Pada tanggal 7 Desember 2016 telah terjadi gempabumi dengan kekuatan
6.5 Mw yang epicenternya berada di 5.281oN dan 96.108oE (Sumber USGS)
dengan kedalaman pusat gempabumi diperkirakan berada di sekitar 8.7 km.
Gempabumi tersebut dirasakan hingga ke Banda Aceh, Medan dan beberapa
kota lainnya di sebelah utara Pulau Sumatera. Sampai dengan sore tanggal
7 Desember 2016, jumlah korban jiwa tercatat 102 meninggal dunia, 650
jiwa luka berat/ringan, ribuan rumah mengalami kerusakan berat dan
ringan. Kerusakan fisik pada bangunan pribadi, publik, dan infrastruktur
secara jelas dapat ditemukan di Tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Pidie Jaya,
Pidie, dan Bireuen. Tim Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) berhasil
menjangkau Kota Meureudu sekitar Pk. 13.00 atau sekitar 8 jam setelah
peristiwa gempabumi tersebut. Tim dapat melihat langsung proses evakuasi
dan pembenahan beberapa jalan yang sulit dilalui dan koordinasi awal di
sekitar daerah paling terdampak. Beberapa tim yang berasal dari BNPB
(BPBA, BPBD), SAR, TNI, Kepolisian, PMI telah berada di lokasi segera setelah
kejadian. POSKO ditempatkan di sekitar lapangan Kantor lama Bupati
Kabupaten Pidie Jaya. Universitas Syiah Kuala mendirikan Pos bantuan
UNSYIAH di depan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya sejak hari
pertama. Secara berturut-turut, tim TDMRC Unsyiah melakukan surveyobservasi sekaligus menkoordinir bantuan kepada para korban dalam harihari masa kedaruratan. Masa kedaruraran ditetapan selama 14 hari sampai
dengan Tanggal 21 Desember 2016 berdasarkan Surat Pernyataan Plt
Gubernur Aceh No. 39/PER/2016.
Berdasarkan survey, interaksi langsung, pengamatan, dan wawancara yang
dilakukan oleh Tim TDMRC Unsyiah, maka laporan ini kami bagi atas 3 bagian,
yaitu Analisis Seismologi, Analisis Dampak pada Rumah dan Infrastruktur, dan
analasis aspek Human Security. Masing-masing bagian menyajikan juga
rekomendasi tindak lanjut yang spesifik pada tema tersebut. Pada bagian akhir,
laporan ini juga menyajikan Rekomendasi Umum dari Universitas Syiah Kuala
untuk tindak lanjut penanganan pasca gempabumi.
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Tim survey dari Universitas Syiah Kuala di antaranya adalah:
a. untuk seismik Dr. Irwandi, Dr. Muksin, dan Ibnu Rusydy, M.Sc
b. untuk struktur dan infrastruktur: Dr. Moch Afiffuddin, Dr. Yunita Idris, dan
Dr. Ella Meilianda;
c. untuk human security: Dr. Agus Nugroho dan dr. Ichsan Setiawan
d. untuk koordinasi kelembagaan: Dr. Khairul Munadi dan Dr. Eng. Syamsidik

Laporan Kaji Cepat ini disusun oleh Satuan Tugas Pemulihan Pasca Gempa Pidie Jaya
Universitas Syiah Kuala. Satgas ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor
Unsyiah No. 2468 Tahun 2016. Adapun tugas dari Satgas ini adalah:
a.

Menyusun konsep rencana pemulihan (recovery plan) pasca gempa Pidie Jaya

b.

Bekerjasama dengan universitas, lembaga dalam dan luar negeri;

c.

Menjembatani Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga NonPemerintah, Donor, dan pihak-pihak terkait lainnya;

d.

Menggalang dana untuk keperluan pemulihan Pasca Gempa Pidie Jaya.
Laporan ini akan senantiasa dimutakhirkan melalu media cetak, online, dan
bentuk lainnya.

