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Selamat datang di edisi kedua Buletin ‘Suara 
Komunitas’. Buletin ini menyajikan umpan balik 
yang dikumpulkan dari masyarakat terdampak 
gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Buletin 
Suara Komunitas ini dirancang untuk membantu 

pekerja kemanusiaan membuat keputusan dan menyesuaikan 
program dengan memberikan wawasan tentang apa yang dikatakan 
masyarakat saat bantuan berlangsung, diinformasikan oleh upaya 
keterlibatan masyarakat antar organisasi  termasuk diskusi dengan 
masyarakat terdampak dan melalui program-program radio. Suara 
Komunitas ini memberikan rincian yang terdiri dari data kuantitatif  
dan informasi kualitatif yang melengkapi umpan balik masyarakat 
yang dibantu oleh organisasi kemanusiaan.

Suara Komunitas adalah produk dari Kelompok Kerja Keterlibatan Masyarakat, 
yang dikembangkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan IFRC dengan 
dukungan dari OCHA dan UNICEF. Kelompok Kerja Keterlibatan Masyarakat 
(CEWG) mencakup berbagai lembaga, dan bertemu setiap minggu di Palu 
untuk menyajikan umpan balik berbasis sektor terbaru dan mengkoordinasikan 
aksi kolektif mengenai rumor, pertanyaan dan keluhan. Kelompok Kerja 
mengidentifikasi kebutuhan yang sedang berlangsung untuk komunikasi risiko 
dan distribusi pesan-pesan umum tentang pencegahan penyakit, sanitasi dan 
perilaku yang aman. Kelompok Kerja mengakui bahwa sangat penting untuk 
memahami sistem informasi lokal, termasuk saluran mana yang populer dan 
dapat dipercaya dan ini berkaitan dengan bagaimana mendukung orang dengan 
kebutuhan khusus. 

Dalam edisi pertama Suara Komunitas, sejumlah masalah muncul, termasuk 
bagaimana mengakses layanan dasar dan bantuan termasuk tenda, air bersih, 
tempat pengungsian sementara dan listrik. Keprihatinan ini disampaikan 
melalui Suara Komunitas, kepada Pemerintah di Sulawesi Tengah, melalui 
diskusi dengan pemerintah provinsi secara langsung dan melalui koordinator 
klaster yang mewakili kementerian nasional. Umpan balik tersebut disambut 
baik oleh pemerintah provinsi sebagai peluang untuk merespon lebih baik 
terhadap kebutuhan mendesak pengungsi akibat berbagai bencana dan 
Sekretaris Daerah meminta untuk edisi berikutnya untuk lebih fokus pada 
isu-isu kompleks di sekitar tempat pengungsian sementara. Pengutamaan 
ini melengkapi kekhawatiran yang diidentifikasi oleh banyak orang yang 
memberikan umpan balik di edisi pertama Suara Komunitas. Tempat 
pengungsian sementara terus menjadi sumber utama perhatian dan dalam 
beberapa kasus, kebingungan.
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Koordinator 
tempat 

pengungsian

Keluarga/ teman

Ponsel

Radio

Lain-lain

Media massa

33%

27%

20%

10%

6%

4%

Hunian sementara

Distribusi

Rencana pemulihan

Bantuan

Akses terhadap layanan dasar 

Lowongan pekerjaaan

Perlindungan

 Situasi dan laporan 

Bagaimana mencari informasi 

16%

16%

15%

13%

12%

9%

8%

5%

4%

Sumber informasi

Penyampaian Umpan Balik

Penyadaran Umpan Balik 

Penyebaran informasi

No

27%

Yes

Sebagian besar tempat pengungsian 
melaporkan bahwa mereka dapat 
memberikan umpan balik kepada penyedia 
bantuan.

Hampir semua tempat pengungsian sadar 
informasi yang telah disediakan oleh 
organisasi kemanusiaan dan pemerintah. 
Sementara kesadaran tertinggi di Palu, ada 
beberapa tempat di Palu dan Sigi yang tidak 
mendapatkan informasi.

No

65%

35%

Yes

No

95%

5%

Yes

Jenis informasi yang dibutuhkan

Sebagian besar tempat pengungsian melaporkan bahwa 
orang-orang terus menerima informasi dari mulut ke mulut (baik 
melalui keluarga dan teman atau koordinator tempat pengung-
sian). Orang-orang yang tinggal di permukiman tidak resmi di 
Palu melaporkan bahwa mereka menerima informasi dari 
koordinator pengungsian, dan ini menunjukkan bahwa pengungsi 
di Palu, lebih dekat ke kota, masih menerima lebih banyak 
perhatian dibandingkan dengan tempat-tempat yang lebih jauh.

