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Catatan Untuk Pengetahuan MDF - JRF

Pelajaran dari Rekonstruksi Pasca Bencana di Indonesia

Lebih dari Sekadar Mengarusutamakan: Memajukan Kesetaraan Jender
dan Pemberdayaan Perempuan melalui Rekonstruksi Pasca-Bencana
Proses pembangunan kembali atau rekonstruksi
setelah terjadi bencana menciptakan kesempatan
untuk menangani ketidaksetaraan dalam hal jender
dan bidang sosial lainnya. Bencana melegitimasi
alasan untuk melakukan segalanya secara berbeda:
menerapkan kebijakan, program, dan peraturan baru
serta membantu kemajuan pemberdayaan perempuan
dan kesetaraan jender. Pengalaman Multi Donor Fund
(MDF) untuk Aceh dan Nias dan Java Reconstruction
Fund (JRF) memberi pelajaran berharga mengenai
strategi dan tindakan untuk membantu kesetaraan
jender dan pemberdayaan perempuan serta
mengarusutamakan pendekatan yang peka jender
dalam upaya rekonstruksi.
Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama rentan
terhadap dampak bencana, namun ketidaksetaraan

jender menimbulkan perbedaan nyata. Sebagai
contoh, perempuan menderita lebih berat akibat
trauma kejiwaan, mengungsi dalam waktu lama,
kehilangan rumah dan pekerjaan, dan kemiskinan
yang terus-menerus. Setelah terjadi bencana di
Aceh, Nias, dan Jawa, tanggung jawab atas pekerjaan
dan mengasuh anak bagi para korban bencana
perempuan bertambah jauh lebih besar. Kaum
perempuan kurang mampu mendapatkan informasi
atau memperoleh pembagian harta dan manfaat
lain dibandingkan dengan laki-laki, serta suara
mereka dalam menentukan agenda rekonstruksi
kurang didengar. Pengalaman MDF dan JRF memberi
pelajaran berharga mengenai strategi dan tindakan
untuk membantu kesetaraan jender, pemberdayaan
perempuan, dan mengarusutamakan pendekatan
peka jender dalam upaya rekonstruksi.

Memperkuat Peran Perempuan Melalui Program MDF dan JRF
Hasil yang lebih baik dan berkelanjutan dalam pembangunan rumah dan prasarana: Keikutsertaan aktif dan
kewenangan yang lebih besar di kalangan perempuan untuk membuat keputusan lewat pendekatan yang
diprakarsai oleh masyarakat menghasilkan perubahan positif dalam perancangan dan pemilihan rumah dan
prasarana setempat. Hal ini meningkatkan kualitas dan menghemat biaya serta menambah rasa kepemilikan
dan kepuasan sehingga memperkuat keinginan untuk mempertahankan dan memelihara aset baru.
Pemulihan ekonomi dan mata pencaharian lebih cepat serta produktivitas meningkat: Perempuan merupakan
50 persen dari angkatan kerja, yang sebagian besar bergerak dalam usaha kecil dan menengah serta pertanian
(biasanya sebagai tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar). Bangkitnya kembali ekonomi dipercepat oleh
keikutsertaan perempuan dalam pemulihan mata pencaharian. Di Jawa, perempuan mengelola hampir separuh
dari program bantuan pemulihan mata pencaharian JRF.
Memperkuat hak hukum perempuan: Perempuan pada khususnya rentan terhadap kehilangan hak atas lahan
dan hak milik dalam pascabencana. Hampir tiga puluh persen sertifikat tanah yang diterbitkan di Aceh atas
bantuan MDF adalah untuk kaum perempuan, yang memperkuat jaminan mata pencaharian bagi rumah tangga
dengan perempuan sebagai kepala keluarga, dan membuka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman
dan sarana produksi. Pendekatan yang diprakarasai masyarakat dalam ajudikasi hak atas lahan telah dibentuk,
yang menjadi pola penetapan hukum atas lahan pada masa mendatang.
Penetapan keputusan yang lebih mewakili: Keikutsertaan aktif perempuan dalam proses penetapan keputusan
setempat mempererat kerukunan masyarakat dan menjadikan lembaga setempat lebih mewakili. Hasilnya
berupa perubahan yang menyebabkan peningkatan penyediaan kebutuhan umum seperti air, sanitasi, dan
klinik kesehatan. Terlihat dampak positif tingkat keterlibatan perempuan dalam urusan desa dan masyarakat.
Laki-laki mengakui manfaat dari perempuan yang lebih banyak berpendapat mengenai urusan masyarakat.
Meningkatnya daya tahan perempuan dan masyarakat: Keterlibatan aktif perempuan dalam rekonstruksi,
perencanaan pemukiman kembali masyarakat, pemulihan mata pencaharian, dan pengurangan risiko bencana
meningatkan daya tahan mereka apabila kembali terjadi bencana pada masa depan. Perempuan mempelajari
keterampilan dan mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan mereka menciptakan dan mempertahankan
mata pencaharian, serta mengatasi kehilangan akibat bencana. Perempuan lebih tanggap dibandingkan lelaki,
contohnya mengenai pentingnya cara pelaksanaan dan asas pembangunan yang aman terhadap gempa, dan
dalam mengembangkan keterampilan seperti jaringan untuk memperoleh pengetahuan, pemasaran, dan
keterampilan usaha.