Misi dari penyusunan laporan ini adalah:
a. melakukan proses capturing peristiwa gempabumi Pidie Jaya ini serinci
mungkin agar dapat menjadi pelajaran penting dalam proses mitigasi bencana,
khususnya bencana gempabumi di Indonesia;
b. menyajikan informasi yang dapat membantu proses rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana gempabumi Pidie Jaya;
c. memastikan mekanisme Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)
terintegrasikan dalam setiap proses pasca bencana gempabumi Pidie Jaya,
termasuk pada tahapan kedaruratan dan rehabilitasi-rekonstruksi.
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ANALISIS SEISMOLOGI
Gempa yang terjadi pada Rabu, 7 Desember 2016 sekitar Jam 05:03 WIB
yang berpusat di Wilayah Meureudu Pidie Jaya dengan magnitude Mw 6.5
merupakan gempa sesar geser (strike slip). Lokasi gempa terletak di laut
berdekatan dengan Patahan Samalanga namun agak sedikit ke bagian barat.
Berdasarkan mekanisme gempa, arah strike dari gempa diperkirakan mengarah
barat laut. Dari peta model elevasi permukaan bumi terlihat ada patahan
berdekatan dengan Patahan Samalanga dan kelihatannya gempa tersebut
terletak di sepanjang patahan tersebut. Patahan di Wilayah Pidie dan Pidie Jaya
belum sepenuhnya diketahui sehingga masih memerlukan kajian yang lebih
mendalam dengan menggunakan berbagai metode. Selain itu, kami
berpendapat perlu kajian tentang adakah kaitan antara gempa Aceh Tengah 2
Juli 2013 dengan gempa Pidie Jaya 7 Desember 2016.
Untuk mempelajari patahan tersebut, Tim Geohazard TDMRC Unsyiah
telah memasang sebanyak 9 seismometer (alat perekam gempa) di Wilayah
Pidie Jaya dan Pidie sejak tanggal 14 Desember 2016. Seismometerseismometer tersebut juga akan merekam gempa-gempa susulan. Seismometer
tersebut telah terpasang dengan baik umumnya di lahan masyarakat berkat
bantuan masyarakat di sekitar. Titik-titik pemasangan seismometer di Pidie
Jaya dan Pidie ditunjukkan dalam Gambar 1. Jumlah gempa susulan dengan
magnitudo di atas Mb 2.5 menunjukkan adanya pengurangan yang signifikan
dari 48 kali gempa pada Rabu (7 Desember 2016) menjadi 17 kali gempa pada
Kamis (8 Desember 2016), dan 7 kali gempa pada Minggu (11 Desember 2016).
Dengan demikian, diharapkan ini mengindikasikan bahwa energi telah
dikeluarkan dalam jumlah besar.
Mulai tanggal 7 Desember 2016 Tim Geohazard TDMRC Unsyiah
langsung turun ke lapangan melakukan rapid assessment untuk mengkaji
tingkat kerusakan di wilayah yang berdampak gempa.
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Gambar 1. Lokasi Pusat Gempabumi PIdie Jaya (tanda bola) dan gempa susulan
(tanda lingkaran merah), dan lokasi pemasangan stasiun seismometer (segitiga biru)
untuk merekam gempa susulan Gempa 7 Desember 2016 Pidie Jaya.

Tim Geohazard juga melakukan survey Modified Marcelli Intensity (MMI) yang
biasanya digunakan sebagai ukuran intensitas gempa dari suatu wilayah. Nilai MMI ini
digunakan untuk mengukur efek dari gempa pada suatu wilayah. Dari hasil survey
awal yang ditunjukkan dalam Gambar 2 terlihat bahwa nilai MMI dari gempa Pidie
Jaya tersebut dapat mencapai nilai 9 untuk Wilayah dekat dengan pusat gempa. Dari
hasil survey tersebut nantinya akan dibuat peta Isoseismal untuk wilayah tersebut.
Peta ini menandakan kerusakan banyak terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, disusul di
Kabupaten Pidie, dan Bireuen. Peta tersebut dibuat berdasarkan pengukuran pada 150
titik di tiga kabupaten tersebut.
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Gambar 2. Hasil awal survey tingkat kerusakan dan nilai MMI.

ANALISIS DAMPAK PADA RUMAH DAN INFRASTRUKTUR
Berdasarkan hasil pengamatan cepat sepanjang jalan Banda Aceh – Pidie
Jaya – Bireueun Aceh, gempa telah menyebabkan banyak bangunan rubuh serta
rusak. Kebanyakan bangunan yang rubuh adalah bangunan yang berlantai lebih
dari satu tingkat. Beberapa banguna yang rubuh adalah bangunan publik
seperti bangunan sekolah/dayah, perguruan tinggi, masjid-masjid, ruko
(rumah toko) dan pasar serta fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Rumahrumah masyarakat juga mengalami kerusakan berat, sedang dan ringan,
termasuk di dalamnya rumah-rumah masyarakat yang hanya berlantai satu.
Berdasarkan tingkat kerusakan di setiap daerah, daerah yang mngalami
kerusakan berat adalah kecamatan Trieng Gading, Pidie Jaya. Rumah-rumah
penduduk disana mengalami kerusakan yang cukup berat. Termasuk masjid
yang berada di persimpangan Trieng Gading turut rubuh. Daerah ini merupakan
daerah yang berada di sekitar epicenter gempa.

5

Banyak peneyebab kerusakan bangunan akibat gempa. Ada beberapa dampak
kerusakan bangunan akibat gempa. Dapat berupa kerusakan di bagian struktur
bangunan tersebut, dapat juga hanya berupa kerusakan non-struktural bangunan.
Kerusakan structural bangunan merupakan dampak yang dapat menyebabkan korban
jiwa dan kerugian secara ekonomi yang besar.
Ada banyak penyebab kegagalan struktur bangunan akibat gempa yang dapat
dirangkum dari hasil pengamatan cepat di lapangan. Kurang detailnya penulangan di
daerah kritis tiang penyangga atau kolom atau di bagian sambungan antara kolom dan
balok menyebabkan kolom mengalami kerusakan di bagian ujung-ujungnya sehingga
tidak dapat menahan beban bangunan. Hal ini dapat terlihat dari Gambar 3.

Gambar 3. Kegagalan pada Kolom

Kegagalan struktur banguan lainnya dapat terjadi apabila kolom jauh lebih
lemah dibandingkan balok bangunan sehingga kehancuran terjadi pada daerah kolom,
sedangkan balok bangunan masih terlihat utuh.

