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Kata Pengantar
Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat selama bertahun-tahun dalam pengurangan
risiko bencana. Pembentukan lembaga dan kerangka acuan pengurangan risiko bencana baik di
tingkat nasional maupun lokal dimulai di tahun 2007 dengan undang-undang No 24 – tentang
penanggulangan bencana. Undang-undang ini mengarahkan perubahan yang signifikan dalam
manajemen pengurangan risiko bencana di Indonesia serta pembentukan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana. Pada pelaksanaannya, regulasi ini memiliki peranan penting dalam
perumusan strategi nasional dalam pengurangan risiko bencana dengan memegang teguh
pemahaman risiko, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan fokus pada proses rehabilitasi dan
rekonstruksi menuju masyarakat yang lebih baik dan lebih aman bencana.
Secara geografis Indonesia terletak pada zona seismik yang aktif, sistem peringatan
dini Tsunami di Indonesia telah menerbitkan 22 peringatan dini sejak mulai diresmikan
pada tahun 2008. Hal ini adalah capaian penting karena peringatan dini tersebut telah
menyelamatkan nyawa dengan jumlah yang tidak terhitung.
Meskipun demikian, pada 28 September 2018 saat peristiwa tsunami Palu dan Donggala
yang merupakan salah satu bencana paling mematikan di Indonesia dan dunia, menunjukkan
tantangan pengurangan risiko dan peringatan dini yang masih belum terjawab. Pada setiap
peristiwa tsunami yang merusak dan memakan banyak korban terjadi di dunia, peristiwa itu
akan selalu menjadi pengingat bagi setiap negara untuk kembali memperkuat ketahanan,
mengingkatkan kesiapsiagaan dan memperdalam pemahaman terhadap risiko.
Kajian yang ditampilkan pada laporan ini dianggap perlu dilakukan oleh United Nations Office for
Disaster Risk Reduction (UNDRR) karena pendekatan sistemik sangat diperlukan untuk mencatat
apa yang sebenarnya terjadi tepat pada hari kejadian bencana. Lebih lanjut pendekatan ini
bertujuan untuk menangkap pembelajaran dan membangun rekomendasi yang akan mampu
memperkecil peluang jatuhnya korban dan timbulnya kerugian di masa mendatang.
Kajian ini menemukan beberapa aspek yang perlu dukungan peningkatan; kemampuan
sistem peringatan dini untuk mendeteksi tsunami berdasarkan pemicunya yang berada
di luar skenario konvensional. Tingkat kesiagaan infrastruktur ketahanan sebagai bukti
pengaruh kekuatan mengkomunikasikan risiko, serta tingkat kesadaran terhadap risiko dan
kesiapsiagaan pada tingkat komunitas adalah titik penting untuk ditingkatkan.
Secara khusus, kajian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem peringatan dini
pada tingkatan upstream sekaligus downstream sehingga mampu menjembatani komunikasi
demi tersampaikannya peringatan secara tepat waktu. Pada sisi downstream, komunikasi
pada kelompok terdekat dengan garis bencana menentukan hidup dan mati kelompok
terpapar. Sehingga, menjembatani komunikasi pada kelompok berisiko ini akan memastikan
semua terselamatkan dari bencana.
Pada proses kajiannya, studi ini menggarisbawahi beberapa aspek yang perlu diperkuat. Salah
satunya adalah adanya upaya swadaya dari masyarakat yang dapat dijadikan percontohan.
Upaya evakuasi yang dilakukan misalnya mengacu pada pengetahuan masa lalu dan
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pendidikan public yang diterima sebelumnya. Lebih lanjut perlu adanya upaya menjangkau
kelompok rentan dan aktifitas simulasi perlu diperluas untuk meningkatkan kesadaran publik
dan memperkuat kemampuan warga untuk melakukan evakuasi mandiri.
Laporan ini juga menyoroti pentingnya membangun pengetahuan masyarakat dan pemahaman
penegetahuan masyarakat adat. Ketergantungan pada teknologi tidak seharusnya menjadi
beban karena penguatan komunitas harus menjadi fokus dan subjek utama upaya pengurangan
risiko bencana tsunami. Masyarakat yang telah membangun budaya dan kearifan lokal secara
turun menurun berlandaskan pada pengalaman dan pembelajaran dari peristiwa alam masa
lalu selayaknya turut dipertimbangkan sebagai bagian dari system pengurangan risiko bencana.
Hal yang selama ini terjadi adalah dengan lemahnya proses pelibatan masyarakat untuk
meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, disertai dengan ketergantungan yang berlebihan
pada solusi teknologi berpotensi menciptakan rasa aman yang ‘palsu’ dan melemahkan
kesiapsiagaan.
Melalui temuan di lapangan, penelitian ini menegaskan kembali beberapa rekomendasi yang
dibahas pada Konferensi Internasional UNESCO-IOC untuk memperingati 10 tahun Indian
Ocean Tsunami pada bulan November 2014, dan yang terbaru, Simposium UNESCO-IOC
tentang Kemajuan dalam Peringatan Tsunami untuk Meningkatkan Respons Masyarakat
di Februari 2018. Selain itu, studi ini mendapat manfaat dari wawasan yang dibagikan
di Forum Asia-Pasifik tentang Pembangunan Berkelanjutan pada Maret 2019, dan pada
Lokakarya Konsultatif tentang Penguatan Pengurangan Risiko Bencana dan Peringatan
Dini di Indonesia, pada Mei 2019, tempat temuan penelitian ini dipresentasikan.
Karena tujuan pengurangan risiko bencana adalah untuk mengintegrasikan pengetahuan
ke dalam kebijakan untuk menghindari bencana di masa yang akan datang, kami
berharap pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat di regional Asia Pasifik
akan mengintegrasikan temuan dan rekomendasi laporan ini ke dalam mitigasi risiko dan
rencana kesiapsiagaan mereka. Kami juga berharap laporan ini akan menjadi nilai tambah
pengetahuan sistem peringatan dini dan memicu minat baru untuk mendalami pada aspek
sosial peringatan dini dan komunikasi risiko.
Pengurangan risiko bencana adalah sebuah proses yang berkesinambungan dan dinamis,
kita harus terus berjuang menggapai penyempurnaan, agar semua pihak ikut serta dalam
mencapai ketahanan bersama.
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KETERBATASAN DAN TANTANGAN SISTEM PERINGATAN DINI :
SEBUAH STUDI KASUS DARI TSUNAMI PALU-DONGALA 2018
Sistem peringatan dini tsunami Indonesia (The Indonesian Tsunami Early Warning System InaTEWS) mulai beroperasi tahun 2008 dan sudah mengeluarkan 22 peringatan dini tsunami
sejak didirikan. Sebagian bersar dari peringatan yang dihasilkan diikuti oleh kejadian tsunami
kurang dari satu meter dengan kerusakan yang tidak terlalu signifikan. Hanya dua tsunami yang
dihasilkan setelah peringatan dini memiliki ketinggian lebih dari satu meter dengan tingkat
kerusakan yang berarti. Kedua tsunami yang dimaksud adalah kejadian tsunami Mentawai
pada 25 Oktober 2010, dan tsunami Palu-Donggala pada 28 September 2018.
Pada 28 September 2018 gempa terjadi di Sulawesi Tengah dengan magnitude
7.4 pada pukul 18:02 WITA, gempa tersebut diikuti oleh tsunami dan lukuifaksi yang
mematikan. Gempa utama kemudian diikuti oleh gempa susulan termasuk gempa pada
pukul 13.00 keesokan harinya. Perkiraan terdapat 3,879 meninggal di Kota Palu. Selebihnya
1,252 orang meninggal akibat tsunami yang terjadi bersamaan dengan peristiwa tersebut.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan baik pada pemangku kebijakan nasional maupun ahli
di tingkat internasional termasuk media massa yang mempertanyakan apakah InaTEWS
gagal menyampaikan peringatan dini bagi masyarakat yang langsung terdampak?
Menghadapi kritik ini, badan penyelenggara InaTEWS yaitu BMKG (Badan
Metereologi, Klimatologi dan Geofisika) menyatakan bahwa pada 28 September 2018
seluruh pentunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan telah diikuti dengan seksama dan tidak
ada kesalahan teknis maupun sumberdaya manusia terkait penyampaian peringatan dini
tsunami di Palu.
Pernyataan BMKG ini didukung oleh anggota Jerman – Indonesia Tsunami Early
Warning System, yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh BMKG kepada
BNPB, pemerintah daerah, media dan kelompok masyarakat yang menghadapi risiko bencana
tersampaikan dengan baik dan tidak ditemukan permasalahan kesalahan transmisi informasi.
Pernyataan ini kemudian menimbulkan perhatian terhadap alokasi dana pemerintah lokal
serta komitmen mereka terhadap sistem peringatan dini. Pernyataan yang disampaikan
oleh BMKG menggarisbawahi bahwa respon masyarakat terhadap peringatan dini yang
dikeluarkan oleh BMKG berada diluar kewenangannya, BMKG bertanggung jawab kepada
deteksi, interpretasi dan diseminasi data geofisik; sedangkan di tingkat downstream terkait aksi
dalam menanggapi peringatan dini adalah tanggung jawab pemerintah lokal.
Studi kasus ini kemudian mengkaji efektivitas InaTEWS pada tingkatan downstream,
dengan tujuan untuk memahami respon masyarakat pada saat gempa dan tsunami 28
September 2018. Kajian ini menemukan bahwa bulletin peringatan yang diterbitkan oleh
InaTEWS tidak tersampaikan kepada masyarakat teluk Palu. Hal tersebut kemudian ditelaah
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dan ditemukan tujuh permasalahan penting yang menyebabkan situasi tersebut.
1. Keterbatasan sistem peringatan dini tsunami yang bertumpu pada teknologi
Filosofi sistem peringatan dini adalah menyediakan waktu yang cukup bagi masyarakat
dengan risiko bencana untuk menyelamatkan diri dari dampak bencana. Rentang waktu
ini diistilahkan sebagai “golden time”. Semakin lama golden time, maka peringatan dini akan
semakin efektif. Pada kasus tsunami Palu, BMKG telah mampu menerbitkan peringatan dini
tsunami lima menit pasca gempa. Hal tersebut telah sesuai dengan petunjuk teknis, namun
tsunami melanda kota lebih cepat dari perkiraan.
Sebagai tambahan, BMKG telah menghitung ketinggian gelombang, saat itu
diperoleh bahwa gelombang lebih rendah daripada kejadian. Variasi tinggi gelombang
kemudian disimpulkan sebagai akibat longsoran bawah laut yang kemudian menyebabkan
gelombang tsunami. Namun demikian, pemodelan yang selama ini digunakan belum
memperkirakan longsoran bawah laut sebagai skenario pemicu tsunami.
Meskipun BMKG dapat menyusun model tsunami yang dipicu longsor bawah
laut dan mengeluarkan peringatan dini kurang dari lima menit, “golden time” yang akan
diperoleh masyarakat berisiko akan tetap terlalu pendek untuk penyelamatan diri. Kondisi
ini menujukkan InaTEWS memiliki keterbatasan bila dilihat dari tsunami dengan pemicu
jarak dekat (near-source tsunami) dengan kategori waktu sampai ke lokasi risiko kurang dari 10
menit. Sistem InaTEWS akan lebih efektif untuk tsunami yang dipicu gempa bumi pada
zona subduksi dengan rata-rata waktu landaan 20 menit atau lebih pasca gempa. Sebagai
pendukung , beberapa studi terdahulu mengidentifikasi empat tsunami yang terjadi di Teluk
Palu (1927, 1938, 1968 and 1996) diduga memiliki episentrum dekat dengan pesisir dengan
waktu tiba yang cepat. Belajar dari situasi ini, akibat yang muncul adalah jika masyarakat
menunggu terbitnya peringatan dini diterbitkan oleh pihak berwenang sebelum evakuasi,
maka kegagalan untuk menyelamatkan jiwa berpeluang lebih besar.
Tsunami yang tiba di pesisir kurang dari 10 menit seperti yang terjadi di teluk Palu,
juga terjadi di wilayah lain di Indonesia. Termasuk yang terjadi di Simelue tahun 1907 dan
Mentawai tahun 2010, Flores Utara 1992, Utara Bali tahun 1815 and 1917, Lombok Utara
1856, dan Bima pada 1818, 1820, dan 1836. Hampir seluruh Sulawesi dan Kepulauan Maluku,
Maluku Utara dan Papua Barat mencatat tsunami yang mencapai pesisir kurang daro 10 menit.
2. Kegagalan rantai administrasi sistem peringatan dini
Isu yang signifikan adalah kegagalan sistem peringatan dini untuk dapat mencapai
kelompok masyarakat berisiko. Hal ini tergambar dari kurang cakapnya dukungan proses
administrasi. Terutama jumalah badan dan lembaga di tingkat daerah yang terlalu banyak
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terlibat dalam rantai peringatan dini. Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2008 dalam
Manajemen Bencana menunjuk BMKG sebagai otoritas penerbit peringatan tsunami
(komponen upstream), sementara perintah evakuasi adalah bagian dari pemerintah daerah
(komponen downstream) otoritas tersebut termasuk mengaktifkan sirine peringatan. Melalui
prosedur ini, system peringatan dini tsunami oleh BMKG dikomunikasikan kepada Komando
Pengendalian (Kodal) untuk memperoleh persetujuan sebelum disampaikan kepada masyarakat.
Sedangkan didalamnya Kodal sendiri terdiri dari Gubernur, Pangdam dan Kapolda.
Untuk mendudukkan semua pihak dalam satu pertemuan dan sepakat terhadap keputusan
penerbitan peringatan dini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Proses administrasi yang
panjang ini menghabiskan “golden time” yang seharusnya dapat menyelamatkan warga. Dalam
sepuluh tahun terakhir sejak dibentuknya manajemen sistem peringatan dini tsunami, tidak
ada satupun pemerintah daerah yang mampu mengambil keputusan dengan ringkas dan
efektif setelah BMKG mengeluarkan peringatan.
Pada segi teknis, rantai peringatan dini juga sering terputus akibat matinya aliran
listrik dan terputusnya jaringan komunikasi. Kedua permasalah ini dialami oleh Palu
pada tahun 2018. Pemutusan sambungan listrik sesaat setelah gempa sementara UPS dan
cadangan tenaga di Pusdalop BPBD Kota Palu tidak berfungsi dan ini sehausnya menjadi
tanggung jawab pemerintah lokal.
Selain itu, peringatan dini dari BMKG tidak diterima akibat kegagalan
jaringan komunikasi. Lemahnya kapasitas pemerintah lokal dan BPBD setempat dalam
mengoperasikan satu-satunya sirine dalam kota serta kegagalan pesan singkat (SMS)
menjangkau warga menyebabkan evakuasi berdasar informasi resmi tidak berlangsung.
3. Sistem peringatan dini Tsunami membentuk situasi aman yang ‘palsu’
Warga yang menunda evakuasi dan menunggu sirine tsunami diaktifkan pada
28 September 2018 kehilangan ‘golden time' dan gagal menyelamatkan diri. Sayangnya
mereka adalah warga yang terlibat pada tsunami driil termasuk yang memperoleh informasi
tentang keberadaan InaTEWS. Sehingga kelompok ini menasumsikan bahwa evakuasi
akan dilakukan setelah sirine terdengar. Akan tetapi mereka tidak mengetahui bahwa sirine
tsunami Kota Palu gagal memberi peringatan pasca gempa.
Temuan yang sama juga didapati di Kecamatan Tipo, yang menunggu berbunyinya
sirine dan pesan pendek. Kesalahpahman tejadi karena informasi yang diterima oleh
masyarakat bahwa ada tower sirine yang diperbaiki dianggap sebagai menara sirine tsunami.
Padahal, menara yang berada di dekat komunitas tersebut adalah menara komunikasi operator
selular. Tanggal 28 September 2018, warga menunggu sirine dari menara tersebut sebelum
memutuskan evakuasi, dan terlambat menyelamatkan diri karena kesalahpahaman.
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Perasaan aman yang ‘palsu’ ini juga muncul kembali di Desa Labean, dimana warga
kembali ke permukiman 2,5 jam pasca gempa pertama akibat adanya pesan pendek yang
menyatakan tidak ada potensi tsunami. Namun, setibanya mereka kembali ke permukiman
tsunami menerjang permukiman. Hal ini diakibatkan pesan singkat yang terlambat sampai
ke warga yang berkibat sangat fatal.
4. Evakuasi mandiri adalah kunci keselamatan
Meskipun tsunami di teluk Palu terjadi tanpa peringatan dan banyak orang mampu
menyelamatkan diri, kebanyakan dari penyintas tinggal di wilayah pantai dan mengalami
gempa secara langsung. Mereka adalah masyarakat yang telah mengalami tsunami
sebelumnya, dimana saat mengalami guncangan keras harus langsung meninggalkan pesisir
seperti warga Pesisir Donggala Barat.
Kebanyakan dari penyintas menelaah tanda – tanda alam. Beberapa menyatakan mendegar
semacam ledakan dan perubahan tinggi muka air laut sesaat setelah gempa. Warga lain sperti
yang tinggal di Desa Loli Saluran mengamati semacam air mendidih muncul di retakan
permukaan tanah pasca gempa. Mereka juga melihat hewan yang menjauhi pesisir pasca
guncangan sehingga tanda-tanda tersebut memperkuat keputusan menyelamatkan diri.
Tanda-tanda seperti yang diamati warga sangat efektif mendukung proses evakuasi
namun demikian akan menjadi permasalahan bila gempa terjadi malam hari atau hari
telah gelap. Warga akan sulit mengidentifikasi tanda alam seperti diatas. Secara kultural
masyarakat perdesaan cenderung akan kembal ke rumah ketika hari mulai senja dan anakanak akan mulai tidur ketika matahari tenggelam. Akan sulit bagi mereka melihat tanda
tersebut. Sehingga penting untuk memberi informasi dan pendidikan bahwa gempa yang
kuat adalah tanda utama untuk evakuasi ke tempat yang lebih tinggi tanpa harus menunggu
perintah resmi dari pemerintah.
5. Pentingnya rute evakuasi yang lapang dan tanpa halagan di sekitar pesisir
Ketika “golden time” pendek seperti yang terjadi di Teluk Palu lokasi dan jalur evakuasi menjadi
penting. Di Donggala, terdapat akases yang mudah disekitar desa menuju perbukitan namun
di Desa Labean misalnya, masyarakat harus melintasi parit untuk menyelamatkan diri
ke tempat yang lebih tinggi. Rute evakuasi tidak memiliki akses langsung dari pesisir ke
penampungan sementara. Pantai Talise di Kota Palu mengalami kesulitan evakuasi karena
pantai terhalang bangunan dan dinding permukiman. Para penyintas harus melompat pagar
sehingga wanita dan anak-anak terjebak dan gagal menyelamatkan diri.
6. Pentingnya pengalaman dan pengetahuan lokal
Sebagian besar warga di Barat Pesisir Donggala mengetahui gempa pada September 2018
sebagai bahaya dan perlu melakukan evakuasi mandiri. Mereka belajar dari gempa tahun
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1968 tiga gelombang tsunami menyebabkan jatunhya korban begitu juga warga Desa Labean
yang memiliki pengetahuan akan situasi yang sama dengan sebutan istilah lembotalu atau
bombatalu, sebuah istilah lokal yang berarti tiga gelombang. Pengingat pengetahuan lokal
ini diperkuat juga dengan pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bagi warga. Hasilnya
masyarakat menginternaliasi pengetahuan sejarah tsunami dan risiko bencana pada
komunitas dan mampu melakukan penyelamatan diri.
Hal ini sangat berbeda dengan situasi di Palu. Warga Palu menganggap Palu aman
dari Tsunami karena topografi Teluk Palu dianggap mampu melindungi dari Tsunami.
Pengetahuan yang kurang tepat ini tersebar sejak gempa 2005 dimana warga yang
menyelamatkan diri di tempat lebih tinggi menganggap tsunami tidak akan mencapai pesisir
kota Palu. Meskipun ada informasi yang diturunkan melalui orang tua mengenai kejadian
tsunami tahun 1938 mereka menganggap kejadian tersebut tidak akan terulang kembali.
Hanya sebagian kecil penyintas yang saat ini hidup dan pendidikan kebencanaan di wilayah
ini belum terlalu kuat. Situasi ini mengingatkan bahwa pengetahuan lokal adalah suatu
proses yang dinamis dan cepat berubah. Sehingga penting untuk terus mengedukasi dan
memperbaharui pengetahuan untuk kesiapsiagaan menghadapi tsunami.
7. Pendidikan kesiapsiagaan harus berdasar karakteristik ancaman di tingkat local
Sebagian besar pengetahuan yang diterima komunitas di Palu dan Donggala melalui
kelompok pendidikan kebencanaan dari luar berdasarkan karakteristik tsunami di Aceh
tahun 2004. Mereka memperoleh pengetahuan bahwa tsunami diawali oleh tanda seperti
surutnya air laut dengan waktu sampai ke pesisir 20-30 menit pasca gempa. Warga diminta
untuk melihat muka air laut di pesisir untuk memastikan tanda-tanda tersbut sebelum
evakuasi.
Belajar dari tsunami Teluk Palu tahun 2018, tsunami tidak selalu diawali dengan
surutnya air laut. Apalagi yang terjadi adalah tsunami tiba kurang dari 5 menit pasca gempa.
Pelajaran ini menunjukkan karakteristik tsunami yang bervariasi antar lokasi sehingga perlu
untuk memberikan infromasi dan pendidikan berdasarkan situasi lapangan dan kondisi
ancaman di tingkat lokal.
Kesimpulan dan rekomendasi
Temuan ini menggarisbawahi kegagalan sistem peringatan dini tsunami dan
intervensi pemerintah untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat di Teluk Palu akibat
pendekatan teknokratik terpusat, dan cenderung meninggalkan aspek sosial. Melalui
pendekatan yang saat ini dipraktikkan, masyarakat dibuat bergantung kepada strategi
intervensi dan menjadi pasif menunggu perintah resmi untuk evakuasi seperti sirine tsunami
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yang tidak berada dilokasi yang tepat. Temuan ini memperkuat kajian sebeumnya di wilayah
lain dimana sistem peringatan dini harus berdasar pada kebutuhan masyarakat, dimana
penguatan kapasitas individu menjadi titik tolak utama. Masyarakat dan individu didukung
dan dilatih untuk menemukenali ancaman dan mampu mengambil keputusan berdasarkan
ancaman tersebut. Sehingga kajian ini merekomendasikan agar Indonesia mengalih guna
sistem peringatan dini tsunami menjadi pendekatan people-centered dengan meningkatkan
resiliensi masyarakat.
Masyarakat perlu diyakinkan bahwa ketika merasakan guncangan gempa harus
langsung menyelamatkan diri dari pesisir. Informasi ini harus terus menerus menjadi bagian
pendidikan publik. Pengetahuan lokal mengenai tsunami terdahulu juga penting dijadikan
sebagai bagian dari pendidikan, diproduksi yang sebagai bagian dari pengetahuan baik
pendidikan formal maupun non-formal. Tanda-tanda alam juga perlu kembali diperingatkan
sebagai bagian penting dari penyelamatan diri seperti tingkah laku hewan yang menjauhi
pesisir. Proses evakuasi mandiri juga perlu didukung dengan jalur evakuasi yang bebas
halangan menuju penampungan sementara yang menjauhi pesisir.
Meskipun evakuasi mandiri merupakan pilihan yang paling sesuai, model ini juga
memiliki keterbatasan, terutama ketika menghadapi tsunami yang episentrumnya bukan di
wilayah tersebut. Seperti yang terjadi di Jayapura, Papua tahun 2011. Keberadaan teknologi
dan instrument peringatan dini tsunami memang penting, namun meningkatkan aspek
instutusi InaTEWS juga perlu dilakukan. Terlebih dengan rantai administrasi yang saat ini
terlalu rumit. Berdasar temuan kajian ini maka rekomendasi yang diberikan sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan kaji ulang Peraturan Pemerintah No 21 2008 terutama Pasal 18 mengenai
keputusan pemerintah daerah
2. Penyederhanaan struktur birokrasi dan proses diseminasi peringatan tsunami perlu
dilakukan
3. BMKG dan KPI yang saat ini mendukung proses diseminasi 5 menit perlu ditinjau
kembali struktur birokrasinya sehingga proses penyampaian ke masyarakat berisiko
dapat dilakukan.
4. Model Ina TEWS perlu direvisi disesuaikan dengan parameter yang sesuai dengan
kondisi Indonesia khususnya wilayah yang dekat dengan sumber tsunami terutama nearsource tsunami.
5. Dekrit presiden terkait Sistem Nasional Sistem Peringatan Dini Multi Hazard sedang
disusun ketika laporan studi ini ditulis. Tujuannya untuk peringatan dini dan menyelamatkan
jiwa secepatnya belum melibatkan komponen evakuasi mandiri. Dalam kerangka kerja ini
evakuasi mandiri perlu dimasukkan untuk memperkuat teknologi dan struktur peringatan
dini.
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1. PENDAHULUAN
1.1 Mempertanyakan Peringatan Dini Tsunami Indonesia
Sebanyak 3.879 orang meninggal dunia akibat gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang
melanda Kota Palu, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu. Dari jumlah korban
ini, 1.252 orang di antaranya diduga meninggal dunia karena tsunami.1 Ribuan korban jiwa
ini menambah panjang dampak mematikan bencana geologi, khususnya gempa bumi dan
tsunami, yang berulangkali melanda Indonesia.
Setelah gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 yang menewaskan 160.000 jiwa di Indonesia,
berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi risiko tsunami. Salah satunya adalah
dengan membangun Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (Indonesian Tsunami Early
Warning System/InaTEWS). Sistem ini kompleks dan membutuhkan sinergi antara lembaga
dan kementerian. Dalam pembangunannya sistem ini didukung oleh sejumlah negara,
dengan penyumbang dana dan sumber daya terbesar dari Pemerintah Jerman. Banyak
perubahan serta perkembangan sejak sistem ini dibangun, di antaranya adalah kemampuan
Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk menerbitkan peringatan dini
tsunami dalam waktu 5 menit atau kurang.
Sejak diluncurkan pada tanggal 11 November 2008, InaTEWS telah diuji oleh 22 kejadian
gempa, dua di antaranya memiliki kekuatan besar dan berdampak signifikan, yaitu tsunami
Mentawai 2010 (dengan korban lebih dari 500 jiwa2 ) dan tsunami Teluk Palu 2018 (dengan

InaTEWS has issued 20 event, and no tsunami 6 events

Gambar 1 : Kejadian nyata gempa dan tsunami dalam 10 tahun terakhir yang memicu terbitnya
Berita Peringatan Dini Tsunami Indonesia oleh BMKG.
1.
2.

Taksiran jumlah korban tsunami ini didaparkan dari data Bappeda Kota Palu, 11 Januari, 2019.
Menurut Data Informasi Bencana Indonesia, korban jiwa tsunami Mentawai tercatat sejumlah 503 orang. Data ini bisa diakses di https:/
bnpb.cloud/dibi/laporan5
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korban mencapai ribuan jiwa). Dan dua yang lain berupa tsunami kiriman, yaitu dari Jepang
11 Maret 2011 (dengan korban 1 jiwa di Papua) dan Chile 2012.
Besarnya korban jiwa di Teluk Palu telah memicu polemik dan kritik terhadap efektivitas
InaTEWS. Berbagai media nasional maupun internasional, mengritik sistem InaTEWS
yang dinilai tidak bekerja optimal sehingga gagal memberikan peringatan dini kepada
masyarakat di daerah terdampak.3 Menghadapi kritik ini, BMKG selaku pelaksana
operasional InaTEWS menyatakan bahwa sebenarnya sistem peringatan dini telah berjalan
baik. Disebutkan, BMKG dalam memberikan pelayanan informasi gempa bumi dan
peringatan dini tsunami, telah mengikuti prosedur standar operasi (SOP) yang ditetapkan.
Tidak ada kesalahan keputusan manusia maupun perangkat (human error dan instrument error)
oleh BMKG dalam menerbitkan peringatan dini tsunami di Palu.4
Pernyataan BMKG ini sejalan dengan penjelasan Harald Spahn dan Jörn Lauterjung dari
German-Indonesian Tsunami Early Warning System di salah satu media, bahwa bahwa peringatan
dini telah diteruskan BMKG ke BNPB dan Pemerintah Daerah serta masyarakat, dan sejauh ini
tidak ada masalah dengan sistem diseminasi peringatan dini tsunami. Lauterjung dan Spahn
lebih menyalahkan lemahnya kapasitas pemerintah daerah, penganggaran dan komitmen
politik. Pada dasarnya, artikel ini ingin menyampaikan argumen bahwa permasalahan ada
pada tatanan ‘downstream’ atau hilir dari InaTEWS, yaitu dari titik diterbitkannya peringatan
dini, hingga pada keputusan pemerintah daerah dan kemampuan masyarakat merespons.5
Pernyataan BMKG dan Spahn ini memicu polemik dengan akademisi di Indonesia.
Misalnya, Eko Yulianto6, menyatakan bahwa sistem peringatan dini tsunami telah gagal.
Serangkaian kejadian yang telah dilewati dalam 10 tahun terakhir, terutama setelah tsunami

Gambar 2 : Artikel berita di media dalam dan luar negeri mengenai polemik efektifitas sistem peringatan dini
tsunami Indonesia, dari berbagai sumber.
3.

4.

5.

6.