Meningkatkan Keikutsertaan
Perempuan dan Kemudahan
untuk Mendapat Manfaat

cara penting dalam berbagi informasi dan memicu
keikutsertaan perempuan dalam upaya rekonstruksi.
Namun di kalangan masyarakat yang kurang saling
percaya satu sama lain maupun saling bersaing
dan terkotak-kotak, kemampuan perempuan untuk
mendapatkan informasi sangat tergantung pada
kedekatan mereka dengan pemimpin desa. Apabila
anggota masyarakat yang lebih kuat mengendalikan
arus
informasi,
maka
akan
menimbulkan
ketidakpuasan dalam mendapatkan informasi.

Pengalaman MDF dan JRF menunjukkan beberapa
kesempatan maupun tantangan untuk memajukan
kesetaraan jender dalam penetapan keputusan dan
berbagi manfaat.

Kemudahan untuk mendapat informasi
dapat menjadi penghalang utama
keikutsertaan perempuan.

Modal sosial berperan dalam arus keterbukaan
informasi—makin kuat tingkat saling percaya, makin
besar informasi beredar. Proyek yang memanfaatkan
kekuatan jaringan setempat, terutama yang melibatkan
perempuan, lebih berhasil dalam membantu

Dalam proses rekonstruksi, pertemuan masyarakat
dan penggunaan papan pengumuman merupakan
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sumberdaya. Akan tetapi, pemahaman yang lebih
baik mengenai dampak bencana akan membantu
mengidentifikasi titik awal yang peka dan dihargai
oleh pihak terkait atas berbagai besaran bantuan
tambahan. Kegagalan melakukan hal tersebut akan
mengesampingkan perempuan yang paling terkena
dampak, dan mempersempit kemungkinan manfaat
yang diperoleh bagi perempuan yang terlibat dan
upaya pemulihan secara keseluruhan.

Pesan Getok Tular - Menyebarkan Berita
tentang Proyek kepada Perempuan
Di sebuah desa di Jawa Tengah, tim proyek JRF
menemukan cara tidak lazim tetapi praktis dalam
menyebarkan informasi kepada perempuan yang
sering sulit dijangkau, yaitu lewat penjual es krim
keliling. Kepemimpinan masyarakat yang penuh
semangat ikut mengubah penjaja tersebut, yang
ada di setiap desa, menjadi modal penting bagi
masyarakat dengan menyediakan layanan “pesan
getok tular”. Pemimpin desa dan pendamping proyek
mengumpulkan para penjual es krim tersebut ketika
ada berita masyarakat atau keterangan penting
tentang proyek yang perlu disebarkan. Segera setelah
menerima berita/keterangan, penjaja meneriakkan
pesan tersebut sewaktu berjalan menjajakan es
krimnya ke seluruh penjuru desa. Dengan cara ini,
perempuan dan anak-anak yang biasanya tidak
menghadiri rapat desa atau membaca di papan
pengumuman, dapat mengetahui keterangan penting
mengenai proyek rekonstruksi untuk masyarakat dan
keluarga mereka.

