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kepada komunitas.
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Enam pesan utama yang anak-anak ceritakan:

 » Mereka ingin merasakan kembali 
‘kehidupan seperti biasa’ sesegera 
mungkin – rutinitas sehari-hari yang 
membuat mereka merasa positif. Ini 
berarti pelajaran dan jam sekolah seperti 
biasa (sekalipun dilakukan di lokasi 
sementara), penyediaan ruang bermain 
dan ruang untuk berkumpul bersama, 
serta kegiatan-kegiatan terstruktur lain 
(bagi anak-anak yang lebih muda), atau 
kesempatan terstruktur untuk membantu 
orang lain dan berkontribusi pada upaya-
upaya pemulihan pasca bencana.

 » Mereka bersyukur karena 
telah selamat dari bencana, 
serta menunjukkan rasa 
empati, kepedulian dan 
perhatian yang lebih 
besar pada orang lain, 
dibandingkan sebelum 
terjadinya bencana.

 » Mereka terkadang merasa 
takut dan emosional, 
tetapi sepertinya terdapat 
pemahaman dan kesadaran 
yang kurang mengenai 
kegiatan pemulihan yang 
sesuai bagi anak-anak.

 » Mereka membutuhkan jaminan dan 
kepastian bahwa pelajaran telah dipetik 
mengenai apa saja bahan konstruksi dan 
lokasi yang sesuai untuk pembangunan 
perumahan dan fasilitas lain di masa 
depan.

 » Mereka makan dalam jumlah yang lebih 
sedikit dan kurang bervariasi.

RINGKASAN

Donggala 
Wisata Donggala 

Berbatu

Palu 
IndustriPalu 

Kota
Sigi 

Bawah

Sigi 
Gunung

 » Anak-anak remaja menerima bantuan dan 
dukungan yang lebih sedikit dibandingkan 
anak-anak usia SD.

Mengapa mendengarkan anak-
anak?
Anak-anak mengalami pengalaman bencana 
secara berbeda dari orang dewasa. Mereka 
memiliki prioritas dan kebutuhan yang hanya 
dapat dikemukakan secara akurat oleh mereka 
sendiri. Mereka memiliki hak untuk berpatisipasi. 
Agar dapat merespon kebutuhan mereka 
dengan lebih baik, kita harus mencari cara-cara 

untuk membantu mereka menceritakan 
pengalaman dan perasaan mereka, 
serta ide-ide mereka untuk perbaikan 
di masa depan.

Di mana lokasinya?
Kami memilih dua lokasi di tiga 
kabupaten yang terkena dampak 
bencana (Palu, Donggala dan Sigi) 

berdasarkan data sekunder yang 
mengidentifikasi area-area yang 
lebih terkena dampak dan dirugikan. 
Kami secara sengaja memilih lokasi-
lokasi perkotaan dan pedesaan serta 

lokasi di pesisir pantai dan pedalaman.

Dengan siapa kami berinteraksi?
Sebanyak 244 anak-anak telah ikut serta, 150 
anak usia SD (54% perempuan, 46% laki-laki) 
dan 94 anak usia SMP dan SMA (52% perempuan 
48% laki-laki). Kami juga berinteraksi secara 
oportunistik dengan ibu hamil, menyusui serta 
orang tua/wali anak untuk turut mendengarkan 
perspektif mereka.
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Bagaimana cara kami 
mendengarkan mereka?

Prinsip utama kami adalah untuk membuat 
anak-anak merasa nyaman, sehingga kami 
menekankan pendekatan bermain bersama 
untuk anak-anak yang lebih kecil dan 
pendekatan ‘bakumpul’ bersama anak-anak 
remaja di tempat yang mereka rasa paling 
nyaman. Ini memungkinkan kami untuk 
sekedar berbincang-bincang, untuk mengenal 
mereka lebih jauh dan membangun rasa 
saling percaya. Kami mulai dengan mengajak 
anak-anak untuk berkeliling bersama kami 
di sekitar tempat tinggal mereka dan mereka 
menunjukkan tempat-tempat yang berubah 
pada kami. Pada kesempatan tersebut, mereka 
mulai bercerita tentang apa yang mereka rasa 
mengenai perubahan-perubahan tersebut. 
Secara bertahap, sembari menumbuhkan 

rasa saling percaya, kami memperkenalkan 
kegiatan-kegiatan partisipatif untuk melibatkan 
dan mengeksplorasi isu-isu lain secara lebih 
mendalam. Seluruh kegiatan tersebut selalu 
dilakukan di tempat yang nyaman, bebas 
gangguan   serta santai bagi anak-anak. Kegiatan 
partisipatif tersebut mencakup: menggambar 
sebelum dan sesudah gempa (anak SD), foto-
jurnalisme (remaja), peta-emosi (semua), 
permainan boneka (anak SD) atau potongan 
gambar (remaja), permainan menjadi bos, dan 
prioritasi kebutuhan. Kami sengaja fleksibel 
dalam tiap kegiatan dan melakukannya dalam 
durasi-durasi singkat selama beberapa hari 
demi mengakomodasi kegiatan serta durasi 
atensi anak-anak yang pendek. Melibatkan 
anak-anak secara langsung menciptakan 
antusiasme partisipasi, menempatkan mereka 
sebagai pemimpin diskusi serta terhindar dari 
bentuk tanya-jawab konvensional.

‘Bukit pasir’ di Sigi Bawah, salah satu area kesukaan 
bagi anak-anak usia SD dan remaja perempuan, 
walaupun berada tepat di samping ‘sungai dangkal’ 
yang pernah menyebabkan banjir parah.

Apa yang anak-anak ungkapkan mengenai perubahan-perubahan 

utama yang mereka alami?

1. Butuh merasakan kembali ‘kehidupan 
seperti biasa’

Karena waktu penelitian ini dilakukan beberapa 
waktu setelah terjadinya bencana, baik anak 
kecil maupun remaja cukup bersemangat 
dalam menceritakan bahwa ‘keadaan sudah 
mulai terasa seperti biasa lagi’ dan mereka 
merasa lebih baik karena hal ini. Hilangnya 
‘kondisi normal’ dan kebutuhan untuk kembali 
merasakan kenormalan tersebut sesegera 
mungkin merupakan perubahan utama yang 
paling signifikan.

Elemen yang paling penting dalam merasa 
normal kembali adalah bersekolah. Utamanya, 
sekolah dilihat sebagai tempat bertemu 
dengan teman-teman. Dimulainya kembali 
kegiatan sekolah memberikan kesempatan bagi 
anak-anak untuk berinteraksi dengan teman-
teman mereka, keluar dari rumah dan kembali 
menjalani suatu rutinitas. Di beberapa lokasi, 
terutama di Palu, anak-anak bercerita bahwa 
beberapa teman mereka belum kembali ke 
sekolah. Anak-anak sangat ingin bertemu lagi 
dengan teman-teman tersebut, serta merasa 
bahwa akan lebih baik bagi teman-teman 
mereka untuk kembali ke sekolah dan rutinitas 
mereka.

‘Sekarang kami bertemu teman di 
sekolah, itu banyak membantu’

(remaja perempuan, 15, Palu Kota)

Sebagian besar anak-anak mengikuti kegiatan 
sekolah di tenda-tenda sementara (tenda 
bantuan atau yang dibangun masyarakat) 
dengan jam pelajaran yang lebih singkat 
dan belum menjalani pelajaran seperti biasa. 
Banyak yang mengatakan bahwa tenda-tenda 
tersebut panas dan terlalu penuh, dan guru-
guru seringkali tidak hadir. Peralatan belajar-
mengajar sangatlah terbatas. Namun demikian, 
anak-anak lebih memilih bangun setiap pagi, 
bersiap-siap untuk sekolah, menghabiskan 
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waktu bersama dengan teman-teman selama 
berjam-jam, daripada berdiam diri saja di 
rumah.

Anak-anak di semua lokasi penelitian bersedih 
atas hilangnya tempat bermain dan berkumpul 
kesukaan mereka. Sama seperti sekolah, tempat-
tempat ini memberikan peluang bagi mereka 
untuk keluar rumah dan berinteraksi dengan 
teman-teman. Di lokasi Donggala Wisata, suatu 
area yang awalnya dikenal sebagai tempat 
wisata pantai, anak-anak kecil menjelaskan 
bagaimana mereka kehilangan hampir semua 
tempat bermain kesukaan mereka, termasuk 
satu dermaga kecil, lapangan sepak bola 
di pantai, area pepohonan ketapang, dan 
perpustakaan desa. Hanya lapangan bola voli 
saja, yang letaknya agak tinggi, yang tersisa. Di 
beberapa lokasi lain, masalahnya bukan hanya 
karena rusak terkena gempa bumi dan tsunami, 
tapi juga lapangan bola dan area bermain yang 
digunakan sebagai lokasi tenda untuk posko 
dan rumah sementara

Anak-anak remaja laki-laki dapat menemukan 
tempat ‘bakumpul’ baru dengan lebih mudah 
daripada remaja perempuan atau anak-anak 
yang lebih kecil, karena mereka diberikan 
kebebasan yang lebih besar untuk berkeliling/
keluar area lingkungan rumah mereka, 
serta memiliki akses ke sepeda motor. Pada 
beberapa kasus, remaja perempuan merasa 
bahwa orang tua mereka menjadi lebih 
protektif dan ketat semenjak mereka tinggal 
di posko atau perumahan sementara. Isu-isu 
tersebut membatasi  peluang dan ruang bagi 
anak perempuan untuk bersosialisasi.

Anak-anak bercerita bahwa perasaan 
‘kehidupan seperti biasa’ tersebut juga dapat 

dirasakan kembali melalui tugas-tugas rumah 
tangga. Sama seperti sekolah, pekerjaan 
rumah tangga juga menjadi kegiatan bagi 
anak-anak sehingga waktu luang mereka 
terisi dan rasa bosan mereka berkurang. Anak 
remaja berulang kali bercerita bahwa sedikit 
sekali kegiatan yang dapat dilakukan (terutama 
karena waktu sekolah yang pendek dan 
kesempatan belajar yang terbatas). Sebagai 
contoh, remaja perempuan di Sigi Gunung 
merasa bahwa mereka ‘hanya melakukan hal 
yang sama lagi dan lagi.’ Bahkan, untuk mengisi 
waktu dan kegiatan, remaja perempuan di Palu 
Industri  mengatakan bahwa mereka mengikuti 
sesi penyuluhan kesehatan reproduksi yang 
sebenarnya ditujukan untuk ibu-ibu.

Karena terbatasnya kegiatan-kegiatan terkait 
dengan sekolah, di banyak lokasi, kegiatan 
keagamaan telah mengisi kekosongan ini, 
baik bagi anak-anak maupun remaja. Sebagai 
contoh, anak-anak mengatakan bahwa mereka 
senang mengikuti kegiatan di masjid atau 
gereja (terutama anak laki-laki di Palu Industri 
dan Sigi Gunung). Hal ini memberikan kegiatan 
dan struktur bagi anak-anak, dan banyak yang 
mengatakan bahwa mereka merasa ingin lebih 

Remaja perempuan dan laki-laki di Palu Industri 
biasanya berkumpul di depan pos keamanan ini, 
yang biasanya mereka bersihkan tetapi selalu dikotori 
oleh orang lain bahkan beberapa membuang air 
kecil di sana.

Remaja laki-laki di Donggala Wisata menunjukkan 
sebuah foto dermaga yang rusak sebagai tempat 
yang tidak mereka sukai lagi, karena dermaga 
kecil tersebut merupakan salah satu tempat favorit 
mereka untuk ‘bakumpul’ dan mereka sedih karena 
dermaganya sudah tidak ada lagi.

Gambar ‘speech bubbles’ dari remaja di Palu Kota. 
Di sisi kiri, remaja perempuan berusia 15 tahun 
berkata pada gurunya, bahwa, ‘Saya harap kita bisa 
belajar seperti dulu lagi karena banyak pelajaran 
yang tertinggal’.Di sebelah kanan, remaja laki-laki, 
14, meminta orang tuanya agar ‘Jangan panik dan 
khawatir hanya karena hoax!’
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banyak berdoa dibanding sebelum terjadinya 
gempa (terutama bagi remaja perempuan di 
Palu Kota, Palu Industri, dan Donggala Wisata). 
Beberapa anak-anak menjelaskan bahwa 
kegiatan keagamaan tersebut membuat mereka 
merasa lebih baik atau memenuhi kebutuhan 
mereka untuk menjadi orang yang lebih baik 
karena telah selamat dari bencana.

2. Meningkatnya kepedulian pada 
orang lain 
Salah satu perubahan utama yang diceritakan 
anak-anak adalah mengenai bagaimana 
mereka melihat hubungan mereka dengan 
orang lain. Anak-anak di semua lokasi bercerita 
bahwa mereka menjadi lebih sadar dan peduli 
kepada orang lain semenjak gempa bumi, 
terutama kebutuhan orang lain dan bagaimana 
orang-orang di sekitar mereka mengatasi 
permasalahannya. Mereka sadar bahwa orang 
tua mereka menghadapi kesulitan - anak-anak 
mendeskripsikan berbagai kesibukan dan 
kegiatan orang tua di sekitar rumah, termasuk 
stres dan cenderung lebih mudah marah. 
Beberapa anak menceritakan kecemasan orang 
tua mereka yang belum bisa kembali ke rutinitas 
mencari uang sebelumnya seperti mencari 
ikan   atau berkebun. Anak-anak lain khawatir 
mengenai kesulitan yang dihadapi karena 
hilangnya peluang pendapatan atau pekerjaan. 
Anak kecil dan remaja berbicara tentang 
bagaimana mereka sengaja memberikan 
‘ruang’ bagi orang tua dan menghabiskan 
waktu dengan teman ketika orang tua mereka 
marah atau sedang mengomel. Anak-anak 
juga menyadari bahwa beberapa layanan bagi 
orang tua mereka sudah atau sedang tidak ada. 
Sebagai contoh, anak-anak di lokasi Donggala 
mengatakan bahwa layanan kesehatan 

sekarang begitu terbatas, seperti di Donggala 
Berbatu yang bidannya belum kembali ke desa.

Kesadaran anak-anak yang lebih tinggi juga 
ditunjukkan pada teman-teman mereka. 
Perubahan yang mereka jelaskan, salah 
satunya adalah apresiasi yang lebih besar 
atas pertemanan dan kebutuhan untuk 
mempertahankan pertemanan tersebut. 
Bermain dan berkumpul bersama membuat 
mereka merasa lebih baik. Sebagai contoh, 
remaja perempuan (Palu Industri) bercerita 
bahwa mereka sadar sebelumnya lebih banyak 
menghabiskan waktu menonton TV dari pada 
berkumpul bersama teman-teman, tetapi 
sekarang mereka sadar bahwa berkumpul  
bersama membuat mereka merasa lebih 
senang. Mereka lebih menghargai pertemanan 
seperti yang dijelaskan oleh anak-anak kecil 
(Donggala Wisata) bahwa mereka tidak lagi 
mudah marah kepada teman-temannya seperti 
yang biasa mereka lakukan dulu, dan sekarang 
mereka sadar bahwa ‘kita perlu menjaga satu 
sama lain’. Anak-anak di sini juga bercerita 
tentang membangun rumah mereka di 
sepanjang jalan utama desa, karena teman-
teman mereka tinggal di sana dan tidak ‘terlalu 
jauh, kalau tidak kita akan kesepian.’

3. Makan lebih sedikit dan kurang 
bervariasi
Terkait dengan kepedulian dan kesadaran 
yang meningkat, anak-anak di semua lokasi 
bercerita bahwa mereka makan lebih sedikit 
dan khususnya anak remaja merasa mereka 
dapat membantu orang tua mereka dengan 
mengurangi jumlah makanannya. Anak-anak 
juga bercerita bahwa mereka makan lebih 
sedikit karena bosan atas terbatasnya variasi 
makanan dan banyak yang bercerita bahwa 
mereka benar-benar bosan makan mie instan. 

Para ibu sering mengatakan pada kami bahwa, 
sama seperti yang dikatakan anak-anak, bahwa 
mereka lebih merasakan stres dari pada sebelum 
gempa bumi. Mereka berkata bahwa ini disebakan 
karena kekhawatiran mengenai uang – ‘uang belum 
stabil’, dan kelelahan menghadapi ‘kekacauan’ yang 
terjadi setelah gempa bumi dan tsunami dan semua 
pekerjaan rumah tangga. Beberapa ibu mengakui 
bahwa mereka lebih cepat marah sekarang, seperti 
yang dijelaskan oleh seorang ibu di Donggala Wisata 

bahwa ini semua karena, ‘pikiran saya sangat berat.’

Anak-anak di Palu Industri menggambar ‘Sebelum 
dan Sesudah’ untuk menunjukkan bagaimana 
kehidupan dan lingkungan mereka telah berubah.
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Ibu-ibu menyusui di lokasi Sigi bercerita bahwa 
walaupun sebelum terjadi gempa bumi mereka 
sudah menggunakan susu formula sebagai 
suplemen ASI, sekarang mereka lebih sering 
memberikan susu formula tersebut karena 
mendapatkannya secara gratis.

4. Merasa takut dan emosional
Walaupun banyak anak-anak yang bercerita 
bahwa seringkali mereka merasa senang karena 
dapat bermain dengan teman-teman dan 
beberapa kegiatan rutin mereka juga sudah 
kembali normal, beberapa bercerita bahwa 
sulit untuk sepenuhnya merasa senang karena 
ketidakpastian situasi mereka. Kekhawatiran 
utama mereka adalah di mana mereka akan 
tinggal, kapan orang tua mereka bisa bekerja 
kembali dan beberapa remaja khawatir 
mengenai apakah mereka bisa mengejar 
ketinggalan pelajaran di sekolah. Beberapa  
merasakan ‘perubahan perasaan yang cepat dan 
sering’, misalnya ketika mereka menghabiskan 
waktu seharian bersenang-senang berkumpul 
bersama teman, tetapi segera merasa sedih 
ketika waktu malam sebelum tidur. Anak-anak, 
khususnya remaja, juga berbicara mengenai 
merasa ‘sengsara’ dan ‘putus asa’ karena orang 
tua mereka lebih gampang marah-marah

Beberapa bercerita bahwa mereka merasa 
ditekan untuk segera melupakan kesedihan 
mereka atau ‘move on’. Sebagai contoh, remaja 
perempuan di Sigi Bawah mengatakan bahwa 
mereka tidak pernah menceritakan perasaan 
mereka kepada para guru karena ‘guru kami 
hanya akan bilang “jangan sedih”.’ Di Palu Kota, 
beberapa remaja telah menginternalisasikan 
hal ini dan menasihati teman-teman mereka 
untuk ‘move on’, khususnya pada teman-teman 
yang belum kembali ke sekolah.

‘Saya mau ikut kegiatan seperti ini 
lagi, jadi saya bisa cerita perasaan 
saya dan tidak ditertawai’ 

(remaja laki, 16, Sigi Gunung)

Baik anak-anak kecil dan remaja bercerita 
bahwa mereka masih sering ketakutan atas 
kemungkinan terjadinya gempa bumi, tsunami 
dan banjir bandang lagi. Kekhawatiran tersebut 
diperburuk dengan rumor-rumor dan hoaks 
yang beredar luas terutama melalui media 

sosial, khususnya di lokasi-lokasi Palu. Rumor-
rumor ini termasuk peringatan gempa bumi 
palsu serta prediksi-prediksi lain. Walaupun 
banyak yang akhirnya menyadari bahwa rumor 
tersebut adalah hoaks, anak remaja bercerita 
bahwa mereka tidak dapat meyakinkan orang 
tua mereka yang masih panik dan meminta 
keluarganya untuk berkemas dan keluar dari 
rumah, karena hoaks tersebut.

‘Orang tua saya minta kami 
berkemas, memasukkan pakaian ke 
dalam tas, tengah malam [karena 
hoaks]’

(remaja perempuan, 15, Palu Kota) 

Memenuhi kebutuhan anak-

anak

Mengingat pentingnya untuk segera kembali 
ke kegiatan rutin di sekolah, tidaklah 
mengejutkan jika  anak-anak menginginkan 
peralatan sekolah yang mereka butuhkan untuk 
kegiatan bersekolah yang normal. Peralatan 
sekolah tersebut diminta bukan karena nilai 
edukasinya, tetapi lebih sebagai kontribusi 
simbolis untuk situasi yang menjadi normal 
kembali. Walaupun beberapa anak SD dan 
terutama remaja merasa khawatir karena 
ketinggalan pelajaran sekolah dan atas ujian, 
isu utama bagi sebagian besar anak-anak 
adalah dimulainya kembali rutinitas sekolah 
dan dapat kembali berinteraksi dengan teman-
teman serta menikmati pertemanan. Baik anak-
anak SD dan remaja memprioritaskan peralatan 
dan kebutuhan sekolah yang dapat menjadikan 
kegiatan besekolah seperti sebelum terjadinya 
bencana. Hal ini berarti bahwa mereka sangat 
memikirkan persoalan seragam dan sepatu 
– sebelum gempa, menggunakan seragam 
yang sesuai peraturan sangatlah diperhatikan 
oleh guru, dan sekarang anak-anak khawatir 
mengenai kemungkinan dihukum oleh guru 
jika mereka tidak menggunakan seragam yang 
benar. Menggunakan seragam yang sesuai juga 
mengesahkan kebutuhan anak-anak agar bisa 
sama dengan teman-temannya (conformity) 
dan mengurangi rasa malu karena berbeda 
sendiri. 

Remaja laki-laki dan perempuan yang memiliki 
kekhawatiran untuk melanjutkan kehidupan 
lama mereka, mempertahankan citra dan agensi 
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mereka sendiri mengungkapkan kebutuhan 
untuk barang-barang personal seperti peralatan 
mandi, pakaian dan handphone. Karena barang-
barang bantuan telah ditentukan sebelumnya 
dan diberikan ‘gratis untuk semua’, anak-anak 
merasa tidak memiliki banyak pilihan. Beberapa 
remaja perempuan khususnya bercerita bahwa 
mereka ingin dapat memilih merek yang mereka 
suka serta sepatu dan pakaian yang lebih cocok 
bagi mereka. 

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian satu 
sama lain berarti anak-anak ingin menghabiskan 
lebih banyak waktu dengan teman-teman 
mereka. Ini pada akhirnya mengindikasikan 
bahwa anak-anak ingin waktu sekolah penuh 
dan bukan jam sekolah yang diperpendek 
serta mereka menginginkan ruang agar dapat 
bermain dan berkumpul bersama di luar 
rumah. Ruang atau tenda yang ditujukan anak-
anak yang diberikan oleh lembaga-lembaga 
bantuan tidak   digunakan secara efektif. Masih 
terdapat kesempatan agar ruang-ruang khusus 
ini dapat digunakan bersama antar organisasi 
yang berbeda, tidak hanya saat ada kegiatan 
terstruktur tetapi juga untuk bermain dan bagi 
remaja perempuan khususnya agar mereka 
dapat berkumpul dengan aman. Anak remaja 
juga dapat didorong untuk mengatur kegiatan 
mereka sendiri secara mandiri di luar kegiatan 
fasilitasi yang ada, misalnya anak-anak yang 
lebih tua memimpin kegiatan bermain dan 
belajar bersama bagi anak-anak yang lebih 
kecil. 

‘Karena kami punya begitu banyak 
waktu sekarang, permainan anak 
perempuan juga kami mainkan’

(remaja laki-laki, Palu Industri) 

Anak-anak ingin dapat mengekspresikan 
kepedulian mereka dan ingin membantu 
keluarga dan masyarakat. Banyak anak-anak 
yang menekankan bahwa mereka sudah 
banyak membantu. Sebagai contoh, anak-
anak SD di Donggala Wisata merasa senang 
dapat membantu keluarga mereka, walaupun 
kelelahan karena membantu begitu banyak 
pekerjaan di sekitar rumah. Anak-anak di 
Palu Industri berkata bahwa mereka sadar 
bahwa menjaga adik-adik mereka sangatlah 
penting sekarang karena orang tua mereka 
‘sibuk memikirkan hal-hal lain’. Anak-anak 

remaja di Sigi Gunung merasa bangga karena 
telah membantu sesaat setelah terjadinya 
gempa dengan membersihkan reruntuhan 
dan membantu mencari jasad. Akan tetapi, 
pada umumnya anak-anak remaja merasa 
dikesampingkan dari memberikan bantuan. 
Sebagai contoh, remaja laki-laki di Sigi Bawah 
dan Donggala Berbatu berkata bahwa mereka 
sangat ingin membantu masyarakat selama 
proses pemulihan tetapi tidak tahu bagaimana 
caranya.

