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Laporan Situasi #1
Banjir dan Longsor Kabupaten Purworejo
Dukungan Tanggap Darurat Kepada Warga Terdampak Banjir dan Longsor di Kecamatan Kaligesing,
Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Negara
Indonesia
Lokasi Tanggap Desa Kaligono dan
Darurat
Purbowono, Kecamatan
Kaligesing
Laporan
YAKKUM
Dipersiapkan
oleh

Jenis Laporan
Nomor Laporan

Laporan Situasi
#1

Tanggal Pelaporan

20 Juni 2016

Sorotan
Hujan yang turun sejak hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 dan dilanjutkan dengan hujan deras sejak
siang di hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 mengakibatkan banjir disertai longsor di beberapa tempat di
Kabupaten Kulon Progo dan Purworejo. Sampai saat ini korban meninggal mencapai 47 orang dan 15
orang masih belum ditemukan. Banjir dan longsor dengan korban jiwa terbanyak terjadi di
Kabupaten Purworejo. Tim SAR bersama dengan BPBD, TNI / POLRI, LSM bersama dengan
masyarakat, masih akan terus melakukan pencarian selama kurang lebih 7 hari ke depan (24 Juni
2016) terutama di Desa Caok dan Desa Donorati, sekaligus melakukan pernaikan akses jalan yang
sebelumnya tertutup.
BPBD Purworejo sudah memulai koordinasi pada tanggal 19 Juni 2016 pagi dengan melibatkan
beberapa unsur terkait dan juga BPBD dari wilayah lain yang proses evakuasi serta pencarian korban.
Saat ini penduduk hanya dievakuasi di desa terdekat. Dukungan kepada kelompok rentan juga
diberikan dengan memperhatikan kebutuhan mereka serta menempatkan anak, ibu hamil dan lansia
di tempat yang lebih aman.
Walau di beberapa tempat masih terlihat sawah yang tergenang, namun sebagian masyarakat sudah
mulai melakukan pembersihan di rumah dan lingkungan mereka
Beberapa tempat di Kabupaten Purworejo memang merupakan daerah yang tanah labil.
Masyarakat mencatat longsor terakhir terjadi pada tahun 2013. Oleh karena itu, masyarakat perlu
terus diingatkan akan pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan agar ke depan risiko bencana bisa
diminimalkan
Kebutuhan mendesak:





Air bersih
Sembako
Hygiene kits/Family kits

Respon YEU
Tim YEU bersama PRY berangkat hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 yang terdiri dari 5 orang untuk
melakukan kajian cepat di Kecamatan Kali Gesing di Desa Kali Gono dan Purbowono dengan melihat
kondisi dan kebutuhan kelompok rentan dan sistem kesiapsiagaan di Kabupaten Purworejo.
Masyarakat rentan yang ditemui (1 orang penderita paraplegi/lumpuh dan 3 orang lansia) berada
dalam keadaan aman: tempat tinggal tidak terdampak longsor dan kebutuhan logistik masih
mencukupi. Hanya sejak tanggal 18 Juni 2016, listrik di beberapa tempat masih padam. Tim
memastikan masyarakat di sekitar kelompok rentan memperhatikan kelompok rentan dan segera
dievakuasi ke tempat yang lebih aman jika terjadi hujan berkepanjangan.
Tim juga mengunjungi GKJ Jenar yang juga tergenang banjir sebelumnya, namun tanggal 19 Juni 2016
telah dilakukan kerja bakti untuk membersihkan. Namun di lingkungan sekitar gereja, banyak sumur
yang terkontaminasi dan beras rusak karena terendam banjir. GKJ dan masyarakat melakukan gotong
royong untuk membersihkan lingkungan dan air bersih dan beras segera didistribuskan
Tim juga berkoordinasi dengan BPBD Purworejo untuk mendorong perhatian kepada kelompok
rentan. BPBD Purworejo sudah melakukan penguatan kesiapsiagaan melalui program Sekolah Siaga
Bencana (SSB) dan Desa Tanggap Bencana (Destana).
Rencana ke depan
1. Ikut dalam rapat koordinasi di BPBD Purworejo untuk mendorong pemenuhan kebutuhan
dan hak dasar kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas
2. Pemberian data kelompok rentan terutama penyandang disabilitas kepada BPBD Purworejo,
TAGANA dan steakeholder terkait agar dapat dipantau bersama.
3. Identifikasi dukungan sembako bagi masyarakat terdampak dengan berkoordinasi dengan
Dinas Sosial
4. YEU berkoordinasi dengan YAKKUM untuk memperkuat rencana kesiapsiagaan masyarakat
dan relawan dengan meningkatkan kesadaran pentingnya perhatian terhadap kelompok
rentan pada forum PRB desa termasuk rencana evakuasinya
Jejaring dan Koordinasi
1. BPBD Kabupaten Purworejo
2. Gereja Kristen Jawa Jenar
3. Gereja Kristen Indonesia
4. Jaringan HFI
Rekening Donasi:
Mandiri a.n. Yakkum Emergency Unit
No. rekening 1370005099425
Swift Code: BMRIIDJA
Lampiran :

Akses menuju rumah kelompok rentan yang
licin dan rawan longsor susulan
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