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Personel Tim SAR menggali reruntuhan bangunan dan rumah untuk menemukan korban di lokasi likuifaksi
Balaroa Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/10/2018). Memasuki hari ke-14 pascagempa, tsunami dan
likuifaksi di Palu, Donggala, dan Sigi, pemerintah menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban,
sedangkan tanggap darurat diperpanjang hingga dua pekan ke depan. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/foc.

Satu cucu saya bermain agak jauh dari saya. Tidak mampu lagi saya menolongnya
Palu (ANTARA News) - Tidak banyak yang mengenal Desa Ramba, Kecamatan Dolo
Selatan, Kabupaten Sigi pascagempa 7,4 Scala Richter yang menerjang Kota Palu, Sigi
dan Donggala, 28 September lalu.
Berbeda dengan Kelurahan Balaroa dan Poboya Kota Palu serta Desa Jono Oge Kabupaten
Sigi. Tiga daerah yang tidak pernah populer di media ini, tiba-tiba menjadi perhatian
publik bahkan menarik dunia internasional karena kejadian fenomenal, likuifaksi.
Desa Ramba meski tidak menjadi korban likuifaksi tetapi sekitar 80 persen rumah
penduduk di desa itu roboh, rata dengan tanah. Sebanyak 545 jiwa warga desa itu
seluruhnya mengungsi.
Dua pekan pascagempa, Jumat (12/10), sebagian kecil warga desa ini sudah berani
kembali ke rumahnya dengan membangun tenda di halaman bekas rumah mereka.
Sebagian besar lagi masih bertahan di pengungsian.
Desa Ramba berjarak sekitar 40 kilometer arah selatan Kota Palu. Dalam waktu normal,
menuju desa ini dapat ditempuh kurang dari satu jam. Namun pascagempa, perjalanan
dari dan ke desa yang terbagi dalam dua dusun ini ditempuh hampir dua jam.
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Sepanjang jalan dari Kota Palu, banyak ditemukan tanah terbelah, jembatan rusak,
bahkan tanah yang amblas. Ditambah lagi dengan rintangan palang di sepanjang jalan
dengan berbagai tulisan seperti `di sini pos pengungsi, butuh bantuan`. Kondisi ini
semakin menambah lambatnya perjalanan menembus desa itu.
Jika mengikuti jalur jalan trans kabupaten, pengguna jalan tidak akan menemukan Desa
Ramba, karena letaknya masuk ke dalam, sekitar dua kilometer dari jalan raya. Untuk
masuk ke desa ini dapat diakses melalui Desa Walatana, juga salah satu desa korban
gempa.
Jalan yang terhubung ke desa ini, baru saja dibangun pemerintah Kabupaten Sigi
sehingga aspalnya masih tampak hitam legam. Beberapa ruas jalannya kini terkoyak
karena gempa.
Gempa yang membawah tiga daerah di Sulawesi Tengah dalam kepungan bencana itu,
membuat warga Desa Ramba mengungsi di sebuah tanah lapang. Di atas tanah itu
dibangun semacam barak pengungsi dari seng-seng bekas rumah mereka yang sudah
hancur. Tempat itu dibangun secara gotong royong oleh warga.
Satu lokal barak diisi antara lima sampai delapan kepala keluarga. Dalam barak yang
tingginya dapat dijangkau dengan tangan itu hanya disekat dengan kain. Bahkan ada yang
tidak lagi disekat.
Di tengah-tengah tanah lapang mereka membangun tempat multifungsi. Tempat itu tidak
berdinding, beralas terpal dan atap dari seng-seng bekas yang sudah bocor.
Di tempat inilah warga shalat berjamaah, berkumpul jika ada yang hendak
dimusyawarahkan bahkan tempat tidur serta tempat untuk berbagi bahan pokok hasil
sumbangan para relawan dari donasi berbagai daerah di Indonesia.
Untuk wudhu, hanya tersedia satu kaleng bekas cat yang dipasangi kran. Dari kaleng
itulah ratusan warga antre berwudhu untuk shalat jamaah.
Di lokasi pengungsian tidak ada jamban sehingga warga hanya buang hajat
sekitar 30 sampai 50 meter dari barak. Untuk sumber air bersih, para
menggali tanah. Agar tidak amblas, mereka memasukkan drum ke dalam
sehingga airnya enteng ditimbah. Air dari sumur itulah digunakan memasak,
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dan wudhu.