Anak-anak menghargai proses yang kami 
gunakan untuk berinteraksi dengan mereka; 
mereka mengungkapkan bahwa sangat 
jarang bagi mereka untuk dapat berbicara 
mengenai perasaan-perasaan mereka sendiri. 
Walaupun remaja laki-laki pada awalnya sulit 
untuk mendiskusikan perasaan mereka sendiri, 
banyak yang mengatakan bahwa mereka 
senang dengan kegiatan dan pengalaman 
ini. Seorang anak laki-laki di Sigi Gunung 
berkata pada kami bahwa dia ingin memiliki 
kesempatan untuk ikut serta dalam sesi-sesi 
‘seperti ini’ lebih banyak lagi, dalam lingkungan 
yang suportif sehingga dia tidak merasa terlalu 

Gambar ‘pohon mangga’ yang dibuat oleh remaja 
laki-laki di Donggala Wisata sebagai bagian dari 
diskusi kebutuhan utama mereka. Barang-barang 
yang ditempatkan lebih tinggi adalah yang mereka 
rasa sulit untuk dipenuhi, sedangkan barang-barang 
yang lebih rendah dianggap lebih mudah. Barang-
barang di dalam keranjang adalah yang sudah 
pernah dipenuhi sebelumnya.
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Remaja-remaja di Donggala Wisata mengatakan 
bahwa mereka menyukai bangunan ini yang mana 
digunakan sebagai masjid sementara (sudah 
terdapat sebuah masjid sementara yang baru). 
Alasannya adalah karena tempat ini tidak sepanas di 
tenda, sehingga menjadi nyaman bagi mereka untuk 
bermain di dalamnya jika dibandingkan dengan 
tempat lain misalnya tenda sekolah, tenda ruang 
ramah-anak, ataupun tenda kosong lain di dalam 
komunitas.

canggung atas perasaannya sendiri. Respons 
atas kebutuhan-kebutuhan emosional seperti 
ini, sampai sekarang, terdefinisikan secara  
terlalu terbatas. Misalnya, di beberapa lokasi, 
respons tersebut berupa kegiatan aktif berbasis 
kelompok, sedangkan di satu lokasi hanya 
berupa satu presentasi mengenai ‘apa itu 
trauma dan bagaimana cara menghadapinya’. 
Ini mengindikasikan pemahaman dan 
kesadaran yang masih terbatas mengenai apa 
saja kegiatan pemulihan yang tepat bagi anak-
anak. Beberapa kegiatan menyenangkan dan 
menenangkan  yang kami gunakan sepertinya 
memenuhi setidaknya kebutuhan beberapa 
anak-anak untuk melepaskan kejenuhan dan 
stres. 

Anak-anak juga mengemukakan kekhawatiran 
emosional atas stigma sebagai ‘penerima 
bantuan’, seperti beberapa remaja yang 
menjelaskan bahwa banyak pakaian yang 
diterima yang sebenarnya sudah sangat 
usang dan kadang tidak pas dengan mereka. 
Anak-anak di Palu khususnya sangat sadar 
bahwa beberapa terkena bencana gempa 
dan tsunami yang parah, sementara anak-
anak lain tidak terlalu terkena dampaknya. 
Dari pada menggunakan program yang 
akan mengecualikan sebagian anak-anak, 
penekanan pada permainan dan kegiatan yang 
dapat diikuti oleh anak-anak yang terkena 
dan kurang terkena dampak bencana secara 
bersama-sama dapat mengurangi tekanan 
emosinal tersebut. 

Kekhawatiran emosional yang diakibatkan oleh 
informasi palsu dan hoaks, terutama di Palu 
tapi juga di Sigi Gunung dan Donggala Wisata, 
perlu ditangani segera. Anak-anak memerlukan 
jaminan dan informasi yang lebih baik yang 
dapat juga mencakup upaya-upaya sederhana, 
seperti menempatkan papan pengumuman di 
dalam lingkungan masyarakat. 

Terdapat semakin banyak kekhawatiran 
mengenai masa depan dan juga kebutuhan 
akan jaminan bahwa masyarakat akan lebih siap 
jika bencana seperti gempa bumi dan tsunami 
terjadi lagi. Anak-anak berbicara tentang 
kebutuhan untuk merasa aman secara fisik. 
Mereka merasa bahwa bangunan-bangunan 
di masa depan perlu dibangun dengan papan 
kayu dari pada dengan semen beton atau 

dengan kata lain, kemungkinannya lebih kecil 
untuk mencederai jika bangunan tersebut 
runtuh. Mereka berbicara tentang membangun 
rumah lebih jauh dari pesisir pantai, seperti 
di daerah pegunungan yang lebih aman. 
Beberapa anak berbicara tentang keinginan 
untuk membangun kembali di lokasi yang 
mudah diakses dan dekat dengan teman lain, 
sebagai contoh, sepanjang jalan penghubung 
desa. 

Secara umum, anak-anak remaja terlihat 
menerima lebih sedikit bantuan dan dukungan, 
baik dari dalam masyarakat maupun dari 
donor dan pihak luar. Beberapa anak remaja 
mengemukakan bahwa anak-anak usia SD 
cenderung mendapat prioritas untuk bantuan 
seperti peralatan dan perlengkapan sekolah. 
Anak-anak remaja mendeskripsikan rasa 
frustasi mereka atas proses distribusi bantuan 
yang dilakukan di masyarakat, khususnya untuk 
barang-barang seperti pakaian bekas yang 
menurut mereka tidak dilakukan dengan adil 
atau teratur. Anak remaja juga lebih banyak 
tertinggal karena terganggu pelajarannya 
dibandingkan dengan anak-anak SD, karena 
mungkin harus mengikuti ujian susulan atau ujian 
yang tertunda. Hal ini berpotensi memperbesar 
tekanan untuk keluar sekolah karena anak-anak 
remaja (atau orang tua) merasa bahwa mereka 
terlalu tua untuk melanjutkan sekolah atau 
bahwa mereka merasa perlu menghasilkan 
uang. Karena permasalahan-permasalahan 
tersebut, prioritas yang selama ini terlihat 
diberikan pada anak-anak SD dibandingkan 
dengan anak-anak remaja perlu dipertanyakan.
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1. PENDAHULUAN

1.1 MENGAPA PENTING UNTUK 
MENDENGARKAN ANAK-ANAK

Hak anak untuk berpartisipasi tertuang 
dalam Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa 
terkait dengan Hak untuk Anak-anak 
(UNCRC)1. Konvensi ini mensyaratkan kita 
untuk memungkinkan anak-anak membagi 
pandangan mereka, sehingga suara mereka 
dapat didengar dan ditindaklanjuti secara serius. 
Secara umum, anak-anak merupakan pihak 
yang paling tidak dikonsultasikan, namun pada 
saat yang bersamaan mereka adalah pihak yang 
paling terdampak pada saat  kondisi krisis dan 
gawat darurat. Anak-anak memiliki kebutuhan 
yang hanya dapat diartikulasikan dengan 
jelas oleh mereka sendiri. Kita semua harus 
mendengarkan pandangan dan pengalaman 
mereka, sehingga kita mampu membentuk 
kebijakan dan praktik yang berpusat pada-
anak, dan dapat  pada akhirnya hal ini dapat 
membantu mereka dengan lebih baik.

UNICEF, Yayasan Plan International Indonesia 
(YPII), Wahana Visi Indonesia (WVI) dan  Yayasan 
Sayangi Tunas Cilik (YSTC) menugaskan studi 
untuk mendengarkan anak-anak, remaja dan 
wali anak  yang terdampak Tsunami dan Gempa 
Bumi di Sulawesi Tengah. Studi ini dilakukan 
dalam rangka memperkuat keterlibatan 
anak-anak. Hal ini sejalan dengan Standar 
Humaniter (Humanitarian Standard - HS) yang  
mensyaratkan adanya identifikasi kebutuhan 
dan prioritas anak untuk menginformasikan 
pembuatan program (baik untuk jangka 
pendek maupun jangka panjang) serta advokasi 
berpusat pada anak. Temuan-temuan dari studi 
ini diharapkan dapat meningkatkan respon 
tanggap maupun bencana kesiapan atas 
bencana alam pada masa depan di Sulawesi 
Tengah dan tempat lainnya.

Kita harus mendengarkan anak-anak yang 
terdampak oleh bencana untuk:

1  Ratifikasi pada  2 September, 1990.Naskah tersedia di: https://
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

 » Memahami masalah dan kebutuhan utama 
mereka;

 » Mencari  peluang untuk mengatasi, 
meningkatkan atau memenuhi kebutuhan, 
prioritas dan kekhawatiran  dari perspektif 
anak-anak, termasuk identifikasi ‘siapa’ 
yang dilihat anak-anak sebagai pihak yang 
bertanggung jawab untuk menciptakan 
perubahan;

 » Identifikasi kesenjangan dalam layanan 
dan informasi yang telah diterima oleh 
anak-anak dan bagaimana anak-anak ingin 
menerima layanan dan informasi;

 » Menyajikan  rekomendasi untuk fase 
pemulihan dan kebutuhan jangka-panjang 
berdasarkan apa yang dikatakan oleh anak-
anak, remaja dan wali anak  dalam rangka 
meningkatkan keseluruhan respon.

Pendekatan partisipatoris berpusat pada anak  
ini merupakan penilaian kebutuhan yang 
berasal dan diadaptasi dari metodologi yang 

Tsunami dan Gempa Bumi  
Sulawesi Tengah
Sebuah gempa bumi yang berskala 7.5 

terjadi di Semenanjung Minahasa, Sulawesi 
pada hari Jumat 28 September 2018 pada pukul 
18.00, pusat dari gempa adalah di Kabupaten 
Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa bumi ini 
juga dibarengi dengan ombak tsunami setinggi 
mencapi 7m dan mengenai kota Palu, Donggala 
dan Mamuju di Sulawesi Barat.

Gempa bumi telah mengakibatkan sejumlah 
besar likuifaksi tanah di wilayah Palu dan 
sekitarnya, termasuk di dalamnya Sigi, yang 
mana juga mengakibatkan adanya banjir lumpur 
dan mengubur banyak bangunan. Selama dua 
hari berikutnya, terdapat sekitar 150 gempa 
susulan yang terjadi di wilayah.

Dampak gabungan dari gempa bumi dan 
tsunami telah mengakibatkan kematian 
setidaknya 2,000 orang, serta 4,000 orang yang 
mengalami luka berat (Situasi Terkini No 15 dari 
AHA Centre).

Terdapat lebih dari 48.000 rumah yang rusak, 
dan hal ini mengakibatkan sekitar sepuluh ribu 
orang harus tinggal di dalam hunian sementara 
dan tenda. Hal ini dilaporkan satu bulan setelah 
206.494 orang telah lari dari rumahnya dan 
menjadi orang yang terlantar.

1
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sudah diuji secara sukses pada kondisi tanggap darurat, termasuk di antaranya adalah gempa bumi 
di Nepal; Taifun Haiyan di Filipina; Epidemi Ebola di Sierra Leone; dan Krisis Pengungsi Rohingya 
(Bangladesh).

1.2 BAGAIMANA LAPORAN INI DISUSUN

Laporan ini dibuka dengan adanya penjelasan terkait bagaimana tim berhubungan dengan anak-
anak. Bagian temuan dimulai dengan informasi kontekstual terkait dengan enam lokasi dimana 
studi dilaksanakan dalam rangka memberikan gambaran sebelum menyajikan temuan dari studi. 
Kami menyajikan temuan berdasarkan kelompok studi: anak-anak di tingkat sekolah dasar, sekolah 
menengah pertama/sekolah menengah atas (anak muda), dan pengasuh termasuk ibu hamil. 
Laporan memberikan kesimpulan berupa rangkuman atas temuan-temuan dan rekomendasi utama 
dari organisasi-organisasi yang menugaskan studi.

Kami merujuk enam lokasi studi dengan menggunakan nama sebutan yang berhubungan dengan 
informasi konteks tentang setiap lokasi. Lokasi studi ini yang tertera dalam tabel di bawah (Tabel 1).

Donggala 
Wisata Donggala 

Berbatu

Palu 
Industri

Palu Kota

Sigi 
Bawah

Sigi 
Gunung

Di mana lokasinya?
Kami memilih dua lokasi di tiga kabupaten yang terkena dampak bencana (Palu, Donggala dan 
Sigi) yang ada dalam Sulawesi Tengah berdasarkan data sekunder yang mengidentifikasi area-area 
yang lebih terkena dampak dan dirugikan. Kami secara sengaja memilih lokasi-lokasi perkotaan dan 
pedesaan serta lokasi di pesisir pantai dan pedalaman. Lokasi ini ditunjukkan pada Tabel 1.

2. BAGAIMANA CARA KAMI 
MENDENGARKAN ANAK-ANAK

Tabel 1: Lokasi Studi

Kode Studi Pesisir/Pedalaman Urban/Pedesaan

Donggala

Donggala Wisata pesisir pedesaan

Donggala Berbatu pesisir pedesaan

Palu

Palu Kota pesisir urban

Palu Industri dekat pesisir periurban

Sigi

Sigi Gunung pedalaman pedesaan

Sigi Bawah pedalaman pedesaan
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Dengan siapa kami berinteraksi?
Sebanyak 244 anak-anak telah ikut serta, 150 anak usia SD (54% perempuan, 46% laki-laki) dan 94 
anak usia SMP dan SMA (52% perempuan 48% laki-laki). Kami juga berinteraksi secara oportunistik 
dengan ibu hamil, menyusui serta orang tua/wali anak untuk turut mendengarkan perspektif mereka.

Usia 5-7 8-11 12-15 16-18

Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki

Donggala 
Wisata 13 10 7 10 3 5

Donggala 
Berbatu 15 23 4 1

Palu Industri 3 4 8 8 7 4 2 2

Palu Kota 14 8 6 2 6 2

Sigi Gunung 2 2 13 8 7 8

Sigi Bawah 14 7 6 10

Jumlah 5 6 77 64 37 28 11 17

Tabel 2: Jumlah dan Usia Partisipan

Bagaimana cara kami mendengarkan mereka?
Prinsip utama kami adalah untuk membuat anak- anak merasa nyaman, sehingga kami menekankan 
pendekatan bermain bersama untuk anak-anak yang lebih kecil dan pendekatan ‘berkumpul’ 
bersama anak-anak remaja di tempat yang mereka rasa paling nyaman. Ini memungkinkan kami 
untuk sekadarberbincang-bincang, untuk mengenal mereka lebih jauh dan membangun rasa saling 
percaya.

Kami sengaja menjalankan tiap kegiatan dengan fleksibel  dan melakukannya dalam durasi-
durasi singkat dengan tujuan melaksanakan kegiatan dan juga melakukan penyesuaian terhadap 

durasi konsentrasi anak-anak yang 
cenderung lebih singkat. Pelibatan 
anak-anak dalam kegiatan secara 
langsung menciptakan antusiasme 
untuk berpartisipasi, menempatkan 
mereka sebagai pemimpin diskusi  
dan sekaligus berpindah dari 
bentuk tanya-jawab konvensional.

Dalam kegiatan ini, kami 
membentuk tim yang terdiri atas 
tiga orang untuk setiap komunitas. 
Proses dimulai  dengan mengenali 
komunitas dan menghabiskan 
hari pertama dalam komunitas 
dengan berjalan-jalan di sekitar 
wilayah komunitas, berbincang 
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dengan masyarakat dan mengobservasi 
kehidupan sehari-hari komunitas. Tim akan 
bermalam dengan keluarga yang ada di 
dalam komunitas ketika memungkinkan 
dimanapengalaman imersi ini juga 
menyediakan tambahan pengalaman yang 
bermakna. Hari-hari ini juga menciptakan 
peluang bagi kami untuk dilihatdan 
membuat masyarakat menanyakan banyak 
hal kepada kami tentang apa kami lakukan.

Pada keesokan harinya, kami memulai 
dengan cara bertanya kepada sekelompok 
kecil teman-teman yang masih kecil ini untuk 
menunjukkan kepada kami wilayah dalam 
setiap komuntas, memperlihatkan tempat-
tempat yang telah berubah akibat bencana, 
dan juga untuk berbagi cerita mereka 
tentang gempa bumi dan tsunami, serta 
mulai berpikir tentang apa perasaan mereka 
terkait dengan perubahan-perubahan ini.

Ketika kepercayaan mulai terbangun secara 
bertahap, kami mulai memperkenalkan 
kegiatan partisipatif (disebutkan sebagai 
'pFGDs' dalam teks) untuk melibatkan dan 
mendalami isu-isu ini. Seluruh kegiatan 
tersebut selalu dilakukan di tempat yang 
nyaman, bebas gangguan serta santai bagi 
anak-anak. Tempat ini mencakup tenda 

kosong yang ada di lapangan dan beranda 
masyarakat. Tenda sekolah atau wilayah di 
depan sekolah juga digunakan namun hanya 
pada saat sekolah sudah berakhir dan tanpa 
adanya bantuan dari guru. Adalah penting 
untuk melaksanakan sesi ini tanpa adanya 
orang dewasa.

Beberapa sesi partisipatif ini dilaksanakan 
dengan bantuan dari organisasi mitra lokal 
namun kebanyakan kami laksanakan secara 
langsung, hal ini memungkinkan anak-
anak untuk memilih partisipan sendiri, yaitu 
bersama dengan orang-orang yang merasa 
paling nyaman. Kami menghindari sesi 
pertanyaan dan jawaban secara sengaja, 
karena sesi ini menjadikan anak-anak merasa 
di dalam sekolah dan menjadikan mereka 
merasa harus memberikan jawaban benar. 
Oleh karena itu, kami menggunakan kegiatan 
langsung dan permainan untuk memastikan 
pelibatan yang aktif, menyenangkan, dengan 
cara tidak formal.  
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Kegiatan partisipatif ini mencakup gambar 
sebelum dan sesudah gempa bumi 
(untuk anak-anak sekolah dasar - a) atau 
foto-jurnalisme (untuk remaja - b dan c) 
membandingkan kehidupan sehari-hari 
sebelum dan sesudah, dan tempat yang 
mereka suka dan kurang suka.

MENGINTIP KEGIATAN DISANA

Kami meminta mereka (semua) untuk 
memetakan emosi mereka (d dan e), 
identifikasi apa emosi yang mereka rasakan 
dan bagaimana intensitas yang mereka 
rasakan pada saat sebelum, saat terjadi 
dan sesudah gempa bumi.

Anak-anak tingkat Sekolah Dasar 
yang bermain dengan boneka 
(f), menggunakan boneka untuk 
memberikan nasihat kepada 
keluarga mereka dan pihak lain 
dalam komunitas.

a

b
c

d

e

f
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Kami mendorong anak-anak (semua) untuk berperan ‘sebagai bos’ (i) dan memprioritaskan 
kebutuhan. Mereka dapat memilih bos apa yang mereka inginkan (misalnya Kepala Desa, 
Wakil Pemerintah Nasional, polisi/militer, LSM atau lainnya) dan membayangkan apa yang 
akan mereka lakukan untuk membantu komunitas/masyarakat dalam kondisi terkini.

Akhirnya, kami melakukan permainan 
‘memberikan catatan’ di mana anak-anak tingkat 
Sekolah Dasar menulis kebutuhan penting 
mereka dan memasukkannya ke dalam satu 
amplop. Sementara itu remaja-remaja menuliskan 
catatan mereka pada kertas berbentuk buah (j 
dan k) dan menempatkan kertas ini dalam pohon 
berdasarkan prioritas apakah hal ini buah rendah 
(kebutuhan yang mudah untuk dipenuhi) atau 
buah tinggi (lebih sulit untuk dipenuhi).

Remaja menggunakan gambar-gambar 
yang diguntingdari majalah, dan menjadikan 
gambar ini seperti ‘berbicara satu sama 
lain’ dengan adanya tulisan di dalam balon 
pembicaraan (g dan h).

g

h

i

j k
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Bagaimana cara kami melindungi mereka? 
Empatika memiliki kebijakan perlindungan anak dan mewajibkan pelatihan satu hari bagi seluruh 
peneliti. Dalam studi ini, peneliti-peneliti juga telah mengikuti pelatihan bantuan-pertama psikologis 
yang diberikan oleh staf YSTC sebelum kerja lapangan dilakukan. Setiap peneliti telah mendapatkan 
penjelaskan tentang (dan menandatangani) Kebijakan Perlindungan Anak dari Organisasi Mitra 
Lokal sebagai tambahan dari Kode Etik Empatika terkait Kerahasiaan, Perlindungan Data dan 
deklarasi Kebijakan Perlindungan Anak yang mana merupakan bagian tidak terpisah dari kontrak 
dengan Empatika. Ijin tertulis juga disediakan oleh setiap kelompok/partisipan. Seluruh data 
(tertulis dan visual) telah diberikan kode tertentu untuk melindungi identitas dari individu, keluarga 
dan komunitas mereka, dan lokasi spesifik tidak diberikan dalam laporan ini. 

Keterbatasan Penelitian
Seperti penelitian lainnya, studi ini juga memiliki sejumlah keterbatasan terkait dengan pendekatan 
yang digunakan dan juga dikarenakan kondisi yang terjadi di lapangan yaitu:

 » Temuan-temuan dari penelitian kualitatif tidak boleh digeneralisir, walaupun berada dalam 
kecamatan yang sama. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan 
kontekstual terkait pengalaman anak dalam komunitas-komunitas ini. Masukan dari studi ini 
meskipun tidak dapat digeneralisir namun dapat memberikan panduan yang bermanfaat untuk 
melihat serta memahami isu serupa di daerah lain, walaupun konteks dan informasi budaya/
sosial serta latar belakang lainnya juga harus dipertimbangkan.

 » Meskipun jadwal sekolah belum kembali seperti semula, namun hal ini tetap menjadikan 
beberapa pFGDs tidak dapat dimulai sebelum siang hari. Dengan mempertimbangkan kondisi 
tersebut sertakondisi dan perayaan lain dalam setiap komunitas, maka banyak sesi pFGDs harus 
dilakukan secara bersamaan sehingga beberapa sesi harus dilakukan oleh satu orang fasilitator, 
yang menjadikan proses untuk tindak lanjut dan mengeksplorasi masukan menjadi sulit ketika 
fasilitator tidak mendapatkan dukungan dari peneliti lain.

 » Meski tim peneliti mencoba untuk memasukkan beberapa kelompok anak-anak yang berbeda 
termasuk dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus, namun tidak ada pFGDs yang memiliki 
partisipan anak yang berkebutuhan khusus dan mengikuti keseluruhan sesi. Namun demikian, 
peneliti-peneliti mampu berinteraksi dengan beberapa anak yang memiliki kebutuhan khusus 
selama kegiatan pFGDs misalnya untuk sesi ‘Jalan-jalan’.



9/3. TEMUAN

3. TEMUAN

Pada setiap komunitas yang kami kunjungi, kami 
berkenalan dengan anak-anak dan anggota 
komunitas melalui kegiatan ‘berjalan-jalan di 
sekitar wilayah’. Kami  membiarkan anak-anak 
untuk memimpin proses ini  serta menunjukkan 
bagian-bagian berbeda dalam komunitas 
kepada kami, serta tempat-tempat yang telah 
berubah, dan juga tempat yang mereka suka 
dan tidak suka.

Kedua komunitas Donggala berlokasi di  
sepanjang pantai sehingga laut telah menjadi 
bagian penting bagi anak-anak yang tinggal di 
sini. Pekerjaan utama dari para ayah  pada kedua 
lokasi adalah menangkap ikan, sementara itu 
beberapa keluarga juga bertani dan bercocok 
tanam  cengkeh, cabe, kakao, pala, dan kelapa. 
Anak-anak di sini mengatakan bagaimana 
mereka dahulu seringkali  menghabiskan 
waktu luang mereka dengan bermain di sekitar 
maupun di  lau, namun saat ini anak-anak di 
wilayah Donggala Wisata masih takut untuk 
kembali bermain di air. Sementara itu, anak-

anak yang tinggal di daerah Donggala Berbatu  
telah mengungkapkan  bahwa mereka telah 
kembali bermain di wilayah perairan.

Sebelum gempa bumi dan tsunami melanda 
daerah Donggala Wisata, anak-anak 
menjelaskan bagaimana pantai mereka 
merupakan wilayah yang populer untuk 
perjalanan satu dari Palu terutama untuk 
kegiatan akhir pekan. Anak laki-laki berkata 
bahwa mereka memperoleh uang jajan mereka 
sendiri dengan cara berjualan kelapa dan 
makanan ringan yang dibuat oleh ibu mereka. 
Mereka menjual kedua hal ini kepada turis dan 
mengajak orang-orang berjalan-jalan di sekitar 
komunitas dengan menggunakan perahu 
milik ayah  mereka. Berbeda dengan kondisi 
di Donggala Wisata, pantai yang terletak di 
wilayah Donggala Berbatu memiliki lebih 
banyak batu sehingga anak-anak lebih memilih 
untuk pergi ke pantai terdekat yang  memiliki 
pasir halus.

Anak-anak yang berada di tingkat Sekolah Dasar membuat gambar ‘sebelum dan sesudah’ untuk mendeskripsikan 
bagaimana perubahan terlah terjadi dalam hidup mereka semenjak gempa bumi. Pada seluruh lokasi yang 
dikunjungi, gambar ‘sebelum’ seringkali menunjukkan bagaimana anak-anak melakukan kegiatan favorit mereka, 
atau menunjukkan beberapa tempat bermain mereka. Banyak anak laki-laki misalnya seorang anak laki-laki 
yang berada di Palu Kota, dia menggambar lapangan sepak bola dimana tempat pertandingan persahabatan 
dilakukan. Tenda ini sekarang telah digantikan oleh tenda dan huntara.



MENDENGARKAN SUARA ANAK-ANAK YANG TERKENA DAMPAK BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI SULAWESI TENGAH10

‘Sekarang sudah mulai terasa 
normal kembali’

(umur sekolah dasar kombinasi, Pesisir Donggala)

Anak-anak yang terdampak di Palu Industri 
sekarang tinggal di dalam tenda yang berlokasi 
di sebuah lapangan sepak bola yang besar. 
Anak laki-laki di sana juga menunjukkan 
bahwa sudah terdapat beberapa toilet umum 
dan huntara yang sudah selesai terbangun 
(sebanyak 12 unit) - mereka juga mengatakan 
bahwa mereka suka akan hal ini. Alasannya 
adalah karena akan ada rumah-rumah baru 
untuk beberapa orang, walaupun mereka juga 
belum mengetahui siapa yang akan tinggal di 
dalam rumah baru tersebut. Anak laki-laki di sini 
menggambarkan bahwa terdapat hutan yang 

Toilet umum yang sudah rusak di pantai Donggala 
Wisata. Anak-anak menceritakan bagaimana pantai 
mereka dahulu dikunjungi oleh banyak turis di akhir 
pekan, dan juga terdapat banyak kios-kios yang 
dibangun oleh orang tua mereka untuk menjual 
makanan. Namun demikian kios-kios ini telah hancur 
akibat dari tsunami.

