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Siklon ini terbentuk di atas lautan luas
yang umumnya mempunyai suhu
permukaan air laut hangat, lebih dari 26.5
°C. Angin kencang yang berputar di dekat
pusatnya mempunyai kecepatan angin
lebih dari 63 km/jam. Hal ini menyebabkan
Sumba Timur mengalami bencana alam
yang cukup besar,  banjir bandang yang
disebabkan oleh hujan badai berhari-hari,
angin besar yang memporak-porandakan
rumah-rumah kayu dan pohon-pohon
besar dan beberapa dampak lainnya.
Secara sosial, ekonomi, kesehatan semua
terdampak. 

Seroja,
Tidak seindah namanya Siklon tropis Seroja yang terjadi di Nusa

Tenggara Timur (NTT) di awal April 2021
penyebab badai dengan kekuatan besar
dan cuaca ekstrem, mengakibatkan
gelombang tinggi di Samudra Hindia
Selatan NTT dengan ketinggian lebih dari
enam meter.



Dampak
Bencana

Siklon Tropis Seroja
menimbulkan beberapa

dampak

Jembatan roboh

5 Unit

Bendungan Jebol

1 Sistem

Sawah tidak terairi air dari
saluran irigasi

1.440 Ha

Mengungsi karena hunian yang
rusak atau hilang

7.212 Jiwa

Terdampak

7 Fasum

Hunian Roboh dan Rusak

5.000 Unit



Seroja banyak merobohkan
rumah-rumah warga. Bahkan

menyapunya hingga hilang
tidak berbekas. Namun dari
kejadian ini tidak memakan

korban jiwa. 

Rumah di kanan kiri sungai Kambaniru
yang meluap juga tidak sedikit yang
tergenang oleh air, hingga hari ke 3-4
air baru mulai surut dan pemilik rumah
harus membersihkan lumpur yang
mengendap di dalam rumah. 



Sungai Kambaniru yang berhulu di Taman Nasional
Wanggameti meluap sehingga bendungannya
jebol. Sungai ini memiliki panjang 118 km mengaliri
34 desa dan 8 kelurahan di 9 kecamatan; 
Kecamatan Kota Waingapu, Kambera, Pandawai,
Mapambuhang, Tabundung, Katala Hamu Lingu,
Pinu Pahar, Nggaha Ori Angu, dan Matawai La
Pawu. Luas daerah aliran Sungai Kambaniru adalah
seluas 111.000 Ha. 

DIharapkan akhir tahun 2021, bendungan
Kambaniru sudah dapat berfungsi kembali, karena
bendungan ini menjadi sumber utama irigasi
lahan-lahan pertanian di Waingapu. 



Orang-orang tua, anak-anak, ibu-ibu menyusui,
bapak-bapak, semua warga yang rumahnya
masih terendam air atau rumahnya roboh karena
adanya bencana ini mengungsi di tempat-
tempat yang aman. Bangunan sekolah, kantor
desa atau rumah kolega yang aman dijadikan
tempat-tempat berlindung untuk sementara.  

Bantuan berupa selimut, makanan siap makan,
sembako juga pakaian layak pakai didistribusikan
ke tempat-tempat pengungsian sementara oleh
tim cepat tanggap Seroja dari posko-posko yang
terbentuk. Rumah Kambera adalah salah satu
posko darurat dalam bencana Seroja yang
menjadi pusat aktivitas relawan.
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#actforNTT

Dengan semangat untuk membantu sesama, 
 bersama dengan kelompok relawan dari Sumba dan
luar Sumba. Dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu
maupun kontribusi yang lain.

Tim Kawan Baik Indonesia dan Fair Future
Foundation di Bali juga membuka pintu donasi
dalam bentuk rupiah maupun barang. Diantaranya
sembako, pakaian, selimut, obat-obatan, masker dan
kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Sebagian yang
mengirimkan dalam bentuk barang dikumpulkan
dan dikirimkan ke Sumba dengan menggunakan
truk. 

