
Pesan-pesan utama yang disampaikan masyarakat:
 » Masyarakat menginginkan uang tunai, meskipun bantuan dalam bentuk barang tetap dihargai, terutama 

segera setelah bencana terjadi dan sebelum pasar kembali beroperasi. Pada beberapa minggu pertama 
setelah bencana terjadi, keluarga menggunakan uang tunai untuk pengeluaran rutin (misalnya, bensin) atau 
pengeluaran tambahan (sebagai imbas langsung dari bencana, misalnya untuk air atau peralatan memasak) 
karena bantuan-bantuan yang diberikan di sebagian besar lokasinya umumnya sporadis, tidak merata, dan 
kurang memadai.

 » Masyarakat memilih menerima uang tunai lebih awal karena: (i) mata pencaharian terganggu dan keluarga-
keluarga memiliki penghasilan yang terbatas bahkan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 
mereka, serta (ii) bantuan tunai dapat digunakan untuk membeli kebutuhan mereka yang tidak tercukupi 
oleh bantuan-bantuan yang diberikan.

 » Masyarakat memiliki informasi yang terbatas mengenai program bantuan 
tunai multiguna ini. Para non-penerima bantuan biasanya tidak dilibatkan 
dalam proses sosialisasi dan tidak memperoleh informasi yang jelas terkait 
rencana program. Para penerima manfaat pun tidak memperoleh informasi 
yang lengkap dan jelas berkait frekuensi dan waktu pencairan bantuan, serta 
dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

 » Masyarakat berpikir bahwa kriteria rumah rusak untuk kelayakan penerima 
(seperti yang digunakan di Donggala dan Palu) kurang jelas karena tingkat 
kerusakan menyebabkan multi interpretasi. Rendahnya rasa percaya 
terhadap aparat desa dalam mengidentifikasi tingkat kerusakan rumah-
rumah, terutama karena masyarakat menyadari kurangnya standar panduan 
yang diberikan oleh pemerintah. Dasar kelayakan mengacu pada kepemilikan 
anak (menargetkan ibu dari anak di bawah umur 7 tahun dan wanita hamil) 
tampaknya lebih diterima.

 » Masyarakat mengkritisi alasan program menggunakan rekening bank sebagai usaha untuk mendorong 
inklusi keuangan. Kebanyakan masyarakat tidak memiliki tabungan dan mereka tidak berencana untuk 
meneruskan penggunaan rekening. Pemotongan dana rekening oleh Bank (untuk memenuhi saldo 
minimum) juga menjadi isu.

RANGKUMAN PENELITIAN

Pada 2018, serangkaian gempa bumi dan tsunami terjadi di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat 
mengakibatkan kerugian korban jiwa, kehilangan tempat tinggal, serta kerusakan infrastruktur yang signifikan. 
Setelah bencana, kedua provinsi menerima dukungan dari Pemerintah Indonesia dan beberapa mitra untuk proses 
pemulihannya. Di awal 2019, mitra pembangunan termasuk UNICEF bekerjasama dengan Tim Teknis Bantuan 
Tunai (Cash Working Group) di Indonesia meluncurkan program bantuan tunai multiguna di kedua provinsi ini. 
Empatika dilibatkan untuk menyediakan perspektif masyarakat terkait bantuan MPCA.
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Perspektif Masyarakat tentang Bantuan Tunai Multiguna yang 
terkena dampak bencana tsunami dan gempa bumi di Sulawesi Tengah



Dengan siapa kami berinteraksi?  Di Sulawesi Tengah, 
kami tinggal di dua komunitas di tiap kabupaten, yaitu di 
kabupaten Donggala, Palu, dan Sigi. Keenam lokasi merupakan 
lokasi penerima manfaat dari program bantuan tunai multiguna. 
Kami melakukan interaksi yang mendalam dengan 163 laki-
laki dan perempuan di dalam komunitas-komunitas tersebut 
dimana 109 diantaranya merupakan penerima manfaat dan 54 
diantaranya merupakan bukan penerima manfaat.

