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Gempa bumi adalah bencana alam yang “akrab” dengan kehidupan masyarakat Lombok.

Hal ini tidak mengherankan karena Lombok mempunyai dan diapit oleh 3 gunung api aktif.

Gunung api tersebut adalah gunung Agung di pulau Bali, Gunung Rinjani di Lombok sendiri, dan

gunung Tambora di Sumbawa.

Gunung Agung termasuk gunung yang sangat aktif di Indonesia. Gunung ini terakhir

melepas lavanya pada tanggal 27 Juli 2018 dengan ketinggian abu yang mencapai 5.142 meter

dpl (di atas permukaan laut). Gunung Rinjani juga pernah menyemburkan debu vulkanik

setinggi 4000 meter dpl pada tanggal 25 Oktober 2015. Sementara Tambora saat ini masih

berstatus tidur. Namun kedua gunung api raksasa tersebut (Rinjani dan Tambora) memiliki

history ledakan dahsyat (Rinjani 1257 M dan Tambora 1815 M) yang berefek pada perubahan

iklim di Eropa. Negara-negara yang mendapatkan dampak dari kedua letusan dahsyat  berada di

belahan Eropa, yakni di Inggris, Jerman bagian Barat, Perancis, dan Italia bagian Utara. Dampak

terparah di negara-negara tersebut adalah kelaparan massal karena gagal panen.

Sejarah letusan ketiga gunung api tersebut membuat Lombok menjadi akrab dengan

gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi sebagai akibat aktifnya gerakan magma di perut gunung

disebut gempa vulkanik. Namun apakah gempa bumi yang menyerang “Gumi Sasak” saat ini

disebabkan karena reaksi dari salah satu gunung berapi tersebut…? Ternyata tidak…

Gempa yang terjadi di Lombok ternyata bukan disebabkan oleh reaksi aktif magma di

perut gunung, tetapi mengapa begitu banyak gempa susulan yang terjadi mengiringi gempa

utama (main shock) ? hingga ratusan kali… untuk mengetahui lebih jauh tentang apa itu gempa,

dan gempa apa yang terjadi di Lombok, silahkan simak penjelasannya di essay saya berikut…

GEMPA BUMI DI “GUMI
SASAK” LOMBOK

By. Rika Kurniawaty, M.Hum.
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Gempa Bumi; Pengertian dan Sebabnya

Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi karena pelepasan energi dari dalam

bumi. Pelepasan energi tersebut terjadi akibat gerakan lempeng=lempeng bumi yang terjadi

secara tiba-tiba sehingga mengakibatkan patahnya lapisan batuan pada Litosfer (kerak bumi).

Energi yang ditimbulkan dari gerakan lempeng bumi tersebut mengakibatkan gelombang

gempa yang efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi.

Menurut teori lempeng (plate) tektonik, permukaan bumi tersusun dari beberapa

lempeng tektonik yang berukuran besar. Lempeng tektonik adalah segmen keras kerak bumi

yang mengapung di atas astenosfer (mantel bumi) yang cair dan panas. Lempeng terbesar

adalah lempeng Antartic, Eurasian, dan North American.

\

Ketebalan rata-rata tiap lempeng tektonik ± 125 km. Lempeng tersebut memiliki

ketebalan maksimum yang berada persis di bawah rangkaian gunung. Lempeng oceanic

(lempeng yang berada di lautan) berukuran lebih tipis ± 50-100 km dibanding dengan lempeng
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continental yang berukuran lebih dari 200 km. Beberapa lempeng bahkan cukup besar untuk

menampung lapisan kerak oceanic dan continental sekaligus, seperti lempeng African dan south

American.

Karena di tempat ini, lempeng tektonik tersebut bergerak secara konstan, bertemu, dan

menabrak satu sama lain. Interaksi antar lempeng tektonik inilah yang mengakibatkan gempa

bumi, gunung berapi dan pembentukan dataran tinggi.

Karena kondisi lempeng tektonik yang

mengapung menyebabkan lempeng

tektonik menjadi bebas bergerak dan

saling berinteraksi satu sama lain. Daerah

perbatasan lempeng-lempeng tektonik,

adalah tempat-tempat yang memiliki

kondisi tektonik aktif.

Lapisan pada lempeng tektonik terluar

(Litosfer) terdiri dari batuan yang relatif

dingin, padat, dan kaku. Sementara di

bawah Litosfer terdapat lapisan mantel

yang terdiri dari batuan dengan suhu yang

lebih panas. Lapisan ini kondisinya tidak

kaku dan dapat bergerak sesuai dengan

proses pendistribusian panas (aliran

konveksi). Lempeng tektonik yang berada

di bagian litosfer sifatnya padat dan

terapung di atas mantel yang juga ikut

bergerak satu sama lainnya.
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Jika dua lempeng (plate boundary) bertemu pada suatu sesar (fault/retakan), maka ada

tiga kemungkinan pergerakan antar lempeng tektonik, yaitu spreading (saling menjauh),

collision (saling mendekat), dan transform (saling bergeser). Biasanya, gerakan ini terjadi lambat

dan tidak dapat dirasakan oleh manusia. Namun gerakan kedua lempeng tektonik ini terukur

sebesar 0–15 cm setiap tahun dan membentuk topografi muka bumi. Topografi yang terbentuk

seperti gunung api, punggung bukit, palung laut, serta deretan gunung berapi di sepanjang garis

batas lempeng pasifik. Deretan gunung api tersebut dikenal dengan sebutan ring of fire.

Topografi inilah yang terjadi di Indonesia.

Namun terkadang gerakan lempeng ini bisa menjadi macet dan saling mengunci.

Gerakan ini yang menyebabkan terjadinya pengumpulan energi yang berlangsung terus

menerus. Saat batuan pada lempeng tektonik tidak lagi kuat menahan energi dari gerakan yang

macet tersebut, maka terjadilah pelepasan energi yang mendadak yang kita kenal sebagai

gempa bumi.

Indonesia Berada di Jalur Gempa Dunia

Menurut Daryono (Kabid Informasi Gempa Bumi & Peringatan Dini Tsunami, BMKG),

Indonesia adalah negara yang sangat rawan gempa. Hal ini disebabkan bahwa posisi

Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), berupa daerah “tapal kuda” sepanjang

40.000 km yang sering menglami gempa bumi dan letusan gunung api. Daerah tapal kuda
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tersebut mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Menurut data, sekitar 90% gempa bumi yang

terjadi, berasal dari daerah ini.

