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Persembahan untuk mereka yang telah berjuang bersama
dan berkontribusi membangun semangat baru Lombok…



Dokumentasi perjalanan pasca gempa bumi Lombok 2018, 

tentang bagaimana akhirnya mereka bisa bangkit.



.

Dari catatan dokumentasi perjalanan ini kita dapat

melihat, bahwa nilai KOLABORATIF dan 

PARTISIPATIF lah yang harus dipertahankan oleh 

aksi bernama KEMANUSIAAN. 





Bagi saya, membaca jurnal ini seperti sedang melakukan

napak tilas. Dan saya yakin bagi orang lain yang tidak

berkesempatan melakukan aksi di tempat yang sama. 

Ketika membaca akan ikut merasakan semangat

relawan dan bisa belajar dari apa yang disajikan dalam

setiap lembarnya. 

Di dalamnya menggambarkan sebuah kata yang tidak

hanya menjadi jargon. KOLABORASI dan PARTISIPASI

menjadi kata kunci bagi siapapun yang ingin sukses

dalam menyelesaikan misi.

Misi penyelamatan, penguatan maupun pendampingan

masyarakat korban akan bisa dilakukan ketika semua

elemen bahu membahu saling bantu. Atas nama

sesama anak bangsa yang berperikemanusiaan. 

Secara pribadi, saya merasa bangga ketika team 

Research and Development Sekolah Relawan membuat

karya berupa jurnal yang berisi kisah perjalanan saat

penanganan bencana gempa Lombok 2018.

Buat pembaca yang ingin tahu bagaimana situasi dan 

strategi dalam penanganan kondisi gempa Lombok. Bisa 

menyelami jurnal ini untuk dijadikan sebagai referensi.

Dony Aryanto

CEO Sekolah Relawan







Adanya bencana Lombok, sudah menjadi tugas kita untuk turut berkolaborasi dan 

bersinergi. Pelaksanaan evakuasi dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak, 

tanpa memandang dari mana asal dan muasal mereka. Beragam tapi memiliki satu

tujuan, yaitu rasa kemanusiaan. 







“Semua barang logistik yang didonasikan amat

sangat berarti untuk mereka. Dari sini kita belajar, 

hal yang kecil bisa menjadi sesuatu yang teramat

besar untuk mereka syukuri”





RELAWAN DAN ANAK-ANAK



Memberikan kebahagiaan ke hati orang lain hakikatnya adalah
kunci memberikan kebahagiaan ke dalam hati kita sendiri“                                                       ” 



Kehadiran Relawan di lokasi bencana gempa Lombok 

Utara secara perdana berhasil membuat anak-anak

tertawa dan bahagia. 

Salah satunya yaitu Bang Awan yang merupakan "badut" 

atau "boneka" yang menjadi simbol representasi sosok

seorang relawan. Relawan yang menyenangkan, relawan

yang penuh kehangatan, relawan yang bersahabat. 

Tidak semua anak-anak di pengungsian paham "Apa dan 

Siapa Relawan itu?" Tapi segala interaksi yang dirasakan

antara anak-anak dan relawan mampu melahirkan kesan

dan makna tersendiri dibenak anak-anak. 

Bagi mereka relawan bisa jadi seorang teman, bisa jadi

seorang kakak, bahkan bisa jadi seorang pahlawan. 

Namun, melalui sosok Relawan ini lah, Relawan dapat

dibahasakan menjadi sesuatu yang lain.

Relawan dan anak-anak melakukan gerakan pungut sampah (GPS)





Tidak serta merta mengeluh atas apa yang baru saja

menimpa diri mereka, keluarga mereka, dan teman-

teman mereka. 

Gempa bumi yang mengguncang Lombok  boleh saja

meluluh lantahkan kampung halaman saudara kita, 

namun bukan berarti hal tersebut meluluh lantahkan

semangat hidup mereka. 

Pantonim turut hadir sebagai relawan untuk menghibur anak-anak di lokasi bencana

TERTAWA LEPAS SEAKAN 
TIDAK TERJADI APA-APA



DAPUR 
SEHAT 
UNTUK 
ANAK 
KORBAN 
GEMPA



Kebutuhan gizi anak-anak di lokasi pengungsian seringkali terabaikan. Jangankan

bicara soal gizi, perihal ketersediaan kebutuhan makanan di pengungsian pun 

seringkali kurang mencukupi.

Tim Sekolah Relawan menemukan banyak anak-anak korban gempa dengan kondisi

yang memprihatinkan. Mereka kekurangan asupan makanan sehat dan bergizi, 

masih harus bergelut dan bertahan dalam situasi yang belum pasti. Hampir satu

bulan pasca gempa terjadi, pasokan logistik mulai menipis, para penyintas di 

beberapa titik pengungsian pun harus bertahan dan berjuang lebih keras.

Berangkat dari hal tersebut, Tim Sekolah Relawan pun menginsiasi program "Dapur

Sehat Bagi Anak Korban Gempa" sejak awal gempa terjadi. Kehadiran Dapur Sehat

Ramah Anak di pos penyintas tentu membawa kebahagiaan sederhana bagi anak-

anak korban gempa. Mereka tetap bisa merasakan santapan lezat yang sehat

sambil bermain bersama para relawan dan kawan-kawan di pengungsian.

Pembagian cemilan sehat untuk anak-anak dari relawan





Tenda darurat yang terbuat dari terpal menjadi ruang belajar

pasca gempa. Bangku-bangku tua dan reyot berbaris menjadi

kawan setia anak-anak Lokok Beru. Sementara itu, beberapa

anak harus belajar beralaskan terpal.

Panas dan berdebu. Hal itulah yang terbesit pertama kali 

saat Tim Sekolah Relawan tiba. Bangunan sekolah mereka

memang masih utuh, namun getaran membuatnya nyaris

rubuh, banyak retakan dimana-mana. Belajar di tenda

darurat akhirnya menjadi cara alternatif yang dipilih. Anak-

anak harus tetap kembali belajar sambil tetap berdamai

dengan rasa trauma mereka. 

Tantangan belajar pasca gempa tak hanya harus mengajak

anak-anak untuk bebas dari trauma, tapi juga harus

menghadapi situasi yang tak kondusif. Belajar di tenda

darurat membuat anak-anak harus bersama debu. Halaman 

sekolah mereka adalah kebun yang gersang dan kering.

Salah satu program Tim Sekolah Relawan di masa recovery 

adalah pendirian tenda untuk sekolah darurat. Bencana tak

boleh merenggut hak anak-anak untuk mendapatkan

pendidikan yang layak. Semangat belajar mereka harus tetap

dijaga dengan mengupayakan ruang belajar yang layak dan 

nyaman pasca gempa.

Kondisi kelas darurat di lokasi bencana



DI TENGAH KEBENCANAAN 

MERAYAKAN KEMERDEKAAN 





Hari kemerdekaan pada saat itu tak seperti 17 Agustus di 

tahun-tahun sebelumnya. Bendera merah putih berkibar

diantara tenda pengungsian dan reruntuhan bangunan. 

Pagi itu ratusan anak dan warga penyintas Desa Santong Kec. 

Kayangan, Kab. Lombok Utara telah bersiap menyambut

matahari kemerdekaan yang ke 73.

Siapa bilang bencana merenggut hasrat untuk memaknai

kemerdekaan? Berkat sinergis berbagai komunitas relawan

bersama masyarakat lokal, akhirnya bendera merah putih pun 

tetap bisa berkibar di tengah pos pengungsian. Lagu Indonesia 

raya tetap berkumandang mengiringi sangkakala menuju

puncak tiang.





Siapa sangka mereka akan melaksanakan

ibadah sholat Eid Adha di tengah bencana

seperti ini? Meski begitu, warga bergotong

royong dengan semangat melaksanakan

pemotongan hewan kurban orang baik

Indonesia. 

Dusun Pepanda, Desa Sambik Bangkol, 

Lombok merupakan salah satu lokasi yang 

melaksanakan pemotongan hewan kurban. 

Dengan pemandangan reruntuhan masjid, 

pengungsian ditengah persawahan, sunyi, 

dan sepi tanpa listrik, mereka tetap bahagia

merayakan hari raya Idul Adha.

Ini adalah sapi yang pertama dalam

perayaan kurban setelah tahun kemarin

hanya 1 kambing untuk 1 dusun. Dengan

semangat tinggi, puluhan warga saling bahu 

membahu. 

Sapi pertama ini mungkin menjadi penawar

sedih yang mereka rasakan, setidaknya hari

ini makan kenyang dan nikmat fikir mereka. 

“Pasti gembira mbak, kalau pulang bawa

daging banyak seperti ini” ucap mereka

dengan senyum sumringah.



Kurban di lokasi bencana bernilai lebih dari sekedar "pembagian daging" semata, 

ia juga erat kaitannya dengan gotong royong kemanusiaan, berbagi sambil tetap

membersamai.







Salah satu bentuk upaya

mengawal Lombok bangkit

adalah adanya pendampingan

usaha mandiri bagi pemuda 

lokal di lokasi bencana.

