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KATA PENGANTAR 

 

Pada tanggal 3 September 2019, Yayasan CARE Peduli dan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menandatangani 

Letter of Intent (LoI) tentang Penguatan Kapasitas untuk Pengeloalaan Risiko Terpadu (PRT) 

berbasis Gender untuk Perencanaan Pembangunan Masyarakat. Dalam kerangka kerja 

kemitraan ini, baik Yayasan CARE Peduli dan Kementerian sepakat untuk bekerja sama 

dalam pengembangan modul PRT, Pelatihan untuk Pelatih bagi Penggerak Swadaya 

Masyarakat untuk Indonesia Timur dan Pertukaran Kunjungan antara proyek desa 

percontohan.  

Modul ini menguraikan tiga komponen Pengelolaan Resiko Terpadu (PRT): 

Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Restorasi 

Manajemen Lingkungan (EMR). Secara khusus, modul ini juga berfokus pada 

pengarusutamaan gender pada PRTpada rencana pengembangan masyarakat. Kementerian 

Desa PDTT bertanggung jawab untuk mengelola dan memperkuat kapasitas petugas 

pelibatan masyarakat di seluruh Indonesia. Petugas bekerja sama dengan administrasi desa 

dan kader desa pada berbagai topik yang berbeda terkait dengan program pembangunan. 

Dengan kemitraan ini, Yayasan CARE Peduli (YCP) berkomitmen untuk memperkuat 

kapasitas Penggerak Swadaya Masyarkat mengenai PRT melalui pelatihan dan memfasilitasi 

kunjungan pertukaran antara proyek desa percontohan. 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerja sama 

dengan Yayasan CARE Peduli menyusun Modul Pengelolaan Risiko Terpadu Berbasis Gender, 

terdiri atas 4 (empat) buku, yaitu 1) Kurikulum dan Silabus, 2) Bahan Ajar (untuk Pelatih 

dan untuk Masyarakat) 3) Petunjuk Penyelenggaraan Pelatihan dan 4) Buku Pegangan 

Peserta. Proses penyusunan modul melibatkan staf spesialis Yayasan CARE Peduli yang 

kompeten di bidang Pengeloalaan Resiko Terpadu (PRT) Berbasis Gender dan berkonsultasi 

dengan pihak terkait di Puslatmas Kemendes PDTT 

Besar harapan kami, Modul Pelatihan Pengelolaan Resiko Terpadu Berbasis Gender 

(Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Restorasi 

Lingkungan) ini dapat segera diimplementasikan sehingga bisa memberikan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan oleh Pelatih dan Peserta dalam 

pengelolaan risiko terpadu berbasis gender yang berkaitan langsung dengan pengurangan 

risiko bencana, adaptasi perubahan iklim dan manajemen restorasi lingkungan secara 

efektif, efisien dan berkelanjutan. Pelatihan ini juga diharapkan dapat berdampak secara luas 

bagi penyebarluasan pengetahuan dan pemanfaatannya di tingkat nasional berkaitan dengan 

topik yang difokuskan dalam modul ini. 

 

Jakarta, November 2019 

 

Bonaria Siahaan 

CEO Yayasan CARE Peduli
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DESAIN PELATIHAN 

 

DESAIN PELATIHAN  

PENGELOLAAN RISIKO TERPADU (PRT) BERBASIS GENDER DALAM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DI TINGKAT MASYARAKAT    

 

1. Tujuan 

Pelatihan 

 

 

Tujuan Pelatihan Pengelolaan Risiko Terpadu (PRT) Berbasis Gender 
adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta 

tentang isu – isu PRT sehingga mampu mendorong dan 

menggerakan masyarakat dalam mendisain perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan,  dan pengalokasian sumber daya  yang 

ada dengan mengintegrasikan ketiga Komponen Strategi dalam PRT 
(Adaptasi Perubahan Iklim, Pengurangan  Resiko Bencana dan 

Manajemen Restorasi Lingkungan) berbasis gender untuk mengatasi 

kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam 

pembangunan.  

 

2. Sasaran 

Pelatihan 

Sasaran Pelatihan Pengelolaan Risiko Terpadu yang berbasis gender 

adalah: 

1. Peserta dapat mengetahui latar belakang dan tujuan 
pelatihan 

2 Peserta dapat saling mengenal satu sama lain  

3. Peserta dapat mengetahui aturan dan kesepatan kelas selama 

pelatihan 

4. Peserta dapat merumuskan harapan dan kekhawatiran 

5. Peserta dapat mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman 

peserta 

6. Peserta dapat mengetahui kebijakan penyelenggaran 

pelatihan bagi Penggerak Swadaya Masyarakat 

7. Peserta dapat  mengembangkan  aktualisasi kebijakan 
penyelenggaran pelatihan dalam mendorong  pengelolaan 

pemerintahan desa yang partisipatif 

8. Peseta dapat memperkuat sinerjisitas pendekatan PRT PRB, 

API, dan Manajemen Restorasi Lingkunganan 

9. Peserta dapat mengetahui Praktik – praktik  Pengelolaan 

Risiko Terpadu di Masyarakat 

10 Peserta dapat memahami prinsip – prinsip Pengelolaan Risiko 

Terpadu 

11 Peserta dapat mengidentifikasi kebijakan –kebijakan  terkait 
Pengelolaan Risiko Terpadu 

12 Peserta dapat mengidentifikasi kebijakan PRT yang Berbasis 

Gender 

13 Peserta dapat memahami Adaptasi Perubahan Iklim dan 

Pengurangan Risiko Bencana Yang Inklusi  

14 Peserta dapat mengidentifikasi Kelompok – kelompok 

rentan yang  terdampak 

15 Peserta dapat memahami bagaimana strategi pelibatan 

semua kelompok yang rentan dalam PRB 

16 Peserta mampu mengidentifikasi prinsip – prinsip lingkungan 
yang berkelanjutan 

17 Peserta mampu mengidentifikasi pengelolaan lingkungan 

berbasis masyarakat 

18 Peserta dapat memahami hubungan antara gender, bencana 

dan perubahan iklim 
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19 Peserta mampu mengidentifikasi kerentanan yang berbeda 

antara perempuan dan laki-laki dalam  perubahan iklim dan 

bencana 

20 Peserta mampu mengidentifikasi kontribusi perempuan dalam 

adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko  bencana 

21 Peserta mampu memetakan isu – isu atau kesenjangan 

pembangunan di desa 

22 Peserta mampu menentukan tujuan- tujuan advokasi  yang 

hendak dicapai 

  

3. Metodologi 

Pelatihan 

Pendekatan Pelatihan 
Proses Pelatihan Pengelolaan Risiko Terpadu Yang berbasis gender 

ini menggunakan pendekatan partisipatori dan andragogi dengan 

melibatkan peserta secara aktif, yaitu memberikan kesempatan 

kepada peserta untuk berperan aktif sebanyak-banyaknya serta 

menjembatani peserta dalam menganalisa persoalan pembangunan. 
Pelatih bertindak sebagai fasilitator yang berperan menciptakan 

suasana belajar yang nyaman dan membebaskan peserta untuk 

mengutarakan ide – idenya dan memberikan kemudahan 

berlangsungnya proses belajar mengajar. 

 

Dalam pelatihan ini pembahasan materi mengacu pada muatan isi 
Sub Pokok Bahasan yang ranahnya mencakup kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

4. Metoda  

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi kelompok 

4. Diskusi pleno 

5. Curah pendapat (brainstorming) 

6. Studi kasus  

7. Studi lapangan (jika memungkinkan) 

8. Bermain peran (role playing) 

9. Sharing Pengalaman Narasumber (petani, jika memungkinkan) 

10. Permainan (game) 

11. Kuis  

5. Media dan 

Alat bantu 

Untuk mendukung metoda yang akan digunakan, perlu disiapkan 

media sebagai berikut: 

1. Visual diproyeksikan 

2. Visual tidak diproyeksikan 

3. Cetak 

4. Daring/online (jika ada) 

5. QR Code dan situs url (jika ada) 

 

Alat Bantu  
Alat bantu yang digunakan untuk kegiatan pelatihan ini disesuaikan 

dengan materi yang hendak disampaikan sebagaimana disebutkan 

pada setiap Pokok Bahasan. 

 

6. Sarana dan 

Prasarana 

 

Sarana 

Untuk mendukung proses pembelajaran, sarana yang harus 

disiapkan adalah: 
 

1. Buku Pegangan Pelatih dan Pengelola Pelatihan 

2. Buku Pegangan Peserta Pelatihan 

3.  ATK 

4. Alat Peraga 

5. Perlengkapan Peserta. 
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Prasarana 

Prasarana yang harus disiapkan adalah: 

1. Ruang Pembelajaran/Kelas 

2. Ruang Panitia dan Pelatih 

3. Tempat penginapan panitia, peserta, dan pelatih (jika 

diperlukan) 

4. Dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran teori 

maupun praktik. 

7. Waktu/Durasi 

Pelatihan 

24 Jam Pelajaran (JP) @ 45 menit 

Durasi pelatihan termasuk untuk teori dan praktik 
 

8. Pelatih dan 

Narasumber 

Pelatih akan memandu peserta untuk  mengikuti proses pelatihan 

sehingga mereka dapat memahami pokok bahasan  serta dapat  

memecahkan masalah bersama-sama. 

 

Mereka juga  akan mendampingi selama proses pelatihan di dalam 

maupun di luar kelas  Oleh karena itu, peran seorang pelatih adalah 
sebagai motivator, dinamisator, fasilitator, dan narasumber. 

 

Adapun persyaratan Bagi Pelatih adalah sebagai berikut: 

1. Berpendidikan minimal SMU/berpengalaman di bidang 

pelatihan masyarakat minimal selama 2 (dua) tahun 

2. Memiliki kemampuan menerapkan metodologi partisipatori 

dan pelatihan bagi orang dewasa (andragogi) 

3.  Telah mengikuti TOT Modul Pelatihan Pengelolaan Risiko 
Terpadu Yang berbasis gender 

4. Mampu berkomunikasi dengan baik, serta mendengarkan 

pendapat setiap anggota kelompok  

5.  Bersikap terbuka dan tidak memihak  dalam memfasilitasi 

proses, serta tidak menghakimi jawaban peserta  

6. Mendapat penugasan dari Kepala Dinas/Lembaga Pelatihan/ 

institusi/organisasi yang bersangkutan melalui surat 

penugasan (jika diperlukan); 

7. Mampu menggunakan sarana dan media pembelajaran 
dengan baik; 

8.  Mampu menggali kondisi – kondisi ril di tengah masyarakat 

dan memancing peserta dengan pertanyaan – pertanyaan 

kunci  lebih lanjut dan membuat suasana akrab dengan 

peserta diskusi kelompok 

9. Memiliki sikap yang dewasa (mature) dan mempu 

menjalankan peran sebagai motivator, dinamisator, fasilitator, 

dan narasumber. 

Narasumber 
Narasumber adalah seorang ahli di bidang  Pengelolaan Risiko 

Terpadu yang berbasis gender  yang diminta informasinya secara 

khusus/mendalam tentang suatu hal/bidang tertentu. Narasumber 

dapat pula mereka yang berperan sebagai pengambil kebijakan, 

seperti Kepala Dinas, Camat, atau lainnya. 

Narasumber dapat diundang apabila diperlukan.  

 

9. Peserta 

Pelatihan 

 

1. Peserta pelatihan  Pengelolaan Risiko Terpadu yang berbasis 

gender  adalah perwakilan kelompok masyarakat yang ada di 

desa seperti : perangkat desa, BPD, PKK, karang taruna, 

kader kesehatan/posyandu, guru, koperasi/Bumdes, 

kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok seni budaya,  

tokoh agama, tokoh masyarakat, penyandang disabilitas dan 
lain-lain; 

2. Dapat membaca, menulis, dan dapat berbahasa Indonesia 

dengan baik 
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3. Usia 20 – 55 tahun 

4. Memiliki latar belakang pengalaman di bidang 

pemberdayaan/penggerakan masyarakat dan atau aktif 

dalam kegiatan kemasyarakatan 

5. Bersedia mengikuti pelatihan dari awal hingga akhir 

6. Membawa surat pengantar dari Kepala Desa / kepala Unit 

Permukiman setempat 

 7. Berkomitmen untuk membagi dan menerapkan pengetahuan 

yang sudah diperoleh selama mengikuti pelatihan   

10. Materi 

Pelatihan 

 

 Cakupan Materi Pelatihan adalah sebagai berikut: 
 

I.Kelompok Dasar: 

I.1.Pengantar Pelatihan dan Membangun Suasana  

I.2. Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan  Pengelolaan Risiko 

Terpadu Yang berbasis gender 

 

II. Kelompok Inti: 

II.1. Pengelolaan Risiko Terpadu  

II.2. Kerangka Hukum PRT Berbasis Gender  

II.3. Adaptasi Perubahan Iklim  dan Pengurangan Risiko Bencana 
Yang Inklusi  

II.4. Manajemen Restorasi Lingkungan  

II.5. Gender Adaptasi Perubahan Iklim  dan Pengurangan Risiko 

Bencana 

II.6.  Advokasi  

II.7. Tindak Lanjut, Monitoring dan Evaluasi  

  

  

III.Kelompok Penunjang 

III.1. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

III.2. Evaluasi Pelatihan  

  

  

1. Kurikulum  Kurikulum Pelatihan Pengelolaan Risiko Terpadu Berbasis Gender 

adalah sebagai berikut: 

No. Pokok Bahasan Durasi (JP) 

Teori Praktik Jml. 

I Kelompok Dasar    

1 Pengantar Pelatihan dan 

Membangun Suasana  

1 - 1 

2 Kebijakan Penyelenggaraan 

Pelatihan Pengelolaan Risiko 
Terpadu Berbasis Gender  

1 1 2 

 Jumlah I 2 1 3 

II Kelompok Inti    

1. Pengelolaan Risiko Terpadu  1 2 3 

2. Kerangka Hukum PRT Berbasis 
Gender  

1 2 3 

3. Adaptasi Perubahan Iklim  dan 

Pengurangan Risiko Bencana Yang 

Inklusi  

2 2 4 

4. Manajemen Restorasi Lingkungan  1 1 2 

5. Gender Adaptasi Perubahan Iklim  

dan Pengurangan Risiko Bencana 

1 2 3 

6.  Advokasi  1 2 3 
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 Jumlah II  

 

7 11 18 

III Kelompok Penunjang    

1. Penyusunan Rencana Tindak 

Lanjut (RTL) 

1 1 2 

2. Evaluasi Pelatihan   1 1 

 Jumlah III  2 3 

Jumlah I + II + III 
 

24 

11. Silabus Silabus Pelatihan Pengelolaan Risiko Terpadu Berbasis Gender  

adalah sebagai berikut*) 
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ALUR PROSES PELATIHAN 

 

 

 

  

Input 

perwakilan kelompok 

masyarakat yang ada di 

desa seperti : perangkat 

desa, BPD, PKK, karang 

taruna, kader 

kesehatan/posyandu, 

guru, koperasi/Bumdes, 

kelompok tani, kelompok 

nelayan, kelompok seni 

budaya,  tokoh agama, 

tokoh masyarakat, 

penyandang disabilitas 

dan lain-lain 

Kelompok Dasar  

1. Pengantar 
Pelatihan dan 
Membangun 

Suasana  
2. Kebijakan 

Penyelenggaraan 

Pelatihan  

Pengelolaan Risiko 

Terpadu Yang 

berbasis gender 

 

Kelompok Inti  

1.Pengelolaan Risiko 
Terpadu 

2. Kerangka Hukum 
PRT Berbasis Gender 

3. Adaptasi Perubahan 
Iklim  dan 
Pengurangan Risiko 

Bencana Yang Inklusi 

4. Manajemen 
Restorasi Lingkungan 

5. Gender Adaptasi 
Perubahan Iklim  dan 
Pengurangan Risiko 
Bencana 

6.Advokasi  

Kelompok 

penunjang  

1. Penyusunan 

Rencana Tindak 

Lanjut (RTL) 

2.Evaluasi 

Pelatihan 

 

OUTPUT 

Peningkatan 

Pengetahuan dan 

ketrampila peserta 

tentang isu – isu PRT 

sehingga mampu 

mendorong dan 

menggerakan 

masyarakat dalam 

mendisain perencanaan, 

pelaksanaan, 

pemantauan,  dan 

pengalokasian sumber 

daya  yang ada dengan 

mengintegrasikan ketiga 

Komponen Strategis 

dalam PRT 

 

PROSES 



Modul Pelatihan Pengelolaan Resiko Terpadu Berbasis Gender | Buku Pelatih Penyelengara 7  

SILABUS PELATIHAN PENGELOLAAN RISIKO TERPADU BERBASIS GENDER  

 

I.KELOMPOK DASAR 

Pokok Bahasan I.1. Pengantar Pelatihan dan Membangun Suasana (1 JP) 

 

Pokok 

Bahasan 

Sub Pokok 

Bahasan 

Tujuan Sub 

Pokok Bahasan 

Materi Pelatihan 

Metoda 
Media/ 

Alat Bantu 

Durasi 

(menit) 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 
Teor

i 

Prakti

k 

Pengantar 
Pelatihan, 

dan 

Membangu

n suasana  

1. Pembukaan 
dan 

pengantar 

pelatihan  

1.Mengidentifika
si kaitan latar 

belakanga dan 

tujuan pelatihan 

dengan kerja – 

kerja 

pendampingan 
2.Mengidentifika

si peran – peran 

pendamping 

dalam 

memastikan isu 
– isu PRT dalam 

perencanaan 

pembangunan 

desa  

 

• Pemahaman 

tentang 
Pengelolaan 

Risiko Terpadu 

yang berbasis 

gender 

 

PRT dalam 
sistem 

perencanaan 

pembangunan 

 

Mampu 
mengenali PRT 

yang berbasis 

gender dalam 

praktik 

pembangunan  

 
 

▪ Cermat 
 
▪ Cerama

h 

▪ Tanya 

Jawab 

▪ Diskusi 

 

▪ Lembar 
Informas

i Sub 

Pokok 

Bahasan  

▪ LCD 

▪ Kertas 
plano 

▪ White 

board 

▪ Spidol 

▪ Lakban 
▪ Flipchar

t 

▪ ATK 

 

5 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

2. Perkenalan  

 

1. Peserta dapat 
saling 

berkenalan 

dan 

berkomunikasi 

 
2. Peserta dapat 

berbagi 

pengalaman 

yang berbeda 

sehingga akan 

memperkaya 

 

▪ Saling 
mengenal di 

antara peserta  

 

 

 
▪ Mendapat 

pengalaman 

yang berbeda 

sehingga akan 

memperkaya 

kerja – kerja 

 

▪ Mampu 
membangun 

jejaring 

diantara 

sesama peserta  

 
 

▪ Bertukar ide / 

gagasan dalam 

kerja – kerja 

pemberdayaan  

 

 

▪ Cermat 
 

 

 

 

 
 

 

▪ Cerama
h 

▪ Curah 

pendapa

t 

▪ Tanya 
jawab 

▪ Diskusi 

 

 

 

 

▪ Lembar 
Informas

i Sub 

Pokok 

Bahasan  

▪ LCD 
▪ Kertas 

plano 

▪ White 

board 

▪ Spidol 

▪ Lakban 

 

10 
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kerja – kerja 

pengembangan 

masyarakat  

pengembangan 

masyarakat 

 

▪ Flipchar

t 

▪ ATK 

 

 

 

 

 

 

 3. Aturan dan 

kesepakata

n kelas 

1. Membangun 

kesepakatan 

waktu belajar 
yang disetujui 

bersama 

2. Membangun 

aturan – 

aturan belajar 
selama peroses 

pelatihan 

dimana setiap 

peserta harus 

menaati norma 

– norma 
tersebut 

• Kesepakatan  

waktu belajar 

yang 

disetujui oleh 
semua 

peserta 

• Aturan – aturan 

belajar 

selama 

mengikuti 

proses  
pelatihan 

 

• Mampu 

mematuhi 

waktu belajar   

• Mampu 
mematuhi waktu 

belajar 

 

• Mematuhi 

aturan aturan 

belajar selama 

pelatihan 
 

 

▪ Haru 

bertanggun

g jawab 
 

▪ Cerama

h 

▪ Curah 
pendapa

t 

▪ Tanya 

jawab 

▪ Diskusi 
 

 

 

▪ Lembar 

Informas

i Sub 
Pokok 

Bahasan  

▪ Gambar 

peraga 

▪ Kertas 
HVS 

kosong 

▪ LCD 

▪ Kertas 

plano 

▪ White 
board 

▪ Spidol 

▪ Lakban 

▪ Flipchar

t 
▪ ATK 
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 4.Harapan dan 

Kekhawatiran 

1. mampun 

merumuskan 

harapan  

2. 
Mengembangkan 

strategi yang 

dapat 

dilikakukan 

untuk 
meminimalisir 

kekhawatiran  

▪ Rumusan 

harapan-

harapan selama 

mengikuti 
pelatihan  

▪ Strategi untuk 

meminimalisir 

kekhawatiran  

▪ Mampu 

merumuskan 

harapan - 

harapan 
▪ Mampuu 

menentukan 

strategi untuk 

meminimalisir 

kekhawatiran 
untuk 

mencapai 

tujuan 

pelatihan  

▪ Cermat 

▪ Bertanggun 

jawab 

▪ Cerama

h 

▪ Curah 

pendapa
t 

▪ Tanya 

jawab 

▪ Diskusi 

 

▪ Lembar 

Informas

i Sub 

Pokok 
Bahasan  

▪ Gambar 

peraga 

▪ Kertas 

HVS 
kosong 

▪ LCD 

▪ Kertas 

plano 

10  
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▪ White 

board 

▪ Spidol 

▪ Lakban 

▪ Flipchar

t 
▪ ATK 

 

 5.Pre-teset 1. Untuk 

mengetahui 

materi – 

materi apa 
yang sudah 

dan belum 

dikuasai oleh 

peserta 

 

2. Untuk 
mengetahui 

kemampuan 

awal peserta  

▪ Mengidentifikas

i materi – 

materi yang 

sudah dan 
belum dikuasai 

peserta  

▪ Pengetahuan 

baru yang 

dibutuhkan 

peserta untuk 
mengembangka

n kapasitas 

mereka  

▪ Mampu 

mengidentifikas

i materi – 

materi yang 
sudah dan 

belum dikuasai 

peserta  

▪ Mampu 

menggali 

pengetahuan 
baru yang 

dibutuhkan 

peserta untuk 

mengembangka

n kapasitas 
mereka  

▪ Cermat 

▪ Berpikir 

kritis  

▪ Cerama

h 

▪ Curah 

pendapa
t 

▪ Tanya 

jawab 

▪ Diskusi 

▪  

▪ Lembar 

Informas

i Sub 

Pokok 
Bahasan  

▪ Gambar 

peraga 

▪ Kertas 

HVS 

kosong 
▪ LCD 

▪ Kertas 

plano 

▪ White 

board  
▪ Spidol 

▪ Lakban  

▪ Flipchar

t 

▪ ATK 

10  

  

