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PROLOG  
 

Tangis histeris menghujam Kota Palu sore itu, jelang magrib. Bumi berguncang dan 
mengayun keras, rumah berjatuhan roboh, pepohonan mengipas-ngipas, bunyi mendengung, 
jalan-jalan dan tanah terbelah dan retak. Kota Palu sepersekian detik berubah luluh lantah, 
anak-anak, orang tua, berlarian mencari perlindungan tanpa arah. Mereka terpisah satu sama 
dengan keluarga, ada yang terpisah dengan anak; istri terpisah dari suami; sebagian terjebak 
dalam reruntuhan.4  

                                                             
1
 Kertas kebijakan ini disarikan dari proses FGD, diskusi publik, workshop, dan pengalaman lapangan aktivis, akademisi, dan 

korban yang tergabung dalam PASIGALA CENTRE.  
2
 Penulis adalah Sekretaris Jenderal (Sekjend) PASIGALA CENTRE, dkk 

3 Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, dalam arahan kebijakan Mitigasi Bencana 
Perkotaan di Indonesia bahwa tingkat kerentanan adalah suatu hal penting untuk diketahui sebagai salah satu faktor 
berpengaruh terhadap terjadinya bencana, karena bencana baru akan terjadi bila ‘bahaya’ terjadi pada ‘kondisi rentan’. 
Sementara itu BAKORNAS PB mengartikan ancaman atau bahaya sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang berpotensi 
menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, kerusakan lingkungan dan menimbulkan dampak suatu kondisi yang 
ditentukan oleh psikologis. Hubungan ancaman (bahaya) dan kerentanan sebagai berikut : Ancaman + Kerentanan = Bencana, 
(BAKORNAS PB, 2002) 
4
 Hasil pengalaman langsung sebagai korban, dan penuturan dari saksi mata dari forum warga Petobo, Balaroa, dan Jono One.  

‘...bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 
yang mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masayarakat, disebabkan oleh faktor alam dan non alam 
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda dan dampak psikologi...’(UU RI 
Nomor 24 Tahun 2007) 
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Pagi tanggal 29 September, Palu seperti kota yang sedang dihantam bom hidrogen, rumah-
rumah kosong, tokoh dan pusat perbelanjaan tutup, bangunan tinggi roboh, mayat-mayat 
bergelimpangan. Kesedihan bertambah saat informasi Balaroa dan Petobo beredar; rumah dan 
penghuninya tenggelam. Orang-orang belum memahami apa yang terjadi. Ada yang 
menyebutnya banjir, tanggul tenggelam, banjir bandang dan lain-lain. Tidak ada informasi 
yang akurat karena jaringan instalasi listrik putus, kabel-kabel telepon putus, telepon seluler 
mati. Warga hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut, pertukaran dari desa ke kota. 
Hoax dan kecemasan bercampur dengan getaran gempa yang terjadi bahkan hingga 10 kali 
dalam sehari.5 
 
Seminggu pascabencana warga kota baru mengetahui dan mengerti tingkat kerusakan yang 
terjadi. Detail kejadian, dan jenis-jenis bencana pun baru diketahui. Istilah baru diperdengarkan 
para ahli: likuifaksi. Hal itu untuk menggambarkan peristiwa pembuburan tanah yang 
menggelamkan, Petobo, Balaroa Kota Palu, Jono Oge dan Sibalaya Kabupaten Sigi.   

 
Palu, Sigi, Donggala benar-benar hancur saat itu. Orang-orang dilanda ketakutan yang amat 
dalam, kecemasan yang tak terhingga. Mereka berlarian mencari tempat aman, ada yang 
menginap di bandara Mutiara Palu, hendak keluar mencari keselamatan. Tak terhitung jumlah 
mobil dan motor keluar dari Palu mengangkut ribuan manusia. Sebaliknya, ribuan pula jumlah 
kendaraan yang masuk membawa bantuan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
5
 Idem  
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Separuh dari jumlah penduduk pergi yang tersisa pergi, sisanya hidup dan membangun tenda 
di selter inisiatif sendiri. Warga tak mengenal struktur, kehidupan menjadi anarki. Karena tidak 
ada kepastian hidup, terjadilah berbagai macam kekacauan, mulai dari penjarahan hingga 
melabrak antrian sembako di posko-posko bantuan.   

