
Kehidupan orang-orang di wilayah di Indonesia yang mengalami gempa bumi dan tsunami selama 

beberapa bulan yang lalu masih di dalam situasi berisiko. Di wilayah Palu, Sulawesi Tengah lebih dari 

70 ribu orang kehilangan rumah tinggal mereka, serta di Lombok diketahui berita bahwa lebih dari 

150 ribu orang kehilangan rumah tinggal. Bantuan sangat dibutuhkan, terutama karena musim hujan 

yang telah datang menyulitkan situasi mereka. Sayangnya, LSM internasional masih tidak diizinkan 

untuk membantu proyek-proyek yang berada di tempatnya. Oleh karena itu, bantuan dan dukungan 

LSM lokal yang sudah aktif di tempat sekarang lebih penting lagi. 

Untuk mendukung LSM lokal dua mahasiswa dari jurusan ‚Bahasa dan Budaya Asia Tenggara’ dari 

Universitas Hamburg menyelenggarakan sebuah acara pada tanggal 25. Oktober di Hörsaal di 

Hamburg, Jerman. Dengan dukungan dari DIG (Deutsch-Indonesische Gesellschaft e.V.) salah satu 

seniman Indonesia, satu DJ lokal, dan sebuah tempat lokal kami berhasil mengumpulkan jumlah 

donasi 900€ - padahal kami hanya diberi waktu selama satu minggu untuk merencanakan acaranya. 

Terima Kasih lagi kepada Areu Pendul yang membuat ‚handpoke tattoos‘ untuk donasi untuk panjang 

malam itu. 

Kami tidak membuat acara ini sebagai pameran budaya. Sasaran kami dengan acara ini lebih 

dimaksudkan untuk menjadi kesempatan untuk mendapatkan sumbangan melalui pesta di suatu 

tempat, yang diharapkan akan dikunjungi oleh banyak orang yang berjalan kaki di wilayah 

Reeperbahn. Namun demikian, dengan suasana kesenangan untuk bertemu begitu banyak orang 

yang tertarik berbagi ide ini dan mengambil bagian untuk menciptakan sebuah suasana dengan 

pikiran sosial untuk mengurangi penderita masyarakat yang berada di sisi lain dunia. Kami berharap 

bahwa topik ini tidak akan lenyap oleh laju cepat dari media di masa kini. Situasi di Sulawesi dan 

Lombok akan membutuhkan perhatian serius selama beberapa bulan ke depan dan bahkan lebih dari 

itu. Topik ini akan tetap menjadi topik penting bagi kami dan kami akan berusaha untuk menjaga 

topik ini dalam wacana publik. 

Jumlah donasi yang dikumpulkan malam itu diberi kepada proyek-proyek dari LSM Kopernik dan 

kepada salah satu organisasi akar rumput lifepatch dari Yogyakarta. Jika masih ada orang yang 

merasa masih ingin membantu dengan donasinya bisa memberi donasinya langsung kepada 

organisasi-organisasi ini melewati website mereka. (https://kopernik.info atau 

https://lifepatch.org/)   
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