Jumlah 

 

45 
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Pokok Bahasan I. 2. Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Risiko Terpadu Berbasis Gender (2 JP) 

 

Pokok 

Bahasan 

Sub Pokok 

Bahasan 

Tujuan Sub 

Pokok Bahasan 

Materi Pelatihan 
Metoda 

Media/ 

Alat Bantu 

Durasi (menit) 

Pengetahuan Keterampilan Sikap Teori Praktik 

 Kebijakan 

Penyelengga

raan 

Pelatihan  
Pengelolaan 

Risiko 

Terpadu 

yang 

Berbasis  
gender 

1.Kebijakan 

Penyelenggaraan 

pelatihan bagi 

Penggerak 
Swadaya 

Masyarakat   

1.Peserta 

mengetahui 

landasan 

kebijakan 
penyelenggaran 

pelatihan 

pengelolaan 

risiko terpadu 

bagi Penggerak 
Swadaya 

Masyarakat  

2.Peserta 

mengetahuai 

pernyataan 

kehendak 
kerjasama 

antara 

Puslatmas 

Balilatfo 

Kemendesa 
PDTT dengan 

Yayasan CARE 

Peduli  

 

• Landasan 

kebijakan 

penyelenggara

an pelatihan 

pengelolaan 
risiko terpadu 

berbasis 

gender bagi 

PSM 

 
Pernyataan 

kehendak 

kerjasama 

antara 

Puslatmas 

Balilatfo 
Kemendesa 

PDTT dengan 

Yayasan CARE 

Peduli  

 

 

• Mampu memahami 

kebijakan 

penyelenggaraan 

pelatihan 

pengelolaan risiko 
terpadu berbasis 

gender bagi PSM 

Mampu memahami 

tujuan dan maksud 

kehendak 
kerjasama antara 

Puslatmas Balilatfo 

Kemendesa PDTT 

dengan Yayasan 

CARE Peduli  

 
  

 

▪ Teliti  

▪ Kritis  

 

▪ Presenta

si diskusi  

▪ Tanya 

Jawab 
▪ Diskusi 

 

▪ Lembar 

Informasi 

Sub Pokok 

Bahasan  
▪ LCD 

▪ Kertas 

plano 

▪ White 

board 
▪ Spidol 

▪ Lakban 

▪ Flipchart 

▪ ATK 

 

45 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

2.Aktualisasi 

Kebijakan 
Penyelenggaraan 

Pelatihan dalam 

mendorong 

pengelolaan 

pemerintahan 
desa yang 

partisipatif  

1. Peserta 

memahami 

pentingnya isu 
– isu adaptasi 

perubahan 

iklim, 

pengurangan 

risiko bencana, 
dan manajemen 

restorasi 

lingkungan 

 

▪ Adaptasi 

perubahan 
iklim, 

pengurangan 

risiko 

bencana, dan 

manajemen 
restorasi 

lingkungan 

sebagai 

komponen 

 

▪ Mampu 

memahami bahwa 
adaptasi 

perubahan iklim, 

pengurangan 

risiko bencana, 

dan manajemen 
restorasi 

lingkungan 

sebagai komponen 

penting yang 

 

▪ Parti

sipa
si  

▪ Kriti

s 

▪ Kerj

asa
ma  

 

 

 

 

▪ Ceramah 

▪ Curah 
pendapat 

▪ Tanya 

jawab 

▪ Diskusi 

 
 

 

 

▪ Lembar 

Informasi 
Sub Pokok 

Bahasan  

▪ LCD 

▪ Kertas 

plano 
▪ White 

board 

▪ Spidol 

▪ Lakban 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

45 
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dalam 

pembangunan  

 

2.Peserta 

mampu 

mendampingi 
dan 

memfasilitasi 

masyarakat 

untuk 

mengintegrasik
an PRT ke 

dalam 

kebijakan 

perencanaan 

pembangunan  

penting yang 

harus 

dipertimbang

kan dalam 

perencanaan 

dan 
pelaksanaan 

pembanguna

n  

▪ Strategi dan 

pendekatan 
dalam 

pendampinga

n dan 

fasilitasi 

masyarakat 

untuk 
mengintegras

kan PRT ke 

dalam 

kebijakan 

perencanaan 

pembanguna
n desa  

 

 

 

 

harus 

dipertimbangkan 

dalam 

perencanaan dan 

pelaksanaan 

pembangunan 
 

▪ Mampu 

memahami 

strategi dan 

pendekatan 
pendampingan 

dan  fasilitasi 

masyarakat untuk 

mengintegraskan 

PRT ke dalam 

kebijakan 
perencanaan 

pembangunan 

desa  

 

 

 

 

▪ Flipchart 

▪ ATK 

 

 

 

 

 

 

 

  
Jumlah 

 
45 

 
45 
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II.KELOMPOK INTI 

Pokok Bahasan II.1. Pengelolaan Risiko Terpadu ( 3 JP) 

 

Pokok 
Bahasan 

Sub Pokok 
Bahasan 

Tujuan Sub 
Pokok Bahasan 

Materi Pelatihan 

Metoda 
Media/ 

Alat Bantu 

Durasi (menit) 

Pengetahuan Keterampilan 
Sika

p 
Teori Praktik 

Pengelolaan 

Resiko 

Terpadu 

1. Sinerjisitas 

pendekatan 

PRT PRB, API 

dan 

Manajemen 

Restorasi 
Lingkungan 

1. Peserta 

memiliki 

pemahaman  

Pengelolaan Risiko 

Terpadu dalam 3 

ranah pendekatan 
; Pengurangan 

Risiko Bencana, 

Adaptasi 

Perubahan Iklim, 

dan Manajemen 
Restorasi 

Lingkungan   

2.Peserta 

memahami 

strategi dan 

pendekatan 
Pengelolaan Risiko 

Terpadu   

• Pengelolaan 

Risiko Terpadau 

dalam 3 ranah 

pendekatan : 

Pengurangan 

Risiko Bencana, 
Adaptasi 

Perubahan Iklim, 

dan Manajemen 

Restorasi 

Lingkungan   
 

•Strategi dan 

pendekatan 

Pengelolaan 

Risiko Terpadu   

Mampu 

memahami   

Pengelolaan 

Risiko Terpadau 

dalam 3 ranah 

pendekatan 
 

Mampu 

memahami 

strategi dan 

pendekatan 
pengelolaan 

resiko terpadu 

 

 

Parti

sipa

si 

dan 

berfi

kir 
kriti

s 

▪ Ceramah 

▪ Tanya Jawab 

▪ Diskusi 

▪ Pemutaran 

vidio 

 

▪ Lembar 

Informasi 

Sub Pokok 

Bahasan  

▪ LCD 

▪ Kertas 
plano 

▪ White 

board 

▪ Spidol 

▪ Lakban 
▪ Flipchart 

▪ ATK 

 

 

15 

 

 

 

 
 

 

 

 

30 

 

 

 

 
 

 

 

  

2. Praktik-

Praktik 

Pengelolaan 
resiko terpadu 

di masyarakat 

 

  

 

▪ Saling mengenal 

di antara peserta  

 
▪ Mendapat 

pengalaman 

yang berbeda 

sehingga akan 

memperkaya 

kerja – kerja 
pengembangan 

masyarakat 

 

▪ Mampu 

membangun 

jejaring 
diantara 

sesama 

peserta  

▪ Bertukar ide / 

gagasan dalam 

kerja – kerja 
pemberdayaan  

 

▪ C

e

r
m

a

t 

 

 

 
 

 

 

 

▪ Ceramah 

▪ Curah 

pendapat 
▪ Tanya jawab 

▪ Diskusi 

 

 

 

 

▪ Lembar 

Informasi 

Sub Pokok 
Bahasan  

▪ LCD 

▪ Kertas 

plano 

▪ White 

board 
▪ Spidol 

▪ Lakban 

▪ Flipchart 

▪ ATK 

 

10 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

35 
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3.Prinsip – 

prinsip 

Pengelolaan 

Risiko Terpadu  

1.Mengidentifikasi 

prinsip –prinsip 

PRT 

2.Mengintegrasika

n prinsip-prinsip 

PRT dalam 
perencanaan dan 

pelaksanaan 

pembangunan  

• Prinsip-prinsip 

PRT 

• Intergarsi Prinisp 
PRT dalam 

perencanaan 

dan 

pelaksanaan 

pembangunan 

Memahami 

prinsip – prinsip 

PRT 

 

Mampu 

mengintegrasia
n prinsip-

prinsip PRT 

dalam 

perencanaan 

dan 
pelaksanaan 

pembangunan 

Cer

mat 

Strat

egis  

▪ Ceramah 

▪ Curah 

pendapat 

▪ Tanya jawab 

▪ Diskusi 

 
 

 

▪ Lembar 

Informasi 

Sub Pokok 

Bahasan  

▪ LCD 

▪ Kertas 
plano 

▪ White 

board 

▪ Spidol 

▪ Lakban 
▪ Flipchart 

▪ ATK 

 

20 25 

 

  

Jumlah 

45 

 

90 
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Pokok Bahasan II.2. Kerangka Hukum PRT Berbasis Gender (3 JP) 

 

Pokok 

Bahasan 

Sub Pokok 

Bahasan 

Tujuan Sub 

Pokok Bahasan 

Materi Pelatihan 

Metoda 
Media/ 

Alat Bantu 

Durasi (menit) 

Pengetahuan 
Keterampila

n 
Sikap Teori Praktik 

Kerangka 
Hukum 

Pengelolaan 

Terpadu 

yang 

Berbasis 
Gender 

Kebijakan 
Adapatasi 

Perubahan Iklim, 

Pengurangan 

risiko bencana, 

dan manajemen 
restorasi 

lingkungan 

1.Memahami 
Kebijakan 

Pengurangan 

Risiko Bencana, 

Adaptasi 

Perubahan 
Iklim, dan 

Manajemen 

Restorasi 

lingkungan 

menyasar pada 

target – target 
yang telah 

ditetapkan 

dalam 

kebijakan  

2.Mengintegrasi

kan kebijakan 
dan program 

dalam 

pembangunan 

dengan 

mempertimbang
kan 

perencanaan – 

perencanaan 

yang adaptif 

terhadap 

perubahan 
iklim dan 

lingkungan. 

•Pemahaman 
kebijakan yang 

menyasar pada 

pengurangan 

risiko bencana, 

adapatasi 
perubahan 

iklim, dan 

manajemen 

restorasi 

lingkungan  

•Strategi 
mengintegrasik

an PRT dalam 

perencana 

yang adaptif 

terhadap 

perubahan 
iklim dan 

lingkungan 

Mampu 
memahami 

kebijakan 

yang 

menyasar 

pada 
Penguranga

n Risiko 

bencana, 

Adaptasi 

Perubahan 

Iklim, dan 
Manajement 

Restorasi 

Lingkungan 

 

Mampu 

mengintegra

sikan PRT 

dalam 

perencanaan 

yang adaptif 

terhadap 

perubahan 

iklim dan 

lingkungan  

 

Mampu 

mengintegra

sikan PRT 

dalam 
perencanaan 

yang adaptif 

q 

Cermat 

dan 

berfikir 

kritis 

Diskusi 
Analisa 

kasus 

Tanya jawab  

▪ Lembar 
Informasi 

Sub Pokok 

Bahasan  

▪ LCD 

▪ Kertas 
plano 

▪ White 

board 

▪ Spidol 

▪ Lakban 

▪ Flipchart 
▪ ATK 

 

20 
 

 

 

 

 
 

 

 

50 
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terhadap 

perubahan i 

 

 2. Kebijakan 

Pengelolaan 

Risiko Terpadu  

Yang Berbasis 

Gender  

1.Membangun 

kesadaran 

peserta dalam 

dalam disain 

perencanaan 
yang responsif 

gender penting 

untuk  

menjamin 

peningkatan 
kualitas hidup 

perempuan dan 

anak dengan  

mengakomodir 

kebutuhan 

spesifik dan 
strategis 

mereka.  

2.Mengintegras

kan kebijakan 

PRT yang 
responsif 

gender dalam 

pembangunan 

dengan 

mempertimbang

kan 
perencanaan – 

perencanaan 

yang adaptif 

terhadap 

perubahan 
iklim dan 

lingkungan. 

Disain 

perencanaan 

yang responsif 

gender penting 

untuk  
menjamin 

peningkatan 

kualitas hidup 

perempuan 

dan anak 
dengan  

mengakomodir 

kebutuhan 

spesifik dan 

strategis 

mereka. 
 

Kebijakan PRT 

yang responsif 

gender dalam 

pembangunan 
dengan 

mempertimban

gkan 

perencanaan – 

perencanaan 

yang adaptif 
terhadap 

peruban iklim 

dan 

lingkungan 

Mampu 

membuat 

disain 

perencanaan 

yang 
responsif 

gender 

penting 

untuk  

menjamin 
peningkatan 

kualitas 

hidup 

perempuan 

dan ana 

Keberpiha

kan 

terhadap 

kelompok 

rentan 

▪ Ceramah 

▪ Curah 

pendapat 

▪ Tanya jawab 

▪ Diskusi 
 

 

 

▪ Lembar 

Informasi 

Sub Pokok 

Bahasan  

▪ Gambar 
peraga 

▪ Kertas 

HVS 

kosong 

▪ LCD 
▪ Kertas 

plano 

▪ White 

board 

▪ Spidol 

▪ Lakban 
▪ Flipchart 

▪ ATK 

 

 

25 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

40 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Jumlah 

 

45 

 

90 
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Pokok Bahasan II.3 Adaptasi Perubahan Iklim  dan Pengurangan Risiko Bencana Yang Inklusi (4 JP) 

 

Pokok 
Bahasan 

Sub Pokok 
Bahasan 

Tujuan Sub 
Pokok Bahasan 

Materi Pelatihan 
Metoda 

Media/ 
Alat Bantu 

Durasi (menit) 

Pengetahuan Keterampilan Sikap Teori Praktik 

Adaptasi 
Perubahan 

Iklim dan 

Penguranga

n Risiko 

Bencana 
yang Inklusi 

1. Adaptasi 
Perubahan 

Iklim dan 

Penguranga

n Risiko 

Bencana 
yang Inklusi  

1. Mengenal 
dampak 

perubahan 

iklim dan 

bencana. 

 
2. Mengenal 

upaya adaptasi 

perubahan 

iklim dan 

pengurangan 

risiko bencana 
 

3. Mengenal 

Adaptasi 

Perubahan 

Iklim dan 
Pengurangan 

Risiko Bencana 

Yang Inklusi   

•Dampak 
Adaptasi 

Perubahan 

Iklim  

Penguragan 

Risiko 
Bencana 

•Adaptasi 

Perubahan 

Iklim dan 

Pengurangan 

Risiko 
bencana  

•Adaptasi 

Perubahan 

Iklim dan 

Pengurangan 
Risiko 

Bencana Yang 

inklusi 

 
Mampu 

mengenali 

Adaptasi Peruban 

Iklim 

 
Mampu 

mengenali 

Pengurangan 

Risiko Bencana. 

 

Mendorong 
Adaptasi 

Perubahan Iklim, 

dan Pengurangan 

Risiko Bencana 

Yang Inklusi    

▪ Inklusi 
 

▪ Ceramah 
▪ Tanya 

Jawab 

▪ Diskusi 

▪ Game 

 

▪ Lembar 
Informasi 

Sub Pokok 

Bahasan  

▪ LCD 

▪ Kertas plano 
▪ White board 

▪ Spidol 

▪ Lakban 

▪ Flipchart 

▪ ATK 

 

35 
 

 

 

 

 
 

 

 

10 
 

 

 

 

 
 

 

  

2. 

Mengidentifi

kasi 
kelompok 

rentan 

 

1.Mengidentifik

asi kelompok-

kelompok 
rentan. 

 

2.Mengidentifik

asi factor 

pendorong 
kerentanan 

 

▪ Kelompok – 

Kelompok 

Rentan  
 

 

 

▪ Faktor-faktor 

pendorong 
kerentanan 

 

Mampu 

mengidentifikasi 

kelompok – 

kelompok rentan  

Mampu   

mengidentifikasi 

faktor – faktor 

pendorong 

kerentanan 

mereka 

 

Sensifita

s dan 

Inklusi 
 

 

 

 

 
 

 

▪ Ceramah 

▪ Curah 

pendapat 
▪ Tanya 

jawab 

▪ Diskusi 

 

 
 

 

▪ Lembar 

Informasi 

Sub Pokok 
Bahasan  

▪ LCD 

▪ Kertas plano 

▪ White board 

▪ Spidol 
▪ Lakban 

▪ Flipchart 

▪ ATK 

30 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

40 
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 3. 

Menggunak

an alat 

analisa 

Kapasitas 

dan 
kerentanan  

1. Peserta 

melakukan 

penggalian data 

 

2. Peserta 

Memproses dan 
menganalisa 

data 

Penggalian 

dan 

pengumpulan  

data 

Memproses 

dan 

menganalisa 

data  

 

Mampu menggali 

dan 

mengumpulkan 

data  

Mampu 

memproses dan 

menganalisa  

Cermat dan 

Kritis 

 

▪ Ceramah 

▪ Curah 

pendapat 

▪ Tanya 

jawab 

▪ Diskusi 
 

 

 

▪ Lembar 

Informasi 

Sub Pokok 

Bahasan  

▪ Gambar 

peraga 
▪ Kertas HVS 

kosong 

▪ LCD 

▪ Kertas plano 

▪ White board 
▪ Spidol 

▪ Lakban 

▪ Flipchart 

▪ ATK 

25 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

40 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

Jumlah 

 

90 

 

90 
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Pokok Bahasan II.4 Manajemen Restorasi Lingkungan (2 JP) 

Pokok 

Bahasan 

Sub Pokok 

Bahasan 

Tujuan Sub 

Pokok Bahasan 

Materi Pelatihan 
Metoda 

Media/ 

Alat Bantu 

Durasi (menit) 

Pengetahuan Keterampilan Sikap Teori Praktik 

Manajemen 

Restorasi 

Lingkungan 

1. Prinsip – 

prinsip 

Lingkungan 
Yang 

berkelanjutan  

1.Mengenali 

bagaimana 

prinsip – prinsip 
tersebut 

menjadi dasar 

dalam 

pengelolaan 

lingkungan  
 

2. Mengenali 

hambatan 

dalam 

mengintegrasika

n prinsip – 
prinsip 

• Prinsip – 

prinsip 

sebagai dasar 
dalam 

pengelolaan 

lingkungan 

yang 

berkelanjutan 
 

• Hambatan –

hambatan 

dalam 

mengintegrasi

kan prinsip – 
prinsip 

 

Mampu 

mengenali 

prinsip – prinsip 

yang menjadi 

dasar dalam 

pengelolaan 

lingkungan   

Mampu 

Mengenali 

hambatan – 

hambatan 

dalam 

mengintegrasika

n prinsip – 

prinsip   

 

Berkelanjut

an 

▪ Ceramah 

▪ Tanya Jawab 

▪ Diskusi 
 

▪ Lembar 

Informasi 

Sub Pokok 
Bahasan  

▪ LCD 

▪ Kertas 

plano 

▪ White 
board 

▪ Spidol 

▪ Lakban 

▪ Flipchart 

▪ ATK 

 

25 

 

 
 

 

 

 

 
 

20 

 

 
 

 

 

 

 

  

2. 

