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A. Analisa situasi 

Deskripsi Bencana 

Tsunami di Selat Sunda menghantan pesisir pantai di Provinsi Banten dan Lampung 

pada Sabtu malam tanggal 22 Desember 2018. Wilayah pesisr tersebut merupakan daerah 

wisata ataupun wilayah perikanan tradisional. Tsunami memaksa lebih dari 40.000 orang 

meninggalkan rumah mereka. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 

ribuan rumah dan hotel rusak berat, jembatan tersapu air dan jalanan penuh dengan ruing 

dan rongsokan yang terbawa oleh air. Diperkirakan banyak korban jiwa karena wilayah 

tersebut sedang dipadati wisatawan yang sedang menikmati libur panjang.  

BNPB melaporkan 426 orang meninggal, 23 masih dinyatakan hilang, 7.206 luka-

luka dan 40.386 mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Kebanyakan pengungsi tinggal di 

rumah kerabat mereka di desa yang tidak terkena tsunami. Kami tidak menemukan 

pengungsi menginap di tenda. Pengungsi kembali ke desa mereka dan memeriksa 

reruntuhan rumah pada pagi dan siang hari, kemudian kembali ke wilayah pengusngsian 

pada sore dan malam hari.  

Tsunami menerjang pada Sabtu malam tanpa ada peringatan sebelumnya. Pihak 

berwenang mengingatkan masih meningkatnya aktivitas gunung api Anak Krakatau (status 



level 3) yg menyebabkan gelombang tsunami. Tsunami diduga disebabkan adanya 

longsoran lereng gunung api di bawah permukaan air laut saat terjadinya erupsi.  

 

Analisa dan Rencana Skenario  

Analisa kebutuhan dilakukan segera setelah bencana. Informasi awal berdasarkan 

survei di daerah bencana, analisa laporan dari instansi terkait, update data dari BNPD dan 

BPBD, serta informasi dari media menentukan tindak lanjut yang akan diambil pada fase 

pemulihan. 

- Dukungan Psikososial  

Pemantauan awal tampak warga masih tampak trauma. Banyak warga yang 

kehilangan keluarga dan barang-barang mereka, rumah hancur dan harus meninggalkan 

desa mereka. Diperlukan dukungan psikososial terutama pada anak-anak. 

- Kesehatan 

Pemantauan awal dan data sekonder menunjukkan bahwa tsunami memberi dampak 

yang besar terhadap derajat kesehatan warga. Fasilitas kesehatan rusak ataupun tidak dapat 

difungsikan atau harus dikosongkan karena dekat dengan pesisir, tinggal di rumah 

pengungsian menyebabkan mudahnya penularan penyakit. Banyak warga yang terserang 

penyakit saluran napas akut, demam, nyeri otot, luka-luka, penyakit kulit, dan lain-lain.  

Posko evakuasi dapat berupa mesjid, rumah kerabat di desa lain, maupun villa di bukit. 

Tenda biasanya berfungsi sebagai dapur umum dan beberapa rumah sakit lapangan. 

Layanan kesehatan bergerak (pintu ke pintu, desa ke desa) sepertinya paling 

memungkinkan untuk menjangkau pengungsi. Puskesmas (Layanan kesehatan di 

kecamatan milik pemerintah) di wilayah yang tidak terdampak langsung, berubah menjadi 

posko kesehatan untuk pelayanan kesehatan dan menerima pasien rujukan dari layanan 

kesehatan bergerak bila ada yang perlu penanganan lanjutan. 

 

B. Rencana Operasional  

Dukungan layanan kesehatan dan psikososial  

Analisis kebutuhan:Warga masih tampak trauma. Banyak yang kehilangan keluarga, harta 

dan rumah mereka. Dukungan psikososial terutama pada anak-anak sangat dibutuhkan. 



Masalah lain adalah sulitnya menjangkau layanan kesehatan karena akses yang jauh dan 

fasilitas kesehatan yang rusak maupun tidak dapat difungsikan akibat tsunami. Oleh karena 

itu, warga yang memiliki masalah kesehatan dapat menikmati layanan kesehatan di Posko 

Kesehatan terdekat atau melalui layanan kesehatan bergerak. 

 

 

Kegiatan 

1. Hari 1, 24 Desember 2018 

Tim AMDA menyiapkan seluruh perlengkapan yang diperlukan. Logistik berupa 

alat-alat medis, pakaian tim, serta perlengkapan pribadi. 