Selain berada di daerah ring of fire, Indonesia juga adalah negara yang sangat kaya

dengan sebaran patahan (sesar) aktif. Terdapat lebih dari 200 sesar yang sudah terpetakan, dan

masih banyak sesar lainnya yang belum terpetakan. Patahan (sesar) besar yang ada di

Indonesia, antara lain terdapat di Sumatera yang membelah Aceh sampai Lampung, sesar aktif

yang ada di Jawa, Lembang, Jogjakarta, Sesar aktif yang terdapat di utara Bali ke Lombok,

Sumbawa, Flores, dan sesar aktif yang ada di Sulawesi.

Banyaknya patahan (sesar) yang terdapat di Indonesia disebabkan karena Indonesia

berada di antara pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasian, serta

Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak menuju utara dan menyusup ke dalam lempeng

Eurasian, sementara lempeng Pasifik bergerak menuju barat. Jalur pertemuan antar lempeng

tersebut berada di laut. Bila terjadi subduksi (patahan/thrust) dan tumbukan, maka energi

besar yang dilepaskan ke atas akan mengakibatkan gempa bumi. Daryono menyatakan,

terdapat sekitar enam tumbukan lempeng aktif yang berpotensi memicu terjadinya gempa

kuat. Jika episentrum subduksi dan tumbukan lempeng semakin dangkal, maka gempa yang

dihasilkan akan semakin dahsyat.

Subduksi dangkal ini terjadi saat gempa dahsyat 9,1 skala richter yang mengguncang

Aceh pada tahun 2004. Gempa tersebut disebabkan karena subduksi lempeng India dengan

lempeng Eurasia di Samudera Hindia, dengan episentrum di kedalaman 30 km timur laut Pulau

Simelue. Tekanan hebat yang menyebabkan salah satu lempeng bergeser ke bawah lempeng

yang lain, terjadi pada tanggak 26 Desember 2004. Gempa bumi yang berlangsung sampai 10

menit tersebut mengakibatkan dasar lat di beberapa tempat bergerak naik sampai 10 meter.

Air yang terdorong ke arah pantai dengan gerakan yang sangat cepat menghasilkan gelombang

besar setinggi hingga 30 meter. Efek gelombang besar (tsunami) dan gempa dahsyat tersebut

dirasakan hingga 14 negara, dari Sumatera di Indonesia, kepulauan Andaman, Thailand, India

Selatan, Sri Lanka, dan sebagian Afrika. Korban jiwa yang diakibatkan gempa dahsyat dan diikuti

tsunami ini mencapai 283.106 orang.
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Selain gempa dahsyat berskala 9.1 skala richter yang terjadi di Aceh, terdapat bagian

lain di Indonesia yang juga turut merasakan dahsyatnya gempa. Gempa-gempa dahsyat yang

memakan korban hingga ribuan jiwa yang terjadi di Indonesia antara lain adalah gempa di

Yogyakarta pada tanggal 26 Mei 2006 berskala 6,3 skala richter dan memakan korban jiwa

sebanyak 6.234 orang, gempa di Papua pada tanggal 25 Juni 1976 sebesar 7.1 skala richter dan

memakan korban jiwa 5.422 orang, gempa di Flores pada tanggal 12 Desember 1992 sebesar

7.8 skala richter dan memakan korban hingga 2.500 orang, gempa di Nias Sumatera Utara pada

tanggal 28 Maret 2005 dengan kekuatan 8.6 skala richter dengan korban mencapai 1.346 orang,

dan gempa di Sumatera Barat (Lepas Pantai) pada tanggal 30 September 2009 dengan kekuatan

7.9 skala richter dan memakan korban sebanyak 1.117 orang. Selain gempa-gempa di atas,

masih terdapat gempa-gempa lain yang terjadi dengan kekuatan yang bervariatif.

Gempa Lombok dan Sesar Flores

Lempeng Indo-Australia membujur di sebelah selatan kepulauan tersebut dengan ujung yang

menghujam ke bawah pulau Lombok. Lempeng Indo-Australia memiliki sesar (retakan /

patahan) yang dikenal dengan nama Sesar Flores (Flores Back Arc Thrust).

Menurut Irwan Meilano (pakar kegempaan), Sesar Flores berada di belakang atau bujur

busur belakang (Back Arc). Sementara bagian depannya berada di selatan, yakni di zona

subduksi. Karena mekanisme sesarnya yang naik maka sesar ini disebut thrust. Sesar (Naik)

Flores (Back Arc Thrust) membujur dari timur laut pulau Bali sampai ke utara pulau Flores. Zona

Bali, Lombok, Sumbawa, Flores,

dan pulau di sekitarnya adalah

pulau yang rawan gempa

karena selain berada di

kawasan seismik aktif, pulau-

pulau tersebut juga berada di

zona subduksi lempeng Indo-

Australia.
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Sesar Flores ini berupa busur vulkanik yang membentang di sepanjang pulau Bali, Lombok,

Sumbawa, Flores, dan pulau di sekitarnya.

Busur vulkanik tersebut menghasilkan endapan gunung berapi yang terbentuk 10 juta

hingga 60 ribu tahun yang lalu. Endapan tua dari zaman Tersier hingga zaman Kuarter tersebut

membentuk endapan sedimen dan metamorf yang sudah lapuk dan bersifat urai, lepas, serta

tidak kompak. Pelapukan inilah yang menyebabkan gempa rawan terjadi. Endapan tersebut

berada di kedalaman 15 km dan berjarak 27 km dari Timur laut Lombok Utara.

