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TERTIMBUN: Tim SAR mengevakuasi
korban dari rumah makan cepat saji
yang runtuh.

dan dukungan personilnya.
Tidak hanya itu, Kantor SAR
yang ada di sekitar Kantor
SAR Palu, seperti Kantor
SAR Makassar, Kendari,
Gorontalo, Manado, Balikpapan, dan Banjarmasin, juga
mengerahkan personilnya
untuk membantu menanggulangi
gempa
dahsyat
tersebut.
Total personil Basarnas
dan Potensi SAR baik dari
unsur
TNI-Polri,
unsur
pemerintah dan non pemerintah, serta indivindu yang
terlibat dalam operasi SAR
hingga 7 Oktober 2019 mencapai 489 orang. Operasi
SAR yang dikomando Basarnas tersebut telah berhasil
mengevakuasi
total
821
dengan rincian 735 meninggal dunia dan 86 korban selamat.
Operasi gempa pada hari
pertama hingga keempat
memang mengalami kendala yang luar biasa. Kondisi
ekonomi masyarakat lumpuh total. Infrasrtuktur
hancur. Namun, kendala
yang paling dirasakan tim
SAR adalah akses jalan yang
terputus, tidak adanya listrik, blank komunikasi, dan
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MERCURE HOTEL: Lokasi Hotel
Mercure yang menjadi salah satu
lokus operasi SAR, dimana
terdapat banyak korban yang
meninggal dunia di dalamnya.

ROA ROA : Tim SAR mengerahkan
eskavator untuk membongkar reruntuhan
bangunan di Roa Roa.
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LIKUIFAKSI menjadi tranding topik dalam bencana
gempa bumi dan tsunami di
Palu dan sekitarnya. Likuifaksi atau 'tanah bergerak'
yang terjadi di Petobo Kota
Palu tersebut begitu miris.
Bangunan ambles, pepohonan berjalan lalu ambles,
bahkan jalan beton maupun
aspal seperti terkelupas dari
bumi. Ribuan rumah dan infrastruktur yang ada hancur.
Dan, wilayah tersebut tertu
tup lumpur seluas 180 hektare.
Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geoﬁsika
(BMKG) Dwikorita Karnawati
menjelaskan, fenomena likuifaksi (soil liquefaction)
adalah penurunan tanah
akibat memadatnya volume
lapisan tanah.
"Fenomena ini biasanya
terjadi saat gempa bumi terjadi yaitu pada daerah-daerah atau zona-zona dengan
tanah yang mengandung air.
Misalnya yang sering terjadi
itu di dekat pantai atau di
daerah gempa, ada lapisan
yang mengandung air misalnya tanah pasir," jelasnya.
Likuifaksi, lanjut mantan
Rektor Universitas Gadjah
Mada tersebut, terbagi menjadi dua jenis. Ada yang
berupa semburan air dari
dalam tanah keluar memancar seperti air mancur. Bisa
juga lapisan pasir itu menjadi padat karena gempa
yang sangat kuat dan airnya
terperas keluar sehingga
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mengalir membawa lapisan
tanah yang terlihat seakanakan hanyut.
Likuifaksi yang terjadi di
Palu adalah tipe yang tanahnya hanyut bersama air.
Dimana kekuatan tanah
berkurang karena gempa
yang mengakibatkan sifat
tanah dari keadaan padat
(solid)
menjadi cair (liquid).
(s
Likuifaksi
disebabkan
tekanan berulang (beban
siklik) saat gempa sehingga
tekanan air pori meningkat
atau melampaui tegangan
vertikal. Inilah yang menyebabkan benda-benda di
sekitar lokasi jadi terseret.
Guncangan gempa meningkatkan tekanan air sementara daya ikat tanah melemah, hal ini menyebabkan
sifat tanah berubah dari
padat menjadi cair.
Bahayanya Likuifasi
Bahaya dari fenomena
'tanah bergerak' ini adalah
bangunan akan ambles
masuk ke dalam. Hal itu
karena airnya terperas ke
luar dan tanahnya memadat
jadi permukaan tanah turun.
Pondasi bangunan ada di
Po
tanah itu jadi ikut turun, sehingga
bangunannya
ambles.

