menghadapi krisis yang tak mungkin mereka atasi. 

Itu jugalah yang dialami saat Sumatera Barat menghadapi gempa 

Padangpanjang 1926. Kain putih terjual habis dan naik harganya karena 

banyak orang membelinya untuk keperluan 'telekung' (mukena) 

sembayang. 

3. Dalam keadaan seperti itu, referensi-referensi historis, sosio-kultural lokal 

tidak tampak ke permukaan. Begitu juga konsep falsafah (doktrin) sosial 

Minangkabau, yang sering disebut-sebut itu: "Adat basandi syara', syara' 

besandi Kitabullah" hanya ada dalam kitab atau daslam pidato sekedar 

pelipur lara, tetapi tidak dalam etos kerja dan dalam interakasi sosial yang 

normal. Solidaritas dan kebersarnaan benar-benat hancur dan tidak 

kelihatan di kaia krisis gempa; mentaliteit dan kepribadian yang 

sebenarnya dari tnasing-masing orang justru harus dilihat di kala krisis 

bencana itu karean waktu itulah ia muncul ke permukaan dalam bentuk 

aslinya. Realitas yang sebenarnya dari potret anggota masyarakat betul- 

betul terlihat di kala krisis itu. 



4. Erat kaitannya dengan butir di atas, struktur sosial tradisional dan peran 

kepemimpinan tradisional ("tungku tigo sajarangarr") tidak begitu terlihat 

ke permukaan di saat krisis bencana gempa. Sebagai suluh dan tempat 

orang mendapat nasehat dan pengarahan di kala masyarakat menghadapi 

ketidapastian, pemimpin (ulama, datuk-datuk dan cerdik-pandai) mestinya 

hadir dalam hati sanubari masyarakat. Nmaun yang demikian itu tidak 

terjadi. Meskipun demikian, hubungan kekerabatan (pertalian darah) 

masih cukup nyata muncul ke permukaan. Fenomena ini antara lain 

tampak jelas ketika kota mengalami kebuntuan, bantuan logistik datang 

dari famili atau keluarga dekat dari luar daera bencana (luar Padang). 

Umumnya dari dunsanak di kampung halaman di Darek atau di rantau jauh 

seperti di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. 

5. Juga perlu dicatat bahwa dalam setiap kejadian bencana alam, seperti 

juga ditemukan dalam kasus gempa Padang 2009, kelompok masyarakat 

kecil cenderung merupakan korban yang paling rentan dalam menghadapi 

dampak bencana. Mereka ini biasanya arnat sulit untuk bangkit kembali 

kalau tidak mendapat bantuan atau uluran tangan dari pemerintah pihak 

pemerintah. Maraknya aksi-aksi demo menggugat dana bantuan 

pascagempa mencerminkan dua hal. Di satu pihak penduduk sangat 

memerlukan bantuan pemerintah dan ketergantungan mreka terhadap 

bantuan itu yang sudah dijanjikan itu sangat besar. Di lain pihak 

manajemem penanganan korban pascagempa juga masih kurang bekerja 

dengan baik dan inkonsisten. 

6. Kajian ini juga telah menunjukkan bahwa otoritas pemerintah kota selalu 

lebih lamban dalam menanggapi dampak bencana gempa, baik pada saat 



kejadian maupun kebijakan paska-bencana gempa. Kemajuan dalam 

kebijakan penanganan gempa sangat rendah. Rata-ta capaian saasaran 

hanya sekitar 50% setelah satru tahun berlalu. Sebaliknya pihak suasta, 

termasuk LSM dan terlebih lagi NGO internasional sangat profesional. 

Kelambanan pemerintah dalam menyalurkan bantuan menimbulkan aksi- 

aksi protes dan demonstrasi secara kronis dan Serkepanjangan, walaupun 

kejadian gepa telah beberapa tahun berlalu. 

7. Tentu banyak pembelajaran yang diperoleh setelah gempa 30 September 

2009 itu dan sekaligus dapat merupakan rekomendari dari penelitian ini, 

khususnya berkenaan dengan upaya memberdayakan diri sendiri guna 

menolong diri sendiri di amping orang lain. Berikut ini adalah beberapa 

rekomendasi bertujuan untuk mendukung penguatan kemampuan, baik di 

pihak anggota masyarakat maupun pemerintah. 

Rekomendasi. 

Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat (community awareness) 

akan bencana alam dengan memperhatikan tanda-tanda dan peringatan 

yang datang dari alam. 

Perlunya meningkatkan kesadaran publik terhadap sistem peringatan dini 

dan bagaimana sistem itu akan membantu mereka dalam mendapatkan 

informasi bagi tindakan selanjutnya. 

Sudah saatnya Kota Padang memiliki semacam Pusat Kontrol Operasi bagi 

untuk pengambil keputusan guna mendorong kebijakan diseminasi langsung 

untuk penyuluhan atau sosiliasi mitigasi ke publik. Pusat atau Badan itu 

cliclukunq ~ l e h  sumberflayiq manusia, ksyangan darl keahlian teknls ysl-rg 



memadai untuk melakukan pekerjaan penanggulangan bencana, dan 

sekligus berperan sebagai mitra BPBD, lembaga resmi yang berwewenang 

melaksanakan tugas-tugas koordinasi dan penanganan bencana. 

Memperluas jangkauan sosialisasi sistem diseminasi peringatan dini kepada 

publik kota dan sekitarnya. 

Memperluas cakupan informasi sistem peringatan bencana lewat corong 

pengeras suara mesjid dan dengan melibatkan ulama setempat guna 

mendapat dukungan ajaran aga,a. 

Juga mengintensifkan radio suasta (FM lokal) sebagai sarana sosialisasi 

mitigasi dan sumber informasi dan medium bagi pejabat kota untuk 

memberi pengarahan kepada masyarakat yang tengah mengalami benca~a. 

Ciptakan 'multiple links' dengan BMKG dan menggunakan pelabagi saluran 

komunikasi untuk cepat sampa ke publik. 

Menyediakan infrastrutur evakuasi yang memadai dan menyebarluaskan 

panduan berkenaan dengan mekanisme p-enyelatan pertama dari ancaman 

bencana gempa. 

Pada akhirnya orang mungkin dapat berspekluasi bahwa jika kebudayaan, 

peradaban umat manusia dalam arti luas bergerak maju secara linear dalam 

ar t i  tidak kian mengalami kemerosotan, bumi tempat kita tinggal juga tidak 

perlu rnengslami lebih banyak kerusakan yang mengakibatklan terjadinya 

kerusakan iingkungan. Terlepas dari bencana alam yang tak dapat ditolak 

manusia, bencana alam yang ditimbulkan manusia (man made disaster) kian 

mempertinggi tingkat ancaman bencana alam dan lingkungan. Aga~na 

mengajarkan hati dan fikiran manusia agar tidak berbuat binasa di muka bumi 

dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam secara rakus dan berlebihan. 