Sesar Flores (Back Arc Thrust) yang berada di bagian Lombok-Sumbawa membentang

sepanjang 310 km. Sesar ini bergeser 9,9 mm per tahun. Guncangan gempa maksimal dapat

timbul akibat pergeseran sesar ini sebesar 8,0 skala richter. Sedangkan Sesar Flores (Back Arc

Berdasarkan posisi dan

kedalaman gempa yang terjadi

di Lombok,  diperkirakan

sumber gempa dari endapan

gunung berapi tersebut juga

berasosiasi dengan Sesar

Flores. Asosiasi yang terjadi

antara endapan vulkanik dan

Sesar Flores tersebut yang

menyebabkan gempa susulan

terjadi berulang kali dan

kemungkinan terjadinya

tsunami yang mengiringi

gempa utama (main shock).
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Thrust) yang berada di bagian pulau Bali merentang sepanjang 84 km. Guncangan gempa

maksimal yang bisa diakibatkan oleh sesar ini sebesar 7,4 skala richter

Menurut Badan Meteorologi, Klimatalogi, dan Geofisika (BMKG), aktivitas Sesar Flores

adalah penyebab gempa di wilayah Flores pada tanggal 12 Desember 1992. Gempa yang diikuti

gelombang tsunami itu menewaskan 2.100 orang. Sesar ini juga kemungkinan menjadi

penyebab gempa besar di Bali tanggal 21 Januari 1917 yang menewaskan 1.500 orang. Dan ini

juga yang menjadi penyebab gempa berkekuatan 5,7 skala richter pada tahun 2016 sehingga

menyebabkan kerusakan parah di wilayah Pekat, Kecamatan Dompu, NTB.

Dwikorita Karnawati (Kepala BMKG Pusat) menegaskan bahwa gempa bumi yang terjadi

di Lombok adalah gempa bumi dangkal yang diakibatkan oleh aktivitas Sesar Flores (Flores Back

Arc Thrust). Namun pemicu gempa tersebut adalah deformasi batuan (endapan) vulkanik

dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault). Lebih jauh, Dwikorita menyatakan bahwa

gempa di Lombok kali ini adalah siklus 200 tahunan dari Sesar Flores karena patahan terbesar

muncul pada 200 tahun silam, dan gempa Lombok ini adalah siklus (pengulangan kembali).

Munculnya patahan tersebut menghasilkan energi yang mengakibatkan gempa besar.

Keluarnya energi besar tersebut menyisakan energi kecil yang mengakibatkan adanya banyak

gempa susulan. Gempa-gempa susulan tersebut bisa terjadi pada titik epicentrum yang

berbeda-beda, karena hakikatnya semua gempa berada pada zona yang sama (sesar Flores)

namun berbeda bidangnya.

Pada kasus gempa Lombok, energi besarnya telah keluar dengan ditandai gempa besar

berskala 7.0 skala richter. Dan gempa-gempa susulan yang mengikuti main shock menandakan

bahwa patahan (sesar) Flores kembali stabil. Lebih jauh Dwikorita menandaskan bahwa malah

bahaya jika gempa besar terjadi tanpa diikuti gempa-gempa kecil, karena hal tersebut berarti

masih ada kemungkinan potensi energi besar yang terpendam.
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Gempa Awalan (fore shock): Minggu, 29 Juli 2018; 6,4 SR

Gempa bumi tektonik yang mengguncang Lombok, Bali, dan Sumbawa terjadi pada hari

Minggu, 29 Juli 2018 dengan kekuatan (magnitudo) 6,4 SR di kedalaman 25 km. Posisi sumber

(epicentrum) gempa berasal di 8.26 Lintang Selatan, 116.55 Bujur Timur di kedalaman 10

kilometer. Lokasi epicentrum gempa tersebut berada di 28 km Barat Laut Lombok Timur, 32 km

Timur Laut Lombok Utara, 57 km Timur Laut Lombok Tengah, dan 61 km Timur Laut Mataram.

Gempa tersebut berlangsung singkat, selama 10 detik pada pukul 05.47 WIB. Guncangan

gempa bumi tersebut dirasakan sampai ke Sumbawa dan Bali. Tapi susulannya juga

berlangsung selama belasan kali yang kekuatannya pun cukup besar, di atas 5 skala richter.

Gempa bumi yang terjadi pada pagi hari tersebut sontak  membuat seluruh penduduk

Lombok menjadi shock dan trauma. Kepanikan terutama terjadi di jalur-jalur pendakian Gunung

Rinjani. Gunung Rinjani bergemuruh, batu berjatuhan dan tebing mengalami longsor. Ribuan

pendaki berlarian tanpa arah. Dalam peristiwa itu, satu pendaki asal Makassar, Muhammad

Ainul Taksim meninggal di pangkuan rekannya. Jembatan penghubung berkonstruksi beton di

jalur pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) rubuh. Jalur pendakian menjadi retak

(bahkan terbelah) dan banyaknya bebatuan dari tebing yang luruh hingga menutupi jalur

pendakian. Kondisi tersebut membuat banyak pendaki yang kemudian terperangkap di lokasi

pendakian. Suasana mencekam dan penuh kepanikan. Kondisi diperparah dengan gempa-

gempa susulan yang terjadi dalam selang waktu singkat. BMKG bahkan mencatat, hingga hari

Senin pukul 10.00 WIB, telah terjadi 280 kali gempa susulan dengan magnitudo (kekuatan

gempa) yang lebih kecil.

Tim Evakuasi Gabungan yang terdiri dari oleh 244 orang personel gabungan, terdiri dari

TNI, Polri, relawan, Dalmas, Mapala, Basarnas, dan SAR langsung bergerak sesaat setelah

gempa terjadi. Tim tersebut bertujuan untuk mengevakuasi para pendaki yang terjebak di

gunung setinggi 3.726 meter di atas permukaan laut tersebut.

Proses evakuasi berlangsung dramatis karena sulitnya medan. Tim melakukan penyisiran

melalui jalur darat dan udara.
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Helikopter dikerahkan untuk

menyusuri lereng, menurunkan

bahan makanan untuk pendaki-

pendaki yang masih berupaya

mencari jalur aman, serta

mengangkat mayat pendaki

korban gempa.

Usaha Evakuasi korban gempa Lombok , 29 Juli di jalur pendakian Gunung Rinjani

Sutopo Purwo Nugroho
(Kepala Pusat Data Informasi
dan Humas BNPB) menyatakan
bahwa, dalam 3 hari
penyelamatan, Minggu s.d
Selasa, 29-31 Juli 2018, Tim
Evakuasi Gabungan telah
berhasil menyelamatkan 1.226
orang pendaki (yang terdiri dari
696 orang warga asing, dan
530 orang WNI.
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Hingga hari Selasa, 31 Juli 2018, BNPB mencatat korban gempa di Lombok yang

meninggal dunia berjumlah 17 orang, 401 orang luka-luka, dan lebih dari 10.062 orang

mengungsi di 13 titik pengungsian. Sementara itu, rumah rusak terdata berjumlah 5.448 unit,

diantaranya 15 unit merupakan fasilitas pendidikan, 5 unit fasilitas kesehatan, 55 unit adalah

fasilitas rumah peribadatan, 37 unit kios dan 1 unit jembatan.