Donggala 
Wisata

Donggala 
Berbatu

Palu Industri Palu Kota Sigi Gunung Sigi Bawah

Populasi 1100 1500 4300 2100 2000 1400

Agama Islam

Islam dengan 
dusun 
tetangga 
beragama 
Kristen

Islam Islam
Mayoritas 

Kristen
Mayoritas Islam

Rumah yang 
hancur

Sekolah Umum

Fasilitas 
Kesehatan

Masjid/Gereja

Air Tidak ada isu 
besar

Tidak ada isu 
besar

Terdapat 
beberapa 
keterbatasan

Terdapat 
beberapa 
keterbatasan

Tidak ada isu 
besar

Tidak ada isu 
besar

Akses Jalan: 
berapa panjang 
hingga dapat 
diakses?

Jalan utama 
tidak dapat 
diakses selama
~3 minggu 
namun ada 
jalan kecil 
alternative

Tidak dapat 
diakses 
selama 3 hari

Tidak ada isu 
besar

Tidak ada isu 
besar

Tidak ada 
akses selama 
~1 minggu

Akses terbatas 
selama 
beberapa hari 
awal

Daerah mana yang 
menerima lebih 
banyak bantuan 
(dalam kecamatan 
tersebut)

X X
X 

(menerima 
lebih awal)

Tabel 3: Informasi Dasar terkait Lokasi 

: Kerusakan berat atau hilangnya layanan/proporsi rumah yang hancur tergolong tinggi 
: Terdapat beberapa kerusakan atau layanan berkurang/proporsi rumah yang hancur tergolong menengah 
: Tidak ada kerusakan atau kerusakan ringan/jumlah rumah yang hancur tergolong sedikit destroyed

Sumber: Berdasarkan observasi peneliti dan diskusi dengan orang-orang komunitas
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dekat dengan tempat mereka tinggal. Mereka 
bercerita bahwa mereka sering berkunjung ke 
sana untuk menangkap burung dan ayam liar.

Anak-anak di Palu Kota  juga menunjukkan 
kepada kami bagaimana komunitas memiliki 
tiga tingkat yang berbeda, tempat di 
manarumah dibangun. Pertama, sepanjang 
pantai;  lalu kedua, wilayah yang lebih tinggi 
di seberang jalan utama; dan wilayah ketiga 
terletak dekat bukit di belakang komunitas. 
Mereka bercerita bahwa meski  gempa bumi 
tidak menimbulkan dampak yang cukup serius 
untuk kebanyakan komunitas, namun tsunami 
telah menyapu seluruh rumah yang ada  di 
sepanjang pantai. Mereka juga menunjukkan 
kepada kami bagaimana jalan di depan sekolah 
dasar telah ditutup karena terdapat kapal 
besar yang terdampar pada ujung jalan, dan 
bagaimana lapangan sepak bola di sini telah 
digunakan untuk beberapa huntara. Beberapa 
keluarga yang terdampak telah tinggal  di 
huntara yang terletak di lapangan, selain itu 
anak-anak juga menambahkan bahwa terdapat 
beberapa keluarga yang telah membangun 
tempat berlindung sementara (maksehift 
shelter) di wilayah rumah keluarga mereka yang 
tidak terdampak (atau hanya sedikit terdampak). 

Sigi Bawah terletak di bawah kaki gunung, 
sementara Sigi Gunung berlokasi di  tempat 
yang  lebih tinggi  dan berada di antara 
beberapa barisan pegunungan. Sigi Gunung 
merupakan komunitas yang besar. Kami 
bertemu dengan sekelompok anak-anak di 
lapangan sepak bola besar yang berlokasi 
dekat dengan bagian pinggir dari komunitas. 
Banyak dari anak-anak bercerita bahwa mereka 
sebenarnya berasal dari komunitas tetangga, 

namun sekarang mereka tinggal dalam tenda 
sementara (yang dibuat dari sisa-sisa bangunan 
dan puing rumah) di pinggir lapangan karena 
rumah lama mereka telah hancur. Kebanyakan 
rumahdalam komunitas telah hancur, dan 
sementara itu mereka menunjukkan kepada 
kami bahwa kerusakan tersebar di dalam 
komunitas utama.

Anak-anak di Sigi Bawah menceritakan 
bagaimana bagian  berbeda dari komunitas 
mereka telah mengalami pengalaman berbeda 
pula setelah gempa bumi terjadi. Komunitas 
ini  bermukim di sepanjang jalan utama yang 
menanjak dan berkelok-kelok, sementara itu 
bagian bawah tersebar di antara dan sepanjang 
dua sungai komunitas. Anak-anak menyebut 
‘sungai besar’ untuk sungai yang berada di 
belakang komunitas, dan sebuah ‘sungai kecil’ 
yang mengalir langsung dari gunung. Hal ini 
memberikan tanda  batasan dari komunitas 
dan memotong di bawah jalan utama dimana 
terdapat jembatan. Menurut anak-anak, 
‘sungai kecil’ ini yang mendatangkan banjir 
bandang dari pegunungan, yang mana terjadi 
lima hari setelah gempa bumi. Anak-anak di 
sini menunjukkan kepada kami bagaimana 
komunitas di bagian bawah adalah tempat 
dimana sekolah mereka berada misalnya PAUD, 
sekolah tingkat SD dan SMP, dan sekolah islam 
tingkat SMP (MTs).

Sekolah di seluruh enam lokasi telah kembali 
berjalan. Sigi Gunung merupakan wilayah yang 
paling cepat untuk kembali memulai sekolah. 
Mereka telah memulai sekolah kembali  sekitar 
satu bulan setelah bencana terjadi, pada saat 
kerja lapangan telah berlangsung (23-30 
November). Sementara itu, Sigi Bawah dan 
kedua lokasi di Palu baru saja memulai sekolah 
(enam minggu setelah bencana). Banyak 
sekolah telah mendirikan  tenda dan/atau 
bangunan bambu/kayu dan struktur atap dari 
seng atau kain terpal untuk kegiatan belajar 
bagi kelas-kelas mereka, berbagai tingkatan 
kelas telah berbagi satu ruangan. Waktu untuk 
bersekolah juga lebih pendek sehingga murid-
murid biasanya pergi ke sekolah sedikit lebih 
terlambat dan juga  kembali ke rumah sekitar 
dua jam lebih cepat dari jadwal biasanya 
(menyamakan adanya sekitar dua jam waktu 
untuk bersekolah bagi anak-anak di tingkat 
sekolah dasar dan tiga atau empat jam untuk 

Sebuah bekas lapangan sepak bola, dimana tenda-
tenda berlokasi di Palu Industri.
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Gagasan tentang Relokasi
Kemungkinan untuk relokasi telah dibicarakan di banyak lokasi kepada anak-anak yang berada di 

tingkat sekolah dasar dan remaja. Pada beberapa kasus, seperti di kedua lokasi Donggala, anak-anak memulai 
pembicaraan ini ketika mereka bercerita tentang waktu mereka berada di bukit pasca insiden  gempa bumi. 
Beberapa anak di Donggala Berbatu mengatakan bahwa mereka merasa harus membangun kembali rumah 
mereka di bukit yang ada di belakang komunitas. Alasannya adalah karena ini  tempat yang lebih aman 
dan memiliki pemandangan yang indah. Anak-anak di Donggala Wisata mengakui bahwa walaupun mereka 
mengetahui bahwa bukit yang berada di belakang komunitas mereka adalah wilayah yang paling aman, 
namun mereka ingin kembali membangunrumah medi sepanjang jalan utama, yang mana  tidak terletak di 
pantai seperti rumah mereka sebelumnya. Mereka menjelaskan bahwa alasan mereka adalah karena bukit 
tersebut ‘terlalu jauh dan nanti kami bisa kesepian.’ Mereka juga mengatakan bahwa beberapa dari teman 
mereka sudah tinggal di sepanjang jalan utama (sebelum gempa bumi) sehingga mereka merasa akan 
lebih berbahagia di sana. Selain itu, mereka berkata bahwa akan menjadi mudah bagi ayah  mereka untuk 
menangkap ikan.

Adalah hal yang jelas bagi keluarga-keluarga di Palu Kota yang tinggal di tepi pantai untuk berpindah lokasi 
tempat tinggal. Selain itu, adalah hal yang juga cukup jelas juga bagi bangunan sekolah tingkat dasar untuk 
dipindahkan, walaupun anak-anak tidak menyebutkan tentang hal ini. Ketika berdiskusi tentang di mana 
rumah baru mereka, seorang anak perempuan yang berada di tingkat sekolah dasar mengatakan bahwa 
rumah baru dia akan ‘bersih, jauh dari laut, sehat dan nyaman [dengan adanya banyak teman-teman].’ 
Beberapa remaja perempuan juga berbagi perasaan yang sama - ‘tempat ini harus bersih, rumah aman 
gempa, dan berlokasi di tempat yang lebih tinggi.’

Sementara itu remaja-remaja perempuan di Sigi Gunung yang dahulu tinggal di desa tetangga mengatakan 
bahwa mereka telah mendengar rumor  tentang kemungkinan mereka tidak dapat membangun kembali 
rumah mereka di lokasi semula. Beberapa anak-anak yang lebih kecil tetap mengatakan bahwa orang tua 
mereka akan membangun di tempat yang sama. Seorang ibu yang berasal dari desa tetangga dan memiliki 
bayi berusia empat bulan mengatakan kepada kami bahwa pada tahun 2012,terdapat gempa bumi yang 
menghancurkan banyak rumah, dia juga menjelaskan bahwa keluarga mereka memutuskan untuk membangun 
kembali rumah mereka dengan menggunakan kayu dan bukan dengan batu. Penggantian materi bangunan 
ini adalah dengan harapan bahwa bencana ini tidak akan terjadi lagi. ‘jadi untuk saya, dua kali sudah cukup,’ 
dia mengatakan hal ini karena rumah kayunya juga telah hancur dalam gempa yang baru-baru ini terjadi.

2

tingkat SMP/SMA). Pelajaran juga belum 
kembali ke jadwal normal. Pada beberapa 
lokasi dan terutama di dua lokasi Palu, anak-
anak menyatakan bahwa banyak murid belum 
kembali bersekolah. Berdasarkan penjelasan 
dari anak yang berbeda, alasan untuk belum 
bersekolah adalah: i) keluarga mereka mungkin 
telah pindah ke wilayah lain, baik secara 
sementara maupun permanen, atau ii) anak ini 
mungkin belum mau untuk kembali bersekolah 

(misalnya karena takut akan adanya gempa 
bumi susulan ketika mereka berada di dalam/
dekat dengan gedung sekolah) atau merasa 
tidak nyaman untuk datang ke sekolah tanpa 
memakai seragam yang layak.

Pada kebanyakan lokasi, anak-anak telah 
menerima bantuan terkait-sekolah misalnya 
alat tulis, tas sekolah, buku tulis, dan bahkan di 
beberapa kasus seragam juga sudah tersedia, 
namun remaja di banyak lokasi mengungkapkan  
bahwa bantuan-bantuan ini cenderung berfokus 
pada anak-anak di tingkat Sekolah Dasar dan 
masih terdapat  beberapa remaja yang belum 
menerima bantuan terkait-sekolah. Namun 
demikian, penting untuk dicata bahwa saat 
ini seluruh lokasi telah menerima bantuan dari 
pemerintah, donor swasta dan beragam LSM.

Pada umumnya, orang tua belum kembali 
menjalani kerja rutin mereka. Hal ini terutama 
terjadi di Palu, dimana pada orang tua (baik 
laki-laki dan perempuan, terutama perempuan 
di Palu Industri) pada umumnya bekerja 
sebagai buruh atau kerja yang bergantung 
pada berjalannya pasar lokal. Anak-anak di 

Sebuah lapangan besar di Sigi Gunung. Sepanjang 
dua tepi lapangan terdapat hunian-hunian 
sementara bagi keluarga-keluarga yang terdampak. 
Kebanyakan dari mereka berasal dari desa tetangga, 
dan mereka telah kehilangan rumah mereka pasca 
gempa bumi.
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Palu Industri mengatakan kepada kami bahwa 
meskipun kegiatan jual beli di pasar tradisional 
telah kembali berjalan, ‘Pembeli belum 
kembali, jadi kami tidak akan mendapatkan 
banyak jika kami menjual barang saat ini di 
pasar’ . Anak-anak di Palu Kota bercerita  
bahwa pasar tradisional telah kembali berjalan, 
namun beberapa barang  masih sulit untuk 
dicari. Menangkap ikan dan  bercocok tanam 
cengkeh, cabe, dan kelapa (untuk kopra) 
merupakan mata pencaharian utama di 
Donggala,  beberapa ayah  telah kembali 
untuk menangkap ikan namun banyak dari 
mereka yang telah kehilangan perahu  ataupun 
perahunya mengalami kerusakan akibat 
tsunami. Anak-anak di Donggala Berbatu 

berbagi pengalaman mereka dimana keluarga 
mereka telah kehilangan alat-alat untuk bertani. 
Penanaman kakao merupakan sumber mata 
pencaharian utama di Sigi,dan lebih lanjutnya 
adalah  kopra (untuk Sigi Bawah) dan menanam 
padi (Sigi Gunung). Banyak anak-anak bercerita 
bahwa ayah  mereka belum kembali ke ladang, 
dan  beberapa dari mereka di Sigi Bawah 
menjelaskan  bahwa ayah  mereka ketakutan 
untuk kembali ke ladang mereka di gunung 
karena tanah longsor yang dapat terjadi ketika 
adanya gempa bumi susulan. Anak-anak juga 
mengatakan bahwa adanya bencana tanah 
longsor telah mengakibatkan kerusakan 
atas pohon-pohon kakao yang dimiliki oleh 
beberapa orang. 

3.1 APA YANG KAMI TEMUKAN KETIKA 
MENDENGARKAN  ANAK-ANAK SEKOLAH DASAR

Catatan: Kami telah mencoba untuk membuat 
daftar perubahan yang memiliki urutan 
terpenting hingga kurang penting  berdasarkan 
masukan dari anak-anak.

Kehilangan Tempat Bermain
Pada seluruh lokasi studi, tempat kesukaan 
anak-anak adalah tempat dimana mereka 
bermain sementara itu tempat yang paling 
tidak disukai adalah tempat yang telah 
hancur atau dianggap berbahaya karena 
tempat ini telah rusak, ataupun dikhawatirkan 
akan runtuh.

Anak-anak di Donggala Wisata menjelaskan 
bahwa banyak tempat kesukaan mereka 
untuk bermain di komunitas telah hancur atau 
berubah, termasuk di antaranya adalah daerah 
dermaga, lapangan sepak bola (garis pantai 
sekarang menjadi lebih tinggi sehingga terdapat  
bagian dari lapangan ada yang telah terendam 
air), dua pohon ketapang besar dekat pantai, 
perpustakaan desa, dan sebuah rumah dimana 
mereka membayar untuk bermain PlayStation 
(biasanya dilakukan oleh banyak anak laki-laki). 
Mereka juga mengatakan bahwa perpustakaan 
terhubung dengan PAUD dan memiliki sebuah 
tempat  kecil dimana mereka dapat berlari-
larian dan bermain kejar-kejaran dengan teman 

mereka. Hanya terdapat satu wilayah yang tidak 
terdampak yaitu, wilayah tempat bermain bola 
voli yang terletak di bagian yang sedikit lebih 
ke atas.

Wilayah bermain di Donggala Berbatu hanya 
terdampak sedikit, terdapat  banyak tempat 
kesukaan mereka masih dapat digunakan  yaitu 
sebuah bungalow yang mereka sebut sebagai 
‘villa’, sebuah lapangan di depan rumah kepala 
dusun, sebuah sungai kecil dengan jembatan, 
dan dua buah gubuk yang menghadap 
ke lautan. Anak laki-laki dan perempuan 
mengatakan bahwa mereka masih menyukai 
untuk bermain di sungai dan laut, dan juga 
bermain sepak bola di pantai (terutama anak 
laki-laki).

‘Ayahku sekarang bilang bahwa 
berenang di laut itu tabu‘

(Anak laki-laki, 10, Palu Kota)

Anak-anak di Palu Industri berkata bahwa 
lapangan sepak bola merupakan tempat 
kesukaan mereka di komunitas. Lapangan 
ini cukup lebar sehingga baik anak laki-laki 
maupun perempuan tetap dapat bermain di 
sana, namun sebagian dari lapangan ini telah 
digunakan untuk membangun tenda. Anak laki-
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Sebuah ‘bukit pasir’ di Sigi Bawah, salah satu tempat 
favorit bagi anak-anak kecil dan remaja perempuan 
dalam komunitas ini, walaupun bukit ini terletak di 
sebelah ‘sungai kecil’ yang mengakibatkan banjir 
bandang yang terjadi lima hari setelah gempa bumi.

laki bercerita bahwa terdapat hutan yang terletak 
cukup dekat dari tempat mereka tinggal, dan  
mereka kerap kali berkunjung ke hutan  untuk 
menangkap ikan dan ayam liar, sementara itu 
anak-anak perempuan mengatakan bahwa 
mereka suka dengan masjid di komunitas. ereka 
menyebutnya sebagai ‘tempat yang paling 
bersih dan sunyi’, mereka juga menambahkan  
bahwa mereka juga dapat bermain setelah 
selesai berdoa di sekitar wilayah masjid.

Anak-anak di Palu Kota bercerita tentang 
bagaimana tempat kesukaan mereka untuk 
bermain sebelum bencana terjadi  adalah 
wilayah dermaga. Wilayah ini terletak dekat 
sebuah stasiun militer, namun sekarang tempat 
ini telah rusak dan jalan menuju tempat tersebut 
juga  telah ditutup. Sementara itu, semenjak 

lapangan sepak bola dijadikan huntara,  
mereka tidak lagi dapat  bermain di sana. 
Namun demikian, dikarenakan jalan di depan 
sekolah tingkat dasar sekarang telah ditutup, 
maka mereka dapat bermain secara bebas 
di sepanjang jalan. Mereka senang dengan 
kondisi  ini walaupun masih juga merasa sedih 
karena kehilangan tempat kesukaan mereka di 
wilayah dermaga.

‘Dahulu kami punya guru yang 
akan mengajari kami bermain 
sepak bola dan juga membantu 
kami untuk menyiapkan 
pertandingan melawan tim lain, 
namun dia belum datang lagi - 
kami sangat merindukan hal ini’

(Anak-anak laki di sekolah dasar, Donggala Berbatu)

Anak-anak di Sigi Gunung juga mengatakan 
bahwa mereka menikmati kegiatan bermain di 
lapangan sepak bola komunitas dan terutama 
yang dilakukan di dalam atau sekitar tenda 
kosong yang dahulu sempat digunakan 
setelah gempa bumi terjadi. Anak laki-laki dan 
perempuan mengatakan kepada kami bahwa 
mereka bermain di bawah tenda sehingga 
dapat terlindung dari sinar matahari, mereka 
juga dapat memanjat tiang yang ada di dalam 
dan melihat keluar dari lubang-lubang di tenda 
atas, dan mereka juga dapat bermain di bawah 
lipatan dimana beberapa bagian tenda telah 
mulai runtuh.

Ruang Ramah Anak
Pada kebanyakan lokasi studi, organisasi mitra lokal telah membangun sebuah tenda yang diperuntukkan 
sebagai  sebagai  ruang-ramah anak. Ruang ini bertujuan untuk menjadi daerah/lokasi  aman bagi anak 

untuk bermain bersama  satu sama lain atau dengan staff dari mitra lokal yang berkunjung ke komunitas satu 
atau dua kali seminggu dalam rangka  bermain dengan anak-anak yang lebih kecil di ruang ini. Meskipun 
anak-anak menyukai dan terutama merasa bahagia ketika sukarelawan berada di sana, namun anak-anak 
di berbagai lokasi tidak menyebutkan ruang-ramah sebagai tempat yang penting bagi mereka. Hal ini 
mungkin terjadi karena fakta bahwa ruang-ruang ini pada umumnya hanya digunakan satu atau dua kali 
dalam seminggu, sehingga keberadaannya menjadi kurang penting. Anak-anak juga menyebutkan bahwa 
mereka lebih menyukai untuk bermain di ruang yang tidak terlalu panas (terdapat sirkulasi udara yang lebih 
baik). Satu-satunya penyebutan tentang ruang-ramah anak selama pFGDs adalah di Palu Industri, dimana 
anak-anak mengatakan bahwa mereka berharap beberapa aktivitas yang ada di sana menjadi lebih bervariasi  
atau mencakup aktivitas yang membuat mereka belajar hal baru. Tenda ramah-anak di lokasi ini juga hancur 
dikarenakan tiupan angin kencang ketika tim kami berada di lokasi.

Tim kami berpendapat bahwa mungkin terdapat banyak peluang untuk menggunakan ruang-ramah anak 
secara lebih kolaboratif. Terdapat beberapa organisasi lain yang bekerja di dalam komunitas setiap hari 
selain organisasi mitra lokal. Tenda-tenda ini juga dapat digunakan oleh organisasi lain ini, termasuk di 
dalamnya adalah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berpusat-pada anak. Sebagai tambahan, ruang ini 
juga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk melibatkan dan memberdayakan remaja sebagai bagian 
dari proses pemulihan.
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Sungai di komunitas Sigi Bawah merupakan 
fitur penting bagi masyarakat. Anak laki-laki 
dan perempuan menjelaskan bahwa ‘sungai 
besar’ merupakan tempat mereka mandi dan 
bermain. Mereka biasanya suka bermain di 
sepanjang tepi sungai atau pada jembatan 
kayu. Sementara itu, ‘sungai kecil’ yang mana 
mendatangkan banjir bandang adalah salah satu 
tempat kesukaan mereka. Mereka menyukai 
daerah  tepi sungai itu yang memiliki  bagian 
yang lebih tinggi   dan membentuk ‘bukit pasir’. 
Anak  laki-laki dan perempuan mengatakan 
kepada kami  bahwa mereka suka melompat 
dari bukit ini (lihat foto). Namun demikian, 
mereka juga mengatakan bahwa mereka merasa 
khawatir  dan ketakutan ketika hujan lebat 
terjadi,  karena hujan dapat mengakibatkan 
banjir bandang. Sepanjang wilayah badminton 
yang terletak dekat PAUD, sekelompok anak-
anak perempuan mengatakan kepada kami 
bahwa mereka menyukai  satu rumah dimana 
mereka belajar mengaji setelah sekolah. Anak 
laki-laki mengatakan kepada kami bahwa 
semenjak gempa bumi, bagian depan sekolah 

dasar menjadi lebih kecil sehingga mereka 
sekarang hanya dapat menggunakannya untuk 
sepak bola, sebelumnya tempat ini memiliki 
lebih banyak ruang sehingga semua orang juga 
dapat bermain bersamaan di tempat ini.

Hal Sebelum Sesudah Diskusi

Berenang Boleh berenang Kami tidak mau
Mereka menjelaskan bahwa sekarang mereka takut untuk 
berenang dan selain itu juga orang tua mereka tidak 
mengijinkan mereka untuk berenang.

Berdoa Jarang Sering
Contohnya, satu anak perempuan mengatakan bahwa 
berdoa membuat dia merasa lebih baik.

Bersekolah
Banyak Pekerjaan 
Rumah (PR)

Hanya sedikit PR
Sekolah belum kembali ke normal, sehingga hanya terdapat 
sedikit pekerjaan rumah.

Makanan Sering makan ikan Tidak makan ikan

Sebelumnya mereka memakan banyak ikan laut, namun saat 
ini mereka takut untuk memakan ikan. Alasannya adalah 
karena mereka mendengar bahwa orang dewasa berkata 
bahwa ikan itu mungkin telah memakan mayat manusia 
yang ada di dalam air.

Wilayah 
bermain

Dapat bermain 
dekat dengan 
pangkalan militer 
dengan sepeda, 
pergi berenang, 
dan jalan-jalan

Tidak diijinkan 
untuk bermain di 
sana

Sebelumnya mereka dapat bermain di dermaga dan jalan 
sepi yang berada di  depan pangkalan militer, namun 
sekarang mereka mengatakan bahwa jalan tertutup oleh 
sebuah kapal besar yang karam di sana dan, selain itu juga  
orang tua mereka juga tidak mengijinkan mereka untuk 
pergi ke sana.

Pakaian
Memiliki 
bermacan-macam  
pakaian

Hanya memiliki 
sedikit pakaian

Mereka mengatakan bahwa mereka dahulu memiliki 
bermacam-macam pakaian , namun sekarang mereka hanya 
memiliki sedikit pakaian  karena baju mereka telah rusak 
atau hilang.

Catatan: Partisipan adalah empat anak laki-laki dan tujuh anak perempuan, berusia sembilan hingga sebelas tahun

Visual/Tabel 4: Bagaimana hal-hal telah berubah bagi anak-anak di 
tingkat Sekolah Dasar di Palu Kota

Gambar ‘Setelah’ dari seorang anak laki-laki di 
Donggala Berbatu, dia menunjukkan bagaimana 
dia ingin menolong ayahnya agar dapat kembali 
menangkap ikan. Dia juga ingin menolong 
komunitasnya agar mereka dapat segera berkegiatan 
seperti semula.
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Gangguan terhadap Aktivitas 
Rutin
Anak-anak di seluruh lokasi mengungkapkan 
bagaimana aktivitas harian mereka yang 
terstruktur membantu mereka untuk 
merasa lebih ‘normal’ dan bagaimana ini 
juga memberikan  pengaruh utama bagi 
mereka untuk merasa lebih baik. Anak-anak 
menyebutkan pentingnya ‘aktivitas rutin’ di 
sejumlah lokasi, dan ketiadaan aktivitas rutin  
anak-anak di lokasi Palu ‘merasa bosan dan 
malas’. Anak-anak di Palu Industri mengatakan 
bahwa mereka juga merasa ‘pusing’ ketika 
mereka ‘terlalu diam/tidak berbuat apa-apa’ 
atau jika mereka menghabiskan banyak waktu 
di dalam tenda. Sekolah telah disebut sebagai 
salah satu faktor penting bagi anak-anak 
kecil dan remaja dalam membantu mereka 
untuk merasa lebih baik. Selain daripada 
itu  aktivitas harian juga menjadikan mereka 
merasa  kembali ke kondisi normal, terlepas 
dari fakta bahwa baik waktu dan pelajaran di 
sekolah masih belum kembali seperti semula. 
Sekolah juga merupakan pusat dari kehidupan 
sosial anak-anak, dan hal ini kerap kali  disebut 
oleh anak-anak yang lebih kecil dan remaja 
sebagai tempat ‘dimana kami dapat bertemu 
dengan teman-teman kami’. Anak-anak di 
Sigi Gunung ketika ditanya apakah mereka 
merasa tenda sekolah terlalu panas atau terlalu 
penuh, anak-anak ini menjawab bahwa ‘tempat 
itu ramai namun kami senang, sehingga hal 
ini tidak menganggu kami.’ Beberapa anak 
menyebutkan bahwa aspek aktivitas harian 
ltermasuk di dalamnya adalah aktivitas yang 
terstruktur  seperti berdoa atau membantu 
pekerjaan rumah. Hal-hal ini  membuat mereka  

merasa  bahagia karena dapat berkontribusi.