Memilih antara melaksanakan kegiatan
berskala besar dan menjamin keikutsertaan
perempuan miskin dan terpinggirkan
Proyek prasarana masyarakat berskala besar dengan
sasaran penyerahan hasil yang muluk sering tidak
memiliki keluwesan, waktu, dan sumberdaya untuk
menjangkau dan melibatkan perempuan miskin dan
terasing dalam menetapkan keputusan. Namun,
proyek semacam ini dapat mengkoordinasi kegiatan
dengan organisasi yang lebih kecil yang dipercaya
dan mampu untuk mendampingi perempuan
terpinggirkan. Sebagai contoh, Proyek Pembangunan
Kecamatan (KDP) memanfaatkan dana non-MDF
untuk mendukung PEKKA (Perempuan Kepala
Rumah Tangga), yaitu program tambahan untuk
mendampingi janda miskin, rentan, dan terpinggirkan.
Hal ini memungkinkan kedua proyek untuk berkiprah
sesuai dengan keunggulan masing-masing dan
mengikutsertakan banyak perempuan agak miskin
dalam proses perencanaan oleh masyarakat.

perempuan membangun kembali kehidupan mereka
dengan cara membantu mendapatkan informasi.

Tekanan kejiwaan mengurangi kemampuan
perempuan untuk berperan dalam kegiatan
proyek.
Proyek pembangunan prasarana dan ekonomi, yang
merupakan bagian terbesar dalam rekonstruksi
pascabencana, secara umum tidak memasukkan
strategi dan tindakan yang bertujuan untuk mengatasi
dampak kejiwaan atas trauma, yang membutuhkan
tindakan tertentu untuk mengatasinya.

Kemitraan dan keterkaitan resmi antar-proyek untuk
mengatasi kelemahan dalam memberi layanan

Proyek MDF yang dilaksanakan oleh Perhimpunan
Koperasi Kanada (CCA) semula mengkhususkan pada
kegiatan pembinaan perdamaian, penyuluhan, dan
penyadaran. Dimulai dengan kelompok kecil simpanpinjam, proyek ini mampu membangun kepercayaan,
rasa percaya diri, dan perasaan aman anggotanya
untuk kembali melakukan kegiatan mata pencarian
yang menguntungkan, dan baru kemudian membantu
perempuan dalam pengembangan ekonomi dengan
mengembangkan koperasi.
MDF dan JRF memberdayakan perempuan untuk berperan
aktif dalam rekonstruksi. Kaum perempuan di Aceh ini ikut
terlibat dalam upaya awal yang diprakarsai oleh masyarakat
untuk membersihkan puing dan memulihkan prasarana pokok.
Foto: Kristin Thompson untuk Sekretariat MDF

Pelajaran yang dapat dipetik adalah menyertakan
pegurangan dampak trauma kejiwaan ke dalam
satu program memerlukan lebih banyak waktu dan
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“Saya belajar untuk tegar dalam
pertemuan khusus perempuan dan
mengutarakan pendapat saya. Hal
ini membantu ketika kami berkumpul
dalam pertemuan masyarakat
(dengan laki-laki). Perempuan lain
mendukung saya dan saya merasa
berani untuk berbicara. Semua orang
mendengarkan; mereka menganggap
saya dengan sungguh-sungguh.”
Peserta dalam diskusi kelompok terarah perempuan
di Jawa Tengah.

kepada perempuan yang terpinggirkan dan tidak
mampu adalah investasi yang cerdas. Kerjasama ini
meningkatkan hasil proyek dan membuka kesempatan
untuk penguatan peran perempuan dalam proses
rekonstruksi secara keseluruhan.
Program pengembangan mata pencarian dari JRF dan MDF
membantu mengubah mata pencarian perempuan setelah
bencana terjadi. Anggota kelompok pembuat batik di Jawa
Tengah ini dulunya pekerja borongan, sekarang menjadi
pengusaha atas bantuan dana dari JRF. Foto: Kumpulan
foto IOM