Gambar 4 menunjukkan tipe

kerusakan pada bangunan berlantai banyak namun kerusakan terjadi pada lantai
paling dasar (Soft Storey Collapse).
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Gambar 4. Keruntuhan
pada lantai 1 pada
Bangunan berlantai 3
(soft-storey collapse)
Faktor tidak simetrisnya bangunan
secara denah atau tidak seimbangnya
ketinggian bangunan dibandingkan lebar
bangunannya

menyebabkan

ketidak

stabilan banguan terhadap puntir dan
guling apabila menerima beban gempa yang
bersifat lateral.
Beberapa kegagalan bangunan adalah ketidak mampuan struktur
bangunan menahan tambahan beban akibat gempa dikarenakan struktur
bawah bangunan didesain tidak untuk penambahan beban lantai yang
dibangun setelahnya. Banyak bangunan-bangunan ruko yang dijadikan
berlantai empat untuk peternakan burung Wallet.
Kolom sebagai bagian dari bangunan yang menahan bangunan agar tetap
berdiri haruslah diperhatikan desainnya dengan seksama. Pada beberapa
pengamatan di lapangan, terdapat penyimpangan-penyimpangan detail
smbungan kolom dengan struktur banguanan lainnya seperti balok dan
pondasi. Ada beberapa fakta di lapangan yang dapat dilaporkan, seperti
kurangnya panjang penyaluran antara tulangan besi kolom dengan tulangan
pondasi di bawahnya. Sambungan anatar tulangan besi kolom dan pondasi
tepat berada di daerah kritis kolom yaitu di daerah kira-kira sepanjang lebar
kolom. Dan di kebanyakan kolom, terutama kolom-kolom di bagian terluar,
terlihat penanaman pipa-pipa untuk pembuangan air (talang air) yang berada
di daerah inti kolom (Gambar 5). Hal ini menjadi konsen bagi para perencana,
dimana keberadaan pipa-pipa talang itu mengurangi daerah inti beton sehingga
kehancuran beton jauh sebelum kegagalan tulangan. Di beberapa daerah
kerusakan kolom terlihat besi tulangan membengkok tidak wajar akibat beban
lateral. Hal yang sama akan terjadi apabila mutu beton juga sangat rendah.
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Gambar 5. Tipe-tipe kerusakan pada kolom. Beberapa di antara kolom diisi
dengan pipa PVC untuk drainase air hujan dari atap.

Selain kegagalan struktur banguanan, efek gempa juga dapat merusak
komponen-komponen no-struktur dari banguan tersebut. Di beberapa tempat terlihat
penuruhan tanah dasar yang mengakibatkan dinding-dinding rumah serta lantai-lantai
rumah pecah. Di daerah Meunasah Balek kecamatan Mereudu, terjadi likuifaksi
dimana lumpur keluar di daerah-daerah retakan tanah juga di sela-sela lantai serta
dinding rumah warga (Gambar 7).
Gambar 7.
Likuifaksi pada
bagian lantai
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Beberapa rumah di sepanjang daerah menuju desa Cubo, mengalami
kerusakan out of plane, dimana dinding pecah kea rah luar atau dalam tanpa
mengganggu struktur utama. Hal ini dapat terlihat dari jatuhnya dinding top
gavel dari bangunan-bangunan rumah penduduk (lihat Gambar 8). Tipe
kerusakan seperti ini masih dapat diperbaiki dengan mudah.
Gambar 8.
Kerusakan pada
Top Gavel
(Tombak Layar)

Kerusakan pada bangunan berarsitektur tradisional seperti Rumoh Aceh
relatif ringan dan lebih mudah diperbaiki (Gambar 9). Kerusakan ditemukan
pada:pergeseran pada pondasi umpak, Miringnya struktur tiang serta
pergeseran antar fragmen ruan. Kerusakan-kerusakan ini tidak membutuhkan
suatu pekerjaan yang besar dan mahal.
Gambar 9.
Kerusakan pada
Bangunan
Tradisional Aceh
(Rumoh Aceh) di
Pidie Jaya)
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Asesmen lanjutan dibutuhkan untuk mengetahui kerusakan dan tingkatnya pada
banguan-bangunan tersebut, dimana assessment berupa:
 Pendataan bangunan di lokasi gempa;
 Analisa penyebab kerusakan secara visual (struktural dan non-struktural);
 Pembagian tingkat kerusakan mulai dari ringan, sedang, dan parah serta gagal;
 Berdasarkan tingkat kerusakan kemudian dilanjutkan dengan analisis tingkat
kelayakan struktur.

Beberapa rekomendasi dapat diberikan berdasarkan kajian cepat terhadap
perumahan dan infrastruktur ini:
 Sosialisasi building code yang baru mempertimbangkan daerah-daerah
pembagian peta gempa terbaru serta kondisi tanah;
 Pengawasan pembangunan gedung-gedung publik yang dimiliki atau dikelola
oleh masyarakat (swa-kelola);
 Sosialisasi bentuk-bentuk penyimpangan-penyimpangan cara pembangunan
gedung bertingkat yang beresiko pengurangan ketahanan terhadap beban-beban
lateral seperti gempa. Contoh: pengurangan volume beton akibat pemasangan
pipa talang, rasio pembesian yang minim.