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana, melakukan kunjungan ke Lombok

pada hari  Senin 30 Juli 2018 . Ditemani oleh Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki

Hadimuljono, Staf Kepresidenan, Moeldoko, dan Gubernur NTB, Presiden meninjau lokasi

pengungsian di Desa Belanting Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur.

Dalam kunjungan tersebut, di depan aparat terkait, Presiden meminta penanganan

pasca gempa dapat dilakukan dengan cepat dan baik, seperti adanya penyediaan pelayanan

kesehatan, penyediaan logistik, dan penyediaan layanan pendidikan darurat.

Main Shock: Minggu, 5 Agustus 2018; 7.0 SR

Tidak ada yang mengira, jika gempa bermagnitudo 6,4 skala richter pada hari Minggu 29

Juli 2018 adalah fore shock (gempa awal). Gempa yang diikuti oleh gempa-gempa susulan

hingga beratus-ratus kali itu adalah gempa yang mengawali gempa utama (main shock). Saat

masyarakat Lombok belum pulih dari traumanya, saat pemerintah daerah baru berbenah untuk

meluncurkan program-program rehabilitasi dan rekonstruksinya, dan saat relawan masih

Presiden dan Gubernur
menyerahkan bantan
langsung kepada pengungsi.
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menyalurkan bantuan dari para donatur dan masih berada di lokasi-lokasi pengungsian untuk

memberikan bantuan, gempa besar bermagnitudo 7.0 skala richter terjadi.

Kekuatan gempa yang terjadi pada hari Minggu, 5 Agustus 2018 sekitar pukul 18.46 WIB

yang mengguncang Lombok dirasakan hingga ke Malang Jawa Timur.

Agustan, peneliti Geodesi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

menjelaskan bahwa tumbukan antara dua lempeng bumi yang terjadi akibat aktivitas cairan di

bawahnya, dapat mengakibatkan lempeng bumi tersebut naik atau turun. Daerah Lombok,

Flores, dan Bali yang berada pada patahan Flores memiliki tektonik lempeng kecil yang saling

bertubrukan (bertumbukan).

Irwan Meilano, dosen Geodesi ITB, menjelaskan lebih lanjut, bahwa main shock

bermagnitudo 7.0 skala richter menyebabkan deformasi pulau Lombok. Deformasi adalah

perubahan bentuk daratan yang terjadi secara tiba-tiba karena gempa. Deformasi ini

menyebabkan perubahan dimensi bagian utara pulau Lombok. Dua bagian lapisan pada

lempeng tektonik yang berbeda (di utara pulau Lombok, dan di Pulau Lombok itu sendiri) yang

tiba-tiba naik dengan sangat cepat, sehingga lapisan tanah bergeser dengan cepat ke atas

(vertikal) dan bergerak secara horizontal. Gerakan vertikal dan horizontal inilah yang

menghasilkan gempa keras bermagnitudo 7.0 skala richter.

Gempa bermagnitudo 7.0 skala richter tersebut berpusat di 8.37 LS, 116.48 BT, sekitar

27 km di arah timur laut di kedalaman 15 kilometer. Gempa yang menurut BMKG berpotensi

tsunami tersebut membuat warga Lombok panik. Warga yang panik melakukan eksodus  dan

Badan Penerbangan dan

Antariksa Amerika Serikat

(NASA) menyatakan bahwa

gempa tersebut

menyebabkan daratan

Lombok naik setinggi 25 cm
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berusaha menjangkau tempat-tempat yang lebih tinggi. Kondisi listrik yang padam di sejumlah

wilayah di Lombok Barat, membatasi kemampuan warga untuk mengakses informasi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebagian besar korban

meninggal akibat tertimpa bangunan yang roboh. Proses evakuasi korban segera dilakukan.

Tenda darurat dan fasilitas umum yang masih layak ditempati diubah menjadi tempat

pengungsian.

Jumlah korban gempa yang tercatat pada hari Senin, 13 Agustus 2018, meningkat

drastis. Korban meninggal yang tercatat sebanyak 436 orang, korban luka yang dirawat

mencapai 1.353 orang, dan 352.793 orang mengungsi. Kerugian ditaksir mencapai Rp. 5,04

triliun.

Dwikorita menjelaskan bahwa energi besar yang mengakibatkan gempa besar telah

terlewati, namun gempa susulan masih akan terus terjadi dengan magnitudo yang semakin

mengecil. Masyarakat Lombok sudah bisa kembali ke rumah, namun diharapkan terus waspada

dengan potensi gempa susulan tersebut.

Gempa-gempa susulan yang terjadi silih berganti, beberapa diantaranya mempunyai

kekuatan signifikan membuat masyarakat Lombok menjadi trauma. BMKG mencatat, hingga

kerusakan bangunan meluas,

tidak hanya di Lombok Utara dan

Lombok Timur saja, bahkan

sampai ke Lombok Barat,

Lombok Tengah, dan Mataram.

Gempa ini semakin

meluluhlantakkan Lombok.

Korban jiwa semakin

bertambah,
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hari Rabu, 15 Agustus 2018 (H+10 dari main shock) pukul 18.00 WITA, Lombok telah diguncang

gempa hingga 676 kali.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zainul Majdi Lc., M.A menginstruksikan kondisi

Darurat Bencana Gempa Lombok, dengan cara meliburkan seluruh sekolah/Madrasah di pulau

Lombok dari tanggal 6 – 8 Agustus 2018. Sekolah-sekolah tersebut meliputi SD/MI, SMP/MTs,

SMA/MA, SMK, dan SLB.  Libur sekolah kemudian diperpanjang dengan instruksi Walikota

hingga hari Sabtu, 11 Agustus 2018. Sementara Guru dan karyawan dianjurkan untuk tetap

masuk sekolah untuk mengkondisikan sekolah agar bersih dari bekas-bekas gempa.