Keamanan Fisik
Kedua komunitas di Donggala memiliki bukit 
di belakang lapangan dimana keluarga mereka 
tinggal, dan anak-anak bercerita bahwa bukit  
ini adalah  tempat mereka menyelamatkan diri 
bersama-sama dengan keluarga mereka ketika 
tsunami dan gempa bumi terjadi. Mereka 
berkata bahwa bukit-bukit ini merupakan 
tempat aman mereka, dan beberapa anak di 
kedua komunitas juga mengatakan bahwa 
mereka lebih memilih untuk membangun rumah 

Kepala Sekolah yang Aktif dan Transisi 
Berkala untuk Kembali Seperti Semula

Beberapa anak-anak di Palu Kota mengatakan 
kepada kami bahwa kepala sekolah telah 
berkunjung ke rumah setiap anak. Dia 
melakukan kunjungan untuk mendorong 
mereka agar kembali bersekolah. Ini adalah 
hal yang berbeda dengan Palu Industri, seperti 
yang telah diceritakan di atas, murid-murid 
memberikan nasihat kepada  para guru agar 
mereka lebih aktif dalam  mendorong anak-
anak agar dapat kembali bersekolah. Beberapa 
guru sekolah tingkat dasar di Palu Kota juga 
bercerita tentang bagaimana mereka telah 
mendorong transisi anak-anak untuk kembali 
belajar di dalam kelas. Mereka mengatakan 
kepada kami bagaimana kerusakan di dalam 
gedung sekolah sedikit, namun anak-anak 
takut untuk menggunakan gedung ini kembali, 
sehingga mereka memulai kegiatan sekolah 
dengan mendirikan tenda sementara di depan 
sekolah. Selanjutnya, mereka melakukan transisi 
berkala (selama beberapa minggu) dengan cara 
memindahkan beberapa aktivitas yang semula 
dilakukan di luar kelas untuk kembali dilakukan 
di dalam kelas, dan pada akhirnya memindahkan 

seluruh aktivitas ke dalam kelas.

4

Gambar ‘sebelum dan sesudah’ dari anak-anak perempuan seringkali menunjukkan rumah lama mereka dan pohon 
atau bunga yang mereka sukai. Gambar ‘setelah’ miliki seorang anak perempuan di Sigi Gunung menunjukkan 
bahwa dia menggambar rumah miring karena rumah ini telah runtuh akibat gempa bumi.
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mereka jauh dari laut, serta kemungkinan besar 
di bukit ini. Kedua lokasi di Palu juga memiliki 
bukit di belakang komunitas, namun bukit ini 
lebih dekat dengan lokasi Palu Industri dan 
anak-anak di sana berkata bahwa mereka pergi 
ke atas bukit ini bersama dengan keluarga 
ketika gempa bumi terjadi. Sementara itu untuk 
Palu Kota, anak-anak berkata bahwa mereka 
hanya berusaha untuk menuju tempat yang 
lebih tinggi sembari berjalan ke atas bukit.

‘Rumah ini hanya buang-buang 
uang dan akan rusak lagi’

(Anak laki-laki, 10, Donggala Wisata. Dia 
menjelaskan bahwa dia lebih menyukai rumah kayu 

daripada rumah yang terbuat dari batu bata)

Pada saat kegiatan yang berhubungan dengan 
eksplorasi perasaan dan emosi dilakukan, 
anak-anak di berbagai lokasi bercerita tentang 
perasaan takut akan tertimpa batu atau atap 
yang runtuh. Isu ini dibicarakan pada sesi 
memberikan nasihat di Sigi Gunung, satu anak 
laki-laki menganjurkan  kepada pemerintah 
daerah untuk membangun sekolah mereka 
kembali dengan menggunakan kayu. Alasannya 
adalah karena ini merupakan hal yang  lebih 
aman dan menjadikan  mereka tidak khawatir  
akan tertimpa atap yang runtuh. Selanjutnya, 
ketika aktivitas menggambar tindak lanjut 
dilakukan yaitu ketika fasilitator meminta anak-
anak untuk menggambar gambaran masa 
depan yang mereka inginkan, terdapat tiga anak 
laki-laki yang menggambar struktur bangunan 
besar yang mana mereka sebut sebagai 
bangunan anti gempa bumi. Satu anak laki-
laki berkata bahwa bangunan ini akan menjadi 

‘hotel terbesar di Palu’ dan selain itu, bangunan 
ini akan terbuat dari kayu. Sementara itu, anak-
anak di kedua lokasi Donggala mengatakan 
bahwa mereka lebih menyukai rumah kayu jika 
keluarga mereka memutuskan untuk kembali 
membangun rumah. Beberapa anak-anak di 
Palu Industri menjelaskan bahwa meskipun 
tenda mereka ‘sempit, panas, dan terbuat dari 
bahan yang jelek’, namun mereka merasa aman 
jika dibandingkan tinggal di bangunan yang 
terbuat dari batu bata atau semen terutama jika 
gempa bumi akan terjadi kembali. 

Efek Emosional
Pada saat melaksanakan kegiatan  terkait 
bagaimana perasaan dan emosi mereka telah 
berubah, beberapa anak-anak menggambarkan 
perasaan yang bertentangan misalnya ‘senang 
tapi takut’, (Sigi Gunung). perasaan ini secara 
umum diartikan bahwa mereka merasa bahagia 
namun mereka terdapat beberapa waktu 
dimana mereka masih merasa takut. Sementara 
itu, anak-anak terutama anak perempuan di 
Palu Industri mengatakan bahwa mereka juga 
mengalami ‘perubahan perasaan secara  cepat 
dan sering’. Mereka mendeskripsikan situasi 
dimana mereka dapat menghabiskan waktu 
dengan bermain dan berkumpul dengan 
teman-teman seperti biasa, namun  mereka 
dapat tiba-tiba merasa sedih dan  menangis 
ketika mereka akan tidur.

‘Sedih karena saya tidak tahu 
harus berbuat apa. Dulunya, 
saya dapat menghabiskan 
waktu untuk  mengerjakan PR 
dan pergi ke kelompok Quran, 
namun sekarang ini saya hanya 
bermain atau bahkan hanya 
duduk-duduk saja’

(anak perempuan, 9, Palu Industri)

Anak-anak di berbagai lokasi juga bercerita 
tentang orang tua mereka yang lebih mudah 
marah, dan beberapa dari mereka mengatakan 
bahwa hal membuat  mereka merasa tidak 
bahagia (Palu Industri). Ketika ditanya apa yang 
mereka lakukan ketika orang tua mereka marah, 
anak-anak di Donggala Wisata dan Palu Industri 
menjawab bahwa mereka akan mencari teman 

Mengadaptasi Lagu Kesiapan Gempa 
Bumi
Anak-anak di Donggala Wisata berbagi  

pengalaman mereka tentang beberapa 
sukarelawan yang mengajari mereka lagu 
tentang kesiapan gempa bumi. Mereka berkata 
bahwa beberapa liriknya tidak sesuai dengan 
komunitas mereka. Misalnya di dalam satu bagian 
lagu yang mengatakan ‘pergilah berlindung di 
bawah meja yang kuat, namun  tidak ada meja 
yang kuat di sini, walaupun demikian mereka 
tetap menyukai lagu ini. Mereka juga bercerita 
bahwa mereka telah mengubah akhir dari lagu 
dari yang semula ‘berlari ke lapangan terbuka’ 
menjadi ‘berlari ke Palado [nama dari bukit yang 
berada di belakang komunitas].’
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Sebuah gambar awan emosi dari Sigi Gunung. Emosi ini mencakup (dari kiri ke kanan): senang, senang tapi 
takut, marah, sedih, trauma dan takut. Titik biru mengindikasikan bagaimana perasaan anak-anak terkait emosi 
yang terkait pada waktu sebelum gempa bumi, titik kuning merupakan perasaan pada saat/langsung setelah 
gempa bumi terjadi dan titik hijau merupakan perasaan belakangan ini. Seperti yang dapat dilihat dalam visual 
ini, kebanyakan anak dalam kelompok mengidentifikasi perasaan sangat senang sebelum gempa bumi, sembari 
mengakui bahwa mereka saat ini hanya beberapa waktu saja merasa senang. Visual ini juga menunjukkan emosi 
terkuat saat ini adalah ketakutan, anak-anak menjelaskan ketakutan mereka disebabkan akan kemungkinan untuk 
adanya gempa bumi atau banjir bandang di masa depan.  Sebagai catatan, titik sebelum, pada saat gempa dan 
saat ini tidak dilakukan di semua emosi dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan juga untuk membantu agar 
anak-anak tetap berfokus kepada sesi.

mereka. Bersama dengan teman membuat 
mereka merasa lebih baik.

Pada kebanyakan lokasi, anak-anak masih 
mengatakan bahwa mereka masih sering 
merasa takut dengan dibarengi perasaan sedih 
yang moderat pada  sebagian kecil kelompok/
lokasi. Pada umumnya, anak-anak mengatakan 
bahwa mereka merasa takut ketika terdapat 
gempa bumi susulan atau ketika mereka 
khawatir  dengan  kemungkinan akan terjadinya 
gempa bumi dan tsunami (serta pada kasus 
Sigi Bawah, kemungkinan akan terjadinya 
banjir bandang). Beberapa anak di Palu Industri 
mengungkapkan perasaan mereka bahwa 
mereka takut ketika mereka sendirian di dalam 
rumah, dan oleh karena itu mereka hanya akan 
berada di dalam rumah jika mereka bersama 
salah satu orang tuanya.

Kami juga menemukan bahwa anak-anak yang 
tidak tinggal dengan orang tua mereka ketika 
gempa bumi dan tsunami terjadi biasanya ingin 
kembali tinggal dengan orang tua mereka, 

meskipun  mereka telah lama tinggal bersama 
saudara.  Anak-anak di Palu Kota bercerita 
kepada kami bagaimana satu anak perempuan 
yang telah lebih lama tinggal dengan neneknya 
dibandingkan  dengan orang tuanya, namun 
sekarang dia tidak ingin tinggal di dekat laut 
lagi. Lebih lanjutnya, hal ini menjadikan dia 
bermukim di  komunitas tetangga dan tinggal 
bersama dengan orang tuanya.

Perhatian terhadap Orang Lain
Tim kami terkejut ketika mengetahui bahwa 
baik remaja maupun anak-anak yang lebih kecil 
di banyak lokasi memiliki kesadaran terkait apa 
yang mereka gambarkan sebagai situasi yang 
sulit yang dihadapi orang tua. Kondisi sulit 
ini mencakup kurangnya pekerjaan dan/atau 
pendapatan. Beberapa anak-anak menjelaskan 
bahwa mereka dapat melihat bagaimana orang 
tua mereka terlihat sibuk dan banyak pikiran 
ketika berada di sekitar rumah, termasuk di 
antaranya adalah stress dan kecenderungan 
untuk lebih mudah marah. Beberapa dari 
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mereka juga mengatakan bahwa orang tua 
mereka belum kembali ke aktivitas normal, 
seperti menangkap ikan atau bercocok tanam. 
Selain daripada itu, beberapa anak-anak 
berkata bahwa kesulitan keluarga mereka lebih 
terhubung karena kurangnya pendapatan.

Meskipun anak-anak di lokasi Donggala 
(terutama anak perempuan di Donggala Wisata 
dan anak laki-laki di Donggala Berbatu) bercerita  
bahwa mereka merasa lelah karena memiliki 
lebih banyak pekerjaan rumah jika dibandingkan 
dengan kondisi mereka sebelum  gempa bumi 
terjadi, namun mereka mengatakan  bahwa 
mereka tetap merasa senang. Perasaan senang 
ini timbul karena mereka dapat menolong 
orang tua mereka pada situasi seperti ini 
dan, bahkan ketika mereka bercerita bahwa 
beberapa ibu mereka mudah marah.  Anak-
anak di Donggala Berbatu menjelaskan bahwa 
mempunyai pendapatan setelah gempa bumi 
dan tsunami adalah sesuatu yang masih sulit 
untuk dilakukan. Hal ini terutama terjadi karena 
banyak dari kapal mereka yang telah hilang 
atau hancur, dan anak laki-laki berniat untuk 
membantu ayah mereka sehingga mereka 
dapat kembali menangkap ikan secepatnya. 
Anak-anak di Palu Industri bercerita bahwa 
orang tua mereka tidak bekerja sehingga 
keluarga mereka hanya memiliki sedikit uang. 
Kondisi ini menjadikan mereka merasa kurang 
bahagia. Mereka menjelaskan bahwa mereka 
dapat memahami bahwa ini bukanlah hal 

yang mudah bagi orang tua mereka ‘untuk 
melakukan hal-hal yang dapat memperbaiki 
hidup kami’ dan mereka berkata bahwa mereka 
sadar bahwa merawat adik adalah hal yang 
sangat penting. Alasan mengapa menjaga 
adik menjadi penting adalah karena orang tua 
mereka ‘seringkali sibuk dan berpikir tentang 
banyak hal’. Seorang anak laki-laki di Palu Kota 
berkata bahwa dia merasa sedih karena tidak 
dapat menolong orang tuanya untuk mencari 
uang karena ayah nya belum kembali pergi 
untuk menangkap ikan semenjak gempa bumi. 
Anak laki-laki di Sigi Bawah berkata bahwa 
mereka dapat membantu ayah mereka di kebun 
kakao, sembari mengakui bahwa beberapa dari 
mereka belum kembali ke kebun semenjak 
bencana gempa bumi.

Anak-anak juga menggambarkan bahwa 
terdapat peningkatan kesadaran dan 
penghargaan akan persahabatan. Seperti 
yang telah disebutkan sebelumnya, anak-anak 
bercerita bagaimana bermain dengan teman 
adalah salah satu hal yang membuat mereka 
merasa lebih baik. Anak-anak di Donggala 
Wisata berbagi perasaan mereka tentang 
bagaimana mereka menjadi lebih tidak mudah 
marah kepada temannya. Alasannya adalah 
karena mereka bersyukur bahwa mereka masih 
memiliki satu sama lain setelah terjadi gempa 
dan tsunami, dan juga mereka menyadari 
bahwa ‘kita harus saling menjaga satu sama 
lain.’

Apa yang dibutuhkan Anak-anak Sekolah Dasar?

1. Sekolah Kembali Berlangsung – 
dan Faktor Penghambat
Peralatan sekolah merupakan hal yang paling 
sering disebut sebagai kebutuhan anak-
anak. Walaupun anak-anak berulang kali 
menyebutkan kebutuhan spesifik misalnya 
seperti sepatu, buku tulis dan seragam, namun 
selama diskusi dalam grup dan aktivitas lain 
dilaksanakan maka menjadi jelas bahwa hal 
yang disebutkan ini  memang penting, namun 
alasan mengapa benda ini penting lebih 
berhubungan  dengan aktivitas pergi ke sekolah 
‘secara normal’ daripada keberadaan benda-
benda  ini sendiri. Anak-anak di banyak lokasi 

menyatakan keinginan mereka ‘untuk merasa 
seperti terdahulu’ ketika berada di  sekolah. 
Sebagai contoh, selama diskusi tentang 
bagaimana sepatu seperti menjadi kebutuhan 
utama mereka di Donggala Wisata, anak-anak 
mengatakan bahwa hal yang sebenarnya mereka 
inginkan adalah seluruh guru dan aktivitas 
belajar dapat berjalan seperti semula, sama 
seperti sebelum gempa dan tsunami terjadi. 
Anak-anak di Palu Kota menyatakan bahwa 
mereka cemas tertinggal karena mereka belum 
memiliki pelajaran ataupun waktu bersekolah 
seperti semula. Satu anak perempuan di Palu 
Kota menjelaskan bahwa walaupun sekolah 
sudah berjalan kembali namun banyak dari 
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juga memiliki kekhawatiran akan guru mereka 
yang mungkin tidak akan mengizinkanadanya 
hal seperti ini di masa depan. Kesenjangan 
yang terjadi Palu Kota antara anak-anak 
yang terdampak dan tidak terdampak telah 
mengakibatkan rasa lebih malu yang ditunjukkan 
oleh anak-anak yang terdampak terutama ketika 
mendiskusikan kebutuhan mereka. Beberapa 
anak di sana tidak mau menjelaskan mengapa 
mereka membutuhkan tas dan sepatu sekolah, 
sementara itu beberapa anak perempuan 
mengatakan bahwa mereka membutuhkan 

murid-murid yang belum kembali bersekolah, 
dan mereka juga memberikan saran  agar guru-
guru mengunjungi rumah dari murid ini serta 
mendorong mereka untuk kembali bersekolah.

‘Kami rindu dengan jadwal 
sekolah rutin’

(berbagai usia di tingkat sekolah dasar, Donggala 
Wisata)

Beberapa anak di kebanyakan lokasi juga telah 
menerima beberapa bantuan terkait dengan 
peralatan sekolah. Bantuan ini biasanya 
mencakup peralatan menggambar/menulis 
dan, dalam beberapa kasus juga termasuk tas 
kecil dan buku tulis. Anak-anak di Palu Kota 
menyatakan bahwa mereka memang menerima 
seragam, namun kebanyakan dari seragam yang 
diberikan tidak sesuai dengan ukuran mereka. 
Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang 
anak laki-laki di Donggala Berbatu ketika 
melaksanakan aktivitas ‘Menjadi Bos’ dilakukan, 
dia berperan    sebagai Menteri Pendidikan 
dan lebih lanjutnya dia menyampaikan pesan 
bahwa sekolah harus membantu pembagian 
seragam. Hal ini dianjurkan karena dia 
berpendapat bahwa sekolah lebih mengetahui 
ukuran baju anak-anak dibandingkan dengan 
orang yang berada di kantor desa. Anak-anak 
juga berbicara secara spesifik terkait dengan 
perasaan malu atau tidak nyaman ketika mereka 
tidak memakai sepatu sekolah yang ‘layak’ (Sigi 
Bawah, Donggala Wisata) dan seragam sekolah 
(Palu Industri).  Selain itu beberapa dari mereka 

Lokasi Kelompok 1 Kelompok 2

Donggala Wisata Sepatu sekolah, tas, seragam Sepatu sekolah, buku, seragam

Donggala Berbatu Sepatu sekolah, beras, peralatan menulis 
‘kebutuhan besar’: sepeda dan perahu

Palu Industri
Seragam, ‘makanan baik’, pencahayaan yang 
lebih baik (untuk tenda) 
Kebutuhan lain: mainan

Beras, seragam

Palu Kota Seragam, Makanan
Lainnya: rumah, dan tempat bermain

Jilbab, seragam, perlengkapan sekolah, 
makanan dan minuman, beras, sepatu 
sekolah
Lainnya: sepeda

Sigi Gunung Perlengkapan menulis, sepatu sekolah, susu
Sepatu sekolah, tas sekolah, peralatan 
menulis, seragam

Sigi Bawah Peralatan sekolah, sepatu sekolah, seragam, 
beras, toilet

Tabel 5: Kebututan Utama dalam setiap pFGDs dengan Anak-anak Sekolah Dasar

Catatan: Lihat Tabel 2 untuk detail tentang usia dan jenis kelamin partisipan

Mengapa memiliki seragam adalah 
sangat penting
Seperti yang telah diungkapkan dalam  

berbagai Studi Reality Check Approach yang 
dilakukan oleh tim Empatika di Indonesia, persyaratan 
untuk memiliki seragam dan sepatu ‘yang layak’ telah 
menjadi isu besar bagi banyak keluarga di Indonesia. 
Pentingnya benda-benda ini juga didorong/dikuatkan 
oleh guru, kepala sekolah, dan pada beberapa kasus 
oleh fasilitator dari program bantuan sosial seperti 
Program Keluarga Harapan (PKH).  Bantuan sosial 
seperti PKH atau Program Indonesia Pintar (PIP) 
seringkali digunakan untuk membeli barang-barang 
ini, disertai juga dengan adanya penekanan dari guru-
guru kepada baik murid ataupun orang tua tentang 
pentingnya mengganti barang-barang ini secara 
berkala serta  menggunakan bantuan sosial untuk 
membeli kebutuhan ini. Meskipun sudah terdapat 
seragam standar yang digunakan untuk hari-hari 
sekolah ‘normal’ (rok atau celana merah dan atasan 
berwarna putih untuk anak-anak SD). namun demikian 
dalam   beberapa kasus sekolah dapat memiliki lima 
buah seragam sekolah yang berbeda-beda dan 
murid-murid diharuskan untuk membeli seluruhnya 
termasuk di antaranya adalah variasi seperti seragam 
pramuka, batik, keagamaan dan seragam olah raga.
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Note: if left blank, the group did not note any emotions as 
being strong or frequently felt during that time

Ketakutan untuk Makan Ikan
Orang dewasa di banyak lokasi berbagi cerita 
kepada kami bagaimana mereka enggan 

untuk memakan ikan setelah gempa bumi karena  
Adapun hal ini terjadi  adanya kepercayaan/ketakutan 
bahwa ikan-ikan ini telah memakan mayat yang ada di 
dalam air. Hal ini terutama diungkapkan oleh orang-
orang dewasa di Sigi, yang mana tidak dekat dengan 
laut. Anak-anak juga mengungkapkan ketakutan yang 
sama di seluruh lokasi terkecuali wilayah Donggala 
Wisata, dimana anak-anak mengatakan bahwa 
mereka tetap ingin makan ikan segar. Walaupun 
demikian, pada banyak lokasi yang kami kunjungi 
mereka belum memakan ikan segar kembali. 
Alasannya adalah  karena mereka telah menerima 
paket bantuan berupa ikan dalam bentuk kaleng, dan 
juga karena kebanyakan ayah mereka belum kembali 
menangkap ikan. Mereka menjelaskan berbagai 
alasan terkait belum bekerja termasuk di antaranya 
adalah kehilangan perahu mereka, ayah mereka 
sibuk dengan aktivitas di sekitar rumah, dan saat ini 
bukanlah musim untuk memancing ikan karena angin 
sedang berhembus dengan kencang.

7
jilbab karena kebanyakan anak-anak di kelas 
lima (pada tingkatan sekolah mereka) telah 
memakai jilbab, sehingga mereka merasa malu 
jika mereka tidak memakai jilbab. Anak-anak 
di Sigi Gunung dan Donggala Berbatu juga 
menyatakan bahwa guru-guru mereka kerap 
kali marah kepada mereka ketika mereka tidak 
memakai sepatu.

Satu anak perempuan di Donggala 
Wisata berkata bahwa jika dia bisa 
menjadi pimpinan di sekolah maka dia 
akan membangun sekolah baru, dan 
juga  menyuruh seluruh guru untuk 
kembali mengajar, karena banyak dari 
mereka belum kembali ke sekolah.

(Catatan peneliti, Donggala Wisata)

2. Makanan – Kecukupan dan 
Keragaman
Pada saat diminta menuliskan kebutuhan 
utama mereka, beberapa anak juga menulis 
kebutuhan sehari-hari seperti beras  atau 
‘makanan yang enak (Palu Industri). Anak-anak 
ini menyadari bahwa mereka telah menerima 
beberapa bantuan berupa beras dan ini 
adalah hal yang mereka butuhkan setiap hari. 
Sejumlah kecil anak-anak di Donggala Berbatu 
menjelaskan bahwa mereka mungkin akan terus 
membutuhkan nasi karena orang tua mereka 
tidak lagi menangkap ikan semenjak gempa 
bumi dan tsunami. Hal ini terutama terjadi 
karena kapal mereka telah hancur. Anak-anak 
di Palu Industri menginginkan ‘makanan yang 
enak’ karena mereka merasa bosan dengan 
kurangnya keragaman makanan yang mereka 
konsumsi semenjak gempa bumi dan tsunami, 
bahkan dalam beberapa kasus mereka harus 
berbagi makanan sehingga mereka makan lebih 
sedikit dari biasanya. Mereka juga mengatakan 
bahwa mereka rindu dengan keberadaan 
dapur umum yang dahulu ada  di wilayah tenda 
mereka semejak gempa bumi. Alasan utamanya 
adalah karena selalu ada makanan tambahan 
(side dishes) dan sayur yang disajikan bersama-
sama dengan nasi.

3. Fasilitas Fisik
Meskipun anak-anak menyebutkan harapan 
mereka untuk segera membangun kembali   
tempat-tempat seperti rumah dan sekolah, 
namun banyak juga dari mereka yang 
mengharapkan ada jaminan bahwa bangunan-
bangunan baru ini lebih kuat sehingga kecil 
kemungkinan bangunan ini akan menyebabkan 
luka jika terjadi gempa bumi susulan di 
masa depan. Seperti yang telah disebutkan 
sebelumnya, banyak anak-anak yang masih 
merasa takut tertimpa batu bata dan tembok, 
mereka merasa penggunaan bahan kayu untuk 
membangun rumah adalah hal yang lebih aman. 
Salah satu alasan yang dikemukakan oleh anak-
anak di Palu Kota adalah mereka tidak suka 
tinggal di dalam hanya karena pencahayaannya 
kurang baik. Mereka menjelaskan bahwa 
setiap tenda hanya dilengkapi dengan lampu 
gawat darurat sehingga mereka berharap 
pencahayaan ini dapat diperbaiki di masa 
depan.