73%

 Sebagian besar tempat pengungsian 
melaporkan bahwa masyarakat tahu cara 
menyampaikan umpan balik atas 
kekhawatiran mereka; ini jauh lebih tinggi di 
Palu dan Sigi daripada di Donggala.

Sumber: IOM DTM / REACH



Dalam edisi ini, umpan balik telah dicari dari kelompok-kelompok 
tertentu di masyarakat, terutama kelompok wanita dan remaja, 
untuk menyoroti pertanyaan dan harapan mereka terkait tempat 
pengungsian sementara saat ini dan yang diusulkan.  Sebagai 
bagian dari ini, ada fokus khusus pada harapan tempat pengungsian 
sementara kolektif yang saat ini sedang dibangun; dalam Bahasa 
Indonesia “hunian sementara” juga dikenal sebagai huntara. Diskusi 
kelompok terfokus yang dilakukan oleh Dana Kependudukan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) dengan perempuan dan remaja 
dari beberapa kabupaten yang terkena dampak bencana tsunami 
dan gempa bumi (Bagian 4, di bawah) menyoroti keprihatinan yang 
sama yang secara konsisten dibagikan oleh pendengar ke stasiun 
lokal, Radio Nebula dan Radio Republik Indonesia, RRI (Bagian 
2, di bawah). Perhatian utama berkaitan dengan keamanan dan 
privasi di perumahan yang ada dan yang akan datang. Banyak orang 
menyuarakan keprihatinan tentang perlunya pemisahan fasilitas 
untuk perempuan dan laki-laki, kaum muda dan orang tua di tempat 
pengungsian sementara yang saat ini dan yang diusulkan; seiring 
dengan kebutuhan akan sanitasi dan kebersihan yang lebih baik; 
akses ke fasilitas kesehatan; akses bagi difabel dan ruang layak untuk 
kegiatan memasak, sekolah dan hiburan. Umpan balik menunjukkan 
masih ada kebutuhan mendesak dan berkelanjutan untuk akses ke 
air bersih dan layanan kesehatan dasar serta fasilitas jamban yang 
dipisahkan berdasarkan jenis kelamin di lokasi perumahan saat ini.

Banyak orang mengungkapkan kekhawatiran tentang keselamatan 
dan keamanan dan menekankan perlunya ruang yang aman dan 
bentuk perlindungan lain untuk tersedia di tempat pengungsian 
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sementara. Ini tampaknya menjadi masalah yang semakin penting, 
karena umpan balik tentang ini telah meningkat dibandingkan 
dengan bulan sebelumnya. Informasi yang dikumpulkan oleh PMI 
menunjukkan bahwa banyak orang (22 persen) tidak merasa ada 
privasi yang cukup di tempat pengungsian, tempat mereka tinggal 
(bagian 3, di bawah). Khususnya kaum perempuan dan remaja, 
menyatakan kebutuhan akan pencahayaan yang lebih baik dan ruang 
terpisah berdasarkan jenis kelamin dan usia. Ketika ditanya tentang 
harapan mereka untuk perumahan sementara di masa depan selama 
diskusi kelompok terpimpin (FGD) dengan UNFPA (Bagian 4, di 
bawah), banyak orang menyoroti perlunya ruang yang direncanakan 
dengan baik untuk memisahkan fasilitas berdasarkan jenis kelamin, 
untuk ruang dan pencahayaan yang cukup untuk keselamatan, dan 
menentukan ‘pos’ keamanan.

Masyarakat secara umum menyatakan kebingungan tentang rencana 
pemerintah untuk perumahan sementara atau huntara di sekitar 
Palu, melalui umpan balik ke radio lokal (Bagian 2, di bawah). Ini 
mungkin sebagian karena kurangnya kejelasan tentang ‘dana renovasi 
rumah’. Kelihatannya masyarakat mendengar cerita berbeda tentang 
hunian sementara yang diusulkan dan kadang-kadang menyaksikan 
huntara dibangun, tetapi tidak memahami untuk apa itu atau 
apakah ada kriteria kelayakan dan bantuan lain yang terkait dengan 
perumahan sementara kolektif ini. Pekerjaan kolektif pemerintah 
dan kemanusiaan melalui kelompok hunian untuk merencanakan 
penampungan sementara dan memberikan solusi terbaik sedang 

berlangsung dengan fokus pada pemberian standar kualitas. 
Namun, umpan balik dari masyarakat menunjukkan  kurangnya 
informasi yang diberikan kepada pengungsi secara langsung; dan 
kebutuhan mendesak untuk menjelaskan solusi yang diusulkan serta 
menyampaikan kompleksitas perencanaan.