Pada tanggal 12 Agustus 2018, melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat

Nomor 360 – 653 Tahun 2018, Gubernur NTB menetapkan “Perpanjangan Penetapan Status

Keadaan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara

Barat”. Surat keputusan tersebut memperpanjang status keadaan tanggap darurat bencana

alam gempa bumi di Lombok selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 12 s.d 25 Agustus 2018.

Status tanggap darurat tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan

penanganan darurat bencana di lapangan.

Gempa-gempa susulan pasca main shock yang terjadi dengan magnitudo yang variatif

membuat masyarakat takut untuk kembali dan tidur di rumah. Gempa-gempa tersebut terjadi

tanpa bisa diprediksi waktunya. Maka, masyarakat mencari tempat-tempat yang dirasa paling

aman untuk bermalam. Jadilah taman-taman di badan jalan, tanah-tanah kosong, jalanan,

hingga daerah persawahan yang disulap menjadi kamar sederhana dengan bermodal terpal

seadanya.

Tenda sederhana di tanah kosong Tenda yang berdiri di badan jalan
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Korban-korban gempa dirawat di tenda-tenda seadanya yang didirikan oleh rumah

sakit-rumah sakit atau puskesmas. Banyaknya korban gempa karena tertimpa bangunan rumah

membuat PMI kewalahanan untuk memenuhi kebutuhan akan darah. Seruan untuk

menyumbang (mendonorkan) darah beredar luas melalui social media.

Kondisi yang prihatin tersebut diperparah dengan adanya berita-berita bohong (hoaks)

yang beredar di masyarakat. Berita bohong yang menggegerkan masyarakat Lombok antara lain

adalah berita mengenai peringatan dini Tsunami yang dikeluarkan oleh BMKG Minggu malam,

sesaat setelah gempa berkekuatan 7.0 skala richter. Berita tersebut membuat ribuan

wisatawan, khususnya yang berada di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno menjadi panik.

Ribuan wisatawan, pemilik, pengelola, dan karyawan Resort meminta dievakuasi dari kawasan

Gili.

Di tengah kondisi yang tak menentu seperti itu, berita lain yang tak kalah meresahkan

kembali beredar. Berita tersebut adalah “berita” tentang adanya segerombolan pencuri dan

perampok yang diturunkan dengan menggunakan truk di tengah-tengah pemukiman saat

keadaan kacau dan kondisi masyarakat yang panik. Beberapa desa heboh dengan maraknya

pencurian kendaraan bermotor saat penghuni rumah sibuk menyelamatkan dirinya ke tempat-

tempat pengungsian, atau ke tempat yang lebih tinggi karena isu tsunami. Di daerah Jembatan

Kembar Lembar Kabupaten Lombok Barat bahkan heboh dengan pencurian ternak sapi saat

para peternak sibuk berusaha menyelamatkan nyawanya dan keluarganya. Kondisi-kondisi

tersebut memancing amarah warga. Beberapa korban akhirnya jatuh akibat aksi “main hakim”

warga. Aparat polisi dan TNI semakin kewalahan menangani kondisi keamanan warga.

Ribuan warga asing dan pengelola resort

yang menunggu dievakuasi dari kawasan Gili
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Banyaknya aksi borong sembako yang dilakukan oleh para relawan, baik perseorangan,

maupun terorganisir, membuat harga beberapa sembako menjadi melambung tinggi. Air

mineral gelasan yang harga normalnya Rp. 18.000 an bisa mencapai harga Rp. 50.000 an per

dus. Bensin eceran yang harga normalnya Rp. 10.000an per liter, dapat mencapai harga Rp.

25.000 s.d Rp. 50.000 an per liter. Terpal plastik yang normalnya di harga Rp. 95.000 an, bisa

mencapai harga Rp. 200.000 an. Kenaikan harga tersebut juga terjadi untuk minyak goreng, mie

kemasan, dan sayur mayur.

Di tengah melambungnya harga sembako, Pasar Renteng, Pasar rakyat terbesar di Praya

Lombok Tengah terbakar hebat. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai 70 Miliar

lebih. Penyebab kebakaran tidak diketahui, namun dugaan terkuat adalah hubungan pendek

arus listrik.

Berita di WAG Ditlantas NTB yang banyak beredar
di masyarakat

Praktek main hakim sendiri masyarakat saat
mengetahui ada pelaku pencurian di tengah
pemukiman
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Gempa bumi yang susul menyusul, isu-isu yang meresahkan, kebakaran hebat di pasar,

harga sembako dan kebutuhan untuk mengungsi yang  melambung tinggi, membuat kondisi

psikologi masyarakat Lombok sangat rentan dengan trauma. Kondisi diperparah dengan isu-isu

yang berkembang, mulai dari tsunami hingga banyaknya pencuri yang disebar di perkampungan

dan perumahan yang sangat meresahkan. Pertolongan dan uluran tangan berbagai pihak sangat

dibutuhkan. Salah satu pihak yang aktif menggalang dana, menampung, dan menyalurkan dana-

dana donasi dari berbagai pihak adalah civitas akademika UIN Mataram.

Peranan Civitas Akademika UIN Mataram

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang berada di pulau Lombok juga mengalami

dampak serius dari terjadinya gempa bumi. Mulai dari keretakan bangunan-bangunan kampus,

tidak maksimalnya pelayanan akademik karena relokasi ruangan pelayanan, pelaksanaan

kegiatan akademik di tenda-tenda darurat, dan mundurnya beberapa kegiatan akademik dari

jadwal semula (seperti kegiatan wisuda, PBAK, dan beberapa kegiatan lainnya) dikarenakan

kondisi. Bahkan civitas akademikanya (baik itu mahasiswa, pegawai, dan dosen) turut menjadi

korban gempa. Namun kondisi tersebut tidak memupus semangat civitas akademika untuk

membantu teman dan keluarga, ataupun saudara-saudaranya yang membutuhkan. Bentuk

pertolongan yang diberikan juga bervariatif. Ada yang dilakukan secara individu, maupun

Kebakaran terjadi pada hari Senin,
6 Agustus sekitar jam 23.09 WITA.