Bagaimana cara kami mengumpulkan pengalaman 
mereka?  Menggunakan ide-ide dan pendekatan metode 
kualitatif partisipatif, penelitian ini dijalankan menggunakan 
bauran berbagai pendekatan termasuk Participatory Focus 
Group Discussions (pFGD), imersi singkat, dan Digital 
Storytelling (DST). Di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara 
Barat 16 pFGD difasilitasi dengan kelompok penerima manfaat 
(delapan sesi dengan perempuan dan delapan dengan laki-
laki) bersama dengan tujuh pFGD dengan kelompok bukan penerima manfaat (kelompok campuran perempuan 
dan laki-laki). Penelitian dimulai dengan imersi singkat selama dua hari di setiap komunitas untuk membantu 
memberikan konteks bagi tim peneliti dan untuk mengenal komunitas. Semua tim menginap di komunitas yang 
mereka kunjungi.

Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3

Palu Pesisir Tenda, terpal Makanan -

Palu Industri Makanan - -

Sigi Atas Makanan - -

Sigi Bawah Tenda, terpal Makanan -

Donggala 
Pesisir

Makanan
Air bersih 
(beberapa area) -

Donggala 
Bukit

Makanan Tenda, terpal
Air bersih 
(beberapa area)

Kebutuhan yang terpenuhi Kebutuhan yang terpenuhi secara 
sebagian

Catatan: Disusun berdasarkan pengamatan peneliti dan kegiatan partisipatif dengan 
berbagai kelompok di seluruh lokasi penelitian

Tabel: Prioritas kebutuhan segera setelah gempa bumi dan tsunami

Prioritas: Makanan merupakan salah satu prioritas 
pertama di sebagian besar lokasi. Masyarakat 
menyatakan bahwa kekhawatiran terbesar mereka 
adalah menyediakan makanan pokok sehari-hari, 
terutama beras dan minyak goreng untuk keluarga 
mereka. Hampir di semua lokasi, masyarakat hanya 
memiliki sedikit lahan sawah atau tidak memiliki lahan 
sama sekali. Walaupun keluarga yang memiliki lahan 
sawah yang besar biasanya masih memiliki persediaan 
beras yang layak dan dapat mengandalkan persediaan 
tersebut, di sebagian besar lokasi, kebanyakan 
masyarakat tidak memiliki lahan sawah yang memadai. 
Keluarga-keluarga tersebut, serta masyarakat lain yang 
bekerja sebagai buruh tani harian, bekerja sebagai 
buruh upah di kota, atau di industri jasa (restoran, 
mall, dan lainnya) menghadapi kesulitan lebih karena 
tidak memiliki persediaan beras di rumah. Pada saat 
penelitian dilakukan, Mei 2019, makanan tetap menjadi 
kebutuhan berkelanjutan di sebagian besar 
lokasi. Masyarakat merasa akan dapat 
memenuhi kebutuhan ini jika mereka dapat 
kembali melanjutkan pekerjaan sehari-hari 
mereka.

Prioritas: Tempat tinggal, sementara 
maupun permanen, dinyatakan sebagai 
prioritas di sebagian besar lokasi karena 
masyarakat membutuhkan ‘tempat untuk 
tinggal’. Pilihan sementara seperti tenda 
dan terpal bukan hanya kebutuhan 
para keluarga yang kehilangan tempat 
tinggalnya. Karena gempa-gempa susulan 
yang terjadi, masyarakat mengatakan 
bahwa mereka takut untuk kembali ke dalam 
rumah mereka dan tidak dapat tidur di luar 
karena mereka khawatir hujan akan turun. 
Demikian pula, tempat tinggal permanen 
dan perbaikan rumah tetap menjadi 

prioritas di seluruh lokasi penelitian. Perbaikan rumah 
bukan hanya menjadi kebutuhan keluarga-keluarga 
yang rumahnya hancur; bahkan bagi para keluarga 
yang rumahnya hanya sedikit rusak, mereka tetap 
membutuhkan perbaikan rumah sebelum mereka 
dapat sepenuhnya kembali menggunakan seluruh 
ruangan/area seperti sebelum terjadinya bencana. 
Keluarga yang tinggal di Huntara (Palu, Donggala 
Atas, dan Sigi Bawah) menyadari bahwa ini adalah 
sementara dan mereka berharap akan mendapatkan 
bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah 
mereka masing-masing.