ANALISIS DAMPAK KEMANUSIAAN
Peristiwa gempa di Pidie Jaya (7/12) merupakan peristiwa alam yang dampaknya
tidak hanya terlihat pada kerusakan struktur bangunan, namun juga berdampak pada
keberlangsungan hidup para korban. Menurut data dari BNPB tercatat 102 korban
meninggal dunia dan 93 diantaranya sudah teridentifikasi, dan sedkitnya 650 orang
mengalami luka berat dan ringan.
Tercatat tidak kurang dari 85 ribu orang memadati lokasi pengungsian yang tersebar di
beberapa kecematan di daerah Pidie Jaya. Dampak non- material seperti kesehatan, kestabilan
mental dan emosi (trauma), mata pencaharian, pendidikan dan lain-lain dinilai sepadan atau
boleh jadi lebih berarti dibandingkan dengan dampak kerusakan bangunan. Nilai kerusakan
yang bersifat material (tangible) mungkin dapat segera dihitung dan dilanjutkan dengan
rehabilitasi dan rekostruksi dengan segera. Namun dampak non- material membutuhkan
penanganan lebih khusus dan memperhitungakan aspek kebertahapan dari sisi waktu. Oleh
karena itu, perlu dikaji lebih lanjut program rehabilitasi dan recovery paska gempa (7/12) yang
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cocok dan memberikan dampak kesetabilan jangka panjang terhadap korban secara

rehabilitasi dan rekostruksi dengan segera. Namun dampak non- material
membutuhkan penanganan lebih khusus dan memperhitungakan aspek
kebertahapan dari sisi waktu. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut
program rehabilitasi dan recovery paska gempa (7/12) yang cocok dan
memberikan dampak kesetabilan jangka panjang terhadap korban secara
menyeluruh dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan
dan lainnya.
Terkait dengan peristiwa gempa Pidie Jaya (7/12), bidang Human Security
Universitas Syiah Kuala telah melakukan kaji cepat (rapid assessment) dengan
melakukan fokus kegiatan pada 3 aspek: (1) aspek kelembagaan (stake holder)
yang terkait dengan penanganan gempa; (2) aspek pengungsian; (3) aspek
kesiapan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Tim ini menemukan beberapa
aspek penting yang menjadi faktor langsung maupun tidak langsung yang
berpengaruh terhadap efektifitas penanganan para korban pada masa tanggap
darurat. Laporan kaji cepat ini terbagi menjadi 3 bagian: (a) Faktor penting
dalam penanganan korban; dan (b) Rekomendasi .

FAKTOR- FAKTOR PENTING YANG BERPENGARUH PADA
EFEKTIFITAS PENANGANAN KORBAN.

Bidang Human Security Unsyiah merangkum beberapa faktor yang dianggap
berpengaruh pada efektifitas penanganan korban gempa menjadi 5 key points
antara lain:
 Koordinasi antar lembaga;
 Mekanisme penyaluran bantuan;
 Keputusan evakuasi;
 Kapasitas lokasi penampungan dan dapur darurat;
 Aspek kesehatan, psiko-sosial (trauma healing) dan pelayanan Rumah
Sakit.

11

A.

Koordinasi antar lembaga kaitannya dengan penangan korban.

Tim mengamati bahwa aspek koordinasi menjadi faktor paling penting sekaligus
menjadi potensi efektif/ tidak efektif nya proses penanganan korban pada masa
tanggap darurat. Berdasarkan evaluasi dilapangan, tim menilai hingga pukul 5 sore
(hari-H) proses koordinasi antar lembaga masih belum jelas. Pada waktu itu posko
utama (BPBA) sudah terbentuk namun belum mampu melayani permintaan
masyarakat terhadap shelter dan logistic. Kondisi saat itu hari hujan dan mulai menuju
waktu malam tanpa listrik sehingga beberapa korban menggantungkan nasibnya pada
posko tersebut. Evakuasi

korban meninggal/luka menjadi perhatian utama dan

mungkin menyedot resource/ sumber daya (manusia; alat evakuasi; dll) yang dimiliki
oleh beberapa lembaga sehingga berdampak pada ketidak optimalan pelayanan
korban di sisi yang lain pada hari-H.
Pada hari ke-2 (H+1), lokasi posko utama BPBA berpindah ke kompleks Kantor Bupati
yang baru dari lokasi awal (kantor Dinas Pendidikan). Baru pada hari ke-3 (H+2)
dilakukan rapat konsolidasi di level provinsi (di Banda Aceh) hingga menghasilkan SK
Gubernur tentang koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam aksi tanggap darurat
selama 20 hari. Kesimpulan sementara dari sisi koordinasi dan kelembagaan adalah
belum terdefinisikan Contingency Plan (siapa melakukan apa) diantara departemen,
dinas atau lembaga terkait yang lain yang berdampak pada efektifitas dan optimalisasi
sumber daya terhadap penanganan korban gempa.

B.

Mekanisme penyaluran bantuan logistic dan pelaporan kerusakan pada
masa tanggap darurat.