Pukul 13.00 berangkat dari Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Penerbangan 

dari Makassar ke Jakarta selama 2,5 jam. Di Jakarta, kami membeli obat-obatan kemudian 

dibawa ke Posko AMDA di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. 

Jakarta ke Carita ditempuh selama 4 jam perjalanan dengan mobil.  

`  

AMDA Team just arrived in Jakarta Airport 

2. Hari 2, 25 Desember 2018 

Kami memulai kegiatan pukul 08.00. Kami melakukan survei ke wilayah terdampak 

yaitu kecamatan Sumur (Desa Sumur, Tamanjaya, Cigerondong), 6 jam dari Carita. 

Wilayah pesisir rata tersapu air, pasar tradisional, hotel, penginapan dan rumah hancur. 

Perahu dan Bagang (bangunan penangkapan ikan tradisional) terhempas ke daratan. 

Beberapa jembatan sedang diperbaiki. Warga kembali ke pesisir untuk mengambil harta 



benda mereka yang masih dapat diselamatkan.  Mereka berencana kembali pada sore hari 

ke wilayah pengungsian. Pada perjalanan pulang ke Posko AMDA, kami terjebak 

kemacetan panjang di satu-satunya jalan alternatif. Kami tiba di Posko pada pukul 22.00.   

  

    

 

Dr. Hisbullah dan dr. Arya di Pasar Tradisional Sumur yang hancur. Pasar ini berada di tepi 
pantai.  

  

 

 

Tim AMDA mengunjungi Puskesmas Sumur. Terdapat satu orang dokter melayani pasien pada 
hari ke-2 pasca tsunami. Hanya beberapa pasien yang datang pada hari tersebut.  

 

3. Hari 3, 26 Desember 2018 



Hari ketiga dimulai di wilayah Tanjung Lesung dan pemeriksaan kesehatan pada 10 

pasien di Kampung Nelayan Desa Camara dan Desa Sumur. Donasi paket makanan untuk 

100 orang di wilayah tersebut.  

 

 

Dr. Hisbullah di Desa Sumur  
 

 

Tim AMDA melakukan pemeriksaan kesehatan di Kampung Nelayan, Desa Camara dan Desa 
Sumur  

 

 

Tim AMDA di Kampung Nelayan 



 

Salah satu wilayah yang hancur di Tanjung Lesung  

 

4. Hari 4, 27 Desember 2018 

Berangkat ke Kota Cilegon untuk membeli makanan yang akan dibagikan kepada 

warga yang mengungsi. Perjalanan dari Carita ke Cilegon selama 2 jam dengan mobil.  

 

 

Sore hari, Mr. Yutaro Kamikura tiba Carita. Selanjutnya tim mengunjungi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Pandeglang yang merupakan koordinator Klaster Kesehatan untuk mendapatkan 

informasi dan pemetaan kesehatan pada bencana tsunami ini. 

 

TIM AMDA di Kantor Klaster Kesehatan 



 

Tim AMDA berdiskusi mengenai peta bencana 

 

 

Tim AMDA di Kantor Klaster Kesehatan 

 

5. Hari 5, 28 Desember 2018 

Pada pagi hari, tim melakukan survei ke Posko pengungsi Villa Darmono. Menurut 

penanggung jawab posko, terdapat 200 keluarga disana, namun pada saat survei hanya 

terdapat beberapa orang tua, anak-anak dan bayi. Dukungan psikologis diperlukan karena 

mereka tampak masih trauma dengan tsunami.  

 



 

 

Dukungan Psikologis kepada pengungsi di Villa Darmono 

 

Pada Sore hari kami tim mendistribusikan makanan kepada warga di sepanjang perjalanan 

di Desa Tanjung Jaya dan Desa Sumur. 

 

 



 

Survei dan donasi makanan di desa Tanjung Jaya dan  desa Sumur 

 

 

 

Wilayah pesisir desa Sumur yang hancur diterjang tsunami 

 

Mr. Yutaro Kamikura di pesisir Desa Sumur 

6. Day 6, 29 Desember 2018 



Pukul 09:00 Tim menuju ke Kota Cilegon. Kami membeli 100 paket barang-barang ( berisi 

gula, biskuit, kopi, teh, sabun, pasta gigi, sikat gigi, ikan kaleng, minyak goreng), 

beras, mi instan, roti, makanan bayi, kelambu bayi.  