“Sehingga kalau ada ban-

gunan bertingkat, itu
yang kelihatan hanya
tinggal tingkat tengah
dan
atas,
tingkat
bawahnya masuk ke
dalam tanah, jadi itu
kekuatannya
cukup
tinggi,
bisa
menghanyutkan semua material benda-benda yang
ada di permukaan
tanah tadi,
papar Dwikorita.

”

Untuk pemulihan likuifaksi sendiri, Dwikorita menyatakan
diperlukannya
rekayasa setelah gempa selesai dan tidak ada guncangan-guncangan.
Pemulihan tanah pun
masih belum dapat dipastikan.

"Tergantung seberapa luas
dampaknya. Kalau tidak terlalu luas, bisa. Tapi kalau
sangat luas, ya tidak mudah.
Rekayasa itu bisa tapi
sangat dipengaruhi juga
oleh seberapa besar volume
dan luas area yang terlikuifaksi tadi," pungkasnya. (*)
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Bayi 2 Bulan Selamat

MUKJIZAT ada karena
kuasa Sang Pencipta. Bencana di Palu juga menyisakan sebuah mukjizat bagi
bayi laki-laki berusia 2 bulan
bernama Putra Mandala
Sakti. Bayi tersebut ditemu
kan relawan esok harinya,
Sabtu (29/09/2018) di atas
pepohonan dalam kondisi
berlumur lumpur. Ia terbawa
arus hingga berjarak 600
meter dari rumahnya. Oleh
relawan, bayi malang tersebut diserahkan ke RS Bhayangkara Palu karena tidak

ada yang tahu siapa orang
tua
atau
keluarganya.
Selama di rumah sakit, bayi
tersebut mendapatkan perawatan ekstra. Setelah 5
hari, ibu sang bayi yang
mendapat informasi penemuan bayi tersebut mendatangi rumah sakit untuk
mengeceknya.
Ternyata,
bayi itu memang anaknya.
Tangis haru tak terelakan.
Suasana haru itu juga menghanyutkan para relawan
yang ada di rumah sakit
tersebut. Setelah mengurus

pengambilan
anaknya,
wanita tersebut meninggalkan rumah sakit untuk kembali ke posko pengungsian.
“Ibu bayi itu sebenarnya
sudah putus asa. Dia mengira bayinya tak selamat,”
ungkap relawan Garbi, M
Yunuz yang sempat bertemu
dan menanyakan sedikit
kronologinya. Sayang, ibu
paruh baya itu terlalu bersemangat untuk membawa
bayinya pergi sehingga tidak
banyak informasi yang berhasil dikorek darinya. (*)
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Duka Alfrits
Duka Kita Semua

DUKA mendalam dirasakan oleh keluarga besar
Basarnas, khususnya Kantor
SAR Gorontalo. Betapa tidak,
selesai operasi SAR gempa
dan tsunami di Palu, rescuer
Alfrits Rottie kehilangan
istri tercintanya, Devita Purnamasari Muhidin.
Seperti diketahui, tim
SAR dukungan dari Kantor
Pusat, Kantor SAR Gorontalo,
Makassar, Manado, Pontianak, Banjarmasin, ditarik
kembali ke markas masingmasing tanggal 12/08/2018.
Setelah itu hanya Kantor
SAR Palu bersama potensi
SAR yang tetap bekerja
melanjutkan proses pencarian dan evakuasi korban.
Kisah memilukan ini bermula
ketika
Alfrits
mendapat tugas untuk berangkat ke Palu guna melaksanakan operasi SAR. Saat
hendak berangkat, ada kebimbangan yang berk
camuk di hatinya. Antara
siap, dan tidak. Siap, karena
memang ini tugasnya. Tidak
siap, karena ia merasa kasihan kepada istrinya. Vita,
sapaan Devita yang baru ia
nikahi 13 bulan itu baru saja
selesai operasi kandungan
di RS Multazam Kota Gorontalo. Dimana janin berusia 3
bulan di kandungan Vita
harus digugurkan karena
hasil diagnosa tim medis
menyimpulkan bahwa kon
disi kesehatan Devi tidak
memungkinkan untuk