Semenjak hari ke-4 (H+3) bantuan logistik sudah banyak berdatangan ke lokasi gempa.
Namun, kendala utama terjadi pada aspek proses penyaluran/ distribusi bantuan
tersebut. Dua hal yang menjadi perhatian yaitu alokasi sumber daya (transportasi dan
manusia) dan pemetaan lokasi pengungsian.
Terbatasnya sumber daya pengangkut bantuan menyebabkan bantuan belum mampu
menyentuh beberapa lokasi penampungan. Data mengenai jumlah dan kapasitas serta
jarak tempuh alat pengangkut bantuan ke lokasi penampungan belum jelas. Kondisi ini
berpotensi mengakibatkan tertundanya (delayed)
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berpotensi mengakibatkan tertundanya (delayed) bantuan, atau sebaliknya,
menganggur/ tidak tergunakan alat pengangkut tersebut. Optimalisasi alat
pengangkut yang diawali dengan pendataan sumber daya pengangkut terlebih
dulu dirasa menjadi hal yang penting. Hal ini diperparah dengan tidak adanya
pemetaan lokasi titik-titik penampungan secara definitif.
Titik-titik lokasi yang tersebar di beberapa kecamatan beserta jumlah
pengungsi serta jumlah kebutuhannya per orang perhari menjadi hal paling
penting, namun tidak mampu tersedia dalam waktu cepat, selama proses aksi
tanggap darurat ini. Proses penyaluran bantuan terlihat mengandalkan
informasi dari masyarakat dan pengamatan secara visual. Dampak lebih lanjut
adalah sebagian korban gempa yang memilih tetap berada di sekitar rumah
(walau rumah mereka rusak ringan/parah) atau sepanjang desa-desa menuju
pengungsian, jarang mendapati moda pengangkut bantuan tersebut berhenti
dan men-supply kebutuhan mereka. Gambar 10 memperlihatkan lokasi
pengungsi massal pada Tanggal 11 Desember 2016.

Gambar 10. Lokasi pengungsian pada Tanggal 11 Desember 2016 di
sekitar Pidie Jaya, Pidie dan Bireuen.
Beberapa hari setelah gempabumi tanggal 7 Desember 2016, terjadi pula
sejumlah gempabumi susulan dengan magnitude yang lebih kecil. Namun
demikian, gempabumi susulan tersebut memicu lonjakan jumlah pengungsi
yang khawatir akan keselamatan diri dan keluarganya. Oleh karena itu perlu
yang lebih kecil di halaman rumahnya.
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segera dilakukan proses identifikasi korban yang rinci yang selanjutnya dilakukan
validasi terkaitan penyaluran bantuan. Lonjakan dapat dilihat terjadi dari H+3 hingga
H+6 dari peristiwa gempabumi utama. Pada H+12, jumlah tenda pengungsi jauh
berkurang. Beberapa pengungsi kembali ke rumahnya sendiri dan mendirikan tenda
yang lebih kecil di halaman rumahnya.

C.

Keputusan evakuasi masyarakat (by order/ voluntary evacuation)

Pada saat setelah terjadi gempa, masyarakat pada awalnya memutuskan evakuasi atas
keputusan sendiri (voluntary evacuation) karena sebagian besar korban merasa
trauma dengan bencana tsunami. Setelah dirasa aman, beberapa masyarakat ada yang
memutuskan untuk kembali ke lingkungan sekitar rumah (sebagian besar masih
nyaman berada di sekitar rumah/tenda karena trauma dengan gempa) dan beberapa
memutuskan tinggal dan berkumpul ke rumah saudaranya dan sebagian lainnya
memilih menetap di masjid. Motivasi utama beberapa orang yang kembali kerumahnya
didasari pada rasa sedikit aman tidak ada tsunami dan ingin melihat kondisi struktur
rumah masing-masing paska gempa. Namun pada malam hari, hamper semua
masyarakat memutuskan untuk memilih tinggal di masjid karena ketersediaan listrik
dari generator dan air bersih. Terlebih lagi, para korban beranggapan bahwa tinggal
dimasjid di malam hari lebih memberikan rasa aman jika terjadi gempa susulan (aman:
tidur bersama-sama dengan korban lain/ tidak sendiri; walau sebenarnya data
kerusakan masjid akibat gempa Pidie jaya ini relative besar/ beberapa masjid
terindikasi memiliki struktur bangunan yang tidak tahan gempa).
Namun kemudian isu mengenai gempa susulan yang mengakibatkan tsunami mulai
beredar dan hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya perintah evakuasi (evacuation
by order). Perintah ini, menurut beberapa penuturan masyarakat, merupakan perintah
dari kepala desa (geuchik) dan jika di telusuri lebih lanjut merupakan hasil keputusan
MUSPIKA setempat. Artinya, perinta evakuasi ini telah didalami dan dirapatkan
sebelumnya oleh beberapa aparat desa/kecamatan terkait. Motivasi utama adalah
memberikan rasa aman dan sebagai upaya pencegahan jatuhnya korban lebih banyak,
terutama desa-desa di dekat garis pantai, yang mungkin disebabkan oleh gempa
susulan atau lebih tepatnya oleh tsunami.
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D.

Kapasitas titik pengungsian dan kapasitas dapur umum.

