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Kata Pengantar 

Direktur Eksekutif Yayasan PKPA

Alhamdulillah Wasyukurillah, Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat 

Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya buku komik ini. 

Pada Oktober 2018 lalu, Ketika bencana gempa bumi, tsunami dan 

likuifaksi melanda Propinsi Sulawesi Tengah, Yayasan Pusat 

Kajian dan Perlindungan Anak melakukan respon bencana dengan 

mendirikan Child Friendly Space sebagai wadah pemulihan untuk 

kelompok rentan, khususnya anak anak di beberapa titik 

pengungsian di Kota Palu. Selain itu, Yayasan PKPA juga 

mendampingi masyarakat terdampak bencana ini Ketika mereka 

sudah Kembali ke rumah masing masing atau di relokasi ke hunian 

sementara. Saat ini, pendampingan dan pemberdayaan mulai 

dilakukan. Pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan 

mencakup asistensi kepada Sekolah Sekolah di Kota Palu, Sigi 

dan Donggala untuk program Sekolah Ramah Anak berbasis 

Kesiapsiagaan bencana, dan juga penguatan ekonomi untuk 

keluarga rentan. Semua ini dilakukan sebagai misi untuk membangun 

ketangguhan masyarakat dan pemerintah setempat agar dapat 

bangkit dan pulih dari bencana yang terjadi dan siap menghadapi 

semua resiko yang ada di depan.

Melihat respon bencana yang terjadi pada saat itu, Yayasan PKPA 

mencoba memberikan penguatan dan pengetahuan tentang mitigasi 

bencana kepada masyarakat agar bisa dilakukan dari sisi 

pengetahuan modern dan pengetahuan secara tradisi yang 

       diwariskan secara turun temurun yang dikenal dengan 

                 nilai-nilai kearifan lokal. Menggali kembali nilai-nilai 

kearifan lokal khususnya pada masyarakat yang ada di Lembah Kaili, 

memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya masyarakat 

Lembah Kaili sebenarnya sejak dahulu telah memahami, bahwa 

mereka hidup di daerah yang rawan dengan bencana melalui 

pemberian nama tempat atau daerah yang di tempati dengan 

menggunakan bahasa daerah Kaili, yang menggambarkan keadaan 

daerah maupun peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan 

bencana alam pada daerah tersebut.

Berkaitan dengan hal di atas, kami dari Yayasan Pusat Kajian dan 

Perlindungan Anak, merasa perlu membuat suatu cerita bencana 

alam beserta pola antisipasi di lembah kaili sebagai bahan edukasi 

kebencaaan berbasis lokal, mengingat bahwa bencana alam 

di Sulawesi tengah yang sering terjadi berupa Gempa bumi, 

Tsunami, banjir dan likuifaksi sangat perlu di buatkan informasi 

kesiapsiagaan di dalamnya. Olehnya itu, Yayasan Pusat kajian dan 

Perlindungan Anak saat ini telah membuat buku komik kesiapsiagaan 

dari 4 bencana alam di Sulawesi tengah agar kedepan dapat 

dipelajari bersama oleh semua elemen masyarakat terkait. Semoga  

buku komik ini dapat memberikan banyak manfaat terutama pada 

nilai kearifan lokal yang ada di Sulawesi tengah.

Wassalam,

Keumala Dewi

Direktur Eksekutif 

Yayasan PKPA 
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1 XIII

Di suatu pagi di sekolah darurat yang bertempat di huntara 

Tondo, ada dua anak yang semangat menjalani sekolahnya 

sebut saja Bara dan Eori.
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Bara dan Eori merupakan saudara sepupu yang saat ini 
menduduki tingkatan pendidikan kelas 1 SMP darurat 
di huntara Tondo. Mereka berdua merupakan salah satu 
korban bencana alam likuifaksi di balaroa, yang terjadi 
pada bulan September 2018.

Pagi ini mereka menjalani pembelajaran geografi   
mengenai jenis-jenis bencana di sekolah



1 17

Bu Rahma memulai kegiatan pembelajaran, Bu Rahma   
merupakan guru geografi di sekolah darurat di huntara Tondo.

Bu Rahma :  “kemarin ibu memberikan PR kepada kalian untuk  
menuliskan jenis-jenis bencana alam di Sulawesi 
Tengah ya. Siapa saja yang sudah mengerjakan PR?”

Bu Rahma    :  “Riafi Ibu hi nodekei PR ka komiu tujuana metulisi jenis-jenis 

bencaa alam ri Palu Sulawesi Tengah. Ee… semamo kira-kira 

nokaraja PR?”

Terlihat  anak-anak mengangkat tangannya, namun Bara 
tertunduk malu dan tidak mengangkat tangannya. Dia sedang 
berpikir alasan apa yang paling tepat jika nanti ditanya guru.

Eori  : “Kak bara, kakak udah selesaikan tugas dari Bu Rahma 
tentang jenis-jenis bencana?”

Eori : “Toakaku bara, nasolosaimo tugasmu ante Bu Rahma tentang jenis-

jenis bencana?”

Bara  : “Emangnya ada tugas ya?”
Bara  : “Naria tano tugas le?”

Eori  : “Kak, ada lo!” 
Eori : “Naria Le toaka.”

Bara  : “Mungkin Kakak lupa dek.”
Bara : “Toaka nikalingasi miu bara.”