Petugas kesehatan Palang Merah Indonesia melaporkan bahwa 
banyak orang termasuk anak-anak menunjukkan tanda-tanda tekanan 
psikologis (Bagian 3, di bawah) dan beberapa pendengar Radio 
Nebula menyatakan perlunya kepastian tentang perumahan dan mata 
pencaharian mereka ke depan. Umpan balik PMI juga menegaskan 
bahwa ada masyarakat yang merasa bngung dan takut sehingga 
menyebabkan stres, diperparah oleh kesulitan dan tantangan tinggal 
di akomodasi sementara dan sering tidak nyaman. 

Dalam edisi pertama Suara Komunitas, berfokus pada kesehatan dan 
khususnya masalah akses ke perawatan kesehatan bagi pengungsi 
yang kehilangan Kartu Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) 
dan Kartu identitas lainnya dalam bencana. Perlu dicatat bahwa 
seorang penelepon ke Radio Nebula pada 28 November menanyakan 
pertanyaan yang sama yang sebelumnya disorot, mengenai hak untuk 
mengakses layanan gratis di klinik. Contoh ini menunjukkan perlunya 
informasi publik yang sedang berlangsung tentang perawatan 
kesehatan dan masalah utama lainnya yang harus diberikan kepada 
masyarakat.

Jenis huntara

Tenda 

perorangan

Lain-lain

Tenda yang 
disediakan

Terpal

50%

18%

16%

10%

Huntara transisional

Akses listrik (di x%  tempat pengungsian, x% orang memiliki akses untuk listrik)

>75% orang memiliki akses

50-74% orang memiliki akses

25-49% orang memiliki akses

1-24% orang memiliki akses

Tidak ada akses

% dari tempat pengungsian

36%

14%

14%

17%

16%

Donggala

29%

14%

17%

21%

19%

Palu

41%

18%

12%

18%

12%

Sigi

43%

13%

13%

13%

15%

Hampir separuh dari semua tempat pengungsian melaporkan bahwa kurang dari separuh masyarakat memiliki akses listrik; 16 persen dari laporan tempat pengungsian yang 

tidak memiliki akses ke listrik; 36 persen dari tempat pengungsian melaporkan bahwa lebih dari 75 persen orang memiliki akses listrik. Sumber: IOM DTM / REACH
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UMPAN BALIK RADIO UMUM2

TEMPAT PENGUNGSIAN SEMENTARA KOLEKTIF
Sepanjang November dan awal Desember, pendengar terus 
meminta informasi dari Pemerintah dan dari Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Negara yang 
menyediakan bantuan keuangan dan operasional rekonstruksi, 
di tempat pengungsian sementara kolektif, yang dikenal 
sebagai “huntara”.

Pertanyaan dari pendengar yaitu:

1. Apakah hunian sementara disediakan untuk masyarakat 

terdampak likuefaksi dan tsunami saja? Bagaimana dengan 

orang-orang yang terkena gempa bumi yang rumahnya rusak 

parah?

2. Apakah masyarakat terdampak likuefaksi dan tsunami wajib 

pindah ke tempat hunian sementara? Bagaimana jika mereka 

yang selamat tidak ingin pindah ke tempat hunian sementara, 

tetapi memilih untuk menyewa rumah di wilayah yang lebih 

aman? Apakah mereka akan kehilangan bantuan lainnya yang 

disediakan di tempat hunian sementara?

3. Jika kita menerima tempat hunian sementara, apakah kita harus 

tinggal di sana?

DANA RENOVASI PERUMAHAN DARI PEMERINTAH
Pendengar juga terus meminta informasi tentang komitmen 
Pemerintah untuk ‘dana renovasi rumah’.

“Kami perlu kejelasan tentang komitmen Pemerintah untuk dana 

renovasi perumahan, termasuk apakah mereka akan melaksanakan 

program ini atau tidak. Jika tidak, mengapa tidak? Jika program 

ini tidak dilaksanakan, kami harus mencari dukungan lain, 

karena kami ingin meninggalkan tenda dan mendapatkan kembali 

kehidupan normal kami lagi. ” - Seorang pendengar

“Kami berharap Pemerintah dapat menjelaskan jika mereka akan 

merelokasi kami atau memberi kami uang untuk membangun 

kembali rumah kami. Kami telah tinggal di tempat pengungsian 

begitu lama sekarang. Kami perlu mendengar dari pemerintah jika 

mereka akan memberikan bantuan perumahan, kami tidak ingin 

terus menghadapi ketidakpastian, tidak yakin apa yang harus 

dilakukan.” 

PASOKAN LISTRIK
Selama November dan Desember, Radio Nebula secara regular 

menerima laporan dan keluhan listrik mati.