Prioritas: Air juga menjadi prioritas utama di sebagian 
lokasi. Kebutuhan air bersih untuk mencuci dan 
minum menjadi permasalahan di masa-masa tepat 
setelah gempa karena persediaan air terbatas dan 
seringkali lebih keruh. Di Palu Pesisir1, para keluarga 

Para ibu di Donggala Atas mengurutkan pengeluaran 
mereka dari yang paling mahal ke yang paling murah. 
Di tengan foto, ikan menjadi pengeluaran tengah-
tengan yang menjadi salah satu kebutuhan terpenting 
(titik merah) dan salah satu ibu menggunakan uang 
bantuan (titik biru) untuk membelinya.

Kebutuhan dan Prioritas Berdasarkan Masyarakat Yang Ditemui



telah berpindah ke area perbukitan tanpa sumber air 
setelah terjadi gempa, masyarakat harus bolak-balik 
dari rumah mereka untuk mengambil air minum. Di 
Donggala Pesisir, saluran air yang memasok sebagian 
desa rusak setelah gempa dan masyarakat harus pergi 
ke sumber air sejauh dua kilometer atau membeli 
air minum. Satu lembaga pengembangan telah 
mendukung masyarakat di sana untuk membangun 
kembali saluran air mereka.

Kebutuhan Uang Tunai
Karena bantuan di semua lokasi bersifat sporadis 
dan seringkali tidak terorganisir, keluarga-keluarga 
masih membutuhkan uang tunai untuk memenuhi 
kebutuhan dasar mereka. Di enam lokasi, para 
keluarga membelanjakan uang tunai untuk bahan 
pangan seperti beras, mie instan, dan barang non 
pangan seperti sabun, sampo, popok, dan lainnya, 
walaupun mereka telah menerima sebagian barang-
barang tersebut dalam bentuk bantuan. Yang lain 
mengatakan kepada kami pengeluaran rutin seperti 
air dan listrik, serta dan pembayaran cicilan pinjaman 
harus tetap harus dipenuhi seperti biasa.

Lokasi di Sigi dan Donggala juga mengalami kenaikan 
harga beberapa barang dalam waktu singkat. Sebagai 
contoh, beras mengalami kenaikan sementara 
sebesar 25%-38% dan di Donggala harga gas naik 
sebesar 43%-51%. Selain itu, terdapat peningkatan 
penggunaan bensin di Sigi dan Donggala karena 
masyarakat harus berpergian keluar desa untuk 
mencari bantuan. Masyarakat mencatat bahwa bensin 
merupakan kebutuhan mendesak setelah gempa bumi 
dan menceritakan kembali rasa frustasi mereka karena 
bensin tidak tersedia di kios-kios lokal dan mereka 
harus membayar harga selangit, kalaupun ada.

Uang tunai tetap menjadi kebutuhan pada saat 
penelitian berjalan, tetapi ini lebih mencerminkan 
perubahan kebutuhan keluarga. Di seluruh lokasi 
penelitian, masyarakat menjelaskan bahwa uang 
tunai diperlukan untuk ‘hampir semuanya’ terutama 
karena kegiatan mata pencaharian untuk laki-laki dan 

perempuan belum sepenuhnya pulih setelah gempa 
dan tsunami. Sebagian besar masyarakat di lokasi 
studi adalah buruh yang menghasilkan uang setiap hari 
(untuk bekerja di bidang konstruksi, pertambangan atau 
juga sebagai pekerja pertanian upahan). Para petani 
telah menyaksikan penurunan harga hasil tani sejak 
sebelum gempa. Mereka yang merasa bertanggung 
jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga 
mereka sendiri menjelaskan bahwa mereka akan dapat 
melakukannya jika kesempatan mendapatkan uang 
kembali. Bagi sebagian besar masyarakat, ini berarti 
memiliki/melanjutkan pekerjaan seperti yang mereka 
miliki sebelum bencana.