Eori  : “Jadi gimana dong kak?”
Eori : “Jadi, berimba tano toaka?”

Bara : “Sorry dek kak nggak tahu hehehe......”
Bara : “Maaf tueii . . . tuakamu hi lenisanina hehehehe...”
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Bu Rahma : “Bara, kenapa  
    kamu tidak  
    mengerjakan PR.” 
Bu Rahma : “Bara, nakuya komiu 

                          le nokarjaa tugas?”

Bu Rahma : “Kabelona le namala kita mobanta guru, hi tu hi doparia 

  hukuman, ni uli Bu Rahma. Tapi riwatuna tanina rakarajaa ee..

  Ane vesitu kamaimo kita belajar tentang kadea nubancana ri 

  dunia hususnya ri Palu Sulawesi Tengah.

Bu Rahma mulai menyebutkan jenis -
jenis bencana alam khususnya yang 
terjadi pada 28 September 2018 di 
kota Palu.

Bara  : “saya lupa 
  mengerjakan PR, Bu.
   Tadi malam saya ketiduran 
  selepas waktu Isya, Bu.”
Bara : “Nikalingasiku le, Bu. Ribongi yaku 

   natepaturu naupu nosambaya Isya.”

Bu Rahma  : Sebenarnya tidak baik melalaikan   
 tugas PR yang diberikan guru. Ibu 

  tidak akan memberikan sanksi kali 
  ini, namun lain kali dikerjakan ya. 
 Selanjutnya mari kita mempelajari 
 lebih jauh tentang berbagai bencana 

alam yang terjadi di Sulawei Tengah.

Bu Rahma : Berdasarkan jenis bencana 
yang sudah pernah terjadi di Sulawesi 
Tengah, maka terdiri dari banjir, longsor, 

gempa, tsunami dan liquifaksi. Jenis bencana terakhir ini 
yang dirasakan baru dan tidak umum terjadi didaerah lain 
di Indonesia. Kita tahu bencana alam liquifaksi di daerah 
petobo dan balaroa sangat menyisakan trauma dan 
ketakutan bagi kita semua. 
Bu Rahma : “Eva panguli nubasa anu nakajadia ri Palu Sulawesi Tengah hai.

  Movo, longsor, lingu, sunami, ante likuifaksi ri kampu nupetobo 

  ante Balaroa, natekajampuu, natarauma ante nenggea ka kita 

  pura-pura.”

Bara  : Sebenarnya apa yang dimaksud dengan liquifaksi 
  Bu, dan kenapa itu bisa terjadi, Bu?’
Bara : “Kakanana nuapa batuana likuifaksi ante nakuya sampe naka

  jadia vesia  hai?”
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Bu Rahma : “Nah pertanyaan yang bagus dari bara, anak-anak 
ingat pembelajaran kita tempo dulu bahwa setiap 
gempa pasti terjadi likuifaksi walaupun likuifaksi 
atau fenomena alam yang terjadi akibat guncangan 
berupa tanah mencair seperti lumpur ukurannya 
kecil sehingga kehilangan kekuatannya.”

Bu Rahma : “Ya hi soal anu nagaya dako nte  

  Bara. Eee ngana pura-pura, 

  da nitorapa miu kajadia likuifaksi 

  ante gempa bumi, tana Nagoya, 

  eva longsor, tana najadi gege, 

  fesiamo panguli nubasa 

  sampe ri si ruru Tabe “.
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Eori  : “Jadi Bu Kenapa di tanah balaroa dan petobo itu 
  mengalami likuifaksi, dampak kerusakannya sangat 
  besar pak. Rumah rumah hancur, terbawa tanah dan 
  air dan hilang tertimbun ke dalam.” 
Eori : “Jadi Bu, nakua ri tana balaroa ante petobo hai na likuifaksi, 

  apa ngena nadea ka rugi nu masyarakat Bu, banua narogo pura, 

  ni keni nu uve, natetimbu mo, nalodo ri tana.”
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Bu Rahma tersenyum melihat Eori bertanya dengan penuh 
semangat. Lalu Bu Rahma menjelaskan tentang sejarah 
geografis dari Balaroa dan Petobo. 

Bu Rahma :  Pada tahun 1980 pemerintah dan para investor 
 menjadikan beberapa tempat seperti balaroa 
 sebagai area perumahan warga yang dahulunya area 

tersebut merupakan daerah rawa dan merupakan 
 daerah  kebun sagu. Daerah ini juga pada bagian 

tengah rata-rata terdapat endapan berumur masih 
muda, banyak pasir, lumpur yang masih belum 

 terikat, masih gembur. Karena guncangan gempa 
yang sangat kuat, maka kejadian liquifaksi tidak 
terelakan lagi.  

Eori  : Oh... seperti itu ya Bu, jadi apa 
  yang mesti kita lakukan
  ke depannya jika tiba-tiba 
  ada bencana yang serupa terjadi.
Eori : “Oh vesitu Bu, jadi nuapa rakarajaata 

  ane makafa fai bencana (goya) 

  anu nasimbayu?”

Bu Rahma  : Wah murid-murid Ibu sudah 
  pinter-pinter sekarang ya.  
  Ibu bangga sekali dengan kalian. 
  Pada saat ini belum ada kejadian khusus yang 
  membahas tentang mitigasi bencana alam 
  likuifaksi. Namun Ibu perlu menyampaikan 
  informasi penting dengan  mengambil 
  pengalaman dan pelajaran dari peristiwa kemarin.    