Kholiq, pemuda asal Desa

Santong Barat ini awalnya

bekerja di sebuah perusahan

retail di Kota Mataram, namun

gempa bumi yang 

meluluhlantahkan kampung 

halamannya membuat Kholiq

terpanggil untuk pulang dan 

membantu orangtuanya agar 

bangkit kembali pasca gempa.

Kakak Kholiq, Yamin, 

merupakan salah satu relawan

dapur umum yang sudah

mendedikasikan dirinya

bersama Tim Sekolah Relawan

selama proses tanggap

darurat. Kegigihan Yamin

selama ini membuat Chef Ivan 

terpanggil untuk mengajari

Yamin memasak dan 

mendorong Yamin untuk

membuka usaha Mie Yamin. 

Namun, ujian menimpa Yamin, 

ia didiagnosa terkena penyakit

usus buntu dan harus istirahat

total.



Kemudian, Kholiq lah

yang meneruskan

perjuangan untuk

merintis usaha Mie 

Yamin, sambil tetap

mengupayakan Yamin

pulih dari sakitnya.

Chef Ivan, salah satu

relawan dapur umum

Sekolah Relawan setia

menemani dan 

mendampingi Kholiq dan 

ibunya untuk belajar

membuat mie sendiri. 

Semua itu dilakukan

untuk mentransfer ilmu

dan keahlian agar Kholiq

dan ibunya mampu

mengembangkan usaha

secara mandiri.

Lombok harus bangkit

dan berdaya, bencana

memang menimbulkan

luka dan duka, namun

jangan biarkan ia

melumpuhkan asa untuk

tetap bangkit berdaya.

Terima kasih untuk para relawan dan para donatur, kini
saya dan keluarga semakin siap melangkah dan bangkit.

Kholiq

“                                                              ” 



Ibu-ibu pencari nafkah berdamai dengan rasa 

takut. Bangunan pasar rubuh, ekonomi

terancam lumpuh, maka dari itu kita harus tetap

tumbuh.

Lombok harus bangkit, banyak meratapi hanya

menambah rasa sakit. Bencana memang telah

meninggalkan duka dan menyebabkan luka, 

namun jangan biarkan ia melindas asa dan 

mematikan upaya untuk tetap berdaya.

Inilah mereka, para ibu tangguh yang bangkit

dari bencana, berjuang melawan trauma demi 

keberlangsungan hidup keluarga.

Tim Sekolah Relawan turut membersamai para 

Ibu tanggu di Lombok untuk bangkit dari

bencana. Beberapa diantara mereka mulai

bangkit dengan berjualan makanan siap santap

ataupun bahan makanan. 

Mereka melakukan hal yang dapat membuat

mereka bangkit. Ibu-ibu ini tidak selalu

menunggu dan mengharapkan bantuan dating. 

Kan tetapi, mereka pun berusaha secara

mandiri untuk dapat terus menjalankan hidup

seperti sebelumnya. 



Suara adzan Pak Mashudi berkumandang di seantero

lapangan pengungsian Desa Santong. Imam masjid 

berusia 43 tahun ini tak pernah absen "mengajak" warga

untuk bersujud bersama.

Selain menjadi seorang imam masjid, Pak Mashudi juga 

memiliki usaha jasa terapi bekam. Usaha inilah yang 

juga membantunya untuk menghidupi keluarga.

Namun, bencana gempa telah merusak alat-alat bekam

Pak Mashudi, alat pencari nafkahnya tertindih

reruntuhan. Hal ini membuat jalannya untuk mencari

nafkah tersendat, padahal sejak dahulu ia sudah

mengandalkan usaha terapi bekamnya tersebut sebagai

tiang penyangga dukungan ekonomi keluarga.

Pemberian alat terapi bekam adalah upaya sinergi

Sekolah Relawan untuk membantu Pak Mashudi "Naik 

Pangkat" di lokasi bencana. Sebuah program bantuan

khusus yang ditujukan untuk memberikan hibah

bantuan pengembangan usaha kecil masyarakat.

Pasca menerima hibah alat bekam, Pak Mashudi pun 

kembali memberikan terapi bekam untuk warga lainnya, 

namun ia tak mematok harga, di tengah kondisi bencana

ini prinsip "Korban Bantu Korban" dapat dilakukan

dengan cara apapun, termasuk dengan cara

memberikan terapi bekam gratis

Bencana memang menghadirkan ruang duka dan luka, 

namun jangan biarkan ruang duka dan luka

mengalahkan ruang bangkit untuk berdaya.





Recovery 





Mata melihat sekeliling dampak dari

gempa bumi 7,0 Skala Richter. 

Bangunan dari beton hancur, 

bangunan kayu dan bambu tidak apa-

apa. 

Lidah bertanya kepada masyarakat

sekitar, terutama kaitannya dengan

sejarah “kebencanaan” yang pernah

terjadi dan dampaknya. 

Telinga banyak mendengar cerita dari

masyarakat (pengetahuan lokal), 

pertanyaan terbuka menjadi penting

dalam proses ini. 

Hidung selain menghirup udara, juga 

untuk menghirup lingkungan sekitar. 

Kulit memegang, mengetuk bangunan

baik yang masih kokoh maupun sudah

roboh. Betapa kayu dan bambu

menjadi “solusi” bagi bangunan yang 

aman terhadap gempa bumi.

Menyerap
dengan
Panca Indra



Metode yang digunakan dalam

pemulihan Lombok yaitu PRA atau

Participatory Rural Appraisal yang 

merupakan suatu metode

pendekatan dalam proses 

pemberdayaan dan peningkatan

partisipasi masyarakat, yang 

menekankan pada keterlibatan

masyarakat dalam keseluruhan

kegiatan pembangunan.

Pelibatan masyarakat (partisipatif) 

menjadi salah satu penentu

program bisa berjalan baik daan

diterima oleh masyarakat. 

Masyarakat dilibatkan mulai dari

assessment, perencanaan, aksi

bersama, hingga pembuatan

bangunan bambu dan 

memonitornya. 



Data-data yang didapatkan selama proses menyerap, kemudian dikonfirmasi dan di diskusikan

dengan kelompok masyarakat melalui FGD (Forum Group Discussion).

Mengulang cerita masyarakat berkaitan dengan peristiwa sejarah, baik berkait dengan situasi

kebencanaan, struktur sosial masyarakat hingga tata ruang wilayah. 

Memastikan dan menghargai pengetahuan lokal masyarakat tentang wilayahnya, sehingga

menghasilkan “solusi” yang baik dan diterima oleh semua kalangan.



Rumah contoh ini

dibangun sebagai proses 

pembuktian, jika rumah

bambu juga tidak kalah

“keren” dengan rumah

beton pada umumnya. 

Rumah bambu dibuat

dengan desain yang unik, 

tahan akan gempa, dan 

enak dipandang mata

tanpa mengesampingkan

fungsinya sebagai tempat

berlindung.





Potensi bambu lokal

sangat menjanjikan, 

hampir di sepanjang

aliran sungai (DAS) 

selalu ditanami pohon

bambu. Beragam jenis

bambu, tali, galah, 

petung, dsb tumbuh di 

tanah Lombok. 

Selain sebagai penopang

tanah, bambu juga bisa

menyimpan air dalam

jumlah yang besar. 

Penggunaan potensi

bambu lokal ini belum

dimanfaatkan secara

maksimal, sehingga

pembuatan bangunan

(rumah & mushola) dari

bambu menjadi hal yang 

tepat untuk dilakukan. 



Belajar dari, oleh, dan 

untuk masyarakat

merupakan cara untuk

dapat menghargai

pengetahuan lokal yang 

sudah bertahun-tahun

menjadi tradisi dan 

bagian hidup masyarakat. 

Memberikan contoh

dengan praktek langsung

(mencari bambu, 

memilih dan memilah

bambu tua, hingga

menebangnya), cara ini

juga secara perlahan bisa

meminimalisir dampak

trauma masyarakat

akibat gempa yang belum

lama usai. 



Bambu yang diawetkan mampu bertahan lama 

hingga puluhan tahun. Menggunakan bahan-

bahan alami yang ada dilingkungan sekitar (daun

cengkeh, brotowali, nimba, garam dan limbah

penyulingan cengkeh). 

Seluruh bahan baku direbus kemudian dengan

teknik VSD, cairan tersebut dimasukan kedalam

bambu yang sudah dilubangi sebelumnya. 

kemudian didiamkan antara 10 - 20 hari, bambu

siap di panen.





Bambu yang sudah di panen

(awetkan), di potong masing-masing 

ukuran 6 meter. Kemudian dirakit

sesuai dengan pola yang telah dibuat. 

Kuncian bambu menggunakan

longdrat agar lebih mudah dan kokoh. 

Rangka bambu yang sudah jadi ini

disebut dengan modul. Untuk satu

mushola dibuat 5 modul, sedangkan

untuk satu rumah dibuat 6 modul. 

Modul yang sudah jadi kemudian

dibawa dan dirangkai di lokasi mushola

tersebut. Durasi pembuatannya yaitu

berkisar 2-3 minggu untuk satu

bangunan bambu.