Kritik terhadap InaTEWS ini misalnya ditulis nytimes.com edisi 2 Oktober 2018 dengan judul, ” What Went Wrong With Indonesia’s Tsunami
Early Warning System.” Berita ini bisa diakses di: https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/02/world/asia/indonesia-tsunami-earlywarning-system.html. Kritik juga disampaikan Reuter.Com pada 7 Oktober 2018 yang menulis, ” No siren, no warning: Indonesians caught
unawares by devastating tsunami.” Berita ini bisa diakses di: https://www.reuters.com/article/us-indonesia-quake-warnings/no-siren-nowarning-indonesians-caught-unawares-by-devastating-tsunami-idUSKCN1MH048
Kepala Pusat Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Daryono, menuliskan kesuksesan InaTEWS ini di kolom
opini harian Kompas pada 13 Oktober 2018 berjudul, "Peringatan Dini Tsunami Tidak Gagal."
Opini Harald Spahn dan Jörn Lauterjung ini bisa dibaca di The Jakarta Post edisi 4 Oktober 2018 dengan judul InaTEWS: About more than
technology. Tulisan juga bisa diakses di: https://www.thejakartapost.com/academia/2018/10/04/inatews-about-more-than-technology.
html
Koran Kompas tanggal 23 Oktober 2018, halaman 7. Judulnya ‘Bola Panas Peringatan Dini’.
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Teluk Palu, menuntut kita untuk melihat InaTEWS secara lebih kritis dalam rangka mencari
jawaban untuk memperbaiki kekurangan dari sistem yang ada.
Kajian ini berupaya melihat efektivitas sistem peringatan dini di Indonesia, terutama
untuk menghadapi mekanisme rumit dari gejala alam yang membangkitkan tsunami
(complex tsunamigenic), dengan menggunakan kasus tsunami yang melanda Teluk Palu pada
28 September 2018 lalu. Kajian lebih difokuskan pada aspek downstream, yaitu untuk
memahami respon masyarakat saat gempa dan tsunami, yang selama ini sering menjadi
tumpuan kesalahan dari tidak berjalannya sistem. Berikutnya, dari data ini, kami ingin
mendiskusikan sistem peringatan dini tsunami yang bisa menyelamatkan masyarakat.
Beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan adalah : Bagaimana sistem peringatan
dini tsunami bekerja hingga level downstream dalam kejadian bencana di
Teluk Palu? Kenapa sistem peringatan dini tsunami tidak bisa menyelamatkan
jiwa di Teluk Palu? Bagaimana sistem peringatan dini yang lebih efektif sesuai
dengan kompleksitas sumber ancaman dan dinamika sosial masyarakat di
Indonesia?
1.2 Metodologi dan Lokasi Kajian
Kajian ini menggunakan pendekatan grounded research dari perspektif ilmu sosial/sosiologi,
yaitu metodologi penelitian kualitatif yang menekankan penemuan teori atau konsep-konsep
dengan proses induktif berdasarkan data-data empirik yang ditemukan di lapangan. Dengan
pendekatan ini, maka upaya untuk mengkonstruksi teori atau kategori dilakukan dengan
proses analisis dan abstraksi atas data-data dari hasil wawancara dan observasi terhadap
masyarakat yang menjadi subyek studi.
Dalam penelitian grounded theory, peneliti
dituntut terlibat langsung dengan dunia
yang diteliti. Dalam kajian ini, tim peneliti
melakukan wawancara terhadap 55 warga
masyarakat di daerah terdampak gempa dan
tsunami, yaitu di sepanjang Teluk Palu dan
Pantai Barat Donggala. Penuturan mereka
bisa memberikan gambaran mengenai
kondisi nyata di lapangan, termasuk
mengenai bagaimana pemahaman mereka
terhadap produk Peringatan Dini Tsunami
Indonesia (InaTEWS). Deskripsi dan narasi
dari para penyintas ini juga bisa menjelaskan
Foto 1 : Wawancara dan pengamatan lapangan, doc. Ardito M. Kodijat, 2018.
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alasan dibalik sikap mereka dalam merespon detik-detik bencana. Selain itu, kami juga
mewawancarai para pihak yang terlibat dalam pengoperasian sistem peringatan dini
tsunami, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Peneliti juga melakukan sejumlah diskusi
kelompok terfokus (focused group discussions) untuk memverifikasi temuan dan memperkaya
data, termasuk dengan ilmuwan serta praktisi pengurangan risiko bencana di Palu dan
Donggala. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada 7 - 15 November 2018 dan pada
18 - 24 Desember 2018. Berikut ini daftar narasumber dalam kajian ini bisa dilihat dalam
lampiran. Sedangkan lokasi penelitian meliputi lembaga terkait di Jakarta, di Kota Palu dan
Kabupaten Donggala, serta masyarakat di sejumlah kelurahan dan organisasi di Kota Palu
dan sejumlah desa di sepanjang pantai Donggala dan teluk Palu.
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Jakarta Pusat BMKG (1 & 2)

Desa Wani (3)
Desa Labean (4-5, 8-11)
Desa Sirenja (6)
Desa Alindau (7)
Desa Batusuya (12-15)
BPBD Donggala (16-20)
Desa Tanjung Batu (16-20)
Desa Loli Saluran
(23-24 & 27-28)

KAB.
DONGGALA

KAB.
DONGGALA

KOTA PALU

Desa Lere (29-31)
Jalan Undata (32-34)
Kota Palu (35)
Desa Tipo (36-45)
Desa Talise (46-51)
Palu Sport Center (52-54)
TVRI Palu (55-60)
BMKG Palu (61-63)
BPBD Kota Palu (64-66)
Univ. Tadulako (67-68)
Jambata (69)
Palu Art Community (70)

Batas Kabupaten
Titik Lokasi
Gambar 3 : Titik lokasi pengambilan data dan wawancara informan.
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2. KONTEKS KAJIAN
2.1 Teluk Palu Sebelum Bencana
2.1.1 Sejarah Tsunami
Kawasan Teluk Palu dan Selat Makassar memiliki sejarah panjang gempa dan tsunami.
Sebelum tsunami melanda pada 28 September 2018 lalu, dalam 200 tahun terakhir kawasan
ini pernah mengalami 18 kali tsunami. Sebanyak 14 tsunami terjadi antara tahun 1820 dan
1982 (Soloviev and Go, 1984). Sedangkan sejak 1900-an hingga tahun 2001 tsunami pernah
melanda Teluk Palu pada 1927, 1938, 1967, 1968, 1969, 1984, dan 1996.

Gambar 4 : Pusat gempa pemicu tsunami di sekitar Teluk Palu sebelum 2018.
Sumber: Diadopsi dari Pelinovsky, 1997.

Dari semua kejadian tsunami ini, tiga di antaranya dipicu oleh gempa dari sesar Palu-Koro,
yaitu pada 1927, 1968, dan 1996 (Pelinovsky, 1997; Prasetya, 2001). Tsunami yang melanda
Teluk Palu pada 1 Desember 1927 dipicu oleh gempa berkekuatan M 6,3 dengan koordinat
0,5 LS dan 119,5 BT. Disebutkan, tinggi gelombang tsunami mencapai 15 meter (Prasetya,
2001). Gempa dan tsunami menimbulkan kerusakan parah di Kota Palu dan Biromaru. Di
Palu tiga kios besar di pasar hancur, dan banyak lagi rusak berat. Jalan utama menuju pasar
rusak berat dan beberapa bagian jalan turun setengah meter. Kantor Pemerintah Daerah

6

Peringatan Dini yang Menyelamatkan Jiwa

BAB 2. Konteks Kajian

Donggala juga roboh sebagian. Kejadian ini kemungkinan melahirkan narasi lokal tentang
adanya "air laut berdiri" di Teluk Palu (Abdullah, 2017).
Sedangkan gempa bumi dan Tsunami Tambu pada 14 Agustus 1968 merupakan gempa
bumi kuat yang bersumber di lepas pantai bagian barat laut Sulawesi. Akibat gempa bumi
tersebut, di Teluk Tambu, antara Tambu dan Sabang, terjadi fenomena air surut hingga kirakira 3 meter dan selanjutnya terjadi hempasan gelombang tsunami. Pada beberapa tebing
terjadi longsoran dan terjadi retakan tanah yang disertai munculnya pancaran air panas.
Di Daerah Sabang dilaporkan bahwa tsunami datang dengan suara gemuruh. Tsunami
tersebut juga menerjang daerah di sepanjang pantai Palu. Ketinggian gelombang tsunami
mencapai 10 meter dan limpasan tsunami ke daratan mencapai 500 meter dari garis pantai.
Daerah yang mengalami kerusakan paling parah adalah kawasan Mapaga (Kabupaten
Donggala). Di tempat ini ditemukan 160 orang meninggal dan 40 orang dinyatakan hilang,
serta 58 orang luka parah. Para saksi mata menyebutkan, gelombang tsunami terjadi tiga
kali. Hal inilah yang kemudian melahirkan istilah lokal bombatalu atau lembotalu, yang
berarti gelombang tiga kali.
Tsunami pada 1 Januari 1996 dipicu oleh gempa berkekuatan M 7,8 pada sore hari, sekitar
pukul 16.05 waktu setempat. Pusat gempa ini berjarak sekitar 180 km sebelah utara Kota
Palu. Tinggi tsunami mencapai 2-4 meter yang menyebabkan 9 orang tewas dan 63 orang
terluka. Disebutkan, gelombang tsunami ini datang sekitar 5 menit setelah gempa, sehingga
walaupun gelombangnya tidak terlalu tinggi, telah menimbulkan banyak kerusakan. Saksi
mata menyebutkan, gelombang tsunami datang tiga kali dengan jarak masing-masing 1-3
menit (Pelinovsky, 1997). Kerusakan parah terutama terjadi di Desa Bangkir, Toli-Toli,
Tonggolobibi, dan Palu. Gempa bumi ini juga memicu tsunami dengan ketinggian ratarata 2 meter dengan limpasan air laut ke daratan sejauh 400 meter. Hanya saja dari semua
kejadian tersebut tidak tercatat dengan baik waktu kedatangan tsunami, yang pada umumnya
kurang dari 10 menit.

Gambar 5 : Kompas, Rabu, 21 Agustus 1968. Halaman 1.
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2.1.2 Kesiapsiagaan yang Dilakukan
Dengan sejarah panjang tsunami yang pernah melanda kawasan ini, Kota Palu dan Donggala
telah dipetakan sebagai daerah dengan kerentanan tsunami kategori sedang hingga tinggi.
Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Palu 2016 - 2020 menyebutkan, dari 8 kecamatan
di Kota Palu, sebanyak 7 kecamatan di antaranya berada di zona bencana tsunami dengan
kategori tinggi dan hanya 1 kecamatan dengan kategori kerentanan rendah. Sedangkan total
luas daerah yang berada dalam bahaya tsunami mencapai 1.785 hektar.7
Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Donggala 2016-2020, menyebutkan 14
kecamatan di kabupaten ini memiliki kerentanan tsunami kategori tinggi dengan luasan
wilayah berpotensi terdampak mencapai 5.846 ha.8 Sekalipun demikian, dalam dua
dokumen ini juga disebutkan bahwa tsunami belum pernah terjadi di Kota Palu maupun di
Kabupaten Donggala.9 Kedua dokumen tersebut mencerminkan minimnya referensi sejarah
bencana yang menjadi referensi kebijakan pengurangan risiko bencana, padahal banyak
kajian ilmiah dan data-data historis telah menyebutkan bahwa tsunami telah berulangkali
terjadi di kawasan ini.
Selain dokumen Kajian Risiko Bencana, Kota Palu sebenarnya telah memiliki rencana
kedaruratan (rencana kontijensi) menghadapi gempa bumi dan tsunami yang ditandatangani
Walikota Palu pada tahun 2012. Dalam dokumen ini disebutkan, pergerakan patahan utama
Palu–Koro berpotensi menyebabkan terjadinya gelombang tsunami di sekitar Kota Palu.
Maka, skenario yang akan disusun adalah kejadian gempa bumi dengan episentrum di
lempeng Palu–Koro (posisi 0.61 Lintang Selatan, 119.49 Bujur Timur) berkekuatan M 7,4,
kedalaman 10 Km, dengan durasi gempa 40 detik dan tsunami akan menyerang Teluk Palu
dalam 15 menit.

Foto 2 : Perhelatan tsunami drill nasional Kota Palu 2012, doc: Muhammad Ayyub.
7.

8.
9.

Dokumen ini bisa diakses di http://inarisk.bnpb.go.id/pdf/SULAWESI%20TENGAH/Dokumen%20KRB%20KOTA%20PALU_final%20draft.
pdf
Dokumen ini bisa diakses di: http://inarisk.bnpb.go.id/pdf/SULAWESI%20TENGAH/Dokumen%20KRB%20DONGGALA_final%20draft.pdf
Ibid
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Dengan mengacu pada Rencana Kontijensi ini, Kota Palu juga menyelenggarakan perhelatan
Gladi Nasional Penanggulangan Bencana Tsunami. Kegiatan itu diselenggarakan oleh
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan pelbagai mata acara: diskusidiskusi topik kebencanaan, pameran, dan pemutaran film, hingga simulasi menghadapi
tsunami. Pelatihan bagi masyarakat juga disiapkan. Masyarakat yang hadir dalam pelatihan
tiga hari ini kemudian didaulat menjadi KSB atau Kelompok Siaga Bencana masing-masing
kelurahan.
Dalam pelatihan tersebut, warga mendapatkan instruksi untuk mengikuti tsunami drill.
Sebagian kelurahan mengikuti kegiatan evakuasi mandiri beberapa hari sebelumnya yang
difasilitasi oleh konsorsium organisasi non pemerintah. Dalam skenario, ibu-ibu, anak-anak,
lansia dan ibu hamil diangkut oleh kendaraan mobil atau motor. Sirene dibunyikan sebagai
penanda gempa, dan waktunya lari untuk menyelamatkan diri ke tempat aman. Namun
saat kejadian, skenario yang diajarkan tidak berjalan. Sebagian masyarakat masih ingat apa
yang dilakukan saat gladi tersebut, yang sebagian besar mirip dramatisasi kejadian gempa
ketimbang latihan kesiapsiagaan,
”...anu, dikasih contoh kalau cara waktu gempa toh, seperti kita menyapu dulu. Pas kita
menyapu ada gempa, jangan lari. Yang penting kita paniklah begini toh. Baru itu kita
jatuh, kan praktekkan begitu, jatuh. Ada yang sudah tatimbun anu, langsung ditolong
dibawa pigi tenda (47). Lalu lanjutnya, ‘...ada sudah keluarganya datang menangis,
ditangisi, baru begini saja kita, jangan ditangisi saya sebelum meninggal (tertawa). ...
Tiga hari kita dipraktekkan’.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu juga sudah sudah memiliki
WRS (Warning Receiver System), yaitu perangkat penerima informasi berita gempa bumi dan
tsunami dari BMKG. Melalui WRS ini mestinya didapat informasi wilayah mana yang
masuk dalam segmen peringatan WASPADA (ancaman gelombang 50 cm atau kurang),
AWAS (ancaman gelombang 50 cm hingga 3 meter), maupun SIAGA (ancaman gelombang
lebih dari 3 meter) pada saat berita Peringatan Dini Tsunami diterima. Selain itu, dalam
berita yang idealnya terkirim melalui WRS ini, disiapkan pula saran sebagai arahan evakuasi
tsunami yang diperlukan oleh pemerintah daerah.
Di Kota Palu juga telah terpasang sirene tsunami. Sirene ini dibangun BMKG pada tahun
2011. Ini merupakan satu-satunya sirene tsunami di Kota Palu, yang jika dibandingkan
dengan luasan kota dan garis pantai, jelas tidak mencukupi. Lokasi sirene ini sekiar 1,8
kilometer dari pantai, terletak di pusat kota. Masyarakat di sekitar area ini mengetahui tentang
sirene ini dan apa fungsinya. Sesuai mandat BMKG, setiap tanggal 26, sirene ini dibunyikan
untuk mengujinya. Beberapa informan yang ditemui mengatakan, sirene tsunami ini sudah
tidak pernah berbunyi lagi sejak beberapa bulan terakhir sebelum tsunami.
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Foto 3 : Sirine tsunami BMKG di Kota Palu.

Gambar 6 : Jarak sirine ke garis pantai. Diolah dari: Google
Map

Di beberapa lokasi di Palu sebenarnya juga sudah dibuat penanda untuk jalur evakuasi.
Namun, tidak semua orang menyadari fungsinya. Apalagi, tidak semua pernah mengikuti
pelatihan evakuasi.
"Iya, memang ada tulisan (jalur evakuasi). Jadi waktu itu saya pernah tanya mbak - di
rumahku kan banyak dipasang jalur evakuasi, terus titik kumpul itu ada di atas kan.
Saya pernah tanya sama yang pasang, pak ini jalur evakuasi apa? Kata dia ya kalau
ada bencana, lari saja, ikut jalur. Jadi tidak ada betul-betul dikumpulkan masyarakat
untuk diberikan petunjuk atau ada sosialisasi atau mungkin ada kayak seperti apa ya,
kalau misalkan ini begini, ini begini. Ya arahan-arahan yang mungkin lebih mendetail
itu nggak ada, nggak ada " (57).

Berbeda dengan di Palu, BPBD Kabupaten Donggala belum memiliki dokumen kontijensi
maupun WRS yang terhubung dengan BMKG. Mereka juga tidak memiliki sirene tsunami.
Sekalipun demikian, pada tahun 2008 beberapa daerah di Pantai Barat Donggala pernah
mendapatkan intervensi tentang kesiapsiagaan tsunami dari lembaga swadaya masyarakat
(LSM) lokal.
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2.2 Perjalanan Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia
Gempa bumi dan tsunami terbesar sepanjang sejarah modern dunia yang terjadi pada
tanggal 26 Desember 2004 telah mendorong lahirnya Sistem Peringatan Dini Tsunami
Indonesia. Pada saat itu, Indonesia masih belum memiliki sistem peringatan dini, sehingga
masyarakat di Aceh dan Nias sama sekali tak mendapatkan informasi dini tentang tsunami
untuk menyelamatkan diri, meskipun waktu tempuh tsunami sekitar 30 menit sebelum
mencapai pantai. Waktu 30 menit tersebut mestinya cukup bagi masyarakat Aceh maupun
Nias untuk menyelamatkan diri dan menjauhi pantai. Namun sebagian besar masyarakat
saat itu pun tidak memiliki pengetahuan maupun kesiapsiagaan dalam menghadapi tsunami.
Kemampuan BMKG (atau BMG saat itu) dalam menyimpulkan besaran gempa dan potensi
tsunami tidak kurang dari satu jam. Kapasitas deteksi Indonesia saat itu sangat lemah dan
tidak mungkin dapat menyelamatkan jiwa.
UNESCO menetapkan definisi tsunami lokal sebagai fenomena tsunami dari sumber
berjarak dekat, sekitar 100 km atau kurang dari garis pantai, atau dengan waktu tempuh
tsunami untuk menghantam garis pantai berselang waktu satu jam atau kurang. Tsunami
lokal ini dibangkitkan oleh gempabumi, tapi bisa juga dari longoran bawah laut, maupun
muntahan lava dari letusan gunung api. Di Indonesia, hampir seluruh kasus tsunami yang
dialami merupakan jenis tsunami lokal. Waktu tempuhnya bahkan bukan hanya 1 jam atau
kurang, melainkan jauh lebih cepat, hingga kurang dari 5 menit.

Foto 4 : Dampak gempa dan tsunami di Palu-Donggala, dok: Ardito M. Kodijat, 2018.
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Pada tahun 2005 dikembangkan inisiatif lintas kelembagaan di bawah koordinasi
Kementerian Riset dan Teknologi untuk membangun sistem peringatan dini tsunami.
Melalui Grand Design InaTEWS yang dikembangkan oleh sejumlah kementerian dan lembaga
serta perguruan tinggi, upaya pembangunan sistem dimulai dengan penekanan utama
pada aspek struktur (upstream). Aspek upstream ini dititik beratkan pada kapasitas deteksi
dan pemantauan yang berbasis teknologi dan perangkat pemantau, sistem pengambilan
keputusan otomatis (berdasarkan pemodelan komputasi matematis). Keluaran dari aspek
upstream ini adalah informasi atau berita peringatan dini tsunami yang dihasilkan dalam
waktu cepat, kurang dari 5 menit, untuk dapat didiseminasikan sesegera mungkin. Berbagai
negara turut memberikan bantuan, termasuk utamanya Pemerintah Jerman. Dalam
kerangka proyek GITEWS (German Indonesian Tsunami Warning System), InaTEWS
dibangun dengan perspektif komprehensif serta kompleks, yang disebut dengan istilah ‘endto-end’. Penekanan pada aspek downstream tiba belakangan, terutama di fase akhir proyek
GITEWS. Proses pembangunan sistem ‘end-to-end’ ini berlangsung dibawah legal formal
Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 21 Tahun
2006 (21/KEP/MENKO/KESRA/IX/2006) tentang Penunjukan Lembaga Pemerintah
sebagai Focal Point dan Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami
Indonesia. Pada tanggal 11 November 2008, IntaTEWS kemudian diluncurkan secara
resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.
Adapun posisi Kemenkokesra adalah sebagai Ketua Harian Badan Koordinasi Nasional
Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Payung hukum SK Kemenkokesra ini mampu
menggerakkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk beberapa perguruan tinggi
untuk komponen Operasional (Seismic Monitoring, Oceanographic Monitoring, Crustal Deformation
Monitoring) dengan sejumlah K/L yang tergabung dalam kelompok kerja ini, dan Operational
Centers yaitu Dart Buoy Center-BPPT, Tide Gauge Center-Bakosurtanal, GPS center-LAPAN, dan
National Tsunami Warning Center di bawah BMKG), Capacity Building (Ristek, LIPI beserta
sejumlah K/L yang tergabung dalam kelompok kerja ini), serta Mitigation, Emergency Response,
Rehabilitation and Reconstruction (LIPI, Ristek, Kemendagri, dan sejumlah K/L yang tergabung
dalam kelompok kerja ini).
Motivasi yang tercermin dari struktur SK ini adalah memberikan payung hukum dalam
koordinasi dan pengembangan InaTEWS baik di tingkat Dewan Penasihat (tingkat Menteri
dan Panglima TNI), Dewan Pengarah (setingkat Eselon 1) serta Tim Pelaksana (setingkat
Eselon 2).
Peringatan dini tsunami Indonesia (InaTEWS atau Indonesian Tsunami Early Warning
System) resmi diluncurkan pada 11 November 2018. Desain awalnya, sistem ini terdiri
dari perangkat pemantauan gempa, mekanisme pengambilan keputusan potensi tsunami,
penyebarluasan berita peringatan dini hingga kemampuan pemerintah daerah memberikan
arahan dan kemampuan masyarakat merespons dan menyelamatkan diri.
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Bagian hulu (struktur) terdiri dari perangkat pengamatan data seismik (seismograf/
seismometer) yang menjadi dasar atau input utama ketika terjadi gempa. Parameter gempa
yang tercatat akan dijadikan input untuk perangkat Decision Support System (DSS) dan akan
memberikan luaran berupa prediksi tsunami berdasarkan model yang di rujuk atau di-recall
dari basis data model tsunami yang disesuaikan dengan parameter gempa tercatat. Pada
bagian hulu ini kemudian dirancang perangkat yang berperan dalam mendeteksi perubahan
muka air atau tsunami seperti buoy, tide gauge dan GPS yang akan memberikan justifikasi,
konfirmasi dan pembaruan data untuk peringatan dini seandainya terjadi tsunami.
Di bagian hilir, terdapat komponen yang menjangkau publik melalui proses-proses diseminasi.
Diseminasi dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait dengan penggunaan perangkat
diseminasi berupa warning receiver system (atau perangkat penerima berita peringatan dini),
sirene tsunami dan perangkat pendukung lainnya yang dianggap sesuai dengan konteks dan
kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan itu, pelatihan dan edukasi diberikan, dan didukung
oleh pemahaman risiko seperti peta bahaya, risiko dan evakuasi. Maka luaran komponen hilir
ini akan mendorong evakuasi sebagai respon dari informasi peringatan dini yang diterima
dengan efisien, efektif dan sesuai dengan rencana evakuasi dan kontijensi.
Output dari sistem di bagian hulu adalah informasi parameter gempa dan informasi potensi
dan perkiraan tsunami berupa prediksi tinggi tsunami serta estimasi waktu kedatangan
tsunami dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu Siaga, Waspada, dan Awas. Dalam konteks ini
ada dua komponen penting dalam rantai peringatan di bagian hulu, pertama perangkat
pengukur parameter gempa (seismometer/seismograf) untuk mengeluarkan estimasi
kekuatan dan parameter gempa dari data pengukuran, serta kedua adalah basis data
pemodelan tsunami untuk memperkirakan potensi tsunami dari parameter gempa terukur.
Selama parameter gempa bisa diestimasi dengan akurat dalam waktu kurang dari 3 menit,
maka pre-calculated tsunami model yang ada di basis data tinggal di ‘recall’ atau dipanggil ulang
dengan parameter gempa yang telah terukur. Seluruh informasi gempa (dan potensi tsunami
jika ada) terdiseminasikan sebelum 5 menit pertama setelah gempa. Penyampaian informasi
dalam waktu kurang dari 5 menit ini menjadi indikator keberhasilan peringatan dini di
bagian hulu.
Untuk indikator waktu diseminasi sebelum 5 menit, performa sistem peringatan dini
tsunami Indonesia sejak tahun 2008 dinilai sangat baik (Pariatmono, 2011; Daryono 2018).
Akan tetapi tetap ada masalah di akurasi parameter gempa hasil pengolahan data seismik
(Rafliana dkk, 2014; 2016) yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah alat, sumberdaya
manusia dan waktu analisa. Masalah di hulu ini berdampak signifikan pada aspek hilir.
Terbatasnya kemampuan DSS misalnya, dapat berdampak pada keterlambatan informasi
yang menjangkau publik. Meskipun telah memenuhi indikator waktu 5 menit, di sisi hilir
penetrasi informasi hingga level grass root (masyarakat sebagai end user) sangat terbatas karena
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Gambar 7 : Skema pendekatan German-Indonesian Tsunami Warning System yang dibagi menjadi
komponen Upstream dan Downstream. sumber gambar, Lauterjung, J., Letz, H. (Eds.) (2017): 10
Years Indonesian Tsunami Early Warning System Experiences, Lessons Learned and Outlook,
Potsdam: GFZ German Research Center for Geosciences, 68p

keterbatasan infrastruktur diseminasi baik dari sisi jumlah, kondisi dan kualitas infrastruktur
dan kapasitas pemerintah daerah serta masyarakat. Permasalahan dan tantangan dari aspek
upstream dan downstream dari InaTEWS tidak dapat dipisahkan, karena saling kait mengkait.
Meskipun sudah berjalan selama satu dekade, sistem peringatan dini tsunami Indonesia
hingga saat ini hanya bergantung pada instrumen dan sistem pemantauan kegempaan atau
seismic monitoring dengan informasi guncangan gempa yang dikirim dari sejumlah stasiun
pemantau gempa menjadi landasan terbit atau tidaknya Berita Peringatan Dini Tsunami
1 (PDT-1) dan Peringatan Dini Tsunami 2 (PDT-2). PDT-1 ini dikeluarkan dalam waktu
kurang dari 5 menit dengan informasi parameter Gempa bumi dan ada (atau tidaknya
potensi tsunami). Dalam beberapa menit kemudian akan dikeluarkan PDT-2 yang akan
memperbaharui (Update) informasi parameter Gempa bumi dan informasi tsunami dari
PDT-1.
Informasi selanjutnya akan berdasarkan observasi terkait tinggi gelombang tsunami di
laut oleh dart buoy di laut atau tide gauge di pinggir pantai. Informasi ini akan memberikan
konfirmasi bahwa tsunami memang sedang terjadi dan dari informasi ini bisa diperkirakan
kecepatan, arah, waktu tiba menerjang pantai, serta ketinggian tsunami saat tiba di pantai.
Informasi ini dikenal dengan Berita Peringatan Dini Tsunami 3 (PDT-3). PDT-3 ini akan
diperbaharui setiap saat mendapatkan informasi baru dari pengamatan gelombang tsunami.
Namun pada kenyataannya, sejak diinaugurasi hingga saat ini, Dart Buoy belum pernah
terintegrasi dalam InaTEWS. PDT-3 ini hanya mengandalkan pada jaringan Tide Gauge
yang dikelola Badan Informasi Geospatial (BIG).
Berita Peringatan Dini Tsunami 4 (PDT-4) adalah informasi mengenai pengakhiran dari
Peringatan Dini Tsunami atas gempa bumi yang terjadi pada PDT-1. PDT-4 berarti
ancaman gelombang tsunami sudah berlalu. Informasi ini utamanya ditujukan bagi upaya
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respons dan penyelamatan korban, yang hanya boleh dilakukan ketika ancaman tsunami
sudah benar-benar dinyatakan berakhir dan aman.
Informasi gempa diolah sebagai input dari modeling tsunami yang kemudian menerbitkan
saran apakah daerah tertentu menghadapi ancaman tsunami atau tidak, dalam waktu 5
menit atau kurang. Proposal sistem DSS (Decision Support System) baik dari Seiscomp3 maupun
TOAST (Tsunami Observation And Simulation Terminal) ini menjadi dasar terbitnya PDT-1, yang
berisi informasi mengenai pusat gempa, kedalaman, koordinat serta pernyataan ‘Potensi
Tsunami’.
Selanjutnya, sejalan dengan didapatnya focal mechanism gempa, setidaknya 10 menit kemudian
dikeluarkan PDT-2 yang berisi kemungkinan tsunami menerjang dengan ketinggian tertentu.
Sebagaimana PDT-1, produk PDT-2 juga dikeluarkan berdasarkan pemodelan. PDT-3
diterbitkan setelah informasi gelombang tsunami tertangkap oleh perangkat observasi di laut
atau tepi pantai menggunakan dart buoy di tengah laut atau tide gauge di tepi pantai. PDT3 ini bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa tsunami memang betul terjadi berdasarkan
observasi langsung di lapangan. Namun demikian, Dart Buoy hingga saat ini tidak pernah
berfungsi secara integratif di dalam sistem peringatan dini tsunami, sehingga tidak ada
kasus nyata dimana PDT-3 diterbitkan berdasarkan informasi dari Dart Buoy sejak awal
InaTEWS didirikan. Penerbitan PDT-4 sebagai informasi ancaman gelombang tsunami
sudah berakhir dilakukan berdasarkan pada pertimbangan konservatif 2 jam setelah
ancaman tsunami dinilai sudah tidak ada berdasarkan pertimbangan internal pimpinan
BMKG. PDT-4 ini dapat dikeluarkan tanpa penerbitan PDT-3 pada kasus tsunami ternyata
tidak terjadi. Setelah kejadian Gempa bumi dan Tsunami di Lombok Agustus 2018, BMKG
mengubah prosedur operasi untuk penerbitan PDT-4 yang bisa diakhiri dengan lebih cepat
atas pertimbangan internal pimpinan BMKG.
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Gambar 8 : Kejadian-kejadian Gempa bumi dan Tsunami di Indonesia. Sumber: BMKG.