 “Kami tidak memiliki informasi tentang berapa lama kami akan 

tanpa listrik setiap hari. Seringkali, itu terjadi pada waktu malam 

dan berlangsung untuk waktu yang lama. Kami membutuhkan 

listrik lebih banyak pada waktu malam. Setidaknya PLN 

(Perusahaan Listrik Negara - Perusahaan Listrik Negara) harus 

memberi tahu kami kapan dan di mana mereka akan mematikan 

Radio Nebula FM (101 MHz), yang berlokasi di Kota Palu, 
kembali bersiarann tujuh hari setelah gempa. Siaran pertama 
ditayangkan pada malam 5 Oktober dan stasiun membuka 
saluran telepon untuk menerima panggilan dan pesan 
dari pendengar, mengundang orang untuk mendiskusikan 
pengalaman mereka, dan memberikan saran dan masukan.

listrik. ” - Seorang pendengar 

KESELAMATAN DAN KEAMANAN
Beberapa pendengar juga mengirim pesan untuk 
mengungkapkan keprihatinan umum mereka tentang 
keselamatan dan keamanan masyarakat pengungsi:

“Kegiatan kriminal harus dipantau dan tindakan harus diambil 

terhadap para pelaku oleh pihak berwenang. Anggota komunitas 

juga harus mendukung, melindungi dan saling menjaga satu sama 

lain, terutama mereka yang lebih rentan. ”

“Kami perlu melakukan patroli untuk memastikan keamanan dan 

keselamatan di area tersebut.”

“Area sekitar tempat penampungan sementara harus diberi 

penerangan dengan baik.”

BARANG BANTUAN DAN BANTUAN
“Ada banyak organisasi yang telah mengunjungi masyarakat yang 

terdampak untuk menilai dan menjalankan survei. Bagaimana 

proses menerima bantuan?”

35%
onsite

56%
offsite

43%
Yes

Akses Dukungan Psikososial Informasi mengenai fasilitas jamban

53%
No

Penerangan pada rute menuju 
jamban

Lokasi jamban

34%
Yes

64%
No

Sumber: IOM DTM / REACH

9% tidak diketahui4% tidak diketahui 2% tidak diketahui



PALU

DONGGALA

DONGGALA SIGI

POSO

PARIGI MOUTONG

UMPAN BALIK RADIO: NOLELEI2

Palang Merah Indonesia (PMI) mulai menyiarkan program 
bincang-bincang interaktif radio mingguan bernama “PMI Nolelei” 
bekerja sama dengan Radio Nebula FM sejak 31 Oktober. Nolelei, 
dalam bahasa Kaili berarti “menyebarkan informasi”. Program 
ini mengudara setiap Rabu malam pada pukul 20:00 untuk 
mendukung advokasi masyarakat kolektif terkait upaya tanggap 
darurat. Penelepon dapat mendiskusikan berbagai isu sesuai tema 
bersama para nara sumber, termasuk perwakilan dari Pemerintah 
dan organisasi-organisasi kemanusiaan yang bekerja dalam upaya 
tanggap darurat dan pemulihan di Palu.

Pada bulan November, stasiun radio mulai mengembangkan program 
dengan tema-tema khusus dan untuk mengundang para nara sumber 
yang dapat memberikan informasi lebih rinci kepada pendengar dan 
penelepon. Isu-isu yang berkaitan dengan tempat penampungan telah 
menjadi perhatian para pendengar selama beberapa waktu, maka PMI 
dan Nebula menyelenggarakan program khusus tentang penampungan 
sementara dan tempat hunian sementara kolektif pada 21 November, 
diikuti dengan diskusi tentang  beberapa topik lainnya.

NOVEMBER 21
Topik: Tempat hunian sementara
Tamu: 1. Koordinator Tempat Pengungsian PMI, Tanggap Bencana 
Sulawesi Tengah, Dr Ali Rizal, M.Si.

2. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Ibu 
Samsinar

3. Sekjen Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi 
Tengah (KPKPST), Ibu Soraya Sultan

NOVEMBER 28
Topik: Layanan kesehatan bagi penyintas
Tamu: Palang Merah Indonesia, Dinas Kesehatan provinsi.

DESEMBER 5
Topik: Hari Relawan Internasional - Relawan inspiratif 
dari Palang Merah Indonesia
Tamu: Relawan PMI yang bekerja di tingkat kabupaten.

Tempat penampungan sementara harus dapat 
diakses oleh semua orang yang terkena dampak, 
termasuk wanita hamil, lansia, dan orang-orang 
yang berada di kursi roda, karena ada beberapa 
aspek yang kurang di tempat pengungsian saat ini. 
Desainnya harus ramah untuk semua orang. Daerah 
sekitar tempat penampungan juga harus dijaga 
kebersihannya, dan sampah harus sering diambil.”