mengandung. Jika tidak,
maka keselamatan nyawa
Devi yang justru terancam.
Pilihan yang sulit. Pilihan
yang berat. Antara kehilangan calon anak sulung atau
sang istri. Akhirnya, Senin
(24/9/2018) operasi itupun
dilaksanakan. Jumat (28/9/
2018) siang, Devi yang kondisinya
berangsur-angsur
membaik itu memutuskan
untuk pulang.
Selepas Magrib, terjadilah bencana gempa dan tsunami di Palu, Donggala, dan
Sigi. Tak lama setelah berita
itu, Alfrits mendapat telepon
dari Kantor SAR Gorontalo.

Alfrits dimintai konﬁrmasi terkait kesiapannya
untuk melaksanakan tugas
ke Palu, membantu Kantor
SAR Palu bersama tim SAR
lainnya
untuk
melaksanakan operasi SAR bersama tim dari Kantor SAR
Gorontalo.
Malam itu, kebimbangan
terlihat jelas di raut wajahnya. Hal itu terbaca oleh
sang istri yang kondisinya
masih lemah.
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Vita pun kemudian memberikan dorongan moral
agar suami tercinta melaksanakan tugas kemanusiaan
tersebut. Di Palu, tenaga dan
kemampuan Alfrits lebih
dibutuhkan untuk menolong
sesama. Vita meyakinkan
Alfrits, bahwa dia akan
baik-baik saja bersama keluarganya di rumah. Vita juga
berpesan, jika menemukan
bayi yang butuh pengasuh
dan kehilangan orang tua
maupun keluarganya, agar
dibawa pulang untuk diadopsi.
Dorongan moral dari sang
istri memantik semangat Alfrits. Dia bergegas, menyiapkan segala perlengkapan
untuk operasi seperti umumnya para rescuer. Alfrits
berangkat ke medan tugas.
Selama 4 hari di Palu, Alfrits
loss contact dengan sang
istri karena kondisi di Palu
kala itu memang lumpuh
total. Termasuk, jaringan selular.
Selama operasi SAR di
Palu, Alfrits mendapat tugas
di sektor Balaroa, Sigi,
Petobo, Hotel Roa Roa, dan
Hotel Mercury. Setelah 14
hari berlalu, ada instruksi
tim SAR dari Kantor Pusat
maupun Kantor SAR di sekitar Kantor SAR Palu ditarik
atau kembali ke markaasnya
masing-masing. Alfrits pun
merasa suka cita. Meski
gagal mendapatkan bayi
atau anak korban bencana
untuk diadopsi, Alfrits tetap
senang dan bersemangat
untuk pulang melihat sang
istri.

Di benaknya, ia
melihat Vita yang
cantik
menyambutnya
dengan senyum
merekah di
bibirnya.
bibirn
Terbayang juga,
rencana bulan
madu ke Kota
Kembang, Bandung,
yang sudah mereka
rencanakan jauh-jauh
hari sebelumnya
sebelumn dapat
segera terealisasi.
Alfrits sengaja tidak diberitahu, bahwa pada hari
Senin (8/10/2018) kondisi
istrinya drop dan harus dilarikan ke RS Multazam sebelum akhirnya dirujuk ke
RS Aloei Saboe (RSAS) Kota
Gorontalo. Alasannya, sang
istri tidak ingin sang suami
justru terbebani dengan
kondisinya setelah lelah
bekerja di Palu.
Bahkan, ketika Alfrits
tiba di Gorontalo hari Jumat
(12/10/2018) malam, sang
istri justru menyarankan dia
menginap dan istirahat di
Kantor SAR Gorontalo. Baru
esoknya, Sabtu (13/10/2018),
diminta langsung ke RSAS.
Alfrits
datang
bersama
orang tua Vita. Tiba-tiba saja
perasaannya
jatuh.
Ia
mendapati istrinya tergolek
lemah di rumah sakit. Meski
begitu, Vita masih menyunggingkan senyuman.
Hanya semalam, Alfrits
menunggui sang istri di
rumah sakit.
Minggu (14/10/2018) sore,
Vita meminta Alfrits dan
ayahnya untuk