Dalam 10 tahun terakhir perilaku dan relasi budaya masyarakat terkait teknologi serta ilmu
pengetahuan mengenai gempa, tsunami dan pengurangan risiko bencana telah berubah.
InaTEWS has issued 20 events, and no tsunami 6 events
Perubahan perilaku juga terpengaruh oleh perkembangan media sosial dan kemudahan
9	
  
lain yang ditawarkan teknologi informasi yang menciptakan letupan-letupan baru dalam
dinamika masyarakat yang membuat komponen hilir (downstream) semakin tidak berjarak
dengan komponen hulu (upstream).
Di penghujung 2018, Pemerintah Indonesia mempercepat perumusan Peraturan Presiden
tentang Penguatan Sistem Nasional Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana (SISNAS
PERDIMANA), dan peringatan dini tsunami termasuk di dalamnya. Peraturan Presiden ini
dicanangkan untuk:
a. Membangun sistem peringatan dini yang andal, terintegrasi, terpercaya, terinteroperabilitas, mutakhir, berbasis dan berpusat pada masyarakat, memanfaatkan
kearifan lokal yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Mendukung pengambilan tindakan cepat dan tepat terutama dalam pengambilan
keputusan peringatan dini berbasis risiko untuk mengurangi dampak bencana serta
mempersiapkan tindakan penanganan darurat;
c.

Meningkatkan sinergisitas antar kementerian/lembaga dalam rantai peringatan dini
kendalam sistem nasional peringatan dini multi ancaman bencana; dan

d. Menguatkan kemampuan masyarakat, yang terancam bencana secara inklusif untuk
bersiap siaga dan bertindak cepat dan tepat untuk mengurangi kemungkinan jatuhnya
korban dan terjadinya kerusakan.
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Foto 5 : Dampak gempa dan tsunami di Teluk Palu, doc. Irina Rafliana, 2018.

Kajian ini ingin mendorong poin 4 menjadi filosofi utama dan pertama dalam semua upaya
pengurangan risiko bencana termasuk menjadi filosofi dasar peringatan dini tsunami,
karena berdasarkan catatan sejarah, wilayah Indonesia dipenuhi oleh sumber-sumber
gempa yang berjarak dekat yang dapat menimbulkan tsunami dalam waktu yang sangat
cepat. Sehingga filosofi dasar dari SISNAS PERDIMANA khususnya tsunami harus
mendahulukan kemampuan mandiri masyarakat untuk evakuasi yang kemudian ditunjang
sistem peringatan dini yang andal, terpercaya diiringi pengambilan keputusan yang cepat
dan tepat untuk evakuasi. Bukan sebaliknya yaitu mendorong masyarakat menunggu sirene
dan berita informasi peringatan dini tsunami baru melakukan evakuasi. Rangkaian kejadian
nyata baik tsunami Mentawai 25 Oktober 2010, gempa Outer-rise 11 April 2011, gempa
Wharton Basin 2 Maret 2018, hingga tsnami Palu 28 September 2018, tsunami Selat Sunda
22 Desember 2018 dan ratusan kejadian nyata lainnya dalam sejarah telah menunjukkan
betapa masyarakat memiliki waktu interval sangat pendek dari gempa/fenomena alam lain
seperti letusan gunung api yang dirasakan, hingga ke waktu keadatangan gelombangnya.
Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara pandang yang mendasar dan lebih tepat konteks
dalam melihat peran InaTEWS serta evakuasi mandiri, khususnya untuk konteks Indonesia.

Studi Kasus Tsunami Palu-Donggala, 28 September 2018
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2.3 Praktik Evakuasi Mandiri Di Indonesia
Gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 telah menjadi tragedi kemanusian di Indonesia dan
dunia, terutama karena jumlah korban yang mencapai lebih dari 160.000 jiwa. Jumlah
korban ini merupakan yang terbesar dalam sejarah bencana alam di Indonesia di era
modern. Angka yang besar ini terutama pada pesisir Sumatera, utamanya Banda Aceh
yang seperempat penduduknya menjadi korban. Mereka yang hingga sebelum kejadian
tidak memiliki pengetahuan tentang ancaman tsunami. Seperti disampaikan di bagian
sebelumnya, hingga saat itu Indonesia belum memiliki sistem peringatan dini tsunami.
Namun demikian, di balik tragedi ini, sebenarnya ada kisah sukses penyelamatan masyarakat
di Pulau Simeulue dari tsunami. Pulau ini berada paling dekat, sekitar 60 km, dari sumber
gempa M 9,1 di Samudera Hindia. Waktu tiba tsunami di Simeulue juga jauh lebih cepat
dibandingkan di daratan Banda Aceh, yaitu sekitar 5 - 10 menit berbanding 20 - 30
menit. Sekalipun ribuan rumah warga di Pulau Simeulue hancur terdampak gempa dan
tsunami, namun korban jiwa di sana hanya tujuh orang. Sedikitnya korban jiwa ini karena
saat guncangan gempa terjadi, masyarakat di Pulau Simeulue yang mencapai 80.500 jiwa
langsung meninggalkan pantai dan mengungsi ke perbukitan. Evakuasi secara mandiri ini
terjadi karena masyarakat di sana telah memiliki pengetahuan, bahwa gempa besar bisa
memicu terjadinya smong, bahasa lokal untuk menyebut gelombang tsunami.
Pengetahuan tentang smong ini diwarisi secara turun-temurun dari leluhur mereka yang
banyak menjadi korban saat kejadian serupa terjadi pada 4 Januari 1907. Gutenberg
dan Richter (1954), menyebutkan, gempa pada tahun 1907 terjadi di Simeulue dengan
magnitudo 7,6. Banyak masyarakat di Pulau Simeulue yang masih memiliki pengetahuan
bahwa kejadian smong 07 ini telah menewaskan banyak leluhur mereka. Bahkan, beberapa
informasi menyebutkan, lebih dari separuh penduduk di pulau seluas 2.051 kilometer persegi
ini tewas saat itu. Menurut kisah yang masih diwariskan, banyaknya korban saat itu karena
setelah gempa dan laut kemudian surut, banyak orang yang mencari ikan di pantai (Arif,
2012).
Mereka yang selamat lalu menuturkan tragedi smong 1907 itu dalam berbagai cara, mulai
dari nyanyian hingga dongeng menjelang tidur. Selain mengisahkan tragedi, mereka juga
mewariskan cara menyelamatkan diri. Kajian Alfi Rahman (2018) menyimpulkan, kisah
tentang smong yang merupakan sumber daya berupa indigenous knowledge bisa jadi perlindungan
terhadap ancaman tsunami di masa depan. Bahkan, pengetahuan lokal masyarakat Pulau
Simeulue ini sudah mendapat penghargaan Sasakawa Award 2005 dari United Nations
International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) karena dianggap memberi
sumbangan dan budaya untuk menyelamatkan diri dari tsunami.10

10.

Lihat juga https://www.unisdr.org/files/5602_IndonesiacommunityUNaward.pdf
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Namun demikian, pengalaman masyarakat di Pulau Simeulue yang terbukti bisa selamat
dari tsunami 2004 ini tidak banyak disebarkan di Indonesia, terutama setelah terbangunnya
InaTEWS sejak 2005 dan kemudian beroperasi pada 2008.
Pengetahuan modern yang diintervensi ke masyarakat juga menunjukkan bukti berhasil.
Praktik evakuasi mandiri lainnya yang menyelamatkan jiwa pada tsunami Mentawai
25 Oktober 2010 telah berhasil dilakukan oleh masyarakat Dusun Tumalei, Desa Silabu
Kecamatan Pagai Utara. Dusun ini mendapatkan intervensi pendidikan oleh lembaga non
pemerintah pada tahun 2009, sebagai respons dari gempa besar tahun 2007 yang dialami
masyarakat. Pelatihan selama 3 hari yang difasilitasi oleh Surfaid ini dipraktikkan oleh warga
Tumalei. Meskipun hanya memiliki waktu menyelamatkan diri kurang dari 10 menit setelah
gempa yang mengayun di malam hari, 100% warga berhasil selamat mengungsi ke bukit.

Foto 6 : Dampak gempa dan tsunami di Palu-Donggala, dok: Ardito M. Kodijat, 2018.
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3. KINERJA PERINGATAN DINI
TSUNAMI DAN RESPON
MASYARAKAT DI TELUK PALU
3.1 Kronologi Sistem Peringatan Dini Tsunami di Teluk Palu
Bagian ini mengisahkan tentang bagaimana kinerja sistem peringatan dini tsunami secara
end-to-end. Sekalipun tujuan kajian ini lebih menitikberatkan pada kondisi di down stream,
namun penggambaran di level upstream untuk melihat bagaimana peringatan dini diproduksi
dan kemudian didistribusikan akan membantu memahami gap yang terjadi.
3.1.1 Gempa Pendahuluan Siang Hari di Palu dan Donggala
Gempa bumi berkekuatan M 7,511 yang melanda Sulawesi Tengah pada hari Jumat, 28
September 2018 pukul 17.02 WIB atau 18.02 WITA didahului dengan gempa-gempa lebih
kecil sejak siang hari. Gempa pertama terekam oleh stasiun seismometer BMKG di dekat
dengan Kota Palu dan Donggala pukul 15.00 WITA (14.00 WIB), yang secara otomatis
kemudian mengirim data ke kantor BMKG Jakarta (National Tsunami Warning Center, atau
Pusat Peringatan Dini Tsunami). Data yang diterima
kemudian diolah menjadi informasi kejadian gempa dengan
magnitudo (M) 5,9 berikut parameternya. Setelah datadata dari seismometer di berbagai daerah semakin banyak
yang masuk, informasi kekuatan gempa itu dimutakhirkan
menjadi M 6,1.12 Pusat gempa ini di darat, berlokasi di 0,35
Lintang Selatan (LS) dan 119,82 Bujur Timur (BT), sekitar
8 kilometer (km) arah barat laut Kota Donggala atau 61 km
arah utara Kota Palu dengan kedalaman hiposenternya 10
km.
Username

:::: BMKG :::: BMKG :::: BMKG ::::
TELAH TERJADI GEMPA BUMI DENGAN PARAMETER
SEMENTARA SEBAGAI BERIKUT:
Kekuatan : 5.9 SR
Tanggal : 28-Sep-2018
Waktu Gempa : 14:00:00 WIB
Lintang : 0.35 LS
Bujur
: 119.82 BT
Kedalaman : 10 Km

Lokasi:
Minahassa Peninsula, Sulawesi

Keterangan:
8 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG
61 km BaratLaut PALU-SULTENG
105 km TimurLaut MAMUJUUTARA-SULBAR
115 km BaratLaut SIGI-SULTENG
1582 km TimurLaut JAKARTA-INDONESIA
Informasi Tsunami :

Gempa ini tidak berpotensi TSUNAMI
:::: BMKG :::: BMKG :::: BMKG ::::

Berikutnya, secara berturut-turut terjadi gempa bumi pada
pukul 15.11 WITA berkekuatan M 4,4 dan gempa-gempa
lain hingga totalnya 27 kali, sebelum terjadi gempa terkuat
pada pukul 18.02 WITA. Gempa-gempa pendahuluan
Gambar 9 : Berita Gempa bumi
15.00 WITA yang disebarkan
melalui SMS dan berhasil diterima
sejumlah besar warga terdampak
gempa.

11.

12.

Magnitudo gempa bumi ini berdasarakan informasi BMKG terakhir. Sebelumnya, gempa diinformasikan berkekuatan M 7,7 dan kemudian
dikoreksi menjadi M 7,4. Namun, setelah melalui quality control, BMKG menyatakan kekuatannya M 7,5
Sebelumnya, BMKG menyebut kekuatan gempa M 5,9, namun kemudian dimutakhirkan datanya menjadi M 6,1.
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(pres-shock) ini berkekuatan antara M 3,1 - M 5,1 dengan pusat yang berdekatan dengan
gempa pertama. Untuk data rinci jumlah gempa bisa melihat tabel 2, sedangkan sebaran
sumber gempa pendahuluan ini bisa melihat grafis 1.
TANGGAL

WAKTU

MAG

TIPE

9/28/18

7:00:01

6.1

FORE SHOCK

9/28/18

7:11:17

4.4

FORE SHOCK

9/28/18

7:17:14

4.8

FORE SHOCK

9/28/18

7:27:00

4.7

FORE SHOCK

9/28/18

7:28:37

5

FORE SHOCK

9/28/18

7:43:40

3.2

FORE SHOCK

9/28/18

7:50:43

4.7

FORE SHOCK

9/28/18

7:57:23

3.7

FORE SHOCK

9/28/18

7:59:12

4.3

FORE SHOCK

9/28/18

8:00:27

4.4

FORE SHOCK

9/28/18

8:06:40

3.8

FORE SHOCK

9/28/18

8:07:27

3.7

FORE SHOCK

9/28/18

8:20:27

4.2

FORE SHOCK

9/28/18

8:25:01

5.1

FORE SHOCK

9/28/18

8:38:49

3.2

FORE SHOCK

9/28/18

8:42:30

3.5

FORE SHOCK

9/28/18

8:47:00

4

FORE SHOCK

9/28/18

8:52:14

4.3

FORE SHOCK

9/28/18

8:53:22

4.4

FORE SHOCK

9/28/18

8:58:17

4.3

FORE SHOCK

9/28/18

9:11:14

4.5

FORE SHOCK

9/28/18

9:20:33

4.5

FORE SHOCK

9/28/18

9:22:49

4.8

FORE SHOCK

9/28/18

9:32:19

3.8

FORE SHOCK

9/28/18

9:42:48

3.5

FORE SHOCK

9/28/18

9:49:07

3.1

FORE SHOCK

9/28/18

9:57:39

4.7

FORE SHOCK

9/28/18

10:02:45

7.5

MAIN SHOCK

Tabel 1 : Gempa-gempa pendahuluan dan gempa utama di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018. Sumber: BMKG,
2019.
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Gambar 10 : Sebaran Gempa Pendahuluan Palu - Donggala. Sumber: BMKG, 2018.

Saat gempa pertama ini, sebagian listrik di Kota Palu dan Donggala sempat padam, sekalipun
telepon masih bisa berfungsi. Namun kemudian menyala lagi. Hingga pada saat itu, BMKG
Jakarta masih berhasil mengirim informasi tentang parameter gempa ke Palu yang dikirim
melalui WRS ke Kota Palu. Kabupaten Donggala tidak menerima informasi melalui WRS
karena perangkat ini belum diinstalasi BMKG. Sedangkan diseminasi melalui SMS blast atau
kiriman SMS seketika setelah berita gempa dari BMKG terbit kepada pelanggan telepon
seluler yang berada dalam jangkauan BTS, telah berhasil diterima sejumlah masyarakat dan
pemerintah daerah. Masyarakat yang bermukim di sekitar pusat gempa terutama di Pantai
Barat Kabupaten Donggala merasakan gempa berguncang cukup kuat. Intensitas gempa
yang tercatat oleh BMKG Jakarta untuk gempa jam tiga sore ini adalah sekitar III-IV MMI
di sekitar Palu dan Donggala. Seperti disebutkan, petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Donggala mengaku mendapatkan
SMS bahwa gempa tidak berpotensi tsunami dari BMKG. Informasi ini pun disebarluaskan
petugas ke seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan masyarakat. Tidak lama, BPBD
mendapatkan berita dari desa Sirenja bahwa ada korban dari gempa yang baru saja terjadi.
Tim TRC bersiap untuk menjalankan penugasan dan berangkat ke Pantai Barat, namun
kemudian memutuskan untuk menunggu maghrib usai.
Setelah gempa pendahuluan ini, petugas BMKG di Palu juga dikirim ke lapangan untuk
mengecek kondisi di pusat gempa bumi di Sirenja. Mereka masih dalam perjalanan ketika
gempa kuat kemudian terjadi pada pukul 18.02.44 WITA.
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3.1.2 Terbitnya Berita Peringatan Dini Tsunami dari BMKG
Setelah mengalami gempa-gempa pendahuluan yang terjadi sejak pukul 15.00 WITA,
gempa utama yang berkekuatan M 7,5 mengguncang Kota Palu dan Donggala, Sulawesi
Tengah pada pukul 18.02 WITA (Jumat, 28/9/2018). Pusat gempa berada pada posisi 0.22°
Lintang Selatan 199.85° Bujur Timur di kedalaman 11 kilometer (km) dan berjarak 26 km
utara Kota Donggala atau 80 km barat laut Kota Palu.
Pusat gempa ini merupakan bagian dari sesar geser Palu-Koro, salah satu sesar paling aktif
di Indonesia. Sekalipun pusat gempanya berada di darat, gempa dangkal, dan pergeseran
yang terjadi adalah horizontal, gempa ini telah berdampak pada terjadinya tsunami yang
menghantam pesisir pantai Kota Palu dan Donggala. Kepastian penyebab tsunami, apakah
longsoran bawah laut atau desakan pergeseran horizontal, ini masih menjadi bahan diskusi
ilmiah.

Gambar 11 : Pusat Gempa Utama (Main Shock) Palu - Donggala, BMKG, 2018.

Gempa yang terjadi bukanlah skenario yang lazim atau konvensional, terutama karena
melalui tangkapan dari perangkat seismometer di sekitar pusat gempa; sumber gempa di
darat, dan lebih jauh lagi, dengan mekanisme gempa sesar geser. Sementara peringatan dini
terbit dengan prasyarat konvensional; sesar naik dengna magnitudo 7 diasumsikan akan
memicu tsunami. Namun bagaimanapun, informasi gempa ini segera diolah oleh mesin
DSS (Decision Support System), baik Seiscomp3 maupun TOAST.
“Ini kan pakai precalculated model, model sudah ada. Semua gempa di atas magnitudo
7 dengan epicenter laut atau darat dengan jarak 200km dari pantai pasti akan
keluarkan proposal PDT (Peringatan Dini Tsunami)... sistem kita nggak kenal strike
slip sesar geser karena semua didesain untuk thrusting sesar naik yang nge-push potensi
tsunami... worst case selalu (menjadi pertimbangan)” (2).
Studi Kasus Tsunami Palu-Donggala, 28 September 2018
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Dalam waktu 4 menit 13 detik, BMKG telah berhasil menentukan parameter gempa dan
peringatan dini tsunami siap didiseminasikan. Dalam PDT-1 ini, gempa bumi ini dinyatakan
sebagai gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami dengan status SIAGA di Donggala
Barat dengan estimasi ketinggian gelombang tsunami 0,58 m dan estimasi waktu tiba
17.22.43 WIB.13 Status SIAGA ini berarti Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk
mengevakuasi masyarakat. Sedangkan Donggala Bagian Utara (Pantai Barat Donggala),
Kota Palu dan Mamuju Bagian Utara masuk dalam status peringatan WASPADA dengan
saran jauhi pantai (Rujukan pemodelan berdasarkan database simulasi dengan ID 10078
untuk Donggala Bagian Utara 38cm, ID 10202 untuk Kota Palu Bagian Barat 36cm, dan ID
10218 untuk Mamuju Bagian Utara dengan ancaman gelombang tsunami atau runup antara
31cm). Produk PDT-1 BMKG ini bisa dilihat di grafis berikut.

Gambar 12 : Berita Peringatan Dini 1 yang dikeluarkan BMKG untuk Palu.

Berita Peringatan Dini Tsunami ini kemudian didiseminasikan BMKG melalui Warning
Receiver Systems (WRS) yang telah diinstalasi ke lembaga-lembaga interface, baik di media
elektronik nasional maupun di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan di
beberapa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu, melalui Kemenkoinfo,
informasi ini juga ditujukan langsung ke masyarakat di daerah terdampak melalui SMS
blasting sebagai bagian dari kerjasama BMKG dan Kemenkominfo.
13.

Informasi didapatkan dari materi Press Release BMKG tanggal 28 September 2018 No. UM.505/9/D3/IX/2018
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3.1.3 Terputusnya Rantai Peringatan Dini ke Masyarakat
Sekalipun BMKG berhasil mengeluarkan peringatan dini tsunami lima menit setelah gempa,
namun peringatan dini ini tidak diterima oleh masyarakat maupun pemerintah di daerah
terdampak di Palu dan Donggala. Sekitar dua menit setelah gempa bumi, listrik di Kota Palu
dan Donggala padam. Sistem WRS di BPBD Kota Palu tidak berfungsi, akibat padamnya
listrik dan genset listrik cadangan juga tidak ada. BPBD Donggala bahkan belum memiliki
perangkat WRS untuk menerima langsung berita peringatan dini tsunami dari BMKG.
Padamnya listrik juga menyebabkan jaringan telepon untuk provider telkomsel, yang
menjadi penyedia utama jaringan telepon seluler, langsung mati, sekalipun untuk provider
XL masih berjalan. Tidak seperti pada gempa pendahuluan pada pukul tiga siang, pemilik
telepon genggam di sekitar Palu dan Donggala tidak menerima SMS blast yang dikirimkan
melalui provider Telkomsel maupun XL.
Setelah gempa bumi besar itu, BMKG di Jakarta tidak menghubungi BMKG Palu.
"Ya karena komunikasi (masalahnya). Kami blank infonya (tentang yang terjadi di Palu),
jangankan ini wong Kepala BMKG Palu saja dengan istrinya nggak bisa komunikasi,
komunikasi setelah 3 jam kemudian"14

Para staf BMKG Palu yang saat itu dalam perjalanan dengan mobil ke Sirenja di Pantai
Barat Donggala juga tidak mendapatkan informasi soal ancaman tsunami ini. Mereka
mengaku kebingungan.
"Terkejut karena kapal yang di pelabuhan dermaga tiba-tiba sudah di halaman
warga. Warga tidak tahu ada tsunami... Tidak bisa (ke Sirenja), hanya ke Pantoloan,
sebelumnya jalan sudah ada genangan air. Saya pikir hanya genangan pasang surut.
Tapi cari putar, wah air semua ini kita tidak bisa tembus. Putar balik masuk ke (kantor)
Bea Cukai. Sudah seperti kota mati, kantor terendam air" (69).

Tidak adanya koordinasi dan komunikasi antara BMKG di Jakarta dengan BMKG di Palu
dan pemerintah daerah di area terdampak ini dikonfirmasi penjelasan dari BPBD Donggala
dan BPBD Palu. Sore itu, Tim BPBD Donggala baru bersiap berangkat ke Sirenja ketika
terjadi gempa utama. Mereka baru mengetahui adanya tsunami beberapa saat setelah
kejadian.
Bahkan, Kepala BPBD Donggala yang saat kejadian berada di Kota Palu baru mendapat
informasi tsunami sekitar jam 21.00 WITA.
"Saya tahu tsunami itu nanti jam 9 malam. Informasi dari masyarakat begini baru saya
pergi turun ke Talise itu, eh betul, tsunami betul" (18).

14.

Pada saat kejadian ini, Kepala BMKG Palu tengah berada di Jakarta. Dia disebutkan, tidak bisa menghubi keluarganya di Palu sesaat setelah
gempa. Informasi ini terkonfirmasi dalam FGD yang dilakukan di Palu pada 18 Desember 2018.
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Gambar 13 : Kronologi Tsunami Palu - Donggala 28 September 2018.
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Berita dari BMKG mengenai gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo (dan kemudian
dimutakhirkan menjadi 7,4 magnitudo) yang berpotensi diterimanya melalui grup Whatsapp
(media sosial) sekitar tiga jam setelah gempa utama.
Sesaat setelah tsunami, banyak masyarakat yang mengungsi ke Kantor BPBD Donggala
karena lokasinya di dataran tinggi. Warga melaporkan adanya air laut naik. Setelah
mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, sebagian dari Tim Reaksi Cepat (TRC)
BPBD Donggala baru turun menuju pantai, dan menemukan bahwa tsunami baru saja
terjadi. Semakin malam semakin banyak warga datang mengungsi. Pada saat mendapatkan
koneksi internet melalui jaringan wifi dan penerangan menggunakan genset, baru dapat
diketahui betapa Palu luluh lantak karena tsunami.
Para staf BPBD Donggala mengatakan saat gempa maupun tsunami, mereka sama sekali
tidak melakukan komunikasi dengan BMKG Palu, maupun dengan BMKG Jakarta, atau
Pusdalops BNPB. Informasi terakhir dari BMKG yang diterima hanyalah berita gempa
bumi pukul 15.00 WITA tersebut.
Tidak adanya jalinan komunikasi dengan BMKG juga dialami BPBD Palu. Sekalipun
mereka telah memiliki Digital Video Broadcast – Warning Receiver System (DV-WRS)
yang terhubung dengan BMKG di Jakarta, namun moda diseminasi ini tidak bekerja saat
itu. Salah seorang petugas di BPBD yang saat kejadian bertugas di kantornya mengatakan,

Foto 7 : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Donggala. Dok : Irina
Rafliana, 2018.
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Foto 8 : Wawancara dengan narasumber
BMKG Jakarta. Dok. Irina Rafliana, 2018.
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DVB-WRS (Digital Video Broadcast – Warning Receiver System) langsung mati bersamaan
dengan padamnya listrik, sekitar dua menit setelah gempa dirasakan, atau bahkan lebih
awal. Sementara itu, genset cadangan tidak menyala karena telah rusak sebelumnya.
Sebagai catatan, Kantor BPBD Palu terletak di kawasan Tanamodindi, berjarak sekitar 4
kilometer dari pantai, sehingga tidak terdampak tsunami. Namun, petugas jaga di Pusdalops
Palu saat itu, panik dan secara refleks berlari meninggalkan kantornya. Pada saat kejadian,
dia mendapatkan telepon dari ibunya di Balaroa bahwa rumahnya hancur. Petugas jaga
tersebut diminta untuk segera menjemput Ibunya. Petugas jaga merasakan dilema anatara
menuju Balaroa dan menyelamatkan Ibunya, atau tetap bertahan di BPBD, namun pada
akhirnya dia bertahan hingga sepuluh menit setelah gempa, Kepala BPBD Kota Palu
beserta Sekretaris BPBD tiba di kantor. Saat itu lampu masih padam. Komunikasi seluler
juga sulit. Para petugas di BPBD ini tidak terpikir untuk mengaktivasi satu-satunya sirene
tsunami yang terletak di Taman GOR Kota Palu dan berjarak sekitar 1,9 km dari pantai.
Menurut informasi dari berbagai pihak, sirene tsunami ini juga telah mati beberapa bulan
sebelum kejadian (64).
Selain tidak bisa mengirim peringatan dini tsunami ke Palu, BMKG di Jakarta juga tidak
mendapatkan perkembangan situasi di daerah terdampak. Mereka tidak mengetahui
informasi apa yang terjadi di Kota Palu dan sekitarnya, saat peringatan dini tsunami
kemudian diakhiri pada pukul 18.36.12 WITA atau 34 menit setelah gempa bumi.
"Saya jelaskan ke Ombusman begitu. Ke semuanya, nggak ada yang tahu kalau di Palu
ada terjadi tsunami. Tahunya kan setelah 2-3 jam kemudian... kalau ditanya Anda tahu
nggak, tsunami melanda Palu? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Tapi saya
yakin tsunami melanda Palu" (1).

Para pejabat BMKG di Jakarta, baru mengetahui tentang tsunami yang merusak pesisir
Kota Palu pada malam hari, sekitar jam 21.00 WIB, setelah mereka melihat tayangan video
yang beredar melalui media sosial yang kemudian dikonfirmasi oleh Kepala BMKG Palu
yang saat itu di Jakarta.
"Saya tunjukkan gambar video itu, coba sekali lagi saya putar sampai selesai. Ini di Palu
nggak? Betul Pak. Ini saya tahu, ini ditempat mall, ini di halaman parkir dia ngambilnya
dari sini ini-ini-ini" (1).