Tingkat partisipasi

masyarakat (relawan lokal) 

yang terlibat dalam proses 

pembuatan bangunan

bambu cukup tinggi. Jika di 

totalkan ada 120 orang 

dengan prosentase 75% jika

dibandingkan dengan jumlah

relawan dari luar Lombok 

(Jawa) yang berjumlah 40 

orang atau 25%. 

Hal ini membuktikan jika

masyarakat korban bencana

bukanlah orang yang tidak

bisa melakukan apa-apa

(belas kasihan). Mereka

perlu ruang apresiasi yang 

membuktikan jika bisa

melakukan sesuatu, berbagi

terhadap sesama meskipun

mereka juga bagiaan dari

korban bencana. Apalagi jika

ruang tersebut berkaitan

dengan publik (common 

property).





Hidup harus terus berjalan, berhenti meratapi bencana. 
Kita bangkit bersama, mulai dari rumah.



Gempa yang menghancurkan puluhan ribu

rumah di Lombok, memunculkan satu

kesadaran bagi kita, khususnya warga

Lombok bahwa kita telah lama semakin

melupakan ragam aneka kearifan lokal (local 

wisdom) yang secara turun temurun menjadi

pegangan para tetua kita dalam menjalani

kehidupan. 

Rumah, harus menyatu dengan alam. Maka

strukturnya harus melibatkan unsur alam. 

Salah satunya bambu. Inilah yang terlahir dari

hasil urun rembug tim Community 

Development (Comdev) Sekolah Relawan

bersama warga di Dusun Santong Barat, Desa

Santong, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara, 

Hunian Tetap berbasis kearifan lokal.

Prosesnya tidak instan karena harus muncul

dari keinginan dan melibatkan partisipasi

warga, memaksimalkan potensi dan sumber

daya alam setempat (Santong dalam bahasa

Lombok artinya bambu), serta berorientasi

pada keberlangsungan hidup yang 

terintegrasi (sustainable livelihood).

Tugas kami hanya mendampingi, beserta para 

ahli dan melibatkan partisipasi masyarakat

sehingga lahirlah konsep Hunian Tetap ini

untuk ditawarkan kepada warga, juga 

mengajak berbagai pihak terlibat

membersamai bangkitnya Lombok yang 

dimulai dari Hunian Tetap ini.



1. Mushalla Al-Ikhlas, Dusun Nangka, Desa Salut, 

Kecamatan Kayangan, Lombok Utara.

2. Mushalla Nurul Yakin, Dusun Salut Barat, Desa

Salut, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara

3. Mushalla Asmaul Husna, Dusun Magling, Desa

Senaru, Kecamatan Bayan, Lombok Utara

4. Mushalla Al-Abror, Dusun Santong Asli, Desa

Santong, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara.

5. Mushalla Al-Hadid, Dusun Mentigi, Desa Malaka, 

Kecamatan Pemenang Barat, Lombok Utara.

6. Mushalla Darul Iman, Dusun Mudala Bukit, Desa

Bentek, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. 

7. Mushalla Al-Muhajirin, Dusun Gunung Borok, 

Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, 

Lombok Utara.

8. Mushalla As-Syifa, Dusun Dasan Tengak, Desa

Jenggala, Kecamatan Tanjung , Lombok Utara.

9. Mushalla Ar-Rahman, Dusun Sumur Pande Daya, 

Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara.

10. Mushalla Ar-Rahmah, Dusun Pansor Tengah, 

Desa Pansor, Kecamatan Kayangan, Lombok 

Utara.

11. Mushalla Raudatussyibyan, Dusun Santong

Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, 

Lombok Utara.

12. Mushalla Nurul Hikmah, Desa Anyar, Kecamatan

Bayan, Lombok Utara

13. Mushalla Al-Anshor, Desa Gengelang, Kec. 

Gangga, Lombok Utara 

14. Mushalla SDI Al-Amanah, Desa Sajang, 

Kecamatan Sembalun, Lombok Timur  

15. Mushalla Hidayatussalam, Desa Sembalun Timba 

Gading, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur



1. Rumah Bambu Bu Guru Ana/ 

Khaeruman, Dusun Santong Barat, 

Desa Santong, Kecamatan

Kayangan - Kabupaten Lombok 

Utara.

2. Rumah Bambu Nenek, Dusun 

Santong Barat, Desa Santong, 

Kecamatan Kayangan - Kabupaten

Lombok Utara.

3. Rumah Bambu Walih/ Ama, 

Dusun Santong Barat, Desa

Santong, Kecamatan Kayangan -

Kabupaten Lombok Utara.

4. Rumah Bambu Intaran/ Dita, 

Dusun Santong Barat, Desa

Santong, Kecamatan Kayangan -

Kabupaten Lombok Utara.

5. Rumah Bambu Marsoni, Dusun 

Santong Barat, Desa Santong, 

Kayangan - Lombok Utara.

6. Rumah Bambu Mustofa, Dusun 

Santong Barat, Desa Santong, 

Kayangan - Lombok Utara.

7. Rumah Bambu Faidzin, Dusun 

Santong Barat, Desa Santong, 

Kecamatan Kayangan - Kabupaten

Lombok Utara



Lokasi : RT 01 Dusun Nangka 
Lombok, Desa Gumantar, 
Kecamatan Kayangan, 
Lombok Utara

Donatur : I’M CARE 

1. Mushalla Al-Ikhlas



2. Mushalla Nurul Yakin 

Lokasi : RT 06 Dusun 
Salut Barat, Desa 
Salut, Kecamatan 
Kayangan, 
Lombok Utara

Donatur : I’M CARE



3. Mushalla Asmaul Husna

Lokasi :  RT 02 Dusun Magling, Desa Senaru, Kecamatan
Bayan, Lombok Utara

Donatur : Karawang Peduli



4. Mushalla Al-Abror

Lokasi : Dusun Santong Asli, Desa Santong, Kecamatan
Kayangan, Lombok Utara.

Donatur : Karawang Peduli



5. Mushalla Al-Hadid

Lokasi : Dusun Mentigi, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang Barat, Lombok Utara

Donatur : Periska Krakatau Steel



6.   Mushalla Darul Iman

Lokasi : Dusun Mudala Bukit, Desa Bentek, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara 

Donatur : Publik



7.  Mushalla Al-Muhajirin

Lokasi : RT 02 Dusun Gunung Borok, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan
Gangga, Lombok Utara

Donatur : Ibu Dinar 



8. Mushalla As-Syifa

Lokasi : RT 04 Dusun Dasan Tengak, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Lombok 
Utara

Donatur : Komunitas Bebas Riba



9. Mushalla Ar-Rahman

Lokasi :  RT 01 Dusun Sumur
Pande Daya, Desa Sesait, 
Kecamatan Kayangan, 
Lombok Utara

Donatur :  Yayasan Sahabat Peduli



10. Mushalla Ar-Rahmah

Lokasi : Dusun Pansor Tengah, Desa
Pansor, Kecamatan Kayangan, 
Lombok Utara. 

Donatur : I’M CARE



11. Mushalla Raudatussyibyan

Lokasi : RT 01 Dusun Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Lombok 
Utara.

Donatur : Publik



12. Mushalla Nurul Hikmah

Lokasi : Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Lombok Utara 

Donatur : Publik



13. Mushalla Al-Anshor

Lokasi : Dusun Penjor Selaca, Desa Gengelang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara 

Donatur : Publik



14. Mushalla SDI Al-Amanah

Lokasi : Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur 

Donatur : Publik



15. Mushalla Hidayatussalam

Lokasi : Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan
Sembalun, Lombok Timur 

Donatur : Indika Foundation 



“Terima kasih orang baik Indonesia. Mushalla ini menjadi
kado bagi kami pasca bencana yang terjadi. Kini kami 

memiliki ruang bersama untuk belajar dan berkumpul”

- Pak Mustofa (60 th, Petani) -



1. Rumba Khaeruman

Lokasi : Dusun Santong Barat, Desa Santong, Kayangan -
Lombok Utara.

Donatur : Publik



2. Rumah Bambu Nenek

Lokasi : Dusun Santong
Barat, Desa
Santong, Kayangan -
Lombok Utara.

Donatur : Publik



3. Rumah Bambu Walih/ Ama

Lokasi : Dusun Santong Barat, Desa Santong, Kayangan - Lombok Utara.

Donatur : Publik



4. Rumah Bambu Intaran/ Dita

Lokasi : Dusun Santong Barat, Desa Santong, Kayangan - Lombok Utara.

Donatur : Publik



5. Rumah Bambu Marsoni

Lokasi : Dusun Santong
Barat, Desa Santong, 
Kayangan - Lombok 
Utara.

Donatur : Indika Foundation 



6. Rumah Bambu Mustofa

Lokasi : Dusun Santong
Barat, Desa
Santong, 
Kayangan -
Lombok Utara.

Donatur : Indika
Foundation 



7. Rumah Bambu Faidzin

Lokasi : Dusun Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan - Kabupaten Lombok Utara.

Donatur : Publik



Alhamdulillah, seperti mimpi yang luar biasa
bisa melihat rumah bambu ini bisa berdiri. 

Terima kasih karena masih tetap di sini
menemani kami. 