Lebih dari 1000 pedagang yang merugi
karena lapaknya habis terbakar
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terorganisir. Civitas akademika aktif mengumpulkan data, menghimpun segala bentuk bantuan,

dan menyalurkannya ke kantong-kantong pengungsian.

Sejak fore shock akhir Juli, melalui mahasiswa-mahasiswa KKP, para dosen dan pejabat

secara aktif memantau dan mendata kerusakan serta korban gempa, bahkan sampai ke daerah-

daerah yang terpencil. Mahasiswa KKP langsung diberdayakan untuk aktif menangani segala

bentuk dampak gempa di desa pengabdian masing-masing. Pencarian, penggalangan dan

pendistribusian bantuan dilakukan sesegera mungkin. Pendistribusian bantuan yang dimotori

oleh civitas akademika UIN Mataram dilakukan secara aktif, namun masih bersifat parsial.

Sebagai institusi akademik UIN Mataram memiliki peran strategis berupa pengabdian

masyarakat. Pengabdian yang dimaksud dilakukan dengan tetap mempertahankan tradisi-

tradisi akademik dalam membantu masyarakat. Rektor UIN Mataram memimpin institusinya

berkoordinasi aktif dengan pihak terkait seperti BNPB, Basarnas, TNI-Polri, dan pemerintah

baik pusat maupun daerah dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan program-program

penanggulangan bencana alam gempa bumi di Lombok.

Berdasarkan rapat koordinasi pimpinan UIN Mataram, pada hari Kamis, 9 Agustus 2018,

disepakati beberapa point penting sebagai bentuk tanggap darurat civitas akademika UIN

Mataram. Point-point tersebut adalah :

1. Penunjukan Ibu Wakil Rektor 3, Dr. Hj. Nurul Yakin, M.Pd sebagai Koordinator Lapangan

Tim Tanggap Darurat UIN Mataram.

2. Pendirian Posko-posko Bantuan Gempa Lombok UIN Mataram.

Sebagai Leader civitas akademika, Rektor UIN

Mataram, Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag, menegaskan

bahwa penanggulangan dampak gempa kepada

korban gempa adalah wujud pengamalan Tri

Dharma Perguruan Tinggi. Karena itu civitas

akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

harus turut berjibaku dalam membantu korban

bencana gempa bumi.
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3. Membuka Rekening khusus UIN Mataram untuk Donasi Gempa Lombok,

4. Menghimbau agar seluruh dosen pegawai UIN Mataram untuk menyalurkan bantuan dana

dan logistik melalui rekening dan posko UIN Mataram,

5. Pendataan korban gempa dari Keluarga besar UIN Mataram dihimpun berjenjang, dari

Jurusan, Fakultas, hingga Rektorat,

6. Membuka call center UIN Mataram di kampus satu.

7. Dan mengadakan rapat-rapat lanjutan yang akan membahas agenda-agenda akademik dan

proses belajar mengajar di UIN Mataram.

Sebagai follow up dari rapat tersebut, keesokan harinya, Posko Bantuan Gempa Lombok

UIN Mataram berdiri di Kabupaten Lombok Utara. Pendirian Posko tersebut diikuti dengan

pendirian posko-posko lainnya di 4 daerah, yaitu di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan

Lombok Timur. Mahasiswa relawan diberdayakan untuk selalu siaga di posko-posko UIN

Mataram.

Kondisi kesiapan tim relawan di lapangan, ketersediaan logistik yang akan disalurkan,

program pendampingan masyarakat, program edukasi trauma healing, serta koordinasi lintas

sektor penanganan korban gempa menjadi prioritas penanganan Tim Tanggap Darurat yang

dikomandoi oleh ibu Hj. Nurul Yakin. Posko-posko yang telah didirikan kemudian berfungsi

untuk :

Posko UIN Mataram dan bantuan-bantuan yang mengalir untuk
para pengungsi gempa bumi
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a. menampung dan mendistribusikan semua bentuk bantuan dari civitas akademika PTKIN se-

Indonesia,

b. memberikan trauma healing bagi anak dan orang tua korban gempa. Pemberian treatment

trauma healing dilakukan secara rutin oleh mahasiswa relawan UIN Mataram dari Jurusan

Bimbingan Konseling Islam (BKI), Pendidikan Agama Islam (PAI), dan Pendidikan Anak Usia

Dini (PIAUD). Kegiatan trauma healing juga dilakukan bekerjasama dengan Himpunan

psikologi (Himpsi) NTB dan tim psikologi TNI yang turut menjadi relawan gempa. Program-

program yang dilakukan antara lain adalah: psychological first aid, psycho edu, konseling

remaja dan dewasa, art therapy, dan sebagainya. Setiap hari ada kegiatan pendampingan

dengan berbagai permainan yang menyenangkan mulai dari tepuk tangan hingga bernyayi

riang gembira sebagai bagian dari kegiatan terapi trauma healing.

Kegiatan trauma healing yang dilakukan oleh
Relawan Himpsi NTB di posko UIN Mataram

Sebagai koordinator Tim Tanggap

darurat, ibu Hj. Nurul Yakin juga sangat

perhatian dengan kondisi civitas

akademika yang turut menjadi korban

gempa. Misalnya kunjungan yang

dilakukan bersama ibu Wakil Rektor 2

ke lokasi rumah Bapak H. Syafi’I, M.H.I.,

salah seorang pegawai UIN Mataram,

yang turut menjadi korban gempa.
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Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan BNPB Bernardus Wisnu

Widjaja yang didampingi Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Rudi Phadmanto mengatakan,

bahwa dalam kemitraan itu, peran strategis UIN Mataram tetap akan dikedepankan. Kepala

Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam diskusinya bersama

Rektor UIN Mataram menyatakan bahwa gerakan UIN Mataram merupakan satu bentuk sinergi

yang luar biasa, Nugroho berharap agar semua perguruan tinggi di NTB dapat mengambil peran

dalam proses penangana pasca gempa ini.

Di lain kesempatan, sebagai koordinator Tim Tanggap Darurat UIN Mataram, Ibu Hj.

Nurul Yakin mengajak keluarga besar UIN Mataram untuk terus membantu para korban gempa

Langkah berikutnya, pada hari Sabtu, 11

Agustus, Bapak Rektor UIN Mataram, Prof. Dr.