Memperkuat suara perempuan dalam
proses rekonstruksi memerlukan
pendampingan yang terarah dan aktif
Menetapkan jumlah peserta yang menjadi sasaran dan
mendorong perempuan untuk hadir dan berbicara itu
perlu untuk meningkatkan keterlibatan perempuan,
tetapi tidak cukup untuk memperkuat mereka dalam
melatih kepemimpinan. Dampak sasaran tersebut
kecil terhadap kemampuan perempuan untuk
terlibat secara bermanfaat dalam perencanaan dan
penetapan keputusan oleh masyarakat, sehingga
perempuan, khususnya yang miskin, tetap tidak puas
dengan keterbatasan kesempatan.

mengembangkan keterampilan—seperti jaringan
untuk memperoleh pengetahuan, pemasaran, dan
keahlian berusaha—lebih memungkinkan untuk
menciptakan
perempuan-perempuan
tangguh,
dengan membekali mereka dengan kecakapan,
pengetahuan, dan keterampilan dalam menghadapi
kemungkinan bencana di masa mendatang.

Perlu lebih banyak lagi upaya untuk
memastikan keikutsertaan perempuan
secara setara dalam Pengurangan Risiko
Bencana (DRR)

Ketika proyek menggunakan strategi pendampingan
aktif (misalnya pertemuan khusus perempuan,
lebih banyak waktu dicurahkan untuk mengerahkan
perempuan, pendamping perempuan, atau kunjungan
ke rumah-rumah) sebagai upaya menaikkan kualitas
keikutsertaan perempuan, maka peran perempuan
dalam penetapan keputusan dan pelaksanaan proyek
meningkat.

Ada beberapa kesempatan yang terlewatkan untuk
menjaring komitmen perempuan terhadap DRR
pada kegiatan rekonstruksi, dan untuk melibatkan
mereka dalam mempertahankan ketangguhan
masyarakat pada masa mendatang. Peningkatan
kemampuan petugas proyek agar memasukkan
pengarusutamaan jender ke dalam perencanaan
DRR atau strategi komunikasi peka jender diperlukan
untuk mengoptimalkan pengaruh perempuan dalam
rekonstruksi di masa mendatang.