Keputusan pengakhiran peringatan dini tsunami BMKG dilakukan setelah mereka
mendapatkan hasil observasi tide gauge di Mamuju yang mencatat adanya perubahan
kenaikan muka air laut setinggi 6 cm pukul 17.13 WIB. Di pantai Pantoloan Palu, sebenarnya
juga ada tide gauge milik BIG, namun saat kejadian stasiun tide gauge di Pantoloant tersebut
mati hingga tidak bisa mengirim data hasil observasinya. Jadi, keputusan pengakhiran
peringatan dini tsunami itu memang lebih didasarkan pada hasil observasi tide gauge di
Mamuju yang berjarak sekitar 237 km dari Palu. Pertimbangan lainnya, berdasarkan hasil
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update mekanisme sumber gempa yang bertipe mendatar (strike slip) yang biasanya tidak
memicu tsunami besar, serta telah terlewatinya perkiraan waktu kedatangan tsunami.
Maka Peringatan Dini Tsunami (PDT) 4 terbit, dengan isi berita; ancaman tsunami sudah
berakhir.15 Berita ini diterbitkan sekitar 34 menit setelah gempa terjadi.
3.1.4 Tsunami Tiba Lebih Cepat dan Lebih Tinggi dari Peringatan Dini
Berdasarkan data pada kamera pemantau CCTV salah seorang nara sumber yang tinggal
di Desa Wani 1, Kecamatan Tanan Tovea, Donggala, tsunami tiba ketika tanah masih
bergoyang, beberapa menit setelah gempa. Terekam, gempa terjadi pukul 18.02.52 WITA,
sedangkan tsunami menghantam rumahnya pada pukul 18.06.28. Jadi, waktu tiba tsunami
sekitar 3 menit 36 detik setelah gempa. Sebagai catatan, rumah nara sumber ini sekitar 40
meter dari pantai.
Selain tiba lebih cepat dari peringatan dini, tsunami yang terjadi juga jauh lebih tinggi
dari perhitungan BMKG yang tertera dalam PDT 1 mereka yang menyebutkan, potensi
gelombang tsunami tertinggi hanya 0,58 meter dengan waktu tiba sekitar 20 menit setelah
gempa bumi. Berdasarkan survei dari Widjo Kongko dan Tim Operasi Bakti Teknologi
2018, tinggi gelombang tsunami (tsunami height) yang melanda pesisir Teluk Palu mencapai
1,4 - 7,8 meter, rambatan tsunami (tsunami run up) mencapai 1 - 9,7 meter, dan landaan
tsunami (tsunami inundation) ke daratan mencapai 383,6 meter.
Produk PDT 1 yang dikeluarkan BMKG tidak mengakomodir kompleksitas tsunamigenik
(sumber tsunami) di Teluk Palu, termasuk skenario longsor bawah laut yang memicu tsunami

Foto 9 : Wawancara dengan anggota Kelompok Siaga Bencana sekaligus penyintas tsunami di Kota Palu.
Dok: Irina Rafliana, 2018.
15.

Berdasarkan materi pers rilis BMKG No: UM.505/9/D3/IX/2018 dan keterangan BMKG di harian Kompas, edisi Selasa, 02 Oct 2018, hal.2

Studi Kasus Tsunami Palu-Donggala, 28 September 2018

29

lokal dengan jarak sangat dekat. Hingga saat ini, para ahli belum menyepakati mengenai
pemicu tsunami di Teluk Palu, namun bukti-bukti menunjukkan adanya longsoran bawah
laut setelah gempa. Padahal, pemodelan yang dibuat BMKG hanya berbasiskan gempa
bumi tektonik.
"Karena ini dasar (pemodelan) peringatan dini tsunami adalah gempa, Realitanya ada
land slide, akhirnya nggak ketemu. Karena ini yang dimodelkan adalah berdasarkan
gempa, gempa yang model sesar geser. Dan inilah, hasilnya maksimal begini. Daerahdaerah yang terancam ini. Ternyata jelas berbeda" (1).

3.2 Perbedaan Respon Masyarakat
Bagian ini akan mengisahkan respon masyarakat di Palu dan Donggala untuk mengetahui
perbedaan dampak di dua daerah ini. Sekalipun pusat gempa kali ini berada di Donggala,
namun jumlah korban jiwa jauh lebih banyak di Palu. Data dari BPBD Donggala, korban
hilang dan meninggal dunia di wilayah ini sebanyak 212 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar
48 warga adalah korban jiwa tsunami. Selebihnya merupakan korban runtuhan bangunan
akibat gempa bumi. Korban jiwa terbanyak akibat tsunami berada di Desa Wani, sebanyak
12 orang. Sedangkan Desa Loli meskipun mengalami kerusakan sangat parah, korban jiwa
tsunami termasuk paling sedikit, yaitu 8
orang. Di Tanjung Batu korban meninggal
diperkirakan berjumlah 17 orang termasuk
buruh pelabuhan yang migran dari luar
Donggala. Selebihnya yaitu 11 orang hilang
atau meninggal dunia diakibatkan sejumlah
rumah yang terperosok masuk ke dalam
perairan seketika akibat longsoran bawah
laut yang dipicu gempa.

Gambar 14 : Ketinggian tsunami di Teluk Palu, dok : Widjo
Kongko, 2018.

16.

Menurut data sementara dari Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(Bappeda) Kota Palu, jumlah korban jiwa
dan hilang di daerah ini mencapai 3.679.
Dari jumlah ini, disebutkan sebanyak 1252
orang merupakan korban tsunami dan 1.204
korban gempa bumi, sisanya likuifaksi.16
Sekalipun masih data sementara, namun
bisa dipastikan jumlah korban jiwa akibat
tsunami di Kota Palu, jauh lebih banyak
dibandingkan di Donggala.

Lihat data korban di http://bappeda.palukota.go.id/?p=4202
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Selain dipengaruhi tinggi tsunami dan jumlah kepadatan penduduk di area pesisirnya,
perbedaan jumlah korban juga dipengaruhi oleh respon masyaraka saat kejadian. Berikut
ini, perbedaan respon masyarakat di dua kawasan terdampak tsunami.
3.2.1 Masyarakat Donggala
3.2.1.1 Evakuasi Mandiri Sejak Gempa Pertama
Guncangan gempa pada pukul 15.00 WITA itu dirasakan sangat kuat oleh masyarakat
di Pantai Barat Donggala. Guncangan paling kuat terutama dirasakan masyarakat di
Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala yang berada paling dekat dengan pusat gempa ini.
Berdasarakan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Donggala,
tercatat 1 orang meninggal dunia dan 10 korban luka-luka karena tertimpa bangunan yang
rubuh akibat gempa bumi.17
Menurut keterangan warga dari Desa Labean,
"Gempa pertama sore, sekitar jam 3 saya pas di perahu, rasanya seperti terangkat. Saya
langsung tahu terjadi gempa. Setengah jam kemudian saya mendarat. Saya melihat
tembok tanggul di pantai sudah rubuh. Rumah-rumah juga ada yang rubuh" (6).

Selain itu, banyak saksi mata di Pantai Barat Donggala menyatakan melihat adanya
gelembung air di sekitar pantai. Sebagian orang juga mendengar suara gemuruh, sehingga
membuat warga mulai cemas.
"Tetangga yang orang asli sini mulai
cerita-cerita, bisa jadi akan ada gempa
yang besar. Apalagi saat itu hari Jumat.
Waktu tsunami yang dulu itu katanya
juga hari Jumat. Karena semua tetangga
pada mengungsikan keluarga, saya juga
ikut" (8).

Menghadapi
kondisi
ini,
sebagian
masyarakat yang tinggal di pesisir mulai
mengungsikan keluarganya ke tempat tinggi.
"Jam 3 (15.00 WITA) itu semuanya
saya kasih (suruh) lari. Banyak sudah
masyarakat yang mengungsi di gunung.
Bahkan saya punya anak, sudah lari, saya
punya cucu, naik gunung. Saya bilang,
bawa saja sebagian pakaian, beras sedikit,
tenda-tenda robek" (9).
17

Foto 10 : Wawancara dengan salah satu penyintas tsunami
di Desa Labean, Donggala. Dok: Irina Rafliana, 2018.

Lihat juga berita di http://www.tribunnews.com/regional/2018/09/28/gempa-di-sulteng-1-orang-meninggal-dunia-10-orang-luka-luka.
Diunduh pada 8 Januari 2019, pukul 23.01 WIB
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Di Desa Batusuya, evakuasi ini terjadi lebih masif.
"Sudah lari semua. Tiada lagi di pantai. Semua orang ke atas" (14).

Evakuasi mandiri sebelum gempa utama ini, menurut masyarakat telah mengurangi jumlah
korban jiwa akibat gempa dan tsunami.
Namun di Desa Labean, tidak semua orang mengungsi sejak gempa pertama, terutama
yang rumahnya tidak berada di dekat pantai. Apalagi, di desa ini saat itu juga ada kegiatan
mahasiswa yang melibatkan warga di lapangan desa. Saat gempa pertama ini, kebanyakan
orang, terutama para mahasiswa yang datang dari Kota Palu dan perangkat desa, tetap
melanjutkan kegiatan, sekalipun sebagian anak-anak dan perempuan ada yang sudah
diungsikan.
Sekalipun tidak mengungsi, kebanyakan orang sudah berjaga-jaga sejak gempa pertama itu.
"Gempa pertama tidak mengungsi karena pernah diajarkan kalau ada tsunami pasti
ada laut surut dan burung-burung yang terbang dari pantai. Dulu pernah ada pelatihan
tsunami di sini. Walaupun saya tahu orang di pantai mengungsi, saya hanya jaga-jaga
di rumah" (5).

Ada kasus di Desa Labean, masyarakat yang sudah mengungsi sejak gempa pendahuluan
kemudian kembali turun ke desa menjelang gempa utama. Ini terjadi karena yang
bersangkutan baru mendapatkan informasi dari BMKG tentang parameter gempa pertama
di darat dan tidak berpotensi tsunami. Informasi ini diperolehnya melalui pesan berantai
dari telepon genggam sekitar pukul 17.30 WITA.
"(Informasi gempa pertama itu) ada titik koordinatnya. (Teman) di Palu Timur
(menyebutkan) sumber gempa di bagian Otih sana, dia bilang kedalamannya 10
kilometer, bukan di laut, tetapi di gunung ini. Saya bilang, karena sudah ada titiknya
ini. Jadi saya sudah senang-senang juga" (38).

Setelah yakin dengan informasi ini, dia
kemudian mengajak keluarganya untuk
kembali ke rumah. Semula keluarganya
enggan turun, namun dia menyakinkan
bahwa, sesuai informasi BMKG, sumber
gempanya di darat sehingga tidak ada
tsunami.
Namun, ketika keluarga ini baru sampai di
rumah, gempa kuat tiba-tiba mengguncang.
Gempa utama pada pukul 18.02 WITA itu
dirasakan sangat kuat.
Foto 11 : Wawancara dengan salah satu penyintas tsunami
di Kelurahan Tipo, Kota Palu. Dok: Ardito Kodijat, 2018.
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"Keras luar biasa. Saya tidak bisa berdiri. Bohong jika ada yang bilang bisa berdiri saat
gempa itu. Waktu itu baru siap-siap mau sembahyang (Magrib) di musholla. Buka baju,
buka celana, semua. Pokoknya keluar betelanjang" (11).

Menurut catatan BMKG, intensitas gempa jam 6 sore tersebut berkisar antara III hingga VIII
MMI yang artinya guncangan demikian kuat hingga bangunan beruntuhan, dan manusia
sulit berdiri, bercirikan dinding bangunan sederhana yang dapat roboh, dan bangunan
mengalami kerusakan ringan hingga sedang.18
Berbeda dengan masyarakat di Pantai Barat, masyarakat Donggala yang tinggal di pesisir
Teluk Palu, mulai dari Loli hingga Banawa, masih belum evakuasi mandiri sejak gempa
pertama. Mereka rata-rata baru meninggalkan pantai sesaat setelah gempa utama pada pukul
18.02 WITA. Namun demikian, jumlah korban jiwa di kawasan-kawasan ini juga relatif
kecil, karena mereka rata-rata telah menjauh dari pantai ketika tanah masih berguncang,
karena melihat adanya perubahan air laut. Selain itu, akses dari rumah masyarakat ke
perbukitan relatif dekat dan tidak tertutup bangunan.
3.2.1.2 Melihat Tanda-Tanda Alam
Banyak penyintas yang melakukan evakuasi mandiri karena mengaku melihat perubahan
permukaan air laut sesaat setelah gempa utama. Fenomena ini misalnya dikisahkan para
narsumber dari Desa Loli Saluran, Kecamatan Banawa. Mereka mengaku menyaksikan
banyaknya gelembung air yang muncul ke permukaan laut tak lama setelah gempa.
"Mendidih begini'e seperti air di anu (panci) begitu'e. Iya begini'e, mendidih dulu" (23).

Pada saat kejadian, penyintas berada beberapa meter dari pantai. Dia baru saja menyiapkan
perahunya ketika tiba-tiba gempa kuat mengguncang. Pada saat itu juga, dia melihat air
seperti "mendidih."
"Terus itu kita lari sudah toh, lari kesitu. Baru sampai disitu (sekitar 10 meter-pen) saya,
eh sudah ada ombak. Kira-kira sekitar 3 meter (tingginya)."

Ombak itu merobohkan rumah anaknya.
Sambil berlari, penyintas berteriak memperingatkan anggota keluarganya yang lain karena
khawatir tsunami lebih besar akan datang. Dia mengaku teringat dengan cerita orang tuanya,
bahwa gelombang tsunami bisa datang sampai tiga kali.
"... begitu saya lihat itu runtuh rumah saya punya anak, 'langsung lari', saya bilang. Lari
memang sudah. Sudah mau naik betul air laut sudah ini yang besar. Begitu kita di pagar
sana, di belakang, mulai sudah kedengaran, prang-prang, bunyi-bunyi begitu" (23).

18

Bisa diakses di https://www.bmkg.go.id/gempabumi/skala-mmi.bmkg
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Perubahan muka air yang terlihat seperti mendidih ini menjadi penanda penting yang
menyelamatkan banyak warga Desa Loli Saluran. Sekalipun puluhan rumah di desa ini
hancur tersapu tsunami, namun korban jiwa sangat sedikit, hanya empat orang. Sedangkan
total korban jiwa di seluruh kawasan Loli hanya 8 orang. Namun demikian, penanda berupa
perubahan muka air laut ini sangat sulit dideteksi jika gempa terjadi setelah gelap.
"Untungnya (gempa) itukan jam-jam 6. Kalau jam 8 atau jam 7 banyak sudah mati....
(kalau sudah malam), kan begini, mungkin sudah ada yang tidur. Sedangkan anak-anak
di rumah sendiri sudah banyak tidur kalau jam 7 begini" (23).

Selain melihat perubahan muka air laut, sebagian penyintas lainnya mengaku melihat
keanehan perilaku binatang menjauhi pantai sebagai sebuah peringatan awal. Kesaksian
tentang keberadaan binatang, terutama sapi-sapi, yang berlarian menjauh dari pantai sesaat
setelah gempa banyak diceritakan oleh masyarakat di Donggala.
"Begitu tadi ada gempa jam itu kemudian lari sapi dari pantai. Itu baru goyang, begitu.
Langsung goyang itu Pak, dan juga itu laut saya tidak perhatikan itu turun. Hanya
orang yang bilang turun air laut, begitu" (9).

Sapi-sapi ini dikisahkan meninggalkan pantai dengan panik.
"...karena bapak ini (kepala dusun) suruh saya 'coba pigi lihat laut'. Saya ketemu dengan
sapi (yang menjauh dari pantai) itu binatang begini-begini (sambil menunjukkan
gerakan melompat-lompat), saya juga pun naik. Tidak jadi lihat air laut " (44).

Tak hanya sapi, binatang yang disebutkan menjauhi pantai saat gempa adalah kambing dan
burung.
"Pas mau ambil air wudhu langsung gempa. Sempat lari ke tengah jalan (di depan
rumah). Saya memang melihat burung, kambing tu pada lari semua" (24).

Kebetulan, tempat tinggal informan ini sekitar 50 meter di belakang hutan bakau yang
tumbuh subur di tepi pantai. Burung-burung bakau inilah yang dilihatnya terbang memenuhi
langit, menjauh dari arah pantai.
"Kambing sapi menyeberang jalan ke arah bukit, ketika itu masih goyang-goyang dan
orang-orang belum mengungsi dan belum ada yang berteriak air laut naik" (41).

Baru setelah gempa mulai merada, dia mendengar orang-orang berlarian dari arah pantai
sambil berteriak air laut naik.
"Pas kita sementara tunggu redanya goyang, tetangga teriak naik, air laut naik... naik
ke atas, air laut naik" (41).

Perilaku binatang yang menjauh dari pantai sebelum tsunami ini, menurut keterangan saksi di
Pantai Barat Donggala, juga terjadi saat tsunami tahun 1968. Beberapa orang mengatakan,
mereka berlarian bersama sapi-sapi. Bahkan, ada orang terjatuh dan terinjak sapi.
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"Pesannya orang tua, kalau ada habis gempa dia kuat, terus binatang-binatang itu
semua lari, ikut saja lari" (8).

3.2.1.3 Pengetahuan dari Gempa 1968 dan 1938
Respon yang diambil masyarakat di Pantai
Barat Donggala untuk evakuasi mandiri
sejak gempa pendahuluan, jelas banyak
dipengaruhi oleh pengetahuan mereka
tentang tsunami di masa lalu. Pengetahuan
ini didapatkan dari kisah turun-temurun
berdasarkan pengalaman orang-orang tua
mereka yang mengalami tsunami pada
tahun 1968.
"Kalau orang sana (pesisir) itu sudah
ingat memang itu (tsunami 1968). Karena
orang tua kita peringatkan, ditakutkan
kalau gempa itu ada susulannya (lebih
besar). Makanya mereka waktu gempa
jam 3, sudah naik memang semua kemari
di atas yang dekat pinggir pantai," (8).

Foto 12 : Rumah penduduk di desa Labean, Donggala.
Dok : Ardito M. Kodijat, 2018.

Kisah tentang tsunami 1968 ini terpelihara cukup baik di kalangan masyarakat Pantai Barat
Donggala, karena sebagian saksi matanya masih hidup dan menceritakan tentang kejadian
ini. Bahkan, dari kejadian di masa lalu ini, masyarakat di kawasan ini memiliki istilah sendiri
untuk kata tsunami, seperti dituturkan oleh salah seorang saksi mata tsunami 1968,
"Kami (dulu) sebut lembotalu...artinya gelombang
tiga. Saya rasa itu, lembotalu itu untuk menyebut
kejadian '68 itu karena saat itu belum ada (kata)
tsunami... sehingga dinamakan orangtua lembotalu,
begitu" (8).

Saksi mata tsunami 1968 yang lain juga menyebutnya
sebagai bombatalu, dengan arti yang sama, gelombang
tiga kali.
"Bombatalu itu bahasa orang Mandar dari selatan.
Kemudian terjadi disini juga itu, sudah betul
juga tiga ombak itu yang masuk disini itu, begitu.
bombatalu, ombak tiga" (10).
Foto 13 : Salah satu saksi hidup tsunami 1968
di Donggala. Dok : Irina Rafliana, 2018.
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Dikisahkan lebih lanjut,
"Begitu habis gempa, bunyi sudah di luar (rumah). Posisi yang meletus itu ada di depan
sini, (seperti) ada gunung meletus, kira-kira ada 5 mil dari bibir pantai itu. Sudah,
setelah agak hening sedikit ini gemuruh dari luar, sudah mulai bergulung dari luar
(airnya). Sudah ombak pertama itu. Itu cerita air laut memang (sebelumnya) turun,
karena rumah saya di pinggir pantai. Sekitar 50 meter itu dari tempat biasa dia surut itu
airnya.... Sudah, mulai bergulung kemari ombak pertama, kita sudah mulai lari juga.
Tak lama, kira-kira 200 meter kita tinggalkan bibir pantai, wih berbentuk lagi (ombak)
satu di belakang menyusul. Itu belum seberapa tingginya. Nanti posisi kita sudah disini,
di depan sini, rumah ini, menyusul yang ketiga kemari. Kita lari di atas di tempat
pengungsian sana, lalu dengar banyak korban di bawah. Hari itu sorenya saya turun,
saya ikut itu pergi mencari mayat. Karena posisi korban waktu itu lebih 200 jiwa. Kalau
penduduk asli sini 59 jiwa saja. Yang lain pendatang-pendatang dari selatan" (10).

Kuatnya narasi tentang kejadian tsunami 1968 ini, bahkan warga pendatang yang tidak
memiliki keterkaitan langsung dengan kejadian bencana di masa lalu itu juga terpengaruh
dengan kisah yang kerap dituturkan masyarakat lokal, seperti dikisahkan seorang informan,
"Saya dari Toli-Toli baru di sini 15 tahun, jadi tidak tahu pasti tsunami 1968 di Pantai
Barat ini. Tetapi, memang banyak dengar cerita dari warga desa lain, jadi percaya
juga" (6)

Selain gempa 1968, di Desa Loli Saluran, masih ada warga yang memiliki pengetahuan
tentang kejadian tsunami yang lebih awal lagi, yang diperkirakan terjadi pada tahun 1938.
Bahkan, masih ada satu saksi mata kejadian itu yang bisa ditemui.
"Waktu gempa itu umur saya masih 10 tahun (sekarang umur informan 88 tahun).
Keras ini, gempanya. Cuma air laut tidak yang ini, lebih tinggi" (28).

Menurut kesaksiannya, tsunami saat itu didahului oleh surutnya air laut.
"Tapi lama dia naik ke atas itu lama. Kering semua disini. Kering dulu baru takumpul
begini air baru naik tu kesana" (28).

Pada saat itu, di Desa Loli Saluran ini belum ada rumah-rumah tembok baru, namun hanya
ada di sini rumah panggung yang hancur disapu tsunami. Setelah kejadian ini, informan
dan warga desa lain kemudian pindah dengan tinggal di atas perbukitan. Mereka kemudian
kembali turun ke pesisir setelah Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Perlahan
perkampungan tumbuh lagi di kawasan pesisir Teluk Palu, termasuk di Loli Saluran.
Pengetahuan tentang tsunami tahun 1938 ini, membuat saksi mata ini langsung meninggalkan
rumahnya di tepi pantai dan pergi ke tebing, di batas air. Dia juga menolak untuk mengungsi
ke bukit, karena menurut keyakinannya air tsunami tidak akan lebih tinggi lagi. Lagi pula,
dari pengalaman yang lalu, setelah gempa perbukitan bisa longsor.

36

Peringatan Dini yang Menyelamatkan Jiwa

BAB 3. Kinerja Peringatan Dini Tsunami Dan Respon Masyarakat Di Teluk Palu

"Iya, ingat dulu. Di sini saja kita pergi (mengungsi). Di sini kalau yang ini, saya tidak
bilang bagaimana, orangtua dulu bilang terlalu banyak, mau naik dari lewat sana itu,
mati semua gunung ini. Gunung sedikit ini. Saya bilang, 'jangan gunung sana, itu
kubur dibilang kubur keramat. Jangan. Jangan situ. Kalau itu tagoyang (tanah goyang),
tabalah (terbelah) tanah, mati kamu", saya bilang begitu" (28).

Foto 14 : Salah satu saksi hidup tsunami 1938 dan 1968 di Donggala. Dok : Ahmad Arif, 2018.

Tempat mengungsi itu, berupa bukit kecil untuk pekuburan desa yang berjarak sekitar 200
meter dari pantai. Menurut saksi mata, tempat ini dari dulu-dulu menjadi tempat mengungsi.
Jadi, sebeluam tsunami yang dialaminya pada 1938, ada kemungkinan orang-orang tuanya
juga sudah mengalami tsunami.
"Pernah diceritakan orang tua dulu, 'kalau apa-apa nanti barangkali apa kau, lari sana.
Yang gunung sana jangan pernah naik. Sebelah gunung ini saja. Biar bikin rendah itu
tapi tidak bisa kena air" (28).

Dalam kejadian ini, saksi mata tsunami 1938 ini kehilangan salah seorang anaknya, yang
kembali ke dalam rumah setelah gempa untuk mengambil beberapa barang penting yang
tertinggal. Sedangkan, saksi ini sama sekali sekalipun pergerakannya sudah relatif lamban,
tidak terkena air tsunami.
Sekalipun mengalami tsunami 1938, namun sebelum kejadian tsunami pada 2018 lalu, saksi
mata tidak menceritakan tragedi di masa lalu ini kepada anak-anak mauapun orang lain.
Bahkan, istrinya mengatakan baru mengetahui persitiwa tsunami 1938 ini setelah suaminya
menceritakannya setelah tsunami kembali melanda.
3.2.1.4 Pengaruh Intervensi dari Luar
Pengetahuan lokal masyarakat di Pantai Barat Donggala tentang tsunami tahun 1968
kemudian diperkuat dengan adanya intervensi pendidikan kebencanaan dari luar. Pada
tahun 2008, LSM lokal Jambatan dengan dukungan Oxfam, melakukan pendidikan
kesiapsiagaan menghadapi untuk tsunami untuk masyarakat di Pantai Barat Donggala ini,
seperti disampaikan salah satu pelakunya,
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"Waktu itu awal-awal (pelaksaanaan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana
tahun 2007) pendekatannya masih sangat birokratik dan lebih banyak emergency. Dan
selalu masyarakat itu masih pada posisi obyek bukan sebagai subyek. Nah dari diskusi
panjang, selain menyiapkan konsep, kami juga mencari lokasi yang kita anggap betulbetul bisa mewakili karakter wilayah. Kemudian yang pernah terdampak dari bencana
itu sendiri yang skalanya lumayan (besar). Dan juga pelaku-pelaku sejarahnya masih
ada. Nah didapatlah beberapa desa yang didampingi, termasuk Labean dan Batusuya"
(68).

Selain mengajak masyarakat untuk mengenali risiko bencana dengan mendiskusikan sejarah
gempa dan tsunami yang pernah dialami masyarakat, Jambatan yang bekerjasama dengan
sejumlah akademisi dari Yogyakarta juga mengajarkan tanda-tanda untuk mengenali
tsunami, termasuk juga melakukan apa yang harus dilakukan.
"...dengan metode PRA (Participatory Rural Appraisal) kan misalnya membuat sketsa
desa. Karena didalam PRA kan ada pemetaan. Nah kita gunakan metode itu karena
itu yang kita anggap lebih mudah mereka pahami, lebih cepat mereka menerimanya
kemudian mereka mampu menggambarkan situasi wilayahnya. Jadi peta risiko,
kemudian peta jalur evakuasi" (68).

Di beberapa desa kemudian dibentuk pembagian perannya jika terjadi kondisi darurat.
Sekalipun program ini tidak berkelanjutan, namun masih membekas. Apalagi, kemudian
BPBD Donggala juga melakukan pelatihan kesiapsiagaan tsunami pada tahun 2016. Beberapa
informan di Desa Labean menyatakan, mereka masih mengingat tentang intervensi.
"Itu, tanda-tandanya apa. Tanda-tanda tsunami itu. Kita harus waspada, kalau ada
gempa. Jadi diajarnya seperti kalau ada tsunami kita harus siapkan apa" (8). Informan
yang lain mengatakan, "Manfaatnya sudah banyak, jadi mengetahui ketika begini
gempanya, ada begini kita harus menghindar mencari tempat di ketinggian" (14).

Foto 15 : Perhelatan tsunami drill nasional Kota Palu 2012. Dok : Muhammad Ayyub.
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Dalam pelatihan ini masyarakat diminta segera keluar rumah jika terjadi gempa. Kalau
tidak sempat keluar dari rumah, maka harus berlindung di tempat yang lebih aman.
"Setelah tenang lari kumpul semua di lapangan baru menuju tempat pengungsian.
Menghindari ketika ada tsunaminya. Makanya kemaren, titik jalur pengungsian
sebenarnya lorong ini. Karena pengungsian yang ditetapkan untuk menghindari
tsunami, ada di gunung sebelah. Bukit yang sana" (14).

Pengalaman dari pelatihan ini membuat kabanyakan masyarakat di Desa Batusuya telah
keluar dan berjaga-jaga di luar rumah sejak gempa pendahuluan, apalagi saat itu sudah ada
bangunan yang roboh.
"Sejak gempa jam 3 sore itu, masyarakat memang keluar dari rumah. Ada juga yang
belum tinggalkan rumahnya tapi sudah di halaman, ada yang sudah keluar dari rumah
tinggalkan rumah, tapi masih sepanjang jalan ini" (14).

Maka, ketika gempa utama terjadi menjelang magrib itu, hampir tidak ada korban jiwa di
Desa Batusuya, sekalipun banyak bangunan yang roboh.
"Kalau korban jiwa sebenarnya kita tidak ada maksudnya meninggal di tempat. Cuma
pas gempa sore itu ada yang tertimpa sempat juga dibawa lari ke tempat pengungsian,
dia (meninggal) subuh, jam 3" (13).

Selain keluar dari rumah, salah satu yang diajarkan adalah salah satu penanda tsunami
adalah jika laut surut setelah gempa besar. Hal ini kemudian dipraktikan di Batusuya, ada
beberapa orang yang sengaja turun ke pantai untuk melihat kondisi laut (12). Kenyataannya,
tidak semua tsunami didahului laut yang surut. Fenomena ini juga terjadi di Teluk Palu, di
mana tsunami terjadi sangat cepat, hanya hitungan beberapa menit setelah gempa, sehingga
justru bisa berisiko jika menunggu laut surut. Hal ini pada akhirnya disadari oleh para
penyintas setelah tsunami pada 28 September 2018 lalu,
"Sebenarnya instruksi untuk melihat laut air surut, itu bahaya. Karena kalau begitu
lambat untuk menyelamatkan diri.... Jangan sekali-kali justru lihat ke laut. Karena
dalam kasus kemaren, tsunaminya bareng sama gempakan" (12).