Pengelolaan 

lingkungan 

yang 
berkelanjutan 

berbasis 

masyarakat  

1.Mengenali 

pengelolaan 

lingkungan 

dengan 

melindungi 
sumber daya 

alam yang ada 

di sekitarnya 

 

2. Mengenali 

pengelolaan 
lingkungan 

berkelanjutan  

berbasis 

masyarakat 

 

Pengelolaan 

lingkungan 

dengan 

melindungi 

sumber daya 

alam yang ada 

di sekitarnya 

Pengelolaan 

lingkungan  

berkelanjutan 

berbasis 

masyarakat  

 

Mampu 

Mengenali 

pengelolaan 

lingkungan 

dengan 
melindungi 

sumber daya 

alam   

 

Mampu 

Mengenali 
pengelolaan 

lingkungan 

berkelanjutan 

berbasis 

masyarakat   

 

Berkelan

jutan 

 

 
 

 

 

 

 

▪ Ceramah 

▪ Curah 

pendapat 

▪ Tanya jawab 
▪ Diskusi 

 

 

 

 

▪ Lembar 

Informasi 

Sub Pokok 

Bahasan  
▪ LCD 

▪ Kertas 

plano 

▪ White 

board 

▪ Spidol 
▪ Lakban 

▪ Flipchart 

▪ ATK 

 

 

20 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

25 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
Jumlah 

 
45 

 
45 
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Pokok Bahasan II.5 Gender Adaptasi Perubahan Iklim  dan Pengurangan Risiko Bencana (3 JP) 

 

Pokok 
Bahasan 

Sub Pokok 
Bahasan 

Tujuan Sub 
Pokok Bahasan 

Materi Pelatihan 

Metoda 
Media/ 

Alat Bantu 

Durasi (menit) 

Pengetahuan 
Keterampila

n 
Sikap Teori Praktik 

Gender,  

Adaptasi 

Perubahan 

Iklim dan 

Penguranga
n Risiko 

Bencana   

1. Gender, 

Adaptasi 

Perubahan Iklim, 

dan Pengurangan 

Risiko Bencana  

1. Peserta 

memahami 

konstruksi 

gender dan 

dampaknya 
bagi perempuan 

dan laki-laki 

 

2.Ketidaksetara

an gender 

berimplikasi 
ancaman, 

kerentanan, 

kapasitas, dan 

risiko bagi  

perempuan saat  
perubahan 

iklim dan 

bencana 

•Kontruksi 

gender dan 

dampaknya 

bagi 

perempuan 
dan laki-laki 

 

•Ancaman, 

kerentanan, 

kapasitas, dan 

risiko yang 
bagi 

perempuan   

1. Mampu  

memahami 

konstruksi 

gender dan 

dampaknya 

bagi 

perempuan 

dan laki-laki 

2. Mampu 

mengidentifi
kasi 

ketidaksetar

aan gender 

berimplikasi 

ancaman, 

kerentanan 

sensitifitas 

Kesetaraan 

Keadilan  

Keberpihak

an  
 

Curah 

pendapat, 

diskusi 

kelompok, 

ceramah, 
tanya jawab 

Nonton vidio 

▪ Lembar 

Informasi 

Sub Pokok 

Bahasan  

▪ LCD 
▪ Kertas 

plano 

▪ White 

board 

▪ Spidol 

▪ Lakban 
▪ Flipchart 

▪ ATK 

 

 

20 

 

 

 
 

 

 

 

20 

 

 

 
 

 

 

 

       

 

2.Mengidentifikas

i kerentanan 
yang berbeda 

antara 

perempuan dan 

laki-laki dalam 

perubahan iklim 
dan bencana   

1.Mengidentifik

asi kerentanan 

yang berbeda 

antara 
perempuan dan 

laki-laki dalam 

perubahan 

iklim dan 

bencana  
2.Mengidentifik

asi peran 

gender dan 

hubungan 

kekuasaan, 

akses dan 

 

kerentanan 

yang berbeda 

antara 

perempuan 

dan laki-laki 

dalam 

perubahan 

iklim dan 

bencana 

Peran gender, 

hubungan 

kekuasaan, 
akses dan 

• Mampu  

mengidentifi

kasi 

kerentanan 
yang 

berbeda 

antara 

perempuan 

dan laki-laki 
dalam 

perubahan 

iklim dan 

bencana  

• Mampu 

mengidentifi
kasi peran 

 

Sensitifit

as 

Kesetara
an  

Keadilan  

Keberpih

akan  

 
 

 

 

 

 

 

Curah 

pendapat, 

diskusi 
kelompok, 

ceramah, 

bermain 

peran, tanya 

jawab 
Nonton vidio 

 

▪ Lembar 

Informasi 

Sub Pokok 
Bahasan  

▪ LCD 

▪ Kertas 

plano 

▪ White 
board 

▪ Spidol 

▪ Lakban 

▪ Flipchart 

▪ ATK 

 

 

10 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

35 
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Pokok 

Bahasan 

Sub Pokok 

Bahasan 

Tujuan Sub 

Pokok Bahasan 

Materi Pelatihan 

Metoda 
Media/ 

Alat Bantu 

Durasi (menit) 

Pengetahuan 
Keterampila

n 
Sikap Teori Praktik 

kontrol atas 

sumber daya 

kontrol atas 

sumber daya   

gender dan 

hubungan 

kekuasaan, 

akses dan 

kontrol atas 
sumber daya 

 

 3. Untuk 

mengidentifikasi 

kontribusi 

perempuan 

dalam adaptasi 
perubahan iklim 

dan pengurangan 

risiko bencana 

1.Memetakan 

keterlibatan 

dan peran 

perempuan  

 
2.Mengidentifik

asi bentuk – 

bentuk 

kontribusi 

perempuan 

dalam adaptasi 
perubahan 

iklim dan 

pengurangan 

risiko bencana 

Keterlibatan 

dan peran 

perempuan  

 

Bentuk – 
bentuk 

kontribusi 

perempuan 

dalam adaptasi 

perubahan 

iklim dan 
pengurangan 

risiko bencana 

Mampu 

memetakan 

keterlibatan 

dan peran 

perempuan  
 

Mampu 

mengidentifi

kasi bentuk 

– bentuk 

kontribusi 
perempuan 

dalam 

adaptasi 

perubahan 

iklim dan 
penguranga

n risiko 

bencan 

Sensitifitas 

Kesetaraa

n 

Keadilan 

keberpiha
kan 

 

Curah 

pendapat, 

diskusi 

kelompok, 

ceramah, 
bermain 

peran, tanya 

jawab 

Nonton vidio 

▪ Lembar 

Informasi 

Sub Pokok 

Bahasan  

▪ LCD 
▪ Kertas 

plano 

▪ White 

board 

▪ Spidol 

▪ Lakban 
▪ Flipchart 

▪ ATK 

 

 

10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

35 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Jumlah 

 

45 

 

90 
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Pokok Bahasan II.6 Advokasi (3 JP) 

 

Pokok 

Bahasan 

Sub Pokok 

Bahasan 

Tujuan Sub 

Pokok Bahasan 

Materi Pelatihan 

Metoda 
Media/ 

Alat Bantu 

Durasi (menit) 

Pengetahuan 
Keterampila

n 
Sikap Teori Praktik 

Advokasi 1. Advokasi dan 

tujuan advokasi  

1. Memetakan 

isu – isu atau 

kesenjangan 
pembangunan 

di desa  

 

2. Menetukan 

tujuan- tujuan 
advokasi  yang 

hendak dicapai 

 

• Isu – isu 

pembangunan 

di desa   
 

•Tujuan – 

tujuan 

advokasi 

 

Mampu 

memetakan 

isu – isu 
atau 

kesenjangan 

pembangun

an  

Mampu 
menentukan 

tujuan – 

tujuan 

advokasi  

Responsif ▪ Presentasi 

▪ Curah 

pendapat 
▪ Tanya jawab 

▪ Diskusi 

 

 

  

20 

 
 

 

 

 

 
 

 

45 

 
 

 

 

 

 
 

 2. Pesan dan 

strategi advokasi  

 

1.Mengidentifik

asi pesan – 

pesan advokasi 
untuk 

mengatasi 

persoalan yang 

dihadapi warga  

 
2.Mengidentifik

asi strategi dan 

pedekatan 

advokasi 

Pesan-pesan 

advokasi   

Strategi dan 
pendekatan 

advokasi  

 

Mampu 

mengidentifi

kasi pesan – 
pesan 

advokasi  

Mampu 

mengidentifi

kasi strategi 
dan 

pendekatan 

advokasi 

 

Responsi

f dan 

Strategis 
 

 

 

 

 
 

 

▪ Presentasi  

▪ Curah 
pendapat 

▪ Tanya jawab 

▪ Diskusi 

 

 
 

 

▪ Lembar 

Informasi 
Sub Pokok 

Bahasan  

▪ LCD 

▪ Kertas 

plano 
▪ White 

board 

▪ Spidol 

▪ Lakban 

▪ Flipchart 

▪ ATK 
 

 

25 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

45 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

Jumlah 

 

45 

 

90 
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Pokok Bahasan III.1 Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) (2 JP) 

 

Pokok 

Bahasan 

Sub Pokok 

Bahasan 

Tujuan Sub 

Pokok Bahasan 

Materi Pelatihan 

Metoda 
Media/ 

Alat Bantu 

Durasi (menit) 

Pengetahuan 
Keterampila

n 
Sikap Teori Praktik 

Penyusunan 

Rencana 

Tindak 
Lanjut 

Penyusunan 

Rencana Tindak 

Lanjut 

Dapat 

menyusun 

rencana kerja 
tindak lanjut 

pelatihan 

Mampu 

mengetahui 

cara 
penyusunan 

rencana kerja 

tindak lanjut 

pelatihan 

Mampu 

menyusun 

rencana 
kerja tindak 

lanjut 

pelatihan 

Teliti, 

cermat dan 

benar 

Ceramah, 

Tanya Jawab, 

Penugasan, 

Presentasi 

Lembar RTL 45 45 

  

Jumlah 

45 45 

 

 

Pokok Bahasan III.2 Evaluasi Pelatihan (1 JP) 

 

Pokok 

Bahasan 

Sub Pokok 

Bahasan 

Tujuan Sub 

Pokok Bahasan 

Materi Pelatihan 

Metoda 
Media/ 

Alat Bantu 

Durasi (menit) 

Pengetahuan 
Keterampila

n 
Sikap Teori Praktik 

Evaluasi  
Program 

pelatihan 

Evaluasi Program 
pelatihan 

Dapat 
melakukan 

Evaluasi 

penyelenggaraa

n  Program 

Dapat 

memahami 

tujuan 

evaluasi 

penyelenggara

an pelatihan  

Dapat 
melakukan 

evaluasi 

terhadap 

penyelengga

raan 

pelatihan 

Teliti, 
cermat dan 

benar 

Ceramah, 
Tanya Jawab, 

Penugasan 

Lembar 
Evaluasi 

Proses 

Pelatihan 

 45 

  

Jumlah 

 

 

 

45 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

I. KELOMPOK DASAR 

 

POKOK BAHASAN I.1  

Judul pokok bahasan  : Pengantar Pelatihan dan Membangun Suasana  

Tujuan Pokok bahasan : Setelah mengikuti pembelajaran peserta mampu   

1. Peserta mengetahui latar belakang dan tujuan 

pelatihan  
2. Peserta dapat saling mengenal satu sama lain  

3. Peserta mengetahui aturan dan kesepatan 

kelas selama pelatihan  

4. Peserta merumuskan harapan dan 

kekhawatiran  

5. Mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman 
peserta 

Metode : Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 

Sarana dan Media : Kertas plano, spidol, kertas HVS, White board/Papan 

Tulis, LCD, Laptop, Lembar Informasi, Lembar Kerja, 

Lembar Penilaian 

 

Waktu : 1 JP (45 menit) 

 

Langkah – Langkah Pembelajaran : 

Sub Pokok Bahasan  I.1.1 : Pembukaan  Dan  Pengantar  Pelatihan  

1. Pelatih  membuka sesi awal  serta mengucapkan selamat datang pada semua peserta 

pelatihan, serta memperkenalkan diri  

2. Pelatih memberikan penjelasan secara  umum tentang asal dan jumlah  peserta yang 

menghadiri pelatihan, serta berharap semua dapat mengikuti pelatihan dengan santai 

dan serius  

3. Pelatih  menjelaskan lebih lanjut tentang latar belakang kegiatan pelatihan 

dilaksanakan, tujuan,  maksud pelatihan 

4. Kemudian pelatih melanjutkan bahwa pelatihan ini sangat penting dilakukan agar kita 

semua memahami bahwa perubahan iklim, bencana, dan degradasi lingkungan sangat 

mempengaruhi kehidupan manusia dan memberikan dampak pada setiap sektor 

pembangunan 

5. Perubahan iklim dan bencana bukan hanya persoalan perorangan tetapi juga ini 

menyangkut tanggung jawab semua orang,  oleh karenanya harus ada cara – cara tepat 

untuk mencegahnya atau meminimal dampaknya bagi kita semua.   

6. Pelatihan ini akan mengantarkan pemahaman awal tentang perubahan iklim, 

bencana, dan degradasi lingkungan   yang bisa diakibatkan oleh alam atau aktifitas 

manusia  

7. Pelatih  mengakhiri sesi dan memberikan waktu kepada  peserta untuk bertanya 

terkait penjelasan sebelumnya. 
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Sub Pokok Bahasan I.1.2 : Perkenalan Peserta  

1. Pelatih mempersilahkan semua peserta untuk  berdiri dan membuat lingkaran  

2. Peserta dibagi dalam 3 – 4 kelompok , setiap kelompok terdiri beberapa orang (tergantung 

dari jumlah peserta), setelah mereka berada dalam beberapa kelompok mintalah setiap 

orang untuk mencari 1 orang teman yang akan diajak berkenalan. 

3. Setiap peserta  memperkenalkan diri mereka dengan pasangannya masing, posisinya, 

menceritakan  pengalaman baik selama menjadi pendamping  

4. Setelah itu mintalah beberapa orang relawan untuk memperkenalkan pasangannya, 

serta menceritakan apa yang telah didengarnya dari pasanganya tersebut. 

5. Setelah 4 – 5 orang relawan bersedia menyampaikan secara aklamasi hasil perkenalan 

mereka, selanjutnya minta kembali peserta untuk memilih pasangan berikutnya (tidak 

boleh orang yang sama) seperti di awal memperkenalkan namanya dan posisi serta 

berbagi cerita tentang pengalaman yang kurang menyenangkan selama menjadi 

pendamping (yang sebelumnya adalah pengalaman baik) 

6. Minta kembali beberapa orang peserta yang berbeda untuk menjadi relawan dan 

menyampaikan apa yang telah didengarkan dari pasangan sebelumnya.  

7. Pelatihmenyampaikan sesi ini sangat berguna bagi kita semua karena setiap orang 

punya pengalaman yang berbeda dalam bekerja dengan masyarakat, dan itu menjadi 

bekal kita dalam mendampingi masyarakat selama ini.  

8. Jika ingin menggunakan cara perkenalan yang lainnya maka Pelatih  dapat 

mengembangkan cara  lainnya yang dirasa menarik lainnya, Pelatihmembagi kertas 

metaplan kepada masing – masing peserta, dan meminta peserta untuk menggambarkan 

sesuatu yang punya makna buat dirinya selanjutnya peserta harus mengingat gambar 

yang mereka buat masing – masing. Setelah semua peserta selesai menggambar 

Pelatihmeminta mereka untuk mengumpulkannya. 

9. Berikutnya kembali Pelatihmembagi kertas metaplan kepada masing – masing peserta, 

dan meminta mereka untuk menuliskan angka di kertas tersebut, Pelatihakan menunjuk 

masing – masing peserta dan setiap yang ditunjuk harus menyebutkan nomornya dan 

kemudian menuliskannya di kertas, begitu seterusnya sampai semua peserta 

mendapatkan masing – masing 1 nomor buatnya. Setelah semua menuliskan nomor di 

kertas metaplan, Pelatihkembali meminta peserta untuk mengumpulkan kertasnya 

10. Setelah semua dikumpulkan Pelatihmembagikan kertas ke tiga, meminta setiap peserta 

menuliskan abjad A, B, hingga Z dan setiap peserta harus menuliskan di kertas masing-

masing, jika sudah selesai diminta mengumpulkannya.  Setelah semua terkumpul 

berikutnya, Pelatihmembagikan kertas yang bergambar secara acak kepada masing-

masing peserta, setiap orang tidak boleh mendapatkan kertasnya sendiiri jika ada yang 

mendapatkan kertas yang digambarnya sendiri maka Pelatihharus segera 

menggantikannya dengan kertas lain dari peserta lain. Minta mereka mencari pemiliki 

dari kertas yang telah digambar hingga ketemua, setelah bertemu minta mereka saling 

berkenalan dengan menyebutkan nama, asalnya, posisinya apa. Mereka diminta saling 

berbagi apa arti atau makna dari gambar yang mereka buat.  
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11. Pelatihmeminta beberapa orang relawan untuk memperkenalkan temannya dan 

menceritakan apa yang telah disampaikankan oleh temannya pada saat berkenalan tadi. 

Selanjutnya yang memperkenalkan temannya, harus diperkenalkan oleh peserta lain 

yang mendapatkan kertas yang telah digambarnya begitu seterusnya.  Setelah 5 hingga 

6 orang relawan menyampaikan dan memperkenalkan temannya berikutnya dilanjutkan 

dengan membagikan kertas yang sudah dituliskan nomor secara acak, sama seperti awal 

setiap peserta tidak boleh menerima nomornya sendiri. Setiap peserta yang menerima 

nomor, misalnya si A mendapatkan nomor 5 maka A harus mencari pemiliki nomor A 

dan berkenalan serta mendiskusikan 2 hal yang menjadi kekhawatirannya tentang 

kasus –kasus pelecehan, kekerasan dan pelecehan seksual. Minta juga 5 – 6 orang 

relawan untuk memperkenalkan pemiliki nomor yang ada padanya, begitu seterusnya 

sama seperti sebelumnya. 

 

Sub Pokok Bahasan  I.1.3 : Menyusun Aturan Kelas  

1. PelatihMenejalaskan kepada peserta tentang tujuan sesi ini  

2. Selanjutnya pelatih membagi metaplan kepada setiap peserta, serta  meminta setiap 

peserta menuliskan  usulan terkait aturan apa yang penting dibuat agar pelatihan 

berjalan tertib  

3. Pelatih memberikan waktu sekitar 5 menit kepada peserta  

4. Pelatih mempersilahkan Peserta untuk  menyampaikan  aturan kelas yang menurut 

mereka penting untuk dibuat 

5. Pelatih mencatat setiap usulan yang disampaikan oleh peserta dan memastikan bahwa 

setiap orang sebaiknya mematuhi apa – apa yang telah ditetapkan bersama 

6. Pelatih menanyakan kepada peserta bagaimana dengan ketua kelas apakah sebaiknya 

juga ditetapkan agar selama beberapa hari ke depan peserta juga terlibat untuk 

mendukung pelatihan ini berjalan dengan baik  

7. Pelatih menjelaskan tugas dan peran ketua kelas kepada peserta, dan meminta usulan 

nama dari peserta serta kesediaan salah seorang peserta yang telah ditunjuk oleh peserta 

lainnya 

8. Pelatih membacakan usulan aturan kelas yang sudah di rangkum, serta mengingatkan 

kembali nama ketua kelas yang telah dipilih serta tugas dan perannya 

9. Pelatih mempersilahkan perserta jika ada yang ingin ditambahkan atau diklarifikasi 

10. Pelatih mengucapkan terima kasih atas kontribusi peserta pada sesi ini  

 

Sub Pokok Bahasan I.1.4 : Merumuskan Harapan  Dan  Kekhawatiran  

Tujuan umum : Peserta menentukan hal – hal yang menjadi harapan dan 

kekhawatiran selama mengikuti proses pelatihan  

Tujuan Khusus : 1. Mampu merumuskan harapan  

2. Mengembangkan Strategi yang dapat dilakukan 

untuk meminimalisir kekhawatiran  
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Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Rumusan harapan – harapan selama mengikuti  

pelatihan   

• Strategi untuk meminimalisir kekhawatiran  

Ketrampilan  

• Mampu merumuskan harapan – harapan  

• Mampu menentukan strategi untuk meminimalisir 

kekhawatiran guna dapat mencapai tujuan 

pelatihan  

Sikap Kerja 

Cermat, dan bertangung jawab 
 

 

1. Pelatih menjelaskan bahwa para peserta mungkin sudah banyak yang pernah 

mengikuti pelatihan – pelatihan sebelumnya dan punya pengalaman yang beragam. 

Dalam setiap kegiatan pelatihan yang dilaksanakan juga pasti ada tujuan yang ingin 

dicapai dan bisa dibagikan kepada teman – teman lain yang tidak berkesempatan 

hadir. 

2. Pada sesi ini peserta diharapkan dapat menyampaikan yang menjadi harapan dan 

kekhawatiran masing – masing  

3. Pelatihmembagi setiap peserta masing – masing 2 lembar kertas metaplan yang 

berbeda warnanya misalnya kertas berwarna  biru dan kuning  

4. Minta peserta untuk menuliskan di kertas berwarna biru harapan kira – kira yang 

ingin didapat oleh peserta selama 2 hari pelatihan, dan lembaran berwarna kuning 

peserta diharapkan menulis kekhawatiran dari peserta selama 2 hari mengikuti 

pelatihan ini 

5. Pelatihmenyediakan waktu 5 menit untuk menuliskan dan persilahkan mereka untuk 

menempelkan pada papan yang telah disediakan  

6. Minta salah seorang relawan untuk membacakan semua kertas yang sudah ditulis. 

Harapan dan kekhawatiran akan dilihat kembali pada hari terakhir apakah pelatihan 

ini sudah memenuhi apa yang menjadi target pelatihan baik oleh peserta maupun 

Pelatih 

7. Pelatihmerangkumkan apa yang telah ditulis oleh semua peserta dan menyampaikan 

bahwa pada hari 2 atau hari terakhir pelatihan setiap peserta akan diminta melihat 

kembali apakah harapan tersebut tercapai, ataukah kekhawatiran terjadi atau tidak  

8. Pelatihmenanyakan kepada peserta apakah ada pertanyaan atau tidak untuk sesi ini 

 

Sub Pokok bahasan I.1.5 : Pre – Test 

1. Pada sesi akhir untuk sub pokok bahasan ini, Pelatihmemberikan kepada    peserta 

lembaran pertanyaan Pre-test serta menjelaskan tujuan dari sesi ini  

2. Pelatih menyampaikan agar  peserta membaca  lembaran pre – test terlebih dahulu  

dan menjawab pertanyaan – pertanyaan yang ada di dalamnya 

3. Waktu yang disediakan sekitar 10 menit untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut  
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4. Pelatih mempersilahkan peserta yang sudah selesai menjawab soal pre test untuk 

kembali mengumpulkan lembaran jawabannya 

5. Tutup sesi dan sekali lagi menekankan bahwa peran aktif peserta sangat diharapakan  

pelatihan  

 

 

 

LEMBAR INFORMASI  

POKOK BAHASAN I.1. PENGANTAR PELATIHAN DAN MEMBANGUN SUASANA 

Untuk membangun resiliensi masyarakat dimulai dan diakhiri di dalam masyarakat, 

tujuaannya  agar  masyarakat menjadi tangguh untuk  mengentaskan kemiskinan, oleh 

karenanya pendekatan partisipatif sangat penting dalam memfasilitasi penerapan Adaptasi 

Perubahan Iklim, Pengurangan Risiko Bencana dan  Manajemen Restorasi Lingkungan  yang 

terpadu dalam masyarakat. Ada beberapa elemen kunci yang harus diterapkan agar tujuan 

dari PRT mendapatkan dampak yang luas. 

SUB POKOK BAHASAN I.1.1 : PEMBUKAAN DAN PENGANTAR PELATIHAN 

Tujuan umum : Mengetahui Latar belakang, tujuan, dan manfaat 

pelatihan serta proses pelatihan yang akan dilaksanakan 

Tujuan Khusus : 1. Mengidentifikasi kaitan latar belakanga dan tujuan 

pelatihan dengan kerja – kerja pendampingan 

2. Mengidentikasi peran – peran pendamping dalam 
memastikan isu – isu PRT dalam perencanaan 

pembangunan desa  

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Pemahaman tentang Pengelolaan Risiko Terpadu 

yang responsif gender  

• PRT dalam sistem perencanaan pembangunan  

Ketrampilan  

• Mampu mengenali PRT yang responsif gender 

dalam praktik pembangunan  

 
Sikap Kerja 

Harus Cermat  

 

 

Untuk mengelola risiko bencana secara efektif, intervensi pengurangan risiko harus 

menyasar pada skala waktu dan skala geografis. Perubahan iklim penting menjadi aspek 

kajian risiko untuk jangka pendek (prakiraan cuaca), jangka menengah (prediksi musim), 

dan jangka panjang (perubahan iklim) yang akan berdampak pada jenis, frekuensi, 

intensitas, dan prediksi risiko 
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Integrasi API dan Manajemen Restorasi Lingkungan dalam PRB 

 

 

 

Ketiga pendekatan tersebut saling terkait erat Perubahan iklim , pengurangan risiko bencana 

dan manajemen restorasi lingkungan. Kejadian cuaca yang lebih ekstrem di masa depan 

cenderung meningkatkan jumlah dan skala bencana ini dibuktikan dari banyaknya bencana 

yang menimpa Indonesia, sementara pada saat yang sama, metode dan alat pengurangan 

risiko bencana yang ada berupaya agar agar dapat beradaptasi  terhadap perubahan iklim. 