Anak-anak perempuan di beberapa lokasi 
berbicara terkait dengan kebutuhan untuk 
toilet terutama di sekitar wilayah tenda-
tenda. Meskipun anak laki-laki di Palu Industri 
mengatakan bahwa mereka menyukai toilet 
umum yang baru karena toilet ini sangat 
bersih, namun beberapa anak perempuan 
menyebutkan bahwa jumlah toilet tidak 
memadai. Hal ini terutama terlihat ketika 
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mereka harus bersiap-siap untuk pergi ke 
sekolah. Seorang anak perempuan di Sigi 
Bawah menyebutkan kebutuhan untuk adanya 
toilet baru karena toilet milik keluarganya 
telah hancur semejak gempa bumi. Walaupun 
demikian hanya terdapat sedikit anak lain 
dalam kelompok ini yang juga telah kehilangan 
toilet namun   mereka mengatakan bahwa saat 
ini mereka berbagi toilet dengan tetangga dan 
merasa ini bukanlah masalah.

Meskipun tidak ada anak perempuan yang 
menyebutkan isu privasi atau ruang pribadi 
secara spesifik, namun diskusi tentang privasi 
ini sepertinya tersirat di kalangan anak-anak 
perempuan di Donggala Wisata dan Palu 
Industri. Hal ini terutama mereka ungkapkan 
ketika bercerita tentang bagaimana mereka 
tidak suka tinggal di dalam tenda karena 
terlalu sempit sehingga menjadikan mereka 
tidak memiliki ruang pribadi. Anak-anak kecil 
di Donggala Wisata juga mengungkapkan 
harapan mereka untuk memiliki toilet di rumah 
baru mereka nanti. Mereka menjelaskan bahwa 
toilet dapat memberi ruang privasi dengan 
lebih banyak. Lebih lanjutnya, mereka juga 
mengatakan bahwa mereka mau berkompromi 
dengan berbagi ruang tidur dengan saudara 
atau orang tua mereka, asalkan mereka dapat 
memiliki toilet di dalam rumah.

4. Kebutuhan Psikososial
Seperti yang telah dicatat di atas, praktik 
pembangunan gedung yang lebih baik dan 
juga pemilihan materi bangunan yang lebih 
aman juga dapat menjadikan anak-anak lebih 
berani ketika berada di dalam rumah mereka 
sendiri maupun bangunan lain misalnya 
sekolah. Dengan pertimbangan bahwa banyak 
anak-anak mengungkapkan bahwa mereka 
sering merasa takut dan lebih emosional, 
maka mungkin anak-anak ini kurang memiliki 
aktivitas ataupun ruang yang tepat untuk 
mengatasi perasaan-perasaan ini. Berdasarkan 
pengalaman mereka yang ada di dalam Kotak  
9, kami merasa bahwa terdapat beberapa 
peluang untuk mengenalkan beberapa 
kegiatan berbeda kepada anak-anak untuk 
membantu proses  pemulihan. Salah satu yang 
bisa dikenalkan adalah aktivitas yang lebih 
bertujuan untuk relaksasi daripada kegiatan 
grup yang aktif dan yang lebih terstruktur. 

Adalah penting juga agar kegiatan yang dirujuk 
sebagai ‘pemulihan trauma’ tidak disamakan 
dengan kegiatan fisik, seperti dalam kasus di 
Sigi, atau dengan hanya mengatakan tentang 
apa itu trauma kepada orang-orang, seperti 
dalam kasus Palu Kota. Dalam kasus ini, remaja 
laki-laki mengatakan bahwa sudah terdapat sesi 
‘pemulihan trauma’ yang berisikan presentasi 
dengan menggunakan PPT tentang ‘apa itu 
trauma dan cara untuk mengatasinya.’ Ini adalah 
sebuah pemahaman ‘pemulihan trauma’ yang 
sempit dan, terdapat kemungkinan pemahaman 
terbatas ini dapat menjadi penghalang bagi 
jenis kegiatan lainnya. Selain itu terdapat risiko 
bahwa orang dewasa telah merasa kegiatan 
pemulihan trauma telah dilakukan, sehingga 
anak-anak tidak membutuhkan dukungan 
psikosoial tambahan.

 ‘Suruh main, suruh nyanyi’
(Satu orang laki-laki di Sigi Bawah ketika bercerita 

tentang apa itu ‘pemulihan trauma')

Kesenjangan di kalangan pihak yang 
terdampak vs. tidak terdampak

Peneliti kami di lokasi Palu dan terutama 
di Palu Kota menemukan bahwa anak-anak sangat 
menyadari fakta bahwa beberapa dari mereka terkena 
dampak yang sangat besar oleh gempa bumi dan 
tsunami, dan sementara itu beberapa dari mereka 
bahkan tidak terdampak sama sekali. Kesenjangan 
ini sepertinya berpengaruh terutama bagi  anak-
anak yang terdampak. Mereka cenderung menjadi  
malu untuk mendiskusikan beberapa isu yang 
keluarga dan mereka sendiri hadapi, terutama jika 
terdapat kehadiran anak-anak yang tidak terdampak. 
Sementara itu pada beberapa lokasi seperti Sigi 
Gunung, terdapat juga partisipan anak-anak yang 
terdampak dan hanya sedikit terdampak, namun 
demikian peneliti di wilayah ini mengatakan  bahwa 
kesenjangan ini sepertinya hanya memiliki pengaruh  
sedikit terhadap  terhadap anak-anak.

Menjadi penting untuk menindaklanjuti kesenjangan 
yang dirasakan oleh mereka ketika memberikan 
bantuan dan/atau merancang program untuk anak-
anak yang terdampak sehingga program tidak hanya 
memastikan keikutsertaan mereka, namun juga tidak 
membuat mereka merasa malu  ataupun memberikan 
stigma kepada mereka juga. Bantuan harus diberikan 
dengan cara-cara yang sensitif, misalnya memberikan 
dukungan-rumah tangga secara tersembunyi untuk 
anak-anak yang terdampak. Selain itu,  poin ini  juga 
menekankan pentingnya untuk menghabiskan waktu 
lebih banyak di dalam komunitas untuk mengenali 
komunitas, kerekatan komunitas dan bagaimana 
orang-orang termasuk anak-anak memandang satu 
sama lain.
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Kesempatan yang tersedia untuk aktivitas alternatif untuk anak yang lebih kecil
Sebagai bagian dari sesi istirahat pada salah satu sesi pFGDs kami di Sigi Gunung, salah satu peneliti kami 
mencoba aktivitas relaksasi sebagai salah satu cara untuk mengembalikan fokus dan  energi dari anak-anak. 

Salah satu peneliti meminta anak-anak untuk mengikuti instruksi yang dia berikan yaitu untuk menarik  napas panjang 
sebelum membuang napas mereka kembali, dengan ada salah satu peneliti yang mengikuti instruksi dengan cara yang 
lucu sembari berpura-pura untuk tertidur ketika mereka mengambil napas panjang. Kami terkejut untuk mengetahui 
bahwa sepertinya anak-anak menikmati latihan pernapasan ini karena mereka meminta tim untuk melakukan hal yang 
sama secara terus menerus. Akhirnya, pada sesi istirahat selanjutnya kami memutuskan untuk melakukan  aktivitas 
relaksasi ini dengan meminta salah satu anak untuk tidur terlentang dan berperan sebagai ‘sate ayam’ yang menunggu 
untuk dimasak. Salah satu peneliti berkeliling untuk mengipasi  anak-anak yang mengambil posisi siap untuk ‘dimasak’. 
Aktivitas ini terbukti sukses dengan anak-anak, dan peneliti-peneliti memutuskan untuk menggunakan aktivitas 
relaksasi ini dengan anak-anak dalam beberapa pFGDs yang berbeda. 

Tipe aktivitas semacam ini sepertinya berbeda dengan aktivitas ‘pemulihan trauma’ yang pada umumnya 
kami temukan di kedua lokasi Sigi. Pada kedua komunitas ini, banyak orang tua dan pejabat daerah yang 
bertanya kepada peneliti kami apakah kami  berkunjung ke komunitas untuk melakukan ‘trauma healing’ 
[dengan menggunakan frasa bahasa inggris]. Ketika peneliti kami bertanya apa yang mereka maksud dengan 
‘trauma healing’ maka kebanyakan dari mereka berbicara tentang aktivitas fisik misalnya senam aerobik dan 
melakukan olahraga, sebagai tambahan  beberapa anak-anak juga menyebutkan sebagai aktivitas bernyanyi 
di gereja pada sore hari. Pada saat kami membicarakan aktivitas ini dengan mereka, anak-anak mengatakan 
bahwa mereka menyukai aktivitas ini karena biasanya mereka mendapatkan makanan ringan pada akhir acara, 
yang mana merupakan kasus yang dilihat oleh tim kami pada hari pertama berada di komunitas.

Pada hari Sabtu pagi, seluruh anak sekolah ‘diminta’ untuk berkumpul di lapangan besar untuk melakukan senam 
aerobik bersama-sama dengan tiga instruktur yang telah melakukan perjalanan dari Palu bersama-sama dengan 
sebuah pengeras suara dalam sebuah  truk besar milik polisi. Selama sesi senam, seluruh partisipan yang terdiri atas 
guru dan murid, polisi, dan beberapa pejabat daerah, serta beberapa polisi Brimob yang berasal dari bagian lain 
dari Sulawesi pun ikut berkeliling di sekitar lapangan ini dengan menggunakan seragam tempur lengkap, terdiri atas 
helm, rompi anti peluru dan senjata api. Salah satu peneliti bertanya kepada salah satu petugas ini mengapa mereka 
memakai baju lengkap untuk kegiatan senam, lalu petugas ini menjelaskan bahwa dia memakai seragam lengkap 
untuk sesi senam karena ‘untuk memastikan sesi ini dapat tetap berjalan dengan damai.’ Pada akhir sesi senam, mobil 
van polisi berkeliling dan polisi pun membagikan susu serta makanan ringan untuk anak-anak bersamaan dengan 
beberapa baju bekas.

9

pFGD Sebelum gempa bumi Selama gempa bumi Belakangan ini

Donggala Wisata 1 Gugup, senang Takut, sedih, khawatir, pusing Sedih, takut

Donggala Wisata 2 Senang Sedih, takut Lelah

Donggala Berbatu 1 Senang Sedih, takut, khawatir

Donggala Berbatu 2 Senang Sedih, takut

Palu Industri 1 Bercanda, santai Takut Malas

Palu Industri 2 Takut

Palu Kota 1 Senang, gembira Sedih

Palu Kota 2 Senang, bersyukur Takut, sedih Bosan, bersyukur, rindu

Sigi Gunung 1 Senang Takut Senang

Sigi Gunung 2 Rindu Sedih, takut, mati rasa Rindu (nostalgia), takut

Sigi Bawah 1 Senang Takut

Tabel 6: Emosi yang paling dirasakan oleh anak-anak Sekolah Dasar

Catatan: Jika terdapat bagian kosong, hal ini berarti kelompok tidak mencatat ada emosi yang kuat dirasakan atau kerap kali 
dirasakan pada saat itu
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Anak laki-laki di Donggala Wisata memilih sebuah foto dermaga yang rusak sebagai tempat yang tidak mereka 
sukai. Alasannya adalah karena dahulu tempat ini merupakan tempat kesukaan mereka dan sekarang mereka 
sedih tidak memiliki tempat tempat ini lagi. Anak-anak perempuan di Palu Industri mengatakan bahwa mereka 
tidak menyukai tempat ‘kotor’ seperti yang ditunjukkan pada foto yang berada di sebelah kanan.

dari rumah mereka jika dibandingkan dengan 
remaja perempuan. Ini berarti remaja laki laki 
secara umumnya memiliki mobilitas yang lebih 
besar, dan hal ini menjadikan mereka mampu 
untuk mencari dan/atau membangun ruang 
berkumpul dengan lebih cepat dan mudah jika 
dibandingkan dengan remaja perempuan.

Meskipun remaja perempuan di Sigi Bawah 
menjelaskan bahwa mereka menjadikan sebuah 
gubuk kecil yang sudah rusak sebagai ‘tempat 
berkumpul/basecamp’, remaja laki-laki di sana 
juga mengungkapkan hal yang serupa bahwa 
dahulu mereka memang berbagi tempat dengan 
remaja perempuan. Namun, saat ini remaja 
laki-laki di Sigi Bawah sudah memiliki tempat 
berkumpul yang baru karena tempat lama sudah 
rusak. Tempat berkumpul ini adalah di depan 
rumah yang terletak di tengah komunitas, dan 
tempat ini memiliki sebuah pengeras suara 

Kami mendorong mereka untuk menjadi jurnalis 
foto, para remaja ini mengambil foto di tempat-
tempat penting yang ada di dalam komunitas 
atau tempat/hal-hal yang mana dapat 
membantu orang di luar komunitas mereka 
(seperti kami) agar dapat memahami komunitas 
ini dengan lebih baik. Foto yang mereka ambil 
dan tunjukkan ini menjadi dasar untuk diskusi 
yang bermanfaat terkait perubahan apa yang 
telah terjadi dan apa yang mereka suka atau 
tidak suka. Seperti yang telah dijelaskan di atas, 
kami menyajikan temuan dengan mengurutkan 
perubahan yang paling sering dibicarakan.

Kehilangan Tempat Berkumpul 
dan Kegiatan Rutin
Serupa dengan pengalaman anak-anak yang 
berada di sekolah tingkat dasar, banyak tempat 
yang ditunjukkan oleh remaja kepada kami 
adalah tempat dimana mereka ‘berkumpul’ 
dengan teman-teman. al ini menunjukkan 
pentingnya memulihkan kebiasaan terdahulu 
mereka dalam bersosialisasi. Meskipun ruang 
berkumpul dan bersosialiasi dianggap sebagai 
sebagai hal yang penting baik bagi remaja laki-
laki maupun remaja perempuan, namun ruang 
berkumpul bagi remaja perempuan terletak 
lebih dekat dengan rumah mereka. Remaja laki-
laki kerap kali memiliki motor mereka sendiri 
ataupun motor keluarga atau teman, dan mereka 
biasanya diizinkan untuk bermain lebih jauh 

3.2 APA YANG KAMI TEMUKAN KETIKA 
MENDENGARKAN REMAJA

Lebih banyak berdoa

Pada seluruh lokasi studi, baik anak-anak 
yang berada di tingkat dasar maupun remaja 

bercerita tentang bagaimana mereka lebih banyak  
berdoa jika dibandingkan dengan sebelum gempa 
bumi (anak perempuan di Palu Kota, Palu Industri, 
dan Donggala Wisata) atau bagaimana masjid atau 
gereja telah menjadi tempat penting untuk aktivitas 
mereka saat ini (anak laki-laki di Sigi Gunung dan Palu 
Industri). Beberapa anak perempuan juga mengatakan 
bagaimana mereka merasa membaik setelah lebih 
banyak berdoa, meskipun aktivitas di beberapa 
masjid dan gereja terlihat mengisi kurangnya aktivitas 

di banyak komunitas ini.

10
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(sound system) yang memungkinkan mereka 
untuk menghubungkannya dengan perangkat 
bluetooth sehingga mereka dapat memainkan 
musik mereka.

Remaja perempuan di Palu Kota menjelaskan 
bahwa mereka suka berkumpul di dermaga 
dan sebuah gedung multi-fungsi dekat dengan 
pantai, serta melakukan selfie di pemakaman 
tua yang mereka sebut sebagai ‘tempat bagus’, 
walaupun demikian seluruh tempat ini telah 
mengalami kerusakan berat akibat tsunami. 
Mereka juga mengatakan kepada kami bahwa 
orang tua mereka belakangan ini cenderung 
lebih protektif. Hal ini menjadikan mereka 
hanya bermain di rumah mereka satu sama lain.

Baik remaja laki-laki dan perempuan di Palu 
Industri mengatakan kepada kami bahwa 
mereka telah kehilangan dua tempat berkumpul 
favorit mereka - yaitu sebuah pos keamanan 
dan sebuah ruang di luar kantor dekat mereka 
tinggal. Tempat ini memungkinkan mereka 
menggunakan Wi-Fi secara gratis sehingga 
mereka dapat  bermain video games, olah pesan 
(messaging), dan menonton  video YouTube. 
Mereka mengatakan bahwa semenjak tsunami, 
Wi-Fi yang ada di kantor yang belum dibuka 
kembali dan juga telah rusak.  Sementara itu 
pos keamanan telah ditinggalkan dan wilayah 
di sekitarnya telah menjadi kotor sehingga 
mereka tidak mau lagi berkumpul di sana.

 ‘Saya terus saja sapu-sapu dan 
mengepel lantai, lalu apa lagi? 
Saya hanya duduk, tidak ada hal 
lain yang dapat dilakukan’

(remaja perempuan, 14, Sigi Bawah ketika 
menggambarkan kebosanannya)

Remaja laki-laki dan perempuan di banyak 
lokasi kerap kali mendeskripsikan tentang 
ketidakpastian aktivitas harian mereka saat 
ini. Remaja laki-laki di Sigi Gunung dan Palu 
Industri berbicara tentang berkurangnya 
aktivitas semenjak gempa bumi.  Dengan 
adanya kondisi dimana sekolah dan gereja 
telah mengalami kerusakan berat, maka 
remaja laki-laki di Sigi Gunung merasa khawatir  
tentang hilangnya beberapa aktivitas Natal 
normal misalnya  pertandingan sepak bola dan 
aktivitas . Sementara itu remaja laki-laki di Palu 
juga mengatakan bahwa hanya terdapat sedikit 

Foto-foto yang disukai oleh remaja-remaja 
perempuan di Palu Industri. Remaja perempuan 
dan laki-laki dahulu sudah berkumpul di pos/kantor 
keamanan, yang mana mereka jaga kebersihannya 
namun orang-orang lain tetap membuang sampah 
dan bahkan berkemih di sana.

Foto-foto yang disukai oleh remaja laki-laki di 
Sigi Bawah.Foto-foto ini terdiri atas tempat 
berkumpul kesukaan mereka, temasuk tempat 
berkumpul/'basecamp’ baru.

Remaja di Donggala Wisata mengungkapkan 
bahwa barang-barang seperti TV dan parabola 
menggambarkan bagaimana mereka dahulu suka 
menonton dan berbicara tentang film dan bermain 
PlayStation bersama-sama.
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hal yang terjadi dan mereka tidak mengetahui 
cara untuk mencari informasi terkait apa yang 
sedang terjadi di dalam ataupun di sekitar 
komunitas mereka. Remaja laki-laki di Palu 
Industri berkata bahwa ketidakpastian ini 
terkadang menjadikan mereka merasa bosan 
dan kesepian. Remaja perempuan di Sigi 
Gunung mengatakan bahwa walaupun mereka 
memiliki banyak pekerjaan di rumah, namun 
tanpa adanya TV yang  ataupun  aktivitas lain, 
mereka jadi merasa bosan dan rasanya ‘seperti 
melakukan hal yang sama terus menerus saja’. 
Kebosanan yang juga muncul belakangan ini 
juga disebutkan oleh remaja perempuan di Sigi 
Bawah, Palu Industri dan Palu Kota; remaja laki-
laki di Palu Industri; dan kelompok gabungan  
di Palu Kota.

‘Kami memiliki banyak waktu 
luang sekarang, sampai-sampai 
kami juga mainkan mainan 
perempuan’

(remaja laki-laki, Palu Industri)

Fasilitas Fisik
Walaupun kebanyakan remaja yang kami temui 
saat ini melaksanakan kegiatan belajar di 
dalam bangunan sementara, namun demikian 
bangunan sementara ini tetap menjadi tempat 
kesukaan mereka serta  menjadi bagian penting 
di dalam komunitas. Hal ini terutama berlaku 
bagi remaja perempuan. Remaja perempuan di 

Donggala Wisata menjelaskan bahwa meskipun 
sekolah mereka saat ini hanya berupa tempat 
yang terbuat dari kain terpal dan bambu, namun 
ini tetap menjadi tempat kesukaan mereka. 
Mereka mengungkapkan bahwa sekolah ini 
adalah tempat bertemu dengan  teman mereka, 
dan selain itu foto yang mereka ambil juga 
menunjukkan bahwa bangunan ini tidak seperti 
sekolah mereka sebelumnya,  dengan jumlah 
guru yang lebih sedikit, waktu bersekolah 
yang lebih singkat dan beberapa dari teman 
mereka yang belum kembali bersekolah. 
Sementara itu remaja perempuan di Sigi 
Gunung mengatakan bahwa mereka menyukai 
tenda sekolah mereka karena meskipun mereka 
merasa terlalu panas ketika berada di dalam 
tenda, ‘ini merupakan tempat kami bertemu 
dan merasa ramai’. Namun demikian, remaja 
perempuan tetap mengatakan bahwa tenda 
ini terasa panas, beberapa dari guru mereka 
belum kembali mengajar, namun mereka tidak 
memiliki buku cetak sehingga mereka harus 
membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) yang baru. 
Mereka juga berharap bahwa sekolah baru 
dapat segera dibangun sehingga mereka tidak 
perlu terus menerus berada dalam situasi ini 
dalam jangka waktu yang cukup lama. Remaja 
perempuan di Sigi Bawah menggambarkan 
meskipun ruang sekolah mereka saat ini hanya 
terbuat dari bambu dan terpal, namun mereka 
menyukai tempat ini jika dibandingkan dengan 
ruang sekolah sebelumnya yang telah selesai 
dibangun beberapa minggu sebelum gempa 
bumi terjadi, ‘karena kami sudah terlanjur 
memiliki banyak kenangan di sini’ meskipun 
demikian remaja laki-laki mengatakan bahwa 

Sebuah foto yang diambil oleh remaja laki-laki di 
Donggala Wisata yang menunjukkan salah satu 
tempat yang mereka sukai. Perpustakaan komunitas 
disebutkan sebagai tempat yang disukai oleh remaja 
di kedua lokasi Donggala dan Palu Industri.

Mencari-cari aktvitas untuk dilakukan
Remaja perempuan di Palu Industri banyak 
bercerita tentang kebosanan yang mereka 

hadapi saat ini, mereka mengatakan bahwa 
mereka menyukai beberapa ‘sosialisasi’ (sesi 
pelatihan) yang telah terjadi karena kegiatan ini 
memberikan mereka aktivitas untuk dilakukan. 
Mereka juga menghargai aktivitas karena 
menganggap bahwa ini adalah kesempatan 
bagi mereka untuk belajar hal baru. ‘Sosialisasi’ 
pertama dilaksanakan oleh organisasi mitra 
lokal terkait dengan kebersihan, sementara 
itu sesi kedua diberikan oleh Persatuan 
Keluarga Berencana Indonesia (PKBI, sebuah 
LSM Indonesia) terkait dengan kesehatan 
reproduksi dan HIV. Sepertinya sesi kedua 
terkait kesehatan reproduksi ditujukkan untuk 
para ibu-ibu di wilayah, namun karena beberapa 
remaja perempuan mencari-cari kegiatan untuk 
dilakukan maka mereka diperbolehkan  untuk 
bergabung dalam kegiatan ini.
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gedung sekolah baru ini ‘terlihat lebih layak’. 
Ketika remaja perempuan ini ditanya apakah 
mereka merasa khawatir karena kedua gedung 
sekolah dekat dengan sungai kecil yang 
menyebabkan banjir, mereka menjawab bahwa 
sekolah tetap menjadi tempat mereka bertemu 
dengan teman mereka. Bertemu dengan 
teman adalah sesuatu yang tidak mudah 
untuk dilakukan karena rumah mereka terletak 
berjauhan satu sama lain.

‘Kalau kami belajar di dalam 
tenda, kami sulit untuk 
konsentrasi karena terlalu penuh 
dan kami mudah terganggu’ 

(remaja laki-laki, 16, Sigi Gunung)

Remaja perempuan juga kerap kali 
mengungkapkan ketidakpuasan mereka 
terkait dengan tinggal di dalam tenda. Remaja 
perempuan di Donggala Wisata menjelaskan 
bagaimana keluarga mereka telah membangun 
rumah sementara dari puing-puing yang 
ada. Keluarga mereka membangun rumah 
semantara ini tidak lama setelah gempa bumi 
terjadi karena tenda yang dibangun terlalu kecil, 
panas dan tidak dapat melindungi mereka dari 
hujan ataupun angin kencang. Berbeda dengan 
apa yang dikatakan oleh remaja perempuan di 
Palu Industri tentang ketidaksukaan mereka 
terhadap tenda mereka, remaja laki-laki di sana 
mengatakan bahwa mereka justru menyukai 
tenda mereka karena tenda membuat mereka 

merasa aman dan dapat beristirahat.

Untuk tempat sementara seperti ruang untuk 
beraktivitas dan sekolah, baik remaja laki-laki 
maupun perempuan lebih menyukai tempat 
yang mempunyai sirkulasi udara yang baik dan 
lebih dingin. Misalnya, remaja di Donggala 
Berbatu mengambil foto masjidsementara 
yang ada di dalam komunitas mereka (masjid ini 
sudah digantikan dengan bangunan sementara 
lainnya) karena mereka berpendapat bahwa 
tempat ini nyaman untuk digunakan ketika 
mereka bermain di sana, terlebih lagi tempat 
ini tidak sepanas tenda mereka seperti ruang 
ramah-anak yang ada di komunitas.