Pukul 7 malam tim tiba kembali di Carita.  

 

Paket AMDA relief packs 

7. Hari 7, 30 Desember 2018 

Pada pagi hari, kami mengumpulkan informasi melalui saluran telepon dan grup Whatsapp 

Kluster Kesehatan. 

Pada siang hari, tim berangkat ke Desa Sukajadi. Dukungan psikologis serta berbagi cerita 

bagaimana kondisi saat tsunami menerjang.  

Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap 34 pasien termasuk bayi dan anak-anak. 

Dukungan psikosoial juga diberikan kepada anak-anak.  

AMDA membagikan paket dan makanan kepada 50 keluarga dan 200 orang disana. Home-

visit ke rumah salah satu warga yang mengalami luka di kaki.  

 

Mr. Yutaro Kamikura listen to their stories 



 
Medical checkup in Sukajadi Village, Carita 

 

 
 

 
AMDA membagikan kelambu untuk bayi 

 

 
Mr. Syahruna melakukan perawatan luka pada pasien dengan luka di kaki (Home-visit di desa 

Sukajadi) 



 

8. Hari 8, 31 Desember 2018 

Tim menuju ke Puskesmas Panimbang karena memrlukan tambahan tim medis, namun 

setelah tiba disana, sudah tim medis tambahan sudah mencukupi. Tim kemudian 

bergerak ke Desa Cikadu.  

Klinik Cikadu : tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan, tetapi untuk tempat istirahat 

bagi tim kesehatan dari Rumak Sakit Lapangan BPBD.  

Rumah Sakit Lapangan BPBD Hospital di Cikadu : Satu orang dokter berjaga shift selama 

24 jam. Tim AMDA melakukan pemeriksaan kesehatan pada 4 orang sewaktu tim 

medis rumah sakit lapangan sedang beristirahat. 

 
Medical checkup at BPBD Hospital Field in Cikadu Village 

 

Pada perjalanan pulang (sekitar pukul 19.00), kami menemukan sebuah mesjid yang 

dijadikan posko pengungsian.  

Mesjid di Desa Sidamukti: sekitar 400 orang mengungsi ke tempat ini. Kami melakukan 

pemeriksaan kesehatan kepada 30 pasien dewasa, anak-anak maupun bayi dengan 

demam, infeksi saluran napas, batuk, mialgia, luka-luka, dan lain-lain).  

 
Mosque in Sidamukti Village at night 



 
 

Pemeriksaan kesehatan pada posko pengungsian di Mesjid di Desa Sidamukti 
 

9. Hari 9, 1 January 2019 

Puskesmas Carita tutup dan beberapa pasien ke hotel tempat tim menginap. Tim AMDA 

melakukan pemeriksan kesehatan kepada 7 pasien (batuk, mialgia, nyeri lutut, dan 

lain-lain).  

Tim membagikan 50 paket makanan kepada staf hotel yang merupakan warga terdampak 

tsunami.  

Pada sore hari, tim bernagkat ke Desa Susukan. Sekitar 1.000 orang mengungsi ke wilayah 

tersebut. Tim menbagikan 400 roti, makanan bayi, pembalut, beras. Biskuit dan 

susu sebagai hadiah tahun baru kepada anak-anak.  

 
Salah satu rumah yang dijadikan posko pengungsian di desa Susukan. Tiga atau empat keluarga 

tidur di ruang tamu pada malam hari. 



 
Dukungan psikososial pada anak-anak oleh tim di desa Susukan 

 

Pada malam hari (pukul 21.00) : Check-out dari Kluster Kesehatan serta donasi obat-obatan 

melalui kluster kesehatan untuk dibagikan kepada unit pelayanan kesehatan yang 

memerlukan.  

 
Donasi obat dari AMDA Indonesia kepada Klaster Kesehatan 

 

 
Tim AMDA check-out dari Klaster Kesehatan 

 

Selanjutnya tim menuju ke Jakarta 

 



10. Hari 10, 2 Januari 2019 

Ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta kemudian terbang ke Makassar. 

Makan malam bersama Chairman of AMDA Indonesia, Professor Husni Tanra. 

 
TIM AMDA bersama Chairman of AMDA Indonesia 

 

 