Menurut BNPB tren kejadian bencana 10 tahun terakhir  

1. Banjir  

2. Tanah longsor 

3. Gelombang pasang / abrasi 

4. Puting beliung  

5. Kekeringan  

6. Kebakaran hutan dan lahan  

7. Gempa bumi 

8. Tsunami  

9. Gempat bumi dan tsunami (bersamaan terjadinya) 

10. Letusan gunung apa  

Banyak pihak yang  memperhatikan ketiga isu ini karena sangat berpengaruh bagi 

kelangsungan hidup manusia, oleh karenanya  banyak  upaya  yang berkesinambungan 

dilakukan baik  pada tingkat masyarakat dan negara dalam mengintegrasikan pendekatan  

PRT.  Dalam kegiatan pembangunan  misalnya diawali dengan melakukan  aksi mitigasi skala 

kecil atau small scale mitigation. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan Adaptasi 

Perubahan Iklim (API), Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Manajemen Ekosistem dan 

Restorasi.  Dilapangan masyarakat membuat suatu  rencana yang disebut Rencana Aksi 

Skala Kecil (Small Scale Mitigation Plan) , diawali dengan membuat rencana aksi  masyarakat 

(RAM) setelah terlebih dahulu melakukan kajian resiko di desa. Melalui RAM, selain 

mengetahui potensi resiko bencana di wilayah mereka, warga juga menganl potensi/aset  

yang mereka miliki. Misalnya aset sumber daya alam seperti air, lahan dan sumber daya 

PRB 

API 

 Konsep Pengelolaan Risiko Terpadu  
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manusia serta aset sosial seperti gotong royong. Sementara potensi bencana antara alam di 

desa antara lain: tanah longsor, angin kencang dan anging puting beliung, kekeringan, 

banjir, hama, penyakit, dan lain sebagainya  Dengan  mengenal potensinya, mereka bisa 

menentukan bentuk aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dikenal 

dengan sebutan Rencana Mitigasi Skala Kecil (Small Scale Mitigation Plan-SSMP). 

Apa pentingnya kita memahami  Pengelolaan Risiko Terpadu baik di tingkat masyarakat 

ataupun fasilitator / pendamping yang memfasilitasi proses – proses perencanaan? 

Masyarakat adalah kelompok terdepan yang setiap hari melakukan banyak kegiatan guna 

pemenuhan kebutuhan hidup mereka, mulai dari pertanian, perkebunan, kehutanan, 

kelautan, pembangunan infra struktur penunjang perekonomian atau transportasi yang 

kadang baik sengaja dan tidak sengaja dalam aktifitas tersebut merusak lingkungan 

sekitarnya. Sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat yang bekerja dengan masyarakat 

dimana saat ini isu – isu perubahan iklim, bencana, dan kerusakan lingkungan sangat 

dirasakan namun karena kita tidak memiliki pemahaman sering terkesan semua itu hal yang 

biasa terjadi. 

Bagi para petani  yang tinggal di desa mereka sering kali saat ini mengalami  gagal panen, 

yang disebabkan  kekeringan ataupun banjir. Perubahan iklim yang memicu kejadian 

tersebut, petani mengalami kerugian besar dan tentunya banyak diantara para petani seperti 

di Indonesia tidak siap menghadapi persoalan – persoalan seperti ini. Inisiatif – inisiatif baru 

perlu dikembangkan untuk membantu para petani mampu merespon perubahan yang terjadi 

misalnya mulai mengidentifikasi pendekatan asuransi yang efektif bagi para petani sehingga 

mereka dapat segera pulih. 

 

 

 

 

 

 

No Tautan Isi / konten 

1 Gunakan tautan TIDAK langsung 

berikut dengan gawai Anda. 
https://bnpb.cloud/dibi/ 

Isi : Data Informasi Bencana Indonesia  

• url (tahun 2019). Pencarian teratas 

November  2019  Diperoleh dari  

• https://bnpb.cloud/dibi/ 

•  

 Atau gunakan QR code reader/scanner 
pada gawai Anda untuk  tautan 

langsung dari QR code berikut 

. 

 

•  

 

Rujukan belajar : 

carilah URL dengan kata kunci buku pedoman teknis perubahan iklim  

 

 

 

 

 

 

https://bnpb.cloud/dibi/
https://bnpb.cloud/dibi/
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Sub Pokok Bahasan I.1.2 : Perkenalan Peserta Pelatihan 

Tujuan umum : Mengenal latar belakang dan pengalaman para peserta 

pelatihan   

Tujuan Khusus : 1. Peserta dapat saling berkenalan dan berkomunikasi 
2. Dapat berbagi penggalaman yang berbeda sehingga 

akan  memperkaya kerja – kerja pengembangan  

masyarakat  

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Saling mengenal diantara peserta   

• Mendapatkan pengalaman yang berbeda yang akan 

memperkaya kerja – kerja pengembangan 

masyarakat  
Ketrampilan  

• Mampu membangun jejaring diantara sesama 

peserta  

• Bertukar ide / gagasan dalam  kerja – kerja 

pemberdayaan  

Sikap Kerja 

Harus Cermat  

 

 

Dalam setiap proses pelatihan  yang diikuti oleh peserta yang berasal dari berbagai latar 

belakang  pendidikan, pengalaman  atau daerah yang berbeda, maka agar situasi dapat 

menjadi cair dengan cepat adalah dengan melakukan sesi perkenalan di awal  pelatihan 

dengan proses yang menarik. Ada berbagai macam cara agar suasana yang ada dapat lebih 

fun dan menyenangkan. Banyak cara untuk mengantarkan peserta saling mengenal 

misalnya seperti yang disebutkan diatas atau dapat juga dirancang melalui permainan 

tujuan semua metode yang dipakai hampir sama antara lain : 

1. Agar antara  peserta satu dengan yang lain saling mengenal dengan waktu yang relatif 

singkat  dan menyenangkan 

2. Agar masing – masing peserta dapat mengenal pengalaman dan keunikan peserta lain 

3. Agar proses pelatihan yang akan berjalan dapat menjadi cair dan lancar, karena 

setiap orang dapat berkomunikasi dengan sesamanya  

4. Agar tercipta ikatan dan keakraban  antar peserta pelatihan 

Pelatihdapat menemukan ide yang kreatif dan unik untuk memfasilitasi proses ini, karena 

tidak jarang dengan proses yang baik para peserta dengan cepat akan beradaptasi satu 

dengan yang lainnya. carilah game pelatihan yang mudah dan dapat langsung diikuti 

serentak oleh seluruh peserta. 

Contoh permainan perkenalan yang dapat dipraktikan selain yang telah disampaikan diawal  

Langkah – langkah  

1. Buatlah kalimat pendek yang berhubungan dengan materi pelajaran yang akan 

diberikan , misalnya Membangun kemandirian. Kalimat yang dibuat sebanyak 
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setengah dari jumlah peserta, kalau peserta 20 orang, harus disediakan 10 

kalimat. 

2. Pecahlah kalimat tersebut ke dalam dua bagian dan ditulis di kertas, satu kertas 

berisi kalimat “Membangun” dan satu kertas berisi kata “Kemandirian”. 

3. Gulunglah kedua kertas yang berisi tulisan tadi. 

4. Bagikan kertas – kertas tergulung yang sudah disiapkan sebanyak jumlah peserta 

(apabila peserta ganjil, satu orang berpasangan dengan fasilitator) 

5. Minta peserta untuk membuka gulungan kertas masing – masing dan membaca 

isinya yaitu sepotong kalimat yang belum lengkap. 

6. Minta peserta untuk mencari pasangannya masing – masing agar kalimat itu 

menjadi lengkap. 

7. Minta setiap pasangan berkenalan dan mendiskusikan arti kalimat tersebut. 

8. Minta peserta berkumpul lagi dan meminta setiap pasangan memperkenalkan 

pasangannya dan menyampaikan arti kalimat kepada peserta yang lain. 

Tentunya banyak ide-ide lain yang dapat disiapkan untuk memfasilitasi proses perkenalan 

antar peserta, dan membuat proses belajar berjalan dengan baik manakala setiap peserta 

dapat membaur satu sama lainnya.  

 

Sub Pokok Bahasan I.1.3 : Menyusun Kontrak Belajar 

Tujuan umum : Membangun kesepakatan diantara para peserta terkait 

waktu belajar dan peraturan kelas yang harus dipatuhi 
warga belajar 

Tujuan Khusus : 1. Membangun kesepakatan waktu belajar yang 

disetujui bersama 

2. Membangun aturan – aturan belajar selama 

peroses pelatihan dimana setiap peserta harus 

menaati norma – norma tersebut 

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Kesepakatan  waktu belajar yang disetujui oleh 
semua peserta  

• Aturan – aturan belajar selama mengikuti proses  

pelatihan  

Ketrampilan  

• Mampu mematuhi waktu belajar  

• Mematuhi aturan – aturan belajar selama  

pelatihan  

Sikap Kerja 

Harus bertanggung jawab  
 

 

Dalam kegiatan pelatihan kerja sama antara para peserta dan Pelatihsangat dibutuhkan dan 

ini menjadi poin penting dalam sebuah pelaksanaan pelatihan. Untuk itu kontrak belajar dan 

peraturan pelatihan dibuat untuk mendorong kedisiplinan setiap orang dan ini harus dibuat 

secara partisipatif. Seandainya ditentukan oleh Pelatihsaja tentunya peserta tidak akan 

merasa bahwa ini dibuat untuk kepentingan bersama. Oleh karenanya diharapkan setiap 
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peserta akan selalu mengingat dengan kontrak belajar dan peraturan pelatihan yang 

dirancang berdasarkan kesepakatan bersama. 

Meski kontrak belajar sudah dibuat sedemikian rupa namun terkadang diantara peserta 

masih ada yang tidak mematuhinya, misalnya dalam ketentuan waktu belajar masih ada 

yang suka telat masuk ke kelas sehingga perlu diingatkan kembali sebelum istirahat.  

Contoh Kontrak Belajar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk melancarkan proses pelatihan Pelatihdapat menanyakan kepada peserta bagaimana 

dengan ketua kelas, apakah penting ditunjuk salah seorang dari peserta? Jika semua peserta 

sepakat maka dapat dipilih secara aklamasi siapa yang akan menjadi ketua kelas. 

Tugasnya antara lain : 

1. Membantu Pelatihuntuk mengatur kelas, misalnya tugas dan kehadiran peserta di 

dalam ruangan 

2. Memastikan kegiatan dimulai dan diakhiri dengan tepat waktu  

3. Membantu memastikan semua peserta menandatangani daftar hadir 

4. Mengingatkan peserta beberapa pengumuman terkait pelatihan pada sesi awal dan 

akhir pelatihan 

5. Membantu Pelatihdalam urusan pendistribusian materi  

6. Dan lain sebagainya sesuai dengan kesepakatan kelas  

 

 

Sub Pokok Bahasan I.1.4 : Merumuskan Harapan Dan Kekhawatiran 

 

Kontrak Belajar  

1. Setiap pagi masuk tepat waktu yakni pukul 08.00 hingga pukul 17.00 

2. Dalam setiap hari akan ada waktu istirahat pada siang pukul 12.00 hingga 

pukul 13.00 dan istirahat yang kedua pada pukul 15.30 – 16.00 

3. Jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain diharapkan 

mendengarkan  

4. Menghargai pendapat peserta lain  

5. Jika ada yang peserta yang sakit mohon disampaikan kepada Pelatihatau 

ketua kelas  

6. Ketua kelas harus memastikan peserta hadir di ruangan minimal 5 menit 

sebelum kegiatan pelatihan di mulai. 

7. Menentukan tim review pelajara pada setiap hari  

8. .............................................................. 

9. .......................................................................................... 

10. Dan lain sebagainya (silahkan diisi berdasarkan kesepakatan peserta) 
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Merumuskan harapan dan kekhawatiran ini akan sangat membantu para  peserta untuk 

mewujudkan harapannya dan mengakomodir kekhawatiran peserta selama pelatihan 

berlangsung agar proses partisipasi dari peserta didapatkan selama proses pelatihan 

berlangsung. 

Tentunya bagi setiap peserta punya keinginan tersendiri pengetahuan dan ketrampilan baru 

apa yang ingin mereka dapatkan selama mengikuti pelatihan. Untuk tema tertentu yang 

belum pernah di ketahui atau dipelajari pada pelatihan – pelatihan sebelumnya tentunya 

akan menambah wawasan baru bagi setiap orang yang datang. Meingat bahwa pelatihan 

membutuhkan waktu dan fokus pada apa yang disampaikan baik oleh Pelatihmaupun 

narasumber, membutuhkan konsentrasi yang cukup baik agar dapat mendapatkan pesan – 

pesan kunci selama di pelatihan.  Harapan mengikuti pelatihan tentunya beragam ataupun 

berbeda dari tiap orang misalnya ; 

1. Ingin mengetahui bagaimana materi-materi yang akan disampaikan selama pelatihan  

2. Mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan  

3. Ingin mendengarkan pengalaman dari peserta lain  

4. Mendapatkan praktik – praktik singkat yang dapat diterapkan dalam pekerjaan 

dengan masyarakat 

5. Membangun jaringan  

6. Teori dan praktik dapat dipadukan di lapangan  

7. Memperkaya strategi dan pendekatan program pembangunan 

8. Dan sebagainya 

Disamping itu juga setiap peserta punya kekhawatiran yang juga berbeda misalnya  

1. Banyak waktu  yang akan diterpakai untuk diskusi  

2. Materinya akan membosankan dan melelahkan  

3. Materinya terlalu berat untuk diserap atau diterima 

4. Tidak mampu mengikuti semuanya 

5. Materinya sesuatu yang baru didengar 

6. Jam – jam siang akan membosankan karena terlalu lama diskusi 

7. Tidak mampu diterapkan di lapangan  

8. Dan sebagainya 

Tantangannya dalam kekhawatiran ini Pelatihharus menemukan ide dan cara agar apa yang 

menjadi kekhawatiran para peserta tidak terjadi, sehingga ada upaya antisipasi yang dapat 

dirancang lebih awal agar para peserta dapat senang mengikuti pelatihan ini.  

 

Sub Pokok Bahasan I.1.5 : Pre – Test 

Tujuan umum : Mengukur sejauh mana pengetahuan dan ketrampilan 

yang dimiliki oleh peserta   

Tujuan Khusus : 1. Untuk mengetahui materi – materi apa yang sudah 

dan belum dikuasai oleh peserta 
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2. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta  

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Mengidentifikasi  materi – materi yang sudah dan 

belum dikuasai peserta  

• Pengetahuan baru yang dibutuhkan peserta untuk 

mengembangkan kapasitas mereka  

Ketrampilan  

• Mampu mengidentifikasi materi – materi yang 

sudah dan belum dikuasai peserta  

• Mampu menggali pengetahuan baru yang 

dibutuhkan peserta untuk mengembangkan 
kapasitas mereka  

Sikap Kerja 

Cermat dan berpikir kritis  

 

 

Sebagai seorang Pelatih dalam memfasilitasi pelatihan  perlu semaksimal mungkin untuk 

melakukan berbagi  pengetahuan dan pengalaman kepada para peserta pelatihan.  Disain 

pelatihan perlu dibuat secermat mungkin oleh Pelatihyang disesuaikan dengan tujuan 

pelatihan yang dilaksanakan. Salah satu hal penting yang harus didisain dari awal yakni 

mengembangkan pertanyaan – pertanyaan pre – test yang tujuaanya adalah  untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan peserta dimana hasil pre test akan di bandingkan dengan 

hasil post test. 

 

Pre test dikembangkan bagi para peserta pelatihan  dengan maksud untuk mengetahui 

apakah ada diantara peserta yang sudah mengetahui atau menguasai  materi-materi  yang 

akan disampaikan pada tiap pokok bahasan atau sub pokok bahasan. Pre test juga bisa di 

artikan sebagai kegiatan menguji tingkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang akan 

disampaikan, kegiatan pre test selalunnya dilakukan sebelum kegiatan pelatihan dimulai 

pada awal sesi. Adapun manfaat dari diadakannya pre test antara lain  

1. Untuk mengetahui dan mengukur kemampuan awal peserta mengenai pelajaran yang 

disampaikan 

2. Dengan mengetahui kemampuan awal peserta ini, Pelatihakan dapat menentukan 

teknik dan metode pelatihan yang akan digunakan. 

3. Pre test dapat membantu Pelatih dalam menentukan tingkat keberhasilan peserta 

pelatihan  

4. Lembar Pre test tersedia pada lampiran evaluasi  
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POKOK BAHASAN I.2 

Judul pokok bahasan  : Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan 

Risiko Terpadu yang Berbasis  gender  

Tujuan Pokok bahasan : Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan 
peserta  :  

a. Peserta mengetahui kebijakan penyelenggaran 

pelatihan bagi Penggerak Swadaya Masyarakat  

b. Peserta  mampu mengidentifikasi   aktualisasi 

kebijakan penyelenggaran pelatihan dalam 

mendorong  pengelolaan pemerintahan desa 

yang partisipatif 

Metode : Presentasi, diskusi,  dan tanya jawab  

Sarana dan Media : Kertas plano, spidol, kertas HVS, White board/Papan 

Tulis, LCD, Laptop, Lembar Informasi, Lembar Kerja, 

Lembar Penilaian 

Waktu :  2 JP (90 menit) 

 

Langkah – Langkah Pembelajaran : 

 

Sub Pokok Bahasan I.2.1 : Kebijakan penyelenggaran pelatihan bagi Penggerak Swadaya 

Masyarakat  

1. Pelatih memulai sesi dengan menjelaskan bahwa sesi ini masih terkait dengan apa 

yang telah disampaikan dalam pembukaan di awal pelatihan, pada sesi ini akan 

diawali dengan memaparkan lebih banyak kebijakan sebagai payung hukum 

terlaksananya pelatihan bagi Penggerak Swadaya Masyarakat  

2. Pelatih mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan paparan materi tentang 

kebijakan penyelenggaraan pelatihan bagi Penggerak Swadaya Masyarakat.  

3. Narasumber menyampaikan penting sekali untuk mengingat  Amanah UU Nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 

dasar, pembangunan sarana dan prasarana,  pengembangan potensi ekonomi lokal, 

dan pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan.  

4. Narasumber menegaskan bahwa UU Desa memberikan banyak perubahan – 

perubahan yang hari ini telah dirasakan oleh masyarakat desa, desa memiliki otoritas 

dalam mengarahkan tujuan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan masyarakat , semua keberhasilan tersebut diraih karena adanya 

partisipasi aktif baik dari pemerintah desa maupun warganya.  

5. Narasumber menanyakan kepada peserta  bagaimana dengan peran PSM apakah 

memberikan kontribusi yang signifikan untuk terwujudnya masyarakat yang 

mandiri?  

6. Tentunya yang penting juga karena adanya dorongan dari para pendamping yang 

bekerja di desa, yakni para  Penggerak Swadaya Masyarakat.  Masyarakat perlu 

didampingi agar mampu secara utuh memahami paradigma baru tentang Desa, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 128 PP nomor 43 Tahun 2014, pemberdayaan 
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masyarakat Desa diselenggarakan melalui pendampingan, yang secara teknis 

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota. 

7. Para Penggerak Swadaya Masyarakat diharapkan dapat  merubah pola pikir 

masyarakat, memfasilitasi program pembangunan di Desa yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan, baik pendamping profesional, KPMD, pihak Pemerintah 

Desa, berbagai SKPD terkait, dunia usaha, lembaga-lembaga masyarakat, organisasi 

berbasis masyarakat, serta lembaga non-Pemerintah lainnya.   

8. Narasumber menanyakan kepada peserta apakah peran dan tugas tersebut sudah 

berjalan dengan baik ? Peserta dapat merefleksikan kerja – kerja pendampingan yang 

selama ini dilakukan di masyarakat, mungkin masih perlu untuk dilanjutkan atau 

ditingkatkan hasilnya.  

9. Narasumber kembali melanjutkan presentasinya bahwa untuk  menjalankan tugas 

pokok dan fungsi dalam pendampingan masyarakat peningkatan kapasitas bagi PSM 

sangat dibutuhkan, Pusat Pelatihan Masyarakat, Badan Penelitian dan 

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (Puslatmas Balilatfo) 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes 

PDTT) telah melakukan Pernyataan Kehendak Kerjasama dengan Yayasan Care Peduli 

(YCP) tentang peningkatan kapasitas pengelolaan resiko terpadu berperspektif gender 

tertanggal 3 September, 2019.  

10. Narasumber menyampaikan kebijakan tersebut menjadi payung  hukum untuk 

pelaksanaan pelatihan bagi PSM  

11. Narasumber menutup paparannya, pelatih menyampaikan beberapa inti sari isi 

papara tersebut dan membuka ruang diskusi bagi peserta untuk menanyakan hal – 

hal yang harus dipertegas atau diklarifikasi kembali  

 

 

Sub Pokok Bahasan I.2.1 : Aktualisasi kebijakan penyelenggaran pelatihan dalam 

mendorong  pengelolaan pemerintahan desa yang partisipatif  

1. Pelatih menyampaikan kembali poin – poin hasil diskusi sebelumnya dengan 

narasumber terkait kebijakan penyelenggaraan pelatihan bagi PSM untuk 

peningkatan kapasitas mereka.  

2. Pelatih kembali menekankan  kepada peserta bahwa kebijakan tersebut adalah 

landasan hukum untuk pelaksanaan pelatihan bagi PSM, yang menjadi tugas 

berikutnya adalah bagaimana kebijakan tersebut menjadi peluang bagi PSM dalam 

mendorong pengelolaan pemerintahan desa yang partisipatif?  

3. Pelatih mempersilahkan peserta untuk berbagi  pengalaman selama ini dalam 

pendampingan, sejauh mana pengetahuan atau ketrampilan yang didapat dapat 

menopang kerja pendampingan di masyarakat?  

4. Bagaimana mereka mengelola pengetahuan dan ketrampilan yang mereka peroleh 

melalui pelatihan selama ini dalam pengelolaan sumber daya desa dengan melibatkan 

masyarakat  
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5. Apakah ada strategi yang dikembangkan untuk membangun komunikasi yang efektif 

dengan pemerintah desa serta masyarakat untuk mendorong pengelolaan 

pemerintahan desa yang partisipatif?  

6. Apakah selama ini ada hambatan yang dihadapi baik internal dan eksternal yang 

dihadap oleh PSM karena mengingat  keterlibatan PSM berkontribusi besar terhadap 

peningkatan kapasitas SDM masyarakat di desa  khususnya dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan sumberdaya Desa, bagaimana PSM menegosiasikannya agar hambatan 

tersebut tidak mengganggu tujuan kegiatan yang telah direncanakan. 

 

Pelatih meminta peserta untuk membahasnya bersama  dalam beberapa kelompok diskusi  

denggan  menggunakan tabel berikut: 

Hambatan Internal Eksternal Upaya yang 

dilakukan 

Hasil 

Koordinasi      

     

     

     

     

     

 

 

7. Pelatih menutup sesi dengan membacakan beberapa hal penting untuk diingat hingga 

hari terakhir pelatihan, Pelatih mempersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau 

diperjelas oleh peserta. 