Keadaan Pasar Lokal
Kios dan pasar kembali buka setelah beberapa hari 
hingga dua bulan setelah gempa, tergantung pada 
kerusakan dan ketersediaan barang yang disimpan. 
Di semua lokasi, masyarakat biasanya memiliki utang 
jangka panjang dengan kios lokal yang memungkinkan 
mereka membeli beras, makanan ringan dan barang-
barang bukan makanan lainnya seperti sabun, sampo, 
rokok dan bensin, dengan pengertian bahwa akan 
dibayar nanti ketika mereka memiliki uang tunai. Namun, 
setelah gempa, beberapa kios di Sigi Bawah dan 
Donggala Pesisir yang sebelumnya memperbolehkan 
pembeli untuk berhutang, memasang tanda ‘tidak 
ada hutang’ di kios mereka. Salah satu pemilik kios di 
Pesisir Donggala menjelaskan bahwa dia ‘hanya bisa 
membeli stok barang jika saya punya uang’ dan tidak 
bisa memberikan kredit barang kepada masyarakat 
dalam situasi saat itu.

Pengalaman Masyarakat Berkait 
Transfer Uang Tunai

Wahana Visi Indonesia (WVI) menerapkan tiga versi 
berbeda dari bantuan uang tunai multiguna di tiga 
lokasi studi di Sulawesi Tengah. Program transfer tunai 
tersebut memiliki kriteria kelayakan dan pengecualian, 
jumlah uang tunai, modalitas transfer tunai, serta 
frekuensi distribusi yang berbeda. Kecuali Donggala 
Bukit, semua komunitas yang kami datangi hanya 
menerima MPCA dari satu organisasi. Di Donggala 
Bukit, mereka yang tidak menjadi penerima manfaat 
karena alasan kelayakan (yaitu tingkat kerusakan 
rumah) kemudian diberikan Rp 1.500.000 dari 
organisasi kedua (Oxfam).

‘Seluruh masyarakat seharusnya mendapatkan 
informasi mengenai program ini’ adalah sentimen 
yang terdengar di beberapa lokasi. Walaupun non-
penerima memiliki pengetahuan tentang program 
bantuan tunai multiguna, ini bukan melalui interaksi 
langsung dengan program tetapi melalui percakapan 

Seorang ayah di Sigi Atas meletakan hal-hal yang masih 
dibutuhkan sekarang berdasarkan yang sudah terpenuhi 
atau belum terpenuhi saat membuat diagram tangga 
kebutuhan bersama grupnya.

ToR untuk penelitian ini bertanya:

‘Apakah anggota masyarakat lainnya mendapat 
informasi tentang tujuan dan kriteria kelayakan dari 
bantuan uang tunai?’

1 Laporan ini menggunakan nama khusus untuk tiap lokasi penelitian. 
Nama-nama ini mencerminkan fitur kontekstual dari lokasi penelitian 
tersebut. Peta yang di halaman depan menampilkan nama lokasi tersebut.



informal antara tetangga, teman, kerabat atau aparat 
desa. Non-penerima di Pesisir Palu menjelaskan bahwa 
mereka berharap diundang dalam sosialisasi tetapi 
kemudian mendengar dari tetangga dan yang lain 
bahwa sosialisasi hanya untuk mereka yang namanya 
terdaftar dalam daftar rumah yang rusak dan orang lain 
tidak boleh hadir. Para laki-laki, terutama, berpikir bahwa 
seluruh desa seharusnya menerima informasi ‘resmi’ 
dalam sosialisasi, agar masyarakat bisa mengajukan 
pertanyaan tentang eligibilitas mereka kepada staf WVI 
sendiri, terutama juga karena mereka tidak mempercayai 
data kerusakan rumah yang dikumpulkan kantor desa. 
Di Donggala Pesisir, para pegawai negeri diberitahu 
oleh kepala desa bahwa mereka tidak dapat menerima 
bantuan, serta diminta untuk tidak menghadiri sosialisasi.