 
Informasi resmi dari BMKG dan BNPB (2018) menyebutkan bahwa bencana gempa dengan 
kekuatan Magnitudo 7, 4 SR yang melanda Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018, 
diikuti tsunami setinggi 10 meter disepanjang pesisir teluk Palu dan Donggala juga 
mengakibatkan fenomena likuifaksi, di Kelurahan Petobo, Balaroa Kota Palu, Jono Oge, Lolu, 
Sibalaya Kabupaten Sigi. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut 
kota Palu dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten 
Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten 
Tolitoli, Kabupaten Mamuju bahkan hingga Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota 
Makassar. Gempa memicu tsunami hingga ketinggian 5 meter di Kota Palu.6 
 
Pusat gempa bumi (episentrum) berada di darat, sekitar Kecamatan Sirenja, Kabupaten 
Donggala. Guncangan gempa bumi ini dilaporkan telah dirasakan cukup kuat di sebagian besar 
provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan sebagian Kalimantan Timur serta Sulawesi 
Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Di Makassar misalnya, getaran sempat dirasakan 
beberapa detik. Di Menara Bosowa, karyawan berlarian meninggalkan gedung. Di Palopo, 
Sulawesi Selatan, guncangan membuat warga berlarian meninggalkan rumah. Di Samarinda, 
gempa turut dirasakan sampai warga keluar berhamburan dari gedung dan pusat perbelanjaan. 
Di Balikpapan, guncangan gempa turut dirasakan di rusunawa, dan hotel. 
 
Secara umum gempa dirasakan berintensitas kuat selama 2-10 detik. Dengan memperhatikan 
lokasi episentrum dan kedalaman hiposentrum gempa bumi, tampak bahwa gempa bumi 
dangkal ini terjadi akibat aktivitas di zona sesar Palu Koro. Sesar ini merupakan sesar yang 
teraktif di Sulawesi, dan bisa pula disebut paling aktif di Indonesia dengan pergerakan 7 cm 
pertahun.7 
 
Sesar yang diteliti di LIPI baru sampai sesar darat. Sedangkan sesar di laut sama sekali nihil 
dari penelitian. Menurut Sutopo Purwo Nugroho, gempa bumi yang terjadi "merupakan jenis 
gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar Palu Koro, yang dibangkitkan oleh deformasi 
dengan mekanisme pergerakan dari struktur sesar mendatar mengiri (slike-slip sinistral)".  
Sehubungan gempa ini, Wahyu W. Pandoes dari pihak BPPT menyatakan bahwa gempa ini 
berkekuatan 2,5 × 1020 Nm atau setara 3 × 106 ton TNT. Ini serupa 200 kali bom Hiroshima.8 
 
Akibat guncangan gempa bumi, beberapa saat setelah puncak gempa terjadi muncul gejala 
likuifaksi (pencairan tanah) yang memakan banyak korban jiwa dan material. Dua tempat yang 
paling nyata mengalami bencana ini adalah Kelurahan Petobo dan Perumnas Balaroa di Kota 
Palu. Balaroa ini terletak di tengah-tengah sesar Palu-Koro. Saat terjadinya likuifaksi, terjadi 
kenaikan dan penurunan muka tanah. 
 

                                                             
6
 https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_dan_tsunami_Sulawesi_2018 

7
 http://kaltim.tribunnews.com/2018/09/29/getaran-gempa-donggala-dirasakan-di-kota-samarinda-begini-suasana-saat-warga-

rasakan-guncangan 
8
 https://regional.kompas.com/read/2018/09/29/15280131/bppt-energi-gempa-donggala-setara-200-x-bom-atom-hiroshima 