‘Ini sudah dicampakkan… dan ini 
menakutkan’ 

(remaja perempuan, 16, Palu Kota ketika 
menggambarkan betapa sepinya komunitas saat ini  
dibandingkan dengan kondisi sebelum gempa bumi)

Remaja perempuan di Palu Kota bercerita 
bagaimana wilayah di sekitar komunitas 
sangat sepi jika dibandingkan dengan kondisi 
sebelumnya. Mereka bercerita bagaimana 
dahulu terdapat banyak pendatang dan 
kegiatan yang terjadi sepanjang pantai 
termasuk di antaranya adalah kios penjual 
makanan. Ini merupakan alasan mengapa 
remaja laki-laki dan perempuan mengatakan 
bahwa mereka menyukai wilayah tenda karena 
daerah ini ‘ramai/penuh’ dengan banyak 
teman. Pendapat ini berbeda dengan wilayah 
tenda di Palu Industri, yang mana wilayahnya 
lebih tersebar sehingga beberapa wilayah tidak 
terlalu ramai dan mungkin juga hanya terdapat 
sedikit anak yang tinggal di dalam wilayah ini. 
Ketika berdiskusi tentang emosi mereka, ‘rindu’ 
(akan hal-hal atau seringkali dideskripsikan 
sebagai perasaan nostalgia) diungkapkan oleh 
remaja di Palu Kota dan lokasi lainnya. Perasaan 
ini mereka ungkapkan ketika menggambarkan 
bagaimana mereka merindukan kondisi 
komunitas yang lebih hidup, sesuatu yang 
mereka rasakan sebelum terjadi gempa bumi.

‘Hal ini sangat mengingatkan 
kami kepada bencana’ 

(remaja laki-laki, Sigi Bawah, ketika mengungkapkan 
bagaimana mereka tidak suka melihat bangunan 

Taman Kanak-kanak yang sudah hancur)

Remaja-remaja di Donggala Wisata mengatakan 
bahwa mereka menyukai bangunan ini yang mana 
digunakan sebagai masjid sementara (sudah 
terdapat sebuah masjid sementara yang baru). 
Alasannya adalah karena tempat ini tidak sepanas di 
tenda, sehingga menjadi nyaman bagi mereka untuk 
bermain di dalamnya jika dibandingkan dengan 
tempat lain misalnya tenda sekolah, tenda ruang 
ramah-anak, ataupun tenda kosong lain di dalam 
komunitas.
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Perhatian terhadap Orang lain/
Stress Orang Tua
Meskipun beberapa remaja mengatakan bahwa 
mereka merasa lebih senang sebelum terjadi 
tsunami dan gempa bumi, namun remaja di 
banyak lokasi juga mengungkapkan bahwa 
pada umumnya mereka sudah kembali merasa 
senang dan juga bersyukur masih memiliki 
keluarga serta dapat bertemu dengan teman-
teman mereka. Beberapa remaja di Donggala 
Wisata dan Palu Industri menggunakan kata 
‘gembira’ ketika menggambarkan perasaan 
senang dengan tujuan untuk menekankan 
perasaan bersyukur dan perasaan bahwa rasa 
kebahagian ini melampaui diri mereka sendiri 
sebagai individu - ‘gembira adalah perasaan 
senang yang mencakup atau datang dari orang 
lain, jadi berbeda dengan perasaan senang saja’ 
kata remaja perempuan (Donggala Wisata). 
Remaja perempuan di Palu Kota mengatakan 
bahwa mereka baru saja menyadari bahwa 
mereka dahulu suka menghabiskan waktu 
dengan menonton TV daripada bermain 
dengan teman mereka, hal yang membantu 
mereka lebih merasa senang.

‘Buat mereka, kami selalu salah’
 (remaja perempuan, 16, di Palu Kota ketika 

mengungkapkan rasa frustasi tentang bagaimana 
ibu mereka selalu marah kepada mereka  walaupun 

mereka berusaha untuk menolong)

Remaja perempuan dan laki-laki di lokasi yang 
berbeda berbicara tentang merasa lelah atau 
‘sedih’ ketika berusaha menolong orang tua 
dengan cara mengerjakan pekerjaan rumah. 
Adapun hal ini disebabkan karena orang tua 
mereka mudah marah. Remaja laki-laki di 
Donggala Wisata berkata bahwa ketika orang 
tua mereka marah, maka mereka biasanya 
‘keluar dari rumah dan cari teman.’ Sementara 
itu, remaja perempuan di Palu Kota juga 
mengungkapkan bagaimana mereka merasa 
‘serba salah’, karena apapun yang mereka 
lakukan selalu dianggap salah oleh orang 
tua. Mereka sangat merasa disalahkan dan 
mereka mengaitkan perasaan mereka sebagai 
‘kecewa’, serta mengatakan bahwa aktivitas 
‘pemulihan trauma’ mungkin dibutuhkan oleh 
orang tua mereka.

Kekhawatiran dan Informasi Palsu

‘Saya tidak dapat berpikir 
tentang orang lain; setiap 
orang hanya berusaha untuk 
menyelamatkan diri mereka 
masing-masing’

(remaja laki-laki, 14, Sigi Bawah)

Anak-anak pada umumnya menerima informasi 
dari orang tua, teman-teman dan saluran media 
sosial ataupun chat. Baik remaja maupun anak-
anal yang lebih kecil di banyak lokasi berbicara 
tentang menerima berita palsu melalui SMS 
atau media sosial/chat (baik melalui telepon 
genggam mereka sendiri atau milik orang tua 
atau teman) tentang bencana lanjutan yang 
mungkin terjadi beserta dengan video viral 
yang menunjukkan rekaman gempa bumi 
dan tsunami yang lalu. Menurut anak-anak, 
hal ini telah membuat mereka merasa cemas 
karena terdapat kemungkinan  terjadi bencana 
susulan. Remaja perempuan di Sigi Gunung 
mendeskripsikan bahwa dia melihat satu video 
yang menunjukkan gempa bumi seperti ‘mixer’, 
sementara itu remaja laki-laki berbicara tentang 
bagaimana video dimana bumi terlihat ‘retak 
dan membuka’.

‘Orang tua saya menyuruh 
kami untuk berkemas di tengah 
malam [karena berita palsu]’

(remaja perempuan, 15, Palu Kota. Seorang remaja 
laki-laki menyatakan bahwa orang tuanya juga 

melakukan hal yang sama.)

Saran untuk orangtua di Kota Palu. Pada gelembung 
kiri atas dituliskan bahwa mereka meminta para 
ayah untuk berdoa (Surat Al-Fatihah sebagai 
bagian dari Al-Qur’an) dan untuk ibu ‘bersemangat 
dalam berkegiatan’. Pada gelembung tengah atas 
mereka meminta orangtua mereka untuk menaikan 
uang jajan mereka. Gelembung di bagian bawah 
menggambarkan permintaan mereka untuk ‘jangan 
panik dan khawatir karena berita bohong (hoaks)’.
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Remaja di kedua lokasi Palu mengatakan 
bahwa terdapat banyak berita palsu semenjak 
gempa bumi. Berita ini mengklaim bahwa 
akan terjadi gempa bumi dan/atau tsunami 
susulan. Mereka juga menjelaskan bahwa salah 
satu rumor terbesar adalah tentang Jepang. 
Menurut mereka, Jepang memiliki kemampuan 
untuk memprediksi gempa bumi, dan kata 
berita itu Jepang telah memperkirakan bahwa 
akan terjadi gempa bumi susulan pada tanggal 
15 Desember. Gempa bumi ini akan lebih 
besar daripada gempa bumi yang terjadi pada 
28 September kemarin. Remaja mengatakan 
bahwa penyebutan Jepang membuat 
banyak orang mempercayai rumor tersebut, 
termasuk orang tua mereka. Remaja di Palu 
Kota mengatakan bahwa meskipun mereka 
mengetahui bahwa kebanyakan dari pesan 
ini adalah berita palsu, namun mereka masih 
merasa takut. Beberapa juga mengatakan 
bahwa orang tua mereka masih percaya 
dengan berita palsu dan, terkadang orang 
tua panik dan meminta anggota keluarga lain 
untuk segera berkemas dan pergi. ‘kami tidak 
suka ketika mereka panik,’ kata kelompok. 

Berita palsu juga disebut sebagai salah satu 
isu oleh anak-anak yang lebih kecil di Palu dan 
Donggala Wisata, dan juga remaja laki-laki 
di Sigi Gunung. Anak-anak di tingkat sekolah 
dasar di Donggala Wisata mengatakan bahwa 
terdapat SMS yang beredar belakang ini dan 
mengatakan bahwa BMKG Indonesia telah 
memperkirakan akan ada gempa bumi susulan. 
Mereka menjelaskan bahwa pesan seperti ini 
biasanya dimulai dengan kata ‘PERINGATAN’ 
dalam bentuk huruf besar dan selanjutnya 
diikuti dengan memasukkan rincian tentang 
besarannya, waktu dan jam gempa bumi.

‘Hari ini, akan terjadi sebuah 
gempa bumi yang kuat pada jam 
xx’ 

(remaja laki-laki di Palu Kota, 15, menggambarkan 
bagaimana bentuk berita palsu yang kebanyakan 

beredar)

Remaja terutama mengatakan bahwa mereka 
ingin menerima informasi yang lebih dapat 
dipercaya sehingga mereka dapat mengetahui 
apakah mereka harus cemas atau tidak. Selain 
itu, mereka juga dapat membantu untuk 
menyakinkan orang tua mereka agar tidak 
mudah percaya dengan berita palsu. Radio 
tidak disebutkan sebagai salah satu sumber 
informasi penting.

Gambar orang-orang yang sudah 
meninggal
Remaja perempuan di Sigi Bawah juga 

berbagi cerita mereka tentang bagaimana 
salah satu POSKO di komunitas mereka telah 
menempelkan gambar warga yang telah 
meninggal ketika bencana gempa bumi dan 
banjir bandang. Mereka mengatakan bahwa 
foto-foto ini diambil setelah orang-orang ini 
meninggal sehingga beberapa dari foto terlihat 
mengerikan dan juga membuat mereka merasa 
sedih. Remaja perempuan ini juga mengatakan 
bahwa mereka lebih suka jika foto semacam ini 
tidak disebarkan secara luas.

13

Kecemasan akan penculikan
Anak-anak perempuan di Palu Industri 
juga masih merasa takut dengan kehadiran 

penculik, terutama karena salah satu dari mereka 
mengatakan bahwa dia melihat satu orang 
laki-laki mencoba untuk membawa keluarsalah 
satu anak kecil, namun komunitas mengetahui 
hal ini sebelum dia berhasil  membawa keluar 
anak ini  dari komunitas. Penculikan atau isu 
perlindungan anak lainnya tidak disebutkan 
oleh anak-anak atau  orang dewasa di lokasi Sigi 
dan Donggala. 

14

Kesiapan
Remaja-remaja di beberapa lokasi mencatat 
bahwa karena mereka telah mengalami 

gempa bumi dan tsunami yang besar, maka mereka 
merasa memiliki kesiapan yang lebih di masa depan. 
Remaja laki-laki di Sigi Bawah mengakui bahwa 
pada saat gempa bumi terjadi, mereka merasa 
‘tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, hanya 
keluar dan berusaha mencari keramaian’ Sementara 
itu remaja perempuan di Sigi Gunung mengatakan 
bahwa pada saat gempa bumi terjadi, mereka merasa 
bingung tentang apa yang mereka harus lakukan atau 
kemana mereka harus pergi. Remaja perempuan di 
Donggala Wisata menjelaskan bahwa setelah gempa 
bumi ‘kami sekarang mengetahui kemana kami harus 
lari menyelamatkan diri.’

12
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1. Kembali ke kehidupan normal - 
sekolah dan rekreasi
Seperti yang telah ditunjukkan di Tabel 7, 
peralatan dan perlengkapan sekolah terlihat 
pada hampir seluruh pohon mangga. Bagi 
anak yang lebih kecil, kebutuhan ini terkait 
dengan proses untuk kembali merasa seperti 
murid normal dan memiliki aktivitas rutin 
seperti semula. Kurangnya perlengkapan 
sekolah seperti buku cetak dan buku pekerjaan 
rumah juga menjadikan mereka bertambah 
khawatir, terutama ketika ujian semester akan 
segera berlangsung ketika kami mengunjungi 
komunitas ini. Remaja mengatakan bahwa 
mereka merasa stres tentang hal ini karena 
baik pelajaran ataupun jam bersekolah belum 
kembali ke biasanya. Sebagai tambahan, remaja 
juga menyadari bahwa mereka ketinggalan 
pelajaran.

Menariknya, beberapa perlengkapan sekolah 
ditempatkan sebagai ‘buah tinggi’, mislanya 
remaja perempuan di Sigi Gunung mengatakan 
bahwa perlengkapan sekolah sepertinya lebih 
sulit untuk didapatkan bagi mereka. Alasannya 
adalah karena anak-anak di tingkat Sekolah 
Dasar sudah menerima banyak perlengkapan 
sekolah, sementara mereka tidak menerima.

‘Sekarang kami telah bertemu 
teman di sekolah, ini membantu 
sekali’

(remaja perempuan, 15, Palu Kota)

Pertimbangan juga perlu diberikan untuk 
memastikan remaja dan terutama remaja 
perempuan memiliki ruang yang aman, di mana 
mereka dapat berkumpul dengan temannya. 
Sebuah ‘tempat berkumpul’ baru di Sigi Bawah 
untuk remaja laki-laki telah mulai dibangun 
oleh seorang anak muda yang berusia sekitar 
20 tahunan dan dia memiliki kedekatan dengan 
banyak remaja laki-laki di sini. Terdapat banyak 
peluang untuk bekerja sama dan mendukung 
anggota komunitas pada aspek lainnya 
dengan tujuan temu-kenali kesempatan dalam 
menciptakan ruang aman bagi remaja.  Remaja 
juga mungkin menginginkan adanya aktivitas 
yang bermakna dan dapat membuat mereka 

merasa lebih baik (termasuk hiburan), tempat 
dimana mereka dapat belajar sesuatu, atau 
aktivitas yang dapat membantu mereka merasa 
lebih terlibat di dalam komunitas.

2. Pakaian dan benda lain terkait 
dengan identitas personal
Selain perlengkapan sekolah, ‘buah yang 
berada di posisi rendah’ biasanya mencakup 
pakaian dan perlengkapan mandi. Kedua hal 
ini merupakan barang-barang yang biasanya 
dipilih/dibeli oleh remaja mereka sendiri.Remaja 
mendeskripsikan barang-barang ini sebagai 
bagian dari identitas sosial dan pribadi mereka, 
misalnya Remaja laki-laki di Donggala Wisata 
yang mengambil foto pakaian sebagai hal 
yang mereka sukai karena mereka memberikan 
perhatian terhadap penampilan. Benda 
lainnya yang mendukung identitas mereka 
sebagai individu misalnya adalah sepeda dan 
sepatu bola (untuk laki-laki), telepon genggam 
(untuk laki-laki dan perempuan), kosmetik dan 
perlengkapan mandi (kebanyakan perempuan).

3. Kebutuhan dan Fasilitas Fisik
Fasilitas fisik biasanya terlihat sebagai ‘buah 
yang berada di posisi tinggi’, meskipun 
remaja laki-laki di Donggala Wisata (tempat 
di mana polisi dan komunitas telah bekerja 
bersama-sama untuk membangun sebuah 
jembatan) merasa bahwa lapangan sepak bola 
seharusnya tidak terlalu sulit untuk diwujudkan, 
‘ini merupakan hal yang mudah jika dilakukan 

Apa yang Dibutuhkan oleh Remaja?

Seorang remaja perempuan di Palu Industri 
menjelaskan beberapa kebutuhannya pada sesi 
pohon manga.
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Buah Renda (i.e. 
mudah untuk 

dipenuhi)

Buah tengah (tidak 
terlalu mudah untuk 

dipenuhi)

Buah Tinggi (sulit 
untuk dipenuhi)

Kebutuhan yang 
sudah terpenuhi

Dong Wisata 
Perempuan

1. Buku Sekolah
2. Pakaian

1. Baju Sekolah, 
Seragam, perlengkapan 
menulis

3. Rumah, jalan, masjid
Pakaian namun tidak 
senang dengan sistem 
distribusinya

Dong Wisata  
Laki-laki

1. Buku sekolah
2. Pakaian, 
perlengkapan olah 
raga, rokok
3. Dermaga (tempat 
bermain)
4. Sembako

1. Seragam, sepatu 
sekolah, tas, 
perlengkapan menulis, 
buku tulis dan buku 
cetak
3. Jembatan, lapangan 
sepak bola, Gedung 
sekolah

2. Sepatu sepak bola, 
telepon genggam
3. Perahu untuk 
menangkap ikan, jalan

Pakaian namun tidak 
senang dengan sistem 
distribusinya. Senang 
ketika menerima beras dan 
bensin.

Dong 
Berbatu 
Gabungan

4. Makanan dan beras 3. Golok dan cangkul
2. Sepeda
3. Rumah

Beras dan makanan 
namun mereka masih 
membutuhkan lagi

Palu Industri 
Perempuan

2. Perlengkapan 
mandi

1. Seragam, 
perlengkapan sekolah
4. Sembako

3. Tenda, toilet
Sembako and 
perlengkapan mandi 
namun 'tidak cukup'

Palu Industri 
Laki-laki

1. Seragam, alat tulis, 
sepatu sekolah, buku, 
tas

4. Makanan, beras
2. Telepon genggam 
(untuk kebutuhan pribadi)

Beras dan makanan namun 
‘cepat habis’

Palu Kota 
Perempuan

2. Perlengkapan 
mandi
3. Air untuk mencuci/
mandi

1. Seragam, 
perlengkapan sekolah
2. Baju keagamaan
4. Makanan
6. Kasih sayang dari 
orang tua

2. Kosmetik, produk 
perempuan/pembalut, 
pakaian, telepon 
genggam
3. Rumah
5. Uang
6. Semangat

Seragam namun ini adalah 
pakaian bekas. Air bersih. 
Perlengkapan mandi, 
makanan dan beberapa 
kebutuhan sekolah 
namun mereka masih 
menginginkannya lagi.

Palu Kota  
Gabungan

1. Uang untuk 
membayar uang 
sekolah
3. Air bersih
4. Sembako

3. Rumah
4. Harga bahan makanan 
yang lebih murah

Sembako dan air bersih, 
namun air bersih tidak 
dapat dijangkau oleh 
semua orang dan mereka 
ingin memiliki lebih banyak 
variasi makanan

Sigi Gunung 
Perempuan

2. Pakaian, sampo
4. Sembako

4. Beras
1. Sepatu sekolah, alat 
tulis 
5. Uang untuk sepatu

Sembako dan beras, 
pakaian bekas

Sigi Gunung 
Laki-laki

1. Buku sekolah
2. Pakaian

1. Tas sekolah
1. Sepatu sekolah, 
seragam

Pakaian bekas namun tidak 
suka cara distribusinya. 
Hanya beberapa murid 
yang telah menerima 
perlengkapan sekolah 
(kebanyakan adalah anak-
anak sekolah dasar)

Sigi Bawah 
Perempuan

2. Jilbab 1. Tas sekolah 1. Sepatu sekolah Pakaian bekas

Sigi Bawah 
Laki-laki

1. Sepatu sekolah, 
buku sekolah, alat 
tulis, buku tulis
2. Sepatu sepak bola, 
pakaian keagamaan
3. Barang-barang 
rumah seperti kasur

1. Tas sekolah, sepatu 
sekolah

1. Seragam sekolah

Beberapa dari mereka 
telah menerima 
perlengkapan sekolah 
dan buku tulis, namun 
mereka mengatakan 
bahwa barang-barang 
ini kebanyakan diberikan 
untuk anak-anak sekolah 
dasar.

Tabel 7: Kebutuhan yang diidentifikasi oleh remaja dan persepsi mereka terkait kemudahan 
untuk memenuhi kebutuhan ini

1: Terkait sekolah  3: Asset fisik/infrastruktur
2: Barang pribadi  4: Makanan

5: Uang
6: Dukungan emosi 
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bersama-sama.’ Ketika mengatakan kebutuhan 
seperti rumah baru dan sekolah, beberapa 
remaja perempuan di Palu mengatakan bahwa 
mereka membutuhkan lebih banyak toilet. Lebih 
lanjutnya, mereka bercerita bahwa antrian untuk 
toilet sangat lama karena kurangnya jumlah 
toilet. Remaja perempuan di Sigi Gunung 
mengatakan bahwa kurangnya jumlah toilet 
yang berfungsi yang tersedia untuk hunian 
sementara mana di pinggir lapangan.

Bangunan fisik lainnya mencakup perlengkapan 
bertani seperti yang tercatat dalam diskusi 
gabungan antara remaja perempuan dan laki-
laki di Donggala Berbatu, mereka menjelaskan 
bahwa perlengkapan seperti cangkul dan 
golok yang telah rusak semenjak gempa 
bumi. Keberadaan perlengkapan tani ini akan 
membantu keluarga mereka untuk kembali 
beraktivitas secara normal secepatnya.

4. Keragaman dan Ketersediaan 
Makanan

'Setiap hari ada mie instan. 
pagi atau siang atau malam, 
pasti selalu ada satu kali makan 
dengan mie’ 

(remaja perempuan, 16, Palu Kota)

Beras dan makanan lain seringkali dilihat 
sebagai ‘buah yang berada di posisi tengah’. 
Remaja ini mengungkapkan bahwa mereka 
sudah menerima beberapa barang ini, namun 
mereka juga menekankan bahwa seluruh 
kebutuhan ini merupakan hal yang mereka lebih 
butuhkan di masa depan. Kebutuhan terkait 
makanan disebutkan di seluruh kelompok di 
Palu, remaja-remaja mengatakan bahwa mereka 
cemas atau cenderung merasa bosan karena 
hanya terdapat sedikit variasi untuk makanan. 
Terdapat juga indikasi di beberapa lokasi 
bahwa remaja saat ini diminta untuk makan 
lebih sedikit terutama pasca gempa bumi, atau 
bahkan mereka melakukan ini secara sukarela 
karena: a) mereka bosan dengan kurangnya 
variasi makanan dan/atau b) mereka menyadari 
bahwa keluarga berada dalam situasi yang 
sulit dan merasa bahwa mengurangi makan 
dapat membantu keluarga. Sekitar setengah 
dari remaja laki-laki di Palu Industri dalam 
pFGDs menyatakan bahwa mereka sekarang 

makan lebih sedikit, dengan adanya satu 
anak laki-laki yang mengatakan bahwa 
keluarganya menyuruh dia untuk makan lebih 
sedikit. Remaja perempuan di lokasi ini juga 
mengatakan bahwa keluarganya mengurangi 
nasi karena situasi keuangan keluarga, mereka 
mengatakan bahwa ibu mereka mengingatkan 
mereka bahwa ‘sekarang beras itu terbatas.'

5. Uang Tunai dan Pilihan
Uang tunai disebutkan juga oleh remaja di sedikit 
lokasi, namun penyebutan uang tunai selalu 
berhubungan dengan penggunaan spesifik 
untuk membeli barang tertentu. Remaja laki-
laki di Donggala Wisata dan remaja perempuan 
di Sigi Bawah mengatakan bahwa mereka 
membutuhkan uang untuk membeli sepatu 
sekolah. Mereka ingin memastikan sepatu 
sekolah sesuai dengan ukuran mereka. Remaja 
perempuan di Palu Kota ingin memiliki uang 
atau setidaknya diberikan pilihan, sehingga 
mereka dapat memilih untuk kebutuhan seperti 
pembalut, bra dan pakaian dalam. Ketika ada 
pilihan, maka mereka dapat memilih merk yang 
mereka suka. 

6. Kebutuhan Psikososial
Kebingungan dan ketidakpastian adalah emosi 
yang pada umumnya dirasakan oleh remaja. 
Hal ini terutama dirasakan tepat setelah gempa 
bumi dimana banyak orang berbicara tentang 
‘tidak tahu harus berbuat apa’. Selain itu 
perasaan itu juga mereka rasakan pada saat ini 
terutama berkaitan dengan pertanyaan tentang 
bagaimana kondisi masa depan bagi mereka 
dan keluarga. Serupa dengan anak yang lebih 

Terlalu banyak mie instan
Remaja-remaja di kebanyakan lokasi bercerita 
bahwa mereka merasa lelah karena kurangnya 

variasi makanan dan makan mie instan secara terus 
menerus, Dalam beberapa kasus, mereka merasa 
bahwa makanan ini menyebabkan sakit perut (anak 
laki-laki, Donggala Wisata) atau alergi dengan 
timbulnya gatal-gatal di kulit (anak perempuan, Palu 
Kota). Remaja di Palu Kota juga menyebutkan mie 
instan sebagai salah satu hal yang tidak mereka sukai 
saat ini. Anak-anak yang berada di tingkat sekolah 
dasar pada beberapa lokasi juga menyebutkan hal 
serupa, seperti yang diungkapkan oleh salah satu 
remaja perempuan di Sigi Bawah yang mengatakan 
bahwa mereka telah menerima banyak mie instan, 

‘kami tidak bisa memakan mie ini lagi.’

15
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muda, banyak remaja yang mengatakan bahwa 
mereka masih kerap kali merasa takut tentang 
kemungkinan adanya bencana susulan.

‘Saya hampir tidak pernah 
membicarakan tentang hal ini 
[perasaan dan emosi]. saya 
merasa bahwa orang-orang akan 
menertawakan saya’ 

(remaja laki-laki, 17, Sigi Gunung)

Remaja di beberapa lokasi juga mengatakan 
bahwa mereka diminta untuk segera 
‘melanjutkan hidup’ dari bencana secepatnya, 
remaja perempuan di Sigi Bawah menjelaskan 
bahwa salah satu alasan mereka tidak pernah 
menceritakan perasaan mereka kepada guru 
mereka (dan lebih memilih untuk bercerita 
kepada teman mereka) adalah karena ‘guru 
kami hanya bilang kepada kami “jangan 
sedih”’. Beberapa remaja di Palu Kota juga 
menyampaikan harapan mereka kepada teman 
mereka, terutama bagi teman mereka yang 
belum kembali ke sekolah. Beberapa remaja 
perempuan memberikan nasihat kepada teman 
sebaya mereka selama pFGDs seperti, ‘Jangan 
menggunakan bencana sebagai alasan untuk 
tidak bersekolah.’ Pada umumnya, remaja-
remaja ini  jarang berbagi tentang perasaan 

mereka kepada orang lain, bahkan kepada 
temannya sendiri. Pada saat melakukan 
aktivitas untuk memahami emosi dan perasaan, 
beberapa dari mereka mengungkapkan 
pada akhir sesi bahwa mereka suka untuk 
membicarakan perasaan mereka.