 Sebagian besar orang selamat karena berpijak 
  di atas tanah yang keras atau naik ke atas atap  
  atau menggapai benda-benda yang keras namun 
  seharusnya kita tidak membangun rumah 
  di tanah padat atau keras yang tidak beresiko 
  terhadap likuifaksi. Namun yang paling penting 
  adalah mari kita sama sama mengingatkan orang 
  tua kita agar jangan membangun rumah di daerah 
  rawa atau di lokasi berpasir dan memiliki banyak 
  kadar air. Karena kondisi ini tidak baik untuk lokasi 
  perumahan sebagai tempat tinggal.
Bu Rahma : “we . . . . ngana nusikola hi napande puramo ee . . . . yaku nabangga 

  ante komiu pura-pura apa ngena dopa ria kajadia husus anu 

Bu Rahma : “Rimpae 1980 pamarintah 

  ante investor najadika ngapa 

  nu balaroa hai rabanguka 

  tampa nubanua warga. Hai 

  mo hai balaroa dako ringgau

  luna tana hamai hai naria puu 

  nu tabaro ante valea pampa 

  nu warga hamai. Kampu hi 

  muni karebana naria ri 

  tatangana nikafa hamai gege 

  anu nocampuru ante bone, 

  tanah haimo hai sabana goya 

  (lingu ) sayo hia damo naroo, 

  nakajadika likuifaksi domo 

  namala nitola.”
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  notesaka, nocaritaka mitigasi, lingu, ante 

  likuifaksi, tapi yaku guru hi mangulika ka komiu  

  pura-pura kajadia anu baru-baru hi rapajadi contoh 

  ka kita pura. Santongo tona nasalama apa geira 

  nonturo ri tana nakaa ante nempene ri vavo nuata.  

  Nokengge nisi kayu anu nakaa, vesiamo hai kita hi nemo 

  sampe membangu banua ri vavo nutana anu ledo 

  noresiko, anu muni naria likuifaksi. Sampe vesiamo 

  panguli nubasa aga itu ranga domo membangu ritana 

  anu nakaa nadea uve noili, apa ngena kondisi hi le 

  nabelo rapombangu banua anu rapeari ntona.”

Bara  : “Baik Bu Guru, pembelajaran dan penjelasan 
  yang sangat mudah dipahami. Kami jadi tahu 
  bagaimana mengantisipasi jika tiba-tiba ada 
  bencana yang serupa.”
Bara : “Iye Bu guru. Panoto ante jarita hai 

  nagampam puu. Sangana ranga 

  najadi ni sani kami ane baraimpia 

  makajadia fai bencana alam.

Eori  : Terima kasih Bu, bentar saya 
  beritahu ibu saya soal ini agar 
  bisa melakukan penyelamatan 
  diri ketika menghadapi 
  situasi bencana 
  liquifaksi. Dan semoga 
  kita semua terhindar 
  dari bencana alam.  

Eori : “Tarimakasih Bu. Ngena kuulika tinaku supaya berimba 

  cara ngena ane maria bencana likuifaksi. Mudah-mudahan 

  kita pura-pura hi makafao dako rib ala.” 

Bu Rahma  : Amin ya robbal alamin. 
Bu Rahma : “Aamiin.. yaa Robbal ‘aalamin.”

Tanpa terasa waktu menunjukkan jam istirahat semua siswa di 
sekolah dipersilahkan istirahat.

Bu Rahma :  semuanya silakan istirahat, gunakan waktu yang 
  ada dan selalu memberi dan membagikan 
  pengetahuan hari ini agar dapat diketahui oleh  

 semuanya orang.
Bu Rahma : “Kamai puramo kita maistirahat ragunaka waktu naria ante 

  mosipopatora mosibagi kapandea eo hi supaya ngena 

  rasanita pura-pura.”
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Bencana Alam 
      BANJIR

Penulis : Fifin
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Sulawesi tengah adalah negeri yang indah, yang dipandang 
dunia sebagai negeri lima dimensi. Sulawesi tengah terdiri dari 
pegunungan, lautan, daratan, sungai, danau, dan masyarakat 
adatnya. Begitupun salah satunya adalah Desa Bangga 
di Kabuapten Donggala. Desa Bangga adalah Desa yang 
letaknya hampir di ujung, didominasi oleh daerah perbukitan 
dataran tinggi. Perbukitan terhampar luas dengan hijaunya 
pertanian jagung penduduk. Pendapatan utama masyarakat 
didominasi dari sektor pertanian palawija, dan tanaman muda 
sayur sayuran dan buah buahan. Dibawah desa ada aliran 
sungai yang besar yang airnya dipergunakan untuk mengairi 
pertanian masyarakat.
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Di sebuah keluarga yang sederhana, lahir dua orang anak yang 
lucu Aida dan Hilman, keluarga itu gemar bercocok tanam 
di kebun. Saat matahari mulai terbit, Hilman bersama 
keluarganya pergi ke kebun, untuk melakukan aktifitas 
bercocok tanam. Hari ini penuh dengan semangat Hilman dan 
Aida bersemangat untuk membantu orang tuanya di kebun, 
namun langit kelihatan begitu mendung, namun sang Ayah 
tetap memacu gerobak sapinya untuk menuju ke kebun. 
Setelah sampai di kebun, Ayah membawa sapi pergi makan 
di padang rumput, sedangkan Hilman dan Aida mengikuti 
Ibunya memetik rica.
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Tiba siang hari, merekapun berkumpul 
di pondok untuk makan bersama, namun 
tiba-tiba hujan deras turun.  Hujan tak 
kunjung reda sementara matahari 
sudah masuk keperaduan untuk memasuki 
malam, merekapun segera pulang ke rumah 
dengan gerobak sapinya.  
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Di perjalanan Aida melihat air sungai mulai meluap, 
hal itu membuatnya waspada akan terjadinya 
banjir apabila hujan tak kunjung reda.
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Ayah  : “Emang isi dalam tas siaga itu apa semua Nak.
Tomana : “Ri tas nu siaga hai nuapa pura isina?”