https://id.wikipedia.org/wiki/Donggala
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Donggala
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Donggala
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Parigi_Moutong
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sigi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Poso
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tolitoli
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tolitoli
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mamuju
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Samarinda
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Balikpapan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Tsunami
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palu
https://id.wikipedia.org/wiki/Sirenja,_Donggala
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Donggala
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Donggala
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Gorontalo
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Menara_Bosowa
https://id.wikipedia.org/wiki/Palopo
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Samarinda
https://id.wikipedia.org/wiki/Balikpapan
https://id.wikipedia.org/wiki/BPPT
https://id.wikipedia.org/wiki/Newton
https://id.wikipedia.org/wiki/Newton
https://id.wikipedia.org/wiki/TNT
https://id.wikipedia.org/wiki/Pencairan_tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Petobo,_Palu_Selatan,_Palu
https://id.wikipedia.org/wiki/Balaroa,_Palu_Barat,_Palu
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Beberapa bagian amblas 5 meter, dan beberapa bagian naik sampai 2 meter. Di Petobo, ratusan 
rumah tertimbun lumpur hitam dengan tinggi 3-5 meter. Terjadi setelah gempa, tanah di 
daerah itu dengan lekas berubah jadi lumpur yang dengan segera menyeret bangunan-
bangunan di atasnya. Di Balaroa, rumah amblas, bagai terisap ke tanah. Adrin Tohari, peneliti 
LIPI, menyebut bahwa di bagian tengah zona Sesar Palu-Koro, tersusun endapan sedimen yang 
berumur muda, dan belum lagi terkonsolidasi/mengalami pemadatan. Karenanya ia rentan 
mengalami likuifaksi jika terjadi gempa besar.9  

 

 
PASAR BENCANA VERUS PARTISIPASI KORBAN 
 

Naomi Klein, dalam artikel pendek yang dia tulis berjudul, The Rise of Disaster 
Capitalism, pernah mengajak kita untuk waspada dan mencurigai neologisme (istilah-istilah baru) 
memikat yang tampaknya pada hari ini menjadi mantra ajaib dalam kasus bencana PASIGALA: 
tanggap darurat, transisi tanggap darurat, rekonstruksi, rehabilitasi atau recovery. Bagi Klein, 
istilah-istilah di atas menyembunyikan suatu jenis imperialisme dan serbuan „bencana‟ baru 
yang disebutnya dengan kapitalisme bencana (disaster capitalism).10  
 
Pada setiap kejadian bencana merupakan pintu rezeki bagi negara-negara lain untuk 
mendapatkan keuntungan yang besar dan meluaskan pasar.  Hal itu digambarkan dengan 
terang Sigmund Frued dalam anotasi “wonderful opportunity that has paid great dividends for us”. 
Cara kerja ini didukung oleh kehadiran lembaga-lembaga multilateral, NGO internasional yang 

                                                             
9
 Penjelasan Dr. Abdullah, MT Pakar Geologis dari Universitas Tadulako  

10
 https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jul/04/disaster-capitalism-tory-right-brexit-roll-back-state 

FOTO: ANTARA 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sesar_Palu-Koro
https://id.wikipedia.org/wiki/Sedimen
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bergerak dengan dana hibah. Kegiatan karitatif merebak luas yang seolah-olah memberikan 
kesatuan kognisi “Dimana ada kerusakan disitu ada perubahan”. 11 
 
Menurut Klein, kapitalisme bencana pada dasarnya dibangun atas variabel penting: utang luar 
negeri. Dengan variabel ini, bencana menjadi saluran ekspansi aliran dana yang tidak hanya 
melibatkan rezim pasar (Bank Dunia, Lembaga Koordinasi untuk Rekonstruksi dan Stabilisasi 
AS, perusahaan transnasional), tetapi juga selalu melibatkan politikus-pebisnis yang menempel 
pada kursi kekuasaan. 
 
Berdasarkan perhitungan BNPB di tanggal 26 Oktober 2018, Provinsi Sulawesi Tengah 
mengalami kerusakan dan kerugian mencapai Rp 18,48 Triliun, khususnya di 4 
kabupaten/kota terdampak yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan 
Kabupaten Parigi Moutong. Pemerintah dan lembaga multilateral menyimpulkan bahwa 
kerugian dan kerusakan terbesar berasal dari permukiman yang diikuti oleh sektor ekonomi. 
Dari perhitungan itu pula disimpulkan bahwa dampak dari bencana ini memerlukan rencana 
pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi (in-situ), serta relokasi dan pembangunan 
kawasan baru (ex-situ).  
 
Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk pelaksanaan 
Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sulawesi Tengah dan sekitarnya. 
Inpres itu bertujuan mengkoordinasikan dan memastikan agar Pemulihan dan Pembangunan 
dapat berjalan Lebih Baik, Lebih Aman dan Berkelanjutan. Hal itu dituangkan dalam bentuk 
Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali disusun secara bersama oleh lintas 
Kementerian dan Lembaga Pemerintahan, mencakup Kementerian PPN/Bappenas, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Meterologi, Klimatologi, dan 
Geofisika (BMKG), dan Badan Informasi Geospatial (BIG). Rencana induk ini disusun oleh Tim 
Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan (KAPP) Wilayah Pascabencana 
Sulawesi Tengah.12  
 
Rencana Induk ini berisikan arah kebijakan dan strategi makro yang kemudian akan 
dikembangkan ke dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana 
Sulawesi Tengah. Rencana Aksi dikembangkan oleh Pemerintah daerah (kabupaten/kota) 
didampingi oleh Tim KAPP Wilayah Pascabencana Sulawesi Tengah. Di dalamnya akan 
mengakomodasi arahan-arahan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih detail.13  
 
Dari rencana itu nampak, bahwa Pemerintah dan badan multilateral membicarakan pemulihan 
dengan skema yang baku dan sepihak tanpa melibatkan partisipasi korban secara utuh. Segala 
rencana hanya membicarakan fisik, infrastruktur, sarana ekonomi makro tetapi tidak ada ruang 
diskusi secara serius membahas soal nasib orang yang hilang, korban dan masa depan pasti. 
Padahal kepastian jumlah orang hilang adalah masalah serius karena menyangkut kepastian 
kependudukan di masa depan.14  
 

                                                             
11

 http://www.naomiklein.org/articles/2005/04/rise-disaster-capitalism 
12

 Lihat Rencana Induk Nasional, Bappenas, 2018.  
13

 Idem  
14

 Diskusi dengan organisasi masyarakat sipil yang melakukan pengorganisasi korban.  
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Berdasarkan Data BNPB (2018), total korban gempa dan tsunami adalah sebanyak 89.661 jiwa 
dengan perincian 2.101 jiwa meninggal dunia, 4.438 jiwa luka berat dirawat inap dan 83.122 
jiwa luka ringan dirawat jalan. Korban tewas paling banyak ditemukan di Palu yang mencapai 
1.601 orang. Sementara di Donggala 171 orang dan Sigi 222 orang. Sedangkan korban hilang 
sampai dengan saat ini belum terpastikan.15 
 
Pemerintah Republik Indonesia menyetujui permintaan utang baru itu setelah kunjungan 
Direktur World Bank dan Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak itu, World Bank, 
ADB, JICA, bekerjasama Bappenas menjadi pandu penanganan rekonstruksi dan rekonsilisasi 
bencana gempa bumi, tsunami, liquifaksi, down lift yang melanda Palu, Parigi, Donggala Sigi, 
Sulawesi Tengah.  
 
Dalam kasus Sulawesi Tengah, kecurigaan di atas telah menjelma dalam berbagai Rencana 
Induk, Rencana Aksi Daerah, perhitungan detail engineering, peta rawan bencana, peta lokasi 
relokasi, hunian sementara serta hunian tetap. Apakah semua itu didasarkan pada rencana 
bersama korban? mendapatkan persetujuan atau tidak dari korban. Nampaknya, standar 
teknikalisasi berbasis template ini telah beroperasi dalam ruang-ruang kuasa indikator dan 
standar statistik tertentu yang tak bisa dijangkau oleh masyarakat korban sendiri.  
 
Fakta un-integritas pertama kali tersaji ke ruang publik setelah penangkapan sejumlah pejabat 
teras Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam kasus suap Sistem 
Penyedia Air Minum (SPAM) PASIGALA. Tender tersebut diduga kuat oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi suap menyuap setelah dilakukan operasi tangkap tangan.   
 