Walaupun kepala desa telah dikonsultasikan sebelum 
pelaksanaan program, masyarakat hanya diberi tahu 
tentang spesifikasi program pada saat sosialisasi, ketika 
program telah berjalan. Dengan pengecualian Sigi Atas, 
yang menetapkan hanya wanita hamil dan ibu dari anak-
anak di bawah 7 tahun yang memenuhi syarat untuk 
mendapatkan bantuan tunai hadir, sosialisasi di lokasi 
lain dihadiri pria dan wanita. Di Sigi Bawah, walau informasi kegiatan ini telah disampaikan hanya untuk para ibu, 
beberapa ayah juga hadir. Para ayah di sini menerima informasi langsung dari kepala desa dan dusun, karena 
kader posyandu kurang terlibat di lokasi ini.

Ketiga kabupaten telah menggunakan berbagai cara untuk mengidentifikasi penerima bantuan tunai. Di Sigi di 
mana ibu dengan anak-
anak di bawah 7 dan 
wanita hamil memenuhi 
syarat, program ini 
mengandalkan daftar 
posyandu dan kader 
yang bertanggung jawab untuk memverifikasi daftar ini dan mendaftarkan para ibu 
untuk mendapatkan bantuan. Di Donggala dan Palu, di mana kelayakan didasarkan 
pada tingkat kerusakan rumah, data dikumpulkan oleh kantor desa beberapa 
minggu setelah gempa bumi/tsunami. Program secara umum mengandalkan 
data yang dikumpulkan tersebut, dan dalam kasus Palu, diverifikasi dengan daftar 
penerima dari program Cash for Work WVI yang telah dilaksanakan di awal tahun 
pada lokasi tersebut. Alasan yang dibahas dalam ‘Kotak 1: Kelayakan’ telah 
menyebabkan ketidakpuasan terkait dengan bagaimana eligibiltas ditentukan. 

Masyarakat pada umumnya puas dengan proses sosialisasi. Namun, ada 
kebingungan tentang frekuensi dan tanggal pencairan serta dokumen yang 
diperlukan untuk pendaftaran. Ini terutama karena organisasi mitra lokal tidak 
memberikan informasi yang jelas, tetapi juga sebagian terkait dengan desas-
desus yang tidak konsisten terkait pencairan di beberapa komunitas.

Di seluruh lokasi Sulawesi Tengah, masyarakat memiliki masalah dengan uang 
tunai yang dicairkan melalui bank dan menginginkan program di mana uang 
tunai akan diberikan kepada mereka ‘di tangan’ tanpa ‘repot dengan rekening 
bank atau buku bank’. Masyarakat di semua lokasi Sulawesi Tengah harus pergi 
ke bank untuk menarik uang tunai2. Kebanyakan masyarakat yang kami temui 
berbagi bahwa mereka tidak mengenal sistem perbankan karena mereka jarang 
menggunakan bank. 

‘Pengurangan’, yaitu ketika bank meminta para penerima bantuan untuk 
meninggalkan Rp 50,000 dalam rekening sebagai saldo minimum, juga merupakan  
alasan bagi masyarakat untuk lebih memilih uang tunai. Masyarakat berbagi 
bahwa Rp 50.000 adalah jumlah ‘berharga’ bagi mereka dan para ibu di Sigi Atas 

Diagram mengenai mekanisme 
program yang dibuat oleh 
para ibu di Palu Pesisir 
menunjukan mereka paling 
ingin mengubah (titik merah) 
cara mengumumkan penerima.

Gambar: Linamasa Program MPCA di Sulawesi Tengah

CaLP handout mengatakan:
‘Sistem identifikasi penerima manfaat yang andal 
sudah ada atau dapat dibangun.’

‘Prasyarat dan kriteria utama diperlukan untuk 
program transfer uang tunai yang efektif’, The Cash 
Learning Partnership (CaLP):
‘Bantuan uang tunai, seperti bentuk bantuan 
lainnya, membutuhkan dukungan masyarakat dan 
politis dan memastikan masyarakat menjadi bagian 
dalam proses program, mulai dari perencanaan, 
implementasi, monitoring, evaluasi, dan penutupan 
program.’

2  Walaupun kedua lokasi di Sigi memiliki mobile bank yang datang ke desa sejak pencairan pertama, 
perempuan seringkali harus ke bank di kota untuk menarik pencairan kedua. Penerima bantuan di Donggala dan 
Palu harus ke bank di luar desa mereka atau di dekat kota Palu.