 

LEMBAR INFORMASI  

POKOK BAHASAN I.2. : KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN  PENGELOLAAN  

RISIKO TERPADU BERBASI GENDER  

 

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas 

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi 

lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan.  Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat 

Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya 

alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada 

Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa 

berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan 

pelaksanaan Pembangunan Desa.  Untuk mencapai hasil yang diamanatkan oleh Undang – 

Undang Desa maka dalam pelaksanaannya desa mendapatkan pendampingan dari para 

fasilitator desa, dan Penggerak Swadaya Masyarakat, untuk menjalankan peran dan 

fungsinya para fasilitator dan PSM mendapatkan peningkatan kapasitas yang mereka 

butuhkan untuk menopang kerja mereka.  
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Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan tentunya perlu menetapkan terlebih dahulu 

kebijakan yang menjadi landasan untuk melaksanakannya, kebijakan tersebut akan menjadi 

rujukan bersama antara kedua belah pihak untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai, 

pelaksaan kegiatan, penyelenggaraan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya Puslatmas 

Balilatfo dan Yayasan CARE peduli keduanya bersepakat untuk menetapkan dalam payung 

regulasi yang telah disepakati bersama.  

 

Sub Pokok Bahasan I.2.1 : Landasan Kebijakan  Penyelenggaraan  Pelatihan 

Pengelolaan Risiko Terpadu  Bagi Penggerak Swadaya Masyarakat  

 

Tujuan umum : Peserta memahami  Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan bagi 

Penggerak Swadaya Masyarakat  

Tujuan 

Khusus 

: 1. Peserta mengetahui landasan kebijakan penyelenggaraan 

pelatihan pengelolaan risiko terpadu bagi PSM  

2. Peserta mengetahui pernyataan kehendak kerjasama antara 

Pusat Pelatihan Masyarakat, Badan Penelitian dan 
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi 

(Puslatmas Balilatfo) Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  dengan Yayasan Care 

Peduli dalam  

Ruang 

Lingkup 

: Pengetahuan 

• Landasan kebijakan penyelenggaraan pelatihan 

pengelolaan risiko terpadu bagi PSM  

• Pernyataaan kehendak bersama antara Pusat Pelatihan 
Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan, 

Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (Puslatmas 

Balilatfo) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi  dengan Yayasan Care Peduli 

tentang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Risiko Terpadu 

(PRT) berperspektif gender  
Ketrampilan  

• Mampu memahami kebijakan penyelenggaraan pelatihan 

pengelolaan risiko terpadu bagi PSM  

• Mampu memahami tujuan dan maksudPernyataaan 

kehendak bersama   antara Pusat Pelatihan Masyarakat, 

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan 

Pelatihan dan Informasi (Puslatmas Balilatfo) Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
dengan Yayasan Care Peduli tentang peningkatan 

kapasitas pengelolaan risiko terpadu (PRT) berperspektif 

gender  

Sikap Kerja 

Partisipasi  dan kritis  
 

 

Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 

tentang Desa dalam Pasal 126 menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa 

bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata 

kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga 

adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Tujuan pemberdayaan masyarakat 

dimaksud meliputi antara lain : 
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1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang 

dilaksanakan secara swakelola oleh Desa; 

2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan 

dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di 

Desa; 

3. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan 

nilai kearifan lokal; 

4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga 

miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 

5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa; 

6. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat; 

7. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang 

dilakukan melalui musyawarah Desa; 

8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia 

masyarakat Desa; 

9. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan 

10. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 

pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. 

Pasal 128 PP nomor 43 Tahun 2014, pemberdayaan masyarakat Desa diselenggarakan 

melalui pendampingan, yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota. Sejalan dengan hal tersebut, SKPD seharusnya diperkuat 

dengan personil organik yang mempunyai kemampuan dalam menggerakkan keswadayaan 

masyarakat untuk mewujudkan kehadiran negara di seluruh wilayah perdesaan termasuk 

daerah perbatasan/pinggiran di Indonesia. Personil organik yang memiliki kemampuan 

dimaksud adalah Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Dalam hal ini, 

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dimaksud merupakan representasi 

negara dalam membina dan mendampingi proses perubahan dari dalam masyarakat1.  

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 

adalah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan 

keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan.  

Dalam Peraturan Menteri  ini pada Pasal 1 ayat (10), (11), dan (12) disebutkan ; 

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 

kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 

 
1http://bbplm-jakarta.kemendesa.go.id/index.php/view/detil/200/penggerak-swadaya-masyarakat-psm-
merupakan-tulang-punggung-kemendesa-pdt-dan-transmigrasi 

http://bbplm-jakarta.kemendesa.go.id/index.php/view/detil/200/penggerak-swadaya-masyarakat-psm-merupakan-tulang-punggung-kemendesa-pdt-dan-transmigrasi
http://bbplm-jakarta.kemendesa.go.id/index.php/view/detil/200/penggerak-swadaya-masyarakat-psm-merupakan-tulang-punggung-kemendesa-pdt-dan-transmigrasi
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program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 

kebutuhan masyarakat desa.  

Penggerakan Swadaya Masyarakat adalah kegiatan menyuluh, melatih, dan mendampingi 

masyarakat untuk pengembangan komitmen perubahan, pengembangan kapasitas 

masyarakat, dan pemantapan kemandirian masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang 

mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing.  

Swadaya Masyarakat adalah kemampuan kelompok masyarakat dengan kesadaran, 

prakarsa, dan inisiatif sendiri untuk mengadakan berbagai usaha ke arah pemenuhan 

kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat. 

Dalam rangka untuk mempelancar kerja pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping 

Swadaya Masyarakat, beberapa program peningkatan kapasitas dikembangkan oleh Pusat 

Pelatihan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan 

Informasi (Puslatmas Balilatfo) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Puslatmas Balilatfo).  Pelatihan akan memberikan peningkatan kapasitas baik 

dari sisi pengetahuan dan ketrampilan bagi para PSM yang sangat berguna dan relevan 

dengan peran tugas mereka di desa dalam mendorong pengelolaan pemerintahan desa yang 

partisipatif.  Membangun kapasitas bagi PSM dapat juga diselenggarakan oleh pihak ketiga 

seperti LSM sejauh memiliki tujuan dan maksud yang searah dengan Puslatmas Balilatfo. 

Oleh karena  pelaksanaan pelatihan juga dilakukan oleh pihak ke tiga seperti LSM selama 

target dan tujuan yang hendak dicapai sejalan dengan  Puslatmas maka   pada tanggal 3 

September 2019 telah ditanda tangani Pernyataan Kehendak Kerjasama antara Pusat 

Pelatihan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan 

Informasi (Puslatmas Balilatfo) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Puslatmas Balilatfo) dengan Yayasan Care Peduli (YCP) tentang Peningkatan 

Kapasitas Pengelolaan Risiko Terpadu (PRT) berperspektif gender dalam perencanaan 

pembangunan di masyarakat.   

Pernyataan Kehendak Kerjasama ini dilatar belakangi karena ada kebutuhan untuk 

memampukan masyarakat agar mereka memiliki kapasitas dalam menerapkan pendekatan 

Pengelolaan Risiko Terpadu (PRT) kedalam rencana pembangunan. PRT ini meliputi 

pendekatan adaptasi perubahan iklim dan ekosistem ke dalam upaya pengurangani risiko 

bencana berperspektif gender.  Untuk itu perlu dilakukan upaya – upaya penguatan terutama 

kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkaitan langsung dengan masyarakat yaitu 

Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) sebagai garda terdepan yang berwenang dalam 

pemberdayaan masyarakat.  

Program peningkatan kapasitas ini terdiri dari tiga kegiatan sebagai berikut: 

a. Pengembangan modul pelatihan mengenai Pengarusutamaan PRT berbasis Gender 

dalam Pembangunan Masyarakat  
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b. Pelatihan kepada PSM / fasilitator di Balai Besar khususnya di Indonesia Timur 

sebagai upaya peningkatan kapasitas individu dan institusi/organisasi dalam 

melaksanakan pembangunan desa dengan tata kelola yang baik melalui pendekatan 

Pengelolaan Risiko Terpadu yang berperspektif gender. Di dalam pelatihan ini akan 

ditunjuk desa pilot yang akan menjadi lokasi pelatihan kepada masyarakat 

c. Kunjungan pembelajaran antara des – desa dampingan YCP dengan desa dampingan 

Kemendesa  

 

Sub Pokok Bahasan I.2.2 :  Aktualisasi Kebijakan Penyelenggaraan  Pelatihan Dalam 

Mendorong  Pengelolaan Pemerintahan Desa Yang Partisipatif  

 

Tujuan 
umum 

: Peserta memahami bahwa kebijakan penyelenggaraan pelatihan 
memberikan kontribusi yang signifikan untuk peningkatan kapasitas 

PSM dalam mendampingi pengelolaan pemerintahan desa yang 

partisipatif  

Tujuan 

Khusus 

: 1. Peserta memahami  pentingnya isu – isu adaptasi perubahan 

iklim, pengurangan bencana, manajemen restorasi lingkungan  

dalam pembangunan  

2. Peserta mampu  mendampingi dan memfasilitasi masyarakat 
untuk mengintegrasikan Pengelolaan Risiko Terpadu ke dalam 

kebijakan perencanaan pembangunan desa 

Ruang 

Lingkup 

: Pengetahuan 

• Adaptasi perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, dan 

manajemen restorasi lingkungan  sebagai komponen penting 

yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan   

• Strategi dan pendekatan dalam pendampingan dan fasilitasi 

masyarakat untuk mengintegrasikan Pengelolaan Risiko 
Terpadu ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan desa 

Ketrampilan  

• Mampu memahami bahwa  Adaptasi perubahan iklim, 

pengurangan risiko bencana, manajemen restorasi 

lingkungan  sebagai komponen penting yang harus 

dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan   

• Mampu memahami Strategi dan pendekatan  pendampingan 

dan fasilitasi masyarakat untuk mengintegrasikan 

Pengelolaan Risiko Terpadu ke dalam kebijakan perencanaan 

pembangunan desa 

Sikap Kerja 

Partisipasi  
Kritis  

Kerjasama  

 

Penggerak Swadaya Masyarakat bertugas melakukan serangkaian pekerjaan pendampingan 

masyarakat, yang berperan dalam mendorong, menggerakan, fasilitator, atau motivator bagi 

masyarakat dimana mereka bekerja. Dalam perkembangan isu – isu pembangunan  di desa 

tentunya banyak terjadi dinamika sepanjang proses, baik perubahan struktur pemerintahan 

pergantian dan mutasi, regulasi, visi misi pembangunan kepala desa, alokasi anggaran, dan 

lain sebaginya yang memberikan pengaruh terhadap strategi pemberdayaan masyarakat 
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desa.  Disamping itu juga bahwa banyak faktor lain di luar manusia yang juga mempengaruhi 

kebijakan perencanaan  pembangunan, misalnya saja seperti isu – isu adaptasi perubahan 

iklim, pengurangan risiko bencana, dan manajemen restorasi lingkungan.   

Salah satu contoh yang dilakukan pada daerah rawan kekeringan banyak masalah yang 

dialami dengan varietas benih dimana para petani  kehilangan benih akibat gagal panen 

(banjir/kekeringan). Bank benih ini akan membantu masyarakat dalam  meningkatkan 

ketahanan petani, khususnya masyarakat dan rumah tangga yang paling terpengaruh oleh 

perubahan iklim. Bank benih masyarakat dapat mengamankan akses yang lebih baik dalam  

ketersediaan benih yang beragam, tanaman dan varietas yang disesuaikan secara lokal, serta 

akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

masyarakat adat khususnya terkait dalam pengelolaan tanaman, termasuk pemilihan benih, 

perawatan, penyimpanan, penggandaan, dan distribusi.Selain itu, bank benih masyarakat 

berkontribusi terhadap adaptasi petani dan juga diversifikasi pendapatan rumah tangga dan 

juga memberikan pengaruh terhadap beban kerja diantara perempuan dan laki-laki  di 

tingkat masyarakat.  Dalam masyarakat kita ketika terjadi gagal panen dan memunculkan 

ancaman kelaparan, sebagian memutuskan untuk meninggalkan desa untuk mencari 

pekerjaan yang dapat mendatangkan hasil dalam waktu cepat.  Laki-laki pada umumnya 

akan lebih mudah untuk pergi dengan segera disebabkan norma – norma sosial yang 

mewajibkan mereka sebagai penanggung jawab utama dalam rumah tangga. Sementara 

berbeda dengan keputusan yang akan dibuat oleh perempuan dalam kasus seperti ini, 

mereka akan berpikir berpuluh kali sebelum meninggalkan anggota keluarganya terutama 

suami dan anak – anaknya. Banyak pertimbangan yang menghambat perempuan dalam 

bertindak karena mereka diserahi tugas selama ini untuk merawat anggota keluarganya 

dalam hal kesehatan, pangan, dan rumah tangga.  

Perubahan iklim memberikan dampak bukan hanya tunggal dalam kehidupan kita, bukan 

hanya pada  petani gagal panen atau kehilangan benih tetapi jauh dari kedua hal tersebut.  

Berpengaruh pada kesehatan, wabah penyakit,  ekonomi seperti pendapatan, pasar, beban 

kerja, pendidikan, migrasi penduduk, dan juga relasi gender.  Oleh karena itu kemampuan 

analisa PSM diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat untuk menggali persoalan – 

persoalan di sekitar mereka lebih seksama  terkait adaptasi perubahan iklim, pengurangan 

risiko bencana, dan manajemen restorasi lingkungan dan diharapkan disain perencanaan 

akan membantu masyarakat  untuk keluar dari masalah – masalah tersebut. 

Kebijakan penyelenggaraan pelatihan hanya sebatas payung hukum yang menjadi landasan 

agar PSM dapat berpartisipasi untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan, poin penting 

sebenarnya adalah bagaimana menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam mendorong 

dan menggerakan masyarakat untuk lebih aktif dalam menentukan prioritas pembangunan 

di desanya. Dari contoh bank benih yang telah disampaikan diawal beberapa hal yang akan 

didapat oleh para petani  
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1. Dengan mengelola benih mereka sendiri, petani dapat menyiapkan benih tepat waktu 

dan tepat jumlah yang dibutuhkan pada musim tanam 1 dan 2.  

2. Ini akan memastikan bahwa petani  akan mendapatkan hasil  panen yang baik dan 

hasil panen yang tinggi. Ini juga membantu mencapai keseragaman atau ketepatan 

waktu panen , yang membantu petani dalam memobilisasi tanaman mereka untuk 

pemasaran bersama. 

3. Para petani yang berpartisipasi menghasilkan biji-bijian dan benih  akan mengurangi 

biaya dalam penyediaan bibit pada musim tanam, dan tentunya akan menarik pasar 

dengan  yang lebih baik. 

4. Akan memberikan kesejahteraan bagi para petani karena mereka mendapatkan 

pendapatan bagi keluarganya  

5. Bank benih masyarakat akan memberikan  diversifikasi ekonomi, yaitu pendapatan 

dari penjualan biji-bijian  

6. Perempuan memainkan peran aktif dalam  mengelola bank benih masyarakat, mereka 

akan menentukan jenis – jenis yang varietas   untuk ditanam pada musim tanam 1 

dan 2.  

Hasil lain selain poin 1 hingga 6 adalah desa akan mendapatkan keuntungan lebih banyak 

dari pengelolaan bank benih yang dilakukan oleh warganya, misalnya dapat menjadi tempat 

pembelajaran, penelitian, wisata pertanian, pusat benih, dan sebagainya. Jika desa dan 

masyarakat  memiliki kapasitas yang lebih besar tentunya perubahan iklim tidak akan 

melahirkan bencana karena ancaman atau bahaya dapat dikelola dengan baik sehingga tidak 

mendatangkan risiko kepada kehidupan masyarakat.    
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II.KELOMPOK INTI 

POKOK BAHASAN II.1. 

Judul pokok bahasan  : Pengelolaan Risiko Terpadu  

Tujuan Pokok bahasan : Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan 

peserta  :  

a. Dapat memperkuat sinerjisitas pendekatan 

PRT PRB, API, dan Manajemen Restorasi 

Lingkunganan 

b. Mengetahui Praktik – praktik  Pengelolaan 
Risiko Terpadu di Masyarakat  

c. Prinsip – prinsip Pengelolaan Risiko Terpadu  

Metode : Paparan, Diskusi kelompok, pleno, tayangan vidio  

Sarana dan Media : Kertas plano, spidol, kertas HVS, White board/Papan 

Tulis, LCD, Laptop, Lembar Informasi, Lembar Kerja  

 

Waktu :  3 JP (135 menit) 

 

Langkah – Langkah Pembelajaran 

 

Sub Pokok Bahasan II.1.1 : Sinerjisitas Pendekatan Pengelolaan Risiko Terpadu  

Adaptasi Perubahan Iklim, Pengurangan Risiko Bencana,  dan Manajemen Restorasi 

Lingkungan  

1. Pelatih menjelaskan dengan singkat  kepada peserta maksud dan tujuan  sesi   

2. Pelatih menyampaikan  pengantar awal materi serta   menanyakan kepada peserta  

a) Apakah ada diantara peserta  yang memahami dengan  Pengelolaan Risiko 

Terpadu 

b) Apakah  pernah mendengar Pengelolaan Risiko Terpadu? 

c) Apakah ada yang sudah melakukannya dan mengintegrasikannya dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa  

3. Minta peserta untuk menuliskannya di kertas, sediakan waktu 5 menit bagi peserta. 

4. Persilahkan peserta untuk menempelkan dan membacakan tulisan, faslitator  

memeriksa kertas yang ditulis oleh peserta dan mencari beberapa hal yang sama atau 

berbeda  

5. Pelatih meminta peserta untuk memeriksa kertas yang ditulis, apakah ada yang akan 

dikonfirmasi atau di klarifikasi oleh peserta lain. Pelatih mengajak peserta untuk 

melihat beberapa definisi atau kata kunci yang mungkin ada kesamaan dari peserta 

lainnya.    

6.   Pelatih bersama-sama peserta merumuskan pengertian Pengelolaan Risiko Terpadu, 

kemudian memberikan   penyimpulan yang intinya adalah Pengelolaan Risiko 

Terpadu tiga unsur untuk memperkuat resiliensi, yang terdiri dari : Pengurangan 

Risiko Bencana (PRB), Adaptasi Perubahan Iklim (API), dan Manajemen Restorasi dan 

Ekosistem (MRE) 
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7. Pelatih kembali menjelakan singkat  kepada peserta bagaimana diantara ketiga 

komponen tersebut saling terkait satu sama lainnya, dan bagaimana berdampak bagi 

kehidupan masyarakat di desa.   

8.   Pelatih membagi peserta ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan dampak 

perubahan iklim yang dapat mereka kenali dan rasakan. 

9.  Peserta dapat menuliskan beberapa sektor relevan yang selama ini sangat 

mempengaruhi kehidupan mereka  

 

Dampak perubahan iklim dalam kehidupan  

 

Sektor Dampak perubahan iklim  Dampak bagi 

perempuan  

Mitigasi/adaptasi  

yang dapat 
dilakukan  

Sektor 

pertanian  

Perubahan iklim berdampak 

pada kekeringan atau curah 

hujan pada bulan tertentu 

cukup tinggi yang dapat 

menyebabkan gagal panen, 
banjir, kekeringan  

Beban kerja 

perempuan 

meningkat, 

penyediaan 

kebutuhan pangan 
bagi keluarga, 

mencari pekerjaan 

lain  

 

Sektor air 

bersih  

Kekurangan akses air bersih 

untuk kebutuhan setiap 

harinya, harus membeli air 

dan konsekwensinya akan 
memangkas anggaran untuk 

kebutuhan yang lainnya  

Perempuan harus 

berjalan ke desa 

tetangga atau mencari 

sumber mata air yang 
ada di sekitar desa 

untuk pemenuhan 

kebutuhan keluarga  

 

Sektor .... 

 

 

   

Sektor ....  
 

   

Sektor ... 

 

   

Sektor .. 

 

   

 

Catatan :  

Mitigasi adalah usaha pencegahan untuk menghambat fenomena perubahan iklim,  

sedangkan adaptasi adalah langkah yang dilakukan untuk mengatasi dampak dari fenomena 

perubahan iklim.  

 

10.  Pelatih memberikan waktu selama 15 menit untuk mendiskusikannya, setelah itu 

mempersilahkan untuk presentasi hasil.   

11. Pelatihmenanyakan kepada peserta apa manfaatnya bila ketiga pendekatan tersebut 

dilaksanakan saling berintegrasi, minta pendapat beberapa orang  untuk menjawab 

secara aklamasi. 

12. Pelatih merangkumkan jawaban dari beberapa peserta yakni  apabila dilaksanakan 

secara terpadu, dapat menciptakan efek sinergis yang signifikan. Strategi PRB akan 
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lebih kuat jika faktor – faktor iklim dan ekosistem yang dimasukan dalam analisis, 

dan risiko pendekatan melihat pada persperktif risiko bencana, perubahan iklim dan 

ekosistem.  

13. Untuk mengantarkan peserta memahami lebih baik tentang Pengelolaan Risiko 

Terpadu, Pelatih mengajak peserta untuk melihat tayangan vidio kegiatan di 

komunitas dalam Pengelolaan Risiko Terpadu yang telah dilakukan oleh CARE  (vidio 

lebih kurang 5 menit) 

14. Faslitator menanyakan peserta apakah tayangan vidio  tersebut ada yang sesuai 

dengan wilayah peserta atau apakah ada lain yang berbeda? 

 

Sub Pokok Bahasan  II.1.2 : Praktik – praktik  Pengelolaan Risiko Terpadu di 

Masyarakat  

1. Pelatih menyampaikan bahwa sesi ini masih sangat berkaitan dengan cerita yang 

ditayangkan sebelumnya, Pelatihmembagi peserta ke dalam beberapa kelompok 

untuk mengidentifikasi  contoh – contoh yang telah dilakukan  dengan menggunakan 

pendekatan PRT 

2. Pelatih membagikan contoh terkait praktik – praktik yang telah pernah dilakukan 

masyarakat dalam pengelolaan risiko terpadu  

3. Pelatih meminta peserta untuk menilai pendekatan – pendekatan PRT dalam contoh 

cerita yang dibagikan, apakah mungkin hal yang sama dilakukan di wilayah mereka. 