-Faidzin-







Runtuhnya Seribu Masjid

“Apa dosa kami, Aceh diguncang gempa dan tsunami 

tetapi masjid masih berdiri tegak. Sumatera Barat 

diguncang gempa, masjid mereka pun berdiri tegak. Kini

giliran diguncang gempa, masjid kami luluh lantak….” 

Begitu penggalan ratapan pilu salah satu korban gempa

di Lombok, usai diguncang gempa berkekuatan 7.0 skala

richter pada 5 Agustus 2018 sekitar pukul 18.46. Ribuan

rumah warga, gedung perkantoran, rumah

sakit/puskemas, kantor pemerintahan, sekolah, rumah

ibadah, toko, pasar, jembatan, serta fasilitas umum dan 

fasilitas sosial lainnya hancur bahkan rata dengan tanah. 

Sebenarnya, Lombok sempat diguncang gempa sepekan

sebelumnya, 29 Juli 2018 berkekuatan 6.4 skala richter, 

namun gempa tersebut tidak menimbulkan dampak yang 

signifikan. Baru pada gempa kedua dengan kekuatan

yang lebih besar (7.0 SR), wilayah yang dikenal dengan

sebutan Pulau Seribu Masjid itu luluh lantak. 

Tim Social and Disaster Rescue (SDR) Sekolah Relawan

yang saat gempa terjadi memang sedang berada di 

Lombok, langsung merespon malam itu juga meluncur ke

wilayah Lombok Utara bersama tim GERPIK Surabaya dan 

Karawang Peduli. Hampir tengah malam tiba di salah satu

desa terdampak paling parah, yakni Desa Santong, 

Kecamatan Kayangan. Tim langsung melakukan evakuasi

sejak tangah malam hingga pagi, bahkan terus

berlangsung sampai hari hampir gelap lagi baru bisa

sejenak beristirahat. Itupun tak berapa lama masih terus

mengumpulkan korban, baik korban luka maupun yang 

sudah meninggal. 

Saya yang saat kejadian gempa baru saja tiba di Lombok, 

merasakan langsung guncangan hebat itu dan melihat

bagaimana rumah, toko, serta bangunan lainnya runtuh. 

Belum lagi teriakan histeris serta kepanikan masyarakat

saat diguncang gempa besar itu. 

Banyak korban meninggal dan luka yang masih terjebak

di rumah-rumah, ribuan orang tidur di lapangan tanpa

tenda atau terpal, tidak sedikit balita, anak-anak dan

lansia yang tidur di lapangan, keadaan sangat gelap

karena semua jaringan listrik terputus. Mereka juga 

dalam keadaan lapar karena tak sempat membawa

makanan saat berlari keluar rumah. Ketika tim kami tiba, 

mereka minta bantuan evakuasi keluarganya di rumah-

rumah. 

Selesai sholat subuh, tim mulai bergerak mencari dan 

menyelamatkan korban, termasuk seorang bidan di 

puskesmas yang sudah meninggal namun warga tidak

berani mengevakuasi karena bangunan Puskesmas sudah

runtuh. Semakin terang, semakin banyak warga yang 

dievakuasi baik oleh tim rescue, pemuda-pemuda 

relawan lokal ataupun oleh masyarakat sekitar. Dari 

berbagai kampung, satu persatu korban dibawa dan 

dikumpulkan di halaman puskesmas, baik yang luka

maupun sudah tak bernyawa. 

Obat dan perlengkapan medis tidak tersedia

Ratusan korban sudah berada di halaman puskesmas, 

dan tidak semua bisa ditolong. Karena tim medis di 

puskesmas hanya ada tiga orang, 1 dokter, 1 perawat

dan 1 apoteker. Mereka sangat kewalahan menghadapi

serbuan datangnya korban luka. Korban luka sangat

beragam, mulai dari luka berat seperti patah tulang, luka

sobek di kepala, wajah, punggung, dada dan beragam

luka lainnya yang sulit dijelaskan lantaran begitu

parahnya. Keadaan ditambah semakin genting saat

perawat puskesmas meminta bantuan tim Sekolah

Relawan, “Obat dan perlengkapan medis lainnya sudah

habis, korban semakin banyak, tolong kami carikan

obat…”. 

Kami pun membagi tiga tim, satu tim bantu evakuasi, 

satu tim mencoba mencari obat ke kota (Mataram) atau

kabupaten tetangga, satu tim lagi membantu tim medis

dengan membuat alat bidai darurat, mencari kayu, 

bambu dan juga bahan kain. Menyedihkan, tim pencari

obat ke kota setelah menempuh tiga jam perjalanan

hanya mendapatkan sekantong kresek obat. Karena di 

kabupaten lainpun membutuhkan obat juga. 



Yang sulit dibayangkan adalah ketika banyak korban luka yang 

tak bisa tertolong karena kehabisan obat dan tenaga medis

yang terbatas. Bahkan ada anak usia lima tahun yang akhirnya

meninggal, padahal ketika dibawa ke puskemas masih

bernafas. Saya sendiri yang menutup tubuhnya dengan kain

sarung dan mengikat kedua tanggannya dengan sobekan kain. 

Hari ketiga pasca gempa, tim SR berikutnya sudah bergabung

di Desa Santong, beserta tim medis. Beberapa tim relawan

dari lembaga lain pun mulai masuk ke berbagai desa di 

Kecamatan Kayangan yang merupakan kecamatan terparah. 

Beberapa relawan SR bergabung di dapur umum ala kadarnya

yang dibuka oleh pemuda-pemuda Santong. Relawan dan 

segenap masyarakat berusaha mencari bantuan dari berbagai

pihak untuk memenuhi kebutuhan dasar, bahan makanan, 

terpal, alas tidur, air bersih juga obat-obatan. 

Tim Sekolah Relawan membuka pos relawan, medis, dapur

umum dan logistik yang dipusatkan di Desa Santong, 

Kecamatan Kayangan. Namun operasi SAR, medis, maupun

distribusi logistik menyebar ke berbagai kecamatan lainnya di 

wilayah Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok 

Tengah, juga Kota Mataram. 

Atas dukungan para donatur, mitra sinergi, dan seluruh orang-

orang baik dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia, 

bantuan terus berdatangan. Relawan pun semakin banyak dari

berbagai unsur untuk bahu membahu membantu Lombok 

bangkit kembali.

Minggu ketiga pasca gempa, aktivitas relawan mulai

memasuki fase recovery. Tim dengan keahlian khusus recovery

pun sudah hadir sejak pekan kedua untuk melakukan tugas

dan perannya melakukan pendampingan dan fasilitasi

masyarakat Lombok untuk bangkit bersama. 

Selain rumah, Sekolah Relawan memfasilitasi warga di 

beberapa desa untuk membangun masjid tahan gempa

berbahan dasar bambu yang estetis dan menjadi salah satu

potensi lokal yang dimiliki. Masjid bambu didesain tahan

gempa dan mampu bertahan lebih dari dua puluh tahun

karena melalui proses pengawetan bambu sebagai bahan

baku utamanya. Yang menarik, pilihan membangun masjid ini

justru atas permintaan masyarakat itu sendiri, bukan hanya

karena Lombok dikenal dengan pulau seribu masjid, tetapi

mereka sadar bahwa kebangkitan harus dimulai dari masjid 

sebagai pusat peradaban dan pondasi pembangunan

masyarakat. 

Founder Sekolah Relawan



Lombok... Nama ini selalu jadi mimpi Saya sewaktu kuliah untuk

bisa menikmati putihnya pasir dan sejuknya rinjani. Ini mimpi

yang Saya catat di kamar Saya sebagai salah satu resolusi setiap

tahun. Tapi, Allah kasih Saya bonus dalam meraih mimpi Saya. 

Saya berkunjung bukan cuma dalam hitungan hari. Bahkan Allah 

kasih kesempatan Saya hampir dua bulan bolak balik Lombok.

Gempa bumi yang meluluh lantahkan bumi seribu masjid ini

membuat Saya semakin percaya bahwa Allah dengan segala

kekuasaanya. Dalam hitungan detik, semua bangunan hancur dan 

Saya menjadi salah satu saksi. Gempa yang membuat hati

semakin tunduk. 

Saat diserahkan sebuah catatan panjang deretan obat obatan

yang di butuhkan, saat itu posko kami di lombok utara

kecamatan khayangan desa Santong. Jarak dari desa ke kota bisa

3 jam perjalanan jika di tempuh dengan Mobil. Saya dan sahabat

Saya memutuskan menggunakan sepeda motor, entah dengan

kecepatan berapa. Setiap posko besar dan rumah sakit besar

kami datangi untuk memenuhi kebutuhan obat. Hampirrrr semua

kosong.  Ya Allah, bahkan kami hanya bisa dapat barang 5 butir

sampai 10 butir obat..Kami tidak menyerah, hampir 6 jam kami 

keliling mencari obat. 

Sampai akhirnya, kami bisa mendapatkan lewat posko TNI. 