Kelayakan
Karena WVI menerapkan tiga versi berbeda dari bantuan tunai 
multiguna di tiga kabupaten, kriteria kelayakan juga berbeda. Di 
lokasi Sigi, wanita telah diberitahu bahwa bantuan ini ditujukan 
untuk wanita hamil dan ibu dengan anak di bawah 7 tahun. Di 
Palu dan Donggala, masyarakat diberi tahu bahwa bantuan akan 
diberikan kepada pemilik rumah yang rusak.

Pengecualian keluarga pegawai negeri dari bantuan tunai adalah 
kriteria yang seragam di seluruh lokasi. Di Donggala dan Palu, 
mantan pegawai negeri juga dikecualikan dari bantuan, mungkin 
karena mereka menerima pensiun.

Kriteria berdasarkan memiliki anak kecil (penargetan ibu dengan 
anak di bawah 7 tahun dan wanita hamil) tampaknya lebih diterima 
daripada berdasarkan kerusakan rumah. Beberapa non-penerima 
di Sigi Atas menjelaskan bahwa mudah bagi mereka untuk 
menerima bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan karena 
kriteria didefinisikan dengan baik – ‘jika Anda sedang hamil atau 
memiliki anak kecil Anda akan mendapatkannya; jika tidak, Anda 
tidak dapat’. Mereka yang memenuhi syarat tetapi dikecualikan 
adalah karena mereka tidak memiliki dokumentasi yang tepat atau 
sedang pergi pada saat pendaftaran.

Untuk lokasi di mana kelayakan didasarkan pada kerusakan rumah, 
penerima seringkali tidak puas dengan cara data kerusakan rumah 
dikumpulkan. Masyarakat di lokasi-lokasi ini mengatakan bahwa 
mereka tidak mempercayai pejabat desa dapat mengambil 
keputusan yang tepat mengenai tingkat kerusakan. Yang lain 
menjelaskan bahwa mendapatkan bantuan berdasarkan tingkat 
kerusakan rumah tidak tampak ‘adil’ karena gempa susulan 
masih dirasakan. Gempa susulan ini menyebabkan kerusakan 
tambahan pada struktur rumah tetapi kerusakan yang lebih baru 
tidak diperiksa dan tingkat kerusakan tidak diperbarui. Dalam 
kasus seperti itu, masyarakat menginginkan ‘spesialis’ untuk 
memverifikasi kerusakan rumah daripada mengandalkan data yang 
diberikan kantor desa.

 Kabupaten Sigi Atas Sigi 
Bawah Palu Pesisir Palu Industri Donggala 

Pesisir
Donggala 

Bukit

Kriteria 
Eligibilitas

Rumah tangga dengan 
anak di bawah 7 tahun dan/
atau wanita hamil, tidak 
termasuk PNS

Rumah tangga dengan rumah yang rusak 
(berat, sedang, ringan), tidak termasuk PNS 
dan mantan PNS

Rumah tangga dengan rumah 
yang rusak (berat, sedang, 
ringan), tidak termasuk PNS dan 
mantan PNS

Kriteria lain

Pengecualian 
keluarga yang 
berpenghasilan 
lebih dari 2 juta 
rupiah/bulan

Tidak 
ada

- Lansia
- Orang-orang yang 
berpenghasilan kurang 
dari Rp 2 juta/bulan
- Pekerja upahan
-Semua penerima PKH  
- Pada akhirnya PNS 
juga mendapat

- Lansia
- Orang-orang yang 
berpenghasilan 
kurang dari Rp 2 
juta/bulan
- Pekerja upah 
harian informal 
- Semua penerima 
PKH 

Semua 
penerima PKH

Semua 
penerima 
PKH, rumah 
yang rusak 
berdasarkan 
tingkat 
kerusakan

Uang 
dicairkan

2 x Rp 1 juta per rumah 
tangga

3 x Rp 2 juta (kerusakan berat)
3 x Rp 1,5 juta (sedang)
3 x Rp 1 juta (ringan)

1 x Rp 2 juta (kerusakan berat)
1 x Rp 1.5 juta (sedang)
1 x Rp 1 juta (ringan) 