H. Mutawali, M.Ag, didampingi Wakli Rektor

bidang Akademik Prof. Dr. Masnun, M. Ag.,

Wakil Dekan III Fakultas Usuluddin Dr. H. S. Ali

Jadid Al Idrus, M. Pd., serta Kabag Akademik

dan Kemahasiswaan Drs. Nurudin, MH.,

melakukan diskusi dengan pihak BNPB terkait

kemitraan dalam penanggulangan dan

penanganan korban gempa Lombok.

Dalam pertemuan yang digelar di

tenda utama BNPB tersebut, Rektor

UIN Mataram memaparkan peran

perguruan tinggi dalam kemitraan

yang terbangun.
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Lombok secara baik, berupa material maupun immaterial, seperti mengunjungi mereka,

menghibur mereka dengan keahlian masing-masing, di mana saja mereka berada. Penanganan

para korban gempa yang belum maksimal karena akses yang terbatas, dan banyak jalan yang

rusak dan tertimpa material menjadi perhatian bersama. Secara pribadi beliau percaya bahwa

keluarga besar UIN Mataram mampu mengambil peran dalam melakukan recovery kepada para

korban gempa bumi di Lombok.

Multiple Earthquakes; Minggu, 19 Agustus 2018

Dua minggu setelah gempa berskala 7.0 sala richter, pada hari minggu, 19 Agustus,

Lombok lagi-lagi diguncang gempa bumi dengan kekuatan yang signifikan. Gempa yang terjadi

tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi berkali-kali. Gempa itu terjadi berulang kali dalam

periode empat jam. Gempa pertama terjadi pada pukul 12.06 WITA sebesar 5.4 SR, disusul

dengan gempa kedua pada pukul 12.10 WITA dengan magnitudo 6.5 SR. Sore harinya pada

pukul 18.42 WITA, terjadi lagi gempa susulan dengan magnitudo 4.9 SR. Pada pukul 22.56 WITA

kembali gempa besar mengguncang Lombok dengan magnitudo 6.9 SR. Seketika listrik di

seluruh pulau Lombok mati. Kondisi gelap gulita dan mencekam. Masyarakat semua berusaha

menyelamatkan diri dan keluarga dengan menjauhkan diri dari bangunan-bangunan yang masih

berdiri. Gempa tersebut kembali diikuti dengan 4 kali gempa susulan dengan kekuatan yang

signifikan, diatas 5 SR. Gempa yang mengguncang Lombok berkali-kali, yang lagi-lagi terjadi di

hari Minggu membuat Lombok kembali mencekam.

Aktivitas gempa pada hari Minggu tersebut kemudian dianalisis dan dikomentari oleh

BMKG. Daryono selaku Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami

BMKG mengungkapkan bahwa lokasi episenter gempa bermagnitudo 6.9 SR berada di ujung

timur pulau Lombok dan sebaran episenter gempa susulannya bergerak ke arah timur (di laut)

hingga sebelah utara Sumbawa Barat.
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Menurut Danny Hilman, pakar gempa dari pusat penelitian Geoteknologi LIPI,

pergeseran segmen sesar dari tengah ke timur ini membawa indikasi positif. Karena

berdasarkan kajian dan perhitungan para ahli gempa yang mengeluarkan Peta Gempa

Indonesia, potensi maksimal gempa yang dihasilkan oleh Sesar Naik Flores dapat mencapai

magnitudo 7,4 SR jika semua segmen tersebut bergerak secara serentak.

Berdasarkan realitas tersebut, maka BMKG menyimpulkan bahwa gempa bermagnitudo

6.9 SR tersebut beserta seluruh gempa susulannya adalah AKTIVITAS GEMPA BARU, dan bukan

merupakan gempa susulan dari main shock 7.0 SR yang terjadi 2 minggu sebelumnya. Sumber

gempa tetap berasal dari daerah sesar Flores, namun bidang deformasinya berbeda.

Lebih jauh, Daryono menjelaskan bahwa rangkaian gempa bumi yang terjadi bisa berupa

gempa kembar. Gempa kembar (double earthquakes) adalah dua gempa yang terjadi dengan

kekuatan yang tidak berbeda jauh, memiliki lokasi dan kedalaman yang berdekatan, serta

rentang waktu yang tidak berbeda jauh. Namun gempa yang terjadi di Lombok adalah

rangkaian gempa yang disebut sebagai aktivitas multi gempa (multiple earthquakes).

Dampak gempa berkekuatan 6,9 SR saja, berdasarkan laporan dari masyarakat dan hasil

analisis peta guncangan menunjukan; guncangan terkeras dirasakan di daerah Lombok Utara

dan Lombok Timur, mencapai VI-VII MMI. Sementara itu di Lombok Barat, Mataram, Praya dan

Sumbawa memiliki intensitas V-VI MMI. Guncangan juga dirasakan hingga di Bali, Sumbawa,

Jawa Timur dan Makassar dengan skala magnitudo yg lebih kecil.

Sejak hari Minggu, tanggal 19 Agustus, rangkaian gempa susulan yang terjadi sudah

membangkitkan 101 kali gempa susulan (after shock). Sembilan gempa susulan di antaranya

Sebaran episenter gempa tersebut

membentuk cluster yang berbeda

dari sebaran episenter gempa-

gempa sebelumnya.
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memiliki kekuatan signifikan dan dirasakan oleh masyarakat. Dwikorita Karnawati (Kepala

BMKG) menyatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami dan masyarakat dihimbau untuk

tetap tenang serta tidak terpengaruh isu-isu yang berkembang.

Sutopo menyatakan bahwa rangkaian gempa Lombok pada hari minggu, 19 Agustus

kembali merenggut korban jiwa. Tercatat 2 orang meninggal dunia karena tertimpa bangunan

rubuh. Bahkan, gempa juga mengakibatkan kebakaran pemukiman masyarakat di Desa Bungin,

Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, NTB. Kebakaran tersebut disebabkan adanya rumah roboh

saat gempa terjadi.