4. Apakah ada dari contoh tersebut menurut mereka sesuatu yang baru diketahui 

5. Selanjutnya Pelatih meminta peserta untuk melihat kembali  contoh yang pernah 

mereka lakukan  dimana mereka juga sudah  mengintegrasikan PRT di dalamnya, 

bagaimana hasil pelaksanaannya apakah ada perubahan yang lebih baik dan 

membantu masyarakat di desa  

6. Pelatih menanyakan apakah ada hambatan – hambatan yang dihadapi untuk 

mendisain perencanaan yang mengintegrasikan pendekatan Pengelolaan Risiko 

Terpadu  dalam usulan pembangunan di desa 

Sub Pokok Bahasan II.1.3: Prinsip – prinsip Pengelolaan Risiko Terpadu  

1. Pelatih menyampaikan melihat dari banyak praktik yang telah dilakukan di 

masyarakat ada hasil – hasil positif yang tentunya mempengaruhi pada ekosistem. Ini 

artinya masyarakat sesunguhnya punya kapasitas untuk beradaptasi dengan 

perubah – perubahan yang terjadi sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  

2. Pelatih meminta peserta untuk melihat kembali apa yang sudah dipaparkan pada 

contoh – contoh terdahulu, dan menanyakan apa prinsip – prinsip penting yang harus 

ada dalam menggunakan pendekatan Pengelolaan Risiko Terpadu  
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3. Pelatih membagikan beberapa potong kertas yang berisi tentang prinsip – prinsip PRT 

dan meminta peserta untuk mendiskusikan apa yang mereka pahami terhadap 

prinsip – prinsip tersebut. 

4. Pelatih menyediakan waktu 10 menit untuk berdiskusi, selanjutnya minta peserta 

untuk menyampaikan hasil diskusi dalam kelompok masing – masing  

5. Tanyakan kepada peserta lain, apakah ada penjelasan yang berbeda dari apa yang 

telah disampaikan oleh kelompok 1 yang presentasi  

6. Pelatih memberikan waktu bagi peserta lainnya untuk bertanya atau klarifikasi lebih 

lanjut 

7. Pelatih menambahkan penjelasan singkat dari rumusan yang dihasilkan oleh peserta 

dengan menenumkan beberapa kata kunci yang saling terhubung atau terkait antara 

satu prinsip dengan prinsip lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masyarakat 

Sebagai Pusat  

Integrasi  Global dan Lokal  

Ekosistem  

Dengan Perspektif 

Kawasan  
Kemitraan  Memperhatikan 

rentan waktu  

Fokus Pada 

Penghidupan  
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LEMBAR INFORMASI  

POKOK BAHASAN II.1.: PENGELOLAAN RISIKO TERPADU  

 

Wilayah Asia-Pasifik adalah salah satu daerah yang paling rentan terhadap bencana, yang 

kini diperburuk oleh  perubahan iklim. Menurut World Risk Report, 10 dari 15 negara paling 

berisiko berada di Asia dan Pasifik. Wilayah ini menyumbang lebih dari 90% dari semua 

kematian global akibat bencana. Selain itu, Asia Pasifik menyumbang  hampir 50% dari total 

kerusakan dunia akibat bencana dan perubahan iklim.   Setiap saat kita berhadapan  bahaya 

alam yang dapat merusak sementara pada sisi lain  kapasitas yang kita miliki itu sangat 

rendah untuk mengelola risiko yang dihasilkan. Bukti penelitian juga menunjukkan bahwa 

banyak kelompok masyarakat tertentu pada suatu wilayah yang  mengalami dampak 

bencana dan perubahan iklim yang lebih parah daripada yang lain. Karena meluasnya 

ketimpangan gender dan diskriminasi terhadap perempuan, dan anak perempuan biasanya 

lebih mungkin terkena dampak negatif dari dampak perubahan iklim dan bencana daripada 

laki-laki dan menghadapi hambatan yang lebih besar untuk mempengaruhi, berpartisipasi 

dan mendapat manfaat dari pengurangan risiko bencana, upaya – upaya pemulihan, mitigasi 

dan adaptasi. 

 

SUB POKOK BAHASAN II.1.1 :  SINERJISITAS PEDEKATAN  PRT PRB, API DAN 

MANAJEMEN RESTORASI LINGKUNGAN 

Tujuan umum : Peserta memahami  strategi dan Pendekatan Pengelolaan 

Risiko Terpadu untuk  membangun ketangguhan 

masyarakat  

Tujuan Khusus : 1. Peserta memiliki pemahaman  Pengelolaan Risiko 
Terpadu dalam 3 ranah pendekatan ; Pengurangan 

Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim, dan 

Manajemen Restorasi Lingkungan   

2. Peserta memahami strategi dan pendekatan 

Pengelolaan Risiko Terpadu 

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Pengelolaan Risiko Terpadau dalam 3 ranah 
pendekatan : Pengurangan Risiko Bencana, 

Adaptasi Perubahan Iklim, dan Manajemen 

Restorasi Lingkungan 

• Strategi dan pendekatan Pengelolaan Risiko 

Terpadu   

Ketrampilan  

• Mampu memahami Pengelolaan Risiko Terpadau 

dalam 3 ranah pendekatan 

• Mampu mampu memahami strategi dan 
pendekatan Pengelolaan Risiko Terpadu  

Sikap Kerja 

Partisipasi  dan berpikir kritis  

 

 

Seperti yang kita ketahui bahwa bencana merupakan kejadian akibat alam maupun manusia 

yang dapat saja terjadi secara tiba – tiba atau perlahan yang dapat menimbulkan kerugian 
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material, kerusakan lingkungan, korban jiwa, rusaknya infra struktur, kehilangan mata 

penceharian dan sebaginya, dampak tersebut akan sangat dirasakan oleh masyarakat yang 

tertimpa.  Bahaya akan menjadi bencana apabila masyarakat memiliki kemampuan yang 

lebih rendah dibanding bahaya, atau kerentanan masyarakat jauh lebih tinggi dibandingkan 

bahaya yang datang.  Dalam beberapa kejadian bencana yang pernah melanda Indonesia, 

kita banyak mendapati masyarakat membutuhkan waktu yang lama untuk pulih hal ini 

disebabkan karena kapasitas yang mereka miliki jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

bencana yang menimpa mereka.  

Oleh sebab itu seperti yang telah disampaikan di awal sesi bahwa pendekatan PRT  perlu 

didorong dalam kebijakan pembangunan saat ini untuk mempromosikan tingkat 

kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan untuk meningkatkan 

ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam bahaya.  Kita mengalami 

berbagai hambatan dalam mengintegrasikan kebijakan di berbagai tingkatan, isu perubahan 

iklim dan bencana seyogyanya harus terarusutamakan dalam setiap kebijakan dan program 

antar sektor.   

Perubahan iklim yang terjadi  berpengaruh buruk  pada petani garam.2 

 

Risiko bencana dan kekeringan yang terjadi di Indonesia tidak berdiri sendiri artinya ada 

banyak faktor lain yang mempengaruhinya salah satunya adalah perubahan iklim yang 

 
2https://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/07/21/mq90ga-perubahan-cuaca-
merugikan-petani-garam 

Anomali cuaca yang melanda berbagai daerah di Indonesia telah berdampak pada nasib 

petani garam. Akibat hujan yang kerap turun di musim kemarau ini, para petani garam 

hanya bisa gigit jari.''Karena hujan masih banyak, otomatis penggarapan lahan garam 
belum bisa dilakukan,'' ujar seorang petani garam dari kelompok tani garam Kecamatan 

Losarang, H Juendi, kepada Republika, Jumat (19/7). Juendi mengatakan, dalam kondisi 

normal, penggarapan lahan garam seharusnya sudah dimulai sejak awal Juni lalu. Namun, 

hingga kini lahan garam masih belum bisa diolah. 

Untuk bertahan hidup, lanjut Juendi, para petani garam mengandalkan garam simpanan 

saat musim panen tahun lalu. Garam tersebut dijual secara bertahap sesuai kebutuhan. 

''Tapi, karena dijual terus menerus, garam simpanan petani kini sudah mulai habis,'' tutur 

Juendi. Juendi mengaku bersyukur karena garam simpanan petani dihargai sebesar Rp 

550 per kg. Padahal, saat musim panen raya, harga garam petani biasanya hanya berkisar 
Rp 300 per kg. ''Harga garam simpanan ini memang dihargai cukup tinggi,'' tutur Juendi. 

Juendi menambahkan, penjualan garam simpanan memang hanya bisa dilakukan para 

petani garam bermodal besar. Sedangkan, buruh tani garam tidak memiliki simpanan 

garam karena langsung dijual saat panen. ''Mereka jadi alih profesi menjadi buruh tani 

padi,'' kata Juendi. 

Akibat tingginya intensitas hujan, mereka pun jadi kehilangan pekerjaan. Untuk 

memperoleh penghasilan, rata-rata mereka pun beralih profesi menjadi buruh tani padi. 

''Untung sekarang di sawah ada pekerjaan, jadi tidak nganggur,'' tutur seorang petani 

garam di Kecamatan Pangenan, Ridwan. Namun, tambah Ridwan, ada pula rekan-

rekannya yang pergi ke Jakarta. Mereka menjadi buruh bangunan. 
 

 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/07/21/mq90ga-perubahan-cuaca-merugikan-petani-garam
https://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/07/21/mq90ga-perubahan-cuaca-merugikan-petani-garam
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memicu terjadinya kekeringan. Mengetahui kondisi seperti ini maka strateginya yang 

dilakukan harus mempertimbangkan persoalan yang  

muncul pada hari dan bagaimana mengantisipasi di masa yang akan datang sehingga 

penghidupan masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik.  

Bagaimana dengan kondisi petani lainnya di Indonesia, apakah kondisi mereka sama 

buruknya dengan petani garam?3 

 

Dari 2 sumber cerita diatas disadari bahwa perubahan iklim berdampak pada kehidupan 

manusia, kegagalan pertanian merugikan bukan hanya petani tetapi akan berdampak besar 

pada kerawanan pangan karena tidak tersedianya cukup persediaan pangan. Oleh karenanya 

dalam rangka mengurangi dampak negatif perubahan iklim para petani didorong untuk 

melakukan upaya adaptasi.  Upaya ini bertujuan untuk agar para petani tetap dapat 

bercocok tanam meski dalam cuaca yang kurang menguntungkan dan tentunya yang harus 

dilakukan adalah melakukan inovasi teknologi pertanian adaptif.  Selain upaya tersebut 

aspek ekosistem juga mempunyai peran sebagai “penahan” untuk bencana seperti 

kekeringan, banjir dan longsor.  Misalnya dengan menanam pohon untuk menahan longsor 

yang dapat menimbulkan korban jiwa, upaya – upaya ini banyak dilakukan di masyarakat  

atas inisitiatif mereka sendiri. Untuk kawasan daerah aliran sungai atau DAS, ekosistem DAS 

yang baik akan menjadi penahan luapan air dari hulu ke hilir yang mengakibatkan banjir. 

 
3https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49030242 

Supriatna Dinuri, seorang petani kopi asal Pengalengan, Jawa Barat, mengeluhkan 

dampak embun es yang muncul di daerahnya akibat cuaca dingin ekstrem yang 

terjadi beberapa waktu terakhir. 

"Khusus untuk tanaman kopi itu menyebabkan pucuk-pucuk kopi khususnya pucuk 

kopi muda di daerah-daerah yang terbuka, kena dan dampaknya pucuk itu hitam 
seperti terbakar. Dampaknya ya pertumbuhan terhambat, jadi kondisi tanaman itu 

seperti bonsai," ungkapnya ke wartawan BBC News Indonesia Mehulika Sitepu. 

Kondisi ini tidak berdampak ke panen kopinya saat ini, namun dikatakannya "kalau 

musim dingin ini berkelanjutan sampai September, ke tahun 2020 akan terjadi gagal 

panen karena tidak ada proses pembungaan". 

Setiap tahun selama tiga tahun terakhir daerah Pengalengan, menurut Supriatna, 

memang kerap mengalami embun es akibat cuaca dingin di musim kemarau. Udara 

dingin dan kering ini berasal dari Australia yang sedang mengalami musim dingin yang 

disebut monsun dingin di mana sebelumnya aliran ini telah melewati NTT dan Jawa 

Tengah. 

Akibatnya, di siang hari, suhu dapat menjadi sangat panas. Sedang di malam hari 

menjadi sangat dingin. 

 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49030242
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Di wilayah – wilayah yang mengalami kekeringan berkepanjangan, ekosistem yang baik akan 

berperan menyimpan air tanah maupun menahan limpasan air permukaan.4 

Hal lain yang memerlukan perhatian kita disini adalah bahwa perubahan iklim, bencana, 

dan degradasi lingkungan memberikan dampak yang tidak sama pada semua orang, 

misalnya akan berbeda pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil 

pertanian dan urban, atau bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir yang setiap harinya 

mencari rezeki dengan mencari ikan di laut.  Disamping itu juga dampak yang berbeda juga 

muncul pada peran gender yang selama ini dilekatkan masyarakat baik secara sosial 

maupun budaya pada perempuan dan laki-laki.  Untuk sesi ini kita akan membahas lebih 

lanjut  pada pokok bahasan tersendiri.  

 

 

 

 

 

 

No Tautan Isi / konten 

1 Gunakan tautan TIDAK langsung 

berikut dengan gawai Anda. 

https://www.id.undp.org/content/dam

/indonesia/2018/Doc/Concept%20of%

20CCA%20DRR%20Convergence%20Fr

amework,%20IDN%20and%20ENG%20
Version.pdf 

 

Isi : peran dan penguatan semua pihak 

untuk mengurangi risiko bencana dan 

perubahan iklim melalui pendekatan 

sistematis dan komprehensif 

• url (Desember tahun 2017). Pencarian 
teratas November  2019  Diperoleh dari  

https://www.id.undp.org/content/dam/in

donesia/2018/Doc/Concept%20of%20CC

A%20DRR%20Convergence%20Framework

,%20IDN%20and%20ENG%20Version.pdf 

•  

 Atau gunakan QR code reader/scanner 
pada gawai Anda untuk  tautan 

langsung dari QR code berikut. 

 

 

 

  

 
4Katalog praktik cerdas PfR Indonesia 2019 

Rujukan belajar : 

carilah URL dengan kata kunci buku pedoman teknis perubahan iklim  

 

 

 

 

https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Concept%20of%20CCA%20DRR%20Convergence%20Framework,%20IDN%20and%20ENG%20Version.pdf
https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Concept%20of%20CCA%20DRR%20Convergence%20Framework,%20IDN%20and%20ENG%20Version.pdf
https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Concept%20of%20CCA%20DRR%20Convergence%20Framework,%20IDN%20and%20ENG%20Version.pdf
https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Concept%20of%20CCA%20DRR%20Convergence%20Framework,%20IDN%20and%20ENG%20Version.pdf
https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Concept%20of%20CCA%20DRR%20Convergence%20Framework,%20IDN%20and%20ENG%20Version.pdf
https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Concept%20of%20CCA%20DRR%20Convergence%20Framework,%20IDN%20and%20ENG%20Version.pdf
https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Concept%20of%20CCA%20DRR%20Convergence%20Framework,%20IDN%20and%20ENG%20Version.pdf
https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Concept%20of%20CCA%20DRR%20Convergence%20Framework,%20IDN%20and%20ENG%20Version.pdf
https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Concept%20of%20CCA%20DRR%20Convergence%20Framework,%20IDN%20and%20ENG%20Version.pdf
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SUB POKOK BAHASAN II.1.2 : PRAKTIK – PRAKTIK  PENGELOLAAN RISIKO TERPADU DI 

MASYARAKAT 

 

Tujuan umum : Peserta mengetahui praktik-praktik  di tingkat 
masyarakat  yang dapat direplikasi di tempat lain  

Tujuan Khusus : 1. Mengidentifikasi praktik – praktik yang telah 

mengintegrasikan PRT  

2. Perencanaan pembangunan memasukan inovasi – 

inovasi  baru untuk beradaptasi dengan perubahan 

iklim  

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Praktik – praktik PRT di masyarakat    

• Inovasi – inovasi baru  
Ketrampilan  

• Mampu mengidentifikasi praktik – praktik PRT 

• Mampu mengembangkan inovasi – inovasi baru 

untuk adaptasi perubahan iklim   

Sikap Kerja 

Partisipasi  dan berkelanjutan  

 

 

Praktik – praktik pengurangan risiko bencana harus terus ditingkatkan karena mengingat 

eskalasi bencana pun makin meningkat, begitu juga dengan bencana yang disebabkan 

karena perubahan iklim. Ditambah lagi 

dengan kerusakan lingkungan memberikan 

dampak yang buruk bagi kehidupan 

masyarakat, bahkan pembangunan yang 

dilakukan juga berkontribusi terjadinya 

bencana.  

Beberapa praktik – praktik yang dilakukan 

masyarakat  

Aksi Mitigasi Skala Kecil  

Bank Benih  

Di daerah rawan kekeringan banyak 

masalah yang dialami dengan varietas benih 

dan kehilangan benih akibat gagal panen 

(banjir/kekeringan). Menyiapkan sistem 

untuk penyimpanan benih dan distribusi di 

tingkat komunitas telah terbukti di beberapa 

negara menjadi solusi. Bank benih 

merupakan respon terhadap bencana kekeringan.  

Bank benih adalah suatu sarana penyimpanan benih yagn sengaja dibentuk oleh kelompok 

tani di desa untuk menghimpun, menyimpan, memelihara dan meredistribusi benih tanaman 
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pangan bagi petani sekitarnya. Wadah ini diatur dan dikelola oleh pengurus yang ditunjuk 

oleh anggota.  

Fungsi utama dari bank benih adalah menyiapkan benih tepat waktu dan tepat jumlah, baik 

di musim tanam 1 maupun Musim tanah ke 2. Benih dibagi secara gratis kepada petani saat 

terjadi bencana sebagai bagian dari bentuk solidaritas. Fungsi lain adalah, sebagai sarana 

koleksi benih varietas unggul nasional / lokal, sarana edukasi, sarana interaksi antar 

anggota.  

Bentuk bank benih, berupa bangunan fisik yang dilengkapi dengan gudang penyimpanan, 

teknologi dan manajemen penyimpanan, ruang manager (admin), ruang dan saran untuk 

diskusi.  Bank benih telah diuji coba di Desa Oelatimo Kabupaten Kupang dan direplikasi di 

desa Linamnutu – TTS  

Aktor bank benih :  

1. Bapak benyamin Suan 

2. Petrus Mnune di desa Oelatimo 

3. Yulius Tse di Desa Linamnutu   

Aksi Mitigasi Skala Kecil  

Paronisasi  

Paronisasi bertujuan mendorong 

masyarakat melakukan peternakan 

menetap, agar mengurangi erosi, dan 

tekanan pada daerah sekitar. Untuk itu, 

PfR mendorong ditanamnya hijauan 

makanan ternak  (HMT) selain sebagai 

pakan ternak juga berfungsi menahan 

erosi dan longsor.  Kotoran ternak yang 

diikat/kandangkan dimanfaatkan 

sebagai biogas alternatif energi bahan 

bakar rumah tangga sehingga ikut 

mengurangi penggunaan kayu bakar 

dari hutan. Limbah biogas, slurry (cair 

dan padat) bisa digunakan sebagai 

pupuk organik untuk mendukung 

kegiatan pertanian yang ramah 

lingkungan. 

Jenis HMT adalah lamtoro jenis tarambah dan sengon menggunakan pola tanam 

monokultur, pagar hidup dan penguat teras di kebun / lahan masyarakat. 
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Kegiatan paronisasi dan HMT dilaksanakan di desa Nunsaen dan Oelbiteno di Kabupaten 

Kupang dan Desa Batnun di Kabupaten TTS. 

Perlindungan Mata Air dan Pengendalian Erosi  

Perlindungan Mata Air (PMA) dan Pengendalian Erosi (PE) adalah serangkaian kegiatan 

pengenalan teknik – teknik untuk pengurangan erosi, mengurangi limpasan air dan 

mengelola isi ulang air tanah yang mengkombinasikan infrastruktur dan vegetasi. PMA dan 

PE merupakan respon aksi mitigasi 

dengan kegiatan adaptif terhadap 

ancaman kekeringan, banjir, dan tanah 

longsor.  

Kegiatan yang dilakukan adalah 

pembuatan terasering, penanaman 

konservasi seperti lamtoro, kopi, 

mangga, kemiri, dan rumput vetiver, 

pembuatan jebakan air, pembangunan 

bak perlindungan mata air, rehabilitasi 

sumur, pembangunan pagar seputar 

embung yang mengkombinasi kawat 

duri dan vegetasi gamal, dan 

pembangunan tanggul untuk 

melindungi 625 Ha persawahan 

masyarakat di Desa Oelatimo. 

Pelatihan penguatan kapasitas yang 

dilakukan yakni pelatihan konservasi 

seperti jebakan air dan sedimentasi, 

lubang tanam air, persemaian dan 

perawatan tanaman konservasi dan 

pembuatan terasering menggunakan 

bingkai A.  

Lokasi : daerah rawan erosi dan mata air tidak terlindungi 1) Desa Naip, 2) Desa Oekiu, 3) 

Desa Linamnutu, 4)Desa Oelatimo, 5)Desa Tolnaku, dan 6)Desa Oelbiteno 

Aktor PMA dan PE di enam Desa Dampingan PfR CARE – CIS Timor yang sudah mampu 

melakukan dan menerapkan model PMA dan PE adalah 1) Bapak Benyamin Suan di Desa 

Oelatimo, 2)Bapak David Pitay di Desa Tolnaku, 3)Bapak Azer Naben di Oelbiteno, dan 4) 

Bapak Marten Kause di Desa Linamnutu. 
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Sumur Injeksi Solusi Untuk Ketahanan Air di Tengah Ancaman Kekeringan 5 

 

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan rumah tangga 

di negara-negara maju, setiap orang membutuhkan 250 liter air setiap 

hari,sedangkandinegaraberkembangataumiskin,setiaporangmembutuhkan 150 liter per 

hari. Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, air juga dibutuhkan dalam 

kegiatan ekonomi masyarakat seperti dalam usaha-usaha pertanian, peternakan, 

industri rumah tangga, dan lain lain. Air merupakan sesuatu yang penting dalam 

kehidupan manusia dan hal ini mengisyaratkan pentingnya upaya-upaya untuk 

memastikan ketersediaan dan keberlanjutan sumber air yang harus dilakukan oleh 

manusia sebagai individu, komunal,maupun sebagai organisasi,termasuk didalamnya 

pemerintah. 

Di banyak tempat di Indonesia, kekeringan merupakan bencana yang harus dihadapi 

masyarakat setiap tahun dan hal ini tentu saja mengganggu kehidupan masyarakat. 