Dampak pertama yang dapat diamati secara langsung akibat perintah
evakuasi adalah meluapnya (overload) jumlah pengungsi di beberapa titiktitik pengungsian. Misalkan di salah satu lokasi pengungsian yaitu di halaman
Masjid Al Munawarah Kecamatan Meurah Dua, pada hari ke-2 terdapat sekitar
4000 pengungsi yang tinggal di 4-5 tenda sementara (tenda pernikahan) yang
berasal dari 6 Gampong. Kapasitas mesjid ini terlihat tidak mampu
menampung pengungsi sebanyak ini dan diperkirakan hanya setengah dari
jumlah ini yang layak untuk ditampung di lokasi ini. Pada lokasi ini terlihat
jumlah wanita mendominasi disertai dengan sejumlah anak dan balita. Dari
segi kelayakan fasilitas utama seperti alas tidur dan naungan/ atap, sangat
terlihat jelas bahwa levelnya jauh dibawah standar. Riilnya, sebagian besar
masyarakat hanya beralaskan terpal dan sebagian kecil membawa kasur tipis
pribadi (kasur palembang). Dari sisi naungan, tenda pengungsian di lokasi ini
merupakan tenda yang digunakan untuk pernikahan dalam artian tidak
memberikan perlindungan dari cuaca panas, hujan dan angin. Overload-nya
jumlah pengungsi yang tidak dibandingi dengan fasilitas utama pengungsi
memunculkan masalah lain yaitu konflik dan kesehatan.
Dampak yang kedua adalah ketidak cukupan atau tertundanya distribusi
makanan utama (nasi) akibat kapasitas dapur umum yang tidak cukup. Pada
lokasi pengungsian di atas, hanya terdapat dua dapur umum yang di gunakan
untuk melayani 4000 pengungsi.

Dapur umum ini di operasikan oleh

masyarakat sendiri dengan cara memasak nasi dan mie instans. Karena
memasak dalam jumlah besar, sekali proses produksi membutuhkan waktu
yang relative panjang. Namun, siklus produksi yang pertama ini tidak mampu
memenuhi kebutuhan makanan pengungsi secara keseluruhan. Sehingga
sebagian pengungsi harus menunggu hingga selesai tahap produksi ke-dua
atau ke-tiga. Proses tertundanya pembagian makanan ini bias berlangsung 34 jam dari yang seharusnya (makan siang jam 4 sore). Contoh dari kebutuhan
pengungsi di Kamp Al-Munawarah dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
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Tabel 1. Sampel data kebutuhan di Kamp Pengungsi Al Munawarah-Pidie Jaya
(Jumlah Total Pengungsi sekitar 4000 jiwa).
Kebutuhan/

Perdesa/

Total 6 desa/

hari

hari

hari

100 kg

600 kg

Beras

Keterangan

Persediaan mulai menipis
Mie instant

18 kotak

108 kotak

Persediaan mulai menipis

Lauk telur

-

4300 butir

Kurang/tidak cukup

n/a

n/a

Air minum gelas

Pada saat itu jumlahnya lebih
dari cukup sehingga tidak
terdata.

Minyak goreng
Susu anak

30 liter

180 liter

n/a

n/a

Tidak cukup
Jumlah balita 52, data tidak
ada karena kurang dianggap
kebutuhan penting

Pampers

n/a

n/a

Jumlah balita 52, data tidak
ada karena kurang dianggap
kebutuhan penting. Terdapat
stok pampers namun dibatasi
1 pampers per balita per hari.

Sumber : wawancara dengan beberapa geuchik di lokasi penampungan

Perintah evakuasi memiliki kaitan erat dengan kapasitas dapur umum. Seharusnya
perintah evakuasi juga diiringi dengan perintah mobilisasi dapur umum (alat masak,
alat makan, bahan makanan, dll) Sehingga kapasitas dapur umum bias ditingkatkan
karena jumlah bebannya lebih terbagi per desa atau per tenda.
Permasalahan lain yang muncul adalah tidak adanya sikap antri dan pendataan daftar
pengungsi yang sudah mendapatkan makanan. Tidak adanya sikap antri
mengakibatkan distribusi makanan menjadi kurang teratur. Sedangkan tidak adanya
data mempengaruhi pemerataan pembagian makanan. (Gambar 11) memperlihatkan
kamp pengungsian di Meunasah Balek yang berada di Kota Meureudu, Kabupaten Pidie
Jaya. Disini terdapat sekitar 2500 jiwa pengungsi yang berasal dari desa sekitarnya.
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Gambar 11. Kondisi di Kamp Pengungsian Meunasah Balek di Kota
Meureudu, Pidie Jaya.
E.

