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UNITED OF NOTHING terbentuk pada 2004. Perhatikan kata “ter” sebelum kata “bentuk”. Ya, #UN terbentuk, bukan dibentuk.
#UN adalah sekumpulan teman-teman yang sama-sama merasa peduli pada manusia dan kemanusiaan. Siapa saja bisa datang dan pergi. 
Kegiatan nyata #UN yang pertama adalah Tanggap Darurat Bencana Gempa Yogyakarta 2006 lalu. 

Humanism has no limit.

From nothing to something.

Have fun, donate!!!



20101026
17.42 terjadi awanpanas besar selama 33 menit
18.00 sampai dengan 18.45 terdengar suara gemuruh dari Pos Pengamatan Merapi di Jrakah dan Selo
18.10, 18.15, dan 18.25 terdengan suara dentuman
18.16 terjadi awanpanas selama 5 menit, 18.21 terjadi awanpanas besar selama 33 menit (dari pos Pengamatan Gunung Merapi Selo terlihat 
18.16 nyala api bersama kolom asap membubung ke atas setinggi 1,5 km dari puncak Gunung Merapi)
18.54 aktivitas awan panas mulai mereda (luncuran awanpanas mengarah kesektor Barat-Barat Daya dan sektor Selatan-Tenggara)
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20101027
Pagi-pagi sekali, Daruaji Witjaksono (Komandan UN sekarang) mengumpulkan sumbangan nasi bungkus dan air mineral yang malam 
sebelumnya diumumkan via Twitter.

 

Kredit foto: #UN



20101027
Bersama dua teman lainnya, Daruaji mengantarkan sekian ratus nasi bungkus pertamanya ke Kepuhardjo. Sebagian besar tenda pengungsian di 
sana masih kosong. Demkian juga Glagahardjo, dapur umum yang sudah dibangun belum tampak ramai.
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20101028
Sembari menyalurkan berbagai bantuan logistik dan makanan siap-santap yang kami kumpulkan di Posko Bantuan Merapi kami di Kotabaru, 
kami berusaha memetakan titik-titik pengungsian di Klaten, Boyolali, Magelang, dan Sleman. Balai-balai desa yang tidak berada di titik-titik 
pusat pengungsian menarik perhatian kami; Ketep dan Sikepan di atas ini, misalnya.
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20101029
Bantuan berupa uang, logistik, dan kebutuhan primer terus berdatangan ke Posko UN di WHATEVER Shop! Kamipun terus menyalurkannya. 
Semakin hari, kami semakin berusaha menyalurkan bantuan teman-teman ke tempat-tempat yang benar-benar membutuhkan. Balai Desa 
Sorogaten di Kecamatan Srumbung ini misalnya. Distribusi logistik dan pembagian makanan via dapur umum tampak tidak lancar dan merata 
di sana.
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20101029
Sembari terus memetakan kebutuhan-kebutuhan apa yang tepat untuk kami bawakan sebagai bantuan bagi para pengungsi, kamipun 
menemukan berbagai kekurangan pemenuhan kebutuhan bayi, ibu (hamil dan menyusui), dan lansia. Perlahan-lahan-lahan kami mulai 
menggeser fokus pembelanjaan bantuan dana kami ke kebutuhan-kebutuhan bayi, ibu, dan lansia.
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20101030 - 20101104
Dini hari 30 Oktober 2010, Merapi kembali meletus. Hujan abu menyelimuti kota Yogyakarta. Semburan dari puncak Merapi ini terjadi selama 
22 menit ke arah barat daya menuju Pakem, Kali Boyong dan Kali Krasak. Setelah semalaman membagikan masker gratis di depan Posko 
Bantuan Merapi kami di Kotabaru, esoknya kami kembali mendistribusikan bantuan dalam bentuk logistik keliling Klaten, Magelang, Boyolali, 
dan Sleman. 
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20101104
Kebijakan penerimaan bantuan kami berubah. Kami menolak bantuan logistik dan memilih bantuan dalam bentuk uang. Selain itu, setengah 
dari dana bantuan yang kami terima, kami sisihkan untuk program pembangunan kembali Kinahrejo yang luluh lantak.
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20101105
Letusan Merapi ini menyadarkan kami bahwa keputusan membantu sesama manusia ini akan menjadi kerja yang bahkan lebih panjang yang 
melelahkan dibandingnkan Gempa Yogyakarta 2006 lalu. Bukan hanya tanggap bencana dengan stok logistik yang harus dilakukan, tetapi juga 
membantu rekan-rekan kami di SAR untuk evakuasi dan pendekatan persuasif bagi warga penghuni lereng Merapi untuk turun ke pengungsian 
sampai status waspada dicabut, dan tentu saja rekonstruksi kehidupan warga yang desanya hancur dan roda perekonomiannya terhenti. 
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20101105
Letusan yang terjadi hari ini menambah radius jarak aman menjadi 20 kilometer dari sebelumnya 15 kilomoter. Selain mengakibatkan beberapa 
desa di bantaran kali Merapi terbakar, hujan abu dan hujan pasir yang disebabkan letusan ini juga menghancurkan sekian puluh desa lainnya 
di seputar Magelang, Klaten, Boyolali, dan Sleman. Puluhan ribu pengungsi pun ‘turun’ ke kota Yogyakarta dan menjadi tamu bagi kami para 
penduduknya. Beberapa media massa menyebabkan kepanikan massal saat evakuasi berlangsung dan pada masa-masa awal pengungsian. 
Beruntung sejumlah kampus dan GOR segera membuka pintunya bagi para pengungsi. Penduduk kota pun segera menanggapi kebutuhan 
primer para pengungsi.
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20101106
Dini hari itu juga kami segera membagikan masker gratis di depan Posko Bantuan Merapi kami di Kotabaru. Abu dan pasir kembali menghujani 
Yogyakarta dan kota-kota lain di sekitarnya.
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20101106
Kami terus bergerak. Kami terus menolak logistik dasar (misalnya sembako), namun tidak menolak bantuan yang termasuk perlengkapan ibu, 
bayi, dan lansia. Alasan kami sederhana: setiap pengungsi yang dihitung oleh pemerintah (artinya berada di tempat-tempat pengungsian resmi) 
dibiayai negara; sehari mereka dijatahkan untuk makan tiga kali. Per sajian makan, satu jiwa berhak atas 4 ons beras dan Rp. 3500,- untuk air 
dan Rp. 1.000,- untuk air minum. Namun, apa guna beras dan Rp 3.500,- itu untuk bayi, batita, dan balita? Jelas tidak ada.
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20101106-20101107
Makanan siap-santap kembali menjadi kebutuhan pokok. Seluruh proses dari letusan pertama Merapi seakan diulang lagi. Gerakan nasi 
bungkus dari warga kota untuk menjamu pengungsipun semakin gencar. Rumah-rumah warga kota yang berdebupun disulap menjadi dapur 
umum. Warga kota bergerak sendiri menjamu tamu-tamu pengungsinya. Walau kami tetap fokus pada kebutuhan bayi, ibu, dan lansia, kami 
juga memfasilitasi distribusi nasi bungkus dari beberapa dapur umum milik warga.
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Entah sampai kapan Merapi masih ‘perlu waktu untuk dirinya sendiri’.

