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AGENDA:
- Update kegiatan masing-masing lembaga terkait implementasi kegiatan di lapangan.
- Memetakan tantangan/hambatan dan solusi yang perlu diambil
- Penjelasan teknis pengisian 5W oleh UNOCHA
- AOB

DISKUSI:
HWDI :
- HWDI bermitra dengan ASB melakukan asesmen kelompok disabilitas. Asesmen ini juga
mendata soal keterbatasan aktivitas sehari-hari yang dikaitkan dengan penggunaan instalasi
latrin.
- Promosi kesehatan di Desa Rogo-Baluase sedang dilakukan oleh Pokja Opdis Pasigala.
ASB:
- Asesmen kelompok rentan dan disabilitas sedang dilakukan oleh Humanity & Inclusion dan
ASB dengan mengadaptasi tools dari Washington Group. Sebanyak 650 orang dengan
disabilitas telah terdata oleh ASB.
- 75% instalasi water system telah selesai dibangun dari total target 20 unit. Dalam 1-2 hari
kedepan akan selesai 3 unit.
- Kegiatan Hygiene promotion masih terus berjalan dengan kegiatan promosi kesehatan.
- Data asesmen masih dalam proses klining dan akan dipublis pada bulan Januari 2019.
SABDA :
- Untuk kebutuhan respon kelompok rentan dan disabiitas, SABDA masih menjadi focal point di
JMK Oxfam.
- Proses need assessment dalam rangka pembuatan MCK/latrin yang universal masih
berlangsung.
HI :
- Asesment kelompok rentan dan disabilitas saat ini dilakukan oleh TAGANA Sulteng dan
DIFAGANA Yogyakarta yang tersebar di 10 titik yaitu Bulu bete, Tulo, Lolu, Kp. Lele, Walatana,

Labuan Induk (Pantai Barat), Kabonga Besar, Langaleso, Baluase dan Mpanau/Pombewe.
Tools assessment mengadopsi dari Washington Group.
- IFI Sulteng dengan 10 fisioterapi masih terus melakukan asesmen rehabiltasi dan sesi
fisioterapi di 10 titik yang menjadi wilayah kerja HI.
- Intervensi fisioterapi selain jemput bola, juga dilakukan dengan pendekatan Fix point. Saat ini
terdapat 2 titik yang akan menjadi fix point yakni Mpanau dan Kabonga Besar. Koordinasi
dengan pihak PUSKESMAS masih dilakukan untuk finalisasinya. Pendekatan ini sebagai salah
satu strategi RBM.
- Asesmen kelembagaan sedang dilakukan dalam rangka pengarusutamaan inklusi-disabilitas
terkait penanganan bencana yang inklusif. Masukan dari beberapa lembaga tentang materi
pelatihan yang akan dilakukan masih terus berlangsung.
UNOCHA:
- Lembaga Mitra pelaksana yang mengalami kesulitasn update 5w bisa meminta secara
langsung bantuan teknis, karena saat ini UNOCHA memiliki relawan untuk membantu hal itu.
- Jadwal update 5W selanjutnya adalah tanggal 21 Desember 2018 dan 11 Januari 2019.
- Data 5W yang telah dikirim ke UNOCHA akan diolah dan dipublish di:
https://data.humdata.org/dataset/7876a785-d173-4e13-8471-8cd7b4d3bbf3
Data ini bisa digunakan oleh semua lembaga untuk kepentingan visibiliti lembaga.
AOB:
- Update 5W dari anggota Sub Klaster Kelompok Rentan dan Disablitas masih belom berjalan
lancar. Hanya sebagian saja yang mengirim secara rutin.
- Proses hand over di internal lembaga kurang berjalan dengan baik sehingga proses koordinasi
harus dimulai dari awal termasuk update 5W.
- Beberapa lembaga yang tidak termasuk dalam sub Klaster Kelompok rentan dan disabilitas
sering merujuk orang dengan disabilitas untuk kebutuhan alat bantu dan intervensi
fisioterapi.
- Perlu dengan segera merumuskan sistem rujukan yang terintegrasi agar memudahkan proses
tindak lanjut dan monitoringnya.
- Perlu menyepakati isu strategis berdasarkan perkembangan dinamika di lapangan dan proses
perubahan status dari transisi tanggap darurat menuju pemulihan dini.
- Perlu membangun gerakan bersama dan memperluas networking yang bersifat informal di
luar rapat-rapat klaster.
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