Selama penyikapan terhadap bencana gempa tidak lagi semata-maat urusan 

fisik, melainkan yang lebih penting aspek mental spritual, maka sejarah 

kerusakan lingkungan alam mungkin dapat dikurangi. Namun karena sejauh 

ini kemajuan kemanusiaan dan peradaban lebih mengandalkan kemajuan ilmu 

aiam dan teknologi yang diciptakannya (Iptek), pendidikan sekuler, maka 

pertumbuhan dan perkembangan industri semakin tak terbendung. Semua ini, 

tak sayk lagi, pastilah mengancam lingkungan. Di dunia maju saat ini orang 

sudah bergerak ke arah pasca-industi, semantara di sini kampanye industriali- 

sasi sedang digalakkan. Sejarah lingkungan yang bergerak dari upaya 

menciptakan harmoni lingkungan alam dan manusia ke upaya menundukkan 

alam, mengalirkan sejarah lingkungan kita ke kondisi sekarang, sebuah kondisi 

di mana tidak ada jalan kembali ke kondisi sebelumnya. 

Bagaimana pun, sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah krisis lingkungan 

ada di depan mata kita atau penting dan tidak penting bagi masa depan anak 

cucu kita, melainkan apakah kemanusiaan dapat menuntun kemauan kolektif, 

kebersamaan, dan kecerdasan untuk mengatasi problem lingkungan yang ada 

tanpa meninggalkan teologi alam sebagai anugrah Tuhan untuk semua.*** 
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Tabel (1): Magnitude dan Efek dari Gempa 

Sumber: htt~://geoenviron.blonspot.corn/2012/09/~em~a.html 

Tabel (2): Magnitude dan Efek dari Gempa. 

Skala Richter 
Kecil dari 3.5 
3.5 s.d. 5.4 
Di bawah 6.0 

6.1-6.9 

7.0-7.9 

8 atau lebih 

Tingkat Dampak 
Secara umum tidak terasa, tetapi dapat direkam. 
Dapat dirasakan, tetapi jarang menimbulkan kerusakan. 
Mengakibatkan kerusakan yang amat kecil pada gedung yang 
didesain dengan baik. Pada area yang tertentu dapat 
mengakibatkan kerusakan yang serius pada gedung yang tidak 
didesain dengan baik. 
Dapat sangat merusak hingga area 100 km dimana penduduk 
tinggal. 
Gempa utama. Dapat mengakibatkan kerusakan serius pada area 
yang sangat luas. 
Gempa besar. Dapat mengakibatkan kerusakan serius untuk area 
jangkauan ratusan kilometer. 

Contoh (aproksimasi) 

Memecahkan batu di atas meja laboratorium 
Ledakan besar pada sebuah lapangan konstruksi 

Setara ledakan besar di pertambangan 

Senjata nuklir kecil 
Rata-tata energi angina Tornado (energi total) 

Gempa Little Skull Mtn., NV, 1992 
Gempa Jogya 2006, Gempa Double Spring Flat, NV, 
1994 
Gempa Northridge, CA, 1994 
Gempa Hyogo-Ken Nanbu,Japanf95;Senjata 
termonuklir paling besar 
Gempa Padang 2009, Gempa Landers, CA, 1992 
Gempa San Francisco, CA, 1906 
Gempa Anchorage, AK, 1964 

Gempa Aceh, 2004; Chilean, 1960 
Patahan tipe San-Andreas mengelilingi bumi 
Patahan di Bumi pada bagian tengah melewati 
pusat bumi, ATAU besar energi matahari yang 
diterima bumi dalam satu hari 

Skala 
Magni-tude 

(SR) 
-1.5 
1.0 
1.5 
2 .O 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
4.5 , 

5 .O 

5.5 
6.0 

6.5 
7.0 

7.5 
8.0 
8.5 
9.0 
10 .O 
12.0 

TNT utk produksi 
energi Seismik 

6 ounce 
30 pound 
320 pound 
1 ton 
4.6 ton 
29 ton 
73 ton 
1,000 ton 
5,100 ton 
32,000 ton 
80,000 ton 
1 juta ton 

5 juta ton 
32 juta ton 

160 juta ton 
1 milliar ton 
5 milliar ton 
32 milliar ton 
1 trilliun ton 
160 trilliun ton 



www.iris.edu Walaupun setiap gempa mempunyai magnitude tertentu, efeknya akan 
sangat bervariasi. Biasanya sangat tergantung pada jarak, kondisi tanah, standar-standar 
konstruksi, dan berbagai faktor lainnya. 

Tabel 3: Skala Efek Gempa menurut Standar lntensitas Modifikasi Mercalli 
(MMI). 

I Skala 1 Efek Emperik Lingkungan 1 
MMI 

I. 
II. 

Orang-orang tidak merasakan adanya gerakan bumi. 
Dalam keadaan diam atau berada di lantai-lantai atas bangunan tinggi, 

orang-orang, -biasanya dalam jumlah sedikit-, mungkin merasakan 

Ill. 

IV. 

V. 

gerakan bumi 
Orang-orang yang berada di dalam ruangan merasakan gerakan. Benda- 
benda menggantung bergoyang-goyang. Orang-orang yang berada di luar 
ruangan mungkin tidak menyadari bahwa gempa sedang terjadi. 
Kebanyakan orang yang berada di dalam ruangan merasakan gerakan. 
Benda tergantung bergoyang-goyang. Alat-alat rumah tangga, pintu, 
jendela bergerak tidak karuan. Gempa terasa seperti truk menabrak 
tembok. Orang-orang yang berada di luar ruang bisa saja kurang 
menyadari adanya gerakan. Mobil yang diparkir bergerak. 
Hampir semua orang merasakan gerakan. Orang tidur terbangun. Pintu 
terbuka dan berputar buka tutup. Peralatan rumah tangga bisa 
pecahlrusak. Bingkai gambar bergerak. Benda kecil bergerak atau 
terguling. Pohon mungkin bergetar . Bahan cair mungkin tumpah keluar 

VI. 

I ( Beberapa furniture pecah. Bata-bata lepas jatuh dari gedung-gedung. I 

dari wadah terbuka. 
Setiap orang merasakan gerakan. Orang-orang sulit berjalan. Benda-benda 
berjatuhan dari tempatnya diletakkan. Bingkai gambar jatuh dari dinding. 
Furnitur bergerak. Plesteran di dinding mungkin retak. Pohon dan 
tanaman bergetar. Kerusakan sedikit di gedung yang dibangun dengan 
tidak baik. Tidak ada kerusakan struktur pada gedung yang dibangun 

VII. 

Kerusakan sedikit hingga menengah pada bangunan yang dibangun 
dengan baik; kerusakan akan sangat terlihat di gedung yang tidak 

dengan baik. 
Orang-orang kesulitan berdiri. Supir merasakan mobilnya bergetar. 

dibannun dennan baik. 
Supir kesulitan mengendarai. Rumah-rumah yang tidak diikat dengan baik 
pada pondasinya dapat bergeser. Struktur yang tinggi seperti menara dan 
chimney dapat terpuntir dan rubuh. Gedung-gedung yang dibangun 
dengan baik mengalami kerusakan kecil. Gedung yang tidak dibangun 
dengan baik dapat mengalami kerusakan parah. Ranting pohon patah. Sisi 
perbuktian mungkin retak jika kondisi tanah basah. Ketinggian air dalam 

Rumah-rumah yang tidak diikat ke pondasi bergeser dari pondasinya. Pipa- 
pipa di bawah tanah patah. Tanah retak. Tangki-tangki mengalami 
kerusakan serius. 

