
 

  

RESUME KEGIATAN 

KEGIATAN NAMA KEGIATAN  : Penyaluran Bantuan Gempa Pijay 

Waktu                    : 28 Desember – 01 Desember 2017 
TEMPAT                  : Kecamatan Trienggadeng dan Panteraja  
 

DESKRIPSI KEGIATAN Penyaluran bantuan diawali dengan assessment untuk disabilitas 
penerima manfaat, hal ini dilakukan dengan tahapan melakukan 
pendekatan dengan keuchik gampong dan ketua posko dengan 
memberitahukan tujuan dari pendataan disabilitas ini adalah untuk 
memberikan bantuan kepada disabilitas yang ada di desa/posko. 
 
Kata-kata disabilitas memang belum pernah didengar oleh 
masyarakat/stakeholder, sehingga kami harus menjelaskan seperti 
apa yang dimaksud dengan disabilitas dengan  jenis disabilitas yang 
beragam pula.  
 
Dari tinjauan pada saat pendataan kami mendapatkan gambaran 
bahwa masyarakat sangat membutuhkan tenda dan alas tidur serta 
data-data tersebut perlu diverifikasi ulang sehingga diketahuilah 
terdapat 50% disabilitas sebelum bencana gempa dan 50% 
disabilitas pasca gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu.  
 

Dimana korban gempa pasca gempa ini beberapa diantaranya 
mengalami: 

- Bagian tubuh yang dipotong karena tertimpa reruntuhan 
bangunan seperti dipotong kaki 

- Lumpuh karena mengalami terjepit saraf dibagian pinggang 
- Kaki tidak bisa digerakkan  

 

Adapun barang-barang yang disalurkan adalah: 
- Tenda ukuran 6 X 6 M 
- Kelambu 6 X 6 M 
- Karpet untuk alas 4 X 2 M 
- Matras/kasur Palembang 6 X 6 M  

  
Ketua Posko/Geuchik Gampong memandatkan kepada tim bahwa 
bantuan yang kita bawa harus langsung diberikan kepada penerima 
manfaat, hal ini dikarenakan banyak masyarakat lain yang tidak 
termasuk ke dalam target/sasaran yang sangat mengharapkan 
bantuan barang-barang seperti yang kita berikan tersebut.  
 
Penyaluran bantuan dilakukan oleh beberapa orang sukarelawan 
dibantu oleh Keuchik Gampong, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama 
dan kader desa. 



 

  

 
KENDALA Pada saat distribusi, mobil yang membawa barang bantuan diikuti 

oleh masyarakat ramai, sehingga awalnya ini membuat tim 
kewalahan dalam membagikan bantuan. Tim akhirnya menjelaskan 
bahwa bantuan yang dibawa ini diperuntukkan kepada disabilitas 
yang sebelumnya sudah kita data.  
 
Walaupun dengan raut wajah kecewa dan tidak senang, mereka bisa 
memahami apa yang kita sampaikan 

PEMBELAJARAN  Dari kegiatan penyaluran ini bisa tergambarkan bahwa masih 
banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan tenda, 
kelabu, karpet dan matras/kasur Palembang. Dimana mereka 
belum semua mendapatkan bantuan barang serupa ini. Hal 
ini sangat dibutuhkan karena sebagian besar dari mereka 
trauma tidur di dalam rumah serta memang ada yang 
rumahnya hancur dan retak imbas dari gempa 6,4 skala 
ritcher beberapa waktu yang lalu. 
 

 Istilah/kata disabilitas masih terasa asing di masyarakat, 
sehingga proses pendataan dan penyaluran disabilitas 
penerima manfaat dilakukan dengan melibatkan stakeholder 
setempat yang dirasakan sangat membantu proses 
pelaksanaan kegiatan.  
 

 “Karab matee ku saree baroe kurasa nyoe mendapat 
manfaat  yang  han ek ku bloe” ini adalah salah satu ucapan 
yang dilontarkan oleh salah seorang penerima manfaat 
(disabilitas sejak lahir) yang kehidupan ekonominya sangat 
memprihatinkan (sangat miskin). Ini gambaran bahwa selama 
ini sangat minim perhatian yang didapat oleh kelompok 
disabilitas. 
 

 Pemilik Toko tidak mengambil keuntungan, dimana beliau 
melihat bahwa barang ini diperuntukkan kepada disabilitas 
yang terkena musibah sehingga barang yang dipesan 
sebanyak 120 paket, diberi bonus 20 paket lagi yang bisa 
diberikan kepada disabilitas di kecamatan lain yaitu Bandar 
Dua 

  
 
 
 
 



 

  

LAMPIRAN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pidie, 04 Januari 2017 

 

Ttd.  

Zainora 

Penerima Manfaat di Dayah Teumanah, Kec Trienggadeng 
Disabilitas karena gempa, diamputasi kaki dan rumahnya runtuh pasca 

gempa beberapa waktu yang lalu 

Penerima Manfaat di Desa 

Peurade, Kec Panteraja 