Aida  : “dokumen penting, bekal makanan dan minuman 
   yang bisa tahan lama atau tidak muda basi, HP, 
   pakaian, uang, atau kotak P3K.”
Aida : “Hi papa riara nutas hi sura-sura na ponting, baku, panginua, 

    anu nantaha sae le nafai, eva hp, pakea, doi, ante tampa P3K.”

Membayangkan air sungaii yang meluap, sesampainya di rumah 
Hilman mengajak adiknya Aida untuk mengambil tas siaga.

Ayah  : “Kalian mau kemana na, ko buru-buru?”
Tomana : “Hau riumba komiu le? Eva nompari-mpari?

Aida  : “Mau ambil tas siaga Pak.”
Aida : “Mangala tas siaga le.”

Ibu  : “Buat apa nak?”
Ibu : “Nakuya, nak?”

Hilman  : “Untuk persiapan mengungsi nanti bila banjir.”
Hilman : “Masiap mamimo hau melinja ane mamovo.”

Aida : “Ia Bu, lagian hujan tak kunjung reda dari tadi siang, 
   air sungai juga udah mulai meluap.
Aida : “Ya mama, hi nu uda eva ledo metaa dako pangane eona, 

      uventasi muni eva memponemo.

Hilman : Ia Pak, Buk. Karena kata kakak dari PKPA di sekolah, 
   kita tetap siaga untuk menghadapi bencana, selalu 
   mempersiapkan tas siaga agar ketika mengungsi 
   nanti kita tidak perlu khawatir.

Hilman : “Ya papa, apa niuli 

     tuaka dako ri KPA hai 

       ri posikola kita hi 

     ngena matetap 

     mosiaga riara 

     mesintomuka nu abala 

     sangana, mempaka 

     siap tas siaga, supaya 

     kita ngena mengungsi 

     ledo makuya-kuya.
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Malam itu setelah makan malam dan diskusi tentang tas siaga 
dengan bapak dan ibuk, Hilman dan Aida tidur seperti biasa. 
Namun pada tengah malam, terdengar suara warga berteriak,
“Banjir sudah naik ayo mengungsi”,
“Movo nemponemo, kamaimo kita haumo melinja.”

Bergegas Ayah dan Ibu membangunkan Hilman dan Aida yang 
masih terlelap tidur. 
“Ayo bangun, bangun Hilman, Aida, sudah terjadi banjir besar, 
kita harus pergi mengungsi ke daerah yang aman.” sela Ayah.
“ Pembangumo.. pembangumo, hi vaimo movo mbaso, kamaimo haumo 

mempesayo kampu na ama. Le nasae vesia, hai geira hau masiap manggeni 

tas siaga pade tomana hai nanggeni japina hau nelinja ( nongungsi ).”
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Mereka pun bersiap siap untuk pergi mengungsi 
dengan membawa tas siaga, dan sang Ayah juga 
membawa sapinya untuk pergi mengungsi.
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Sedangkan di kampung sebelah warga berteriak, “longsor longsor”, 
Niepe ri ngatantanina naria suara nongare “longsor..longsor..”

Hilman pun berkata “Oia aku ingat lagi kata kata dari kaka PKPA,
bahwa kita tidak boleh membangun rumah di pinggir sungai dan 
tebing. Kita tidak boleh menebang pohon di sekitaran tebing, 
lalu jangan membuat kolam di sekitaran tebing, karena itu akan 
memicu terjadinya longsor”. 
Hilman hai nanguli nitoraku panguli kakak dako ri PKPA, kita hi lemamala mombangu 

banua ri bivintasi, le mamala me tompo kayu sambara, no movie kolam ri bivi nu tana 

nagege. Haimo hai sabakana tana nalongsor. 

Ayah pun menjawab, “Ayah baru tahu Nak. Wah, kamu 
pintar sekali.”
Tuaka dako ri PKPA nanguli komiu warga masyarakat, rasanimiu 

muni totona tampa pomparesa ante riumba toto nu tampa 

naaman. Oke bos!
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Aida juga menjelaskan 
“Pak, buk,  Kakak PKPA juga 
kasih tahu bahwa kita harus 
mengenal situasi di lingkungan 
kita agar kita tau, di mana jalur 
evakuasi dan dimana titik 
kumpul yang aman.” 

aman. Jangan khawatirkan tempat tinggal yang saat ini sedang 
dilanda banjir. Semoga cobaan ini cepat berakhir dan kita bisa 
kembali ke rumah kita. Saya minta bapak-bapak membantu 
mendirikan tenda-tenda untuk tempat tinggal sementara, 
dan mendirikan dapur umum. Para ibu-ibu bersama ibu kepala 
desa akan menyiapkan dapur umum bagi kita. 