IX. 

I 1 X. I Hampir semua gedung dan pondasinya hancur. Beberapa jembatan 

sumur mungkin berubah. 
Gedung yang dibangun dengan baik mengalami kerusakan yang signifikan. 



Sumber : FEMA (Federal Emergency Management Agency- Badan Pengaturan Keadaan 
Darurat Federal Amerikz) 

XI. 

XII. 

Catatan: 
Seperti terlihat dari daftar di atas, tingkat intensitas pengaruh gempa tidak 
membutuhkan peralatan pengukur. Jadi seismolog dapat menggunakan surat kabar, 
catatan-catatan, dan rekaman sejarah lainnya untuk membuat tingkat intensitas dari 
sebuah gempa yang terjadi sebelumnya, dimana tidak ada peralatan pengukuran. 
Penelitian seperti itu menolong pengertian kita tentang sejarah gempa dari daerah 
tersebut, dan memperkirakan kejadian bencana di masa depan. 

hancur. Bendungan rusak serius. Longsor besar terjadi. Air terdesak ke tepi 
kanal, sungai, dan danau. Tanah retak pada area yang sangat luas. Jakur 
kereta api melengkung sedikit. 
Hampir semua gedung rubuh. Beberapa jembatan hancur, retakan besar 
terlihat di tanah. Jalur pipa dalam tanah hancur. Jalur kereta api 
mengalami bengkok parah. 
Hampir semuanya hancur. Benda-benda terlempar ke udara. Tanah 
bergerak bergelombang dan menggelembung. Sejumlah batuan besar 
mungkin bergeser. 

Tabel 4: Daftar LSM/ NGO yang Trlibat dalam Penganagan Gempa 2009 
(lihat d i  sebelah) 



&AA n.pll . Laporan Pengisian Agency Profil 
I 

I Regristrasi Nama Organisasi Mandat Proy ram 

001 -Sumbar-TP Allied Recovery ARI is a non-profit, nongovernmental 
International (ARI) organization that specializes in construction 

of shelter, water systems, sanitation facilities, 
and public infrastructure to as an emergency 
and recovery response tc disasters. This is 
our program mandate in Indonesia. While 
ARI specializes in construction and 
emergency response, we are committed to 
providing a holistic approach at every stage 
of the recovery process, including the 
transition to development. 

002 -Sumbar-TP Hands On Disaster HODR is a US-based not-for-profit 
Response ( HODR ) organisation, committed to identifying key 

areas where volunteers can support the 
community's mid-term recovery. HODR 
seeks out opportunities to support local and 
international organisations by providing 
labour and other volunteer support. 

003-Sumbar-TPT Emergency Architects This program aims at providing post- 
Foundation (EA) emergency and recovery help to the victims 

of the 30th September in West Sumatra. Our 
action will include: 

temporary shelters 
mproved watsan facilities 
etrofitting of schools and houses 
evelopment of local capacities in Disaster 

Risk Reduction trough training and 
information 

004-Sumbar-TPT International Relief and Program ini menyelenggarakan 2 bulan 
Development (IRD) program tanggap bencana untuk pemulihan 

dan peningkatan kondisi sanitasi darurat di 
Patamuan dan Sekolah, meningkatkan 
suplay air, perbaikan irigasi dan promosi 
higinitastkebersihan 

Tanggal Mulai Tgl Berakhir Total dana 

1 November 2009 June 201 1 Current budget for 
WSER - $60,000. 

Planned budget for funds 
sought - $680,000 

28 October 2009 9 April 201 0 Total planned: $1 50,000 
USD 
Funding secured: 
$1 50,000 USD 

Oktober 2009 Desember 2010 Total planned budget: 
454.016,74 6 
Currently funded: 50.000 E 

10 Januari 201 0 10 Maret 201 0 $99,841. 

I 
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Regristrasi Nama Oryanisas~ Mandat Program 

005-Sumbar-TPT Komunitas Indonesia Program ini bertujuan untuk menyediakall 
Sehat (KIS) bantuan secara cepat bagi para korban 

bencana gempa di Sumatra Barat, melalui 
pembangunan fasilitas sanitasi bagi 300 
penerima bantuan. 

006-Sumbar-TPT Relief International (RI) Earthquake response 2007 - shelter 
rehabilitation 
Earthquake response 2009 - livelihoods and 
shelter 

007-Sumbar-TPT Swiss Labour To support the affected people of West 
Assistance (SLA) Sumatra to reconstruct and rehabilitate their 

lives/livelihood after the devastating 
earthquake on the 30th September 2009. 

008-Sumbar-TPT World Vision Indonesia create lasting change in the lives of children, 
(WVI) families and communities living in poverty 

009-Sumbar-TPT Yayasan IDEP Selaras 1. membuat dan rnendistribusikan 
Alam / IDEP kampanye tentang 'Rumah Aman Gempa'. 

2. melakukan peningkatan kapasitas LSM 
lokal di Sumatera Barat dalam Pendidikan 
Pengurangi Risiko Bencana dan Cara 
membuat Media untuk Advocacy 

I arlyyal IVIUI.AI I y~ UCZI~X I I I I  

07 October 2009 30 May 2010 

07 October 2009 30 May 2010 

10 October 2009 31 Desernber 
201 0 

1 October 2009 30 September 
201 0 

3 Oktober 2009 Juni 2010 

Total funded = $250,000 
Seeking: $500,000 
1'000'000 CHF funded, 
not further funds expected 

1'000'000 CHF funded, 
not further funds expected. 

Budget currently funded 
US$ 3,048,871 
Seeking Fund US$ 
1,700,491 

Budget kegiatan diatas ini 
meliputi: 
1 Pendistribusian 
Bantuan US$ $28,080 
2 Kampanye 'Rumah 
Aman 
Gempa' AU$ $250,000 
3 Peningkatan Kapasitas 
LSM Lokal US$ $40,028 
Dana yang masih 
diperlukan - bila ada 
lembaga yang ingin 
mendukung kegiatan 
kampanye 'Rumah Arnan 
Gempa' atau dukungan 
program pendidikan DRR 
kami dapat memperluas 
capain prograrnnya. Dana 
yang dibutuhkan 
tergantung dari lembaga 
yang bersangkutan. 