Sepulang dari mencari obat, kami lupa motor yang kami pakai

bensinnya sudah kedap kedip. Padahal perjalanan pulang masih 2 

jam lebih. Semua pom bensin tutup.  Kami telusuri jalan sambil

berdoa. Yang akhirnya kami melihat ada warga membawa satu

drigen bensin. Kami kejar dan berharap bisa berbagi bensin. 

Alhamdulillah karena mereka paham kami relawan akhirnya kami 

dibagi cukup sampai posko.

Lombok, sampai saat ini Saya masih jatuh cinta dengan Lombok. 

Berharap akan kembali dalam suasana yang lebih normal. 

Kearifan warga, gotong royong segala sesuatu tentang Lombok 

pasti bikin rindu. Walaupun banyak cerita saat menjadi relawan

di Lombok. Entah apa yang menyebabkan hal tersebut. Pasti

banyak relawan yang pernah aksi di bencana Lombok merasakan

magnet cinta yang sama. Semangatttt, berjuang saudaraku di 

Lombok, bangun tanahmu dengan tanganmu, bangun rumahmu

dengan keringat mu.. Kami relawan, senantiasa mendoakan

kesejahteraan untuk kalian..

Roel mustafa

Co-Founder Sekolah Relawan



Buat gue bencana Lombok menjadi

momen pertama, dimana gue diuji

untuk mengimplentasikan

kemampuan yang telah dipelajari

saat DLT. Memang bukan

keterlibatan pertama kali karena

sebelumnya sering terlibat di 

beberapa aksi kebencanaan. Tetapi, 

bencana Lombok menjadi bencana

besar pertama yang gue ikut terlibat

di dalamnya. 

Kebetulan kala itu gue masih

diamanahi menjadi komandan Social 

& Disaster Rescue Sekolah Relawan. 

Awal mendapat kabar bencana

Lombok, gue langsung mengirimkan

tim pertama untuk assessment,

karena info yang didapat masih

simpang siur. ketika mendapat info 

yang valid, akhirnya gue pun bersiap

untuk berangkat ke lokasi dengan

membawa beberapa tim.

Kala itu, menjadi pengalaman

pertama juga buat bertugas menjadi

koordinator medis. Dari sini dimulai

ujian buat gue, 
Koordinator Medis Aksi Tanggap

Bencana Gempa Lombok 2018 

secara gue ga punya basic medis

tapi mendapat tugas untuk menjadi

koordinator medis. 

Ketika sesampainya di lokasi, 

pemandangan yang cukup

mengharukan, dimana gue

berhadapan langsung dengan para 

korban yang butuh pertolongan, 

dengan kondisi fasilitas kesehatan

yang juga ikut hancur. Gue dengan

tim medis lainnya berinisiatif untuk

membuat ruang-ruang pengobatan

yang di buat dari terpal dan lainnya. 

Dengan kondisi yang seadanya, 

semua tim medis mulai bekerja

dengan maksimal. Tim medis diuji

dengan menghadapi kondisi korban 

dari yang luka terkecil sampai luka

terberat. Tapi keterbatasan itu

tidak menyurutkan semua tim

untuk melakukan sesuatu, 

termasuk gue sendiri yang akhirnya

memaksa diri untuk melakukan

apapun yang bisa gue lakukan.



Lombok yang saya kenal sebelumnya penuh kehangatan, keramahan dan 

keindahan. Berubah drastis menjadi Lombok yang penuh kekelaman, 

kegelapan dan kesedihan. Mencekam itu mungkin kata cukup pantas

menggambarkan Lombok saat itu. Wajah-wajah penuh senyuman berubah

menjadi wajah-wajah penuh kemurungan dan kesedihan. 

Bencana gempa Lombok adalah pengalaman pertama saya turut aktif

menjadi relawan medis. Di tengah gelapan malam, saya sampai di lokasi

bencana. Jeritan kesakitan dan kesedihan sangat terdengar jelas di telinga. 

Begitu banyak korban luka di sana. Dengan keterbatasan alat dan SDM yang 

ada,  tetap mencoba memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada para 

korban.

Istirahat beratapkan langit berbintang (karena pada saat itu gempa masih

sering terjadi, sehingga lebih aman istirahat di luar gedung) cukuplah bagi

saya untuk menenangkan diri dari lelahnya hari-hari menjadi relawan medis. 

Saat itu, apa pun yang kalian punya pasti akan kalian berikan, walau mungkin

tidak akan menyembuhkan tapi setidaknya sedikit mengobati kesedihan dan 

mengembalikan kembali senyuman. 

Seorang dokter yang turut membersamai tim Medis saat aksi tanggap bencana gempa Lombok



Lombok earthquake. I had experienced that earthquake my self, so I 

know how scary and devastated it was. I remembered running to higher 

place if tsunami happened. The aftermath of earthquake was mind-

blowing. I left Lombok after the earth quake, but I had the chance to go 

back as a volunteer. 

Sekolah Relawan is the group that I joined as a volunteer in Lombok and 

I definitely appreciate that awesome experience I had with them! It was 

heartbreaking to see all the houses being destroyed, people had no 

places to stay or food to eat or the medical attention they needed. 

Sekolah Relawan provided emergency relief by providing the locals with 

medical needs, foods, and logistic supports. It was a really great support 

for the locals at that time when they had lost hopes. I enjoyed my time 

as a medical volunteer there and I love being with Sekolah Relawan.

Relawan Medis dari Malaysia 



Cerita dari tukang foto dan video Gempa Lombok 2018

Pada hakikatnya semua orang bisa memotret. Yang 

membedakan antara fotografer satu dan lainnya adalah sejauh

mana foto yang kamu hasilkan itu memiliki nilai. Sama halnya

menjadi seorang fotografer di kebencanaan. Bagi saya, ada

sebuah kebanggaan ketika bisa ikut terlibat dalam peran

penanganan kebencaan, meskipun tidak selalu ada di garda 

depan, seperti halnya tim rescue yang sedang melakukan

evakuasi. 

Tapi, peran media juga cukup vital untuk mengabadikan momen

yang nantinya bisa menjadi sebuah berita. Dan inilah cerita saya

saat terjun ke lapangan dalam penanganan bencana Lombok 

2018.

Kurang lebih selama 4 bulan saya berada di Lombok, mengawal

media lembaga khususnya dalam mengabadikan kegiatan

kemanusiaan yang ada di sana. Mulai dari evakuasi, pelayanan

medis, distribusi logistik, sampai tahap recovery.



Menjadi dokumenter kebencanaan merupakan tantangan

tersendiri jika dibandingkan dengan yang lain. Karena selain

memiliki skill untuk bidang tersebut, ada hal penting lainnya

yang harus disiapkan, yaitu mental. Apalagi di masa-masa 

emergency, seorang dokumenter harus siap dengan kondisi

yang terjadi di sekitar lokasi bencana. 

Saat menjadi seorang dokumenter kebencanaan apalagi di 

masa emergency, dituntut untuk kerja lebih ekstr, serta

dikejar deadline di tengah kondisi yang belum beranjak

pulih. Pagi ambil gambar foto dan video, malam

mengerjakan proses editing, dan esok harinya video 

tersebut sudah harus tayang. Hal tersebut dilakukan, karena

harus memberitakan kondisi yang terjadi saat itu juga. 

Menginfokan kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan, 

sehingga dunia maya mengerti betul terkait update terkini

dari lokasi bencana.

Ada cerita yang ngga bisa dilupakan sampai sekarang. Suatu

malam, saya sedang melakukan editing video, dan hampir

semua relawan yang lain sedang istirahat. Mungkin, hanya

ada beberapa relawan yang masih terjaga. Tiba-tiba laptop 

saya mental karena ada gempa susulan. Seketika teriakan

"GEMPAA!!!" membuat semua relawan terbangun dan 

keluar dari tenda. Yang lebih parahnya lagi, malam itu

setelah gempa berhenti, saya tidur dengan alat pelindung

diri (APD) lengkap dan beralaskan aspal. Hanya ada tas

kamera dan laptop yang sudah standby di sebelah badan. 

Itu hanya sebagian kecil dari cerita yang saya alami di 

Lombok 2018. Kalau dicerikan semua mungkin tidak cukup, 

karena gempa lombok menyimpan banyak kenangan yang 

tidak mungkin dapat dilupakan.

Tukang foto dan video saat aksi

tanggap gempa Lombok 2018 



Berawal dari rasa keingintahuan tentang dunia kemanusiaan, 

akhirnya coba mencari pelatihan yang bisa menambah ilmu

tentang dunia kemanusiaan. Sebagai salah satu anggota Mapala

MABAS (Mahasiswa Belukar Sahid) dari Institut Agama Islam 

Sahid Bogor, yang memang suka dengan mendaki gunung, 

terpikirkan dalam benak hati "gimana caranya agar ilmu yang 

didapat bisa bermanfaat buat orang banyak".

Pertengahan tahun 2017 mendaftar pelatihan dari Sekolah

Relawan. Disaster Leadership Training (DLT), sebuah pelatihan

kebencanaan yang digagas bang Bayu Gawtama (Founder

Sekolah Relawan) dan dirancang untuk para rescuer khususnya

para anak muda agar bisa memahami dan mempelajari ilmu

kebencanaan. Selama 3 hari 2 malam para peserta ditempa, 

mulai dari pelatihan fisik, Manajemen Posko, Manajemen

Kebencanaan, Navigasi Darat, Vertical Rescue, Basic Life Support, 

dll. Dalam pelatihan ini banyak ilmu dan relasi yang didapat

untuk menambah pengalaman dan pengetahuan.