Mohon memperhatikan para anak-anak kita
dan lansia agar tetap di tempat 
pengungsian sampai kita benar benar 
memastikan banjir sudah reda. 
Para orang tua, orang muda dan ibu-
ibu bahu membahu menyiapkan 
semua keperluan selama 
di pengungsian. 

Lalu Ayah berkata “Baik, kalau begitu kita harus berjalan 
mengikuti jalur evakuasi yang sudah ada di desa kita agar 
kita berada ditempat yang aman. 

Sesampai di tempat pengungsian, mereka melihat warga 
sudah berkumpul sambil mendengarkan arahan dari Pak 
Kepala Desa. Beliau menyampaikan bahwa “Bapak-bapak 
dan ibu-ibu saat ini kita sudah mengungsi ditempat yang 
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Dan anak-anak bermain-main di daerah yang aman.
Tiga hari berselang, situasi sudah menunjukkan aman, 
keluarga Hilman dan para wargapun kembali turun 
ke perkampungan. 

Sesampainya di sana, mereka dan warga mulai memberishkan 
rumah rumah mereka dari sisa banjir. Terlihat di sekeliling, bahwa 
seluruh warga mulai sibuk dengan tugas mereka masing-masing.

Seminggu kemudian mereka kembali beraktifitas seperti  
biasanya, Hilman dan keluarganya kembali ke kebun sembari 
melanjutkan pekerjaan untuk membersikan kebun mereka dari 
sisa banjir waktu itu.
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Bencana Alam
TSUNAMI

Penulis : Pricilia
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Talise adalah daerah pusat kota di Palu, hamparan pantai yang 
indah menambah kemolekan Talise. Perumahan yang padat 
penduduk di pinggir jalan selalu memberikan tawaran makanan 
khas tradisional Palu yang dijajakan disepanjang jalan. Pada saat 
pagi hari kita akan melihat masyarakat berendam di pantai 
sebagai salah satu aktifitas terapi pagi hari. Dan sore hari kita 
akan melihat pemandangann masyarakat duduk di tepi pantai 
menikmati matahari sore pulang ke peraduan diikuti hempasan 
ombak di tepi pantai.



1 55

Pagi itu seorang nelayan yang bernama Bapak Abdullah baru 
menepikan perahu sepulang dari mencari ikan di laut. Angin 
sejuk berhembus, menerpa pinggiran pantai, tampak dari jauh, 
Beberapa nelayan selesai memancing dan akan pulang. 
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Sembari melangkahkan kaki ke rumah Pak Abdullah 
bertemu dengan anaknya Yojo, 
“Papa tau, tadi saya habis dari sekolah, ada pelatihan 
tentang siaga tsunami, Pa!”
“Papa nisani miu pangane notingguli dako ri posikola naria 

pelatihan tentang Siaga Tsunami, Pa!”

“Oh,, Jadi apa 
yang kau pelajari 
tentang itu nak?”
“Oh… jadi nuapa nipo-

lajarimu nak?”

jalur evakuasi, titik kumpul, dan kode tanda bahaya dari alam.

“Jadi begitu ceritanya papa, jadi pulang ini kita harus siapkan 
memang itu tas siaga, taruh memang makanan, minuman, 
obat obatan , senter dan surat surat penting papa.!” 
Ujar Yojo kepada Papanya.
“Fesiamo hai nubasa papa, jadi motingguli hi 

rasiapkan puramo kandea rapeposua ri tas, 

pakuli, uve rainu, sentere ante surat-surat 

penting papa!“ panguli Yojo katomana

“Oh iya nak, harus dikasih taukan 
tetangga juga begitu itu”
“Oh iyo nak . . . . tapi papa nemo rakalingasi 

sampesuvuta pura-pura raulika muni eee”

Sepanjang jalan Yojo 
bercerita tentang
apa saja yang dia 
mengerti  dari 
pelatihan tersebut, 
tentang tas siaga, 
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“Baru itu pa, ternyata ada juga tanda tanda bahaya 
di sekitarnya kitorang ini dan pa, kalau papa liat ayam, 
kucing, anjing sudah lari, atau sudah tidak ada berarti ada hal 
buruk yang mau terjadi pa”
“Naliu hai papa, naria muni tanda-tanda bahaya ri sekitar kita hi tana papa.. 

ane rapeinta miu manu, taveve, asu, nengovamo ante domoria , tandana hai 

maria ngena kajadia le nabelo pak.” 

“Oh iya, astaga, berarti harus kita perhatikan 
itu juga nak”.
“Oh iya astaga raperhatikan muni tu hai hai pak.”
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Ke esokan harinya, Yojo bersama keluarga baru saja 
selesai sarapan, tiba tiba gempa bergucang. Semua orang 
berhamburan ke luar rumah. Keluarga Yojo pun ikut 
keluar dari rumah. Tak lama gempa pun berhenti. Nampak 
hewan hewan bergerak menjauhi pantai. Tanpa berfikir lama 
Papa Yojo mengambil tas siaga, dan mengajak Yojo dan Mama 
Yojo serta tetangga untuk pergi meninggalkan lokasi  menuju 
ke tempat yang lebih tinggi.

Selang 15 menit nampak kemudian dari kejauhan 
terlihat gulungan ombat tinggi mendekati 
bibir pantai dan menghantam lokasi 
perumahan masyarakat.