Tentu saja ini baru babakan awal dari kerusakan penanganan pasca bencana yang dapat 
terungkap dan tidak menutup kemungkinan akan banyak penyelewengan yang lain. Apalagi 
setelah praktik proyek huntara yang belum masuk babakan evaluasi. Indikator capaian dari 
target pembangunan huntara yang baru 10 persen hingga awal Januari 2019 menunjukan 
adanya motif korupsi yang terselubung. Bencana Pasigala nampaknya telah menjadi sarang 
bancakan korupsi yang melibatkan elit perencana dan politisi.  
 
Dalam penanganan bencana di Pasigala Sulteng, setidaknya tiga tantangan tantangan besar  
bagi gerakan sosial yang bekerja dilokasi bencana.  
 
Pertama, bagaimana untuk merebut-kembali (reclaim) proyek rekonstruksi yang dipandu oleh 
rezim pasar dan negara tersebut, dan menjadikannya berbasis dan berorientasi pada rakyat; 
 
Kedua, bagaimana untuk menyusun suatu proses rekonstruksi atau recovery yang berdasar 
pada transformasi sosial. Aktivis dan gerakan sosial yang bekerja saat ini, tidak hanya dituntut 
secara karitatif, tetapi juga menata ulang struktur ekonomi, sosial dan politik, baik dalam 
kelembagaan maupun relasi-relasinya;  
 
Ketiga, bagaimana untuk mengerjakan pendidikan kritis bagi rakyat untuk mencari „afinitas 
elektif‟ antara problem-problem lokal dan yang bersifat global. 
 
 
 

                                                             
15

 https://nasional.tempo.co/read/1138400/jumlah-korban-tewas-terkini-gempa-dan-tsunami-palu-2-113-orang/full&view=ok 
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ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DI SULTENG MINIM 

 
Kewajiban pemerintah daerah dalam upaya penaggulangan bencana memastikan dana 

yang memadai melalui APBD, berbagai temuan ahli mengenai kondisi Sulawesi tengah yang 
rawan bencana harus menjadi perhatian serius pemerintah karena pemerinah daerah 
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (sesuai pasal 8 huruf d 
Undang-undang 24 tahun 2007). Namun komitmen dan tanggung jawab tersebut masih jauh dari 
harapan untuk memulihkan kembali kehidupan masyarakat di Sulawesi tengah. 

 
Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2019 anggaran penanggulangan 
bencana yang melekat pada lima organisasi perangkat daerah yaitu BPBD, dinas sosial, cipta 
karya dan sumber daya air, kesehatan dan dinas perumahan, kawasan pemukiman dan 
pertanahan  RP. 10.494.3245.510 atau hanya sebesar 0,3 % dari APBD, yang dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
 

ANGGARAN PENGANGGULANGAN BENCANA DI SULAWESI TENGAH  

Organisasi Perangkat Daerah dan Program Anggaran 

BPBD 

Program Peningkatan kualitas perencanaan                 383.148.565  

Program Penanganan Bencana dan kejadian luar biasa 

dan tanggap darurat serta pengelolaan Peralatan dan 
logistik                 1.046.044.864  

Program Rekronstruksi dan Rehabilitasi wilayah 
pascabencana                 1.245.975.200  

Kesiapsiagaan bencana                 1.987.144.321  

DINAS SOSIAL   

Prog. Perlindungan dan jaminan sosial (penaganan 
masalah strategis kejadian luar biasa )                     200.000.000  

Prog. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma                     200.000.000  

Prog. Pelayanan dan rehabilitasi sosial                     574.000.000  

CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR   

Penanggulangan Bencana Alam Wilayah I                 1.000.000.000  

Penanggulangan Bencana Alam Wilayah II                 2.000.000.000  

KESEHATAN   

Layanan kesehatan pencegahan mitigasi dan 
kesiapsiagaan masyarakat pada situasi tertentu                     300.000.000  

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN 
DAN PERTAHANAN   

Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial                 1.558.011.560  