Kesehatan, Pendampingan Psikososial /Pelayanan Psikologis
Lanjutan, dan pelayanan Rumah Sakit

Kondisi operasional Rumah sakit Pidie Jaya berlangsung normal/lancar. Posko
pasien untuk kontrol berada di depan rumah sakit. Terjadi pemindahan ruang
operasi dari depan kantor bupati ke depan rumah sakit karena masyarakat
masih trauma dengan suasana dalam gedung (indoor). Beberapa kasus
emergency sudah selesai, namun beberapa masih dilakukan operasi
penanganan patah tulang pada pasien yang sebelumnya berobat ke dukun
patah terlebih dahulu.
Dikhawatirkan muncul water-borne disease akibat buruknya kondisi sanitasi
dan higienis

hamper diseluruh lokasi pengungsian. Kasus diare mulai

meningkat sekitar 2-3 kasus per hari. Perbandingan toilet mencapat 1:1000
orang yang idealnya sekitar 1:20-40. Pengadaan sanitasi dan toilet yang bersih
menjadi tuntutan yang harus dilaksanakan pada tiap posko pengungsian.
Selain sanitasi dan toilet, berikutnya adalah penanganan sampah. Terlihat
sampah menumpuk akumulasi selama 4 hari paska bencana dan belum
ditangani dengan baik. Belum ada pihak yang berfokus pada penanganan
sampah dan jika ini berlanjut maka dikhawatirkan akan memicu munculnya
penyakit baru akibat sampah ini. Hal lain yang patut di perhatikan adalah
terdapat 2 anak dengan indikasi campak di beberapa lokasi pengungsian.
Tindakan preventif telah dilakukan oleh bidan desa melalui pemberian
imunisasi (melalui injeksi) kepada hampir seluruh anak di lokasi pengungsian
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terdapat 2 anak dengan indikasi campak di beberapa lokasi pengungsian. Tindakan
preventif telah dilakukan oleh bidan desa melalui pemberian imunisasi (melalui
injeksi) kepada hampir seluruh anak di lokasi pengungsian tersebut. Di kecamaan
trieng gading juga dijumpai kasus Demam Berdarah (DBD) sebelum terjadi gempa.
Parahnya sanitasi dan higienis di lokasi pengungsian dikhawatirkan akan
memperparah peredaran penyakit ini. Antisipasi yang sudah dilakukan adalah fogging
dan perlu diperhatikan lokasi mana saja yang perlu di fogging selanjutnya.
Selanjutnya terkait kebutuhan psikososial penyintas pasca gempa, beberapa
pendekatan dukungan psikososial pada penyintas telah diberikan umumnya kepada
penyintas

anak-anak dengan menggunakan istilah trauma healing. Dukungan

psikososial ini perlu diberikan secara berkelanjutan dengan jangkauan menyeluruh
pada tiap titik pengungsian dalam rangka mendorong pemulihan kondisi psikis
penyintas pasca bencana Rekomendasi pemberian dukungan psikososial baik melalui
kegiatan pendampingan di tingkat masyarakat maupun rujukan pada profesional
kesehatan mental pada kasus-kasus psikologis menengah - berat pada penyintas
bencana, perlu mendapat perhatian mengingat latar belakang beban psikologis yang
dialami penyintas tidak hanya bersumber dari gempa 7 Desember 2016 lalu namun
juga pengalaman konflik dimasa lalu serta peristiwa tsunami 2004 silam. Pemberian
dukungan psikososial disarankan agar dapat dilakukan secara terintegrasi dan
kolaboratif

beragam

lembaga

dan

pemangku

kepentingan

melalui

dukungan/pelayanan kesehatan baik fisik maupun psikis melalui berbagai pendekatan
berbasis bukti yang dapat membantu pemulihan kondisi kesehatan dan kesejahteraan
psikologis penyintas pasca bencana. Selain itu dibutuhkan juga penguatan kapasitas
pada orangtua dan guru agar dapat memahami dan mendampingi penyintas anak
menghadapi perubahan emosi dan perilaku dalam situasi sulit pasca bencana.
Bencana gempa juga dapat menyebabkan disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi
secara fisik dan psikologis. Karenanya pendataan terkait jumlah penyadang disabilitas
akibat gempa perlu dilakukan sebagai dasar penyusunan program rehabilitasi pasca
gempa. Selain itu penyandang disabilitas juga perlu diberi ruang untuk berpartisipasi
aktif dalam proses pembangunan pasca gempa
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REKOMENDASI PADA ASPEK HUMAN SECURITY
Berdasarkan hasil kaji cepat yang telah dilakukan oleh bidang Human Security
pada gempa Pidie Jaya, terdapata beberapa rekomendasi yang mungkin
berguna pada masa tanggap darurat dan proses rehabilitasi dan rekontrsuksi
jangaka menengah dan jangka panjang.
1.

Rekomendasi periode tanggap darurat
Perlunya didiseminasikan/ didefinisikan proses terciptanya rencana

aksi tanggap darurat (contingency plan) sehingga menjadi pedoman baku
koordinasi antar lembaga sebagai upaya kesiap siagaan bencana di masa yang
akan datang di provinsi Aceh.
Kebutuhan data adalah hal utama yang harus diselesaikan secepatnya.
Data meliputi data korban dan kerusakan bangunan dan bersifat by name by
address sehingga proses pemberian bantuan bias optimal.
Perlu segera dilakukan pemetaan lokasi pengungsian beserta jumlah
pengsi serta kebutuhannya, dan juga perlu di inventaris kemampuan sarana
pengangkut yang tersedia agar memudahkan distribusi bantuan dan mampu
menjangkau tidak hanya di titik-titik utama namun juga sepanjang lokasi
menuju titik pengungsian.
Perlu dilakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat agar mau
kembali ke rumahnya dan beraktifitas seperti sedia kala dengan catatan
dahului dengan edukasi tanggap bencana sebagai antisipasi bencana susulan.
Beberapa fasilitas utama dan pendukung di lokasi pengungsian perlu di
tambah jumlah ketersediaanya misalnya dapur umum, fasilitas air bersih dan
(toilet) sanitasi serta alat kebersihan untuk menghindari mewabahnya
penyakit baru akibat.
2.