01 0-Sumbar-TPT Cipta Fondasi 
Komunitas (CFK) 

1 01 l-Sumbar-TPT PT PAM LYONI\IAISE 
JAVA (PT PALYJA) 

012-Sumbar-TPT Plan International , ' 
Plan ' 

01 3-Sumbar-TPT Action Contre la Faim 
(ACF) 

1. Sektor Shelter (Melakukan Pelatihan Dan Oktober 2009 
Pendampingan Pembangunan Tempat 
Tinggal Sementara Serta Pembagian Alat- 
alat Bangunan) 
2. Sektor WASH (Pembangunan Toilet 
Sekolah, Pembangunan Fasilitas Masyarakat 
Dan Program Penyuluhan Kesehatan) 
3. Sektor Tanggap Bencana (Training 
Pengurangan Resiko Bencana) 

The program is aimed to assisting unicipal 6 October 2009 
Water Company (PDAM Kota Padang) in 
West Sumatra, concerning at the water 
distribution activities to the community after 
the earthquake disaster through delivering 
clean water by Mobil Tangki Unit and Mobile 
Mini Water Treatment Plant and also 
repairing the leaks in the network pipe. 

Menciptakan dunia dimana anak-anak 3 Oktober 2009 
mewujudnyatakan seluruh potensi mereka di 
dalam masyarakat yang menghorrnati hak 
dan martabat manusia 

Fighting against hunger and malnutritions 1 October 2009 

014-Sumbar-TPT arche nova - Initiative The Program is aimed at providing October 2009 
for People in Need e.V. immediate relief to those affected by the 

earthquake in West Sumatera through 
improving access to safe water and 
sanitation facilities for school and other 
public facilities and resettlement, incl. 
Hygiene Promotion and water for agriculture 
in communities in West Sumatra. 

8 yo Yb 'U" '" '  

Juni 2010 

14 November 
2009 

30 June 2010 

4 December 
2009 

June 201 0 

8 "...a "-. ,- 

USD 80.000,- 

Funded: EURO 1341 17 
(including replenishment 
Contigency Stock for ACF 
Indonesia.) 
Seeking: - 
Currently funded: 380.000 
USD 
Seeking funds: 185.000 
USD 
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Regristrasi Nama Organisasi Mandat Program Tanggal Mulai Tgl Berakhir I otal aana 

015-Sumbar-TPT Japan International The programme is aimed at providing October 2009 October 201 1 10 million USD 
Cooperation Agency immediate relief to those affected by the 
(JICA) earthquake in west Sumatra and supporting 

reconstruction and rehabilitation of house, 
schools and other infrastruclures through the 
concept of "build back better" 

01 6-Sumbar-TPT International 
Organization for 
Migration (IOM) 

1 October 2009 15 March 2010 - 

01 7-Sumbar-TPT BUILD CHANGE Design earthquake resistant houses and 1 October 2009 31 December Total USD 500.000 Still 
train homeowners, builders, engineers and 201 1 seeking USD 200.000 
government officials to build them. 

01 8-Sumbar-TPT ISLAND AID (IA) To Support vulnerable and isolated 30 September 31 Desember U$$100,000 . Pending Un 
Operated By the communities affected by natural disaster with 2009 201 0 funding will cover all 
Electric Lamb Mision. medical and material support project cost 
A U.S based 51 Oc(3) 
California Not for Profit 
Corporation (Federal 
EIN ID 20-2350414, 
California 

01 9-hnbar-T?T G~nAssist/CfYJVRC Social humanitirian activities, which the 9 Oktober 2009 31 Desember Total Planned : 
(General purpose to help the most vuinerable 201 0 U$$1,600,987 Still 
Assistant/Christian survivors of disasterls in Indonesia seeking : U$$283,005 
reformed World relief 
Committee) 

WO-Sumbar-TPT Food and Agriculture FAO's mandate is to raise levels of nutrition, 7 November 2009 28 February Currently: USD 600,000 
Organization of the improve agricultural productivity, better the 201 0 Proposed: USD 3,000,000 
United Nations lives of rural populations and contribute to 

the growth of the world economy. 

l-Sumbar-TPT United Nations Housing and urban development 15 October 2009 Present - 155,000 funded 
Humans Settlements planning until 
Programme (UN- 30 June 201 0 - pproximately $500,000 - 
HABITAT) $1,000,000 for technical 

assistance during 
recovery for the housing 
reconstruction programme 
of the government 
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Regristrasi Narna Organisasi 

022-Sumbar-TPT SNS International 
Disaster Prevention 
Support Center (SNS) 

023-Sumbar-TPT Ananda Marga 
Indonesia - Ananda 
Marga Universal Relief 
Team (AMURT) 

024-Sumbar-TPT Mitra Peduli (MP) 

025-Sumbar-TPT World Relief (WR) 

Mandat Program 

The program is aimed at supporting 
Earthquake Safer ouse Recontruction by 
giving some training to arround 100 local 
masons based on the Official Key 
Requirement accepted by West Sumatra 
Provincial Government in Padang Pariaman 
District In cooperation with JlCA 

Tanggal Mulai I gl BeraKnlr I ULCII uarla 

February 201 0 April 201 0 U$$68,000 

lVe aim to provide disaster relief services 1 Oktober 2009 
and development project in areas need. 

The program is aimed at providing immediate 2 Oktober 2009 
relief to those affected by the earthquake in 
West Sumatra through health project, 
agriculture capacity, building temporary 
house in West Sumatra 

Serve the most vulnerable and build capacity 5 October 2009 
in iocal partners in WR's major competencies. 

Desember Emergency Response 
10 Program - completed - 

IDR10,000,0001-) Planned 
Children Program - 
IDRI ,100,000,0001- 
(awaiting confirmation) 
Planned Contruction 
Program - IDR 3,000,0001- 
(awaiting funding) 

Juli 2010 €50.000 

June 2010 US$400,000 currently 
funded 
US$ 200,OO still awaiting 
approval 
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Regristrasi Nama Organisasi Mandat Program I anggal lvrulal I y~ Delanl III 

026-Sumbar-TPT ChildFund International ChildFund is committed to working with govt October 2009 
in Indonesia and communities 

on development, humanitarian and 
emergency reponse. All the 
programme that is being done in lndonesia is 
for the well being 
of the children. The specific emergency 
program is aimed at 
providing on normalizing/psychosocial 
activities, protection 
and development after earthquake to 
children and youth 
through strengthening community-based 
mechanism to work 
on Child Centered Space and ECD Program 
for 2,500 
beneficiaries in West Sumatra. 

027-Sumbar-TPT Pusat Kajian dan Implementation Child Rights in Indonesia October 1,2009 
Perlindungan Anak 
(PKPA) 

028-Sumbar-TPT World Health WHO Indonesia support o the Ministry of 30 September 
Organization (WHO) Health includes technical 2009 

assistance, training, fettowship, guidelines 
and support for 
internationa[ standards. With staff both 
international and 
nationat, WHO lndonesia atso gives strong 
support during 
emergencsyi tuationi n the  country,^ ucha s 
tsunamid isastear nd 
disease0 utbreak. 