3.2.1.5 Jalur untuk Menyelamatkan Diri
Di Wilayah Donggala, sekalipun masyarakatnya banyak tinggal di pesisir namun tak jauh dari
pantai rata-rata ada bukit. Kondisi ini cukup memudahkan mereka untuk mengungsi, kecuali
ada satu dusun di Desa Labean yang cukup jauh dari perbukitan. Lokasi pengungsiannya
harus dicapai dengan menyeberang sungai di dekat muara. Tidak adanya jembatan membuat
orang rata-rata menggunakan perahu untuk menuju lokasi pengungsian ini, namun ada juga
yang berenang karena ketiadaan jembatan.
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"Ada yang (mengungsi) pakai perahu. Waktu kejadian jam 6 itu, banyak orang
berenang. Dia orang bukan berenang begini, berenang langsung kesana. Motong pukat
begini dia. Dibawa arus kesana. Dia orang langsung berenang kesana mengikuti arus.
Arusnya deras. Kalau pas datang di kayu, langsung bawakan di kayu, orang. Untung
selamat" (11).

Perlu diketahui, sungai ini berada di dekat muara, yang tentunya sangat berisiko jika terjadi
tsunami.
Sebagian orang di Dusun 8 ini mencoba berlari melalui jalan sejajar pantai dengan memakai
kendaraan untuk menuju ke kampung sebelah.
"Saya lari, dari sini lari, jalan kaki kesana pas datang lagi di TPI itu, datang itu air
rob. Tiba-tiba ada yang memanggil 'Pak, pak sini dulu,...kalau bisa angkat duluan
ini, penghalang jalan ini, supaya kita naik mobil, sama-sama kita'. Berapa orang, oih
ratusan sudah orang lari kesana ini. Pohon diangkat-angkat tidak bisa, terpaksa lari lagi
sana, lari lagi sana. Saya dapat motor yang tiada lampunya" (11).

3.2.2 Masyarakat Di Kota Palu
3.2.2.1 Gempa Pertama yang Terabaikan
Gempa pendahuluan pada pukul 15.00 WITA sebenarnya juga dirasakan kuat di Kota
Palu. Namun demikian, respon yang dilakukan masyarakat di Kota Palu berbeda dengan
masyarakat di Pantai Barat Dongga. Di Kota Palu tidak ditemukan adanya proses evakuasi
menjauh dari pantai setelah gempa pendahuluan ini.
"Sore itu (gempa pertama) kencang memang sudah, tapi kita tidak tahu kalau ada
susulannya lagi" (46).

Seorang narasumber lainnya mengatakan, sekalipun merasakan gempa, namun itu tidak
membuatnya keluar rumah. Dia tetap melanjutkan aktifitasnya untuk menonton TV
bersama keluarga (44).
Di Anjungan Pantai Talise, gempa pertama ini juga dirasakan sangat keras dan membuat
banyak orang terkejut.
"Keras (gempanya). Langsung berdiri saja. Ada sudah orang itu istighfar di sana. Allahu
Akbar, Allahu Akbar" (42).

Namun demikian, gempa ini tidak membuat nara sumber ini pergi karena masih harus
berjualan. Menurut kesaksiaannya, para pengunjung pun masih bertahan. Pada saat itu,
banyak orang sudah berkumpul untuk menyaksikan Festival Palu Nomoni. Panitia dan
peserta sudah bersiap-siap, demikian juga para pedagang ramai berjualan, melebihi harihari biasa.
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Hampir semua nara sumber di Kota Palu juga tidak memperhitungkan bahwa gempa
sore itu akan diikuti gempa lebih besar lagi. Sekalipun demikian gempa-gempa yang
menyusul membuat sebagian informan menjadi lebih gelisah. Apalagi, kemudian ada yang
mendapatkan informasi telah terjadinya tsunami di Pantai Barat Donggala.
"Jam 3 itu, kan saya buka Facebook. Temanku bilang di Sirenjo sudah tsunami jam 3"
(43).

Perasaan gelisah juga dialami adiknya dan mengajaknya pulang ke rumah. Namun, karena
harus menjaga dagangan, dia terpaksa bertahan. Akhirnya, adiknya pulang terlebih dulu.
Ada juga informan yang menceritakan, setelah gempa itu ibunya mengingatkan agar
mengumpulkan surat-surat penting di dalm tas.
“Terus mamaku bilang kan, ‘eiy kumpul semua surat-surat’. Habis kumpul surat-surat
itu dikasi tahu begini, kalau ada gempa jangan lari ke rumah, tapi langsung ke atas, ke
rumahnya nenek” (49).

Setelah gempa pendahuluan tersebut warga Palu pun merasakan guncangan gempa yang
menerus.
“...pas saya bangun sudah rasa gempa terus menerus. Anu saya kasih tahu mama kayak
ada gempa. Menjelang magrib begitu, saya ambil sembahyang, (lalu mamanya bilang)
adek kalau ada gempa ini sudahlah, siap-siap saja kita lari” (49).

3.2.2.2 Merespon Setelah Gempa Utama
Mayoritas masyarakat di Kota Palu baru bereaksi setelah gempa utama terjadi. yang
dirasakan sangat kuat. Salah seorang informan yang saat itu berjualan di Anjungan Pantai
Talise mengatakan, goyangan gempa itu naik-turun. Pada saat itu juga, Anjungan yang saat
itu sesak dengan orang ambles ke pantai dan tidak lama kemudian air laut langsung naik
(43).
Seorang saksi mata yang lain mengatakan, gempa utama itu tidak seperti biasanya. Walaupun
Kota Palu sering dilanda gempa, namun yang terjadi saat itu dirasakannya berbeda. Dia
tengah berada di dalam mobil saat merasakan goncangan sangat kuat.
"(Seperti) diblender, gitu. Jadi langsung keluar dari mobil, lari. Saya lari" (55).

Saat itu, mobil yang dia kendarai dalam perjalanan menuju pantai, jaraknya sekitar 20 meter
dari laut. Begitu gempa mereda, dia segera keluar dari mobil dan berlari menuju rumahnya
yang berada lebih jauh lagi dari pantai untuk mengecek kondisi keluarga.
"Saya tidak kepikiran ada tsunami. Cuman ketika (lari) dengar suara gemuruh. Saya
sempat (menengok) balik begini (ke arah pantai), itu abu-abulah pokoknya gelap udah.
Saya lari aja, pokoknya lari sampai ke rumah" (55).
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Foto 16 : Sekolah Pelayaran di Pantai Talise. Dok: Irina Rafliana, 2018.

Foto 17 : Parit besar di belakang permukiman dekat
ladang garam yang menghalangi jalur evakuasi tegak lurus
pantai. Banyak korban terjatuh di parit ini saat berusaha
menyelamatkan diri. Dok: Irina Rafliana, 2018.

Foto 18 : Lapangan sepak bola PS Abadi di Pantai Talise.
Banyak warga termasuk anak-anak sedang bermain bola
disini saat gempa dan tsunami terjadi. Dok: Irina Rafliana,
2018.

Informan yang lain mengaku mendengar suara seperti ledakan.
"Nanti (goncangan) yang kedua kalinya itu langsung meledak, kan meledak dia babunyi
baru gelap, gelap semua cuaca. Gelap memang. Saya, dalam hati saya itu aih ini
mungkin sudah mau kiamat, toh. Kiamat, saya pikir begitu. Begitu saya lihat itu air
kemari, masih jauh. Itupun air itu masih berwarna putih, putih. Tapi dia sudah mulai
masuk, tinggi, kemari. Tapi saya tidak lihat air dari situ. Kan air ada yang dari situ,
ada yang dari situ, ada yang dari situ. Air ini. Tapi yang dari situ saya lihat masih
putih. Tapi memang sudah agak tinggi sedikit, saya lari. Saya lari, saya tidak kasih tahu
mereka kalau itu air naik. Karena mulutku ini ta kancing. Tidak bisa bicara" (46).

Bunyi ledakan memang menjadi ciri khas yang diakui oleh hampir semua informan yang
tinggal atau beraktivitas dekat dengan pantai.
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“Cuma bunyi itu aja yang ada, bunyi gempa, meledak. Yang waktunya dia begini, dia
meledak, bunyi sekali. Kayak bom meledak begitu. Biar burung pun tiada terbang”
(46).

Kepanikan membuat orang berjuang untuk menyelamatkan diri sendiri, tanpa sempat lagi
memikirkan orang lain.
"Tidak bisa, ndak ada (teriak). Ba diam saja. Saya lari pada saat itu. Saya lari ke jalan,
orang bateriak air naik, lari semua. Kita lari semua sudah. Sampai saya dengan saya
punya ipar, ta jatuh. Pertama ibu saya, dia tindis. Baru saya, baru saya punya kakak.
Sampai ibu saya delapan hari baru ditemukan meninggal di lorong-lorong, kasihan.
Karena kitakan sudah tidak tahu lagi, kalang kabut sudah, kita lari semua" (46) .

Air yang datang itu memang begitu cepat, ketika tanah masih bergoyang, sehingga sangat
mengagetkan. Di Anjungan, karena sebagian daratannya ambles, banyak ornag yang tibatiba sudah berada di dalam air.
"Masih gempa langsung ada air, ketutup air saya. Orang-orang liat ya Allah air air air
sudah. Apa itu hitam tinggi haaaaa. Sudah kerendam air kita" (42).

Jadi, sebelum guncangan gempa mereda, informan ini tahu-tahu sudah tergulung air.
"Saya tidak lihat (tinggi air) cuma hitam. Rasanya sudah digiling dengan batu. Untung
masih sadar saya. Kan masih agak terang sedikit langsung muncul saya" (42).

Dia kemudian berenang ke tepian. Dia memanfaatkan barang-barang yang mengapung
sebagai pegangan.
"Balok-balok, papan-papan gerobak bakso itu saya jadikan pelampung."

Saat mengapung itulah dia melihat banyak mayat sudah mengambang.
"Yang di sebelahku itu ada sudah orang mengambang ini ah sudah. Ah sudah mati nih
orang, sudah mengambang ya Allah. Mengambang" (42).

Dia mencoba terus berenang ke tepian. Namun, tiba-tiba dia terseret air kembali menjauh
dari pantai. Sampai dua kali dia berusaha menepi dan tertarik air kembali.
"Hanya ingat anak. Sudah anakku selamat lah anakku. Cuma anakku saya ingat (agar
tetap kuat)" (42).

Usaha yang ketiga akhirnya berhasil. Dia mencapai pohon di tepi pantai yang setelah gempa
terendam air laut.
"Saya (coba naik) ke atas pohon tidak bisa naik, lalu ada ibu-ibu yang telanjang sudah
itu ya sudah itu dia kasih begini kakinya (sambil memberi contoh dengan menjulurkan
kaki). Buat bisa bantu saya naik ke pohon" (42).
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Dia akhirnya selamat dengan naik ke atas pohon. Lima orang korban selamat di atas pohon,
menunggu bantuan.
"Selamat, tapi sudah tidak ada lagi baju. Pokoknya semua temanku (korban) perempuan
itu tidak ada pakai baju" (42).

Ketika menunggu di atas pohon ini, dia menyaksikan para korban yang mengapung,
kebanyakan adalah perempuan.
"Iya perempuan semua. Satu orang di air di dekat (kakiku)...Saya mau tolong dia, dia
bilang,'Tidak usah nak, su(dah) mau mati saya.' Ibu itu tidak mau ulurkan tangannya
sehingga turun lagi (ke air). Allah. Jatuh lagi dia. Itu mayat semua di bawah" (42).

Beberapa jam kemudian (narasumber tidak ingat berapa lama), datang anak-anak muda
yang membantu mengevakuasi mereka.
"Kami lima orang itu dia tarik pake tali " (42).

Malam itu juga, dia akhirnya bisa pulang ke desa, dengan kepala yang bocor, namun masih
selamat.
Kisah anak perempuan yang diminta menyiapkan surat-surat berharga oleh ibunya
setelah gempa pendahuluan jam tiga sore dituturkan lebih lanjut. Ia ingat nasihat
ibunya yang baru saja disampaikan, “...langsung datang gempa sekali. Langsung rubuh
itu gedung Olimpik sama anu, apa itu, show room itu. Habis itu pas sudah berhenti
gempa langsung anu, langsung kemana tadi itu. Langsung saya ke dalam rumah ba
ambil adekku, baru saya ba ambil surat sama sempat ba ambil HP. Habis itu waktu
saya keluar sampai depan rumah, saya sudah lihat itu air ombaknya pecahan itu baru
terang. Baru saya lihat itu mamaku terus lari saja, terus sampai air datang ada jalan
situ ada lorong kecil, tembus Jalan Rusa. Habis tembus Jalan Rusa saya jalan lagi kak,
sampai Jalan Macan. Sampai Jalan Macan, terus sampai perempatan Hang Tuah.
Saya lewat lorong...” (49).

Ia berhasil selamat dengan sang Ibu. Sementara kakak dan ayahnya tergulung ombak.
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Gambar 15 : Denah dan Rekontruksi Evakuasi Mandiri di Pantai Talise.

Tantangan Evakuasi Mandiri Di Ladang Penggaraman Pantai Talise
Evakuasi mandiri menjadi tantangan berat bagi masyarakat yang tinggal di pesisir Kota
Palu yang kosmopolit.Kebanyakan masyarakat di kawasan ini merupakan pendatang yang
tidak memiliki pengetahuan lokal dan sejarah bencana, sementara itu upaya pendidikan
kesiapsiagaan dari pemerintah tidak berkelanjutan. Sekalipun pernah dilakukan Pelatihan
Kesiapsiagaan Tsunami Nasional di Kota Palu pada tahun 2012, namun tidak semua warga
mengikutinya.
Selain karena pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan sangat terbatas, jalur evakuasi
tegak lurus pantai juga tidak disiapkan dengan baik. Sementara itu, tsunami tiba dalam
waktu sangat cepat setelah gempa. Kondisi ini menyebabkan korban jiwa di pesisir Kota
Palu menjadi sangat tinggi.
Sulitnya menyelamatkan diri dari tsunami ini dikisahkan oleh tiga warga
yang bermukim di Jalan Penggaraman, Pantai Talise, yang berhasil selamat dari tsunami
pada 28 September 2018 lalu, sebagaimana bisa dilihat rekonstruksinya dalam grafis (....)
. Ketiga penyintas ini masuk dalam kategori kelompok rentan, yaitu anak-anak dan warga
lanjut usia.
Halaman rumah mereka menghadap ke laut dengan jarak 10 - 20 meter. Untuk menjauh
tegak lurus dari pantai di belakang rumah mereka tidak mudah karena terdapat parit cukup
besar, ladang garam, dan kemudian terhalangn bangunan-bangunan ruko berlantai 2 yang
berdempetan layaknya tembok besar yang menutup akses menuju jalan besar Yos Sudarso.
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Penyintas yang selamat di kawasan ini lebih karena nasib baik, dan sebagian lagi karena
mulai berjaga-jaga sejak gempa pukul 15.00 WITA. Misalnya, anak perempuan berusia
11 tahun (49), sempat mengambil tas yang berisi dokumen penting dan membawanya
lari bersama ibunya sesaat setelah gempa bumi besar sore itu. Sebelumnya, Sang Ibu
sempat memintanya untuk mengumpulkan dokumen penting di dalam tas, setelah gempa
pendahuluan.Mereka selamat sekalipun harus melompati parit besar di belakang rumah
dan menyusuri jalan sejajar pantai, karena tidak ada jalan tegak lurus pantai. Beruntung
keduanya berhasil selamat dari kejaran tsunami higga bisa mencapai Jalan Rusa. Namun
demikian, ayah dan saudara lelaki anak perempuan tersebut tidak beruntung. Keduanya
ditemukan tidak bernyawa tersapu gelombang tsunami.
Penyintas perempuan berusia 43 tahun (46) sedang berada dekat ladang garam sore itu.
Rumahnya menghadap ladang penggaraman, dipisahkan oleh parit besar. Dia tidak
mendengar sirene, hanya bunyi meledak saat gempa terjadi. Segera ia berlari menuju lorong
dan jalan raya, melewati parit. Ia sempat terjatuh ke dalam parit tersebut. Ia terus berupaya
lari. Tiba di jalan Yos Sudarso ia menghalangi sebuah mobil dan meminta pengemudinya
membawanya ke bukit. Sementara orang disekitar berteriak air naik. Ia bercerita pada saat
gempa, rumah ikut berguncang namun tidak rubuh. Tsunami lah yang menghancurkan
rumahnya.
Seorang penyintas lainnya, anak laki-laki usia 10 tahun (50) sedang berada di lapangan
sepak bola PS Abadi saat terjadi gempa. Beruntung karena berada di lapangan terbuka dan
dapat melihat dengan jelas ke arah pantai sehingga bisa mengetahui datangnya tsunami.
Maka, setelah gempa anak tersebut segera berlari pantai. Namun karena tidak ada jalur
tegak lurus, ia terpaksa menyusuri jalan sejajar pantai. Beruntung dia akhirnya berhasil
menyelamatkan diri ke Jalan Domba.
Lain lagi kisah seorang lansia, berusia 77 tahun (51), warga pendatang asal Makassar yang
merasakan gempa kuat saat mengambil air wudhu menjelang sholat Maghrib. Tidak lama
setelah gempa terjadi datang gelombang besar, dan ia tidak sempat melarikan diri. Air sudah
mencapai pondok tempat tinggal yang langsung menghadap ke laut. Dalam waktu singkat
air sudah mencapai leher. Ia berpegangan pada bale-bale yang hanyut menghampirinya.
Memeluk erat bale-bale tersebut, bapak tersebut terbawa hanyut beberapa ratus meter ke
selatan sejajar pantai, terbawa gelombang sampai di pelataran Sekolah Pelayaran. Setiba di
sekolah Pelayaran, ia masih berusaha untuk naik. Ia ceritakan,
“…katanya ada yang suruh, lari Pak, lari Pak. Bagaimana saya mau lari, saya juga
ombak tiba-tiba datang. Saya baca-baca (do’a)….” Setiba di Sekolah Pelayaran, ia
mencoba menaiki atap rumah yang terdekat yang masih utuh dan belum runtuh. Ia
selamat karena nasib baik. Lelaki itu baru bertemu dengan keluarganya keesokan
paginya.

Sekalipun ketiga penyintas ini selamat, namun rumah mereka hancur.
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3.2.2.3 Menunggu Sirine Tsunami
Sejumlah narasumber mengatakan, mereka baru menerima informasi tentang parameter
gempa bumi dan peringatan dini tsunami sekitar dua hari setelah kejadian.
"Kita terima bahwa gempa itu, bahkan ada duakan, ada dua SMS. Magnitudo 7,7
pertama, sama 7,4 itu dua hari setelah gempa. Karena memang waktu habis kejadian
semua jaringan telekomunikasi, listrik, padam. Listrik padam, jaringan seluler padam"
(59).

Sekalipun di Kota Palu telah dibangun sirine tsunami, namun semua narasumber yang
diwawancara tak satupun yang menyatakan mendengar bunyi sirine tsunami. Kondisi ini
menyebabkan masyarakat yang pernah mengikuti pelatihan kesiapsiagaan tsunami pada
2012 mengalami kecewaan.

Foto 19 : Wawancara dengan jurnalis dan awak media TVRI. Dok: Ahmad Arif, 2018.

“Ini bukan tsunami asli. Tidak ada bunyi sirene, tidak surut juga air….kami bilang
(tsunami) ini hoax” (29).

Ada kasus di Kelurahan Tipo, masyarakat yang menunggu dibunyikannya perangkat yang
dikira masyarakat sebagai sistem peringatan dini tsunami. Padahal, alat ini sebenarnya
berupa antena penguat sinyal yang dibangun salah satu provider telepon genggam. Namun,
selama proses pembangunan hingga perawatan, petugasnya selalu menyampaikan bahwa
hal itu adalah sistem peringatan dini tsunami.
"(Saat pembangunannya), saya tanyakan, 'mau buat apa ini pak?' 'Untuk anu, Pak,
pasang alat deteksi tsunami.' Terus dia bilang, 'Bukan cuma satu titik. Ada titik yang
disana, yang di taman ria satu. Terus di anu sana, di Talise, di patung kuda sana" (37).

Bahkan, hingga setelah kejadian, petugas yang melakukan perawatan antena ini masih
menyatakan ini sebagai bagian dari sistem peringatan dini tsunami (37).
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Berbeda dengan masyarakat di Kota Donggala, para penyintas di Kota Palu tidak ada yang
menyebutkan adanya perubahan perilaku binatang yang menjauh dari pantai setelah gempa.
Ini bisa terjadi karena di kawasan ini memang jarang ada binatang seperti sapi atau kambing
yang berkeliaran di tepi pantai. Namun demikian, seorang penyintas, yang kebetulan juga
staf BPBD Kota Palu menyatakan langsung tahu bahwa gempa akan disusul tsunami,
sehingga segera menjauh dari pantai. Pada saat kejadian, ia mendapatkan tugas untuk ikut
serta dalam persiapan pembukaan Palu Nomoni 2018 di pantai Talise, mewakili instansi
BPBD Kota Palu. Saat kejadian, ia merasakan guncangan yang sangat kuat yang terjadi dua
kali dengan jeda beberapa detik. Saat gempa pertama berguncang, menurut kesaksiaannya,
banyak warga terjatuh. Segera setelah mampu berdiri, ia segera berlari menuju TVRI yang
berada sekitar 50-100m dari pinggir pantai dan kemudian naik ke lantai 2 di gedung tersebut.
Saat memasuki gerbang TVRI dan memandang ke belakang, ia melihat anjungan runtuh.
Banyak warga yang masih menunggu setelah gempa pertama. Padahal ada beberapa detik
jeda antara gempa pertama dan gempa kedua. Jika saja masyarakat tidak menunggu tapi
segera lari menjauhi pantai, bisa jadi akan lebih banyak jiwa yang selamat. Tidak lama
kemudian datang gempa kedua, dan saat gempa masih mengguncang, gelombang pertama
tsunami sudah menghantam (66).
3.2.2.4 Akses untuk Menyelamatkan Diri
Cepatnya tsunami yang melanda Teluk Palu setelah gempa bumi utama, membuat respon
cepat untuk segera menjauh dari pantai dan akses menuju tempat tinggi menjadi sangat
penting. Namun demikian, banyak kawasan pesisir di Kota Palu, seperti misalnya di Pantai
Talise ternyata tidak memiliki jalur evakuasi tegak lurus pantai.
"Jadi memang waktu gempa itu rumah-rumah depan (yang menutup akses) ini belum
hilang. Inikan hilangnya baru karena tsunami. Cuman pagar sebelah sana aja yang
roboh, yang Dirlantas. Yang sebelah sini masih utuh pagarnya. Jadi orang tu rame
masuk lewat pintu gapuranya kita yang kecil, kan memang cuma satu jalur disini.
Untungnya waktu itu, ini pintu dibuka, karena untuk parkir. Kalau tidak, waduuhh"
(58).

Foto 20 : Wawancara dengan mantan Walikota Palu periode 2005-2015. Dok: Ahmad Arif, 2018.
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Menurut saksi mata di sekitar Anjungan, Pantai Talise, banyak korban yang saat kejadian
tidak tahu harus lari ke mana karena ketiadaan tempat evakuasi vertikal dan tertutupnya
jalan-jalan untuk menjauhi pantai oleh bangunan dan pertokoan. Masyarakat berlarian
mengikuti jalan yang sejajar dari pantai
".... tempat hiburan masyarakat di sini, tapi jalur evakuasi tidak ada. Mereka harus lari
kesebelah sana, jauh, butuh waktu. Jauh larinya sana" (58)

Di kawasan ini jumlah korban diduga yang paling banyak. Padahal, landaan tsunami ke
daratan sebenarnya hanya sekitar 200 meter. Pada saat kejadian, banyak masyarakat yang
berada di Anjungan Pantai Talise karena malam itu rencananya akan diadakan Festival
Palu Nomoni, yang merupakan bagian dari peringatan Ulang Tahun Kota Palu. Banyak
di antaranya merupakan pengunjung yang tidak tinggal di kawasan ini, sehingga tidak
mengenal dengan baik jalan-jalan kecil untuk menjauh dari pantai.
3.2.2.5 Pengaruh Intervensi dari Luar
Berbeda dengan di Pantai Barat Donggala, di Kota Palu cerita tentang tsunami tahun 1968
tidak menjadi perhatian masyarakat. Hal ini karena kejadian tsunami saat itu memang lebih
kuat dampaknya di Kabupaten Donggala, terutama di daerah sekitar Desa Labean.
Namun demikian, Kota Palu sebenarnya pernah mendapatkan banyak intervensi dalam
hal kesiapsiagaan menghadapi tsunami. Palu bahkan pernah dianggap sebagai contoh
terbaik kota yang mengimplementasikan upaya pengurangan risiko bencana. Kota ini
telah memiliki rencana kontinjensi gempa bumi dan tsunami yang selesai dibuat dan
ditandatangani pada tahun 2012 oleh walikota saat itu, Rusdi Mastura (2005-2015). Upaya
ini membawa Rusdi Mastura ke kota Mumbai India untuk mempresentasikan capaiannya
mengenai penanggulangan bencana. Pentingnya melakukan kesiapsiagaan di Kota Palu ini
disadarai Rusdi setelah melihat dampak tsunami di Aceh pada 2004. Namun demikian,
kebijakan tentang bencana ini tidak berlanjut. Setelah terjadi pergantian kepemimpinan,
aspek bencana tidak lagi jadi perhatian bagi Kota Palu dan dokumen Rencana Kontijensi
gempa dan tsunami yang telah dibuat sebelumnya tidak pernah diimplementasikan dalam
kebijakan yang lebih detil (35).
Padahal, skenario yang menjadi rujukan dari rencana kontinjensi ini sangat mirip dengan
kejadian nyata gempa dan tsunami Palu 28 September 2018. Artinya kemungkinankemungkinan buruk bencana gempa dan tsunami sudah lama dibahas. Disebutkan di
dalam rencana kontinjensi tersebut, skenario kejadian gempa bumi berkekuatan 7,4
magnitudo berpotensi tsunami di Kota Palu, dan terjadi di malam hari (pukul 02.00 WITA).
Diperkirakan korban jiwa termasuk hilang dan hanyut sebesar 3.301 jiwa, sedangkan warga
mengungsi diperkirakan sebesar 35.692 jiwa.
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Rencana kontinjensi ini dilengkapi dengan segmen peringatan dini tsunami dengan skenario
gempa besar yang mendatangkan tsunami sekitar 15 hingga 20 menit setelah gempa. Namun,
dalam rencana ini tidak dibahas mengenai skenario longsor bawah laut, dan kemungkinan
waktu tiba tsunami yang bisa lebih cepat. Padahal, dalam kajian Gegar Prasetya dkk (2007)
telah disebutkan bahwa waktu tiba tsunami di Teluk Palu bisa sangat cepat karena adanya
potensi longsoran bawah laut yang berada di dekat daratan. Bahkan, ini sudah menjadi
salah satu karakter ancaman yang khas untuk Kota Palu. Dari data ini bisa dilihat bahwa,
dokumen kontijensi ini juga masih memiliki kekurangan secara substantif.
Selain telah memiliki dokumen kontijensi, pada tahun 2012 juga pernah dilaksanakan
tsunami drill nasional langsung di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana
(BNPB). Latihan ini cukup diingat sejumlah warga Kota Palu terutama warga di sekitar
wilayah Talise. Setidaknya 10-15 orang direkrut dari setiap kelurahan untuk mendapatkan
pemaparan dan terlibat dalam tsunami drill.
“.. Ada yang dari kelurahan Talise, ada dari Tonjo, banyak. Maka banyak pengarahanlah,
iya karena memang kita banyak. Tapi saya lihat mobil anu itu ada semua. Mobil apa
itu yang penolong-penolong ada semua. Ada juga yang khusus laut, ada semua itu.
Perahu-perahu apa itu, yang kayak ditolong semua ada semua disitu (ikut berperan
dalam tsunami drill)..." (47).

Pada saat ditanyakan kemanfaatan dari intervensi dan pelatihan tersebut, dirasakan
bermanfaat,
“...tapi caranya kayaknya tidak sama (dengan kejadian sesungguhnya).” (47).

Latihan yang didapat meliputi contoh apa yang harus dilakukan waktu gempa.
Warga mengikuti latihan dramatisasi dari tsunami drill dengan seksama, serta mendapatkan
insentif berupa penggantian transportasi serta makan minum selama 3 hari.
“Anu dikasih contoh kalau cara waktu gempa toh, seperti kita menyapu dulu. Pas
kita menyapu ada gempa. Jangan lari. Yang penting kita paniklah begini, toh. Baru
itu kita jatuh, kan praktekkan begitu, jatuh. Ada yang sudah tatimbun anu, langsung
ditolong dibawa pigi tenda. Ada yang meninggal sudah, su dia semua kakinya, ada
keluarganya datang menangis, ditangisi baru begini saja kita, jangan ditangisi saya
belum meninggal (tertawa). Lucu caranya. ...Dipraktekkan semua pada saat itu, tiga
hari kita dipraktekkan” (47).

Warga diminta untuk keluar dari rumah dan kumpul di lapangan.
Apa yang dilatihkan dan apa yang terjadi saat kejadian nyata sangat berbeda. Fenomenanya
sungguh mengejutkan terutama bagi sejumlah besar warga Kota Palu yang tidak pernah
mengalami kejadian tsunami sebelumnya dalam hidup, dan hanya mendengar atau
menyimak informasinya dari berbagai sumber.
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“..karena dia, kan kita biasanya kalau gempa menunggu berhenti, ini ternyata tidak
berhenti-berhenti. Nyata ndak berhenti air sudah datang, ombak sudah tinggi kayak
atap itu sudah. Oh, ini tsunami sudah. Lari kita, baru berteriak ‘tsunami’. Kita kan
ndak tahu kalau itu tsunami. Oh ini sudah yang dinamakan tsunami. Pernah rasa
tsunami? Cuma lihat di TV toh?” (54).