Tim di Sumba mengorganisir bantuan yang diterima
di posko Rumah Kambera untuk dapat
didistribusikan kepada korban bencana yang
membutuhkan. 



PENGUMPULAN DATA
Data ini dikumpulkan untuk kebutuhan distribusi
bantuan, dilakukan oleh tim relawan yang
kemudian disajikan dalam bentuk peta online.

PENGUMPULAN DONASI DANA DAN BARANG
Dilakukan di Bali dan di Sumba secara langsung,
untuk yang berupa dana, dibelanjakan langsung di
lapangan sesuai dengan kebutuhan yang
mendesak

PEMERIKSAAN KESEHATAN
Dilakukan di posko-posko darurat dan beberapa desa
terdampak, bantuan tenaga medis berasal tim Fair
Future Foundation,  relawan dari Universitas Kedokteran
Udayana dan dokter Aldo Anapaku, seorang dokter yang
bertugas di Sumba Timur

DISTRIBUSI BANTUAN
Dilakukan oleh tim relawan baik melalui posko
maupun secara langsung kepada masyarakat
yang terdampak.

TRAUMA HEALING
Anak-anak adalah korban bencana dengan angka
yang cukup banyak, tim relawan mengambil aksi
trauma healing untuk mengurangi trauma pada
anak-anak.

DISTRIBUSI TANDON DAN AIR BERSIH
Kegiatan ini dilakukan berkolaborasi dengan
mitra di lapangan. Distribusi ini adalah respon dari
perkembangan data tentang kebutuhan air
bersih pasca bencana

Aksi di Lapangan



Pengumpulan data
Database terkait kebencanaan divisualkan
melalui peta yang dapat diakses bersama,
di bit.ly/petatanggapbencanasumbatimur
atau 
melalui website
rumahkambera.org/tanggapbencana

Data ini berasal dari koordinasi antar
posko, termasuk juga aktivitas penyaluran
yang dilakukan dari Posko relawan
#RumahKambera. 

Data ini disusun, dikumpulkan dan dibuat
oleh para relawan data di Posko Rumah
Kambera, didukung dan dibackup dari tim
@kawanbaikindonesia dan
@fairfuturefoundation



Aktivitas psiko edukasi

11 Kegiatan

Pemeriksaan gratis

10 Desa

Tercatat batas administrasi
desanya

155 Desa

Sedot air, pembersihan rumah
dan fasum

11 Bantuan

Kerusakan fasilitas umum

5 Fasum

Akses air bersih

30 Titik

Pos Tanggap Bencana

21 Posko

Penyaluran bantuan logistik

226 Lokasi

Bantuan huntara

5 Titik



Data yang telah diintegrasikan ke dalam peta juga
disampaikan kepada Kantor BPBD Sumba Timur untuk
menjadi data bersama. 

Melalui data bersama ini diharapkan adanya respon
yang cepat dan tepat sasaran untuk distribusi bantuan
sesuai dengan kebutuhan. Peta dan data ini terus
diperbaharui oleh Yayasan Kawan Baik Indonesia. 

Data posko darurat memiliki peranan penting agar
pendistribusian bantuan tidak tumpang tindih dan
berulang, dengan demikian juga untuk para donatur
bisa menapaki sepak terjang aktifitas tiap posko dan
dapat lebih mudah memprioritaskan konsentrasi
bantuan.



Pengumpulan
donasi dana
dan barang
Donasi dari berbagai kota, baik perorangan maupun
lembaga berhasil dikumpulkan melalui satu pintu
Kawan Baik Berbagi, di Bali. Pengumpulan donasi ini
berupa logistik, sembako, pakaian layak pakai,
peralatan kesehatan, obat-obatan, genset dan
beberapa perlengkapan lainnya. Donasi yang
terkumpul dikirim ke Sumba Timur melalui truk via
kapal Egon.  Secara keseluruhan pengiriman donasi
sebanyak empat kali. 