“Jamban di tempat pengungsian terlalu kecil dan 
tidak ada air di dalamnya. Orang perlu membawa 
air ke jamban sendiri. Bisakah PMI / pemerintah 
menyediakan air?”

- Seorang pendengar di Palu

“Tempat penampungan sementara akan 
dibangun di lahan terbuka, maka di mana 
tempat penampungan permanen akan 
dibangun? di lahan individu atau apakah 
kami akan memiliki tanah di tempat 
penampungan sementara telah dibangun?”

“Apa fasilitas yang akan disediakan di setiap 
unit penampungan sementara?” 

- Seorang pendengar di Sigi

“Terima kasih atas kerja 
keras yang dilakukan oleh 

PMI. Apakah PMI dapat 
mengerahkan lebih banyak 

dokter dan tim medis? 

- Seorang pendengar di Donggala

“Apakah  orang  berusia di 
bawah 18 tahun atau siswa 

SMA dapat menjadi relawan?”

- Seorang pendengar di Samudra



diterima dari komunitas - khususnya dari perempuan dan anak 
perempuan - menjelaskan bahwa ada privasi yang tidak memadai di 
tempat pengungsian. Mereka merasa tidak aman ketika mengakses 
toilet umum di tempat penampungan sementara yang mereka 
diamin saat ini. Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) 
Provinsi melaporkan bahwa di Palu ada tujuh kasus kekerasan 
terhadap perempuan dan anak-anak. Ini menunjukkan bahwa 
ada kebutuhan mendesak untuk memberikan intervensi yang 
kuat di bidang perlindungan dan keselamatan dalam respon dan 
perencanaan dalam kaitannya dengan pemulihan bencana.

UNFPA dan UNICEF, bersama dengan DP3A telah bekerja dengan 
LSM lokal untuk fokus pada perlindungan anak dan pencegahan 
kekerasan seksual dan berbasis gender, dan telah mendirikan ruang 
aman ‘ramah’ untuk wanita, pemuda dan anak-anak di banyak 
tempat-tempat pengungsian di Palu, Sigi dan Donggala.

AIR DAN SANITASI
Masih banyak permintaan air bersih di daerah yang terkena 
dampak (10 persen), dengan orang-orang melaporkan bahwa 
mereka mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas air dan 
sanitasi yang memadai. Beberapa wanita melaporkan bahwa 
mereka harus membawa ember air dan menemukan tempat 
terbuka untuk mandi yang membuat mereka merasa tidak aman 
dan mereka khawatir harus terus melakukan hal ini dalam jangka 
panjang.

KESEHATAN
Sekitar 9 persen dari laporan umpan balik berhubungan dengan 
ancaman penyakit di tempat-tempat pengungsian. Tiga penyakit 
teratas yang dialami orang adalah: diare, infeksi saluran pernafasan, 
dan penyakit yang ditularkan melalui vektor (malaria dan demam 
berdarah). Ada juga kekhawatiran tentang fakta bahwa ada akses 
terbatas ke fasilitas kesehatan di tempat pengungsian.

Ada juga banyak laporan tentang orang yang mengungkapkan dan 
menunjukkan gejala stres setelah bencana (9 persen). Beberapa 
orang tua menjelaskan bahwa anak-anak mereka mengalami mimpi 
buruk di malam hari. Seorang wanita melaporkan bahwa putranya 
telah mengembangkan perilaku yang tidak biasa, sering berteriak 

PALANG MERAH INDONESIA (PMI): UMPAN BALIK MASYARAKAT 3

Sejak gempa bumi dan tsunami, PMI terus 
mengumpulkan umpan balik, pertanyaan dan 
keluhan dari masyarakat yang terkena dampak. Dari 
pertengahan November hingga pertengahan Desember 
2018, PMI menerima umpan balik dari 225 orang 
melalui berbagai saluran komunikasi, yaitu:

• Hotline PMI, nomor telepon dan call center khusus yang 
didirikan secara lokal di Palu 

• Program bincang-bincang radio, disiarkan di Radio Nebula 
dan RRI 

• Relawan PMI bekerja tatap muka langsung dengan 
masyarakat di wilayah terdampak bencana di Sulawesi Tengah

• Ponsel menggunakan KOBO Collect, perangkat survey digital 

Lainnya: Dokumentasi hukum (Kartu Pengenal Diri, sertifikat tanah), 

sumbangan, donor darah, informasi tentang akses layanan disabilitas.