Salah satu contoh tempat yang kerap kali menghadapi masalah kekurangan air adalah 

Pulau Timor di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).Musim penghujan di provinsi ini 

hanya dari Desember-Maret tiap tahunnya dengan curah hujan 600-4800 mm³ dan 

mempunyai suhu rata-rata yang cenderung panas yaitu 27°C-28°C. Kondisi ini 

diperburuk dengan perubahan iklim yang terjadi secara global, sebagai contoh, fenomena 

El Nino yang mengakibatkan semakin pendeknya musim penghujan dan penurunan 

curah hujan secara signifikan. Kekeringan berkepanjangan terjadi di banyak lokasi di 

pulau ini dan masyarakat harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli air bersih. 

Mereka yang bekerja disektor pertanian tidak bias berproduksi dan harus mengakses 

pinjaman untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk untuk pendidikan anak. 

 
5Katalok Praktik Cerdas PfR Indonesia 2019 
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Salah satu kegiatan yang bisa menjawab permasalahan tersebut adalah pembuatan 

sumur injeksi. Saat ini konstruksi sumur injeksi yang sederhana telah dipromosikan 

baik oleh organisasi kemasyarakatan maupun pemerintah di berbagai tempat dan 

terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan air. 

 

Tujuan Pembangunan Sumur Injeksi  

Sumur injeksi adalah sumur gali biasa namun mempunyai tujuan untuk menampung air 

hujan dan menginjeksi air tersebut ke dalam tanah untuk mendukung ketersediaan air 

tanah dan membantu meningkatkan debit sumberair yang ada termasuk air di sumur-

sumur milik masyarakat. Pembangunan sumur injeksi dapat dilakukan bersamaan dengan 

pembuatan lubang-lubang jebakan air yang disebut juga “lubang tanam air” agar lebih 

banyak air tanah yangtersedia. 

 

Tahapan – tahapan Kunci Pembangunan Sumur Injeksi dimulai dengan melakukan 

Kajian Risiko Bencana dan Pemetaan Skala Desa. Kajian risiko bencana di lakukan 

untuk melihat ancaman bencana yang ada di desa. Untuk kasus di kebanyakan desa-

desa di Pulau Timor, kekeringan adalah ancaman bencana utama. Pemetaan dilakukan 

untuk memetakan daerah- daerah yang membutuhkan air dan menentukan lokasi 

pembangunan sumur injeksi. Berikutnya Membuat kajian masyarakat (a) Membuat 

anggaran untuk pembangunan sumur injeksi, (b)  Menentukan pemangku kepentingan 

yang terlibat dalam kegiatan, (c) Menyusun rencana belanja, (d) Membuat jadwal kerja 

Pengalaman Pembangunan Sumur Injeksi di Pronvinsi NTT 

Melalui Program PfR1, CARE International Indonesia  bersama mitra kerjanya yakni 

Perkumpulan Relawan CIS Timor menggunakan pendekatan Small Scale Mitigation 

Plan (SSMP) dalam mempromosikan sumur injeksi di beberapa desa di Pulau Timor 

yang setiap tahunnya mengalami kekeringan. Sumur injeksi ini menarik perhatian 

banyak anggota masyarakat dan mereka membangun sumur ini dengan dukungan 

CII, CIS Timor, dan pemerintah. Masyarakat di desa-desa dampingan program PfR 

tersebut sudah merasakan manfaat dari sumur injeksi. Dulu sebelum ada sumur 

injeksi, air sumur biasanya hanya bertahan sampai bulan Agustus atau September 

setiap tahunnya, namun saat ini sumur mereka bisa bertahan sampai bulan Desember 

ketikamusim penghujan datang kembali. Masyarakat di dataran tinggi yang sudah 

membangun sumur namun sulit mendapatkan air di sumur karena letak geografis 

wilayahnya, juga menerapkan sumur injeksi dan menerima manfaatnya. 

 

Dalam konteks di Pulau Timor, ketika musim kering maka Ibu-ibu dan remaja putri adalah 

orang yang bertanggungjawab untuk mengambil air dari tempat yang cukup jauh. Sebagian 

dari mereka harus mengambil air di lokasi yang berjarak lebih dari 1 km dengan berjalan 

kaki melalui medan yang sulit. Tentu dengan keberhasilan sumur injeksi ini mereka sangat 

senang dan waktu yang biasa digunakan untuk mengambil air, bias digunakan untuk 
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kegiatan produktif lainnya seperti menenun dan bekerja di kebun. 

 

Saat ini sudah ada 50 sumur injeksi yang dibangun dengan menggunakan dana desa di 

beberapa desa dampingan CII dan CIS Timor. Salah satu dari desa-desa tersebut adalah 

Desa Oekiu, di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang masuk kategori desa sangat 

kering. Upaya mengkampanyekan manfaat sumur injeksi ini juga didukung oleh Sinode 

Gereja Masehi di Timor, gereja protestan terbesar di NTT. Mereka mencanangkan Gerakan 

Tanam Air bagi umat gereja sehingga semakin banyak warga yang mereplikasi kegiatan 

ini.CIS Timor juga mereplikasi kegiatan ini di Desa Tagawiti, Kabupaten Lembata, 

Kepulauan Solor. Setelah melihat bukti manfaat sumur injeksi, maka pemerintah Desa 

Tagawiti mengesahkan Peraturan Desa tentang Tanam dan PanenAir.Dalam 2 tahun 

terakhir, pengalaman-pengalaman baik pemanfaatan sumur injeksi selalu dibagikan oleh 

CIS Timor dalam acara Bursa Inovasi Desa yangrutin diselenggarakan di beberapa 

kabupaten di NTT. Para pengunjung acara tersebut menyampaikan bahwa sumur injeksi 

adalah salah satu inovasi favorit yang mudah dan relatif terjangkau untuk direplikasi di 

skala rumah tangga. 

Dari beberapa praktik yang telah dilakukan oleh masyarakat tentunya bisa juga dilakukan 

pada wilayah lainnya, namun yang penting diketehui bahwa perlu menyesuaikan dengan 

kondisi tiap wilayah, karena setiap wilayah itu pasti punya kerentanan yang berbeda-beda. 

Sehingga kalau mau di replikasi harus diingat untuk mengidentifikasi bagaimana kondisi 

wilayah tersebut, dan mungkin harus ada beberapa penyesuaian tertentu.  

 

 

 

 

 

 

No Tautan Isi / konten 

1 Gunakan tautan TIDAK langsung 

berikut dengan gawai Anda. 

https://www.youtube.com/watch?v=ats

sjMyOgp8 

Isi : Video tentang Pengelolaan Risiko 

Terpadu yang berperspektif gender  

Sumber :  

• YouTube. (2018, Juli 29). Pencarian 

teratas di YouTube: Oktober 2019 [Berkas 

video]. Diperoleh  

https://www.youtube.com/watch?v=atssj

MyOgp8 

 Atau gunakan QR code reader/scanner 
pada gawai Anda untuk  tautan 

langsung dari QR code berikut. 

 

 

 

 

Rujukan belajar : 

carilah video di you tube dengan kata kunci partners for resilience 

Indonesia CARE. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=atssjMyOgp8
https://www.youtube.com/watch?v=atssjMyOgp8
https://www.youtube.com/watch?v=atssjMyOgp8
https://www.youtube.com/watch?v=atssjMyOgp8
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SUB POKOK BAHASAN II.1.3 : PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO TERPADU 

Tujuan umum : Peserta mengetahui Prinsip – prinsip Pengelolaan Risiko 

Terpadu   

Tujuan Khusus : 1. Mengidentifikasi prinsip-prinsip Pengelolaan 
Risiko Terpadu  

2. Mengintegrasikan prinsip – prinsip PRT dalam 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Prinsip – prinsip PRT  

• Integrasi prinsip – prinsip PRT dalam 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

Ketrampilan  

• Memahami  prinsip-prinsip PRT 

• Mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip PRT 

dalam Perencanaan pembangunan serta 
pelaksanaan  

• Mampu menggunakan daftar periksa 

Pengelolaan Risiko Terpadu  

Sikap Kerja 

Cermat dan strategis   

 

 

Dalam mengimplementasikan  pendekatan PRT, ada beberapa prinsip atau aspek kunci yang 

harus diikuti yaitu: 

1. Menjadikan masyarakat sebagai pusat berdasarkan pengetahuan, kearifan dan 

sumberdaya lokal yang mereka miliki . Prinsip ini sangat mengedepankan 

kemandirian masyarakat dengan menggunakan aset yang mereka miliki untuk 

memperkuat mata pencaharian mereka. Merujuk pada Pentagon Asset ada beberapa 

sumber daya (aset) yang dimanfaatkan oleh masyarakat seperti aset sosial, politik, 

infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA),  dan aset 

keuangan (finansial).  

2. Menghubungkan pendekatan humitarian (bantuan kemanusiaan), development 

(pemberdayaan), dan lingkungan hidup yang fokus pada matapencaharian 

(livelihood). PRT paham bahwa sumber penghidupan yg berkelanjutan(mampu) 

melindungi kapasitas lingkungan dan membangung ketangguhan ekonomi warga 

3. Menyasar resiko pada skala kawasaan yang lebih luas. Dalam hal ini pendekatan ini 

sadar terhadap skala geografis yang lebih luas dimana PRT mengarah pada ekosistim 

dan skala spasial atau skala kawasan yg lebih luas. Contoh proses pembangunan 

perlu mempertimbangakan pendekatan Derah Aliran Sungai (DAS) dimana selalu 

memperhitungkan masyarakat wilayah hulu, tengah dan hilir (atau dataran tinggi 

dan rendah). Dalam tatakelola kawasan (landscape) ketiga wilayah ini biasanya 

sangat terkait. Misalnya dalam pengelolaan Pengurangan Resiko Bencana-PRB aksi-

aksi mitigasi seperti konservasi hutan di  wilayah hulu sangat berkontribusi terhadap 

pengurangan potensi banjir wilayah hilir.   

4. Penataan dan restorasi ekosistim. Misalnya melalui pengembangan pertanian 

konservasi atau ramah ingkungan dengan menggunakan pupuk organik cair dan 



Modul Pelatihan Pengelolaan Resiko Terpadu Berbasis Gender | Buku Pelatih Penyelengara 59  

padat atau bokasi. Juga pengenalan pada teknik teras sering untuk mengurangi 

potensi erosi. 

5. Bekerja padaalam periode waktu (timescale) yang berbeda untuk memastikan 

perencanaan yang adaptif. Untuk mengukurnya, PRT menggunakan model seperti 

peringatan dini utk mengantisipasi perubahan dan melakukan justifikasi  terus 

menerus 

6. Menghubungkan realita lokal dan proses global. Dimana kerangka kerja global 

mengenai informasi penguran resiko yang terkait dengan dan didukung pemerintah 

harus bisa disesuaikan dengan kondisi lokal 

7. Mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk menjembatani perbedaan. PRT 

mengedepankankoherensi/hubungan antara sektor pembangunan, kemanusiaan, 

dan sektor lingkungan dalam kebijakan, penganggaran dan praktek. Contoh program 

sektor pertanian perlu melibatkan sektor lain atau sebaliknya seperti sektor 

pariwisata perlu melibatkan berbagai aktor dan sektor dalam pemerintah apalagi jika 

mengusung pariwisata tematik seperti wisata alam atau ecowisata.  

8. Bermitra dengan masyarakat. PRT menghubungkan berbagai pihak dengan 

menggabungkan kekuatan organisasi, sektor, pemerintah, masyarakat sipil,  pusat 

pengetahuan seperti Universitas, sektor swasta dan media.Di NTT,  misalnya 

laboratorium hidup pertanian lahan kering universitas Nusa Cendana bisa menjadi 

tempat belajar untuk petani atau para praktisi pertanian lahan semi kering  

Yang menjadi pertanyaan bagaimana mengintegrasikan prinsip – prinsip tersebut dalam 

perencanaan dan pelaksaan kegiatan? Dalam salah satu prinsipnya  adalah masyarakat 

sebagai pusat,  di wilayah Timor Barat masyarakat Dawan memiliki cara tersendiri untuk 

membaca cuaca dan iklim. Pengetahuana ini perlu disandingkan dengan pengetahuan 

modern seperti yang dihasilkan oleh BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) 

agar masyarakat bisa mengkur sejauh mana pengetahuan tradisional mereka masih relevan  

digunakan atau bahkan dapat memperkuat pengetahuan lokal mereka.  Masyarakat memiliki 

pengetahuan lokal untuk beradaptasi dengan perubahan musim dan menentukan jenis 

tanaman apa yang cocok pada lahan – lahan kering pertanian mereka.  Ubi jalar ungu adalah 

salah satu jenis tanaman yang ditanam oleh masyarakat, mereka memiliki pengetahuan 

bahwa ubi jenis ini tidak memerlukan air yang banyak untuk menyiramnya hanya cukup 

disiram satu kali untuk dua hari saja.  Dengan menggabungkan pengetahuan pertanian yang 

telah dikuasai oleh masyarakat dan adanya kerja sama dengan pihak universitas dan LSM, 

ubi jalar ungu yang dulu hanya bisa ditanam dalam 2 kali musim tanam yakni musim hujan 

dan panas.  Masyarakat mendapatkan pengetahuan untuk mengolah pupuk bokashi sendiri 

dari bahan – bahan yang ada tersedia  di desa, ini akan membuat lingkungan tetap terjaga 

dan berkelanjutan serta menghemat pengeluaran karena tidak perlu membeli pupuk lagi. Ini 

salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengintegrasikan prinsip – prinsip 

PRT dalam pelaksanaan kegiatan pertanian di desa.   
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 Prinsip PRT :  Bermitra dengan dengan Masyarakat 

Simulasi PRB  

Simulasi PRB bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam situasi 

darurat banjir. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat di desa mampu 

melakukan evakuasi saat darurat banjir, pertolongan pertama kepada korban banjir 

dan proses penyeberangan saat banjir terjadi. Kegiatan ini dailakukan di desa 

Batnun karena potensi bencana tahunan yang terjadi di desa adalah banjir. 

Topografi desa yang dilalui beberapa sungai kecil menyebabkan sebagian wilayah 

desa terisolir saat banjir terjadi. Anak-anak sekolah adalah korban yang pling 

terkena dampak dari bencana banjir.  

Penguatan kapasitas yang sudah dilakukan antara lain, simulasi tanggap darurat 

banjir termasuk, penyeberangan darurat menggunakan tali bagi anak – anak SD, 

pertolongan pertama pada korban, dan latihan evakuasi korban.  

Selain penguatan kapasitas dalam hal ketrampilan, pembangunan jembatan kecil 

sebagai media penyeberangan bagi anak – anak saat banjir juga sudah dilakukan 

dengan model tanggungan bersama biayanya antara LSM dan pemerintah desa. 
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POKOK BAHASAN II.2. 

Judul pokok bahasan  : Kerangka Hukum Pengelolaan Risiko Terpadu yang 

Berbasis  gender  

Tujuan Pokok bahasan : Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan 

peserta  :  

a. Peserta dapat mengidentifikasi kebijakan –
kebijakan  terkait Pengelolaan Risiko Terpadu 

b. Peserta dapat mengidentifikasi kebijakan PRT 

yang Berbasis Gender  

Metode : Diskusi, analisa/studi kasus, dan tanya jawab 

Sarana dan Media : Kertas plano, spidol, kertas HVS, White board/Papan 

Tulis, LCD, Laptop, Lembar Informasi, Lembar Kerja, 

Lembar Penilaian 

Waktu : 3 JP (135 menit) 

 

Langkah – Langkah Pembelajaran : 

SUB POKOK BAHASAN II.2.1 : KEBIJAKAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM, PENGURANGAN 

RISIKO BENCANA, DAN MANAJEMEN RESTORASI  LINGKUNGAN  

1. Pelatihmemulai sesi ini dengan  menjelaskan secara jelas  tujuan yang hendak dicapai 

2. Pelatihmenanyakan peserta kebijakan – kebijakan apa yang selama ini sudah mereka 

ketahui baik di tingkat pusat maupun daerah terkait dengan adaptasi perubahan 

iklim, pengurangan risiko bencana, dan manajemen restorasi lingkungan. Bagaimana 

kebijakan tersebut bekerja di lapangan apakah ada benturan dengan kepentinga 

masyarakat, selanjutnya pelatih membagi peserta dalam beberapa kelompok diskusi  

3. Pelatih meminta peserta mengidentifikasi kebijakan – kebijakan tersebut  

a. Apa yang diatur oleh kebijakan tersebut ?  

b. Bagaimana pelaksanaannya? 

c. Menurut Anda kebijakan apa yang dibutuhkan oleh daerah terkait tiga 

pendekatan yang sedang kita diskusikan 

d. Apakah ada praktik baik yang selama ini anda rasakan timbul dari kebijakan yang 

telah ada?  

4. Pelatih menyediakan waktu 20 menit bagi peserta untuk mendiskusikan . Persilahkan 

peserta untuk menentukan salah seorang kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 

5. Persilahkan para anggota kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan kepada 

anggota kelompok yang sedang presentasi   

6. Pelatih menanyakan kepada peserta apakah presentasi dari tiap kelompok ada yang 

sama atau ada yang berbeda? 

7. Apakah ada diantara peserta yang pernah terlibat dalam penyusunan kebijakan baik 

di tingkat pusat dan daerah 

8. Pelatih menjelaskan lebih lanjut beberapa  payung regulasi terkait adaptasi 

perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, manajemen restorasi lingkunga.  
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9. Apakah selama ini dalam mendampingi masyarakat para peserta bersinggungan 

dengan payung regulasi yang ada  

10. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan dan bagaimana upaya 

yang dilakukan untuk mengatasinya  

11. Lebih lanjut ditambahkan oleh Pelatihbahwa “Pengurangan risiko bencana” atau 

dikenal oleh seluruh dunia dengan nama Disaster Risk Reduction merupakan 

kesepakatan seluruh dunia sejak Konferensi di Hyogo Jepang atau yang lebih dikenal 

Dengan Nama HFA (Hyogo Framework In Action). Sejak tahun 2005 Indonesia 

bersama 168 negara lainnya meratifikasi kesepakatan  Pengurangan Resiko Bencana. 

Sebagai tindak lanjut lalu berdirilahBNPB dan BPBD tingkat provinsi dan 

Kabupaten/kota berdasar kepada UU No 24 tahun 2007 

12. Pelatihmenjelaskan kembali bahwa Tujuan Jangka Menengah Adaptasi tahun 2030 

yakni : Penguatan Kapasitas Lokal, Peningkatan Pengelolaan Pengetahuan, kebijakan 

konvergen antara adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, 

penerapan teknologi adaptif yang pada hasil akhirnya untuk menurunkan risiko pada 

semua sektor pembangunan (pertanian, sumber daya air, ketahanan energi, 

kehutanan, maritim, dan perikanan, kesehatan, pelayanan publik, infrastruktur dan 

sistem perkotaan6 

13. Kenapa kita harus peduli perubahan iklim saat ini dan penting untuk  bertindak 

berikan tanggapan Anda masing – masing dengan memperhatikan 4 kasus ini? 

Kasus 1 : Hana biasanya setiap bulan selalu mendapatkan pekerjaan sebagai petani 

penggarap kegiatan ini sudah 6 tahun dia lakukan hasil dari pekerjaan ini sangat 

membantu keluarganya paling tidak mereka akan dapat membeli persediaan 

makanan untuk 2 bulan dari hasil Hana bekerja. Namun  sudah 2 tahun belakangan 

ini tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Hana, pada musim tanam tahun lalu dan 

tahun ini Hana tidak mendapatkan penghasilan seperti tahun – tahun sebelumnya. 

Tahun lalu misalnya lahan yang digarap Hana gagal panen karena curah hujan tahun 

lalu sangat sedikit yang menyebabkan tanaman banyak yang mati. Sedangkan tahun 

ini curah hujan cukup tinggi dan lahan sawah yang ditanami terkena banjir, pemilik 

lahan tempat bekerja  Hana mengalami kerugian cukup besar ditambah lagi harus 

membayar 20 orang petani penggarap lainnya yang bekerja dengannya.  

Kasus 2 : Ibu Mira yang bekerja sebagai pegumpul ikan dari para nelayan hanya 

mampu menjual ikan jauh lebih sedikit dari biasanya, disamping itu daya beli 

masyarakat juga tidak seperti biasanya karena harga ikan yang dijual itu lebih mahal. 

Beberapa orang pembeli selalu menawar dengan harga lebih rendah mereka tidak 

tahu kalau harga ikan yang dibeli Ibu Mira dari nelayan setempat harganya juga lebih 

mahal. Untuk beralih mencari  penghasilan lain sudah pernah dilakukan oleh Ibu 

 
6http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/images/file_dokumen/proklim/rakor2018/hari_pertama/sesi1/Implementa
si-Kebijakan-PI_KHLK.pdf 

http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/images/file_dokumen/proklim/rakor2018/hari_pertama/sesi1/Implementasi-Kebijakan-PI_KHLK.pdf
http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/images/file_dokumen/proklim/rakor2018/hari_pertama/sesi1/Implementasi-Kebijakan-PI_KHLK.pdf
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Mira tetapi sepertinya dia tidak punya ketrampilan lain selain berjualan ikan. 

Akhirnya meski penghasilannya banyak menurun Ibu Mira tetap bertahan sebagai 

pengumpul ikan dan menjualnya kepada para pelanggan yang selama ini sudah setia 

membeli ikan darinya.  

Kasus 3 : Sudah 3 tahun berturut – turut lahan sawan yang selama ini dikelola oleh 

Pak Imran dan istrinya, tidak memberikan hasil yang cukup baik bahkan untuk 

membeli  kebutuhan hidup pun terkadang harus berhutang dahulu di warung dekat 

rumah. Padahal Pak Imran di sela – sela waktu luangnya sudah bekerja serabutan 

untuk mendapatkan penghasilan tambahan tetapi tetap tidak mencukupi. Salah 

seorang anak perempuannya yang bersekolah di Kecamatan terpaksa tidak bisa 

melanjutkan sekolah di tahun ini karena ketiadaan biaya.  

Kasus 4 : Jaya terpaksa meninggalkan kedua orang tuanya dan 2 orang adiknya, dia 

terpaksa harus bekerja di kota setelah menamatkan SMU di di Kecamatan. Dahulu 

kedua orang tuanya berkeinginan untuk menyekolahkannya hingga ke perguruan 

tinggi namun semua niatan itu belum kesampaian karena hasil panen orang tuanya 

hanya mampu untuk menyekolahkan 2 adiknya yang masih di SMP. Jaya harus 

mengalah dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, awalnya dia sedih karena 

melihat teman – teman lain sudah ke kota untuk belajar. Jaya meminta izin kedua 

orang tuanya untuk bekerja di kota, dengan niatan akan  mengumpulkan uang untuk 

biaya kuliah di tahun depan dengan berat hati ayah dan ibunya mengizinkan.  