Pengiriman dari Bali
Sembako:  beras, minyak, makanan instan,
minuman, makanan dalam kaleng, gula, teh,
kopi, pasta, mie, kacang hijau, dll 

01

02 Perlengkapan anak-anak dan bayi: susu anak-anak
dan bayi, pampers, makanan bayi, baju bayi,
perlengkapan mandi bayi, tissue basah, mainan
anak anak dan bayi, pakaian baru dan pakaian
layak pakai

03 Perlengkapan kebersihan: sabun, shampo, pasta
gigi, sabun cuci pakaian, sabun cuci tangan,
disinfektan

04 Perlengkapan medis dan obat-obatan

05 Perlengkapan makan minum dan dapur umum 

06 Perlengkapan kedaruratan: pelbet, terpal, jas
hujan, sepatu boot

07 Pakaian layak pakai dewasa

Beberapa jenis bantuan yang terkumpul di basecamp Kawan
Baik Indonesia di Bali yang dikirimkan ke Sumba dengan
menggunakan truk melalui jalan darat dan laut, diantaranya: 

08 Genset



Beras
Tepung Terigu
MIe dan pasta
Minyak Goreng
Makanan ringan
Bumbu dan makanan kaleng
Gula, teh Kopi
Minuman dalam kemasan

930
2

34
22
4
3
6
14
 

Kg
Kardus 
Kardus 

Pack 
Kardus 
Kardus 
Kardus 
Kardus 

Makanan1.

Alat tulis untuk anak-anak
Baju dan perlengkapan bayi
Bubur bayi
Mainan Anak
Susu anak dan bayi
Popok Bayi

1
1

44
4
25
6

Kardus
Kardus

Pack
Kardus
Kardus
Kardus

Perlengkapan
bayi dan anak

2.

Jenis Barang Jumlah SatuanKelompokNo.

Donasi dalam bentuk barang

Dalam waktu kurang lebih 1 bulan, donasi dalam bentuk barang yang tercatat di daftar donasi
adalah sebagai berikut: 



Nazava Water Filter
Peralatan dapur
Sandal jepit
Sepatu
Tas
Pakaian
Handuk dan Selimut

19
1
1
2
2

55
6

Unit
Kardus
Kardus
Kardus
Kardus
Kardus
Kardus

Perlengkapan
Umum 

3.

Obat-obatan 5 KardusMedis 4.

Jenis Barang Jumlah SatuanKelompokNo.

Perlengkapan mandi
Perlengkapan kebersihan
Sabun cuci pakaian
Pembalut wanita

4
1
1
3
 

Kardus
Kardus
Kardus
Kardus

Perlengkapan
kebersihan 

5.

*catatan: dikirimkan dalam 4 kali pengiriman secara bertahap



Pemeriksaan
Kesehatan



Kegiatan pemeriksaan
kesehatan dilakukan di
berbagai lokasi terdampak
banjir. Kegiatan ini didukung
oleh para relawan, tenaga
kesehatan dari beberapa
faskes di Sumba TImur dan 
 bantuan tenaga medis dari
Udayana. Semua memiliki
tugas dan fungsi masing-
masing sesuai dengan
pembagian tugas sebelum
kegiatan. 



gatal-gatal kulit, karena air yang tergenang
beberapa hari di beberapa titik 
batuk pilek karena cuaca yang dingin
berhari-hari disebabkan oleh hujan dan angin
yang dingin 
diare, karena beberapa titik pengungsian
tidak memiliki sanitasi yang cukup baik
untuk warga, selain itu juga makanan yang
masih sangat terbatas karena hanya
mendapatkan bantuan makanan siap saji
tekanan darah tinggi, hal ini paling banyak
dijumpai di kalangan usia tua, dimungkinkan
karena pola hidup atau juga dapat
disebabkan oleh stress atau dalam kondisi
tertekan di kondisi banjir dan harus
mengungsi serta hilangnya harta benda yang
dimiliki. 