Umpan balik utama, pertanyaan dan keluhan dari 
masyarakat terdampak yang diterima oleh PMI: 
225 interaksi dengan 148 perempuan dan 77 laki-laki, dari 8 
tempat pengungsian dan 28 desa di Palu, Donggala dan Sigi

27% Tempat 
pengungsian

9% Kesehatan

9% Mata pencaharian

6% Logistik

9% Dukungan 
Psikososial

5% Makanan dan nutrisi

22% Perlindungan 
dan Keselamatan10% Air dan Sanitasi

3% Lainnya

TEMPAT PENGUNGSIAN
Dua bulan setelah gempa bumi dan tsunami, informasi tentang 
penampungan sementara atau jangka panjang terus menjadi 
kebutuhan primer bagi masyarakat yang terkena dampak. Sekitar 
27 persen umpan balik dan pertanyaan yang dicatat dari masyarakat 
adalah pertanyaan tentang rencana Pemerintah untuk perumahan 
di sekitar Palu. Orang-orang yang terkena dampak telah 
melaporkan perlunya tempat perlindungan yang layak sehingga 
mereka dapat kembali ke kehidupan normal mereka, sementara 
beberapa lainnya menjelaskan kekhawatiran mereka tentang 
tinggal lebih lama di tempat-tempat pengungsian karena mereka 
khawatir tentang potensi penyakit karena kurangnya sanitasi di 
tempat-tempat pengungsian.

Sorotan tentang tempat hunian: beberapa komunitas ditanya 
tentang rencana yang mereka sukai untuk perumahan (berdasarkan 
141 tanggapan individu)

KESELAMATAN DAN KEAMANAN
Beberapa orang juga melaporkan bahwa mereka tidak merasa aman 
tinggal di tempat pengungsian. Sekitar 22 persen umpan balik yang 

ke orang-orang. Laporan lain merujuk pada orang yang merasa 
stres karena mereka memikirkan ketidakpastian mata pencaharian 
mereka sementara mereka harus memberi makan dan memastikan 
anak-anak mereka bisa sekolah.

MATA PENCAHARIAN
Sekitar 9 persen umpan balik adalah permintaan informasi dan 
bantuan untuk kegiatan mata pencaharian.

Source: IOM DTM / REACH



yang ditugaskan jelas siapa yang ditunjuk. 

• Pos bantuan hukum – tempat dan orang yang ditugaskan 
jelas siapa. 

• Fasilitas sekolah dan ruang bermain anak 

• Fasilitas tempat sholat bagi laki-laki dan perempuan 

HUNIAN SEMANTARA  
UMUM 

Umpan balik dari kelompok  perempuan 
menyarankan bahwa hunian sementara 
umum adalah pilihan terakhir bagi masyarakat 
pengungsi. Kaum perempuan dan remaja lebih 

menginginkan hunian sementara pribadi dari pada hunian 
sementara umum karena lebih privasi bagi perempuan, 
remaja, lansia dan keluarga. 

Hunian sementara Umum diharapkan yang berbasis 
keluarga. Maksudnya bahwa tiap keluarga diberikan dua 
ruangan dengan akses pintu mereka sendiri dan dapur 
terpisah diberikan per KK. 

Akses hunian bagi difabel juga dinyatakan penting. 

Fasilitas sanitasi umum bagi perempuan harus dipisahkan 
dengan fasilitas laki-laki; ini penting bagi perempuan dan 
termasuk pemberian air bersih. 

Tidak ada diskriminasi bagi perempuan yang menjadi kepala 
keluarga, berarti perempuan punya hak yang sama seperti 
kepala keluarga laki-laki. 

KESELAMATAN DAN KEAMANAN 
Merasa aman adalah faktor penting bagi 
perempuan. Khususnya merasa aman dan 
terlindungi dari ancaman konflik bersenjata dan 

konflik tentang sumber daya alam yang menjadi perhatian, 
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PERSYARATAN HUNIAN  
SEMENTARA 

Persyaratan dasar huntara yaitu hunian itu 
aman dan sesuai bagi perempuan, remaja, lansia 
dan difabel. Berkaitan dengan perlindungan, 
perempuan mengidentifikasi kebutuhan-

kebutuhan berikut:

• MCK yang dipisahkan antara perempuan dan laki-laki 

• Fasilitas sanitasi khususnya dirancang bagi kaum difabel

• Fasilitas sanitasi umum yang bersih 

• Akses air bersis 

• Pengelolaan sampah 

• Pencahayaan yang memadai di sekeliling hunian 

• Ruang-ruang ramah perempuan dan remaja, termasuk 
ruang pelatihan keterampilan bagi perempuan dan 
remaja. 

• Layanan kesehatan yang mudah diakses bagi perempuan, 
remaja, lansia dan difabel. 