March 2010 

March 31, 
2010 (with the 
possibility of 
extended until 
December 31, 
201 0) 

30 March 2010 
at the end of 
heatth Sector / 
Ctuster 
recovery 
Phase. Afler 30 
of March 2010, 
WHC support 
wit1 continue to 
supportW est 
SumatraP 
rovincea s part 
of NationaIP 
rogramme 
activity 

Previous Phase USD 
150,000 
Current activities US$ 
30,000 
Seeking funds around 1.5 
Million USD 

The amount of funds 
already in use around Rp. 
1,944,270,000, -, 
the funds are still needed 
around Rp. 
1,600,000,000, - 
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029-Sumbar-TPT Terre des Hommes Berperan serta dalam menciptakan kondisi 
Netherlands (TdH-NL) yang kondusif bagi anak dari kekerasan dan 

eksploitasi, mendapatkan perlindungan, 
mendapatkan pendidikan, mendapatkan 
perhatian, terjamin hak-haknya dan dapat 
hidup dalam keadaan dimana mereka dapat 
menikmati masa kecil mereka dan dapat 
mengembangkan diri menjadi orang dewasa 
yang bertanggung jawab 

030-Sumbar-TPT Catholic Relief 
Services (CRS) 

Indonesia Community enjoy full human 
development 

031 -Sumbar-TPT Save the Children To improve social welfare development in 
SC (unofficial acronym) Indonesia, including 

the provision of social assistance, social 
rehabilitation and social 
empowerment to the needy in lndonesia 
regardless of their 
religion, race, ethnicity or gender. 

032-Sumbar-TPT Pusat Krisis (Puskris) Program ini bertujuan rnembantu penyintas 
Fakultas Psikologi UI (survivor) gempa di Kecamatan Tanjung 

Raya, Kabupaten Agarn dengan 
memberdayakan bidan dan kader posyandu 
dalam memberikan dukungan psikologis 
awal. 

Oktober 2009 31 Maret 2010 Total dana yang sedang 
(dilanjutkan 18 digunakan 1,37 Miliar 
bulan ke depan) Rupiah (hingga Maret 

201 0) 

October 3,2009 May 15,201 0 Total approved and 
secured budget is $4.2 
million USD. We are 
seeking an additional 
$690,000 USD. 

October 1, 2009 March 31, 201 0 Total budget (excluding 
ICR): 6,471,718 U.S. 
dollars 
Potential additional 
funding: 100,000 U.S. 
dollars 

Oktober 2009 14 Maret 201 0 188.960.000 
(bergabung Dana sudah terpakai 75 % 
dengan UI) 
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Regristrasi Nama Organisasi Mandat Program 

033-Sumbar-TPT Oxfam Great Britain I Oxfam Mandate : 
OGB Oxfam works with others to overcome 

poverty and suffering 

Vision for lndonesia 
We envision an lndonesia where women are 
equal citizens and everyone can enjoy their 
rights even in times of shocks and disaster. 

Vision for lndonesia in the world 
We envision an lndonesia that provides 
inspiration to other countries in eradicating 
poverty through decentralized, democratic, 
accountable governance which champions 
the rights of women, promotes them as 
leaders, and is responsive to the needs of 
the poor, the vulnerable and the marginalized. 

Goal for Oxfam in lndonesia 
By 2015, an integrated Oxfam programme, 
with a strong voice based on its collaboration 
with an extensive network of partners, will 
have made lasting changes in the lives of 20 
million poor and vulnerable people by 
influencing changes in policy and practice 
amongst the most influential decision makers 
in the country. 
1 lndonesia National Change Strategy 

034-Sumbar-TPT JEN (Japan Memberikan bantuan kepada korban 
Emergency NGO's) bencana di Kabupaten Padang Pariaman 

berupa Alat alat pertukangan dengan jumlah 
:5180 keluarga dan fasitiliatas sanitasi 
kepada 15000 murid sekolah yang sekolah 
nya rusak akibat bencana gempa. 

Week I October; End of march; GBP 2,203,236 for 6 
arrived in leaving Padang months 
Padang on 3rd on 31st March No other funds are being 
October 2009 201 0 sought 

Most field 
activities 
completed by 
end January 
201 0 

6 Oktober 2009 2 April 2010 Total pendanaan yang di 
dapatkan JEN sejak 
Oktober 2009 yaitu : 
$412,658. Saat ini JEN 
idak membutuhkan 
penambahan dana. 
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035-Sumbar-TPT Helping Hand The program is aimedat providing relief to October 4th 2009 Aug 2010, with 
Foundation (HHF) or PAUD teachers, students, parents and possible 
Yayasan Tangan communities affected by earthquake in West extension 
Pertolongan (YTP) Sumatra Through providing supportt and depending on if 

training for teachers, replacing educational funding for 
material, assist in recontructing PAUD PAUD 
buildings and providing children's programs. reconstruction 

is approved. 

036-Sumbar-TPT Mercy Corps Respect to Human Rights, Heatlh and Well- 1" October 2009 3lUoctober 
being, 201 0 
Economic Opportunity, Good Governance, 
Sustainabte 
Resource Managemen, Access to Information 

037-Sumbar-TPT Malteser International The program is aimed at providing November 2009 May (June) 
reconstruction of school 201 0 
buildings including WatSan facilities and 
water supply for Gov. 
Elementary School SDN 22, Sibaruas 
Village, Sungai Limau Sub- 
District, District of Padang Pariaman. 
There will be Health Education (HE) and 
Disaster Risk Reduction 
(DRR) training sessions held for approx. 200 
students and 9 
teachers (and village community, if feasible). 
There will be 4 semi-permanent latrines 
provided for usage by 
studentslteachers of SDN 22 during 
construction period which 
further on can be used by the conimunity 
after end of the project. 
For that, Malteser International only provides 
material and 
supervision for construction - the labour force 
to build the latrines 
will be provided by Sibaruas community. 

038-Sumbar-TPT Deutsche Gesselschaft Membantu peningkatan kapasitas OMober 2009 31 Juni 2010 
fur Technische Pemerintah Republik Indonesia dalam 
Zusammenarbeit perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
(GTZ) GmbH pemerintahan dan pembangunan 
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Currently Funded: 
$32,000 Waiting for 
Approval: $50,000 

Totale mergencfyu ndings 
ecured$: 5,500,000 

64.000 EUR (approx. 
840.000.000 IDR) 
confirmed budget for 
reconstruction of 
elementary school, incl. 
WatSan facilities and 
water supply, school 
equipment, training and 
training material. 

750.00 euro 



039-Sumbar-TPT Handicap International, HI memiliki dedikasi dalam memberikan 07 October 2009 31 Juli 2010 
HI bantuan kepada orang-orang yang sangat (Tidak 

rentan, khususnya untuk orang cacat dan I termasuk 
atau situasi yang kurang lebih serupa proyek yang 
dengan orang cacat telah diajukan 

kepada 
donator namun 
masih perlu 
menunggu 
persetujuan) 

15 Oktober 2009 Untuk tahap 
pertama: 15 
April 2010 
dengan 
kemungkinan 
perpanjangan 
jika ada 
pendanaan 
lebih lanjut 

040-Sumbar-TPT Pelayanan Advokasi T-shelter, dukungan psikososial dan 
untuk Keadilan dan pengurangan resiko bencana 
Perdamaian Indonesia 
(PADMA Indonesia) 

041-Sumbar-TPT SurfAid International SurfAid International is a non-profit 
humanitarian organisation working to 
improve the health, wellbeing and self- 
reliance of people living in isolated regions 
connected to us through surfing. 