Keluhan terbanyak dari pasien yang datang di
pos-pos pemeriksaan kesehatan diantaranya: 

Obat-obatan yang diberikan kepada pasien
disesuaikan dengan keluhan dan gejala, sesuai
dengan dosisnya. Diharapkan semua warga
menjadi lebih sehat dikemudian hari. 



6 April - Posko Pengungsian SMPN 4
Mauliru 
12 April - Desa Kabanda, Kec. Ngadu Ngala 
16 April - Desa Kiritana
17 April - Desa Kabanda, Kec. Ngadu Ngala 
17 April - Desa Pinduhurani, Kec.
Tabundung 
17 April - Nggongi - Katundu dan kampung
Nggoti
18 April - Wulla Waijelu
24 April - Karawatu, Mauliru 
24 April - Padakarambua, Maulumbi 
17 Mei - Kampung Laihobu, Kananggar

Beberapa kegiatan pemeriksaan kesehatan
yang tercatat oleh tim relawan bersama
tenaga medis lainnya selama pasca bencana
siklon Seroja diantaranya: 

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Di Rumah Kambera, hingga saat ini juga masih
tersedia obat-obatan yang dapat diakses secara
gratis untuk warga yang membutuhkan
dengan catatan resep dari dokter. 



Trauma Healing

Penanganan trauma healing pasca bencana
menjadi salah satu bentuk layanan psikososial
yang seharusnya ada pada korban bencana.
Pada korban bencana alam, layanan trauma
healing lebih difokuskan dengan terapi
psikososial yang akan menbantu korban agar
mampu melanjutkan hidupnya. 

Kawan-kawan relawan banyak mengunjungi
lokasi-lokasi terdampak bencana dengan
menyapa kelompok anak-anak disana. Trauma
Healing dilakukan bersama anak-anak dengan
melakukan berbagai kegiatan, diantaranya
bermain bersama, menggambar, bernyanyi,
bercerita dan makan bersama. 



Salah satu tujuan dari trauma healing ini adalah untuk menurunkan tingkat kecemasan dan mengembalikan kondisi
emosional anak-anak pasca bencana



Distribusi
tandon
dan air
bersih

Air adalah kebutuhan utama, untuk
keperluan dapur, cuci, kakus dan

sebagainya. Adanya banjir menyebabkan
sumur-sumur warga terisi dengan
lumpur, jebolnya bendungan juga

menyebabkan aliran irigasi tidak terisi. 



Bantuan tandon ini terkumpul di posko
Rumah Kambera dan akan didistribusikan
sesuai dengan titik yang membutuhkan
namun tetap dengan  survey supaya lebih
tepat sasaran.

Untuk tandon-tandon ini akan diisi secara
berkala dengan menggunakan air tangki
berbayar kerja sama dengan dinas PU
untuk armadanya dan dari komunitas lain
berkontribusi untuk biaya operasionalnya. 

Hasil dari pendataan tim rewalan di
lapangan, telah terdistribusi 24 unit
tandon air dengan set alas besi yang
dilengkapi dengan kran-kran air.



Distribusi Bantuan

Jumlah distribusi bantuan yang
tercatat  melalui peta data yang
dihimpun oleh tim relawan

226 

22
Sebanyak 22 kecamatan
dijangkau oleh tim relawan
dalam proses pendistribusian
bantuan



Tidak jarang distribusi
bantuan dilakukan di lokasi

darurat, seperti di tepi
jalan, karena akses yang

cukup sulit untuk
dijangkau.





Paket Bantuan

01
Paket sembako : beras, gula, minyak,
teh, kopi, sabun, pasta gigi,
detergen, mie instan dll

02
Paket pakaian layak : dewasa laki-
laki, dewasa perempuan, remaja
perempuan, paket anak-anak 5-10
tahun, paket pakaian anak-anak 2-5
tahun

03
Paket bayi dan balita :  susu,
makanan bayi, pampers dan baju
layak pakai

Kawan-kawan relawan di Rumah Kambera telah mengemas
donasi kedalam paket-paket, dan akan membawa paket

bantuan ini sesuai dengan data yang diserahkan dan telah
terverifikasi oleh pemangku pemerintah setempat. 