Suasana gaduh terdengar dari sana sini untuk 
menyelamatkan diri, para anak anak dan 
perempuan banyak yang menangis karena 
tidak bisa menyelematkan harta benda yang 
ada di dalam rumah. Papa Yojo terdiam dan hanya 
menatap jauh ke arah rumah dan lautan. 

Keluarga Yojo dan masyarakat lain berjalan beriringan 
menuju jalur evakuasi yang sudah dipasang oleh pemerintah 
untuk menuju tempat aman.
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Setelah sampai di titik kumpul, para orang tua baik laki-laki 
dan perempuan menyibukan diri untuk mendirikan tenda ala 
kadarnya, dan ibuk buk mencoba membuka tas bawaan dari 
rumah untuk memastikan ada makanan yang mereka bawa 
sebagai pengganjal perut sebelum bantuan datang. Tidak 
berselang lama ada orang orang datang berseragam 
melakukan pendataan, memastikan bahwa orang orang 
yang berada di titik kumpul dalam posisi aman. Menjelang sore 
hari ada bantuan yang datang berupa tenda, makanan dan 
obat obatan.
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Menjelang malam keluarga Yojo berkumpul 
di salah satu tenda beserta dengan 2 keluarga 
lain yang terdampak bencana. 
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Papa Yojo bertanya pada Yojo “Nak, apakah yang terjadi tadi 
benar benar Tsunami, apakah Yojo tahu apa itu tsunami. 
Papa yojo nekutana anana. “Naka nu nakajadia pangane hai, itumo itu niulika 

sunami? he yojo nuapa sunami hai?” 

Lalu Yojo menjawab “Benar papa, ini adalah tsunami. Menurut 
Kakak dari PKPA Tsunami adalah gelombang air besar yang
diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti 
gempa bumi. Gangguan ini membentuk 
gelombang yang menyebar ke segala 

arah dengan kecepatan gelombang yang besar. Awalnya 
gelombang tersebut memiliki kekuatan kecil sehingga tidak 
terasa di laut lepas, tetapi kekuatannya membesar saat 
mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang 
menghantam daratan, tetapi bentuk yang lebih umum adalah 
naiknya permukaan air secara tiba-tiba. 

Kenaikan permukaan 
air bisa mencapai 15 - 30 
meter, menyebabkan 
kerusakan dan korban 
jiwa yang besar”. Ungkap 
Yojo pada papanya. 
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yojo nanguli, “nakana papa, hi mo hi sunami. Panguli tuaka dako ri KPA … 

batuana tsunami hai balumba nu tasi mbaso anu nakajadika dako riarah tasi eva 

lingu, ganggua hi nakajadika muni balumba nakamburaka pemposona pade 

nambasompu ranga. Pade padepa balumba hai nanggeni suara nakode – nakava ri 

uluna najadi nambaso – anu nakaheraka warga sunami hai nompaka rusa banguna 

nempene uve hauri bivintasi kira-kira ukurana 15-30 meter. Niposabakana nadea 

tona namate.” niuli yojo katomana.

Sambil tersenyum Papa Yojo berkata “wah sudah semakin pintar 

anak papa ini, harus lebih banyak belajar kita nak, dan harus selalu 

bersabahat dengan alam dengan cara menjaga dan melestarikan 

alam. Terima kasih Nak, sudah mengingatkan untuk mempersiapkan 

segala sesuatunya. Mudah-mudahan kondisi ini berangsur-angsur   

  akan semakin membaik, sehingga kita semua dapat kembali 

    ke pemukiman untuk memperbaiki kerusakan rumah kita.”
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Desa Gunung Kidul adalah desa yang sangat sejuk dan asri. 
Desa ini berada di bawah kaki gunung Merapi yang terlihat 
gagah menjulang tinggi jika dilihat dari pemukiman penduduk. 
Setiap pagi terlihat aktifitas masyarakat berangkat kesawah, 
dan ke kebun untuk mengolah lahan persawahan dengan 
tanaman padi dan lahan perkebunan yang ditanami dengan 
berbagai tanaman.

Ketika sedang asik bermain, salah seorang anak  bernama 
tole berteriak pada teman-temannya  untuk berpamitan 
pulang lebih dulu karena harus membantu ibunya di rumah.

Tole : wooiii... teman-teman, saya pulang 
            duluan eeee....
Tole : Woiiiii……   roaku pura-pura yaku  

                   mo kaulumo  mo tinggali ee..

Teman : Iyo...
Ngana : iyo…..
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Tole hanya tinggal bersama ibunya, dan  ibunya yang merupakan 
seorang orangtua tunggal yang berjuang  memenuhi kebutuhan 
hidup mereka hanya dengan berjualan kue getuk dan tiwol 
kililing di desa. 

Pagi itu seperti biasa Ibu Tole membawa tampah dan bakul yang 
berisi kue getuk dan tiwol untuk dijajakan keliling kampung. 

Sambil berjalan dari dapur ke 
depan rumah Ibu tole berkata 
kepada si Tole.

Ibu  : “Tole pagi ini ibu akan 
  ber keliling desa untuk  

 jualan, ibu dibantu untuk  
 menjemurkan ubi yang 

  sudah ibu potong potong  
 tadi di dapur ya”. 

Tina : “Tole padondo hi hau mokalili  

 mogade ri kampu-kampu, pade  

 tinaku rabantu mempoai kasubi  

 anu ni pudu pudumori avu hai.”