Penerima 
uang

Para ibu/perempuan Pemilik rumah Pemilik rumah

Tabel: Matriks Program Bantuan Uang Tunai

memberi tahu kami bahwa jumlah itu dapat digunakan 
untuk ‘makanan selama tiga hari untuk keluarga kecil’. 
Di Palu Industri, sebagian besar penerima berpendapat 
bahwa Rp 50.000 adalah bagian dari biaya administrasi 
bank dan tidak berharap dapat menggunakan jumlah 
ini. Sangat sedikit orang di lokasi penelitian yang 
memiliki rekening bank sebelumnya (kecuali lokasi 
Palu di mana rekening dibuat untuk mereka dalam 
program Cash for Work) dan menekankan bahwa 
rekening ‘tidak berguna’ karena mereka tidak memiliki 

cukup uang untuk menabung dan tabungan kecil yang 
mereka miliki disimpan di rumah. 

Masyarakat menyampaikan bahwa mereka puas 
dengan jumlah uang tunai yang diberikan dan tidak 
membahas mengenai isu sekitar waktu pencairan. Akan 

Meskipun pada aturan-aturan di buku bank di Sulawesi 
Tengah menyatakan bahwa saldo minimum dalam rekening 
adalah Rp 20.000, sebagian masyarakat menyatakan mereka 
diminta untuk meninggalkan Rp 50.000 atau Rp 100.000 di 
rekening mereka. Umumnya, masyarakat baru tahu mengenai 
jumlah minimum saldo saat mereka mengambil uang.

Gambar: Linamasa Program MPCA di Sulawesi Tengah

ToR untuk penelitian ini mengatakan:
‘Menurut penerima manfaat apa yang dapat dilakukan 
oleh para penggerak program uang tunai dalam 
proyek-proyek di masa depan dalam hal mekanisme 
pengiriman uang?’

‘Apa pendapat/pandangan penerima manfaat tentang 
modalitas uang tunai yang diberikan?’

‘MPC juga berkontribusi terhadap inklusi keuangan 
dengan cara menghubungkan penerima manfaat 
dengan sektor perbankan formal di beberapa bagian.’



tetapi, preferensi untuk menerima uang tunai lebih 
cepat (sebulan hingga tiga bulan setelah bencana) 
disampaikan. Mereka berbagi bahwa kios dan pasar 
buka kembali pada waktu-waktu tersebut dan mereka 
dapat menggunakan uang untuk membeli kebutuhan 
mereka yang belum terpenuhi dari bantuan yang ada.

Penggunaan Uang Bantuan
Orang-orang ingat diberitahu dalam sosialisasi bahwa 
uang bantuan harus digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga mereka, dengan penekanan 
khusus pada pemenuhan kebutuhan anak-anak yang 
dicatat di lokasi Sigi. Beberapa barang dilarang dibeli 
dengan uang tunai ini. Sementara sebagian besar 
barang yang dilarang ini adalah apa yang secara 
tradisional digambarkan sebagai ‘tidak penting’ seperti 
rokok, alkohol dan makeup, di lokasi Palu masyarakat 
dihimbau untuk tidak membayar hutang mereka atau 
mengambil pinjaman baru dengan bantuan uang tunai 
ini.

Pelunasan hutang adalah salah satu hal pertama yang 
dilakukan orang di Donggala dan Sigi dengan uang 
tunai multiguna ini. Kebanyakan orang memiliki hutang 
kredit dengan kios lokal dan yang lain meminjam uang 
dari kerabat atau teman, biasanya untuk membayar 
hutang mereka ke kios dan membeli makanan dan 
barang-barang lainnya untuk keluarga. Membayar 
hutang-hutang ini dianggap sebagai pengeluaran 
penting oleh masyarakat. Misalnya di Donggala, 
pria dan wanita memberi tahu kami bahwa mereka 
telah melunasi hutang mereka di kios terlebih dahulu 
sehingga mereka dapat ‘terus mengambil barang 
dengan berhutang di masa depan’. Beberapa lelaki di 
kedua lokasi Donggala berbagi bahwa sebagian dari 
hutang itu berasal dari sebelum gempa bumi untuk 
hal-hal seperti beras dan bensin dan mereka telah 
melunasi kredit secara bertahap. Di Sigi Atas, seorang 