Sekar Kawung
7.9%

Perorangan
23.7%

Fair Future 
68.4%

Pengelolaan Donasi

Donasi FFF: Rp. 115,877,325
.Donasi Personal: Rp. 40,149,526
Donasi Sekar Kawung: Rp. 13,350,000

Dana yang diterima oleh Yayasan Kawan
Baik Indonesia dari lembaga donor
maupun personal yang menitipkan donasi
melalui rekening YKBI, dimulai dari tanggal
5 April hingga 6 Mei 2021, berjumlah Rp.
169,376,851,-  dengan rincian sebagai
berikut: 

1.
2.
3.

Yang kemudian dana ini dibelanjakan di
Bali dan Sumba untuk beberapa keperluan
pokok dan mendesak, termasuk
didalamnya obat-obatan sesuai dengan
permintaan kawan dokter yang terjun
langsung di lapangan untuk membantu
korban bencana. 





Kebutuhan Medis dan obat-obatan
Susu Bayi
Perlengkapan - Bayi dan Anak
Perlengkapan - Wanita
Perlengkapan - Umum
Tandon 2200 lt dan instalasinya
Transport
Alat Tulis Kantor
Operasional #ActforNTT
Biaya Packing

Rp 32,272,700
Rp 6,638,400
Rp 10,133,400

Rp 10,984,484
Rp 53,675,030

Rp 14,121,750
Rp 15,782,600

Rp 682,000
Rp 23,671,487

Rp 1,415,000

Rp 169,376,851

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

Berikut adalah rincian pengeluaran dana sesuai dengan kebutuhan di lapangan dengan
proporsi terbesar adalah untuk pembelanjaan perlengkapan umum. Perlengkapan umum
disini masuk di dalamnya pembelanjaan genset untuk tambahan sumber listrik di posko
dan dikemudian hari juga dapat dimanfaatkan untuk kedaruratan yang lain. Perlengkapan
umum seperti perlengkapan dapur umum, pelbet, terpal dan beberapa kebutuhan umum
lainnya. 

Selain dari pembelanjaan hasil pengumpulan donasi ini, didapatkan juga donasi dalam
bentuk barang yang dikumpulkan di Rumah Sanur Creative Hub. Dalam proses
pengirimannya bertahap dengan menggunakan truk sebanyak empat kali keberangkatan,
hanya saja khusus untuk obat-obatan dengan kebutuhan mendesak dikirimkan melalui
cargo pesawat. 



Berikut adalah kawan yang turut
berkontribusi dalam kegiatan ini:

 
Penanggung jawab  - Nofi Kristanti Nduru

Penggalian donasi - Ayu Setia & Annisa
Yuniar

Website dan database - Gogon, Cai Tanya, &
Yehosafat

Manajer keuangan - Niluh Paramashanti
Donatur dan pendukung kami - Fair Future

Foundation
Rekan kami dari Organisasi Mitra -

Alexandre Wettstein & Elisa Wettstein
 

Rekan-rekan kami dari Komunitas Lokal - Dr.
Aldo Anapaku, Kornelis Ndapakamang,

Primus Lede, Elthon Halawulang, Relawan
Sumba, Kumpul Tangan, Charis Sumba & tim

Ahli Medis dari Kupang

KAWAN BAIK INDONESIA FOUNDATION
Rumah Sanur, Jalan Danau Poso 51A - 
Banjar Semawang, Sanur, 
Kec. Denpasar Selatan - 80228 
Denpasar, Bali - Indonesia
https://kawanbaikindonesia.org/
info@kawanbaikindonesia.org

Project Report can be reached here:

Ucapan Terimakasih