Tole : “Baik buk, nanti Tole jemur
  ubi-ubi itu ke tempat  

 penjemuran. Tapi nanti Tole  
 pamit untuk pergi main ke  
 sawah menangkap ikan  
 ya buk. Kan besoh hari  
 libur tidak ke sekolah.”

Tole : “Iyo tinaku, jamu yaku tole hi mem-

poai kasubi ritampana bade yaku 

hau mompasabi momore hau ri 

kalavata mosoko bau eee.”

Baru selesai kedunya berbicara, tiba tiba terasa getaran 
yang membuat Tole jatuh ke lantai. Begitupun ibuk yang tadi 
hendak mengikat bakul tiwul ke tubuhnya terjatuh dan 
terduduk juga di lantai. Terlihat Tole dan ibunya mulai panik, 
dan tole mulai menangis.

Tole : Buk, tolong Tole buk. Tole mau muntah, pusing dan  
 kaki Tole lemes buk. Ini kok rumah kita goyang,   
 ada apa ya buk.

Tole : Tinaku tulangi mai yaku, yaku eva melua, noridi puramo kadeku,  

 ante banua hi noridi munimo, kajadia nuapa hi tinaku.

Di luar rumah terdengar teriakan dan suara hiruk pikuk  
masyarakat berlarian. Terdengar anak anak menangis, dan 
para ibu-ibu memanggil anaknya. Terdengar Bapak Wanto 
dan Bapak Sugeng tetangga rumah ibu Tole berteriak,  
“Gempa, gempa.  Ini pasti karena gunung merapi akan 
meletus. Ayo kita semua harus segera mengungsi ketempat 
yang aman.”
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Ri sambaliku nabanua ni epa suara anu nongare todea hau nangova,  

ngana natumangi ante tina nangana nongare anana. Niepe muni 

toma wanto ante toma sugeng sampe suvu tina tole nongare, 

“goya-goya” hi nisabana dako rib ulu naapu hai mepogumo, 

kamai kita pura hau melinja ri tampa anu na ama..

Dengan diselimuti rasa takut dan khawatir akhirnya 
masyarakat desa mulai berlarian untuk menyelamatkan diri 
sambil terus berteriak untuk memberi tahu masyrakat lainnya..

Masyarakat : “Lari...lari...Selamatkan diri kalian, gunung merapi akan meletus.”
Kupu na kumpu  : “Nangovo-ngovo ala masalama dako ri pepogu bulu naapu hai.”
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Di tengah kepanikan 
tersebut, Tole ingat 
pesan yang dia 
peroleh dari Kakak 
Pendamping PKPA 
ketika memberikan 
pelajaran mitigasi 
bencana sambil 
bermain di lapangan 
“Jika terjadi bencana, 
jangan lansgung 
panik, segera 
selamatkan dokumen 
penting, dan siapkan 
perlengkapan 
untuk Tindakan 
penyelamatan”. 
Seketika itu juga 
hilang rasa takut si 
Tole dan bergegas 

mengemas dokumen - dokumen penting ke dalam tasnya, dan 
tak lupa pula iya mengisi senter, radio, lilin obat-obatan dan 
bahan makanan siap saji.

Ibu Tole yang mendengar jeritan gunung akan Meletus, 
seketika itu menghampiri Tole untuk bersama sama 
menyelamatkan diri bersama dengan penduduk yang lain 
menuju tempat yang aman.

Ibu : “Tole,  ayo cepat nak...     
kita harus mangungsi sekarang...”

Tina : “Tole, kamaimo masalisa na kita hi rapaka 

             salisa hau melinja hi tuhi.”

Tole : “Tenang bu, ibu jangan panik.”
Tole   : “Paka belo tinaku.”
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  gemuruh, tercium bau belerang dari kejauhan, dan ter- 
 lihat titik api di puncak gunungnya atau pun perubahan  
 warna kawah di sekitar gunung bu.” (sambil mencoba 

  menenangkan ibunya)
Tole : “Tinaku paka belo ruru bulu hi dopa mepogu, ane bulu hi mepogumo 

  maria ngena tendara dekeina….tinaku. Biasa ngena ni epeta uve 

  namovo… ni engata nu soa bolerang dako kavoana, pade ni peinta vai  

 titi nuapa ri Kalanga nubulu hai.” ( pangali itole katinana ala le masesa  

 le magado)

Ibu  : “Kok kamu pinter lee, tau dari mana kamu..Ayo kita pergi  
 sekarang.. cepat le..”

Tina  : “Beranga  itole nacaleda gaga leee…… ante sema pangi samu,  

   kamaimo kita haumo, pakasalilsa le.”

Karena menuruti kata ibunya akhirnya Tole dan ibunya pun   
mengikuti masyarakat lainnya untuk mengamankan diri 
menuju ke kantor desa, sesampainya di sana terlihat 
masyrakat sudah berkumpul. Karena melihat masyarakat 
desa yang sudah panik. Pak kades pun mencoba menenangkan 
warganya dan menyampaikan informasi terkait peristiwa 
gempa tadi kepada seluruh masyarakat

Ibu : “Bagaimana ibu tidak panik, gunung ini 
akan meletus.

Tina : “Berimba lamasesa, bulu hi eva aga mepogumo.”