 
Sementara badan penanggulangan bencana daerah ditahun 2019 mengalokasikan total angaran 
13,9 milyar atau naik sebesar 899 juta dari tahun sebelumnya. Kedepan ada banyak persoalan 
yang harus diselesaikan oleh pemerintah terkait rehab rekon dan upaya mitigasi bencana yang 
tentunya pemerintah tidak hanya berharap terhadap APBN dan dana utang. 
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KONTEKS   
 

Setidaknya, empat (4) informasi penting pasca-perpanjangan masa transisi tanggap 
darurat Sulawesi Tengah: Pertama, hunian sementara (Huntara) digenangi air banjir rob di Desa 
Lende Kabupaten Donggala, dalam pekan ketiga bulan Desember 2018; Kedua, KPK OTT 
sejumlah pejabat Kementeriaan PUPR atas dugaan suap (SPAM) Sistem Penyediaan Air Minum 
untuk korban bencana di Sulteng; Ketiga, tenda pengungsi di Kelurahan Duyu Kota Palu, roboh 
ditiup angin ribut; Keempat, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap perempuan di tenda 
pengungsian.   
 
Sejak gempa bumi dengan kekuatan 7,4 Magnitudo, tsunami, likuifaksi, dan penurunan 
permukaan tanah melanda pesisir Kota Palu, Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, dan Sigi 
pada 28 September 2018. Pemerintah Sulawesi Tengah sudah dua kali mengumumkan tanggap 
darurat dan masa transisi yang diperpanjang hingga Februari 2019. Tetapi kekacauan 
penanganan bencana yang terjadi sejak hari pertama, masih terus berlangsung hingga kini.  
 
Masalah seperti perbedaan validasi data, kepastian akan masa pemulihan dan pembangunan 
kembali juga tidak menentu. Koordinasi penanganan bencana nampaknya mengalami 
kebuntuan, informasi, rencana induk nasional, rencana aksi daerah, dibuat tanpa 
menghadirkan partisipasi warga korban. Tidak ada pihak otoritatif yang dapat dijadikan 
masyarakat sebagai ruang pengaduan nasibnya.  
 
Begitu pula dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dan alokasi anggaran, juga 
sangat memperihatinkan. Warga korban hanya mendengar nilai nominal bantuan tapi tidak 

FOTO: SULTENG TERKINI 
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pernah tahu bagaimana dana yang dikumpulkan atas nama warga korban itu, dibelanjakan 
untuk keperluan mereka.  
 
Tidak adanya kepastian jadwal, waktu dan masa pemulihan membuat keinginan untuk pulih 
berlarut-larut. Situasi ini akan memberikan dampak buruk bagi korban bencana, terutama 
kelompok rentan, kaum perempuan dan anak, akibat masa pemulihan yang terus berlarut-
larut.  
 
Pemerintah pusat telah mengumumkan bahwa pemulihan dan pembangunan kembali Lombok 
dan Sulawesi Tengah Pasca Bencana, menggunakan skema dana utang yang bersumber dari 
World Bank, ADB, JICA dengan total kurang lebih 18 triliun rupiah. Hal itu diluar dari 
sejumlah dana hibah yang dikelola oleh lembaga seperti UNDP, UNHCR, dan lembaga-
lembaga internasional bermitra dengan organisasi lokal.  
 
Kami masyarakat sipil Sulawesi Tengah memandang bahwa segala kekacauan pengelolaan 
bencana perlu kita respon secara kritis karena tiga hal mendasar:   
 
Pertama, Pelibatan lembaga multilateral dalam penanganan bencana dengan skema 
pembiayaan utang harus dijadikan sebagai opsi terakhir. Penanganan bencana lewat skema 
utang berpotensi didikte oleh kepentingan pasar yang sangat neoliberal dan tentu saja akan 
mengabaikan substansi penanganan bencana; Kedua, Pengambilan keputusan terkait masa 
depan Sulteng tidak bisa dibicarakan dengan pola top-down. Pelibatan masyarakat korban 
sebagai sasaran dari pelaksanaan program harus disertai pula dengan transparansi, penyediaan 
informasi yang otoritatif; Ketiga, Negara dalam hal ini pemerintah daerah Sulawesi Tengah 
harus diperkuat, mulai dari penyusunan rencana, dan pengendalian penanganan bencana agar 
tidak didikte kepentingan lembaga pemberi utang.  
 