‘Saya ingin ada sesi khusus 
seperti ini, sehingga saya 
bercerita tentang perasaan saya 
dan tidak ditertawakan’ 

(remaja laki-laki, 16, Sigi Gunung)

7. Distribusi yang Lebih Adil
Kebanyakan remaja memiliki perasaan serupa 
dengan anak-anak di tingkat sekolah dasar 
ketika berbicara tentang distribusi bantuan. 
Mereka menyatakan bahwa bantuan di 
komunitas harus diberikan secara adil. Keluhan 
tentang distribusi bantuan diungkapkan di 
banyak lokasi, keluhan utamanya adalah terkait 
dengan pakaian bekas dan perlengkapan 
sekolah. Sebagai contoh, remaja laki-laki dan 
perempuan di Donggala Wisata mengatakan 
bahwa beberapa pakaian diberikan di rumah 
kepala dusun, lalu orang-orang mulai ramai 
dan mengambil pakaian apapun yang dapat 
mereka ambil atau inginkan.

pFGD
Sebelum gempa 

bumi
Selama gempa bumi Belakangan ini

Dong Wisata Perempuan Senang Takut Oke saja

Dong Wisata Laki-laki Gembira Trauma, takut, sakit Gembira, sedih, cinta

Dong Berbatu Gabungan Senang Takut Senang

Palu Industri Perempuan Senang Trauma, sedih, bosan Senang

Palu Industri Laki-laki Trauma, sedih

Palu Kota Perempuan
Takut, khawatir, merasa 
kasihan, sedih, sendirian, 
was-was/berhati-hati

Merasa kasihan, rindu, sepi/sunyi

Palu Kota Gabungan Senang Trauma Terlalu lelah

Sigi Gunung Perempuan Takut, rindu (nostalgia) Bingung

Sigi Gunung Laki-laki Senang Takut Takut

Sigi Bawah Perempuan Senang Sedih, gelisah

Sigi Bawah Laki-laki Senang Takut Senang

Tabel 8: Emosi yang paling Dirasakan oleh Remaja

Catatan: Jika terdapat bagian kosong, hal ini berarti kelompok tidak mencatat ada emosi yang kuat dirasakan atau kerap kali 
dirasakan pada saat itu
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Remaja di Donggala Wisata dan juga remaja 
laki-laki serta remaja perempuan di Sigi 
Gunung mengatakan bahwa kebutuhan anak-
anak sekolah dasar seringkali didahulukan. 
Kebutuhan anak-anak SD adalah mencakup 
perlengkapan sekolah dan juga bantuan lainnya 
berupa susu dan makanan ringan. Tim peneliti 
kami juga mencatat bahwa ruang ramah-anak 
yang dibangun oleh mitra lokal di kebanyakan 
lokasi juga memenuhi kebutuhan spesifik dari 
anak yang berusia lebih kecil.

‘Merasa putus asa ketika melihat 
orang-orang berebut pakaian’ 

(Remaja laki-laki, Sigi Gunung)

8. Kesempatan untuk Berkontribusi
Remaja-remaja di banyak lokasi mengungkapkan 
keinginan mereka untuk menolong keluarga 
dan/atau komunitas agar dapat segera pulih 
dari bencana tsunami dan gempa bumi. Remaja 
laki-laki di Donggala Berbatu mengatakan 
bahwa mereka bisa menemani orang tua untuk 
memetik cengkeh, dan juga membantu ayah 
untuk menangkap ikan. Ini merupakan hal-hal 
yang biasa mereka lakukan sebelum gempa bumi 
terjadi, walaupun banyak dari perahu mereka 
telah hancur. Remaja laki-laki di Donggala 
Wisata berkata bahwa mereka menolong orang 
tua dengan cara melakukan pekerjaan rumah 
dan membersihkan runtuhan. Dia bersama-
sama dengan yang lain menambahkan bahwa 
mereka juga menjadi lebih sering bermain 

di luar rumah ‘sehingga kami tidak membuat 
orang tua kami stres.’ Sementara itu di kedua 
lokasi Sigi, remaja laki-laki bercerita tentang 
bagaimana mereka menolong ketika gempa 
bumi baru terjadi. Mereka mengatakan 
bahwa mereka membersihkan puing-puing 
dan juga mengangkat mayat yang terjebak di 
reruntuhan. Sementara itu remaja laki-laki di 
Sigi Bawah menjelaskan bahwa mereka juga 
membantu dengan cara membersihkan lumpur 
di sekolah setelah banjir bandang terjadi dan 
juga memindahkan puing-puing bagiansekolah 
yang sudah rusak atau hancur.

Remaja perempuan di Sigi Bawah mengatakan 
bahwa mereka mungkin dapat menolong 
dengan kerja-kerja yang lebih berat, misalnya 
mereka ingin membantu keluarga mereka dan 
orang lain untuk mengecat rumah. Remaja 
perempuan di Palu Kota juga bercerita bahwa 
mereka belum meminta uang jajan belakangan 
ini untuk meringankan ‘beban’ keluarga mereka 
(terutama ayah) karena ayah mereka belum 
kembali bekerja. Mereka juga bercerita bahwa 
mereka berusaha untuk membantu ibu mereka 
dengan mengerjakan pekerjaan di rumah, 
namun kadang-kadang ibu mereka marah ‘jadi 
kami hanya diam saja.’

Menjadi jelas terlihat bahwa terdapat 
kesempatan untuk melibatkan remaja laki-
laki. Pelibatan mereka utamanya adalah untuk 
memastikan mereka memiliki akses terhadap 
informasi tentang apa yang sedang terjadi di 
dalam maupun sekitar komunitas mereka. Selain 

Peluang untuk melibatkan remaja laki-laki
Kami menemukan bahwa remaja laki-laki merupakan kelompok yang paling sulit untuk dijangkau dalam 
pFGDs ini.  Kami merasa bahwa ketidakhadiran mereka ini disalahartikan sebagai bentuk  ketidakinginan 

mereka, padahal sebenarnya hal ini merupakan  cerminan bagaimana kecenderungan cara remaja laki-laki 
berkumpul dan bagaimana mereka suka untuk berkumpul. Hal ini juga mungkin terkait dengan fakta bahwa 
mereka seringkali tidak dilibatkan dalam banyak hal yang terjadi dalam komunitas mereka, dan sepertinya 
tidak juga mereka tidak diberikan banyak kesempatan oleh orang dewasa untuk terlibat secara aktif.

Remaja laki-laki di Donggala Berbatu dan kedua lokasi Sigi bercerita berceriagi tentang keinginan kuat 
mereka untuk menolong keluarga dan komunitas mereka agar dapat kembali pulih dari bencana gempa 
bumi dan tsunami. Mereka juga mengakui bagaimana mereka sebenarnya tidak mengetahui bagaimana cara 
untuk menolong, misalnya remaja laki-laki di Sigi Gunung mengatakan bahwa, ‘selama ada yang meminta 
tolong, kami siap untuk menolong.’

Menjadi penting untuk memulai pelibatan remaja laki-laki dengan cara-cara yang mereka inginkan. 
Pemahaman akan cara mereka untuk berkumpul (seringkali tempat mereka berkumpul jauh dari rumah 
dan/atau pusat komunitas jika dibandingkan dengan remaja perempuan] dan ‘tempat berkumpul’ mereka 
merupakan cara efektif untuk berhubungan dengan remaja laki-laki yaitu dengan  cara-cara yang tidak terlalu 
formal.  Selain itu juga adalah  penting untuk menghormati ruang ini sebagai ‘tempat yang dimiliki oleh 
mereka’ dan mungkin tempat ini sengaja terpisah dari orang tua atau ‘ruang orang dewasa.’

16
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itu hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan 
memberikan kesempatan kepada mereka untuk 
membantu dalam aktivitas terkait-pemulihan 
dan acara komunitas lainnya. Mereka sepertinya 
tidak akan mengambil inisiatif dengan 
sendirinya, namun demikian terdapat peluang 
untuk bekerja dengan mereka. Hal ini dapat 
dimulai dengan mengumpulkan ide tentang 
bagaimana mereka dapat menolong dan 
berpartisipasi, serta juga untuk memberikan 
dorongan awal dan dukungan yang dibutuhkan 
agar mereka dapat memulai.

Sebagai catatan, forum remaja tidak disebutkan 
oleh anak-anak ataupun orang dewasa di 
seluruh lokasi studi.

SIAPA YANG BISA 
MENOLONG?
Pada umumnya, baik anak-anak di tingkat 
SD dan remaja merasa bahwa mereka tidak 
memiliki ide baik terkait siapa yang harus 
memenuhi kebutuhan mereka, atau setidaknya 
mereka terbuka untuk menerima bantuan dari 
siapa pun yang dapat membantu mereka. 
‘Pemerintah’ adalah organisasi yang kerap kali 
disebutkan dapat menolong, dan meskipun 
pada umumnya anak-anak merujuk kepada 
pemerintah nasional namun beberapa dari 
mereka masih kebingungan untuk menyebutkan 
siapa yang dapat membantu secara terperinci. 
Beberapa remaja di kedua lokasi Palu dan 
Donggala Wisata mengatakan bahwa mereka 
merasa bahwa pemimpin daerah (Walikota 
dan Wakil Walikota Palu, dan Bupati untuk 
Donggala) telah mengunjungi komunitas untuk 
membantu secepatnya. Bersama-sama dengan 
pemerintah, sukarelawan dan kepala desa 
juga menjadi pihak yang seringkali disebutkan 
meskipun di wilayah dimana beberapa organisasi 
hibah telah memiliki kehadiran yang sangat 
kuat, ataupun baru saja memberikan bantuan 
dimana disebutkan oleh anak-anak.  Anak-anak 
di Donggala Wisata juga menyebutkan bahwa 
mereka merasa bahwa Program Indonesia 
Pintar harusnya dapat memberikan bantuan 
untuk beberapa kebutuhan sekolah karena 
mereka juga biasanya menggunakan uang 
program itu untuk kebutuhan bersekolah. 
Kondisi yang berbeda ditemukan di Palu 

Industri, ketika ditanya bagaimana pengelolaan 
bantuan untuk kebutuhan sekolah seperti 
seragam, remaja laki-laki mengatakan bahwa 
‘tidak mengetahui caranya.’ Untuk kebutuhan 
lain seperti perlengkapan sekolah, alat-alat 
mandi dan makanan dasar, para remaja ini 
sebenarnya mengungkapkan bahwa orang 
tua mereka dapat memenuhi kebutuhan ini, 
namun masalahnya kondisi keuangan mereka 
saat ini terbatas.  Perihal orang tua yang tidak 
memiliki uang yang memadai untuk memenuhi 
kebutuhan mereka juga disampaikan oleh 
kelompok remaja campuran di Donggala 
Berbatu, dan juga remaja perempuan di 
Donggala Wisata, Palu Kota, dan Sigi Bawah.

Pada umumnya, anak-anak di seluruh lokasi 
mengatakan bahwa mayoritas bantuan harus 
dibagikan secara adil kepada komunitas. Namun, 
ketika ditanyakan kembali oleh fasilitator dalam 
kelompok, mereka mengatakan jika memang 
harus memilih maka bantuan harus diberikan 
kepada pihak-pihak yang paling terdampak.

Nasihat diberikan oleh anak-anak perempuan di 
Donggala Berbatu kepada seorang bidan. Balon 
yang berada di posisi paling atas mengatakan 
bahwa bidan ‘harus membawa obat-obatan dan 
perlengkapan medis karena banyak orang sakit.’ 
Balon yang di sebelah kanan mengatakan ‘Ibu 
jangan pernah terlambat.’ Sementara itu, balon 
yang ada di paling bawah mengatakan ‘Ibu tolong 
sering berkunjung ya.’
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3.3 APA YANG KAMI TEMUKAN KETIKA 
MENDENGARKAN WALI ANAK

Kehamilan dan Menyusui
Ibu hamil yang berbincang dengan kami tidak 
menyebutkan adanya keluhan khusus terkait 
dengan akses terhadap layanan kesehatan pasca 
gempa bumi dan tsunami. Namun demikian, 
beberapa dari mereka menyebutkan bahwa 
meskipun banyak dokter yang mengunjungi 
mereka tepat setelah gempa bumi, namun pada 
saat ini hanya terdapat sedikit saja kunjungan 
dari dokter (Donggala Wisata dan Palu Industri), 
ini merupakan hal yang juga disebutkan oleh 
anak-anak. Sementara itu, beberapa ibu di 
Donggala Berbatu mengatakan kepada kami 
bahwa posyandu (aktivitas kesehatan tingkat 
desa biasanya terdiri atas penimbangan berat 
badan dan pengukuran tinggi, serta imunisasi 
untuk anak-anak dan juga dukungan kesehatan 
bagi manula) belum kembali berjalan semenjak 
gempa, beberapa ibu Di Donggala Wisata 
mengatakan bahwa hanya terdapat satu kali 
Posyandu semenjak gempa. Posyandu itu 
memberikan layanan untuk imunisasi untuk 
anak-anak. Sebagai tambahan, mereka juga 
menyebutkan bahwa kebanyakan dukungan 
kesehatan yang diberikan semenjak gempa 
berasal dari organisasi dan sukarelawan. 
Walaupun demikian, anak-anak berkomentar 
bahwa bahwa layanan kesehatan di lokasi 
Donggala cenderung terbatas semenjak 
gempa bumi. Remaja di Donggala Wisata 
mengatakan bahwa bidan yang dahulunya 
melakukan kunjungan satu bulan sekali belum 
datang kembali semenjak gempa bumi, 
sementara itu anak-anak di Donggala Berbatu 
juga mengungkapkan bahwa bidan yang 
biasanya tinggal di Puskesdes belum kembali 
ke sana semenjak gempa bumi. Perempuan-
perempuan di Donggala Wisata juga berkata 
bahwa sebelum gempa bumi, perempuan hamil 
akan mengunjungi bidan. Bidan akan mengukur 
tekananan darah dan melakukan pengukuran di 
lengan bagian atas, yang mana mereka katakan 
dapat digunakan untuk mengetahui apakah 
bayi di kandungan mengalami kekurangan gizi 
atau tidak. Ibu hamil yang dikatakan kekurangan 
gizi akan mendapatkan susu khusus, yang akan 
diminum hingga kehamilan berusia tujuh bulan. 
Tim Palu Industri mengobservasi bahwa mitra 

lokal untuk kabupaten telah mengadakan 
aktivitas ‘sosialisasi’ untuk ibu hamil. Sosialisasi 
ini mencakup pemberian suplemen untuk 
perempuan.

‘Dulu saya harus beli susu 
formula di warung; sekarang 
saya dapat susu formula gratis’ 

(ibu, Sigi Gunung)

Kebiasaan untuk menyusui terlihat cukup 
konsisten dengan kebiasaan sebelum terjadi 
gempa bumi. Ibu-ibu di lokasi Donggala dan 
Palu Industri mengatakan bahwa mereka 
tetap menyusui seperti semula, dan di dalam 
beberapa kasus mereka tidak mengganti ASI 
dengan susu formula pada beberapa bulan awal. 
Perempuan-perempuan di Donggala Berbatu 
menjelaskan bahwa bidan yang dahulu tinggal 
di sana telah menekankan kepada mereka 
bahwa pemberian ASI eksklusif pada enam 
bulan pertama itu penting. Walaupun demikian, 
terdapat satu ibu yang mengatakan bahwa dia 
tidak lagi menyusui karena ‘bayi nya tidak mau.’ 
Satu ibu di Donggala Wisata berbagi kepada 
kami bahwa dia tidak lagi menghasilkan banyak 
susu semenjak gempa, sehingga dia memberi 
susu formula. Dia merasa bahwa hal ini terjadi 
akibat stress yang dia alami. Berdasarkan 
observasi kami terhadap ibu-ibu di kedua lokasi 
Sigi, mereka menjelaskan bahwa adalah hal 
yang normal bagi mereka untuk mengganti ASI 
dengan susu formula termasuk pada beberapa 
bulan pertama. Perbedaan utamanya, seperti 
yang dijelaskan oleh beberapa perempuan 
adalah bahwa mereka telah menerima 
beberapa susu formula dalam bentuk paket 
bantuan. Beberapa ibu mengatakan bahwa 
proporsi susu formula telah bertambah jika 
dibandingkan dengan ASI, hal ini terjadi karena 
mereka tidak lagi harus membeli susu formula. 
Satu ibu yang memiliki bayi berusia tiga bulan 
mengatakan bahwa dia telah mencampur 
ASI dengan susu formula semenjak bayinya 
lahir. Alasannya adalah karena bayinya lahir 
dengan berat badan di bawah rata-rata. Ibu ini 
menjelaskan bahwa dokter menasihati dia untuk 
memberikan susu formula khusus yang mana 
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‘sangat mahal’, namun sekarang dia merasa 
bahagia karena sudah menerima beberapa 
susu formula secara cuma-cuma dengan merk 
SGM. Dia merasa bahwa susu formula telah 
sangat membantu karena berat badan bayinya 
bertambah semenjak meminum susu formula.

Nutrisi dan Makanan
Ibu-ibu di Donggala Wisata mengungkapkan 
bahwa dukungan datang dari para sukarelawan 
termasuk dokter yang memberikan ‘paket 
untuk bayi’ seperti susu formula, popok dan 
biskuit bayi bagi ibu yang memiliki anak 
yang masih kecil. Perempuan-perempuan di 
Palu Industri mengatakan bahwa mitra lokal 
telah memberikan ‘makanan sehat’ untuk 
anak-anak yang berusia 2-6 tahun, walaupun 
mereka tidak menyebutkan jenis makanan 
yang diberikan. Sementara itu beberapa ibu 
di Palu Kota mengatakan kepada kami bahwa 
mereka bosan makan ikan (mereka takut untuk 
makan ikan segar). Beberapa ibu lainnya di 
lokasi ini dan yang lainnya tidak menyebutkan 
tentang makanan yang terbatas semenjak 
gempa. Walaupun begitu, seperti yang telah 
disebutkan pada beberapa sesi dengan anak-
anak dan remaja, variasi makanan memang 
terbatas seperti yang diungkapkan oleh anak-
anak pada hampir di seluruh lokasi.

Sementara itu remaja-remaja di Palu Kota dan 
Palu Industri menyebutkan bahwa mereka 
mendapat uang jajan yang lebih sedikit 
semenjak gempa bumi.  Kondisi ini membuat 
mereka jarang memakan makanan ringan jika 
dibandingkan dengan kondisi sebelum gempa, 
anak-anak yang lebih kecil di Donggala Wisata 
mengatakan bahwa sekarang mereka memakan 
banyak makanan ringan karena mereka 
mendapatkan banyak makanan ringan dari para 
sukarelawan. Harapan terhadap sukarelawan 
untuk membawa sesuatu bagi anak-anak juga 
diungkapkan di Donggala Wisata dan kedua 
lokasi Sigi.

Perubahan dalam Kehidupan 
Sehari-hari Mereka
Ibu-ibu di beberapa lokasi juga bercerita 
tentang stress yang mereka rasakan pada situasi 
saat ini. Satu ibu di Palu Kota mengatakan 

tentang stress yang dia alami karena ‘uang 
kami belum stabil’ sebagai akibat dari suaminya 
yang belum kembali bekerja. Namun demikian, 
ibu lainnya di lokasi ini mengatakan bahwa dia 
merasa berkurang stresnya pada saat ini karena 
pemerintah telah membangun huntara. Selain 
daripada itu, dia juga telah mendengar bahwa 
mereka akan menerima rumah permanen setelah 
tinggal di huntara selama dua tahun. Ibu-ibu di 
Palu Kota juga menyebutkan perasaan stress 
dikarenakan uang, mereka menjelaskan bahwa 
banyak dari mereka beserta dengan suami 
belum dapat kembali bekerja seperti semula. 
Satu ibu menambahkan bahwa ketidakpastian 
tentang ‘berapa lama kami akan tinggal di 
dalam tenda’ juga menyebabkan perasaan 
stress yang dia rasakan. Dia menjelaskan 
bahwa seseorang dari pemerintah telah datang 
sebanyak lima kali untuk memeriksa kerusakan 
pada rumah, namun demikian jenis bantuan 
rumah apa yang akan mereka terima masih 
dirasa belum jelas. Ibu-ibu di Donggala Wisata 
mengatakan bahwa mereka menjadi lebih lelah 
akibat ‘kekacauan’ yang masih terjadi akibat 
gempa bumi dan tsunami serta seluruh tugas 
rumah. Beberapa ibu juga mengakui bahwa 
sekarang mereka menjadi lebih mudah marah, 
salah satu ibu mengatakan bahwa, ‘pikiran 
saya terasa berat.’ Namun demikian, ibu-ibu 
di sana mengatakan bahwa stres yang mereka 
alami berkurang ketika mereka ingat bahwa 
semua orang dalam komunitas saat ini sedang 
mengalami kondisi yang sulit.

Seorang ibu di Sigi Bawah mengatakan kepada 
peneliti kami bahwa pada bulan pertama pasca 
gempa bumi dan banjir bandang, dia tidak 
membiarkan anaknya untuk meninggalkan 
tenda. Dia merasa cemas akan adanya gempa 
bumi dan/atau banjir susulan. Dia menjelaskan 
bahwa keluarganya tinggal di tenda Bersama-
sama dengan empat keluarga lainnya, dan 
dia juga menambahkan bahwa mereka 
menghabiskan waktunya dengan mengaji serta 
berdoa di dalam tenda, walaupun tenda terasa 
‘panas dan sempit.’ Seorang ibu muda di Palu 
Industri mengatakan bahwa dia menunda 
untuk kembali bekerja karena mereka masih 
tinggal di dalam tenda. Dia merasa tinggal di 
dalam tenda menjadikan dirinya sulit untuk 
merawat anak-anaknya. Selain daripada itu, 
dia juga masih merasa lebih cemas terhadap 
keselamatan anaknya.
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Sekolah dan Rutinitas

Anak-anak di seluruh lokasi berbicara tentang 
bagaimana aktivitas harian yang terstruktur 
telah membantu mereka merasa ‘normal’ 
dan bagaimana bahwa hal ini mempengaruhi 
mereka untuk merasa lebih baik. Sekolah 
merupakan aktivitas tunggal utama yang 
memberikan keteraturan, pengaruh dan 
pentingnya sekolah dapat dilihat sebagai 
kebutuhan utama yang telah diidentifikasi oleh 
anak-anak. Dengan mempertimbangkan hal 
ini, maka terlihat sepertinya ketika kebutuhan 
segera seperti makanan, air dan tenda darurat 
telah setidaknya terpenuhi secara sebagian, 
maka hal paling penting selanjutnya untuk 
dilakukan bagi anak-anak pada kondisi 
bencana adalah untuk memulai sekolah 
sesegera mungkin. Pada umumnya, anak-
anak telah menunjukkan bahwa ruang sekolah 
itu menjadi kurang penting jika dibandingkan 
dengan aktivitas menghadiri sekolah itu sendiri. 
Meskipun beberapa anak mengeluhkan tentang 
ruang sekolah sementara seperti tenda, hal ini 
hanya karena disebabkan tenda terasa ‘panas’ 
dan ‘sempit.’ Beberapa dari anak-anak yang 
sama juga mengeluhkan bahwa tenda sekolah 
terasa terlalu panas, namun pada saat yang 
bersamaan mereka juga menyukai bagaimana 
hal ini justru menimbulkan perasaan ‘ramai’. 
Anak-anak sepertinya lebih memilih untuk 
ruang sekolah sementara yang terbuat dari 
bahan-bahan seperti bambu dengan kain terpal 
atau atap seng dibandingkan dengan tenda. 
Adapun hal ini disebabkan karena materi-
materi ini cenderung memiliki sirkulasi udara 
yang lebih baik.

Meskipun pentingnya memiliki seragam sekolah 
dan sepatu yang layak telah tertanam dengan 
sangat kuat di benak anak-anak (seperti yang 
dicatat dalam Kotak  6), namun dalam konteks 
pasca bencana seperti ini satu anak pada 
awalnya diberikan simbol sederhana seperti 
‘seragam’ misalnya topi atau jilbab sebagai 
lambang murid yang ‘layak’. Menjadi penting 
untuk memberikan penekanan kepada guru-
guru agar mereka tidak marah kepada murid-
murid yang tidak memakai seragam ataupun 

sepatu secara layak pada kondisi seperti ini. 

Sebagai tambahan, dengan mempertimbangkan  
banyak tenda sekolah dan ruang sekolah 
sementara yang menggabungkan beberapa 
kelas ke dalam satu ruang yang menjadi  
terlalu penuh, maka akan lebih baik jika kelas-
kelas dapat dibagi ke dalam beberapa jam. 
Sebagai contoh, sekolah dasar kelas satu 
dan dua dapat menggunakan tenda dari jam 
7.30 hingga 10, sementara itu kelas tiga dan 
empat dapat menggunakan kelas dari jam 10 
hingga 12.30, dan seterusnya. Tim kami yang 
telah mengunjungi Makassar mencatat bahwa 
penggunaan kelas secara bergantian ini telah 
dilakukan oleh sekolah di Gowa (terletak 
di Utara kota Makassar) dimana beberapa 
penduduk Palu telah menyelamatkan diri pasca 
gempa bumi karena sekolah di sana terlalu 
penuh (bukan dikarenakan oleh gempa bumi 
namun terkait dengan kurangnya sekolah 
tambahan dan jumlah populasi daerah). 
Adanya jam sekolah yang bergantian juga 
dapat mengurangi beban dalam menggunakan 
wilayah mandi/toilet komunal pada pagi 
hari, seperti yang disebutkan oleh anak-anak 
perempuan di Palu Industri.