• Pos keamanan yang mudah diakses – tempat dan orang 

demikian dinyatakan perempuan. Perempuan dan anak-anak 
di Sulawesi menajdi korban dari dua jenis konflik ini dan 
membutuhkan perlindungan hukum terhadap kekerasan.

KEHIDUPAN DAN MATA PENCAHARIAN 
Hunian sementara harus dekat dengan layanan 
dasar dan mata pencaharian bagi perempuan, 
seperti sawah, kebun, hutan dan sumber air. 
Akses pada sumber-sumber ini sangat penting 

bagi perempuan. 

PEMULIHAN EKONOMI  
Sepanjang FGD UNFPA, perempuan, remaja dan 
lansia juga menyatakan beberapa  kekhawatiran 
berikut dalam hubungannya dengan pemulihan 
ekonomi: 

• Bantuan pemulihan ekonomi harus disediakan bagi 
perempuan mengingat kehidupan terus berlanjut;

• Bantuan dibutuhkan untuk pendidikan anak-anak, begitu 
pula pelatihan keterampilan bagi perempuan, remaja, 
difabel dan lansia;

• Pemulihan Psikologis harus terintegrasi dengan 
kehidupan sehari-hari, dalam bentuk konseling rutin 
dan akses kepada fasilitas layanan psikososial berbasis 
masyarakat. 

UNFPA melakukan FGD dengan 126 
perempuan di empat lokasi: Palu, 
Wombo, Petobo and Balaroa. Diskusi 
dilakuan di tenda-tenda Ruang Ramah 
Perempuan dan di Masjid Agung. 

Dalam FGD ini, kelompok perempuan menyatakan 
harapan-harapan berikut tentang kebutuhan mereka 
terkait hunian sementara (huntara) dan khususnya 
tentang perlindungan, keamanan dan mata 
pencaharian mereka.
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PERSEPSI REMAJA TERHADAP TEMPAT 
PENGUNGSIAN MEREKA
Remaja merasa bahwa tempat penampungan sementara saat 
ini tidak nyaman, dengan banyak orang menjelaskan bahwa 
ruangan-ruangan panas dan lembab menghambat kegiatan 
sehari-hari mereka. Remaja juga mengidentifikasi bahwa di 
dalam tempat penampungan sementara ada banyak nyamuk, 
dan mereka merasa dingin di malam hari dan panas di siang 
hari. Mereka juga melaporkan ketika hujan turun, air masuk ke 
tempat pengungsian mereka. 

Remaja merasa tidak nyaman bahwa kamar-kamar di dalam 
beberapa fasilitas huntara tidak dipisahkan menurut jenis 
kelamin dan juga melaporkan bahwa fasilitas-fasilitas ini 
kotor dan tidak terawat dengan baik. Mereka merasa tempat 
penampungan sementara dan tempat pengungsian tidak 
memiliki keamanan yang memadai.

Berkenaan dengan layanan kesehatan, kelompok remaja 
menjelaskan bahwa tenaga kesehatan dan obat-obatan untuk 
menangani kebutuhan kesehatan mereka saat ini terbatas.

FGD (Diskusi Kelompok Terfokus) 
dilakukan di lima Ruang Ramah Remaja 
(YFS – Youth Friendly Space) di tiga 
kabupaten yang terkena dampak: 
Kota Palu, Sigi dan Donggala. Diskusi 

difasilitasi oleh 24 Pendidik Sebaya yang didukung 
oleh UNFPA dan Perkumpulan Keluarga Berencana 
Indonesia (PKBI) di Palu. 50 remaja dan pemuda 
berusia 10 sampai 24 tahun berpartisipasi dalam 
FGD dan mereka mendiskusikan pengalaman mereka 
tentang tempat penampungan sementara yang 
ada (tempat mereka saat ini tinggal), dan aspirasi 
serta harapan mereka untuk hunian sementara yang 
diusulkan yang dikenal sebagai ‘huntara’.

“Saya ingin orang tua dan saudara kandung saya 

tinggal di tempat yang memadai, dengan ruang untuk 

saya dan dapur.”

“Saya ingin tempat penampungan sementara yang 

dekat dengan teman-teman saya dan rumah lama 

saya.”

Saya merasa sedih ketika melihat orang tua saya tidak 

menggunakan sarung, selimut, dan bantal ketika 

mereka tidur tetapi mereka memberikannya kepada 

saya dan saudara-saudara saya karena tidak cukup.”

“Jamban yang tersedia masih belum memadai. Ada 

banyak lubang di dinding, dan kami takut ada orang 

mengintip dari luar ... karena ada banyak lubang. ”

 “Saya perlu pakaian yang memadai, bukan jamban 

umum, kamar yang memadai, ruang ganti untuk 

perempuan, barang-barang kebutuhan wanita, dan 

makanan yang layak.”