Pada malam hari, tidak ada jaringan listrik dari PLN, kecuali satu unit genset kecil yang
menerangi satu unit barak. Tiang listrik yang sebelumnya berdiri kokoh di desa ini
sebagian sudah melintang di jalan dan kabel-kabelnya centang perenang.
Nenek 78 Tahun
Tidak ada warga yang menyangka, jika desa mereka pada 28 September petang
berantakan karena gempa. Petang itu, Asia (78 tahun), sedang bertandan ke rumah
anaknya. Ia hendak menengok cucu dan cicitnya. Sambil bermain dengan cucu dan
cicitnya, Asia menyempatkan diri melipat pakaian karena sebentar lagi beranjak malam.
"Sementara lipat pakaian, tiba-tiba tanah goyang," katanya mengisahkan.
Karena tenaga yang sudah minim seiring dengan usia yang sudah lanjut, Asia tidak bisa
lari menyelamatkan diri. Apalagi berlari kencang. Dirinya pasrah di tengah lipatan kain.
Ia hanya bisa berteriak memanggil cucu dan cicitnya serta satu orang anaknya.
"Satu cucu saya bermain agak jauh dari saya. Tidak mampu lagi saya menolongnya,"
katanya dalam bahasa lokal Kaili.
Saat gempa menggeta rlam rumah, druuug draaag, Asia pun pasrah. Seluruh dinding
rumah sudah roboh satu persatu. Tidak lama berselang atap pun ikut ambruk. Untungnya,
siku-siku dari kontruksi atap rumah anaknya itu kokoh sehingga tidak sampai menimpa
Asia beserta cucunya dan cicitnya. Demikian halnya satu anaknya. Keempatnya dalam
kondisi selamat meski anaknya mengalami luka-luka.
"Saat roboh, posisi atap rumah sudah mau sampai di kepala saya," katanya dengan
terbata-bata.
Ketika itu Asia dalam posisi duduk sehingga atap rumah tidak melukainya. Lagi pula
rumah tidak memiliki plafon. Nenek tertua di kampung ini hanya mengalami luka ringan di
bagian lutut.
"Sekarang saya agak sesak nafas dan dada saya sakit," katanya.
Menurut warga, Nenek Asia bersama cucu, cicit dan anaknya selamat setelah dievakuasi
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warga. Pertolongan terhadap mereka lumayan memakan waktu karena harus membongkar
bagian-bagian rumah dan beton yang memerangkap keempatnya.
Nenek lainnya yang juga selamat dari reruntuhan adalah Sa`dia (70). Ia terpaksa
mengungsi karena rumahnya juga ikut roboh.
Suasana kampung semakin gaduh dan penuh tangis histeris ketika empat jenazah
tergeletak terhimpit tembok masjid. Petang itu masjid ramai dengan jamaah anak-anak,
dewasa dan orang tua. Karampa, imam di desa itu sedang dalam perjalanan menuju masjid.
Baru saja muadzin mengumandankan Allahu Akbar, tanah bergoyang beberapa detik
hingga akhirnya meluluhlantakkan Desa Ramba.
Menurut Karampa, saat tanah bergetar dan mengayun bangunan di atasnya, seketika
jamaah berhamburan keluar. Namun empat diantaranya tertimpa reruntuhan.
"Jadi mereka yang tertimpa itu sudah posisi di luar masjid," katanya.
Satu diantara korban meninggal adalah Inka Pratiwi, siswa kelas 1 SMA. Remaja yang
hanya dua bersaudara ini, beberapa jam sebelum gempa mengguncang, kedua
orangtuanya baru saja membelikan sepatu baru untuk digunakan bersekolah.
Sementara para korban yang selamat justru mereka yang ada di dalam masjid. Dua
diantaranya Nuzran kelas 5 sekolah dasar dan Zakir kelas 1 sekolah dasar. Kini keduanya
tegar di pengungsian, meski Zakir mengalami luka di pergelangan kakinya.
Baca juga: Anak-anak belia di tengah bencana
Anak-anak korban gempa ingin sekolah kayu
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