Selain beberapa persoalan metodologi dan substansi pelatihan yang ternyata berbeda
dari kenyataan yang tejadi, upaya yang dilakukan pada tahun 2012 ini juga tidak
berkesinambungan. Setelah pelatihan besar-besaran dengan dukungan nasional dari BNPB,
masyarakat di Kota Palu tidak pernah lagi mendapatkan pelatihan dan simulasi menghadapi
kondisi darurat gempa dan tsunami.

Foto 21 : Perhelatan tsunami drill nasional Kota Palu 2012. Dok: Muhammad Ayyub.
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4. DISKUSI: SISTEM PERINGATAN DINI
TSUNAMI YANG MENYELAMATKAN
Indonesia telah menginvestasikan sumber daya besar dalam pembangunan sistem peringatan
dini tsunami sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana, terutama untuk
menekan korban jiwa. Pembelajaran dari tsunami 2004 mendorong berbagai pihak untuk
membangun kepercayaan besar terhadap kemampuan sistem ini dalam menyelamatkan
jiwa yang terancam gelombang membunuh.
Dalam grand design Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia, fokus utama dalam
pembangunan sistem ini ada pada aspek struktur atau upstream. Aspek sosial tidak banyak
dipertimbangkan dalam desainnya. Dalam program GITEWS pun, aspek downstream, atau
juga yang dikenal dengan ‘last mile’ mendapatkan perhatian relatif di akhir dari fase proyek.
Pemilihan kata ‘last mile’ juga menggambarkan fokus utama dari pembangunan sistem pada
aspek teknokratik; setelah aspek struktur selesai, baru dipikirkan aspek ‘ujung akhir’nya yaitu
respons masyarakat dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk memastikan masyarakat
‘patuh pada sistem’ dilakukan pendekatan-pendekatan ‘rekayasa sosial’ yang cenderung
bersifat top-down, agar apa yang di desain dari aspek struktur atau upstream dapat direspons
oleh bagian downstream.
Desain tersebut pada kenyataannya problematik, dan hal ini terkonfirmasi dengan tidak
berjalannya sistem ini dari aspek end to end dalam sejumlah kejadian, misalnya dalam
gempa dan tsunami Mentawai tahun 2010, gempa outer-rise 2012 dan 2016 (Rafliana dkk),
termasuk juga dalam gempa dan tsunami di Palu 2018. Belajar dari kasus di Palu, terutama
dengan memahami respon para penyintas saat bencana terjadi, kita bisa menarik beberapa
pembelajaran penting untuk mendorong perubahan sistem peringatan dini tsunami
Indonesia sehingga bisa menyelamatkan masyarakat di daerah berisiko. Berikut beberapa
pelajaran yang bisa diambil.
4.1 Keterbatasan Teknologi Peringatan Dini Tsunami
Seperti kita ketahui bersama bahwa filosofi dari peringatan dini adalah tersedianya waktu
yang cukup (golden time) untuk menyelamatkan diri bagi warga di lokasi bencana. Semakin
panjang golden time-nya artinya peringatan dini semakin baik sehingga waktu untuk
menyelamatkan diri semakin panjang. Dalam kasus tsunami Palu jelas bahwa peringatan
dini yang dikeluarkan BMKG telah gagal memberikan golden time ini. Sekalipun BMKG
berhasil mengeluarkan peringatan dini tsunami lima menit setelah gempa bumi sebagaimana
SOP mereka, namun tsunami tiba di pesisir Teluk Palu lebih cepat dari itu. Hal ini karena
peringatan dini tsunami yang dibangun BMKG tidak mengantisipasi jenis tsunami yang
terjadi di Palu yang kemungkinan dipicu terjadinya longsor bawah laut setelah gempa.
Sistem yang ada hanya untuk mengantisipasi tsunami dipicu oleh gempa tektonik saja.
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Foto 22 : Dampak tsunami di Palu - Donggala. Dok: Ardito M. Kodijat, 2018.

Definisi UNESCO untuk tsunami jarak
dekat masih terlampau umum. Sedangkan
waktu tiba tsunami di hampir semua
wilayah Indonesia terutama Indonesia
Timur teramat singkat, kerap hanya kurang
dari 5 menit. Kesiapan masyarakat untuk
mengantisipasi tsunami yang tiba dalam
waktu kurang dari 5 menit, dibanding
kurang dari satu jam, amatlah berbeda.
Definisi ini perlu disempurnakan. Definisi
tsunami lokal kurang dari 5 menit perlu
dipahami, karena ini adalah landasan utama
pentingnya kemampuan evakuasi mandiri,
terlepas ada atau tidaknya berita peringatan
dini tsunami.

Foto 23 : Menara siar TVRI Palu. Menara ini menjadi
peyelamatan ratusan warga yang berada di sekitar
anjungan Pantai Talise. Setidaknya ada 100 orang yang
selamat karena memanjat menara ini. Dok:

Selain persoalan waktu tiba tsunami yang
lebih cepat dibandingkan peringatan dini,
perhitungan ketinggian dan waktu tiba
tsunami yang dikeluarkan BMKG juga
lebih rendah dari yang terjadi. Seperti
tertera dalam produk peringatan dini
yang dikeluarkan BMKG, level peringatan
untuk Kota Palu dan sebagian Kabupaten
Donggala dalam kategori "Waspada"
dengan kemungkinan ketinggian tsunami
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kurang dari 0,5 meter (Palu Barat 36 cm, Mamuju Utara 31 cm, Donggala Utara 38 cm).
Sedangkan untuk sebagian pantai timur Donggala adalah "Siaga" dengan kemungkinan
tinggi tsunami maksimum 0,56 meter. Pada kenyataannya, berdasarkan survei Widjokongko
(2018), tinggi tsunami di Kota Palu dan Donggala mencapai 0,9 - 9,7 m. Perbedaan
signifikan ini disebabkan mekanisme tsunami Palu, yang diduga dipicu longsoran bawah
laut (Widjokongko, 2018), memang diluar skenario pemodelan gempa yang menjadi dasar
dari peringatan dini tsunami kita.
Bahkan, seandainya BMKG bisa memodelkan tsunami yang dipicu longsor bawah laut
dan bisa mengeluarkan peringatan dini kurang dari lima menit, golden time yang dimiliki
masyarakat juga masih sangat pendek. Hal ini menunjukkan bahwa, sistem InaTEWS
memiliki keterbatasan untuk mengantisipasi tsunami dengan sumber yang dekat dan
waktu tiba kurang dari 10 menit. Sistem InaTEW S hanya bisa efektif untuk tsunami yang
dipicu gempa bumi dari sumber zona subduksi yang waktu tiba gelombangnya sekitar 20
menit lebih, itu pun dengan catatan rantai peringatan dini bisa berjalan hingga sampai ke
masyarakat.
Padahal, kajian Gegar Prasetya dkk (1997) menyebutkan bahwa empat kejadian tsunami
terakhir yang terjadi di Teluk Palu, yaitu 1927, 1938, 1968, dan 1996 juga diduga memiliki
pusat gempa berjarak dekat dengan pantai sehingga memiliki waktu tiba yang cepat. Oleh
karena itu, jika masyarakat harus menunggu peringatan dini dari otoritas, hal ini tentu tidak
akan efektif untuk upaya penyelamatan diri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peringatan
dini tsunami Indonesia tidak memperhitungkan ancaman lokal misalnya di Palu dan
Donggala yang sebenarnya sudah ada di dalam kajian-kajian ilmiah.
Sebagai catatan, waktu tiba tsunami kurang dari 10 menit seperti di Teluk Palu, juga bisa
terjadi di beberapa tempat lain di Indonesia. Beberapa daerah yang pernah dilanda tsunami
dengan waktu tiba sangat cepat ini di antaranya Pulau Simeulue pada 1907, Kepulauan
Mentawai pada 2010, utara Flores pada 1992, utara Bali pada 1815 dan 1917, utara
Lombok pada 1856, Bima pada tahun 1818, 1820, dan 1836. Sebagian besar Sulawesi,
Kepulauan Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat juga memiliki jejak panjang dilanda
tsunami dengan waktu tiba kurang dari 10 menit.
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4.2 Kegagalan Rantai Birokrasi Peringatan Dini Tsunami
Kasus tsunami Palu memang di luar kapasitas teknologi peringatan dini untuk memberikan
peringatan. Namun demikian, terputusnya rantai peringatan dini tsunami sehingga tidak
sampai ke masyarakat merupakan kasus berulang yang mencerminkan kegagalan birokrasi
pendukung sistem ini. Sejak dibangun tahun 2005 dan mulai bekerja pada 2008 hingga
tahun 2018, sistem InaTEWS telah menerbitkan 22 peringatan dini tsunami. Namun,
kebanyakan peringatan ini diikuti tsunami kurang dari 1 meter dan tidak memicu kerusakan
berarti. Hanya dua kejadian tsunami yang ketinggiannya lebih dari 1 meter dan membawa
dampak signifikan, yaitu tsunami Mentawai 25 Oktober 2010, dan tsunami Palu-Donggala
28 September 2018. Dalam dua kejadian ini terbukti sistem InaTEWS belum bekerja end to
end, yaitu mulai dari pendeteksian hingga diikuti respon masyarakat untuk evakuasi segera.
Fenomena serupa juga terjadi saat gempa di zona investigator fracture zone (IFZ) atau
dikenal outerrise Samudera Hindia tahun 2012 dan 2016. beruntung saat itu tidak terjadi
tsunami besar.
Studi sebelumnya oleh Eko Yulianto, dkk (2012) dan Irina Rafliana, dkk (2016) menemukan,
dalam dua kejadian gempa outerrise Samudera Hindia 2012 dan 2016 rantai peringatan
dini telah terputus sehingga tidak sampai ke masyarakat dengan baik. Dalam gempa 2012,
sirene tsunami baru dibunyikan di Aceh pada menit ke-81 setelah gempa bumi. Hal ini
terjadi karena kegagalan teknis dan kegagalan birokrasi.
Secara teknis rantai peringatan dini bermasalah karena persoalan matinya listrik dan
terganggunnya sistem telekomunikasi. Fenomena ini terulang kembali dalam gempa dan
tsunami di Palu tahun 2018. Listrik padam beberapa saat setelah gempa bumi, sedangkan
UPS dan genset cadangan di Pusdalop BPBD Kota Palu juga rusak sehingga mereka
tidak bisa menerima peringatan dini dari BMKG. Akibat matinya listrik dan lumpuhnya

Gambar 16 : Sejarah Tsunami di Indonesia dengan Waktu Tiba Kurang dari 10 Menit
Studi Kasus Tsunami Palu-Donggala, 28 September 2018

55

telekomunikasi sesaat setelah gempa bumi utama berkekuatan M 7,5 pada pukul 18.02
WITA, serta lemahnya kapasitas pemerintah daerah dan operator BPBD. Satu-satunya
sirene tsunami yang ada di Kota Palu tidak menyala, demikian juga produk peringatan dini
tsunami dalam bentuk pesan pendek (sms) ke warga tidak terkirim dalam saat kejadian.
Sedangkan kegagalan birokrasi terjadi karena panjangnya rantai peringatan dini. Sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana, BMKG hanya brekewenangan mengeluarkan peringatan dini tsunami,
sedangkan perintah evakuasi di tangan pemerintah daerah, termasuk untuk menekan
sirene. Prosedurnya, peringatan dini tsunami dari BMKG harus dikomunikasikan kepada
Komando Pengendalian (KODAL) di daerah untuk mendapatkan persetujuan guna
disampaikan kepada masyarakat. Anggota KODAL setidaknya terdiri dari Gubernur, Wakil
Gubernur, Pangdam, Kapolda. Butuh tambahan waktu untuk memutuskan sampai aktivasi
sirene sehingga akan mengurangi golden time. Dalam kurun 10 tahun sejak terbangunnya
sistem peringatan dini tsunami, belum ditemukan kasus pemerintah daerah menunjukkan
kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan berita peringatan
yang diterbitkan oleh BMKG. Dengan data-data bisa disimpulkan bahwa, InaTEWS belum
bekerja dengan baik karena hasil pendeteksian yang diinformasikan belum bisa direspon
masyarakat untuk menyelamatkan jiwa

Foto 24 : Hasil tangkapan ikan dalam kapal yang sedang bersandar pantai di Donggala menandakan perekonomian
perlahan mulai pulih. Dok. Irina Rafliana, 2018.
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4.3 Sistem Peringatan Dini Tsunami Terpusat Menciptakan Rasa Aman Palsu
Sistem peringatan dini tsunami Indonesia yang beroperasi sejak 2008 belum sepenuhnya
difahami cara kerjanya oleh masyarakat di daerah terdampak. Hal ini terlihat pula di Teluk
Palu. Sistem yang kompleks dan terdiri dari sejumlah komponen, kerap dipahami dan
direduksi masyarakat sebagai semata-mata sirene yang memiliki kemampuan canggih untuk
mendeteksi tsunami, sekaligus bersuara jika bahaya akan datang. Dalam praktiknya, sistem
ini belum pernah berjalan baik dan rantai peringatan dini selalu terputus.
Oleh karena itu, masyarakat yang tergantung pada peringatan dini dan menunggu perintah
evakuasi dari sirene tsunami bisa kehilangan golden time untuk menyelamatkan diri. Hal ini
misalnya dialami warga di Kota Palu yang pernah mendapatkan pelatihan tsunami tahun
2012. Dalam pelatihan ini dia diajarkan tentang rantai peringatan dini dan evakuasi akan
dilakukan dengan aba-aba sirene tsunami. Maka, Awalnya dia tak terpkir bahwa gempa
utama saat itu tidak akan diikuti tsunami. Masyarakat menunggu sirene tsunami, namun
tidak ada bunyi sirene.
Ada temuan lain, masyarakat di Keluarahan Tipo, Kota Palu yang menunggu berbunyinya
"sirene tsunami palsu." Padahal, peralatan ini sebenarnya adalah menara penguat sinyal milik
salah satu provider telepon genggam. Kesalahfahaman ini terjadi karena saat pembangunan
dan perawatan rutin, petugas lapangannya selalu menyatakan kepada masyarakat bahwa
peralatan tersebut merupakan "alat deteksi gempa dan tsunami" yang akan berbunyi jika

Foto 25 : Repeater BTS yang diisukan sebagai alat deteksi tsunami. Dok: Ardito Kodijat, 2018.
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ada tsunami. Hal ini dilakukan agar peralatan ini bisa dibangun di kawasan ini. Namun,
dampaknya pada saat kejadian gempa tanggal 28 September 2018 sebagian masyarakat
tidak segera melakukan evakuasi mandiri karena menunggu bunyi sirene. Tentu saja, dalam
kejadian tsunami kali ini alat ini tidak berbunyi, dan tidak akan pernah berbunyi karena
memang bukan bagian dari sistem peringatan dini tsunami. Persoalan ini menunjukkan
adanya kesenjangan informasi tentang sistem InaTEWS di masyarakat. Kesenjangan ini
bisa menimbulkan ‘false sense of security’ dan mengikis kemampuan atau bahkan menghalangi
keputusan masyarakat untuk melakukan evakuasi mandiri.
Rasa aman palsu ini ternyata juga muncul dari berita resmi BMKG yang diterima masyarakat
secara terlambat. Hal ini terjadi di Desa Labean, di mana sejumlah warga yang sebelumnya
mengungsi setelah gempa pendahuluan pada pukul 15.00 WITA kemudian turun kembali
setelah 2,5 jam kemudian menerima informasi berantai mengenai berita gempa yang tidak
berpotensi tsunami melalui media sosial dan SMS. Namun, ketika barus saja turun, mereka
kemudian disambut gempa besar disusul tsunami pada pukul 18.02 WITA itu. Pelajaran dari
peristiwa ini adalah, diseminasi informasi dari BMKG melalui pesan telepon genggam bisa
mengalami keterlambatan (delay) di masyarakat terdampak sehingga bisa mengecoh mereka.
4.4. Evakuasi Mandiri Menjadi Kunci untuk Selamat
Sekalipun tsunami yang terjadi di Teluk Palu sangat cepat dan tanpa ada peringatan dini, namun
banyak juga masyarakat yang berhasil menyelamatkan diri. Kebanyakan penyintas yang selamat
telah meninggalkan pantai ketika guncangan
gempa masih terasa atau setidaknya sesaat
setelah gempa bumi. Saksi mata yang telah
terpapar dengan pengetahuan dan sejarah
tsunami di masa lalu, seperti terjadi di Pantai
Barat Donggala, langsung berpikir bahwa
gempa yang kuat tersebut kemungkinan
akan diikuti oleh tsunami sehingga langsung
berusaha menjauh. Bagi mereka, gempa kuat
itu merupakan pertanda akan datangnya
tsunami.
Sebagian penyintas baru pergi menjauh dari
pantai setelah melihat dan atau mendengar
tanda-tanda alam. Banyak warga mengaku
mendengar suara ledakan dan menyaksikan
perubahan air laut sesaat setelah gempa bumi.
Seperti banyak dituturkan oleh penyintas dari
Desa Loli Saluran, masyarakat yang tinggal di
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Foto 26 : Penyintas di kabupaten Donggala yang
melakukan evakuasi mandiri. Dok: Irina Rafliana, 2018.
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Foto 27 : Tim penelitian sedang melakukan wawancara informan di desa Labean. Dok: Irina Rafliana, 2018.

tepi pantai saat itu mengaku menyaksikan gelembung seperti air mendidih sesaat setelah terjadi
gempa. Fenomena ini memicu masyarakat segera meninggalkan pantai sambil memperingatkan
keluarga atau tetangga mereka.
Sebagian penyintas juga merespon tandatanda alam berupa menjauhnya binatang,
seperti sapi, kambing, kucing, dan burungburung sesaat setelah gempa besar atau
sebelum tsunami tiba. Banyak penyintas yang
berlari bersamaan dengan binatang ini atau
tepat sesudahnya. Para penyintas di Pantai
Barat Donggala telah mengetahui bahwa
menjauhnya binatang dari pantai merupakan
pertanda akan datangnya tsunami.
Respon cepat masyarakat berdasarkan
pertanda alam ini memang memiliki
kelemahan. Jika gempa bumi tersebut terjadi
pada malam hari atau setelah hari gelap,
maka penanda fisik berupa perubahan muka
air laut dan kepanikan binatang menjauh
dari pantai ini akan sulit terlihat. Seperti

Foto 28 : Ladang garam yang turut menyapu nyawa dan
perekonomian warga Talise. Dok: Irina Rafliana, 2018.
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diungkapkan para penyintas, setelah magrib, biasanya warga akan berada di dalam rumah
sehingga, jika itu terjadi, kemungkinan korban akan lebih besar lagi. Oleh karena itu, kasus
Palu menjadi sangat penting untuk melakukan edukasi bahwa gempa kuat merupakan tanda
bahaya yang seharusnya direspon dengan segera menjauhi pantai, tanpa harus menunggu
perintah evakuasi ataupun melihat pertanda alam berupa surutnya air laut.
Kesuksesan masyarakat Pantai Barat Donggala ini mengingatkan tentang upaya yang
dilakukan masyarakat Pulau Simeulue, Aceh yang juga selamat dari tsuami 2004 karena
melakukan evakuasi mandiri. Dalam hal ini, evakuasi mandiri bisa didefinisikan sebagai
upaya masyarakat lokal untuk melakukan penyelamatan diri dengan menjauh dari pantai,
tanpa menunggu peringatan atau perintah dari pihak lain.
4.5 Pentingnya Jalur Evakuasi Tegak Lurus Pantai
Untuk bisa selamat dari tsunami yang golden time-nya sangat pendek seperti di Teluk Palu,
selain respon cepat untuk segera menjauh dari pantai adalah pentingnya jalur evakuasi dan
atau bangunan perlindungan (tsunami shelter) secara vertikal di dekat pantai. Sedikitnya
korban tsunami di Donggala, salah satunya karena relatif mudahnya masyarakat pesisir
mengakses perbukitan, kecuali misalnya masyarakat di Dusun 8, Desa Labean yang harus
menyeberangi muara sungai untuk mengungsi ke perbukitan.
Tanpa jalur evakuasi tegak lurus pantai atau tsunami shelter ini, upaya untuk menyelamatkan
diri menjadi sulit dilakukan. Ini misalnya terjadi di Pantai Talise Kota Palu yang jalanjalannya kebanyakan sejajar pantai, sedangkan jalur untuk menjauh tegak lurus pantai
tertutup bangunan atau tembok. Sebagian penyintas yang selamat di kawasan ini setelah
melompati pagar, namun lebih banyak lagi yang gagal, terutama perempuan dan anak-anak.
4.6 Pentingnya Internalisasi Pengalam
an dan Pengetahuan Lokal
Fenomena evakuasi mandiri dengan
menjadikan gempa kuat sebagai tanda
bahaya ini telah diprakktikan oleh
masyarakat di Pantai Barat Donggala.
Mereka telah evakuasi mandiri sejak gempa
pendahuluan pukul 15.00 WITA, sehingga
ketiga gempa utama yang terjadi pada
pukul 18.02, banyak warga yang tidak
lagi di dalam rumah. Sekalipun banyak
bangunan roboh, namun desa-desa yang
berada paling dekat dengan pusat gempa
ini rata-rata selamat. Kemampuan untuk
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Foto 29 : Sampan yang digunakan untuk menyeberang
menuju bukit terdekat yang aman, dan tidak ada jalur lain.
Dok: Irina Rafliana, 2018.
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evakuasi mandiri masyarakat di Pantai Barat Donggala ini diperoleh dari mereka yang masih
merawat pengetahuan tentang kejadian tsunami tahun 1968. Apalagi, saksi mata kejadian
bencana saat itu juga masih banyak yang hidup, terutama bisa dijumpai di Desa Labean.
Pengetahuan ini kemudian melahirkan istilah lokal lembotalu atau bombatalu, yang berarti
tiga gelombang untuk menyebut tsunami yang terjadi hingga tiga kali dan menewaskan
banyak orang saat itu. Pengetahuan lokal ini kemudian dikuatkan lagi melalui serangkaian
pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan. Hal ini menunjukkan pentingnya internalisasi
pengetahuan tentang sejarah tsunami dan risiko bencana kepada masyarakat, sehingga
mereka bisa memiliki kemampuan untuk melakukan evakuasi mandiri.
Berbeda dengan di Donggala, maasyarakat di Kota Palu rata-rata tidak melakukan evakuasi
saat terjadi gempa pendahuluan. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh minimnya
pengetahuan masyarakat di Kota Palu tentang risiko tsunami. Informan yang tinggal di
Kota Palu, umumnya meyakini bahwa daerah mereka aman dari tsunami karena topografi
Teluk Palu tidak memungkinkan hal itu terjadi. Keyakinan ini terutama berkembang luas
setelah gempa bumi 2005, yang membuat mereka mengungsi ke tempat tinggi, namun
ternyata tidak terjadi tsunami. Sekalipun sebagian informan mengaku pernah mendapatkan
cerita dari orang tua mereka tentang kejadian tsunami yang pernah melanda pesisir Kota
Palu, namun itu dianggap hanya kisah masa lalu dan ke depan tidak mungkin terjadi lagi.
Seperti diketahui, kawasan ini pernah dilanda tsunami pada tahun 1938. Namun demikian,
pengetahuan lokal tentang tsunami di masa lalu ini tidak direproduksi dengan baik karena
saksi-saksi mata yang tinggal sedikit dan minimnya edukasi kebencanaan. Fenomena ini
menunjukkan, pengetahuan lokal juga
bersifat dinamis dan bisa berubah seiring
dengan pengalaman yang terjadi. Penting
untuk dilakukan edukasi dan perbaharuan
pengetahuan
tentang
kesiapsiagaan
tsunami.

Foto 30 : Salah satu penyintas dari desa Batusuya yang
diwawancara tim. Dok: Irina Rafliana, 2018.

Upaya untuk membangun kesiapsiagaan
masyarakat ini juga penting untuk
memperhitungkan
pengetahuan
lokal
dari setiap kejadian atau dengan kata lain
berbasis eviden lokal. Sebagian informan
mengatakan, mereka selamat karena segera
berlari menjauh dari pantai saat masih
gempa atau setidaknya sesaat setelah mulai
reda. Beberapa orang mengaku melihat
adanya gelembung putih seperti air mendidih
sekitar 50 meter dari pantai begitu terjadi
gempa, sehingga mereka segera ketakutan
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Foto 31 : Rumah warga desa Labean, yang rusak akibat guncangan gempa. Dok: Irina Rafliana, 2018.

dan menjauhi pantai. Ini misalnya dilakukan masyarakat di Desa Loli dan Banawa, yang
mayoritas nelayan yang sore saat gempa kebetulan masih banyak yang berada di tepi pantai.
Situasi akan berbeda jika gempa kali ini terjadi jika warga telah masuk ke rumah setelah
magrib atau setelah gelap, sehingga tidak ada yang melihat munculnya gelembung air laut
saat gempa.
Semua informan yang ditemui di desa-desa di Kabupaten Donggala juga menyatakan
melihat keanehan perilaku binatang setelah gempa M 7,4. Mereka melihat kucing, sapi, dan
kambing yang berlari menjauhi pantai sesaat setelah gempa. Khusus untuk di Desa Banawa
yang pesisirnya banyak ditumbuhi hutan bakau, warga menyaksikan adanya gerombolan
burung yang terbang menjauhi pantai bersamaan gempa. Sebagian warga kemudian turut
menjauhi pantai mengikuti insting binatang ini, bahkan di Labean, beberapa orang mengaku
berlari bersamaan dengan sapi.
4.7 Pendidikan Kesiapsiagaan Harus Didasarkan Pada Karakteristik Ancaman Lokal
Pengetahuan yang diterima oleh masyarakat melalui aktivitas intervensi oleh sejumlah
pihak di Palu dan Donggala, utamanya mengacu pada karakteritsik tsunami Aceh 2004.
Masyarakat diajarkan bahwa tsunami akan didahului dengan laut yang surut dan waktu
tibanya di pantai sekitar 20-30 menit setelah gempa bumi. Bahkan, sebagian masyarakat
diajari untuk mengecek kondisi laut dulu apakah surut atau tidak. Dalam berbagai pelatihan
juga, masyarakat diminta menunggu instruksi dari aparat yang ditunjuk untuk mengecek
surutnya air laut. Padahal, tsunami kali ini berlangsung sangat cepat dan tanpa diikuti air
laut surut. Sedikitnya jumlah korban di kawasan ini, lebih karena tsunami yang terjadi di
kawasan ini relatif kecil, dibandingkan di Kota Palu.
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Belajar dari kejadian tsunami Teluk Palu tahun 2018, tsunami ternyata tidak harus didahului
oleh laut yang surut. Selain itu, waktu tiba tsunami juga bisa kurang dari 5 menit. Karakteristik
tsunami ini bisa berbeda di daerah yang berbeda-beda. Oleh karena itu menjadi sangat
penting bagi pelaku intervensi untuk tidak memberikan pelajaran kesiapsiagaan yang generik
di setiap tempat. Konteks lokal harus menjadi materi pembalajaran yang utama.
Selain pengalaman tsunami 1968, beberapa desa di kawasan ini juga pernah mendapatkan
intervensi tentang pengurangan risiko bencana pada tahun 2008. Sekalipun demikian,
pengetahuan yang didapatkan masyarakat baik, namun menunjukkan beberapa keliruan.
Misalnya, tsunami akan didahului dengan surutnya air laut setelah gempa.