Bantuan untuk mengembangkan
keterampilan dan kemampuan perempuan
dalam ketangguhan mata pencaharian
merupakan modal untuk masa depan
Program pemulihan mata pencaharian dan masyarakat
yang mencurahkan waktu dan sumberdaya untuk
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Pelajaran Penting dalam Memajukan Kesetaraan Perempuan Melalui Rekonstruksi
• Menjadikan kesetaraan jender sebagai tujuan terpadu dalam strategi rekonstruksi.
Proyek perlu dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesetaraan jender dan penguatan
ekonomi perempuan agar kualitas hasilnya lebih baik. Anggaran biaya perlu disesuaikan dengan kenyataan, kesetaraan
jender yang terkait indikator dan dipantau secara saksama, dan strategi penyelesaian proyek harus menampung kebutuhan
perempuan. Tindakan khusus jender yang merujuk pada tujuan proyek harus dibiayai sepenuhnya, diawasi, dan dievaluasi.
• Memadukan data analisis jender dan pemisahan data berdasarkan jender ke dalam penilaian kebutuhan dan
kerugian pascabencana.
Perlu kepekaan terhadap jender pada saat melaksanakan Penilaian Kerusakan dan Kerugian setelah terjadi bencana guna
penyusunan program tanggapan yang sesuai dengan kebutuhan yang berbeda, baik untuk laki-laki, perempuan, anak lakilaki, dan anak perempuan. Hal ini sangat penting agar:
a) ada data dasar bersama bagi lembaga pelaksana, dan
b) tersedia informasi untuk mengarusutamakan jender ke dalam strategi pemulihan dan rekonstruksi.
• Mengembangkan analisis jender berdasarkan sektor dan tema segera setelah terjadi bencana.
Sebagai pelengkap Penilaian Kerusakan dan Kerugian, analisis jender berdasarkan sektor dapat menjelaskan upaya pemulihan
dan rekonstruksi awal dan membantu koordinasi dan hubungan antarkegiatan di berbagai sektor dengan lebih baik, dan
membantu peralihan dari pemulihan menuju pembangunan.
• Memperkuat keahlian jender di lapangan.
Kelemahan besar bagi lembaga yang berkiprah dalam rekonstruksi adalah kurangnya pakar jender yang berpengalaman di
lapangan untuk rekonstruksi pascabencana, khususnya dalam pembangunan tempat tinggal dan prasarana. Keahlian seperti
ini mutlak untuk mengarusutamakan jender ke dalam proyek permulihan prasarana dan mata pencarian.
• Melembagakan jender dalam prosedur pelaksanaan, sistem pengawasan dan dukungan.
Bantuan supervisi rutin dan dukungan anggaran sepenuhnya perlu mencakup indikator dan tinjauan kinerja, pendampingan
dan bimbingan, dan jaringan bantuan untuk jender. Petunjuk pelaksanaan lembaga pelaksana perlu mencakup pedoman
yang jelas untuk mengatasi persoalan jender dalam sistem manajemen, prosedur pelaksanaan, dan pelaporan, termasuk
pemantauan dan evaluasi.
• Menyediakan dana khusus program jender untuk melengkapi proyek rekonstruksi rutin.
Dibutuhkan pendanaan yang lebih fleksibel sebagai upaya khusus memperkuat hasil khusus jender. Contohnya antara lain
program khusus untuk memperbaiki penetapan sasaran pada perempuan termiskin atau proyek yang bertujuan untuk
memperkuat bantuan pengawasan bagi petugas lapangan.
• Mengarusutamakan tujuan kesetaraan jender dalam pengadaan dan pemberian kontrak.
Ketentuan dalam kegiatan pengadaan dapat mencakup penawar yang memiliki pegawai yang rasio jendernya seimbang,
baik yang senior maupun yunior, dan memenuhi persyaratan dalam mengarusutamakan jender sebagaimana ditetapkan oleh
pihak yang berwenang dalam pengadaan. Kontrak standar dapat diperluas dengan memasukkan pasal-pasal keseimbangan
jender dalam memperkerjakan pegawai, memberi keadilan jender dalam hal gaji dan renumerasi, dan memasukkan tindakan
khusus yang memungkinkan keikutsertaan perempuan.
• Memiliki kerangka kerja pencapaian yang mengandung indikator kuantitatif dan kualitatif yang peka jender.
Upaya rekonstruksi pada masa mendatang akan menerima manfaat dari adanya indikator jender yang lebih kuat untuk
dapat melacak kualitas keikutsertaan perempuan dan hasil kualitas jender dalam kemudahan mendapatkan manfaat dan
pekerjaan, dan perlu diperluas tidak sekadar data menurut jender.

Kesimpulan
yang bagus dapat ditemukan dengan mudah di seluruh
program. Pada waktu yang bersamaan, proses dan cara
untuk melibatkan perempuan secara aktif dalam penetapan
keputusan dan pelaksanaan semestinya dilembagakan
dengan lebih baik. Halangan bagi keterlibatan perempuan
secara umum tinggi, tetapi biaya apabila mengabaikan jender
dalam rekonstruksi bencana berpotensi sangat tinggi dalam
hal kerusakan, kebutuhan, dan prioritas yang terabaikan,
yang memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan. Tetapi
pelajaran dalam praktik yang baik yang didapatkan dari
pengalaman proyek MDF dan JRF menunjukkan bahwa
apabila perempuan ikut serta secara aktif dalam rekonstruksi
lewat pendapat mereka untuk memantapkan rancangan dan
pengelolaan rekonstruksi, hasil yang dinikmati oleh setiap
orang lebih berkualitas.

Memajukan pemberdayaan perempuan dalam rekonstruksi
memerlukan kesungguhan niat dan upaya dari semua
pemangku kepentingan. Kesetaraaan jender harus
didampingi di setiap tingkat - pada masyarakat pemberi
bantuan internasional, pemerintah nasional dan daerah, dan
pada proyek dan masyarakat. Kebijakan dan dorongan saja
tidak cukup; pembiayaan dan bantuan tambahan dibutuhkan
untuk mengubah niat baik menjadi hasil. Ini bukan sekadar
kewajiban moral; ini hanyalah “ekonomi cerdas.” Setiap
orang dapat memperoleh manfaat.
Pengalaman
dalam
memajukan
kesetaraan
dan
pemberdayaan perempuan dalam proses rekonstruksi MDF
dan JRF tidak merata, dan semuanya memberi pelajaran
untuk masa mendatang. Serangkaian contoh praktis
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Gempa & Tsunami, Aceh
26 Desember 2004