Satu tahun berlalu dari pelatihan yang gue ikuti, berharap ilmu

yang di dapat ngga terpakai sama sekali. Harapan yang tinggi itu

ternyata pupus, ternyata negara kita ini paling rawan bencana

karena negri kita dikelilingi cincin api (Ring of Fire). Dari situ gue

baru tau maksud dan tujuan bang Bayu Gawtama bikin suatu

pelatihan kebencanaan, gunanya untuk mempersiapkan para 

anak muda untuk menghadapi bencana dikemudian hari (sedia

payung sebelum hujan).

Di tanggal 29 Juli 2018, bencana besar melanda pulau Lombok. 

Hati mulai dag dig dug karena pasti bakal banyak relawan yang 

akan turun ke lokasi bencana. Gue pun mulai dilema antara

turun ke bencana atau kuliah, karna waktu itu baru aja masuk ke

semester 5. Seminggu kemudian setelah terjadi gempa besar

kedua di Lombok Utara yang menghancurkan hampir 90% 

bangunan disana, tim kedua (gue dan 4 personil lainnya) 

diberangkatkan. Ini pertama kalinya gue terjun ke lokasi Gempa

Bumi dengan bermodal pengetahuan dan ilmu yang gue punya. 

Sampai di sana, ada rasa takut waktu pertama melihat kondisi

rumah-rumah yang hancur dan rata dengan tanah. Kondisinya

mencekam dan gelap karna semua jaringan listrik padam. Gue

tiba di Mataram sekitar jam 11 malam dan untuk sampai ke pos 

relawan di desa santong memakan waktu 2 sampai 3 jam 

dengan kondisi tanah yang bergelombang, banyak pohon yang 

tumbang dan gelap. Malam itu sama sekali ngga kelihatan

Komandan logistik aksi tanggap gempa Lombok 2018 



gimana kondisi pemukiman warga, hanya beberapa

rumah yang terlihat karena sorotan lampu mobil. 

Mata yang tadinya ngantuk seakan ga mau merem, 

semencekam ini kah kondisi di sini?

Pagi pun tiba, waktu tidur cuma 2 jam karna harus

bantu berjaga. Jam 6 pagi tim sudah mulai briefing

untuk bisa memaksimalkan evakuasi dan 

membantu mereka yang terluka. Tim terbagi

menjadi 4, yaitu tim evakuasi, tim assessment, tim

medis, dan tim dapur umum. Hari pertama, gue

masuk di tim evakuasi. Ada sekitar 10 orang di tim

ini termasuk bang Gaw. Selama 1 minggu gue ikut

evakuasi dan 3 orang korban belum juga 

ditemukan. 

Pos yang didirikan di Desa Santong mulai banyak

relawan dan bantuan yang berdatangan. Tim 

kembali dipecah dan gue harus mengomandani di 

tim logistik. Bukan perkara mudah untuk bisa

mengatur logistik yang jumlahnya ga sedikit dengan

kebutuhan warga yang cukup banyak. Mengatur

dan menghitung logistik yang keluar masuk menjadi

tanggung jawab gue. Berat memang, tapi tetap

harus teliti karna ini pertama kali dipercaya pegang

logistik.

Jadwal distribusi selalu disampaikan saat evaluasi

malam, dan malam itu juga gue harus menyiapkan

stok yang ada, supaya esok paginya team distribusi

sudah bisa membawa ke lokasi pengungsi. Setiap

malam ada 2 sampai 3 kampung data assessment

distribusi disampaikan dengan kebutuhan yang 

berbeda. Saat yang lain istirahat, gue dan tim harus

nyiapin barang buat besok pagi dengan keadaan

penerangan yang kurang, ga sedikit pula yang 

disiapin. 

Bersyukur lokasi pos berada di pinggir pemukiman

warga, jadi pekerjaan kita tidak terganggu dengan

aktifitas warga. Warga di Lombok ramah-ramah

dan kita tidak perlu takut akan keamanan barang

logistik yang ada. Meskipun mereka mengetahui

bahwa ada pos relawan yang menerima barang

logistik untuk korban bencana, mereka tidak

anarkis untuk datang sendiri memaksa minta

bantuan.

Capek ga sih di logistik? Gue pernah kerja di pabrik

dan bagian gudang, pasti tau gimana capeknya

kerja di bagian gudang. Tapi kalau di perusahaan, 

semua barang yang keluar masuk sudah tertata

atau terjadwal dengan rapih, bahkan stok barang

pun sudah terkondisikan. Berbeda saat di lokasi

bencana, dimana luas pos saat itu ga terlalu besar

tapi bantuan yang datang mengalir setiap hari, 

belum lagi permintaan distribusi yang selalu masuk

setiap hari.

Pengalaman berharga di bagian logistik itu ketika

lagi capek-capeknya, barang dateng banyak

ditambah permintaan banyak, dan jumlah personil

kurang. Gue rasa kalo jiwa dan raga belum

diserahkan untuk membantu korban bencana pasti

udah ngeluh dan marah-marah. Balik lagi ke niat

awal, kita dateng ke lokasi bencana harus udah

paham resiko yang kita hadapi. Setiap bagian punya 

resiko masing-masing, belum lagi seringnya gempa

susulan. Di saat seperti itulah kesabaran dan 

ketenangan kita dibutuhkan untuk bisa mengontrol

diri.

Sebulan lebih gue berada di lokasi bencana. Walau

badan terasa remuk tapi hati bahagia dan sampai di 

rumah pun capeknya hilang. Entah apa cuma gue

yang ngerasain kaya gitu atau semua relawan. Ilmu

dan pengalaman yang gue dapatkan di DLT sangat

membantu di lokasi bencana saat itu. Rasanya

bahagia jika jiwa dan raga kita bisa bermanfaat

untuk orang lain yang membutuhkan. 

@Bara_sipengembara



Setengah Relawan

Dimulai sejak awal Juli hingga Desember 2018, tentu untuk

bertualang ke surga Indonesia Timur sana. Daftar keinginan

yang ingin dikunjungi adalah Jogja, Banyuwangi, Bali, 

Lombok, Labuan Bajo, Maluku, hingga Papua. 

Cerita singkat yang sungguh menakjubkan sekaligus

pengalaman yang hingga saat ini tidak akan terlupakan

adalah perjalanan sewaktu di Lombok. Setelah hampir satu

minggu di Lombok, mengunjungi pantai dan bukit-bukitnya

yang luar biasa indahnya. Hal yang tidak bisa dilewati adalah

berkemas setelah berpikir panjang untuk memutuskan

mendaki Gunung Rinjani yang ke(dua)kalinya, dengan tujuan

bayar hutang. Sebab 2 tahun yang lalu saya telah gagal

muncak. Alhasil tuntaslah sudah hutang saya di akhir bulan

Juli 2018 lalu, dengan haru dan bangga berada di Puncak

Gunung terindah di Indonesia ini, Gunung Rinjani Puncak

tertinggi ketiga se-Indonesia setelah Jaya Wijaya (1), Kerinci

(2), dan Gunung Rinjani yang ketiga. 

Waktu itu hari Senin 23 Juli saya mendaki via Sembalun, 

turun via Senaru, jumat 27 Juli 2018. Kemudian berselang

satu harinya, minggu 29 Juli 2018 Lombok diguncang Gempa

Bumi. Di situ saya merasa sangat bersyukur atas kebaikan

Tuhan yang memberi keselamatan pada saya. Juga sangat

sedih, berdukacita atas musibah yang dialami Lombok saat

itu. 

Hampir 3 minggu di Lombok, sambil menunggu situsi tenang

setalah Gempa, sambil berpikir antara "hati mengatakan

tidak untuk meninggalkan Lombok, saya ingin sekali jadi

relawan atau sekedar membantu" sedangkan pikiran harus

berangkat ke Labuan Bajo, Flores NTT. Setelah pergulatan

antara hati dan pikiran, berangkatlah ke Labuan Bajo, via 

darat dan laut. Hampir seminggu lebih saya menetap di 

Labuan Bajo. kemudian dapat kabar yang sangat

mengejutkan, kabar duka datang kembali dari Lombok. Tepat

minggu sore, 5 Agustus 2018 saya baru saja turun dari

berlayar selepas menikmati keindahan Taman Nasional 

Komodo. 

Kali ini hati berkata lain "rasanya tidak bijak, jika terus

melanjutkan perjalanan; sementara Lombok sedang

berduka." yang beberapa waktu lalu keindahan alamnya saya

nikmati. juga orang-orangnya yang ramah dan baik hati

kepada saya. 

Kurang lebih 2 hari untuk mempertimbangkan balik kanan ke

Lombok atau melanjutkan perjalanan ke Tanah Sumba. Saya 

telah kuatkan tekad dengan Bismillah... Berangkat ke

Lombok via laut dan darat, dengan jarak tempuh hingga 30 

jam. 