Foto 32 : Bangunan rumah/ruko yang miring diduga akibat longsoran bawah laut. Dok: Irina Rafliana, 2018.
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5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan ini terutama dimaksudkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama penelitian
ini yang mencangkup tiga hal penting, yaitu kinerja sistem peringatan dini tsunami hingga
level masyarakat, apakah sudah menyelamatkan masyarakat atai belu. Berikutnya, akan
dimaksudkan untuk menjawab tentang kenapa hal itu terjadi.
Berdasarkan data-data yang kami kumpulkan di lapangan, dengan mewawancarai para
pihak, khususnya penyintas tsunami Palu dan Donggala, serta proses analisis dengan
membandingkan kejadian-kejadian yang lain, kami mendapatkan beberapa kesimpulan
berikut:
a. Sistem peringatan dini tsunami Indonesia (InaTEWS) belum bekerja hingga ke
tingkat terbawah, terbukti masyarakat di area terdampak di Palu dan Donggala tidak
mendapatkan produk peringatan dini melalui media apa pun (sms, televisi, ataupun
sirine tsunami) sebelum gelombang tsunami tiba.
b. Alasan utama yang menyebabkan sistem peringatan tsunami Indonesia tidak berhasil
memberi peringatan dini kepada masyarakat di Palu-Donggala adalah, waktu tiba
gelombang tsunami yang sangat cepat, melebihi kemampuan diseminasi peringatan
dari BMKG. Perlu dicatat bahwa, mekanisme tsunamigenik di Teluk Palu, yang besar
kemungkinan dipicu oleh longsoran bawah laut ini belum diperhitungkan dalam
pemodelan dan skenario peringatan dini tsunami InaTEWS. Kegagalan ini sangat
mungkin kembali terjadi di tempat lain yang memiliki sumber tsunami lokal dengan
waktu tiba kurang dari 10 menit.
c.
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Selain waktu tiba tsunami yang sangat cepat, kegagalan sistem mencapai level terbawah
dikarenakan berbagai persoalan teknis, seperti matinya listrik dan telekomunikasi,
sehingga memutus rantai peringatan dini tsunami dari BMKG ke masyarakat. Sirene
tsunami yang menjadi ujung tombak diseminasi perintah evakuasi juga belum terbukti
efektifitasnya karena berbagai kendala teknis, baik dari aspek anggaran baik investasi
maupun biaya perawatan, keputusan aktivasi, jangkauan suara maupun jumlah sirene
yang hanya satu unit di seluruh Palu-Donggala yang dinilai tidak memadai. Perlu
dipikirkan alternatif teknologi diseminasi peringatan yang lebih sederhana untuk
menggantikan peran sirene. Dalam kasus di Palu, menjadi penting untuk mengurangi
ketergantungan pada teknologi yang memerlukan perawatan kontinu dan mahal
sehingga tidak berkelanjutan.
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d. Kegagalan sistem peringatan dini di level masyarakat (donwstream) ini juga mencerminkan
adanya persoalan di level hulu (upstream). Dengan membandingkan beberapa kasus
sebelumnya, kami melihat bahwa kegagalan ini karena pendekatan yang dipakai
dalam pembangunan sistem peringatan dini tsunami cenderung teknokratik dan topdown dengan mengabaikan kompleksitas sosial masyarakat. Dengan pendekatan ini,
pemerintah dan pelaku intervensi cenderung mengambil alih risiko dari masyarakat.
Masyarakat kemudian diarahkan untuk menunggu perintah evakuasi melalui sirene
tsunami, yang dalam praktiknya tidak berjalan. Temuan di lapangan ini menguatkan
kajian Andrew Collins (2009)17 tentang kegagalan sistem peringatan dini dalam kejadiankejadian bencana besar di dunia.
5.2 Rekomendasi
Rekomendasi yang disampaikan dalam kajian ini terutama untuk memberi masukan terkait
sistem peringatan dini yang lebih efektif sesuai dengan kompleksitas sumber ancaman dan
dinamika sosial masyarakat di Indonesia. Rekomendasi ini juga secara spesifik diharapkan
bisa memberikan masukan dan pertimbangan bagi rencana pembuatan sistem peringatan
dini multiancaman yang saat ini peraturannya tengah disiapkan Pemerintah Indonesia.
Berikut ini beberapa rekomendasi penelitian ini:
a. Mengacu pada Collins (2009) dan berdasarkan pada kegagalan sistem peringatan
dini tsunami di Palu-Donggala dalam memberikan peringatan hingga level terbawah,
kajian ini merekomendasikan agar pendekatan peringatan dini tsunami di Indonesia
berbasis masyarakat (people centered) dengan mendorong kemampuan dan ketangguhan
masyarakat untuk dapat melindungi dirinya sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan lebih
menguatkan kapasitas individu dan masyarakat sehingga memiliki kemampuan untuk
mengenali ancaman dan bisa mengambil tindakan segera untuk menghindarinya.
Misalnya, guncangan gempa bumi yang kuat itu sendiri, merupakan penanda bahaya
bagi masyarakat untuk segera menjauhi pantai. Hal ini harus dilakukan dalam
pendidikan yang menerus, tidak cukup dengan pelatihan satu atau dua kali. Pengetahuan
lokal tentang tsunami di masa lalu harus dijadikan aset yang penting dan direproduksi
kembali, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Selain itu, warga juga perlu
diperkuat kembali kapasitas dan kepekaan mereka untuk membaca tanda-tanda alam,
seperti perilaku binatang yang menjauhi pantai setelah gempa. Kapasitas evakuasi
mandiri ini juga perlu ditunjang oleh jalur evakuasi tegak lurus pantai.
b. Belajar dari keberhasilan masyarakat di Pantai Barat Donggala untuk melakukan evakuasi
mandiri sebelum terjadinya gempa dan tsunami, kajian ini juga merekomendasikan
agar evakuasi mandiri menjadi prioritas utama bagi upaya pengurangan risiko bencana
17.
Collins, Andrew (2009) Early Warning: a people centred approach to early warning systems and the ‘last mile’. In: World Disaster Report
2009, International Federation Red Cross and Red Crescent Societies, Switzerland, pp 39-67
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tsunami di Indonesia. Evakuasi mandiri yang dimaksud adalah menjadikan gempa
bumi sebagai tanda bahaya untuk menjauhi pantai, tanpa harus menunggu perintah
evakuasi dari pemerintah. Selain karena waktu tiba tsunami yang sangat cepat, potensi
kegagalan rantai peringatan dini tsunami yang bersifat terpusat dari atas ke bawah juga
sangat tinggi, sebagaimana juga terjadi dalam kasus-kasus selain di Palu-Donggala.
Perlu dicatat bahwa sebagian besar kasus tsunami yang pernah terjadi di Indonesia
berasal dari tsunami jarak dekat dengan waktu tiba bisa kurang dari 10 menit, sehingga
evakuasi mandiri menjadi sangat urgen. Selain waktu tiba tsunami yang sangat cepat,
kegagalan sistem mencapai level terbawah dikarenakan berbagai persoalan teknis, seperti
matinya listrik dan telekomunikasi, sehingga memutus rantai peringatan dini tsunami
dari BMKG ke masyarakat. Sirene tsunami yang menjadi ujung tombak diseminasi
perintah evakuasi juga belum terbukti efektifitasnya karena berbagai kendala teknis,
baik dari aspek anggaran baik investasi maupun biaya perawatan, keputusan aktivasi,
jangkauan suara maupun jumlah sirene yang hanya satu unit di seluruh Palu-Donggala
yang dinilai tidak memadai. Perlu dipikirkan alternatif teknologi diseminasi peringatan
yang lebih sederhana untuk menggantikan peran sirene. Dalam kasus di Palu, menjadi
penting untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi yang memerlukan perawatan
kontinu dan mahal sehingga tidak berkelanjutan.
c.

Evakuasi mandiri juga direkomendasikan untuk daerah-daerah di zona bahaya yang
waktu tiba tsunaminya ke daratan diperkirakan 20-30 menit. Sekalipun BMKG bisa
mengeluarkan peringatan dini tsunami sekitar 5 menit setelah gempa, tidak ada
jaminan informasi ini segera sampai ke masyarakat karena kemampuan pengambilan
keputusan evakuasi oleh pemerintah daerah yang masih sangat bermasalah, selain juga
berbagai persoalan teknis yang berpotensi kembali terjadi, seperti padamnya listrik
dan telekomunikasi. Sekalipun lebih menekankan pentingnya evakuasi mandiri, hal ini
bukan berarti pengabaian terhadap Berita Peringatan Dini yang dikeluarkan BMKG.
Sebaliknya, produk peringatan dari InaTEWS hanya menjadi pendukung dari upaya
penyelamatan diri mandiri. Setelah berada di tempat aman tsunami (di tempat tinggi
atau shelter), masyarakat disilakan untuk melanjutkan pemanfaatan berita peringatan
dini untuk tindakan berikutnya, termasuk keputusan kapan boleh kembali lagi ke rumah.

d. Sekalipun evakuasi mandiri menjadi yang utama dalam upaya penyelamatan dari
tsunami, namun model ini juga memiliki batasan, terutama jika menghadapi tsunami
dari sumber jauh, seperti pernah terjadi di Jayapura, Papua pada tahun 2011. Sistem
peringatan dini tsunami berbasis peralatan juga masih diperlukan untuk mengantisipasi
tsunami earthquake, yaitu guncangan kecil namun tsunaminya besar, seperti terjadi di
Pangandaran 2006.
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BAB 5. Kesimpulan Dan Rekomendasi

e.

Belajar dari kejadian di Palu dan juga beberapa kali kejadian lain, penting untuk
memperbaiki kualitas sistem peringatan dini tsunami ini, terutama dari aspek
kelembagaan. Selama ini, rantai peringatan dini tsunami terlalu kompleks. BMKG
sebagai penyedia produk peringatan dini tsunami, tidak terhubung langsung dengan
masyarakat sebagai penerima peringatan. Ini karena, sesuai Peraturan Pemerintah No
21 tahun 2008, pemerintah daerah yang berhak melakukan perintah evakuasi warga
saat bencana. Peraturan ini menjadikan BMKG tidak lagi memiliki kewenangan
untuk menjalankan InaTEWS end to end. Akibatnya, Key Performance Indicator
(KPI) peringatan dini tsunami BMKG hanya menyatakan, kinerja mereka dianggap
sukses jika berhasil mengeluarkan peringatan dini tsunami berdasarkan pemodelan,
dalam waktu lima menit setelah gempa bumi. Dalam praktiknya, BMKG memang
berupaya mengembangkan usaha untuk bisa menyampaikan langsung produk
peringatan tsunaminya ke masyarakat, misalnya dengan mekanisme SMS dan sekarang
mengembangkan aplikasi berbasis telepon pintar yang bisa diunduh publik. Namun,
sesuai PP No 21, hal ini sebenarnya bukan tugas BMKG lagi. Permasalahan peringatan
ini sampai atau tidak, atau apakah peringatan tersebut bisa menyelamatkan warga di
area terdampak, sebenarnya tidak lagi menjadi tanggungjawab BMKG.

f.

Penelitian ini juga merekomendasikan untuk meninjau ulang dan merevisi Peraturan
Pemerintah No. 21 Tahun mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ayat
19 tentang keputusan evakuasi yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah. Selain itu,
diusulkan juga penyederhanaan struktur birokrasi dalam diseminasi peringatan dini
tsunami. KPI BMKG harus diubah tidak hanya berhenti pada mengeluarkan produk
peringatan, namun memastikan hal itu sampai ke masyarakat dan direspon dengan
baik.

g. Penelitian ini juga merekomendasikan agar rancangan Peraturan Presiden mengenai
Sistem Nasional Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana mencantumkan filosofi dasar
dari peringatan dini, yaitu tujuan-tujuan penyelamatan jiwa dalam waktu sesegera dan
seefektif mungkin, yang mengutamakan kemampuan masyarakat dalam mengambil
tindakan evakuasi mandiri, dengan perangkat, teknologi dan struktur dari sistem yang
didesain untuk mendukung kemampuan mayarakat melakukan penyelamatan diri
secara mandiri.
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6. LAMPIRAN
1. Daftar Informan
NO

Jenis Kelamin/
Umur

Alamat/Pekerjaan

Tanggal Wawancara

Jakarta
1

Pria

Jakarta/BMKG Kepala Pusat
Gempabumi dan Informasi Peringatan
Dini Tsunami (NTWC)

17 Desember 2018

2

Pria

Jakarta/BMKG

27 Januari 2019

Kabupaten Donggala
3

Pria/53

Desa Wani, Kecamatan Tawaeli

12 November 2018

4

Wanita/82

Desa Labean

13 November 2018

5

Wanita/39

Desa Labean

13 November 2018

6

Pria/37

Dusun Tanjung Padang, Desa Sirenja

13 November 2018

7

Pria/58

Desa Alindau

20 Desember 2018

8

Wanita

Desa Labean, Kecamatan Balaesang,
Donggala/Ibu rumah tangga

20 Desember 2018

9

Wanita/63

Desa Labean

20 Desember 2018

10

Pria/65

Desa Labean, Kecamatan Balaesang,
Donggala/Ibu rumah tangga

20 Desember 2018

11

Pria/41

Desa Labean

20 Desember 2018

12

Pria/44

Desa Batusuya, Kecamatan Sindue,
Donggala/Aparat desa

20 Desember 2018

13

Pria/41

Desa Labean

20 Desember 2018

14

Pria/50

Desa Labean, Kepala

21 Desember 2018

15

Pria/55

20 Desember 2018

21 Desember 2018

16

Pria

Sekretaris Desa Batusuya

20 Desember 2018

17

Pria

Desa Batusuya

20 Desember 2018

18

Pria

Lembaga Adat Desa Batusuya

21 Desember 2018

19

Pria

Kepala Dusun 1, Desa Batusuya

21 Desember 2018

20

Pria

Tim Reaksi Cepat BPBD Donggala

21 Desember 2018

21

Pria/66

Tim Reaksi Cepat BPBD Donggala

21 Desember 2018
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22

Pria/41

Tim Reaksi Cepat BPBD Donggala

21 Desember 2018

23

Pria/65

Kepala BPBD Kabupaten Donggala

21 Desember 2018

24

Wanita/36

Tim Reaksi Cepat BPBD Donggala

21 Desember 2018

25

Pria/37

Desa Tanjung Batu

21 Desember 2018

26

Pria/37

Dusun Pangga, Desa Kabonga Besar,
Kecamatan Banawa

21 Desember 2018

27

Pria/46

Desa Loli Saluran, Kecamatan Banawa

21 Desember 2018

28

Pria/88

Desa Loli Saluran, Kecamatan Banawa

21 Desember 2018

Kota Palu
29

Wanita/30

Desa Lere

9 November 2018

30

Wanita/40

Desa Lere

9 November 2018

31

Wanita/25

Desa Lere

9 November 2018

32

Pria/38

Jalan Undata, Besusu Barat

9 November 2018

33

Pria/62

Jalan Undata, Besusu Barat

9 November 2018

34

Pria/39

Jln Undata, Besusu Barat

9 November 2018

35

Pria

Mantan Walikota Palu

21 Desember 2018

36

Pria/58

Desa Tipo

22 Desember 2018

37

Pria/ 49

Desa Tipo

22 Desember 2018

38

Pria/58

Desa Tipo

22 Desember 2018

39

Pria/59

Desa Tipo

22 Desember 2018

40

Budi/45

Desa Tipo

22 Desember 2018

41

Wanita/53

Desa Tipo

22 Desember 2018

42

Wanita/30

Desa Tipo

22 Desember 2018

43

Pria/39

Desa Tipo, DPRD

22 Desember 2018

44

Pria/8

Desa Tipo

22 Desember 2018

45

Pria/32

Desa Tipo

22 Desember 2018

46

Wanita/43

Desa Talise

22 Desember 2018

47

Wanita

Desa Talise

22 Desember 2018

48

Wanita/9

Desa Talise

22 Desember 2018

49

Wanita/11

Desa Talise

22 Desember 2018

50

Pria/10

Desa Talise

22 Desember 2018

51

Pria/76

Desa Talise

22 Desember 2018
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52

Wanita/50

Pedagang makanan di Palu Sport Center,
dekat menara sirene BMKG

22 Desember 2018

53

Wanita/33

Pedagang makanan di Palu Sport Center,
dekat menara sirene BMKG

22 Desember 2018

54

Wanita/40

Pedagang makanan di Palu Sport Center,
dekat menara sirene BMKG

22 Desember 2018

55

Wanita/30

Reporter, Televisi Republik Indonesia
(TVRI)

22 Desember 2018

56

Pria/32

Kepala Teknisi, Televisi Republik
Indonesia (TVRI

22 Desember 2018

57

Pria/27

Kamerawan Televisi Republik Indonesia
(TVRI)

22 Desember 2018

58

Pria/27

Cameraman, Televisi Republik Indonesia
(TVRI), Central Sulawesi

22 Desember 2018

59

Pria/51

Kepala Bagian Umum, Televisi Republik
Indonesia (TVRI)

22 Desember 2018

60

Pria/53

Kepala Seksi Pemberitaan, Televisi
Republik Indonesia (TVRI)

22 Desember 2018

61

Pria

BMKG Palu

8 November 2018

62

Pria

BMKG Palu

18 Desember 2018

63

Pria

BMKG Palu

19 Desember 2018

64

Pria/25

BPBD Kota Palu

24 Desember 2018

65

Pria

BPBD Kota Palu

9 November 2018, and
24 Desember 2018

66

Pria

BPBD Kota Palu

9 November 2018

67

Pria

Universitas Tadulako

24 Desember 2018

68

Pria

Universitas Tadulako

24 Desember 2018

69

Pria

Mantan staf LSM Jambata

24 Desember 2018

70

Wanita

Forum Sudut Pandang (Palu Art
Community)

24 Desember 2018

Tabel 2 : Daftar Narasumber Penelitian
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2. Laporan Awal

This preliminary report is sent to UNISDR on 26 December 2018

1

INTRODUCTION

Question 4. Thinking about activities related to EW, in what way the syste
cater to the dynamic of the social, cultural condition within

The Indonesian Tsunami Warning System has approached its first decade of operation, since
inaugurated on 11 November 2008. Since the inauguration, there have been tens of earthquake
events that triggered a tsunami warning. Most of the events did not generate destructive
tsunamis. Nevertheless, review related to the effectiveness of the Indonesian Tsunami Warning
System was conducted in 2012 and 2016, responding to a significant earthquake that triggered a
tsunami warning. Community’s responses were also examined by these two post-event
The main findings from data generated from the fgd are summarised b
assessments. Community responses were in fact complex, differing those in rural and urban
consultation brought valuable discourse, information and concerns tha
areas, those having access to the warning chain providers such as media or local government,
situation on the last-mile. There are top three three issues raised durin
and those already having experiences in the past. discussion,
Availability the
of warning
infrastructure
such as
summary
elaborated below.
siren was not a guarantee for the communities at risk to respond effectively and timely.

Key Findings

Mentawai 2010 and Palu-Donggala 2018 tsunami events
are amongonthe
which significant
What happened
thecases
last mile?
tsunamis occurred beyond seven magnitudes, generating destructive and fatal waves in an
“I was
surprised
there is no on
bathymetry
extremely short lead-time. This reality is highly challenging
the
way expectations
warning map available on Palu? Pa
capital
of
tsunami
research” FGD Participant, M
systems are perceived in saving lives and reducing risks.

Building EW should start by understanding the characteristic tsunami in
A scoping mission assigned by the Coordinating Ministry for Maritime Affairs (Kemenkomaritim)
Therefore investment in research and technology for Palu is essential. A
mainly to improve the regulatory framework of InaTEWS, of which intensively discussed as being
to create an enabling environment for self-sufficient / independent lo
among the root problem of the sustaining weakness of the system. For the social aspect of the
The advanced technology and research on tsunami should be based
system conducted on 7-13 November 2018, it was founded that there are complex and
coming future, the local researcher will able to investigate efficiently
challenging facts in ensuring communities to accesswithout
warning
information
Theresearcher.
warning
waiting
for the timely.
outsourced
itself was not designed to cater short or rapid lead-time of a tsunami.

To date, BNPB and Kemenkomaritim are seeking ways to improve the regulatory framework that
“ the modelling scenario provided by BMKG should be revised based on a
previously was under the Ministry of Social Welfare’s Decree Letter but terminated in 2012, by
study to meet the local geological characteristic and the coastal social
drafting the Presidential Regulation on Warning Systems in Indonesia (Peraturan Presiden or
Particip
Perpres), which regulates institutions and organisations and expected to secure funding and
resources to develop improvements of InaTEWS. The participants frequently mention the phrase “There is no one s
responding to the tsunami scenario. Current tsunami modelling prov
shows no scenario
of theprocesses,
landslide but
tsunami.
The regulation drafting has gone through internal government
consultative
it was Such a top-down approach
prescribed
five minutes
as the
time frame
to saves life. As it happened,
felt that the social aspect of the system, including the
downstream
part of the
InaTEWS,
are not
not apply to the
whole
country. toLocal geological characteri
adequately considered and addressed. Hence,would
a research-to-policy
action
is needed
investigated
detail.and
In the
future,
each location will have their co
understand the real issues faced by the downstream
componentinofmore
InaTEWS
to be
feedback
on locality.
to the policy arrangements at the national level inbased
improving
the role of warning system that is
proven to save lives.

At the grass root level, tsunami knowledge are embedded
communities
were
“ I wasinthe
only person lives,
left; I as
amplaces
the only
one at the command centre o
named after similar phenomena of tsunami, liquefaction
and in
earthquake
in the
push the button
2012, noneevents
of theoccurred
stakeholders
dares to do so!” FGD Particip
past, in many local languages. Tsunami in particular occurred in 1938 and 1968. Even a living
witness of 1938 tsunami event was found in one of the village in Donggala. While villages
eastern part of Donggala district remained memories
ofproblem
1968, although
notof much
was
Another
is the chain
administrative
level causing delay and
communicated to the next generation for safety and preparedness.
decision-making process. An example from March 2012, the tsunami s

as the tide gauge showing the measure a decision to issue a warning m
in this critical situation, none of the stakeholders has the courage to th
The lives dependent to such warning was at stake. Therefore, an

2

This preliminary
This preliminary report is sent to UNISDR on 26 December
2018 report is sent to UNISDR on 26 December 2018

2

way the system will able to A team was
Question
4. Thinking
aboutresearch
activitiesinrelated
to and
EW, Donggala
in what way
the system
will able to
composed
to conduct
Palu City
District,
to understand
the
dition within the society? critical questions on thecater
to the
dynamic
of the social,
cultural
condition
within the society?
warning
system
particularly
on the
downstream
aspect:

mmarised below. The
oncerns that display the
raised during the

Question 1. To what extent would current tsunami warning systems save people lives on 28
September 2018?

Key Findings

Question 2. With the event experienced in Palu, what would be the ‘ideal’ system to respond to
The main
findings from data generated from the fgd are summarised below. The
the unique characteristics of the tsunami (underwater landslide tsunami hazards
consultation brought valuable discourse, information and concerns that display the
with extremely short lead time)?
situation on the last-mile. There are top three three issues raised during the
discussion, the summary elaborated below.
Question 3. In what ways should the system cater the dynamic social, cultural fabric of the
society?

What happened on the last mile?

RESEARCH ACTIVITIES

on Palu? Palu should be the
“I was surprised there is no bathymetry map available on Palu? Palu should be the
Participant, Male, Academic
capital of tsunami research” FGD Participant, Male, Academic
The research activities were conducted from 18-24 December 2018. The activities were as
includes
focused
group
discussions, in-depth
interviews (Blake
etinal.the
2018;
c tsunami in the local level.follow, which
Building
EW should
start
by understanding
the characteristic
tsunami
localDenzin
level.
2005) investment
with relevant
informants,
field observations
also engagements
s essential. Another need isand Lincoln
Therefore
in research
and technology
for Palu isand
essential.
Another needof
is
student
Tadulako
Universityfor(Table
1).
dependent local researches.Anthropology
to create
an from
enabling
environment
self-sufficient
/ independent local researches.
d be based in Palu. In the
The advanced technology and research on tsunami should be based in Palu. In the
e efficiently and thoroughly
coming future, the local researcher will able to investigate efficiently and thoroughly
without waiting for the outsourced researcher.

d based on a comprehensive
oastal social dynamics.” FGD
Participant, Male, Govt

“ the modelling scenario provided by BMKG should be revised based on a comprehensive
study to meet the local geological characteristic and the coastal social dynamics.” FGD
Participant, Male, Govt

is no one size fits all" in
The participants frequently mention the phrase “There is no one size fits all" in
delling provided by BMKG
responding to the tsunami scenario. Current tsunami modelling provided by BMKG
wn approach by BMKG has
shows no scenario of the landslide tsunami. Such a top-down approach by BMKG has
it happened, given scenario
prescribed five minutes as the time frame to saves life. As it happened, given scenario
al characteristic should be
wouldwithnot
apply to
the whole
country.
Figure 1 Interview
the survivors
in Donggala
(22 December
2018) Local geological characteristic should be
have their contingency plan
investigated in more detail. In the future, each location will have their contingency plan
based on locality.

and centre own the nerve to
“ I was the only person left; I am the only one at the command centre own the nerve to
FGD Participant, Male, Govt push the button in 2012, none of the stakeholders dares to do so!” FGD Participant, Male, Govt

ng delay and hesitancy in a
he tsunami struck Donggala
a warning made. However,
courage to the siren button.
herefore, an evaluation on

Another problem is the chain of administrative level causing delay and hesitancy in a
decision-making process. An example from March 2012, the tsunami struck Donggala
as the tide gauge showing the measure a decision to issue a warning made. However,
in this critical situation, none of the stakeholders has the courage to the siren button.
The lives dependent to such warning was at stake. Therefore, an evaluation on
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Question 4. Thinking about activities related to EW, in what way the syste
cater to the dynamic of the social, cultural condition within
Informants and stakeholders involved

Table 1 List of field work activities

No.

Date

Agenda

1.

17/12/18

Discussion with relevant officials
from BMKG/National Tsunami
Warning Center, and IOTIC
UNESCO: Understanding the
chronology of the upstream
component during the 28/10
event

Head of National Tsunami Warning Center/
Earthquake and Tsunami Warning, BMKG
(Meteorology, Climatology and Geophysics
Agency)

Research Design at Tadulako
University, Palu City

Faculty of Engineering

Key Findings

2.

Rahmat Triyono, ST, Dipl.Seis, M.Sc

The main findings from data generated from the fgd are summarised b
consultation
BMKG Office brought
Jakarta valuable discourse, information and concerns tha
situation on the last-mile. There are top three three issues raised durin
18/12/18 Focused Group Discussion on the discussion,
Attendees: the
Prof.summary
Dr Amar, elaborated
S.T. Dean of below.
The

15.00 – 18.00

1.

Dr Abdullah (Palu-Koro Researcher,

2.

“I wasSetiawan
surprised(Faculty
there isofno
bathymetry map available on Palu? Pa
Hendra
Engineering
capital
of tsunami research” FGD Participant, M
Univ. Tadulako)

WhatFaculty
happened
on the last mile?
of Mathematics
Univ. Tadulako)

Building
EW should
by understanding
3.
A.Rusidin
(Facultystart
of Engineering
Univ. the characteristic tsunami in
Tadulako)
Therefore
investment in research and technology for Palu is essential. A

to create an enabling environment for self-sufficient / independent lo
Alamsyah Palaga (Faculty of Engineering
The advanced technology and research on tsunami should be based
Univ. Tadulako)
coming future, the local researcher will able to investigate efficiently
5.
Jefrianto
Mercusuar
(Media)
without
waiting
for the outsourced
researcher.
4.

6.

Neni Muhidin (Nemu Buku – CSO)

N (BMKG
Sta. Geof
- Palu)
“7.theCahyo
modelling
scenario
provided
by BMKG should be revised based on a
study
to
meet
the
local
geological
characteristic and the coastal social
8. Moh. Herianto (Historia Sulawesi Tengah –
Particip
CSO)

The
frequently mention the phrase “There is no one s
9. participants
Nurdian (KSHT)
responding to the tsunami scenario. Current tsunami modelling prov
10. Dicky
Fernandoof
(student
Tadulakotsunami. Such a top-down approach
shows
no scenario
the landslide
University)
prescribed five minutes as the time frame to saves life. As it happened,
would
apply
to the(Research
whole Center
country.
11. Dr.not
Herry
Yogaswara
for Local geological characteri
investigated
in
more
detail.
In
the
future,
each location will have their co
Population LIPI)
based on locality.
12. Inayah Hidayati (Research Center for
Population LIPI)

13.
Center
“ I Ayu
was Surtiari
the only(Research
person left;
I amfor
the only one at the command centre o
Population
LIPI)none of the stakeholders dares to do so!” FGD Particip
push the button
in 2012,
14. Ahmad Arif, M.Si (Kompas)

15.
Irina Rafliana
(ICIAR
LIPI)
Another
problem
is the
chain of administrative level causing delay and

decision-making process. An example from March 2012, the tsunami s

16. Syarifah Dalimunthe (LIPI/Nagoya
as the
tide gauge
showing
the measure a decision to issue a warning m
University,
through
Skype)

in this critical situation, none of the stakeholders has the courage to th
The lives dependent to such warning was at stake. Therefore, an
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way the system will able to 3.
dition within the society?

QuestionWorkshop
4. Thinking
activities relatedBreak
to EW,
in what
the system
will able to
19/12/18
onabout
Post Disaster
groups
andway
indepth
discussions:
cater
theStrengthening
dynamic of the social, cultural condition within the society?
Research
in to
Palu:
1. Research on livelihood and relocation
Role of Social Sciences to Reduce
Risks
2. Research on the last mile of warning
system

Key Findings
09.30 – 16.00

mmarised below. The
oncerns that display the
raised during the

3.

Research on governance

4.

Other proposed topic

The main findings from data generated from the fgd are summarised below. The
Participants:and concerns that display the
consultation brought valuable discourse, information
situation on the last-mile. There are top three
three issuesfrom
raised
during the
120 attendances
universities,
NGOs, local
discussion, the summary elaborated below.government. Hosted by Research Center for
What happened on the last mile?

on Palu? Palu should be the
Participant, Male, Academic4.

c tsunami in the local level.
s essential. Another need is
dependent local researches.
d be based in Palu. In the
e efficiently and thoroughly

d based on a comprehensive
oastal social dynamics.” FGD
Participant, Male, Govt5.

is no one size fits all" in
delling provided by BMKG
wn approach by BMKG has
it happened, given scenario
al characteristic should be
have their contingency plan

Population – LIPI and Tadulako University, with
support from the assessment team (on Break
group 2), and Universitas Gajah Mada (on
Break group 3)

“I was surprised there is no bathymetry map available on Palu? Palu should be the
capital with
of tsunami
research” FGD Participant, Male, Academic
Focused Group Discussion
Participants:
Journalists in Palu

Building EW should start by understanding8the
characteristic
tsunami in
in Palu,
the local
level.
attendees
from Journalists
Aliance
Therefore investment in research and technology
for Palu Journalists,
is essential.University
Another of
need is
for Independent
to create an enabling environment for self-sufficient
/ independent
local researches.
Brawijaya – Faculty
of Communication,
Forum
17.30 – 20.30
Sudut
Pandang
(CSO)be based in Palu. In the
The advanced technology and research on
tsunami
should
coming future, the local researcher will able to investigate efficiently and thoroughly
Output: Immediate inputs for the draft of
without waiting for the outsourced researcher.