melaksanakan Shalat Ashar
di RSAS. Bersamaan, Vita
juga meminta adik lakilakinya untuk mengaji di
samping tempat tidurnya.
Beberapa saat kemudian,
Alfrits dan ayahnya kembali
ke
bangsal.
Ia
masih
mendapati adik iparnya
masih melantumkan ayatayat suci Al Quran. Ia melihat Vita terlelap. Saat itulah,
hatinya jatuh. Perasaannya
membuncah. Alfrits mencoba memanggil dan menggoyang-goyang tubuh Vita,
berusaha untuk membangunkannya. Namun tidak
ada reaksi. Panik, ia me
hubungi
dokter.
Dokter
datang dan memeriksa Vita.
Ternyata, Vita sudah tak
tiada. Perempuan tabah dan
penuh pengertian itu sudah
pergi tuk selama-lamanya.
Tangisan Alfrit tak terbendung. Air mata meleleh, memuntahkan
duka
yang
begitu mendalam. Duka
seorang rescuer. Duka Alfrits
adalah duka kita semua,… (*)
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Mata
Najwa
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MESKIPUN menjadi korban, tim SAR dari Kantor
SAR Palu tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai leading sector
bidang SAR saat terjadi bencana gempa dan tsunami
Kota Palu dan sekitarnya.
Militansi
dan
dedikasi
mereka
patut
diacungi
jempol. Apresiasi itu tidak
hanya diberikan oleh masyarakat eksternal, tetapi internal Basarnas juga mena
ruh perhatian yang tinggi
atas kerja keras mereka.

Dikoordinir oleh Ketua
DWP Persatuan Basarnas,
Luli M Syaugi, terkumpul
uang tunai dan 600 paket
sembako dari keluarga besar
Basarnas untuk korban bencana gempa bumi dan tsunami Palu. Bantuan untuk
para pengungsi dan personil
Kantor SAR Palu itu diterbangkan melalui Halim Perdana Kusuma.

Semoga bantuan
kemanusiaan ini
dapat
sedikit
membantu penderitaan saudara-saudara kita
di Palu, khusus
nya para personil Kantor SAR
Palu yang juga
menjadi korban.

terang istri orang nomer
satu di Basarnas tersebut. (rul)
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Empat Pejabat
Dilantik

berharap, saudara
“Saya
dapat langsung bekerja
dengan cepat,

“

masalah dan mengembangkan alternatif pemecahan
terbaik berdasarkan asumsi-asumsi yang objektif dan
logis, meningkatkan kinerja
dengan cara baru yang inovatif dan kreatif,
menciptakan interaksi
keselarasan
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Seminar
UGM & Basarnas
harus ditingkatkan terus
menerus untuk mendidik
dan meningkatkan ilmu
anggota Basarnas di sini,"
paparnya.
Diungkapkannya, Basarnas kini memiliki jumlah
perseonel 3400-an orang.
Angka itu terbilang sedikit
lantaran idealnya, dengan
luas negara dan potensi bencana yang menimpa maka
diperlukan 7000 hingga 10
ribu
personel.
Dengan
demikian, untuk mengejar
jumlah ini akan dilakukan
seleksi CPNS.
"Kami juga punya basarnas special grup yg dididik
khusus dan anggota dari seluruh Indonesia, harapanya
kesiapan siagaan dalam
menangami bencana bisa
lebih baik. Dengan manaje
men yang kuat maka bisa
menentukan langkah-langkah yang baik dalam
menanggapi bencana," tuturnya.