Selain korban meninggal dan kebakaran di daerah sumbawa, gempa juga

mengakibatkan batu-batu berjatuhan di lereng bukit Pegangsingan dan bukit Anak Dara di

Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Tidak ada korban jiwa, namun beberapa

rumah penduduk menjadi rusak. Material batu-batu dari bagian atas gunung longsor menuruni

lereng sehingga menimbulkan debu di lereng Gunung Rinjani. Kepanikan terjadi di pemukiman

penduduk yang berada di sekitar lereng gunung Rinjani. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

BPBD NTB, Agung Pramudja mengungkapkan bahwa kerusakan terparah akibat rangkaian

gempa yang terjadi terdapat di daerah Lombok Timur.

Penutup

Sudah ± sebulan gempa mengguncang pulau Lombok, terhitung dari hari Minggu 29 Juli

2018 (fore shock). Gempa bumi yang menelan korban hingga 515 orang, 431.416 orang

mengungsi, 74.361 unit rumah rusak dan kerusakan lainnya. Diperkirakan kerusakan dan

kerugian mencapai Rp 7,7 trilyun, serta total gempa yang telah terjadi mencapai 885 kali sejak

main shock (Minggu, 5 Agustus 2018). Gempa bumi yang meluluhlantakkan pulau Lombok dan

mematikan potensi pariwisata pulau Lombok. Irwan Meilano, menganggap bahwa gempa-

gempa yang mengguncang pulau Lombok itu merupakan tantangan kepada siapapun untuk

memberikan perhatian dalam hal pengurangan dampak bencana. Koordinasi dengan pihak

terkait seperti BNPB, Basarnas, TNI-Polri, serta Pemerintah Daerah dan Pusat sangat diperlukan.

Polemik tentang peningkatan status bencana gempa bumi di Lombok menjadi bencana

nasional berkembang. Aturan penetapan status bencana nasional diatur dalam Peraturan
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Pemerintah No. 21 Tahun 2008. Berdasarkan Peraturan tersebut, penetapan status dan tingkat

bencana nasional dan daerah didasarkan pada lima variabel utama yakni: jumlah korban;

kerugian harta benda; kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah yang terkena

bencana; dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Dan indikator lain yang perlu

diperhatikan adalah kondisi keberadaan dan keberfungsian Pemerintah Daerah (apakah collaps

atau tidak). Banyak pihak beranggapan dengan status bencana nasional akan ada kemudahan

akses terhadap sumber daya nasional. Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Walaupun kelima faktor penentu penetapan status bencana di Lombok telah dipenuhi,

tetapi Pemerintahan Daerah di Lombok tetap aktif beraktivitas. Sementara tanpa ada status

bencana nasional saat ini, Pemerintah Pusat sudah mengerahkan sumber daya nasional di

hampir semua lini. Seperti pengerahan personil dari unsur pusat seperti TNI, Polri, Basarnas,

kementerian lembaga terkait dan lainnya. Bantuan logistik dari BNPB, TNI, Polri dan lainnya.

Rumah sakit lapangan dari Kementerian Kesehatan dan TNI. Santunan dan bantuan dari

Kementerian Sosial. Sekolah darurat dari Kementerian PU serta Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, dan lainya. Semua sudah mengerahkan sumber daya ke lokasi bencana gempa di

Lombok dan sekitarnya. Hal ini menyebabkan peningkatan status bencana gempa bumi di

Lombok menjadi tidak relevan.

Lebih jauh Pramono Anung menyatakan bahwa peningkatan status gempa Lombok

menjadi bencana nasional akan mengakibatkan Lombok akan tertutup seluruhnya untuk

wisatawan. Dan hal itu sudah pasti akan mematikan sektor pariwisata di NTB. Padahal sektor

pariwisata adalah nadi perekonomian di Lombok.

Penanganan bencana alam, seperti gempa bumi di Lombok dan sekitarnya, menjadi

urusan wajib bagi pemerintah daerah. Karena itu, kepala daerah adalah penanggung jawab

utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam di daerahnya. Sementara

pemerintah pusat berperan dalam memberikan pendampingan atau penguatan secara

maksimal. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa pemerintah telah

menyiapkan anggaran dana sebesar Rp 4 triliun untuk penanganan korban bencana.

Rangkaian gempa Lombok masih belum diketahui kapan akan selesai. Menurut Daryono,

Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Pengingatan Dini Tsunami BMKG pada hari Minggu,
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26 Agustus, menyatakan bahwa masih ada segmen Sesar Naik Flores yang masih kosong dengan

gempa besar. Segmen tersebut berada di antara Lombok dan Bima, serta segmen di antara

Bima dan Flores. Ini analisis EW di akun FBnya. Pernyataan Daryono juga didukung oleh

pernyataan Earthquake and Weather (EW).

Walaupun analisa di atas masih bersifat prediksi, tetapi masyarakat Lombok tidak boleh

larut di dalam ketakutan dan kecemasan. Proses recovery harus dilakukan dengan segera.

Pertolongan yang datang dari uluran berbagai kalangan dermawan tidak boleh

menumbuhsuburkan mentalitas negative dari diri masyarakat. Sikap tenang dan tetap waspada

harus tetap dijaga. Selain upaya mitigasi yang kuat, masyarakat juga memerlukan proses

edukasi gempa dan bahayanya.

Tenang tanpa mudah terpancing segala macam berita negative yang bersifat provokatif,

serta waspada dengan potensi bencana yang kemungkinan masih ada. Menumbuhsuburkan

dan memelihara sikap optimis adalah modal kita (masyarakat Lombok) untuk tetap beraktivitas

di tengah situasi bencana. Mari bersatu dan bahu membahu mengatasi segala kesulitan dan

permasalahan yang ada. Bencana adalah urusan kemanusiaan. Singkirkan perbedaan ideologi,

politik, agama, dan lainnya untuk saling membantu. Mari satukan energi bersama untuk tetap

EW yang menganalisa adanya potensi
kekuatan 6.5 SR di Lombok atau
timurnya karena lempengan bawahnya
atau sekitarnya masih belum stabil.
Lebih jauh EW menjelaskan bahwa ada
fakta menarik yang terjadi, yaitu
ternyata instabilitas lempengan di
bawah Lombok tersebut mencegah
penumpukan lava Gunung Sinabung.
Konsekwensinya adalah jika lempengan
Lombok stabil, maka gerakan
lempengan akan ke Sumatera dan
mempengaruhi aktivasi Gunung
Sinabung
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berusaha. Insya Allah di dalam kesulitan akan ada kemudahan, di tengah penderitaan akan ada

kebahagiaan.
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