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Komunitas Kemanusiaan di Indonesia meluncurkan rencana senilai $50.5 juta
untuk mendukung tanggap darurat gempa bumi di Sulawesi Tengah

5 Oktober 2018 (Jakarta): Sepekan pasca gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, Humanitarian
Country Team (HCT) meluncurkan Rencana Tanggap Darurat, mencari dana USD 50.5 juta untuk bantuan
kegiatan tanggap darurat.
Rencana Tanggap Darurat dikembangkan melalui konsultasi dengan mitra Pemerintah Indonesia. Rencana
ini mengartikulasikan upaya komunitas kemanusiaan di Indonesia dalam menyediakan bantuan teknis
spesifik bagi upaya mendukung tanggap darurat Pemerintah. Dirilis hari ini oleh Humanitarian Country
Team, skema Rencana ini menguraikan dukungan yang akan diberikan komunitas kemanusiaan
internasional kepada 191.000 orang selama tiga bulan kedepan.
Pasca gempa bumi dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September, lebih dari 1.500 orang
diketahui telah meninggal dan 2.500 orang luka parah. Serta 113 orang yang masih hilang.
Akibat bencana ini, diperkirakan 65.000 rumah mengalami beberapa bentuk kerusakan, termasuk sekitar
10.000 rumah hancur akibat tsunami, dan 15.000 rumah rusak parah akibat gempa. Ribuan orang masih
takut untuk tinggal di rumah mereka karena khawatir akan gempa susulan.
Resident Coordinator PBB di Indonesia, Anita Nirody mengatakan, “Gempa bumi dan tsunami
melumpuhkan kegiatan di sebagian besar Palu dan Donggala selama beberapa hari akibat tanah longsor dan
kerusakan infrastruktur yang menghambat akses bantuan logistik. Rencana Tanggap Darurat tidak hanya
menggambarkan prioritas bantuan cepat tanggap oleh komunitas kemanusiaan internasional, namun juga
dukungan logistik yang diperlukan bagi mereka yang membutuhkan.”
“Satu minggu pasca bencana, skala kebutuhan penanggulangan bencana menjadi lebih jelas, terutama
kebutuhan orang-orang yang terkena dampak, seperti kehilangan tempat tinggal dan barang-barang mereka,
kebutuhan tempat penampungan, akses air bersih, dan fasilitas kesehatan dan psikososial. Dana yang
diminta melalui Rencana Tanggap Darurat akan memungkinkan komunitas kemanusiaan internasional
untuk lebih efektif mendukung tanggap darurat Pemerintah dan organisasi lokal.”
Dana Respon Keadaan Darurat Pusat (Central Emergency Responses Fund/CERF) telah mengalokasikan
15 juta USD untuk mendukung kegiatan yang termasuk dalam Rencana Tanggap Darurat, dan akan
mendanai proyek-proyek bidang logistik, air bersih dan sanitasi, manajemen kamp, kesehatan, tempat
tinggal, perlindungan, serta ketahanan pangan dan layanan mata pencaharian.
Rencana Tanggap Darurat tersedia untuk diunduh: https://reliefweb.int/node/2817584
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