Pertemuan dengan Sekolah Relawan

Setelah melewati laut, perbukitan Bima - Sumbawa dan laut

lagi, saya tiba di Lombok kembali. Inget betul waktu itu saya

mencari teman yang hendak menjadi relawan Lombok. 

Membuka linimasa Facebook, saya membaca unggahan

seorang teman dari Jogja yang akan berangkat ke Lombok, 

kemudian saya mengomentari bahwa saya sudah berada di 

Lombok dan berminat untuk begabung dengannya. 

Kemudian janjian lah kita di Desa Santong, Kec. Kayangan -

Lombok Utara, salah satu Desa yang paling parah terdampak

Gempa. 

Sebelumnya saya belum pernah sama sekali ikut aksi di 

relawan kebencanaan. Maka ketika pertama kali bergabung

dengan Sekolah Relawan, saya ditugaskan di tim Logistik. 

Satu bulan lebih bergelut dengan hal yang berkaitan dengan

'perut' penyintas Gempa di Lombok. Mulai dari sembako, 

peralatan mandi, peralatan sekolah, hingga pakaian layak

pakai. Pos relawan dan logistik berlokasi di Desa Santong, di 

Kaki Gunung Rinjani dengan suhu udara sangat sejuk dan 

dingin. Pekerjaan tim logistik tidak hanya mengemasi paket-

paket sembako atau semacamnya, kami juga mendata

barang-barang yang masuk dan keluar, serta menyiapkan

barang yang akan didistribukan untuk kemudian dibawa oleh 

tim distribusi ke lokasi penyintas. 



Ada banyak hal positif yang saya dapatkan dari spontanitas, 

salah satunya adalah menjadi relawan di Lombok dan 

Sulawesi Tengah bersama Sekolah Relawan. Ternyata saya

lebih tertantang untuk melakukan hal kebaikan dari pada 

mengikuti ego menjelajahi surga ke Indonesia Timur. 

Walaupun kata hati mengatakan "saya akan kembali

melanjutkan perjalanan ke Indonesia Timur, tapi tidak untuk

saat ini". Itu artinya saya menyadari, serapih apapun jadwal, 

rencana, dan estimasi perjalananmu yang telah kamu susun, 

tidak akan mampu melawan kemauan dari egosentris kata 

hatimu. Hatimu lah yang menuntun dan menunjukkan jalan

ke mana akan bergerak. 

Seumur hidup hingga hari ini, hampir 6 bulan saya telah

melakukan perjalanan paling panjang dalam hidup saya. 

Pengalaman dan pelajaran dari sebuah perjalanan satu

semester yang telah dilalui. Mungkin sudah seharusnya saya

mengapresiasi dari sebuah perjalan panjang saya ini. Juga 

memberi hadiah. "Kamu tahu hadiah apa yang pantas untuk

saya?" Ya, saya pulang dan kemudian belajar lagi, membekali

diri dengan Pendidikan Kebencanaan. Bersama Sekolah

Relawan, saya mengikuti "Disaster Leadership Training 5".

Kemudian hingga saat saya menulis tulisan ini, Maret 2021 

saya masih turut serta aktif membersamai Sekolah Relawan.

Satu bulan lebih saya di logistik, saya pun meminta izin ke

komandan lapangan untuk pindah ke tim lain. Alhamdulillah, 

komandan langsung mengerti dan saya dipindahkan ke tim

distribusi.

Dua bulan lebih menjadi relawan di Lombok adalah

pengelaman yang sangat berharga. Mulai dari fase tanggap

darurat di tim logistik dan distribusi, hingga tim recovery. 

Tidak pernah menyangka bisa terlibat dalam aksi

kerelawanan ini, karena saya pun belum pernah menjadi

relawan di lokasi bencana. Saya melakukannya sambil

belajar, saya menikmatinya, dan saya bisa. Bagi saya, ini

adalah pengalaman yang luar biasa, bukan hanya sekedar

pengalaman baru dan keluarga baru yang saya dapat, 

pelajaran dari orang-orang hebat pun saya lahap dengan

gembira. 

Jadi setengah perjalanan Solo Trip saya dihabiskan untuk aksi

kerelawanan. 

**

Perjalanan memang perlu direncanakan, tetapi nyatanya

spontanitas adalah yang membantumu menemukan jalan

yang jauh dari ekspektasi atau destinasi yang kamu

bayangkan sebelumnya.



“Temen-temen maaf ya, kayanya aku ga jadi ikut ke

Kalimantan deh. Mau ke Lombok aja bareng Sekolah

Relawan”. 

Tak nyaman rasanya pergi liburan tapi saat itu ada gempa di 

Lombok, aku jelaskan alasannya dan rencananya apa saja

malam itu. Tak pernah terbayangkan bahwa liburan yang 

direncanakan hampir satu tahun akan teralihkan. Bayang-

bayang laut biru di Derawan, Kakaban sampai Labuan 

Cermin akhirnya kembali menjadi mimpi. Tak menyangka

bahwa teman-temanku lainnya turut serta. Mas Ain, Fahmi, 

Fatma, Lia pun memilih beralih ke Lombok. Akhirnya malam

itu kami semua membatalkan tiket ke Kalimantan dan 

membeli tiket pergi ke Lombok. 

Kurang lebih 2 (dua) minggu di Lombok, dari merayakan 17 

Agustus, sholat Idul Adha, sampai Qurban. Banyak hal yang 

aku lewati di sana. Banyak pengalaman seru dan baru yang 

dirasakan. Mulai dari anak yang baru tau ada tisu basah, Ialu

ketagihan saat aku mengelapi wajah dan tangan mereka

yang kotor. Dingin dan wangi katanya. 

Lalu ada nenek yg selalu tertawa geli ketika aku bercerita, 

meniru setiap gerakan dalam cerita yg ku bawakan. Sampai-

sampai aku ke lupa harus cerita apa ketika melihat tingkah si

nenek. Seolah-olah Nenek lupa tentang apa yg terjadi di sini. 

Aku senang karna dongeng mampu membuat mereka

tertawa bahagia walau untuk sesaat. 

Belum lagi gempa malam itu kencang sekali. Saking

paniknya, keluar tenda tanpa hijab. Ke toilet harus lengkap

dengan helm. Tidur memakai APD dengan kaki keluar

tenda tanpa ditutup. 

Ada yang tak terlupakan adalah ketika mendongeng di 

salah satu desa. Saat menyanyikan lagu, “Kalau ada

gempa, lin…….” Belum selesai lirik lagu itu dinyanyikan, 

tiba2 ada gempa susulan. Semua berlarian keluar dari

bangunan. Mulut tak berhenti komat kamit, berdoa pada 

Allah semoga menjaga kami semua. Akibatnya gempa itu

merobohkan tiang listrik dan jembatan yang terputus. 

Dentumannya keras sekali. Suasana mencekam dan udara

seperti hujan debu. Tapi yang bikin lucu dan haru, anak-

anak di sana tetap meminta untuk melanjutkan cerita dan 

membuat topi ayam. Mereka sungguh merengek. Padahal

kaki ini sungguh bergetar. Ditambah si Ibu yang berdiri di 

sampingku berkata “kak kalau jembatannya terputus dan 

tidak bisa lewat, km bisa temani Ibu disini”. Mau nangis

tapi ga bisa karna harus tenangin adik-adik disana supaya

lupa dengan apa yang baru saja terjadi. Memeluk usaha

yang paling mungkin dilakukan kala itu. 

Ahh..rasanya ingin menceritakan hari-hari yang aku

lewatin dua minggu di sana. Karna setiap harinya selalu

ada kejadian baru yang bikin deg-degan. Aku merasa

pilihan untuk pergi ke Lombok adalah hal yang tepat. Ah.. 

aku rindu adik-adik, semoga aku bisa kembali lagi dalam

keadaan yang baik-baik saja.

Relawan/ Pendongeng



Subuh ini ibu berpesan, bahwa tidak semua peristiwa harus

saya miliki dan tercatat dengan baik. Begitupun dengan

alasan mengapa saya ada di Desa Santong, Kabupaten

Lombok Utara dua tahun lalu. 

Tiba-tiba tangan mungil itu menarik saya dan memberikan

segenggam buah kersen. 

“Kakak kan suka buah ini, tapi karena kakak gak bisa

manjat, jadi kami berlima ambilkan untuk kakak.” ucap

tangan mungil dari anak-anak yang sering mengintip saya

dibalik pos ronda depan tenda dapur umum. Mereka selalu

menantikan makanan ringan (snack) yang kami sajikan dua

kali sehari.

Pada awalnya kami selalu membagikan snack yang sudah

dikemas rapi dengan plastik, namun saya sadar bahwa

tidak semua orang mempunyai kesadaran mengenai

sampah. Jangan sampai kita membantu orang lain namun

menimbulkan masalah baru. 

Pada akhirnya untuk porsi snack yang banyak, saya

meminta anak-anak itu mengantre dengan membawa

piring. Selain tidak menciptakan sampah, hal ini

mengajarkan anak agar bisa berdisiplin, bersabar, dan 

jujur, serta bisa mengalihkan anggaran belanja bahan

pengemasan menjadi bahan baku. 