Gempa, Kepulauan Nias
28 Maret 2005

I ND O NESI A
JAKARTA
Tsunami, Jawa Barat
17 Juli 2006
Gempa, Yogyakarta dan Jawa Tengah
27 Mei 2006

Erupsi Vulkanik,Gunung Merapi
Oktober - November 2010

Tentang Bencana-Bencana yang Melanda

Antara 2004 dan 2010, beberapa bencana alam dahsyat melanda Indonesia:
• 26 Desember 2004: Gempa bumi sangat dahsyat berskala 9.1 pada skala Richter melanda Aceh dan beberapa daerah di
Sumatra Utara. Di Aceh, 221.000 orang meninggal atau hilang. Lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Skala
kehancuran fisik dan penderitaan manusia sangatlah besar.
• 28 Maret 2005: Gempa bumi melanda Kepulauan Nias, menewaskan sekitar 1.000 orang dan menyebabkan ribuan orang kehilangan
tempat tinggal. Menghancurkan sekitar 30 persen dari semua bangunan, bencana ini mengakibatkan kerusakan yang parah.
• 27 Mei 2006: Gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah menelan lebih dari 5.700 jiwa. Lebih dari 280.000
rumah hancur dan perekonomian setempat menderita kerugian yang besar, terutama industri rumah tangga.
• 17 Juli 2006: Gempa bumi yang memicu tsunami mengakibatkan kerusakan di sepanjang pantai selatan Jawa Barat.
Sekitar 650 orang tewas, dan lebih dari 28.000 orang terpaksa harus mengungsi.
• 26 Oktober - 11 November 2010: Gunung Merapi, gunung berapi aktif yang terletak di antara Yogyakarta dan Jawa Tengah,
meletus dan merusak perumahan dan infrastruktur. Sekitar 750 orang terluka atau tewas, dan sekitar 367.000 orang
harus mengungsi.

Tentang MDF

Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias (MDF) didirikan pada bulan April 2005, sebagai tanggapan terhadap upaya Pemerintah
Indonesia dalam mengkoordinasikan dan memobilisasi dukungan donor bagi rekonstruksi dan rehabilitasi daerah yang terkena
dampak gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Desember 2004, dan gempa bumi pada Maret 2005. MDF mengumpulkan
AS$655 juta yang merupakan sumbangan dari 15 donor: Uni Eropa, Belanda, Inggris, Bank Dunia, Swedia, Denmark, Norwegia,
Jerman, Kanada, Bank Pembangunan Asia, Amerika Serikat, Belgia, Finlandia, Selandia Baru dan Irlandia. Bank Dunia bertindak sebagai
Wali Amanat MDF. Di bawah portofolio MDF, 23 proyek yang didanai terbagi dalam enam bidang hasil: (1) Pemulihan Masyarakat,
(2) Rekonstruksi dan Rehabilitasi Infrastruktur Skala Besar dan Transportasi, (3) Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas,
(4) Pelestarian Lingkungan, ( 5) Peningkatan Proses Pemulihan, serta (6) Pembangunan Ekonomi dan Mata Pencaharian.

Tentang JRF

Menyusul permintaan dari Pemerintah Indonesia, Java Reconstruction Fund (JRF) didirikan untuk menanggapi bencana gempa bumi
pada bulan Mei 2006 di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan tsunami yang melanda pantai selatan Provinsi Jawa Barat pada
bulan Juli 2006. Tujuh donor mendukung JRF, dengan kontribusi sebesar AS$94,1 juta. Para donor tersebut adalah: Uni Eropa, Bank
Pembangunan Asia, Pemerintah Belanda, Inggris, Kanada, Finlandia dan Denmark. Bank Dunia bertindak sebagai Wali Amanat dari JRF.
Sesuai prioritas yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia, JRF mendukung pemulihan masyarakat, pemulihan mata pencaharian
dan peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat terdampak.

Foto Sampul: Perempuan yang mengungsi akibat letusan Gunung Merapi menghadiri pertemuan
yang membahas rencana pemukiman kembali masyarakat mereka. Foto: Fauzan Ijazah

www.worldbank.org

www.multidonorfund.org

www.javareconstructionfund.org
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