 “Saya ingin memiliki pakaian, celana, jilbab; itu 

penting karena saya tidak punya pakaian.”

KEBUTUHAN DAN ASPIRASI ANAK 
MUDA UNTUK TEMPAT PENAMPUNGAN 
SEMENTARA
Perhatian utama remaja tentang penampungan sementara 
kolektif yang diusulkan (Huntara) adalah terkait kamar 
terpisah untuk anak laki-laki dan perempuan. Remaja 
mengatakan bahwa mereka menginginkan akses ke toilet 
yang bersih dan akses ke air bersih, dan area jamban terang 
yang dipisahkan oleh jenis kelamin. Mereka berkisah bahwa 
mereka bercita-cita memiliki tempat penampungan yang lebih 
bersih dan lebih banyak ruang bagi mereka untuk melakukan 
kegiatan, termasuk olahraga dan kegiatan rekreasi lainnya. 
Mereka juga menginginkan ruang belajar dan pengajar di 
tempat penampungan sementara untuk ke depan. Kelompok 

remaja perempuan berkisah bahwa mereka membutuhkan 
pembalut, pakaian dalam dan perlengkapan mandi, dan juga 
menginginkan akses ke ruang ganti yang aman dan terpisah. 
Remaja mengatakan bahwa mereka ingin lebih banyak beras 
dan makanan tersedia di tempat-tempat penampungan ini, serta 
lebih banyak pakaian.

Remaja yang tinggal di tempat pengungsian bercita-cita 
meninggalkan situasi mereka saat ini dan kondisi yang mereka 
gambarkan sesegera mungkin. Mereka berpikir bahwa tempat 
penampungan sementara yang diusulkan akan memungkinkan 
mereka untuk hidup dengan nyaman. Mereka berharap bahwa 
di Huntara ini, mereka akan bisa hidup bahagia dan menjalani 
kehidupan yang utuh. Mereka ingin pindah ke tempat 
penampungan di mana mereka dapat tinggal di dalam jaringan 
remaja yang ada, seperti di ruang remaja tempat mereka tinggal 
saat ini.

Harapan-harapan dari remaja tentang huntara ini sangat 
bertentangan dengan data yang dikumpulkan tentang 
pengalaman anak muda di tempat penampungan sementara 
yang ada. Perbedaan besar antara aspirasi mereka untuk 
masa depan dan realitas penampungan sementara berisiko 
menciptakan kekecewaan mendalam bagi kaum remaja yang 
dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengatasi 
keadaan mereka saat ini dan masa pemulihan mereka.



SUARA KOMUNITAS
RESPONS GEMPA SULAWESI TENGAH

Pada 28 September 2018, serangkaian gempa bumi melanda provinsi Sulawesi Tengah di 

Indonesia, gempa terkuat 7,4 M dengan pusat gempa yang dekat dengan ibukota provinsi, Palu. 

Setelah gempa bumi, tsunami dan tanah longsor dan pencairan berikutnya, sekitar 2.087 orang 

diketahui telah meninggal, dengan lebih banyak lagi orang yang ditakuti mati. Infrastruktur 

dan layanan dasar sangat terdampak, dan ribuan orang telah pergi mengungsi ke tempat 

pengungsian sementara atau dengan keluarga-keluarga penampung dan teman-teman. 

KELOMPOK KERJA KETERLIBATAN MASYARAKAT (COMMUNITY ENGAGEMENT WORKING GROUP (CEWG))
Kelompok Kerja Keterlibatan Masyarakat (Community Engagement Working Group (CEWG)) mendukung kerja bersama tentang keterlibatan masyarakat dan akuntabilitas.  
CEWG mendukung klaster melalui:

• Koordinasi lintas sektor pemberian informasi kepada masyarakat terdampak.

• Mengintegrasikan pandangan-padangan masyarakat terdampak ke dalam program pembuatan keputusan dan koordinasi; dan

• Mendorong dan memampukan masyarakat terdampat untuk mengomentari kinerja pekerja kemanusiaan.

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT  
Aulia Arriani, Kepala Biro Humas dan Focal Keterlibatan Masyarakat, Palang Merah Indonesia, E: aulia_arriani@pmi.or.id M: +62 816 795 379

Husni Husni, Community Engagement and Accountability Coordinator, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, E: husni.husni@ifrc.org M: +62 811 1310 3501

Rachel Maher, Humanitarian Affairs Officer, AAP and PSEA, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, E: rachel.maher@un.org M: +62 85280607716