Presidential Regulation on Indonesian Tsunami
Warning System, particularly on the
downstream aspect. Discussions results was
“ the modelling scenario provided by BMKGresumed
should be
revised
a comprehensive
and
sent tobased
Headon
of BMKG.

study to meet the local geological characteristic and the coastal social dynamics.” FGD
Field observation, and indepth
Interviewer:
Participant, Male, Govt

20/12/18

interview in west coast Donggala

1. Ahmad Arif
The participants
frequently
(Labean, Batu
Suya) mention the phrase “There is no one size fits all" in
responding to the tsunami scenario. Current 2.
tsunami
modelling provided by BMKG
Irina Rafliana
09.00-18.00
shows no scenario of the landslide tsunami. Such a top-down approach by BMKG has
3. Ardito Kodijat
prescribed five minutes as the time frame to saves
life. As it happened, given scenario
would not apply to the whole country. Local
geological
characteristic
be
4. Martasono Stambuk
(Univ.should
Tadulako
investigated in more detail. In the future, each location
will anthropology)
have their contingency plan
student,
based on locality.
Informants:

9 persons, 7 male, 2 female

and centre own the nerve to
“ I was the only person left; I am the only one at the command centre own the nerve to
6.
21/12/18 Field observation, and indepth
Interviewer:
FGD Participant, Male, Govt push the button in 2012, none of the stakeholders dares to do so!” FGD Participant, Male, Govt
interview in Donggala District
(Tanjung Batu hamlet, capital of
Donggala, Loli)

ng delay and hesitancy in a
he tsunami struck Donggala
a warning made. However,
courage to the siren button.
herefore, an evaluation on

1.

Ahmad Arif

2.

Irina Rafliana

Another problem is the chain of administrative level causing delay and hesitancy in a
3. Ardito
decision-making process. An example from March
2012,Kodijat
the tsunami struck Donggala
as the tide
gauge
showing
the
measure
a
decision
to
issue
a warning made. However,
09.00-16.00
4. Martasono Stambuk (Univ. Tadulako
in this critical situation, none of the stakeholders has the courage to the siren button.
student, anthropology
The lives dependent to such warning was at stake. Therefore, an evaluation on
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Informants:
Question
4. Thinking about activities related to EW, in what way the syste
cater to the dynamic of the social, cultural condition within
15 persons, 14 male, 1 female

7.

In-depth interview with ex Mayor Interviewer:
of Palu City (at office from 20051. Ahmad Arif
2015), particularly on the
governance and DRR policies,
2. Irina Rafliana
warning systems and contingency
3. Ardito Kodijat
planning
The main findings from data generated from the fgd are summarised b

Key Findings

consultation
brought
valuable(Univ.
discourse,
information and concerns tha
4. Martasono
Stambuk
Tadulako
situation student,
on the last-mile.
There are top three three issues raised durin
anthropology)
discussion, the summary elaborated below.
Informants:

16.30-18.00

Rudi Mastura (male), Mayor Palu City (2005-

What
2015)happened on the last mile?
8.

22/12/18

Field observation, group
discussions and indepth
interview in Palu City (Tipo village
and Talise village,including TVRI,
and vendors in Palu sport center
near BMKG Siren tower)

08.30-19.00

“I was surprised there is no bathymetry map available on Palu? Pa
Interviewer:
1.

Ahmad Arif

capital of tsunami research” FGD Participant, M

Building EW should start by understanding the characteristic tsunami in
2. Irina
Rafliana in research and technology for Palu is essential. A
Therefore
investment
to create
an enabling
3. Ardito
Kodijat environment for self-sufficient / independent lo
The advanced technology and research on tsunami should be based
4. future,
Martasono
(Univ. Tadulako
coming
the Stambuk
local researcher
will able to investigate efficiently
student, anthropology
without waiting for the outsourced researcher.
Informants:
23 persons, 15 male, 8 female

9.

10.

23/12/18

24/12/18

Workshop with Journalists and
Alliance for Independent
Journalists (AJI), at AJI Office Palu

19.00-23.00
In depth interview with BPBD
office Palu City, and Focused
Group Discussion wih public
education practitioners

10.00-14.30

“ the modelling scenario provided by BMKG should be revised based on a
study topersons:
meet the local geological characteristic and the coastal social
Resource
Particip
1. Ahmad Arif
2.

Irina Rafliana

3.

Martasono Stambuk (Univ. Tadulako )

The participants frequently mention the phrase “There is no one s
Participants:
responding
to the tsunami scenario. Current tsunami modelling prov
Journalists, media organizations, CSOs
shows no scenario of the landslide tsunami. Such a top-down approach
prescribed
five minutes as the time frame to saves life. As it happened,
Interviewer:
would not apply to the whole country. Local geological characteri
1. Ahmad
Arif detail. In the future, each location will have their co
investigated
in more
based2.on Irina
locality.
Rafliana

“ I was theBPBD
only EOC
person
left; I am the only one at the command centre o
Informants:
staffs
push the button in 2012, none of the stakeholders dares to do so!” FGD Particip
Participants:

Tadulako University lecturers, Forum Sudut
Anotherex
problem
is the chain
of administrative level causing delay and
Pandang,
Jambata/Oxfam
worker.

decision-making process. An example from March 2012, the tsunami s
as the tide gauge showing the measure a decision to issue a warning m
in this critical situation, none of the stakeholders has the courage to th
The lives dependent to such warning was at stake. Therefore, an

Informants: 6 persons, 5 male, 1 female
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3. Laporan FGD tanggal 18 Desember 2018
Question 4. Thinking about activities related to EW, in what way the system will able to
cater to the dynamic of the social, cultural condition within the society?

way the system will able to
dition within the society?

Key Findings

mmarised below. The
oncerns that display the
raised during the

The main findings from data generated from the fgd are summarised below. The
consultation brought valuable discourse, information and concerns that display the
situation on the last-mile. There are top three three issues raised during the
discussion, the summary elaborated below.

What happened on the last mile?

on Palu? Palu should be the
Participant, Male, Academic

“I was surprised there is no bathymetry map available on Palu? Palu should be the
capital of tsunami research” FGD Participant, Male, Academic

c tsunami in the local level.
s essential. Another need is
dependent local researches.
d be based in Palu. In the
e efficiently and thoroughly

Building EW should start by understanding the characteristic tsunami in the local level.
Therefore investment in research and technology for Palu is essential. Another need is
to create an enabling environment for self-sufficient / independent local researches.
The advanced technology and research on tsunami should be based in Palu. In the
coming future, the local researcher will able to investigate efficiently and thoroughly
without waiting for the outsourced researcher.

d based on a comprehensive
oastal social dynamics.” FGD
Participant, Male, Govt

“ the modelling scenario provided by BMKG should be revised based on a comprehensive
study to meet the local geological characteristic and the coastal social dynamics.” FGD
Participant, Male, Govt

is no one size fits all" in
delling provided by BMKG
wn approach by BMKG has
it happened, given scenario
al characteristic should be
have their contingency plan

The participants frequently mention the phrase “There is no one size fits all" in
responding to the tsunami scenario. Current tsunami modelling provided by BMKG
shows no scenario of the landslide tsunami. Such a top-down approach by BMKG has
prescribed five minutes as the time frame to saves life. As it happened, given scenario
would not apply to the whole country. Local geological characteristic should be
investigated in more detail. In the future, each location will have their contingency plan
based on locality.

LAST MILE OF THE
INDONESIAN TSUNAMI
WARNING SYSTEM

and centre own the nerve to
“ I was the only person left; I am the only one at the command centre own the nerve to
FGD Participant, Male, Govt push the button in 2012, none of the stakeholders dares to do so!” FGD Participant, Male, Govt

FOCUS GROUP DISCUSSION REPORT

ng delay and hesitancy in a
Another problem is the chain of administrative level causing delay and hesitancy in a
he tsunami struck Donggala
decision-making process. An example from March 2012, the tsunami struck Donggala
Tadulako
Central
Sulawesithe measure a decision to issue a warning made.12/18/18
a warning made.
However,University,
as Palu,
the tide
gauge showing
However,
courage to the siren button.
in this critical situation, none of the stakeholders has the courage to the siren button.
herefore, an evaluation on
The lives dependent to such warning was at stake. Therefore, an evaluation on
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Question 4. Thinking about activities related to EW, in what way the syste
cater to the dynamic of the social, cultural condition within

Introduction
Key Findings

The 7.4 magnitudes that struck Palu, Central Sulawesi on 28 September 2018, combined
with tsunami and liquefaction have wrought massive destruction in the coastal city. Tens
The destroyed,
main findings
generated
from the fgd are summarised b
of thousands of building along the shoreline
andfrom
the data
‘last-mile”
was badly
brought
valuable
and concerns tha
affected by the tsunami. The InaTEWS wasconsultation
under scrutiny,
and the
nationdiscourse,
is looking information
for
situation
on
the
last-mile.
There
are
top
three
three
issues
raised durin
the answer for the effectiveness of the systems. Building on low attention on the
discussion, the summary elaborated below.
situation on the last – mile in the post-crisis UNISDR undertook a study on “The Last Mile
of The Indonesian Tsunami Early Warning System”. The study sought the downstream
and the upstream perceptions and experiences of the warning systems, and their
What happened on the last mile?
recommendation on how to address the issues on the operational level they identified.

“I was surprised there is no bathymetry map available on Palu? Pa
On 18th December 2018, a workshop on research design held as a kick start of the study.
capital of tsunami research” FGD Participant, M
Faculty of Engineering – Tadulako University act as the host. The research design
workshop aimed to consult the initial idea ofBuilding
the research,
methodology
and create a listthe characteristic tsunami in
EW should
start by understanding
of the potential participant for the study. Therefore
The workshop
followed
with a focus
group
investment
in research
and technology
for Palu is essential. A
discussion (FGD). The second activity aims to gather
information
on thefor
expert
create general
an enabling
environment
self-sufficient / independent lo
first-hand experience on the early warning
and technology
to draw information
on the
Thesystem
advanced
and research
on tsunami should be based
current situation in the field. Overall there are
15 participants
activities.
coming
future, thewithin
local two
researcher
will able to investigate efficiently
without waiting for the outsourced researcher.

Methodology

“ the modelling scenario provided by BMKG should be revised based on a
study to meet the local geological characteristic and the coastal social
Particip

The participants frequently mention the phrase “There is no one s
The Focus Group Discussion was undertaken as part of the research methods. Each
responding
to the tsunami
scenario.
Current
FGD had one facilitator and one documenter.
FGD protocol
developed
prior to
the tsunami modelling prov
th
shows
no
scenario
of
the
landslide
tsunami.
activity (Annexe III). The 18 December FGD was the first amongst various activities Such a top-down approach
prescribed five
minutes
as the
time frameand
to saves life. As it happened,
until the end of the study time frame. In recognition
of the
different
experiences
not applyinvited
to the
perspectives of the early warning system,would
the participant
waswhole
from country.
academia,Local geological characteri
NGO, journalist and researcher. A total ofinvestigated
15 participants
actively
involved
in more
detail.
In the during
future, this
each location will have their co
first FGD. The FGD explored questions below:
based on locality.

Question 1. To what extent do you think, the“current
tsunami
warning
save
I was the
only person
left;systems
I am the
only one at the command centre o
people lives on 28 September
2018?
push the button in 2012, none of the stakeholders dares to do so!” FGD Particip

Question 2. How do you see the EWS works with numbers of actors and sectors
involved; will they able to deliver the information to people effectively?
Another problem is the chain of administrative level causing delay and
decision-making
process.anAn
example
Question 3. With the event experienced in Palu,
how do you suggest
ideal
systemfrom
to March 2012, the tsunami s
as
the
tide
gauge
showing
the
measure
a decision to issue a warning m
develop in an address such a unique characteristic of the tsunami?
in this critical situation, none of the stakeholders has the courage to th
The lives dependent to such warning was at stake. Therefore, an
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Question 4. Thinking about activities related to EW, in what way the system will able to
cater to the dynamic of the social, cultural condition within the society?

way the system will able to
dition within the society?

Key Findings

mmarised below. The
oncerns that display the
raised during the

The main findings from data generated from the fgd are summarised below. The
consultation brought valuable discourse, information and concerns that display the
situation on the last-mile. There are top three three issues raised during the
discussion, the summary elaborated below.

What happened on the last mile?

on Palu? Palu should be the
Participant, Male, Academic

“I was surprised there is no bathymetry map available on Palu? Palu should be the
capital of tsunami research” FGD Participant, Male, Academic

c tsunami in the local level.
s essential. Another need is
dependent local researches.
d be based in Palu. In the
e efficiently and thoroughly

Building EW should start by understanding the characteristic tsunami in the local level.
Therefore investment in research and technology for Palu is essential. Another need is
to create an enabling environment for self-sufficient / independent local researches.
The advanced technology and research on tsunami should be based in Palu. In the
coming future, the local researcher will able to investigate efficiently and thoroughly
without waiting for the outsourced researcher.

d based on a comprehensive
oastal social dynamics.” FGD
Participant, Male, Govt

“ the modelling scenario provided by BMKG should be revised based on a comprehensive
study to meet the local geological characteristic and the coastal social dynamics.” FGD
Participant, Male, Govt

is no one size fits all" in
delling provided by BMKG
wn approach by BMKG has
it happened, given scenario
al characteristic should be
have their contingency plan

The participants frequently mention the phrase “There is no one size fits all" in
responding to the tsunami scenario. Current tsunami modelling provided by BMKG
shows no scenario of the landslide tsunami. Such a top-down approach by BMKG has
prescribed five minutes as the time frame to saves life. As it happened, given scenario
would not apply to the whole country. Local geological characteristic should be
investigated in more detail. In the future, each location will have their contingency plan
based on locality.

and centre own the nerve to
“ I was the only person left; I am the only one at the command centre own the nerve to
FGD Participant, Male, Govt push the button in 2012, none of the stakeholders dares to do so!” FGD Participant, Male, Govt

Another problem is the chain of administrative level causing delay and hesitancy in a
decision-making process. An example from March 2012, the tsunami struck Donggala
as the tide gauge showing the measure a decision to issue a warning made. However,
in this critical situation, none of the stakeholders has the courage to the siren button.
The lives dependent to such warning was at stake. Therefore, an evaluation on

ng delay and hesitancy in a
he tsunami struck Donggala
a warning made. However,
courage to the siren button.
herefore, an evaluation on
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warning protocol needed to be revised based
on experience
Palu.activities
How an related
effectiveto EW, in what way the syste
Question
4. Thinkingin
about
decision making can be made with the shorter official
it will
help ofthe
caterline,
to the
dynamic
thelocal
social, cultural condition within
stakeholder - at the city level to accomplish the goal of the tsunami warning system.

Key Findings

“We were able to installed sirens in Padang (6) and Bali (12), they respond
enthusiastically. In Palu, we installed one siren, and they ignore it after the
installment” FGD Participant, Male, Govt
The main findings from data generated from the fgd are summarised b
Accusing all the problems to national government
mainly
BKMGvaluable
was difficult
to avoid
consultation
brought
discourse,
information and concerns tha
after 28 September. Participants questioned,
why there
is only
one siren
in are
Palu;
situation
on the
last-mile.
There
topwhen
three three issues raised durin
discussion,
the summary
elaborated
below.
there is need more sirens to be installed along
the coastline.
The discussion
reveals
the
fact that the local government choose to put the siren as the least concern of their
development list. Therefore, building an effective EW require more active participation
on the
last mile?
of local government. Understanding theWhat
local happened
political and
economic
context is also
important in understanding the government and community response towards the
“I was surprised there is no bathymetry map available on Palu? Pa
infrastructure.
capital of tsunami research” FGD Participant, M

Building EW should start by understanding the characteristic tsunami in
Therefore
investment
in research
and technology for Palu is essential. A
“Early warning systems should be defined beyond
human
reliance
on technology.”
to create an enabling environment for self-sufficient / independent lo
FGD Participant, female, Researcher
The advanced technology and research on tsunami should be based
coming future, the local researcher will able to investigate efficiently
without waiting for the outsourced researcher.
The instigation of tsunami act (PERPRES) has to leave the definition of EW exclusively on
engineering improvement. However, the existing knowledge and previous experience of
the past event was excluded from the act. Smong has saved thousands of people lives in
“ the modelling scenario provided by BMKG should be revised based on a
Simelue. Smong has nothing to do with modern technology. It is a part of lullabies
study to meet the local geological characteristic and the coastal social
stories with a coherent message “when the sea is acting weird when nature launches
Particip
warning signals; you need to escape uphill. Do not ask questions, do not look back”.
Therefore, the participants urge to re-integrate
knowledge
as a partmention
of EW. the phrase “There is no one s
The such
participants
frequently
responding to the tsunami scenario. Current tsunami modelling prov
shows no scenario of the landslide tsunami. Such a top-down approach
prescribed five minutes as the time frame to saves life. As it happened,
Communicating tsunami risk to the last mile
would not apply to the whole country. Local geological characteri
“Self-evacuation is a top priority in saving lives” FGD Participant, Male, Govt
investigated in more detail. In the future, each location will have their co
locality.of tsunami time arrival never
Tsunami in Palu was not business as usual.based
Threeon
minutes

cross the expert while developing the scenario. People at the coastline was at risk and
would be vulnerable if they are highly dependent on the EWS as the tsunami arrival risk
“ I was
left; I am
the only one
areas may vary. Changing mindset on waiting
for the
EWonly
andperson
government
command
to at the command centre o
push the
in 2012,
of the
stakeholders
dares to do so!” FGD Particip
saves a life is required. The people should
bebutton
encouraged
to none
be able
to perform
a self-

evacuation, by running away from the coast looking for a higher ground without waiting
for information from the Government or BMKG. Performing this awareness could
problem is the chain of administrative level causing delay and
diminish the number of casualties caused by Another
the tsunami.
decision-making process. An example from March 2012, the tsunami s
as the tide gauge showing the measure a decision to issue a warning m
in this critical situation, none of the stakeholders has the courage to th
The lives dependent to such warning was at stake. Therefore, an
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“… do
not forget
the reachabout
rural!activities
public education,
thethe
remote
rural
Question
4. Thinking
related toparticularly
EW, in whattoway
system
willarea
able to
is the
savescultural
life” FGD
Participant,
Male,
NGO
cater to the dynamic
ofkey
theto
social,
condition
within
the society?

way the system will able to
dition within the society?

A participant pointed out the most deserted issue within public education effort was
reaching to the last-mile who fall into the category of the least tech-savvy. Within the
urban sphere, modern tsunami risk communication using electronic media and
smartphone was well established. However, most activities left the rural and the remote
The main
findings from
generated
from
the fgdinformation
are summarised
below.aThe
area behind.
Transference
of data
tsunami
risk and
necessary
that saves
life
consultation
brought
valuable
discourse,
information
and
concerns
that
display
should be a priority. The remote rural community are the most vulnerable group
due tothe
situation on the last-mile. There are top three three issues raised during the
minimum evacuation infrastructure in place. For example evacuation place was not
discussion, the summary elaborated below.
available, the multi-story building was not available around the area. Higher ground was
far from the village, it makes the elder, children and disables person at risk during the
catastrophic event. Early warning system with less dependency on electricity will be
What happened on the last mile?
more reliable when the power down in the area.

Key Findings

mmarised below. The
oncerns that display the
raised during the

on Palu? Palu should be the
Participant, Male, Academic

c tsunami in the local level.
s essential. Another need is
dependent local researches.
d be based in Palu. In the
e efficiently and thoroughly

d based on a comprehensive
oastal social dynamics.” FGD
Participant, Male, Govt

“I was surprised there is no bathymetry map available on Palu? Palu should be the
capital of tsunami research” FGD Participant, Male, Academic
Apart from infrastructure and technology, investing more in education should be
Building EW should start by understanding the characteristic tsunami in the local level.
considered in the future evaluation of EW. One of participant pointing out the example
Therefore investment in research and technology for Palu is essential. Another need is
in Japan, how EW is beyond preparedness on the ground. It was a continuing rehearsal
to create an enabling environment for self-sufficient / independent local researches.
to face the future catastrophe in daily life start from early education. Another factor that
The advanced technology and research on tsunami should be based in Palu. In the
needs to be considered more comprehensively in Indonesian settings is the religious and
coming future, the local researcher will able to investigate efficiently and thoroughly
cultural dimension. An example of how culture may delay risk awareness is how the
without waiting for the outsourced researcher.
number of the participant for tsunami drill was less than the number of the participant
for a mass prayer asking God, not to sent tsunami to the area. Indonesia has a distinct
culture from Japan. Therefore a need to understand the risk culture and tailor messages
“ the modelling scenario provided by BMKG should be revised based on a comprehensive
to meet specific audience might provide a way out to reduce the risk.
study to meet the local geological characteristic and the coastal social dynamics.” FGD
Participant, Male, Govt

“Integrating
risk education
to livelihood
activity.”
FGD Participant,
Female,
is no one size fits all" in
The participants
frequently
mention
the phrase
“There is no
one Researcher
size fits all" in
delling provided by BMKG
responding to the tsunami scenario. Current tsunami modelling provided by BMKG
Elite and experts continuously scrutinise the links between livelihoods and disaster risk.
wn approach by BMKG has
shows no scenario of the landslide tsunami. Such a top-down approach by BMKG has
Modifying risk information to integrate with livelihood based knowledge will be able to
it happened, given scenario
prescribed five minutes as the time frame to saves life. As it happened, given scenario
generate risk perception that leads to personal protective actions.
al characteristic should be
would not apply to the whole country. Local geological characteristic should be
have their contingency plan
investigated in more detail. In the future, each location will have their contingency plan
based on locality.
“Top-down approach leads to local knowledge abandonment” FGD Participant, Male, NGO

Public participation measures are probably the most effective means to create
and centre own the nerve to awareness
“ I was
only person
left; I However,
am the onlythe
onecurrent
at the command
own the
nerve to
of the
potential
disaster.
practicescentre
neglected
local
FGD Participant, Male, Govt push
the button
in 2012,locality
none ofthat
the may
stakeholders
dares
to do so!”risk
FGD
Participant, Male,
knowledge
and specific
contribute
to effective
communication
and Govt
emergency preparedness. It is essential to recognise the role of traditional and local
knowledge in enhancing the resilience of local communities. Lessons can be derived
traditional
and islocal
that have been
applied
by delay
communities
over in a
ng delay and hesitancy in a from the
Another
problem
the practices
chain of administrative
level
causing
and hesitancy
to cope with disasters.
participant
points
out2012,
a community
living
in Tanah
he tsunami struck Donggala centuries
decision-making
process. One
An example
from
March
the tsunami
struck
Donggala
(local
has ashowing
local belief
allows
to save to
them
from
the past
tsunami.
a warning made. However, Runtuh as
the area)
tide gauge
the that
measure
a decision
issue
a warning
made.
However,
in order
integratenone
this of
knowledge
into disaster
strategies,
courage to the siren button. However,
in this
criticaltosituation,
the stakeholders
has themanagement
courage to the
siren button.
they
must
be
understood
and
scientifically
assessed.
herefore, an evaluation on
The lives dependent to such warning was at stake. Therefore, an evaluation on
This preliminary
report report
is sent istosent
UNISDR
on 26 December
2018 2018
This preliminary
to UNISDR
on 26 December
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Question 4. Thinking about activities related to EW, in what way the syste
Workshop & Focus Group Discussion
Participants
cater to the dynamic of the social, cultural condition within
List of Participant

Key Findings

RESEARCH DESIGN WORKSHOP & FOCUS GROUP DISCUSSION ON

“The LAST MILE OF THE INDONESIAN TSUNAMI WARNING SYSTEM”
The main findings from data generated from the fgd are summarised b
Ruang Senat Fakultas Teknik, Tadulako University
consultation brought valuable discourse, information and concerns tha
situation
on the last-mile. There are top three three issues raised durin
2018
Tuesday, 18th December
discussion, the summary elaborated below.
No.

Name

Institution
What happened on the last mile?
Dean of The Faculty of Engineering
“I was surprised there is no bathymetry map available on Palu? Pa
capital of tsunami research” FGD Participant, M
Palu-Koro Researcher

11.

Prof. Dr Amar, S.T.

12.

Dr Abdullah

13.

Hendra Setiawan

14.

A. Rusidin

15.

Alamsyah Palaga

16.

Jefrianto

EW should start by understanding the characteristic tsunami in
Faculty ofBuilding
Engineering
Therefore investment in research and technology for Palu is essential. A
Faculty oftoEngineering
create an enabling environment for self-sufficient / independent lo
The
advanced technology and research on tsunami should be based
Faculty of Engineering
coming future, the local researcher will able to investigate efficiently
Mercusuar
(Media)
without
waiting for the outsourced researcher.

17.

Neni Muhidin

Nemu Buku (NGO)

18.

Cahyo N

19.

Moh. Herianto

20.

Nurdian

21.

Dicky Fernando

22.

Dr Herry Yogaswara

23.

Inayah Hidayati

24.

Dr Deny Hidayati

BMKG-Sta.Geof
- Palu scenario provided by BMKG should be revised based on a
“ the modelling
study to meet the local geological characteristic and the coastal social
Historia Sulawesi Tengah (NGO)
Particip
KSHT
The participants frequently mention the phrase “There is no one s
Studentresponding to the tsunami scenario. Current tsunami modelling prov
shows no scenario of the landslide tsunami. Such a top-down approach
Research
Center forfive
Population
prescribed
minutes –asLIPI
the time frame to saves life. As it happened,
would
not
apply
to
the
whole country. Local geological characteri
Research Center for Population – LIPI
investigated in more detail. In the future, each location will have their co
Research
Center
Population – LIPI
based
on for
locality.

25.

Ayu Surtiari, M.Si

Research Center for Population – LIPI

26.

Ahmad Arif

27.

Irina Rafliana

Kompas/UNISDR
“ I was the only person left; I am the only one at the command centre o
push the button in 2012, none of the stakeholders dares to do so!” FGD Particip
ICIAR LIPI

Another problem is the chain of administrative level causing delay and
decision-making process. An example from March 2012, the tsunami s
as the tide gauge showing the measure a decision to issue a warning m
in this critical situation, none of the stakeholders has the courage to th
The lives dependent to such warning was at stake. Therefore, an
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way the system will able to
dition within the society?

Question 4. Thinking about activities related to EW, in what way the system will able to
Workshop
Schedule
cater to the dynamic of the social, cultural condition within the society?
RESEARCH DESIGN WORKSHOP & FOCUS GROUP DISCUSSION ON
“The LAST MILE OF THE INDONESIAN TSUNAMI WARNING SYSTEM”
Key Findings
Ruang Senat Fakultas Teknik, Tadulako University
The main findings from data generated
from the fgd are summarised below. The
Tuesday, 18th December 2018
consultation brought valuable discourse, information and concerns that display the
situation on the last-mile. There are top three three issues raised during the
discussion, the summary elaborated below.
15:00 - 15:15
Registration

mmarised below. The
oncerns that display the
raised during the

on Palu? Palu should be the
Participant, Male, Academic

c tsunami in the local level.
s essential. Another need is
dependent local researches.
d be based in Palu. In the
e efficiently and thoroughly

d based on a comprehensive
oastal social dynamics.” FGD
Participant, Male, Govt

is no one size fits all" in
delling provided by BMKG
wn approach by BMKG has
it happened, given scenario
al characteristic should be
have their contingency plan

What happened on the last mile?
15:15 – 15:30
Opening Speech
“I was surprised there is no bathymetry map available on Palu? Palu should be the
Dean
of the Faculty
of Engineering
capital of tsunami
research”
FGD Participant,
Male, Academic
Building EW should start by understanding the characteristic tsunami in the local level.
Therefore investment in research and technology for Palu is essential. Another need is
15.30 -16.15
Research Design “Last Mile of The Indonesian
to create an enabling environment for self-sufficient / independent local researches.
The advanced technology and research Tsunami
on tsunami
should
be based in Palu. In the
Warning
System”
coming future, the local researcher will able to investigate efficiently and thoroughly
Ahmad Arif., M.Si & Irina Rafliana M.Si
without waiting for the outsourced researcher.
16.15-16.30
Research Method
“ the modelling scenario provided by BMKG should be revised based on a comprehensive
study to meet the local geological characteristic
and the coastal
social dynamics.” FGD
Syarifah Dalimunthe,
M.Sc
Participant, Male, Govt
The participants frequently mention the phrase “There is no one size fits all" in
16.30-18.00
Focus tsunami
Group Discussion
responding to the
tsunami scenario. Current
modelling provided by BMKG
shows no scenario of the landslide tsunami.
Such
a
top-down
approach by BMKG has
Irina Rafliana, M.Si
prescribed five minutes as the time frame to saves life. As it happened, given scenario
would not apply to the whole country. Local geological characteristic should be
investigated in more
detail. In the future, Remarks
each location
will have their contingency plan
18.00-18.50
and Closing
based on locality.

and centre own the nerve to
“ I was the only person left; I am the only one at the command centre own the nerve to
FGD Participant, Male, Govt push the button in 2012, none of the stakeholders dares to do so!” FGD Participant, Male, Govt

ng delay and hesitancy in a
he tsunami struck Donggala
a warning made. However,
courage to the siren button.
herefore, an evaluation on

Another problem is the chain of administrative level causing delay and hesitancy in a
decision-making process. An example from March 2012, the tsunami struck Donggala
as the tide gauge showing the measure a decision to issue a warning made. However,
in this critical situation, none of the stakeholders has the courage to the siren button.
The lives dependent to such warning was at stake. Therefore, an evaluation on
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