Sementara itu Dekan
Sekolah Pascasarjana UGM
Prof. Ir. Siti Malkhamah,
M.Sc., Ph.D menuturkan kegiatan seminar internasional
ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan
cara mengelola bencana
yang tepat.
Dijelaskanya, beberapa
materi yang disampaikan
dalam seminar ini meliputi
disaster management, mekanisme dan pengalaman
dalam mengkoordinasi bantuan internasional, dan bela
jar dari Jepang dalam membentuk budaya tanggap bencana.
Selain itu ada grup diskusi tentang koordinasi
lintas sektor serta bantuan
internasional terkait penanganan bencana. "Karena
bencana
di
Indonesia
banyak dan beraneka ragam
kita harus siapakan cara dan
teknologinya," terangnya.

Hiu-Hiu Kecil Pemantik Semangat Juang
SEORANG nelayan, menjaring ikan tuna di laut lepas.
Ikan hasil tangkapannya itu
ia masukan ke dalam sebuah
bak besar di kapalnya. Ia berharap ikan tuna itu tetap
hidup sampai ia kembali ke
darat. Pasalnya, ikan yang
masih hidup memiliki nilai
jual yang jauh lebih tinggi
dibanding tuna yang mati.
Namun, setiap kali sampai
ke darat, tuna yang hidup
tidak pernah lebih dari 20%
saja.
Nelayan itu berﬁkir keras,
apa yang terjadi, mengapa,
lalu apa solusinya. Rupanya,
sang nelayan mulai memahami penyebab tuna-tuna itu
mati. Ia tak punya cukup dorongan untuk bergerak aktif
sehingga tubuhnya statis,
kaku, lalu mati. Sang nelayan
kemudian
berinisiatif
menangkap hiu-hiu kecil,
pemangsa ikan tuna. Hiu-hiu
kecil itu ia masukan ke
dalam bak kolam tuna hasil
tangkapnya.
ta
Predator kecil itu kemudian bergerak aktif, mengejar-ngejar tuna. Ikan tuna
pun ikut bergerak aktif, tak
mau dimangsa hiu kecil itu
meskipun hiu itu tidak
mungkin menelan tuna-tuna
karena ukurannya jauh lebih
kecil. Dengan terus menerus
bergerak menghindari kejaran hiu kecil itu, ternyata
tuna-tuna justru mampu bertahan hidup lebih lama.
Sampai sang nelayan kem
bali ke darat, ia mendapati
tuna yang hidup sebanding
terbalik dengan tangkapan
sebelumnya,
yaitu
80%
hidup. Berkat hiu kecil itu,
sang nelayan dapat menjual

Oleh :
Drs. Dianta Bangun, M.Kes.
Sekretaris Utama

tuna yang masih hidup dan
segar sehingga mampu mendulang keuntungan yang
lebih besar.
Seperti itulah gambaran
yang sering disampaikan
Kabasarnas untuk memantik
daya kreasi dan inovasi terhadap para pimpinan di lingkungan Basarnas sesuai
dengan levelnya.
Semua pimpinan di Basarnas harus mampu menjadi hiu-hiu kecil yang terus
menerus memantik semangat kerja dan daya juang
bawahannya. Hiu-hiu kecil
itu harus bergerak secara
masif, merasuk ke semua
lini, sehingga seluruh personil bekerja sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Jika ﬁlosoﬁ hiu kecil itu
diterapkan, maka semua pekerjaan dapat diselesaikan
dengan optimal.
Tidak ada yang malasmalasan, membahas hal
yang tidak penting, bergosip,
atau sibuk dengan retorikanya masing-masing. Personil
akan sibuk dengan kreatiﬁtas, inovasi, dan hasil-hasil
nyata dalam pekerjaannya.
Mereka akan berﬁkir visioner.