   Tole :  “Ibu tenang dulu,  gunung ini  
      belum akan meletus.. kalau

       gunung ini akan meletus dia
       akan memberikan tanda bu.
       Seperti terdengar suara 
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Pak Kades : “Tenang..tenang... bapak ibu, memang benar 
gempa itu karena aktivitas gunung merapi, tapi itu bukan 
bertanda bahwa gunung akan meletus, tadi saya mendapatkan 
informasi dari BMKG kalau gunung kita ini dalam status waspada. 
Itu bertanda bahwa kita masih bisa beraktivitas seperti  biasa 
namun harus tetap waspada dan mengenali 
tanda-tanda gunung  ketika  akan erupsi. 
Ketika nantinya terjadi letusan gunung, 

maka aka nada tanda kentongan yang dibunyikan agar 
masyarakat segera melakukan penyelamatan diri. Bapak-
bapak dan ibuk ibuk tidak usah panik, tapi lakukan usaha 
penyelamatan diri dengan mengikuti jalur 
evakuasi yang ada di desa kita. 
Perhatikan para lansia dan anak-anak 
    agar kita dapat menyelematkan 
       mereka dengan baik.  
         Karena situasi gunung 
       dalam keadaan waspada, maka 
      sekarang kembali ke rumah masing 
       dan selalu memperhatikan 
       himbauan dari petugas setempat.
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Kepala desa : ne magado…….. paka sana pekiri.tina-tinaku ante tuamaku, 

mema nakana ranga nu lingu hai nisabakana anu nosinjeloka 

ante bulu naapu. Pade-padepa ledo hai tu hai nosabaka bulu 

napogu, pangena hai yaku nangepe kareba dako ri BMKG ane 

bulu kita hi mebogu ngena, kita mepakajaga. Haimo hai tendana 

dama mala kita mekarajae eva biasana, tapi ranga kita kana 

mejaga-jaga ante rasanita tanda nu bulu hai ane ngena 

 mepugumo, pakajaga ngena ane mepogumo bulu hai, maria 

ngena eva nukantonga ra pepe pogu, ala todea manjani supaya 

ranga geira mo pari-pari mbau masalama kano, toma ante tinaku 

domo magado gaga ranga, kamaimo kita manggeni karota 

 hau ri jalur evakuasi anu naria ri kampu niboto. Kamai kita pura-

 pura mo manggita totua anu nagura ntotomo ante ngana-ngana, 

geira hai kana rapaka salamata mabelo-belo. Apa ngena bulu 

hai nariamo tandana mepogu, vesiamo hai bara mamalamo kita 

mo tinggali hau ri  banuata ante kana membaepa kareba-kareba 

dako potugas ri kampu.

Akhirnya semua masyarakat desa pun kembali 
ke rumah masing-masing. tole dan ibunya pun 
kembali ke rumah sambil berbincang kecil.

Tole  : “Itu kan Bu, apa Tole bilang.. gunungnya belum 
   akan meletus kan.”
Tole  : “Hai tinaku, nuapa niuliku bulu hai 

    dopa ne pogu”

Ibu  : “Hehehe...oh ya le.. memangnya kamu tau tau dari mana?”
Tina   : “He he he oh ya le.. ni sanimu dako riumba?”

Tole  : “Dari kakak-kakak PKPA.”
Tole   : “Dako ri tuaka PKPA”

Tole  : “Itu loh bu, kakak-kakak yang tempo hari biasa main   
    sama kami di lapangan, kakak itu bukan hanya ngajak  

     kami main, tapi mereka juga mengajarkan kami  
    bagaiman mengenali tanda-tanda gunung akan 
    meletus agar kami bisa mempersiapkan diri dan bisa 
    selamat dari bahaya.”
Tole   : “iyanu tinaku, tuaka-tuaka sayo hiya, nabiasa nomore ante kami ritana    

                  lapa, tuaka hai ledo aga nanguli kakami nomore. Tapi geira hai ranga 
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                  nopangajari kami hi berimba carana membangisani nu tanda-tanda

                  bulu mepogu supaya kami hi mempaka belo penturomkami ante 

                  masalama dako ri abala.

Ibu   : “Oh gitu... sekarang ibu juga jadi tau tanda-tanda gunung 
   akan meletus. Dan itu berkat Kakak PKPA.”
Tina    : “Oh vesia le…… yaku hi tinamu-nangisani munimo tanda-tanda bulu 

                  mepogu anu vesia hai berkat tuaka PKPA.”

Tole   : Loh.. Kok berkat Kakak-kakak PKPA sih..?? 
   kan tole yang ajarin ibu.
Tole   : “Io………. Kok gara-gara tuaka dako ri PKPA leee? 

       Kan itole nopangajari tinaku.”

Ibu     : “Iya..iya.. berkat tole, anak ibuk yang guanteng 
     dan lucu.”
Tina    : “Iyo..iyo…..gara-garabtole, anakku nalucu ante nagaya.”

Tole  : “Hehehehe... Gitu dong baru cocok.”
Tole   : “He he he he vesito dong padenacoco.. heiiiii..nongiri pojomo 

        pade geira notinggali hau ri banua!!!”

Sambil tertawa merekan pun kembali kerumah....!!!

Akhirnya ibu tole pun paham sebelum gunung meletus dia 
akan memberikan tanda-tanda agar kita bisa mengurangi 
resiko bencananya.. Karena bencana alam tidak bisa bisa di 
hindari tapi bisa di siasati...
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