September 
30,2009 

April 201 0 - 
although the 
outcomes may 
shape the 
course of our 
normal 
program 
activities in 
West Sumatra 

Budget untuk saat ini : $ 
1,190,000 

Danayangsedang 
diusahakan: Pada saat ini 
kami sedang melakukan 
usulan pengembangan 
proyek senilai $ 1,000,000 
orientasi khusus untuk 
rekontruksi sekolah . 
Kindermissionswerk : EUR 
30.000 (sudah terpakai) 

People In Need : IDR 
170.000.000 (sld 4 
Februari sudah terpakai 
IDR 140.000.000) 

Plan lndonesia : IDR 
248.000.000 (s/d 4 
Februari sudah terpakai 
sekitar IDR 70.000.000) 

QuakeFund: IDR 
123.000.000 (sld 4 
Februari sudah terpakai 
sekitar IDR 90.000.000) 

Sumbangan individu : IDR 
90.000.000 (sudah selesai 
terpakai) 

Total planned Budget 
USD 973,246 
Seeking fund : 
$1 82,463.96 
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042-Sumbar-TPT SAKA 1. Mendampingi anak-anak korban gempa 25 Januari 2010 25 April 201 0 

INDONESIA(Sanggar di kecamatan pariaman utara, Kota 
Kreatif Anak Indonesia) Pariaman, untuk kembali beraktifitas dengan 

kegiatan-kegiatan yang menyenangkan 
sesuai dengan minat anak. 
2. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang 
produktif,kreatif dan di senangi oleh anak 
dengan memanfaatkan potensi dan kearifan 
lokal yang ada. 
3. Mendampingi anak-anak untuk 
berkontribusi dalam proses recovery di 
masyarakat kecamatan pariaman secara 
umum. 

@K3-Sumbar-TPT YAKKUM Emergency Melakukan tanggap darurat terhadap OMober 2009 September 
Unit (YEU) bencana dengan lingkup pelayanan di 201 0 

Indonesia dan luar Indonesia. YEU bekerja 
berdasarkan prinsip netralitas dan imparsial 
sehingga tidak memandang ras, agama atau 
kelompok dan mengutamakan kepentingan 
kemanusiaan untuk membantu korban 
bencana di bidang kesehatan pada 
khususnya dan penanggulangan bencana 
pada umumnya. 

M4-S~mbar-TpT Cooperative Baptist Assist in West Sumatra earthquake relief and 3 October 2009 30 September 
Fellowship (CBF) development 201 1 

045-Sumbar-TPT PSEICaritas Rekonstruksi dan Rehabilitasi Perumahan Januari 2010 Februari 201 1 
Keusku~an Padang, dan Sekolah 
Karina (Caritas Kegiatan Livelihood, DRR, Trauma Healing 
Indonesia) 
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Total: 
Rp. 1.900.000.000,- 

USD 65,000.00 is total 
direct donation from CBF 
for WSER, but other 
funding may become 
available through grant 
funding for particular 
projects. 
- Facilitation of donation of 
15,000 school books from 
The Asia Foundation's, 
Books for Asia, program 

I ,  
valued at approximately 
USD 350,000.00 

Hal ini masih dalam 
proses verifikasi 
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046-Sumbar-TPT Yayasan Habitat Program ini bertujuan untuk menyediakan 
Kernanusiaan Rumah Inti Tumbuh 
Indonesia (HABITAT) Tipe 21m2 termasuk toilet dengan desain 

yang aman gempa 
sesuai peraturan di Indonesia dan 
rnemberikan pelatihan 
kepada penerima bantuan tentang 
bagaimana membangun 
rurnah yang arnan terhadap gempa. 

November 2009 Mei 201 0 Dana diterima sampai 
sekarang (31/112010) : 
USD 788,670 
Dana terpakai sampai 
sekarang (31/1/2010) : 
USD 109,983 
Dana yang masih 
diperlukan untuk 
membangun target 
kami yaitu 2,500 rumah 
adalah : USD 6,681,147 
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047-Surnbar-TPT Perkumpulan Keluarga Meningkatkan akses pelayanan kesehatan 1 Oktober 2009 31 Juli 201 0 Total jumlah dana yang 
Berencana Indonesia dasar dan kesehatan reproduksi dalam dialokasikan untuk 
(PKBI) Sunatera Barat kondisi tanggap darurat terrnasuk pelayanan program tanggap bencana 

trauma healing untuk 7000 orang penerima di Surnbar adalah sebesar 
manfaat terutarna untuk ibu harnil, ibu 2,53 milyar rupiah. Dana 
rnenyusui, remaja putri, balita dan lansia di yang sudah dipakai 
Kota Padang, Kabupaten Padang Pariarnan sebesar 1,6 milyar rupiah. 
dan Kabupaten Pesisir Selatan. 

Kegiatan program: 
1. Mendistribusikan 550 tenda dan 600 
paket kitchen set dari The Johanniter 
International di Padang Pariaman. 
2. Menyediakan pelayanan kesehatan 
reproduksi keliling kepada rnasyarakat 
terutama untuk ibu hamil, ibu rnenyusui, 
remaja putri, balita dan lansia. 
3. Melakukan penguatan pelayanan 
kesehatan melalui puskesmas dan klinik 
satelit di lokasi program terutarna untuk 
pelayanan kesehatan reproduksi termasuk 
sistem rujukannya. 
4. Menggiatkan kernbali kegiatan pelayanan 
di posyandu seternpat termasuk program 
pernberian makanan tarnbahan untuk bayi 
dan balita. 
5. Mernperkuat rnasyarakat setempat agar 
terlibat dalam kegiatan tanggap bencana 
dengan melibatkan kader sebagai 
community organizer di wilayah rnasing- 
masing. 
6. Mernberikan pendidikan kesehatan 
masyarakat dan kesehatan reproduksi 
kepada masyarakat di lokasi program. 
7. Melakukan distribusi obat-obatan, vitamin 
dan kontrasepsi. 
8. Melakukan distribusi paket personal 
hygiene dan rnakanan tarnbahan untuk 
balita, ibu harnil, ibu menyusui dan keluarga. 
9. Mernberikan bantuan bahan bangunan 
kepada penerirna manfaat yang rnemenuhi 
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kriteria yang ditetapkan oleh PKBI. 
10. Membentuk kelompok Simpan Pinjam 
khusus Perempuan (SPP). 
11. Melakukan kegiatan Minimum Initial 
Service Package (MISP)/ Paket Pelayanan 
Awal Minimum (PPAM) untuk kesehatan 
Reproduksi dalam keadaan krisis. 

048-Sumbar-TPT CARE International 
Indonesia 

Keluarga yang terkena dampak bencana 
memiliki akses terhadap berbagai jenis 
bantuan dasar pada tanggap darurat. 