Kegiatan Alternatif untuk Anak-
anak
Sepertinya hanya terdapat sedikit kesadaran 
tentang aktivitas yang mungkin dilakukan dan 
cara-cara berbeda untuk menolong anak-anak 
untuk segera pulih secara emosional dari kondisi 
bencana. Misalnya seperti yang ditunjukkan di 
lokasi seperti Sigi dimana ‘pemulihan trauma’ 
telah diartikan sebagai cara untuk menyuruh 
anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik 
bersama-sama atau bernyanyi bersama, atau 
sebagian besar anak-anak mengatakan bahwa 
mereka jarang memiliki kesempatan untuk 
bercerita tentang emosi/perasaan mereka 
dalam ruang-ruang yang mendukung. Kami 
merasa bahwa adalah penting bagi ‘pemulihan 
trauma’ dan dukungan psikososial lainnya agar 
tidak disamakan dengan aktivitas fisik,seperti 
dalam kasus Sigi, atau hanya dengan cara 
membiarkan orang-orang mengetahui trauma 
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seperti dalam kasus Palu Kota. Sebagai 
tambahan, pemahaman terbatas tentang 
‘pemulihan trauma’ dapat menimbulkan risiko 
dimana orang dewasa merasa bahwa kegiatan 
pemulihan trauma telah berjalan, sehingga 
anak-anak tidak membutuhkan dukungan 
psikososial tambahan. Selanjutnya hal ini juga 
dapat menimbulkan risiko bagi anak-anak yang 
mungkin merasa bahwa ada yang salah dengan 
diri mereka jika mereka masih membutuhkan 
dukungan semacam itu. 

Beberapa kemungkinan pendekatan untuk 
memulai aktivitas untuk anak-anak bertujuan 
membantu mereka untuk dapat pulih dari 
trauma, hal ini dapat mencakup aktivitas 
berpusat-pada relaksasi yang telah kami coba 
dengan anak-anak yang lebih kecil pada 
beberapa sesi pFGDs kami di Sigi (lihat Kotak  
9).

Dukungan Psikososial dan Prioritas 
Lebih untuk Remaja
Terlihat jelas bahwa anak-anak dan remaja 
tidak terbiasa untuk membicarakan emosi 
mereka. Remaja khususnya mengatakan hal ini, 
setelah pada awalnya merasa malu dan tidak 
pasti, remaja menyukai ketika dapat bercerita 
tentang perasaan mereka utamanya dalam 
sebuah lingkungan kecil yang mendukung. Sesi 
konseling individual dapat menjadi cara efektif 
dan disukai. Konseling dapat memungkinkan 
remaja untuk mengekspresikan diri mereka 
sendiri dan menjadi lebih terhubung dengan 
beberapa perasaan yang mungkin timbul 
setelah gempa bumi dan tsunami.

Sesi-sesi seperti ini kemungkinan besar juga 
akan disukai karena seperti yang dicatat 
beberapa lokasi, remaja kerap kali merasa 
anak-anak yang lebih kecil didahulukan 
untuk mendapat bantuan. Prioritas terhadap 
anak yang lebih kecil terlihat nyata, dengan 
adanya ruang ramah-anak yang berpusat pada 
anak-anak yang lebih kecil dan juga adanya 
lebih banyak makanan, makanan ringan dan 
perlengkapan sekolah yang terlihat ditujukkan 
untuk anak-anak yang berada di tingkat 
sekolah dasar. Tim kami juga mempertanyakan 
alasan untuk prioritas. Remaja lebih banyak 
kehilangan akibat kurangnya pelajaran sekolah 

rutin dan isu-isu lain seperti keuangan keluarga, 
yang mana menjadikan mereka tidak dapat 
meneruskan pendidikan mereka. Walaupun 
penting untuk memprioritaskan anak-anak yang 
berada di tingkat sekolah dasar dan terutama 
balita/bayi, kami juga dapat mempertanyakan 
alasan pemberian prioritas anak-anak pada 
tingkat sekolah dasar dibandingkan dengan 
anak-anak yang berada di tingkat sekolah 
menengah pertama/sekolah menengah atas, 
dan bahkan kami akan menyarankan agar 
beberapa organisasi memprioritaskan remaja.

Informasi Terkait Berita Palsu
Hal ini terutama disebutkan di Palu dan juga 
oleh remaja dan anak-anak yang lebih kecil di 
Sigi Gunung serta Donggala Wisata. Berita 
palsu telah menjadi salah satu sumber stres 
tambahan. Kebutuhan yang jelas terlihat 
adalah untuk meningkatkan pembagian 
informasi terkait dengan berita palsu, misalnya 
membantu orang-orang agar memahami lebih 
baik apa yang perlu dicari di dalam pesan, 
misalnya apa yang dapat menunjukkan bahwa 
pesan tersebut benar berasal dari pemerintah 
nasional atau daerah. Selain daripada itu, hal 
lainnya adalah dengan mengirimkan pesan 
serentak untuk membantah berita palsu yang 
baru mereka terima. Perbaikan situasi ini dapat 
mencakup beberapa langkah dasar, contohnya 
dengan memasang papan pesan sederhana di 
komunitas terdekat misalnya di POSKO utama. 
Papan ini dapat diperbarui secara harian atau 
hari lainnya. Papan juga dapat memberikan 
tanggapan secara langsung kepada berita 
palsu dan rumor yang telah beredar. Sebagai 
tambahan, papan ini dapat juga mencakup 
informasi terkait rumor lainnya seperti ketakutan 
bahwa ikan telah memakan mayat manusia.

Kesadaran Anak-anak dan 
Perhatian untuk Orang Lain
Baik remaja maupun anak-anak yang lebih 
kecil di kebanyakan lokasi telah menunjukkan 
sebuah kesadaran tentang apa yang mereka 
gambarkan sebagai situasi sulit yang dihadapi 
oleh orang tua mereka, situasi ini mencakup 
kurangnya pekerjaan dan/atau pendapatan 
keluarga. Anak-anak juga menggambarkan 
bagaimana orang tua mereka terlihat sibuk 
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dan banyak urusan, kecenderungan ibu mereka 
menjadi lebih mudah marah, dan fakta bahwa 
orang tua mereka belum kembali bekerja. 
Kesadaran anak-anak tentang bagaimana 
kondisi telah berubah juga berdampak terhadap 
bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-
teman mereka dalam beberapa kasus, misalnya 
di Donggala Wisata dimana anak-anak yang 
lebih kecil mengatakan bahwa mereka menjadi 
lebih tidak mudah marah kepada teman-
teman mereka. Mereka mengungkapkan 
bahwa mereka bersyukur bahwa mereka 
masih memiliki satu sama lain. Anak-anak juga 
menunjukkan sebuah ketahanan yang unik 
dalam menghadapi bencana, dan menjadi 
mungkin (dan kemungkinan ini bukanlah hal 
yang jarang terjadi juga) bahwa justru orang tua 
dan orang dewasa yang membutuhkan waktu 
lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan 
situasi sekarang dan/atau untuk kembali ke 
kegiatan rutin mereka. Seperti yang dikatakan 
oleh remaja perempuan di Palu Kota tentang 
bagaimana orang tua mereka yang lebih 
membutuhkan ‘pemulihan trauma’ daripada 
mereka sendiri.

Melibatkan Remaja
Remaja-remaja menunjukkan adanya 
keinginan kuat untuk menolong keluarga dan 
komunitas untuk segera pulih dari bencana 
gempa bumi, tsunami dan banjir bandang. 
Keinginan kuat ini ditunjukkan oleh remaja laki-
laki di Donggala Berbatu dan kedua lokasi di 
Sigi. Namun demikian, remaja laki-laki ini juga 
mengakui bahwa mereka tidak mengetahui 
cara untuk menolong komunitas mereka. Oleh 
karena itu, terdapat peluang untuk melibatkan 
remaja laki-laki utamanya tentang apa yang 
sedang terjadi di dalam dan sekitar komunitas 
mereka. Selain itu juga untuk memberikan 
kesempatan kepada mereka untuk membantu 
aktivitas-terkait pemulihan dan acara komunitas 
lainnya. Meski demikian, pada mulanya mereka 
mungkin sulit untuk dapat dilibatkan, oleh 
karena itu pendekatan informal/perlahan dan 
dorongan yang suportif juga harus dilakukan, 
misalnya dengan cara mengorganisir acara 
komunitas atau memimpin beberapa aktivitas 
pemulihan. 

Sementara itu, pada umumnya remaja 
perempuan diharapkan dapat membantu 

pekerjaan di rumah daripada kegiatan di tingkat 
komunitas. Beberapa remaja perempuan juga 
menunjukkan keinginan untuk membantu 
secara lebih luas. Misalnya, beberapa remaja 
perempuan di Donggala Wisata yang telah 
mencatat bahwa komunitas mereka telah 
kehilangan beberapa layanan medis, sehingga 
mungkin terdapat kesempatan untuk melibatkan 
remaja perempuan untuk berkampanye untuk 
peningkatan layanan kesehatan, atau misalnya 
membantu perempuan hamil di komunitas 
untuk melakukan pemeriksaan. Sementara 
itu, remaja perempuan di Palu Industri yang 
mencari aktivitas untuk dilakukan telah 
menghadiri sosialisasi kesehatan reproduksi 
dan kebersihan.  Selanjutnya, mereka juga 
dapat dilibatkan kembali untuk melakukan 
pendidikan teman sebaya atau mengunjungi 
rumah secara individual dalam rangka membagi 
pengetahuan mereka terkait dengan topik ini.

Remaja perempuan dan remaja laki laki juga 
memiliki potensi untuk membantu penggunaan 
ruang-ramah anak dengan cara yang lebih baik 
di dalam komunitas, yang mana kebanyakan 
tidak digunakan selama berminggu-minggu. 
Remaja perempuan dengan adanya beberapa 
dukungan terlebih dahulu, dapat melakukan 
pengajaran singkat atau membaca untuk anak-
anak yang lebih kecil. Hal ini akan memberikan 
cara bagi remaja perempuan untuk lebih 
terlibat dan juga mengatasi kebosanan yang 
mereka sebutkan di banyak lokasi.  Sebagai 
‘pemimpin aktivitas’, remaja-remaja perempuan 
ini dapat juga diberikan rompi atau kancing 
dari organisasi mitra lokasi sebagai cara untuk 
memberdayakan mereka. Selain itu juga untuk 
menunjukkan bahwa mereka telah menerima 
beberapa bimbingan dari organisasi mitra 
serta untuk sebagai perlambang kehadiran 
berkelanjutan dari organisasi mitra meskipun 
staf organisasi tidak hadir.

Seperti yang telah disebutkan dalam bagian 
gender, dikarenakan mobilitas terbatas dari 
remaja perempuan maka menjadi lebih sulit 
bagi mereka untuk mencari tempat berkumpul 
baru jika dibandingkan dengan remaja laki-
laki. Kemungkinan lainnya adalah untuk 
mengubah ruang-ramah anak menjadi jenis 
ruang ‘berkumpul’ khusus untuk remaja-remaja 
perempuan. Ide ini mungkin membutuhkan 
beberapa modifikasi misalnya menyediakan 
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listrik dan mencari cara agar tenda menjadi 
tidak terlalu panas pada siang hari. Ini 
merupakan merupakan cara-cara lain untuk 
menggunakan ruang ini dan juga melibatkan 
remaja perempuan.

Kesenjangan antara Anak-anak 
yang Terdampak Vs. Tidak 
Terdampak Bencana
Terdapat kesenjangan antara anak-anak yang 
terdampak secara parah dan anak-anak hanya 
sedikit terdampak bencana terutama terlihat di 
lokasi Palu. Peneliti-peneliti kami menemukan 
bahwa anak-anak menjadi sangat sadar dengan 
fakta bahwa beberapa dari mereka terdampak 
tsunami dan gempa bumi secara lebih parah 
sementara yang lain hampir tidak terdampak 
sama sekali. Ketika memberikan bantuan dan/
atau merancang program untuk anak-anak yang 
terdampak bencana, adalah hal yang penting 
untuk mempertimbangkan isu kesenjangan ini 
sehingga anak-anak tidak merasa ditinggalkan 
atau distigma. Pemusatan bantuan pada anak-
anak yang terkena dampak paling parah di 
lokasi seperti Palu dapat menambah rasa malu 
dan sadar-diri dibandingkan dengan teman-
teman sebaya mereka yang lain. Hal ini berarti 
beberapa bantuan juga perlu untuk disediakan 
kepada anak-anak yang tidak terdampak 
juga, atau setidaknya pemberian bantuan 
untuk anak-anak harus dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan yang sensitif. Hal 
ini dapat mencakup, misalnya kunjungan 
kepada keluarga-secara rahasia daripada 
kunjungan sekolah atau distribusi berbasis-
POSKO/penyediaan dukungan. Cara ini juga 
menekankan pentingnya untuk menghabiskan 
waktu lebih banyak di dalam komunitas untuk 
mengetahui komunitas, kerekatan mereka dan 
bagaimana orang-orang termasuk anak-anak 
memiliki pandangan satu sama lain saat ini.

Bantuan Uang Tunai dan 
Kesempatan untuk Meningkatkan 
Pilihan
Walaupun anak-anak sadar akan adanya 
kesulitan keuangan keluarga, namun anak-anak 
hanya menyebutkan uang sebagai kebutuhan 
yang terkait untuk membeli barang tertentu 

misalnya untuk membeli sepatu yang mereka 
sukai dan sesuai dengan ukuran mereka, atau 
merk produk pembalut tertentu yang biasanya 
mereka beli. Pada lokasi Sigi, beberapa laki-laki 
mengatakan kepada kami bahwa uang dapat 
menjadi bantuan yang kurang tepat karena 
tidak sesuai dengan budaya mereka, dan selain 
itu mereka takut bahwa pemberian uang ini 
akan menjadi alasan bagi para laki-laki untuk 
tidak bekerja secara terus menerus. Penyediaan 
kupon dapat menjadi solusi alternatif, dan 
juga dapat berpotensi mencegah konsekuensi 
yang tidak diinginkan atau buruk yang dapat 
terjadi. Kupon dapat digunakan untuk membeli 
barang-barang tertentu di penjual lokal. Selain 
itu kupon juga memberikan pilihan bagi anak-
anak dan orang dewasa serta tidak menganggu 
ekonomi lokal ataupun budaya yang berlaku 
di sana. Kupon sudah diperkenalkan ke dalam 
program bantuan sosial nasional misalnya Rastra 
(awalnya disebut Raskin) sehingga beberapa 
sistem untuk memastikan mekanisme kupon ini 
berjalan mungkin sudah tersedia pada saat ini.

Nilai dari Imersi
Terakhir, kami ingin menekankan penambahan 
nilai dari: i) kemampuan untuk bergabung 
di dalam masyarakat dan ii) masuk ke dalam 
komunitas tanpa adanya identitas organisasi 
secara kentara. Pada lokasi Sigi, tim berhasil 
untuk bermalam dengan sebuah keluarga 
di dalam komunitas. Tim  juga menemukan 
bahwa terdapat beberapa manfaat tambahan 
terhadap pFGDs dan terutama untuk temuan-
temuan dalam studi. Pertama, tinggal bersama 
dengan salah satu keluarga membantu tim 
untuk membangun kepercayaan dengan 
komunitas secara cepat dan pada akhir dari 
masa tinggal kami, imersi juga memungkinkan 
kami untuk membangun hubungan yang dekat 
dengan keluarga tempat kami tinggal dan 
orang lain. Hubungan dekat ini memberikan 
dukungan emosional tambahan baik bagi 
peneliti maupun keluarga. Ini merupakan hal 
yang sangat berguna jika penelitian tindak 
lanjut disetujui. Kedua, imersi membantu untuk 
proses pemahaman yang lebih mendalam 
terhadap konteks lokasi termasuk elemen-
elemen seperti latar belakang sejarah dan 
budaya, pada akhirnya hal ini dapat membantu 
peneliti untuk memahami berbagai komentar/
masukan selama pFGDs serta melakukan 
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pembicaraan dengan orang-orang lain di 
dalam komunitas misalnya wali anak. Ketiga, 
mampu untuk mengalami pengalaman harian 
juga memungkinkan peneliti untuk memiliki 
pemahaman dan empati yang lebih mendalam 
ketika orang-orang bercerita tentang isu 
tertentu kepada peneliti, terutama untuk hal-
hal yang dialami dan dilihat oleh peneliti itu 
sendiri. Misalnya penyajian mie instan untuk 
setiap waktu makan atau kebutuhan untuk 
penggunaan toilet di rumah tetangga. Ketika 
tim Sigi pertama kali tiba di Sigi Gunung, Camat 
mengatakan kepada staf mitra lokal bahwa, 
‘saya sudah katakan bahwa lebih baik kalian 
bermalam di sini [daripada berkendara kembali 
ke Palu]’. Prosedur dan ijin yang dibutuhkan 
untuk melakukan imersi dapat dilakukan 
dengan lebih mudah.

Kami juga percaya bahwa masuk ke dalam ke 
komunitas seperti yang telah dilakukan oleh 
tim kami yaitu melalui dukungan dari sebuah 
organisasi mitra lokal (dengan kesadaran oleh 
pihak yang berwenang di tingkat daerah), tanpa 
adanya identitas organisasi yang kentara dan 
selalu berusaha untuk membuat kondisi menjadi 
tidak formal dapat membantu studi ini sendiri. 
Lebih lanjutnya, cara-cara ini dapat membantu 
untuk mengurangi bias (selama pFGDs dan 
pembicaraan lainnya dengan orang-orang di 
dalam komunitas). Sebagai tambahan, cara ini 
juga membantu untuk mengelola harapan dari 
masyarakat, misalnya agar kehadiran peneliti 
tidak terhubung dengan harapan tertentu 
untuk menerima bantuan.

Melihat ke Depan
Perspektif unik anak-anak dapat memberikan 
masukan yang mana mungkin tidak  terlihat 
sebelumnya, misalnya terkait pentingnya 
memilih merk yang mereka inginkan, atau 
bagaimana mereka mungkin menghadapi 
orang tua yang mudah marah sementara 
mereka berusaha untuk mengatasi perasaan 
mereka sendiri. Perspektif mereka juga dapat 
memberikan cara baru untuk melihat isu-isu, 
misalnya ruang untuk sekolah dinilai kurang 
penting jika dibandingkan dengan waktu yang 
mereka habiskan di sana atau anak-anak yang 
ingin kembali terlihat sebagai murid ‘normal’. 
Pandangan anak-anak juga dapat memastikan 
orang dewasa tidak secara serta mereta 

mengambil pendekatan yang hanya bertujuan 
untuk mengisi sebuah daftar tertentu ketika 
berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak, 
misalnya menyediakan fasilitas yang tidak 
digunakan anak-anak atau aktivitas pemulihan 
yang tidak menyediakan cara agar anak-anak 
dapat memimpin atau membagi perasaan 
mereka. Seperti yang telah disebutkan dalam 
bagian pembukaan, anak-anak juga memiliki 
hak untuk mengungkapkan pandangan mereka 
terutama untuk hal-hal yang berdampak 
kepada mereka. Sepanjang studi, mereka 
telah menunjukkan bahwa keterlibatan mereka 
bukanlah hanya sebuah basa basi. Pemahaman 
anak-anak terkait situasi sulit yang dihadapi 
oleh orang tua mereka, dan keinginan mereka 
untuk membantu telah menunjukkan bahwa 
meskipun mereka tidak memiliki pengetahuan 
ataupun pengalaman seperti orang dewasa 
di dalam komunitas mereka, namun mereka 
memiliki kesadaran dan perhatian untuk 
berkontribusi terhadao proses pemulihan di 
dalam komunitas secara signifikan.
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Catatan: Rekomendasi ini merupakan 
pandangan dari UNICEF, WVI, YPII, and 
YSTC  yang didasarkan pada temuan-temuan 
dalam studi.

Dampak berkelanjutan dari tsunami dan 
gempa bumi di Sulawesi Tengah menyebabkan 
adanya kebutuhan untuk perencanaan 
kesiapan bencana berfokus-pada anak di 
tingkat nasional maupun lokal. Sebagai 
tambahan, kepemimpinan dan komitmen 
dibutuhkan untuk memungkinkan anak-anak 
yang terdampak-bencana di Sulawesi Tengah 
untuk dapat kembali hidup, dan mulai merasa 
normal kembali. Dengan adanya sekitar 3,900 
sekolah di seluruh Indonesia yang berlokasi 
di wilayah yang rentan terhadap tsunami, dan 
setidaknya satu letusan gunung berapi dan satu 
gempa bumi setiap tahunnya, maka integrasi 
pengalaman dan perspektif anak-anak menjadi 
penting untuk memungkinkan komunitas di 
Sulawesi Tengah dapat menghadapi tekanan 
dan stress yang terkait bencana alam untuk 
jangka panjang.

Untuk Pemerintah Nasional/Daerah
1. Memprioritaskan pembangunan sekolah 

permanen dan melaksanakan jadwal 
kelas secara rutin, memungkinkan seluruh 
anak-anak (termasuk yang sudah tidak lagi 
bersekolah) untuk kembali bersekolah, 
dapat memiliki fasilitas dan pendidikan 
yang berkualitas, dan menyelesaikan ujian 
akhir, terutama untuk pihak yang paling 
rentan dan terlantar.

• Mendorong kunjungan lokasi secara 
berkala dan terlokalisasi untuk 
memastikan sekolah telah berjalan 
secara maksimal

• Dengan mempertimbangkan sekolah-
sekolah yang mengalami kerusakan 
berat atau sedang, pemerintah 
Indonesia didorong untuk bermitra 
dengan organisasi yang telah 
melakukan respon dalam rangka 

mempercepat proses. 

2. Mengintegrasikan materi kesiapan 
bencana sesuai dengan umur ke dalam 
kurikulum sekolah, berfokus pada bahaya 
yang sesuai dengan konteks, penyebab 
serta dampak dan pengurangan risiko, 
terutama melalui infrastruktur yang tahan 
bahaya. 

• Bekerja sama dengan masyarakat sipil 
dan LSM untuk mengembangkan 
modul, surat edaran untuk keamanan 
sekolah, membangun kesadaran.

• Mensosialisasikan kurikulum melalui 
anak-anak, sekolah dan aksi partisipatif 
komunitas, media dan dokumentasi.  

3. Menempatkan kebutuhan anak-anak 
sebagai pusat dari upaya relokasi dan 
pembangunan kembali, mendorong 
terciptanya akuntabilitas dan transparansi 
komunitas dalam infrastruktur melalui 
penggunaan rekonstruksi ‘sekolah-
aman’ berbasis komunitas berdasarkan 
kode bangunan yang sudah diakui, dan 
menyebarkan informasi melalui pengiriman 
pesan yang ramah-anak. 

• Dengan mempertimbangkan skala 
proses relokasi, maka pemerintah 
Indonesia didorong untuk 
menggunakan standar dasar; termasuk 
perencanaan berbasis komunitas dan 
konsultasi-anak (difasilitasi oleh NGOs), 
pembiayaan yang memadai dan adil, 
dan peraturan yang  mendukung 
kesetaraan akses terhadap tanah. 

Kepada Pemerinah Nasional/Daerah, 
menindaklanjuti Komunitas Donor dan 
LSM
4. Memberikan pelatihan layanan dukungan 

psiko-sosial (MHPSS) dan kesehatan 
mental secara berkelanjutan kepada 
guru, pemimpin komunitas dan orang 
tua sehingga memungkinkan mereka dan 

5. REKOMENDASI 
KEBIJAKAN MITRA
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anak-anak untuk memproses trauma.

5. Mempertimbangkan perbedaan umur dan gender ketika merancang dan mengalokasikan 
anggaran untuk kegiatan pemulihan dan, memastikan seluruh kelompok umur, terutama remaja, 
ataupun yang ditargetkan secara setara, dan terutama bagi kelompok yang paling rentan.

• Melibatkan partisipasi anak dan forum hak remaja untuk mengangkat isu-isu hak anak dalam 
mendukung perencanaan pemerintah untuk fase transisi/pemulihan.

• Melaksanakan latihan kesiapan tanggap darurat yang disesuaikan di setiap lokasi untuk 
wilayah pemukiman kembali. Memastikan adanya koordinasi yang kuat dengan lembaga-
lembaga t daerah misalnya sekolah, mesjid, gereja dan lain-lain.  

Untuk Komunitas Donor dan LSM yang melakukan Aksi Tanggap
6. Mendukung aktivitas yang berkaitan dengan mata pencaharian sehingga dapat 

memungkinkan keluarga untuk melakukan transisi ke pemulihan dan mencegah penggunaan 
mekanisme koping negatif.
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Studi partisipatif ini dilaksanakan pada November-December 
2018. Studi ini ditugaskan UNICEF, Yayasan Plan International 
Indonesia (YPII), Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Yayasan 
Sayangi Tunas Cilik (YSTC) untuk mendengarkan suara anak-anak, 
remaja dan wali anak yang terkena dampak Bencana Gempa 
Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah. Studi ini dilakukan supaya 
memperkuat keterlibatan anak-anak terkait Standar Humaniter 
(Humanitarian Standard - HS) yang mensyaratkan adanya 
identifikasi kebutuhan dan prioritas anak untuk menginformasikan 
pembuatan program (baik untuk jangka pendek maupun jangka 
panjang) serta advokasi berpusat pada anak. Temuan-temuan 
dari studi ini diharapkan dapat meningkatkan respon tanggap 
maupun bencana kesiapan atas bencana alam pada masa depan 

di Sulawesi Tengah dan tempat lainnya.