Bagi kami, ruang keterlibatan lembaga multilateral, cukup pada pemberian dana utang. Tidak 
boleh mencampuri lebih dalam ruang pengambilan keputusan kebijakan negara dalam 
penanganan pascabencana.  

 
 
REKOMENDASI  

 
Mencermati sejumlah masalah dan ketidakjelasan masa pemulihan bencana di Sulawesi 

Tengah. Kami masyarakat sipil, akademisi, dan warga korban yang tergabung dalam Pasigala 
Centre menyampaikan sikap kritis dan pandangan sebagai berikut:  

 
Pertama, penanganan pasca bencana di Sulawesi Tengah harus dilaksanakan dengan prinsip 
partisipatif, akuntabilitas, transparan, kesetaraan, berkeadilan dan berkelanjutan, serta harus 
dilaksanakan negara secara berdaulat dalam proses pemulihan penanganan bencana. 
 
Kedua, kami memandang bahwa proses penyusunan dokumen Rencana Induk terlalu Jakarta 
sentris, tidak berbasis kedaerahan. Apa yang termuat dalam dokumen belum menjawab 
kebutuhan penyintas (data di nasional sudah dikunci, sedangkan fakta-fakta belum 
terakomodir dengan baik). Tidak ada kesesuaian antara Rencana Induk dengan proses 
penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah).  
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Ketiga, untuk mengatasi kekacauan koordinasi kerja penanganan bencana terbukti tidak cukup 
hanya dengan satuan tugas yang parsial. Diperlukan badan kerja adhoc yang secara fisik hadir 
berkantor di Sulawesi Tengah. Maka dari itu kami mengusulkan pada Bapak Presiden Republik 
Indonesia untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) “Badan Kerja Pemulihan 
dan Pembangunan Kembali Pasigala (Sulteng)” (BK2PK). BK2PK berkedudukan di Kota Palu, 
ibukota Provinsi Sulawesi Tengah.     
 
Keempat, Kami mendesak agar (1) Rencana Induk pemulihan dan pembangunan kembali 
Sulteng harus memasukan teknologi Early Warning System (EWS). Pemerintah bisa belajar pada  
Mexico yang memiliki system peringatan dini sebelum terjadi gempa. Hal itu penting, agar ada 
kesatuan sistem mitigasi bencana meliputi peringatan dini gempa, likuifaksi dan tsunami, 
kepada masyarakat; (2) Kualitas pembangunan di Sulteng mesti mempertimbangkan ramah 
bencana dan RTRW misalnya, rumah tahan gempa; (3) Masyarakat harus punya pengetahuan 
tentang kebencanaan; (4) Kurikulum pendidikan tentang pengetahuan bencana. 
 
Kelima, Politik anggaran kita harus dikawal secara kritis; (1) Penanganan bencana di Sulawesi 
Tengah menggunakan skema utang dari berbagai lembaga internasional (WB, ADB, JICA dan 
Korea). Skema utang perlu dikawal secara kritis agar penggunannya tidak menjadi arena 
korupsi, dan media intervensi tidak berbasis pada kebutuhan masyarakat korban; (2) 
Mendorong APBD mengangarkan soal penanganan bencana sebesar 5% (mitigasi dan emergency 
response); (3) Desentralisasi bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis.  
 

Keenam, kebijakan pemulihan pasca bencana harus inklusif, memihak kelompok rentan sensitif 
dan responsif gender. Dalam rencana induk juga harus memuat dan mempertimbangkan 
analisis soal kebutuhan kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia, dan pemilahan data 
berbasis gender, dalam merespon bencana yang terjadi di Palu, Donggala dan Sigi.   
 
Ketujuh, Negara harus memastikan terpenuhinya akses perempuan atas informasi serta 
memastikan keterwakilan dan keterlibatan penuh perempuan dalam proses-proses 
pengambilan keputusan. Terutama sekali  mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan 
khusus perempuan. 
 
 

PASIGALA CENTRE 
 
Palu, 12 Januari 2019 
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