2 Oktober 2009 15 Juli 2010 3.691.756 USD 

049-Sumbar-TPT Pusat Studi dan 
Pengembangan 
Perdamaian 
Universitas Kristen 
Duta Wacana (PSPP- 
UKDW) 

3 OMober 2009 30 September 
201 0 

Rp. 1.491.826.000 yang 
sudah berjalan 
Rp. 2.231.51 8.250 yang 
akan be jalan 

050-Sumbar-TPT AusAID - Australian 
Agency for 
International 
Development 

- Improving economic management and 
growth; 
- Supporting the transition to democracy; 
- Enhancing human security and stability; 
- Increasing the accessbility and quality of 
basic social services 

1 Maret 2009 Approx mid 
201 1 

Health Facilities 
reconstruction - A$5 million 
Schools reconstruction - 
A$5 million 

051-Sumbar-TPT Aceh People's Forum 
(APF) 

Pengembangan Kapasitas social dan 
ekonomi masyarakat 

Tanggal 3 Tanggal 2 
Oktober 2009 Oktober 2010 

IDR. 882.000.000.- 

052-Sumbar-TPT Yayasan Bina Vitalis Membangun masyarakat yang mandiri. 
Berazaskan keterbukaan, kesetiakawanan 
dan keadilan social. 

Oktober 2009 28 Februari 
201 0 

053-Sumbar-TPT I BU Foundation Kesehatan, Construction and WASH 15 February 201 0 15 April 201 0 

111 012009 2512/201 0 054-Sumbar-TPT Mercy-USA for aid and 
development 

On process 

055-Sumbar-TPT CHF International Letter of Recommendation from Bupati 
Padang Pariaman no. 093/SATLAW2009 
dated 21 Oktober 2009 

24 October 2009 26 April 201 0 
Funded 
'USD 

To seek 
USD 
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056-Sumbar-TPT Church World Service CWS Indonesia strives for a just and 
(CWS) Indonesia sustainable development in Indonesia by 

improving the quality of life of vulnerable 
Indonesians through strengthening people's 
institution and improvement stategies. 

057-Sumbar-TPT Palang Merah 
lndonesia (PMI) 
Supported by 
International 
Federation of Red 
Cross and Red 
Crescent Societies 
(IFRC) 

The program is, in support to PMl's 
Earthquake Rsponse program, aimed at 
providing immediate relief and recovery to 
those affected by the earthquake in West 
Sumatra through distribution of relief items, 
financial support for T-shelters, rehabilitation 
of watsan facilities in schools, hygiene 
promotion, psychosocial support and health. 

058-Sun7bar-TPT Yayasan Waha Mitra Membantu ketersersedian akan kebutuhan 
Indonesia (WMI) air sehat melalui alat yang WMI punya 
(afiliasi dari Water 
Missions International) 

059-Sumbar-TPT HELP - Hilfe zur Provision with basic supplies and 
Selbsthilfe e.V. accommodation for the particularly affected 

population of Padang through improving 
access to safe water and to sanitation 
facilities. 

060-Sumbar-TPT Perhimpunan Bantuan 1. Advokasi dan Monitoring Hak-hak Korban 
Hukum Dan Hak Asasi Bencana 
Manusia Indonesia 2, Advokasi dan Monitoring Anggaran 
(PBHI) Sumatera Barat Bencana 

04 October 2009 September 
2010 

October 2009 October 201 0 

31 Oktober 2009 31 Desember 
2009 

1 Oktober 2009 Sampai selesai 
masa 
rehabilitasi dan 
rekonstruksi 

Funded USD 950,000 
Seek USD 500,000 

Planned budget CHF 
13.700.000 
Funded: 

Rp. 620.000.000 (belum 
termasik dana untuk 
monitoring hingga akhir 
desember 201 0 untuk 4 
(empat) unit yar;g sudah 
terpasang 

308.900 Euro 

Rp. 20.000.000,- 
Yang Masih diperlukan 
500 jt 
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TABELL : DATASOARAH GEMPASUMATERATAHUN 416- 2010. 

Sumatera Utara 
1843 5 Januari, Pulau Nias,70KM17.3 SR, Tsunami 
1852 11 November, Sibolga , 6,8 SR 
1861 9 Maret, Tanah Masa, Nias, Sumut, 20KM,7,0 SR 
1861 26 April, Nias, 7,O SR 
1861 17 Juni, Nias ,6.8 SR 
1892 17 Mei , Barat Danau Toba 
1907 4 Januari , Gunung Sitoli , Nias, 50 Km, 7.8 SR 
1935 28 Desember , Sibolga, 33 Km, 7.9 SR 
1936 9 September, Tanah karo,Sumut ,7.2 SR 
1984 27 Agustus , Tarutung, Sumut, 33 Km, 5.2 SR 
1987 25 April, Tarutung,Danau Toba , 11 Km, 6.6 SR 
2005 28 Maret , Pulau Nias, 30 Km, 8.7 SR, Tsunami 
2005 5 Juli ,Gunung Sitoli , Nias, 21Km, 6.7 SR 

17Desember, Muara Sipongi, Sumut ,30 Km, 5.8 SR 
22 Januari Gunung Sitoli , Nias,2O Km,6.1 SR 

No. 

I Sumatera Barat 
Mentawai, Tsunami 

LOKASI/ - Tahun / Kekuatanb Gempa 

ACEH 
1837 29 September, Banda Aceh, 7.3 SR 
1885 14 Desember, Banda Aceh 
1886 31  Januari , Kutaraja,Aceh 
1922 8 Juli , Lhoknga, Aceh 
1936 23 Agustus , Lhoksuemawe, Aceh, 7.3 SR 
1948 2 Juni , Banda Aceh ,6.2 SR 
1949 9 Me1 , Banda Aceh, 6.7 SR 
1964 2 April, Aceh, 7,O SR 
1967 12 April, Lhokseumawe, Aceh, 100 Km, 6.1 SR 
1969 12 November, Simeleu , Aceh ,20 Km, 7.7 SR 
1983 4 April, Banda Aceh ,79 Km, 6.6 SR 
1990 15 November, Blangkejeren,Aceh, 48Km, 6.8 SR 
1997 20 Agustus , Meulaboh, Aceh, 33 Km, 6,O SR 
2002 2 November, Simelue, Aceh ,30 Km, 7.3 SR 
2004 26 Desember, ACEH, 30 Km, 9,O SR, Tsunami. 
2006 28 Maret , Tapaktuan, Aceh ,30 Km, 5,O SR 
2008 20 Februari , Aceh, 26 Km, 7.4 SR 
2010 9 Mei, Simeleu , Aceh, 38 Km, 7.2 SR 