Di sebagian lokasi, masyarakat disarankan oleh 
petugas program untuk menggunakan uang bantuan 
untuk kebutuhan anak-anak. Orang tua di Sigi Atas 
menggunakan uang bantuan untuk membeli mainan 
setelah melihat tetangga membeli mainan seperti 
sepedah untuk anak-anak mereka.

pemilik kios memberi tahu kami bahwa ada orang 
yang telah melunasi kreditnya dari kiosnya dengan 
uang dari program karena tagihannya ‘baru dan 
besar’.

Selain membayar hutang dan melunasi pinjaman, 
kebanyakan masyarakat di berbagai lokasi 
menggunakan bantuan tunai untuk membeli 
makanan seperti beras, makanan ringan seperti mie 
instan dan biskuit, sayuran, ikan, dan minyak goreng; 
barang-barang non-makanan seperti sabun, sampo, 
lotion, bensin, gas memasak dan bahan-bahan 
untuk perbaikan rumah (hanya untuk Donggala dan 
Sigi Atas), dan membayar layanan seperti listrik dan 
kredit telepon seluler. Semua barang-barang ini 
dianggap sebagai pengeluaran penting, dengan 
keluarga di setiap lokasi mengatakan bahwa beras 
adalah salah satu hal pertama yang mereka beli 
dengan bantuan tunai.

Uang bantuan juga telah digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan bayi dan anak-anak seperti 
popok dan susu formula serta untuk membeli 
perlengkapan sekolah. Di lokasi Sigi, di mana para 
ibu telah diperintahkan untuk membelanjakan uang 
tunai untuk ‘kebutuhan anak-anak’, para peneliti 
mencatat bahwa untuk beberapa keluarga sebagian 
besar bantuan tunai dihabiskan untuk membeli 
baby walker (Sigi Atas) dan sepeda roda tiga (Sigi 
Bawah). Biayanya antara Rp 350.000–Rp 800.000 
dan orang tua mengatakan mereka ‘tidak punya 
pilihan selain membelinya’ karena anak-anak akan 
bersikeras mendapatkannya ketika mereka melihat 
anak-anak lain di lingkungan mereka mengendarai 
milik mereka.

Ketika uang tunai datang lama setelah bencana, 
masyarakat menunjukkan prioritas yang berbeda. 
Pada saat pencairan uang tunai, keluarga sering kali 
berada dalam posisi memikirkan tentang rekonstruksi 
dan bahkan investasi daripada pemulihan. Acara 
musiman lainnya dengan implikasi finansial misalnya 
Lebaran, awal tahun ajaran juga mempengaruhi cara 
bantuan tunai dilihat dan digunakan. Asumsi-asumsi 
seputar transfer uang tunai perlu ditinjau dengan 
saksama sehingga sistem beroperasi dengan cara 
yang dimaksudkan dan memenuhi tujuan yang 
direncanakan.

Mekanisme Keluhan

Dengan pengecualian ‘kotak saran’ yang standar di beberapa 
lokasi, tidak terdapat mekanisme pengaduan agar masyarakat 
dapat mengajukan keluhan atau memberikan saran tentang 
program. Tim penelitian hanya menemukan satu contoh orang 
yang melakukan pengaduan dan ini melalui kader terutama karena 
kader mengambil inisiatif untuk mendekati mitra pelaksana. 
Pemrograman apa pun di masa depan harus mencatat perlunya 
untuk memiliki proses yang berfungsi dan jelas untuk mendaftarkan 
pengaduan.

ToR untuk studi ini mengatakan:

‘Apakah mereka (komunitas) tahu bagaimana mereka dapat 
mengajukan keluhan tentang staf atau layanan?’

‘Apakah keluhan ditangani dengan memuaskan oleh mitra 
pelaksana?’

ToR untuk penelitian ini bertanya:

‘Apakah penerima manfaat berpikir program uang 
tunai tepat waktu setelah keadaan darurat, atau apakah 
mereka lebih suka memiliki uang tunai lebih cepat 
setelah keadaan darurat?’
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