Kami hanya bisa terus bergerak untuk menolong sesama kami, sesama manusia...

Kredit foto: #UN



Posko United of Nothing a/n Aulia Anindita di
BCA 0372927478 atau MANDIRI 1370004059883
Konfirmasi transfer bisa dilakukan ke 083895199851
atau 0274565310

*untuk jurnal harian bantuan uang atau barang beserta 
* distribusinya, kami bisa memberikannya sesuai
* permintaan ke whateverjogja@gmail.com

Tanggal Debit Kredit Saldo

10/27/2010 (5,328,390)IDR                   9,170,000IDR                     3,841,610IDR                      

10/28/2010 (1 324 600)IDR 850 000IDR 3 367 010IDR

JURNAL HARIAN UN (update 2010/11/08 8.30 AM)

10/28/2010 (1,324,600)IDR 850,000IDR 3,367,010IDR

10/29/2010 (1,324,600)IDR                   4,100,000IDR                    6,142,410IDR                      

10/30/2010 (3,193,200)IDR                    800,000IDR                       3,749,210IDR                     

10/31/2010 (11,204,650)IDR                  14,250,000IDR                  6,794,560IDR                     

11/1/2010 (5,627,357)IDR                    2,633,000IDR                    3,800,203IDR                    

11/2/2010 (5,262,905)IDR                   4,765,500IDR                     3,302,798IDR                     

11/3/2010 -IDR                                      4,600,000IDR                    7,902,798IDR                     

11/4/2010 (200,000)IDR                      3,550,000IDR                    11,252,798IDR                    

11/5/2010 (4,867,769)IDR                    19,150,001IDR                    25,535,030IDR                   

11/6/2010 (800,000)IDR                      5,035,000IDR                    29,770,030IDR                  

11/7/2010 (3,750,000)IDR                   50,200,000IDR                 76,220,030IDR                  

(42,883,471)IDR            119,103,501IDR             76,220,030IDR             

Total pembelanjaan Total donasi Saldo/tabunganTotal pembelanjaan Total donasi Saldo/tabungan