- 
24 November, Pagai Selatan-Muko-Muko ,75 KM,8.3 SR 
16 Februari,Tsu ,Siberut , Mentawai ,70 KM,8.5 SR 
25 September, Pesisir Selatan, 6.5 SR 
29 Juli , Air Bangis, Pasaman, 6.8 SR 
6 Februari , Siberut, Selat MentawaiJ30 Km, 7.5 SR 
3 Juni , Kambang, Pesisir Selatan, 40Km, 7.6 SR 
10 April, Padang-Pariaman 
28 Juni /Padang Panjang, 6,s. SR 
9 Juni , Singkarak, Solok, 50 Km, 7.6 SR 
8 Maret ,Pasaman, 22 Km, 6.0 SR 
13 November, Padang ,5,4 SR. 
16 Februari , Padang Panjang, 56 Km, 5.1 SR 
22 Februari , Pesisir Selatan, 42 Km, 6,O SR 
9 April , Bayang, Pesisir Selatan, 66 Km, 5.4 SR 
10 April, Siberut, Selat Mentawai, 19 Km, 6.7 SR 
6 Maret, Solok, 19 Km, 6.4 SR 
12 September, Pagai Selatan-Enggano, 34Km, 8.4 SR 
12 September, Lunang, Pesisir Selatan, 35 Km, 7.9 SR 
25 Februari , Pagai Selatan, 25 Km, 6.5 SR 
16 Agustus, Siberut Selatan,Mentawai, 20 Km, 6.7 SR 
30 September, Padang Pariaman,81 Km, 7.9 SR 
1 Oktober, Kerinci , 10 SR, 6.6 SR 
6 April 4, baratdaya Sibeiut, Mentawai ,31 Km, 7.8 SR 
25 Oktober , Pagai Selatan, Mentawai, 21  Km, 7.7 SR 

Jambi 
1995 6 Oktober , Jambi, 33 KM,6.8 SR 
2009 1 Oktober, Kerinci , 10 SR, 6.6 SR 

Ben~kulu 
1770 Utara Enggano -Bengkulu ,7,0 SR 
1818 18 Maret, Bengkulu 
1833 24 November, letusan Gng. Kaba, darat 
1896 10 Oktober, Bengkulu, 130 Km, 6.8 SR 
1914 25 Juni, Bengkulu, 7.6 SR 
1914 26 Juli, Lais, Bengkulu, 
1931 25 September, Enggano ,Bengkulu ,7.4 SR 
1933 24 Juni, Bengkulu ,60 Km, 7.5 SR 
1958 21 April, Bengkulu, 200 Km, 6.7 SR 
1979 15 Desember , Curup, Bengkulu ,33 Km, 6.6 SR 
2000 4 Juni, Enggano, Bengkulu ,33 Km, 7.9 SR 

Sumatera Selatan - Lampung ( 1416 ... Letusan Gng Kapi (Krakatau sekarang), Tsunami 
1851 4 Mei , Lampung, darat 



- 

1883 27 Agustus , 
1994 15 Februari, I-iwa , Lampung ,23 Km, 6.9 SR 
2000 7 Juni, Lahat, Sumsel, 33 Km,6.7 SR 
2006 12 Mei, Kalianda,Lampung, 17 Km, 5.5 SR 
2008 9 September, Pagar Alam, Sumsel, 2 5Km, 5.4 SR 

I- 1. - - I I 
Sumber Da:a : NOAA -National Geophysical Data Centre (22/04/2011 by gemwa wadana). 

Tabel 2: Magnitude dan Efek dari Gempa 

Sumber: htt~://~eoenviron.blogsppt.corn/2012/09/~,ern~a.htrnl 

Tabel 3: Magnitude dan Efek dari Gempa 

Skala Richter 
Kecil dari 3.5 
3.5 s.d. 5.4 
Di bawah 6.0 

6.1-6.9 

7.0-7.9 

8 atau lebih 

Tingkat Dampak 
Secara umum tidak terasa, tetapi dapat direkam. 
Dapat dirasakan, tetapi jarang menimbulkan kerusakan. 
Mengakibatkan kerusakan yang amat kecil pada gedung yang 
didesain dengan baik. Pada area yang tertentlr dapat 
mengakibatkan kerusakan yang serius pada gedung yang tidak 
didesain dengan baik. 
Dapat sangat merusak hingga area 100 km dimana penduduk 
tinggal. 
Gempa utama. Dapat mengakibatkan kerusakan serius pada area 
yang sangat luas. 
Gempa besar. Dapat mengakibatkan kerusakan serius untuk area 
jangkauan ratusan kilometer. 

Skala Magni- 
tude (SR) 

-1.5 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 

4.5 
5.0 

TNT ufk produksi 
energi Seismik 
6 ounce 
30 pound 
320 pound 
1 ton 
4.6 ton 
29 ton 
73 ton 
1,000 ton - 
5,100 ton 
32,000 ton 

Contoh (aproksimasi) 

~ G e c a h k a n  batu di atas meja laboratoriurn 

Ledakan besar pada sebuah lapangan konstruksi 

Setara dg ledakan besar di pertambangan 

Senjata nuklir kecil 

Rata-tata energi angina Tornado (energi total) 
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Ket 

2. Korban luka berat: 1.214 orang 
3. Korban luka ringan: 1.688 orang 
4. Warga hilang: 1 orang 
5. Rumah rusak berat: 135.448 unit 
6. Rumah rusak sedang: 65.380 unit 
7. Rumah rusak ringan: 78.604 unit 

2. Kabupaten Padang Pariaman: 675 orang 
3. Kota Pariaman: 37 orang 
4. Kabupaten Pesisir Selatan: 11 orang 
5. Kota Solok: 3 orang 
6. Kabupaten Agam: 80 orang 

I 

N,, 

1 7. Kabupaten Pasaman Barat: 5 orang 
Sumber : PADANG, KOMPAS.com - Laporan Rabu per 14/10/2009, pukuI20.00. 

I 

Korban Tewas menurut sebaran daerah Sumbar 

1. Kota Padang: 313 orang 

TABEL 6: Kerusakan Gedung di Kota Padang 

Ket N 0 
Nama Gedung dan Kondisi Keruskan 

1. * Kantor Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Barat (ambruk) 
2. * Geduk Suzuki Sawahan (ambruk) 
3. * 5 unit ruko Sawahan (ambruk) 
4. * Hyundai Sawahan (ambruk) 
5. * LB LIA Padang (ambruk) 
6. * Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Prov Sumbar (ambruk) 
7. * Hotel Ambacang (ambruk) 
8. * Toko Makanan Shirley (ambruk) 
9. * SD AGNES di Jalan Gereja (ambruk) 
10. * SON 30 (ambruk) 
11.* Dealer Kapela Medan (ambruk) 
12. * Kantor CTA (ambruk) 
13.* PT. AGD Bypass (ambruk) 
14. * Gedung Kuantum (ambruk) 
15. * Kantor Adira Finance (ambruk) 
16. * Gedung Bunda,Jaya, Ulak Karang (arnbruk) 
17.' Mulya Elektronik (ambruk) 
18.' 6 unit ruko di simpang haru (ambruk) 
19. * 4 unit ruko di wilayah bypass (ambruk) 
20. * Gedung proton (ambruk) 
21.* Gedung LP31 (ambruk) Pengadilan Negeri Siteba (ambruk) 
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