Relawan dapur umum

Jika snack yang kami sediakan dalam porsi kecil, saya

memilih lokasi pembagian di dekat keran air, ada kakak

relawan yang mendampingi mereka untuk mencuci tangan, 

setelah itu barulah mereka boleh antre mendapat

makanan. 

Terkadang anak-anak itu mesti diajarkan berkali-kali, 

misalkan ‘mengambil makanan itu harus dengan tangan

yang bersih, bukan memakai tangan yang dianggap bersih’. 

Snack yang disediakan paling sedikit 500 porsi per hari, 

namun jika bahan baku banyak kami bisa sediakan 800-900 

porsi per hari.

Senja dengan berkala, malu untuk berkata. Mengatakan

ada yang pahit dalam manisnya mentega. Punun saya

dalam sepotong kisah roti kepunyaan mereka. Tidak ada

kesalahan dalam air mata, sungguh tidak pernah! 

Biarkanlah ia mengasinkan pipi mereka karena mereka

hanyalah garis perasaan yang tak pernah habis. 

Selanjutnya, biarkan wajah mereka menjadi bahagia meski

mungkin hati mempunyai catatan lain. 

Katanya, “tidak hanya kita yang mencari rumah untuk

pulang, rumah pun menunggu kita untuk datang dan

cintalah yang mempertemukan keduanya.” Seperti saya

dengan Sekolah Relawan.

Cerita hari ini ada sebab kemarin sudah selesai.

Tidak ada kebetulan yang terlalu pagi dan tidak ada

pertemuan yang kebetulan, begitu pula pertemuan saya

dengan mereka semua. Kini, rasanya saya tak mampu

berjalan jauh, jiwa saya serasa tertinggal di sana. Salah satu

tempat yang akan menjadi kerinduan.



Nama saya Ahwan..

Profesi saya guru honorer di salah satu Sekolah Dasar 

sebagai Guru Penjas. Saya tinggal di Senaru, salah satu

daerah wisata atau pintu gerbang menuju Gunung Rinjani. 

Sebuah desa yang sangat ramai, aktivitas tidak mengenal

waktu walaupun letaknya di pelosok, di lereng Gunung

Rinjani. 

Juni 2018 bulan dimana sedang ramai-ramainya para 

pendaki yang berlalu-lalang menuju Gunung Rinjani

ataupun air terjun Sindang Gila. Ratusan pendaki lokal

maupun mancanegara, puluhan hotel dan homestay 

penuh. Seketika berubah drastis, Gempa Lombok pertama

di akhir bulan Juni 2018 dengan kekuatan 6.7 SR, merubah

kesibukan aktivitas di daerah wisata Senaru menjadi tangis 

ribuan warga. Banyaknya wisatawan dan pramuwisata

trekking asal Senaru terjebak di Gunung Rinjani. Evakuasi

berlangsung dramatis, para wisatawan dihimbau

meninggalkan Lombok Utara demi keamanan. Ratusan

tempat tinggal dan usaha hancur dalam sekejap disertai

rasa panik yang menghantui kamu. 

Ratusan gempa susulun mengiringi nafas kami. Satu pekan 

berlangsung dan kami mencoba bertahan dengan

mengharapkan belas kasih dari donatur untuk

mendapatkan makan dan tempat yang layak. Saat itu, saya

memposisikan diri di tengah-tengah warga untuk bantu 

mencari dan mengkoordinir bantuan logistik untuk

tetangga-tetangga saya yang berkisar 200 kepala keluarga. 

Seiring saya mencari donatur untuk warga di kampung 

saya, beberapa teman yang membawa bantuan sembako

juga sering membutuhkan bantuan saya untuk diantarkan

ke rumah kerabatnya yang berada jauh di pelosok lereng

Rinjani sampai ke batas hutan. 

Seminggu berlalu, motor saya tidak bisa istirahat lama. 

Saya selalu memacu motor untuk menjemput dan 

mengantarkan donatur untuk langsung meninjau warga

yang membutuhkan bantuan Sembako. Saya sendiri waktu

itu punya 2 anak, putri pertama saya usia 4.5 tahun dan 

putra saya baru berusia 3 bulan. Di hari pertama gempa, 

mereka saya ungsikan beserta istri ke rumah mertua di 

Santong yang berlokasi sekitar 35km dari pusat gempa. 

Setiap hari saya pergi pagi dan pulang malam Senaru -

Santong untuk bisa membantu warga dan melepas rindu

dengan keluarga kecil saya.

Seminggu kemudian pada hari Minggu awal bulan Juli, 

gempa yang lebih besar datang kembali saat warga akan

menunaikan ibadah shalat Isya. Kepanikan dalam situasi

gelap gulita, teriakan warga, dan suara runtuhan bangunan

membuat suasana begitu mencekam. Saat itu juga, dengan

lampu senter hp saya teriak untuk mengumpulkan warga

ke lokasi yang menurut saya aman, yaitu halaman masjid. 



Perlahan, trauma saya tentang Gempa pun memudar

dengan senyum kemanusiaan mereka. Tidak cukup sampai

bencana Gempa saja, beberapa program kemanusiaan dari

Sekolah Relawan masih berjalan sampai saat ini untuk

Lombok. Dan saya sebagai Relawan Lokal Lombok selalu

siap ketika Sekolah Relawan memanggil..!!

Terima Kasih Sekolah Relawan..

Terima Kasih Orang-Orang Baik Indonesia..

Terima Kasih untuk Lombok.

Semua warga berteriak memanggil anak, saudara, dan 

orang tua mereka. Takbir dan tasbih terdengar di sela 

tangis dalam kepanikan warga. Dan seketika itu juga, saya

baru sadar anak dan istri saya yang jauh di rumah mertua.

Saya pun mulai panik, mencari motor dan langsung berniat

pulang untuk melihat mereka. Semua jaringan hp terputus, 

seketika saya merasa was-was dan penasaran akan pusat

gempa yang terjadi. Saat Jaringan seluler mulai aktif, istri

saya balik menghungi saya, mengabarkan bahwa gempa

yang dirasakan sangatlah besar dan pusatnya dekat dengan

lokasi mereka. Kepanikan pun semakin terasa berat dan 

saya mulai menangis menyebut nama anak-anak saya.

Malam itu saya tidak diizinkan pulang ke rumah mertua, 

karena perjalanan dari Senaru ke Santong melalui banyak

pantai. Saya menangis semalam merindukan anak dan istri, 

tidur di tengah lapangan sepak bola bersama ribuan warga

dan terpisah dengan mereka. Ratusan gempa susulan

dalam semalam kami rasakan waktu itu.

Keesokan harinya sekitar waktu Subuh, saat merasa sudah

mulai normal, saya langsung bergegas untuk pulang

menemui anak dan istri saya. Sepanjang perjalanan terlihat

pemandangan yang sangat mengharukan, warga yang tidur

di pinggir jalan dan ribuan bangunan yang hancur

berantakan.

Setiba di rumah, rasa bersyukur bisa bertemu mereka di 

tengah ribuan warga yang mengungsikan diri di tempat

Lapang. Ada rasa trauma, selama 3 hari saya tidak pernah

keluar/ meninggalkan mereka meski beberapa donatur dan 

teman di pengungsian menghubungi saya untuk kembali

membantu warga. Sampai ketika saya bertemu dengan

relawan dari Sekolah Relawan yaitu Wa Dody, 

membutuhkan bantuan saya untuk menyalurkan bantuan

yang mereka bawa untuk para penyintas. Sekolah Relawan

sangan membantu bagi kami warga Lombok. Saya langsung

dijadikan tim untuk giat kerelawanan mereka selama di 

Lombok.

Saya justru mendapat banyak pelajaran penting dari

Sekolah Relawan. Walaupun pada dasarnya saya adalah

seorang anak pecinta alam, tapi kepedulian mereka

terhadap warga/ penyintas sangatlah jauh dibandingkan

saya yang merupakan warga Lombok sendiri. Tidak hanya

bagaimana kebutuhan Logistik yang mereka berikan, tapi

juga skill dan pembelajaran untuk peduli terhadap sesama

diberikan untuk kami sebagai relawan Lokal. Ada banyak

sekali program dari Sekolah Relawan untuk Lombok, mulai

dari pembangunan Mushola, rumah warga, Huntara, 

permodalan usaha, pelaksanaan Kurban, pendistribusian

sembako, santunan dan yang lainnya. Alhamdulillah saya

bisa ikut untuk melaksanakan program-program tersebut. 

Relawan Lokal Lombok







Potret Aksi Lombok 2018 



Potret Aksi Lombok 2018 



Potret Aksi Lombok 2018 



Potret Aksi Lombok 2018 





Terima kasih, 
telah bersama-sama memahat

semangat baru Lombok yang 
kini tak lagi haru… 







Jl. Sawi No. 1139 Perumnas Depok Utara, Beji, 
Kota Depok, Jawa Barat 16421

Phone: (021) 77805706 
Email: support@sekolahrelawan.com

www.sekolahrelawan.org