Rekomendasi Jangka Menengah dan Panjang

a.

Gempa aceh ini merupakan gempa lokal sehingga penangannya juga
membutuhkan kebiksanaan lokal. Oleh karena itu keterlibatan pihak
pusat/luar sebaiknya dalam rangka mendukung/memfasilitasi potensi
dan kebijaksaan yang telah terinternalisasi dalam budaya masyarakat
aceh.

b.

Keterlibatan pihak universitas Syiah Kuala sebagai jantung hati rakyat

aceh sebaiknya perlu di optimalkan dalam proses rehabilitasi dan
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rekonstruksi kedepan. Ketersediaan sumber daya manusia serta kepemilikan

b.

Keterlibatan pihak universitas Syiah Kuala sebagai jantung hati rakyat aceh
sebaiknya perlu di optimalkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi
kedepan. Ketersediaan sumber daya manusia serta kepemilikan modal sosial
yang cukup dalam Universitas Syiah Kuala merupakan asset yang sangat
berharga dalam proses pembangunan jangka menengah dan jangka panjang
paska gempa Pidie jaya.

REKOMENDASI UMUM

Berdasarkan kajian cepat tersebut, maka Universitas Syiah Kuala memberikan
rekomendasi umum sebagai berikut:

a.

mengingat belum terpetakan seluruh potensi gempabumi di Aceh, maka perlu
upaya agar penempatan perangkat-alat pengukur gempabumi, baik berupa
Seismometer maupun Continous GPS di sejumlah dititik di antara pantai timur
dan pantai barat Aceh. Dengan mengetahui patahan-patahan aktif yang masih
berpotensi menghasilkan gempabumi di darat, maka upaya mitigasi bencana
gempabumi dapat lebih terarah dan didasarkan pada bukti-bukti yang akurat;

b.

Hingga saat laporan ini diturunkan, jalur gempabumi belum dapat disimpulkan.
Berbagai versi laporan masih dapat ditemukan. Hal ini perlu segera dikaji untuk
dapat dimasukkan dalam pertimbangan membangun kembali di kawasan
terdampak. Kemungkinan terhadap proses relokasi perlu dipertimbangkan
segera setelah jalur patahan gempabumi dapat disimpulkan;

c.

Dalam rangka pembangunan daerah terdampak gempabumi, Unsyiah
menganggap perlu konsep Sendai-Framework for Disaster Risk Reduction
(SFDRR) dimasukkan ke dalam rencana induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca gempabumi. Ini untuk menjamin sebuah arah proses pemulihan yang
didasarkan ada prinsip Build Back Better and Safer yang telah dianut sejak awal
Tahun 2015.
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d.

Mengingat sejumlah bangunan, baik bangunan pribadi maupun publik,
masih belum dikaji tingkat kerusakannya secara menyeluruh, maka
Unsyiah menyarankan agar upaya tersebut menjadi prioritas. Jumlah
bangunan yang rusak cukup banyak. Oleh karena itu, Unsyiah bersedia
mengerahkan para pakar dan mahasiswa nya untuk membantu proses
verifikasi tersebut.

e.

Pada saat ini, jumlah pengungsi yang berkumpul di suatu lokasi
menurun. Namun, pengungsi per-keluarga yang mendirikan tenda di
depan rumah masih cukup banyak. Unsyiah menyarankan agar proses
pemeriksaan rumah dapat diprioritaskan agar dapat dengan segera
memberikan rasa aman bagi para penduduk. Hal ini juga diharapkan
dapat menurunkan angka pengungsi.

PENUTUP
Demikianlah laporan kaji cepat ini dilaksanakan oleh Tim dari Universitas
Syiah Kuala. Unsyiah sejak beberapa tahun ini mendeklarasikan dirinya
sebagai kampus yang menjadikan mitigasi bencana sebagai ciri khas dan
keunggulannya. Sejak peristiwa gempabumi dan tsunami Tahun 2004 lalu,
Unsyiah telah berperan pada sejumlah bencana pada skala nasional dan lokal.
Berdasarkan hal tersebut, maka Unsyiah bersedia membantu upaya
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Gempabumi 7 Desember 2015. Proses
pembangunan kembali yang dilandaskan pada prinsip SFDRR seharusnya
menjadi fokus Pidie Jaya selanjutnya.

Meureudu-Pidie Jaya, 18 Desember 2016
Tim Kaji Cepat Dampak Gempabumi
Universitas Syiah Kuala
Ketua Satuan Tugas : Dr. Khairul Munadi (munadi@tdmrc.org)
Contact Person: Gugus Kerja Manajemen Pengetahuan
Dr. Eng. Syamsidik (syamsidik@tdmrc.org)
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