Kasus 4 : Pada tahun ini Desa Nyiur Melambai mengalami kekeringan panjang 

masyarakat kesulitan air bersih dan bahan makanan,  kepala desa sudah mendatangi 

camat untuk berkoordinasi tentang masalah ini. Camat menjanjikan akan menindak 

lanjuti segera dalam 1 atau 2 hari ini, dan akan melaporkan masalah ini kepada 

Bupati. Setelah 2 hari kemudian bantuan air bersih dan bahan makanan tiba di desa, 

kepala desa segera membagikannya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. 

Pada saat pembagian makanan Kepala Desa mendapati anak – anak dan orang tua 

mulai sakit, 2 anak diantaranya harus segera di bawa ke rumah sakit Kabupaten 

karena butuh penanganan.  Sedangkan orang tua diberikan beberapa obat-obatan 

ringan dan mendapatkan pemeriksaan dari dokter sepertinya kejadian ini dipicu 

karena langkanya air bersih dan makanan.  

14. Apakah pernah ada kejadian yang hampir sama terjadi di desa Anda? 

15. Pelatih menjelaskan bahwa kebijakan dan program pembangunan harus mampu 

melihat kondisi – kondisi masyarakat di lapangan yang terdampak karena perubahan 

iklim, bencana, dan degradasi lingkungan dan melakukan beberapa tindakan 

pencegahan dan pengurangan risiko bencana.  

SUB POKOK BAHASAN  II.2.2 : KEBIJAKAN YANG BERBASIS GENDER  



Modul Pelatihan Pengelolaan Resiko Terpadu Berbasis Gender | Buku Pelatih Penyelengara 64  

1. Pelatih kembali mengulas sub pokok bahasan 1 sebelumnya dan bagaimana ini 

berkolerasi dengan sub pokok bahasan 2, selanjutnya membagi kertas metaplan 

kepada tiap peserta, dan meminta peserta untuk menuliskan apa yang mereka 

pahami dengan kebijakan atau program yang  responsif gender 

2. Pelatih menyediakan waktu 5 menit bagi peserta untuk menuliskan dan 

menempelkannya pada papan yang telah disediakan 

3. Meminta salah seorang peserta untuk membacakannya, serta mengelompokan mana 

pengertian yang sama dan tidak sama selanjutnya Pelatihmendiskusikan lebih lanjut 

jawaban dari peserta 

4. Selanjutnya Pelatih menambahkan untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan 

pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, dikembangkan 

kebijakan yang responsif gender. Implementasi dari pengarusutamaan gender juga 

belum memperlihatkan hasil yang membahagiakan antara lain ditandai dengan  1) 

pemahaman yang masih sering keliru tentang pelaksanaan PUG, sangat berpotensi 

mereduksi PUG menjadi program atau bahkan menjadi kegiatan; 2) sosialisasi gender 

dan pelatihan analisis gender diperlakukan seperti proyek dengan waktu pelatihan 

yang kurang memadai, sehingga hasilnya pemahaman mengenai gender dan 

kemampuan analisis gender rendah/kurang memadai; 3) dukungan politik 

pelaksanaan PUG (SK Gubernur, Bupati, Walikota) tidak disosialisasikan; (4) 

Beberapa Provinsi dan Kabupaten sudah ada kelompok kerja Gender namun di 

lapangan ini tidak berjalan bahkan masih membutuhkan penguatan kapasitas (5) 

ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin masih belum terlembaga dan 

kurang mendapat dukungan politik untuk melembagakannya. Konsekuensinya 

kebijakan dan perencanaan program pembangunan dibuat tidak berdasarkan data 

yang memadai, ini beberapa hal yang hingga kini masih menjadi kendala  

5. Pelatih menanyakan kepada peserta bagaimana dengan daerah – daerah peserta 

berasal apakah isu – isu ketidaksetaraan gender menjadi prioritas dan perhatian dari 

kepala daerah 

6. Minta peserta untuk menyebutkan 1 atau 2 intervensi program yang ada di daerah 

mereka yang  responsif gender 

7. Pelatih membagi peserta dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan beberapa 

pernyataan dibawah ini   

 

Coba perhatikan tabel dibawah ini dan  apakah kegiatan yang direncanakan ini sudah 

berupaya untuk mendorong kesetaraan gender, berilah tanda √ (jika sudah) dan tanda × (jika 

belum) pada kolam sebelahnya  

 

Kegiatan √ × 

1. Kegiatan penyuluhan pertanian bagi petani perempuan dan laki-

laki  

  

2. Simulasi bencana bagi siswa perempuan dan laki-laki   

3. Pelatihan keuangan bagi pengurus BUMDESA laki-laki    
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4. Distribusi bantuan alat produksi kopi bagi petani laki-laki    

5. Peningkatan ketahanan pangan bagi penduduk desa terutama 

perempuan kepala keluarga di daerah yang dilanda kekeringan  

  

6. Kegiatan penangan bencana bagi akibat dampak bencana    

7. Pengembangan layanan pengaduan bagi perempuan korban 

kekerasan dan pelecehan seksual  

  

8. Pengembangan peraturan desa tentang partisipasi perempuan 

dalam musyawarah desa  

  

9. Kegiatan pelatihan pencegahan bencana bagi masyarakat desa     

10. Pertemuan penyusunan rencana aksi masyarakat terkait 

perubahan iklim  

  

 

 

 

Catatan penting dicermati  sebelum menjawab pertanyaan diatas  

1. Mengetahui tujuannya kegiatan yang di rencanakan, tentunya untuk 

mengetahuinya kita perlu menggunakan analisa gender untuk melihat 

ketimpangan – ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki  

2. Ada data terpilah untuk dianalisa guna melihat ketimpangannya apakah di 

kelompok perempuan atau laki-laki; data pilah tersedia misalnya data petani 

perempuan dan laki-laki bagaimana akses mereka terhadap pengetahuan, 

ketrampilan, teknologi pertanian, akses modal dan sebagainya.  Dengan 

tersedianya data ini kita dapat menganalisa lebih lanjut di kelompok 

perempuan atau laki-lakilah yang sulit misalnya mendapatkan akses modal, 

teknologi pertanian dan sebagainya.  

3. Mengetahui faktor – faktor kesenjangan gender baik dari segi akses, 

partisipasi, kontrol, dan manfaat; apa hambatan perempuan dan laki-laki 

untuk mendapatkan akses pengetahuan dan ketrampilan dan isu 

kesenjangan lainnya bisa digali.  

4. Disamping itu juga perlu kita mengenal kesenjangan internal dan eksternal 

misalnya di pemerintah desa; bagaimana kebijakan di rumuskan dan  tingkat 

pemahaman atau perspektif para pengambil kebijakan terkait dengan isu – isu 

gender. Disamping itu juga bagaimana dengan kondisi di masyarakat apakah 

budaya patriarki masih menjadi hambatan agar perempuan dapat 

berpartisipasi, dan terlibat aktif dalam forum – forum strategis yang di desa? 

Ini semua harus digali dengan menggunakan kaca mata gender agar 

semuanya 

 

8. Pelatih menegaskan kembali tentang fokus pada sesi ini dengen menanyakan kepada 

peserta bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kebijakan tersebut telah 

mengakomodir kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki? Apa yang 

harus kita lakukan lihat kembali jawaban yang telah diberikan oleh peserta dalam 

lembar pernyataan tersebut? 

9. Pelatih mempersilahkan beberapa orang relawan untuk menyampaikan jawaban  
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10. Tanyakan lebih lanjut kepada peserta apakah masih ada pertanyaan yang ingin 

diajukan sebelum sesi ini ditutup. 

 

  

Kebijakan yang dibuat diharapkan dapat memastikan Intervensi Pengurangan 

Risiko Bencana yang responsif gender, oleh karenanya harus dirancang 

sedemikian rupa untuk meningkatkan kesetaraan gender dan bukan untuk 

memperburuk kondisi yang ada 

Beberapa poin pertanyaan kunci yang penting antara lain: 

1. Apakah analisa gender dilakukan untuk melihat  perbedaan  kapasitas 

dan kerentanan  antara laki-laki,  perempuan, penyandang disabilitas, 

orang lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya  dipertimbangkan ketika 

merancang intervensi Pengurangan Risiko Bencana? 

2. Apakah perempuan dan laki-laki terlibat aktif setiap kegiatan yang 

dirancang bersama? 

3. Apakah laki-laki dan perempuan memiliki akses ke informasi dan 

pengembangan kapasitas terkait bencana kesiapsiagaan dan pencegahan 

bencana? 

4. Apakah data dipilah berdasarkan jenis kelamin dan usia yang digunakan 

untuk mengembangkan profil populasi berisiko ? 
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LEMBAR INFORMASI  

POKOK BAHASAN II.2. : KERANGKA HUKUM PENGELOLAAN RISIKO TERPADU  YANG 

BERBASIS GENDER  

Untuk mengelola risiko bencana secara efektif, intervensi pengurangan risiko harus 

menyasar pada skala geografis. Perubahan iklim penting menjadi aspek kajian risiko untuk 

jangka pendek (prakiraan cuaca), jangka menengah (prediksi musim) dan jangka panjang 

(perubahan iklim) yang akan berdampak pada jenis, frekuensi, intensitas, dan prediksi risiko. 

Bentang lahan (lansekap) secara luas juga harus dipertimbangkan, karena tempat 

berasalanya risiko seringkali berada jauh dari lokasi terjadinya bencana. Begitu juga fungsi 

ekosistem sebagai penghambat ancaman bencana seperti kekeringan atau banjir dan sebagai 

sumber penghidupan masyarakat harus diperhatikan. Integrasi iklim dan ekosistem ke 

dalam pengurangan risiko bencana disebut dengan Pengelolaan Risiko Terpadu (PRT). 

SUB POKOK BAHASAN II.2.1 : KEBIJAKAN PRB , API, LINGKUNGAN 

Tujuan umum : Peserta mengetahui kebijakan-kebijakan PRB, API, dan 
Lingkungan serta pendekatan – pendekatan  terhadap 

kebijakan pada tingkatan yang berbeda  

Tujuan Khusus : 1. Memahami Kebijakan Pengurangan Risiko 

Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim, dan 

Manajemen Restorasi lingkungan menyasar pada 

target – target yang telah ditetapkan dalam 

kebijakan  
2. Mengintegrasikan kebijakan dan program dalam 

pembangunan dengan mempertimbangkan 

perencanaan – perencanaan yang adaptif terhadap 

perubahan iklim dan lingkungan.  

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Pemahaman kebijakan yang menyasar pada 

pengurangan risiko bencana, adapatasi perubahan 
iklim, dan manajemen restorasi lingkungan  

• Strategi mengintegrasikan PRT dalam perencana 

yang adaptif terhadap perubahan iklim dan 

lingkungan  

Ketrampilan   

• Mampu memahami kebijakan yang menyasar pada 

Pengurangan Risiko bencana, Adaptasi Perubahan 

Iklim, dan Manajement Restorasi Lingkungan  

• Mampu mengintegrasikan PRT dalam perencanaan 
yang adaptif terhadap perubahan iklim dan 

lingkungan  

Sikap Kerja 

Cermat  

Kritis 

Strategis  
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Implementasi API – PRB di Indonesia 7 

 

Berdasarkan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 

yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, 

banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) menyatakan selama Januari-Maret 2019 

jumlah bencana alam di Indonesia lebih banyak dibandingkan tahun 2018. "Selama bulan 

januari hingga maret 2019 telah terjadi 1.107 bencana yang menyebabkan 375 orang 

meninggal dan hilang, 1340 luka-luka dan 850.772 orang mengungsi dan terdampak.  Oleh 

karenanya sangat penting mengintegrasikan Pengelolaan Risiko Terpadu dalam Perencanaan 

Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan  ketahanan masyarakat terhadap 

dampak perubahan iklim.  

Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi 

Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Gas rumah kaca adalah gas – gas yang ada di atmosfer yang 

menyebabkan efek rumah kaca. Gas – gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di 

lingkungan, tetapi dapat juga timbul sebagai akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang 

paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat penguapan air laut, danau dan 

sungai. Karbondioksida adalah gas terbanyak kedua yang timbul dari berbagai proses alami 

seperti letusan vulkanik, pernapasan hewan dan manusia (yang menghirup oksigen dan 

menghembuskan karbondioksida), dan pembakaran material organik seperti 

 
7https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Dir-DTTP_Bappenas_Perencanaan-
dan-Pelaksanaan-PRB-dalam-SDGs_030519-1.pdf 

https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Dir-DTTP_Bappenas_Perencanaan-dan-Pelaksanaan-PRB-dalam-SDGs_030519-1.pdf
https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Dir-DTTP_Bappenas_Perencanaan-dan-Pelaksanaan-PRB-dalam-SDGs_030519-1.pdf
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tumbuhan.8Berikutnya pada tahun 2016 disahkannya UU Nomor 16 / 2016 tentang 

Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate 

Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa – Bangsa 

Mengenai Perubahan Iklim). Untuk itu penting keterlibatan penuh masyarakat dalam upaya 

– upaya mitigasi dan PRB yakni dalam hal pencegahan, pengurangan risiko karena mereka 

adalah kelompok yang mendapatkan dampak, disamping bila mereka didorong lebih aktif 

untuk terlibat maka masyarakat dapat bertindak sebagai pelaku hal ini sejalan dengan apa 

yang dituangkan dalam Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Selanjutnya dalam Undang – Undang tersebut disebutkan lebih lanjut bahwa dalam konteks 

nasional, pengendalian perubahan iklim merupakan amanat konstitusi bahwa setiap orang 

berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara 

memberikan arah dan berkewajiban memastikan agar pembangunan yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kesejahteraan rakyat tetap memperhatikan perlindungan aspek lingkungan dan 

sosial. Dengan adanya kesadaran akan ancaman dari dampak-dampak negatif perubahan 

iklim, pengendalian dan penanganan perubahan iklim bukan merupakan suatu beban bagi 

Negara, namun sudah saatnya menjadi suatu kebutuhan. Dengan demikian komitmen 

Negara dalam menangani perubahan iklim merupakan agenda nasional. Beberapa Undang – 

Undang lain yang bertalian erat antara lain ; (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (2) Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Frameutork Conuention on Climate 

Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim); 

(3)  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang pengesahan Kyoto Protocol to the United 

Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka 

Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim).  Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pada Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

salah satu yang diprioritaskan adalah dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam 

dan konflik sosial serta penanganannya. Peraturan Menteri bagi kita cukup jelas bahwa 

pemerintah juga memiliki perhatian yang serius untuk memasukan Pengurangan Risiko 

Bencana dalam kertas-kertas kebijakan. Adapun peluang pemanfaatan dana desa dapat 

dilakukan lebih dalam untuk pengurangan risiko bencana dengan pengadaan, 

pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan. Semua ini 

dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan 

konflik sosial serta penanganan bencana alam dan bencana sosial. Dalam hal pengadaan, 

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan 

bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya, meliputi kegiatan tanggap darurat bencana 

 
8Convis aceh – CARE, buku saku pemanasan global  
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alam, pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi, pembangunan gedung 

pengungsian, dan pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam. 

N
o 

Tautan Isi / konten 

1 Gunakan tautan TIDAK langsung berikut 

dengan gawai Anda. 

http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/image

s/file_dokumen/proklim/rakor2018/hari

_pertama/sesi1/Implementasi-Kebijakan-

PI_KHLK.pdf 

Isi : Arah kebijakan dan sasaran peruban 

iklim  

Sumber :  

 (2018, April ). Pencarian teratas di 
YouTube: Oktober 2019 [Berkas video]. 

Diperoleh  

• http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/image

s/file_dokumen/proklim/rakor2018/hari

_pertama/sesi1/Implementasi-Kebijakan-

PI_KHLK.pdf 

 Atau gunakan QR code reader/scanner 
pada gawai Anda untuk  tautan langsung 

dari QR code berikut. 

 

 

 

 

N

o 

Tautan Isi / konten 

1 Gunakan tautan TIDAK langsung berikut 
dengan gawai Anda. 

https://www.youtube.com/watch?v=zpX

YSLy7cn0 

 

Isi : Video Adaptasi Perubahan Iklim 
Sumber : 

https://www.youtube.com/watch?v=zpX

YSLy7cn0 

• YouTube. (2019, Juni 24). Pencarian 
teratas di YouTube: November2019 

[Berkas video]. Diperoleh  

 

 Atau gunakan QR code reader/scanner 
pada gawai Anda untuk  tautan langsung 

dari QR code berikut. 
 

 

 

 

  

Rujukan belajar : 

carilah video di youtube dengan kata kunci Adaptasi Perubahan 

Iklim  

 

 

 

 

 

 

 

Rujukan belajar : 

carilah url dengan kata kunci kebijakan adaptasi perubahan iklim  

 

 

 

 

http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/images/file_dokumen/proklim/rakor2018/hari_pertama/sesi1/Implementasi-Kebijakan-PI_KHLK.pdf
http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/images/file_dokumen/proklim/rakor2018/hari_pertama/sesi1/Implementasi-Kebijakan-PI_KHLK.pdf
http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/images/file_dokumen/proklim/rakor2018/hari_pertama/sesi1/Implementasi-Kebijakan-PI_KHLK.pdf
http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/images/file_dokumen/proklim/rakor2018/hari_pertama/sesi1/Implementasi-Kebijakan-PI_KHLK.pdf
http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/images/file_dokumen/proklim/rakor2018/hari_pertama/sesi1/Implementasi-Kebijakan-PI_KHLK.pdf
http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/images/file_dokumen/proklim/rakor2018/hari_pertama/sesi1/Implementasi-Kebijakan-PI_KHLK.pdf
http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/images/file_dokumen/proklim/rakor2018/hari_pertama/sesi1/Implementasi-Kebijakan-PI_KHLK.pdf
http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/images/file_dokumen/proklim/rakor2018/hari_pertama/sesi1/Implementasi-Kebijakan-PI_KHLK.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zpXYSLy7cn0
https://www.youtube.com/watch?v=zpXYSLy7cn0
https://www.youtube.com/watch?v=zpXYSLy7cn0
https://www.youtube.com/watch?v=zpXYSLy7cn0
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SUB POKOK BAHASAN II.2.2 : KEBIJAKAN  YANG RESPONSIF GENDER 

Tujuan umum : Peserta memahami bahwa kebijakan dan program 

intervensi yang dilakukan harus mengatasi kesenjangan 
antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, 

partisipasi, kontrol, dan manfaat, 

Tujuan Khusus : 1. Membangun kesadaran peserta dalam dalam disain 

perencanaan yang responsif gender penting untuk  

menjamin peningkatan kualitas hidup perempuan 

dan anak dengan  mengakomodir kebutuhan 
spesifik dan strategis mereka. 

2. Mengintegrasikan kebijakan PRT yang responsif 

gender dalam pembangunan dengan 

mempertimbangkan perencanaan – perencanaan 

yang adaptif terhadap perubahan iklim dan 

lingkungan.  

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Disain perencanaan yang responsif gender penting 
untuk  menjamin peningkatan kualitas hidup 

perempuan dan anak dengan  mengakomodir 

kebutuhan spesifik dan strategis mereka. 

• Kebijakan PRT yang responsif gender dalam 

pembangunan dengan mempertimbangkan 

perencanaan – perencanaan yang adaptif terhadap 
peruban iklim dan lingkungan  

Ketrampilan  

• Mampu membuat disain perencanaan yang 

responsif gender penting untuk  menjamin 

peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak 

dengan  mengakomodir kebutuhan spesifik dan 

strategis mereka. 

• Mampu mengintegrasikan berbagai intervensi dan 
pendekatan untuk menyasar risiko yang berbeda – 

beda diantara kelompok – kelompok masyarakat 

Sikap Kerja 

Keberpihakan kepada kelompok rentan 

 

 

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan 

gender secara terpadu dan terkoordinasi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi 

Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 

Nasional  yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan 

kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam 

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi 

pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. 

Pengarusutamaan gender ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan 

fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah. 

 

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana (Perka BNPB No. 13/2014) 

menjadi perangkat penting mengintegrasikan pendekatan gender di bidang PB. Perka BNPB 

No. 13/2014 ini ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 

pada tanggal 16 Oktober 2014 di Jakarta. Penyelenggaraan PB yang responsif gender perlu 
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dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan laki-laki dan 

perempuan secara adil dan manusiawi. 

Tujuan Perka BNPB No. 13/2014 adalah untuk: 

1. Melaksanakan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap 

komponen penyelenggaraan PB. 

2. Mendorong pengarusutamaan gender dengan menyusun perencanaan dan 

penganggaran responsif gender dalam PB. 

3. Mendorong terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan laki-

laki dalam PB.9 

 

Perubahan iklim dan bencana dampaknya dirasakan lebih bagi perempuan dibanding 

dengan laki-laki, dimana  beban kerja perempuan semakin meningkat, misalnya saja dalam 

mencari air untuk kebutuhan sehari meski ada embung yang dibangun di desa namun 

tidaklah serta merta beban kerja perempuan menjadi ringan.Bahkan lebih dari itu 

perempuanlah yang bertanggung jawab memastikan air bersih tersedia sehingga mereka 

harus mengangkut air dari embung yang ada di desa untuk dibawa hingga ke rumah. 

Disamping itu juga pada musim kering tidak tersedia air di embung, sehingga para 

perempuan harus mencari air ke sumber – sumber lain yang ada di sekitar desa. Dalam satu 

pertemuan dengan kelompok perempuan yang ada di salah satu desa di NTT mereka 

mengatakan untuk menghindari terik matahari pada siang hari, maka mereka memilih untuk 

mengangkut air pada malam hari. Mereka tidak memikirkan urusan keamanan dan 

keselamatan karena harus berjalan jauh pada malam hari dan merasa bahwa pekerjaan 

tersebut adalah hal biasa yang mereka lakukan.  Kita tahu banyak desa di Indonesia jarak 

antara 1 desa dengan desa lain sangat jauh dan tidak mudah di akses, kendala utama adalah 

pada jalan dan transportasi yang menghubungkan satu desa dengan desa lain. 

 

Bukan hal baru bagi kita untuk diketahui bahwa bencana,  perubahan iklim , kerusakan 

lingkungan yang terjadi berdampak secara berbeda kepada setiap orang atau kelompok 

masyarakat yang rentan, misalnya bagi mereka yang tinggal di pegunungan atau perkebunan 

yang menggantungkan hidupnya pada hasil panen. Demikian juga bagi masyarakat yang 

hidup di pesisir, dimana mereka sangat tergantung dengan hasil tangkapan di laut dan akhir 

– akhir ini kita sangat sering mendengar bahwa para nelayan tidak mendapatkan hasil 

tangkapan yang memuaskan. Hal ini dipengaruhi oleh cuaca buruk atau ekstrim sehingga 

mereka tidak bisa pergi ke laut untuk mencari ikan atau lainnya, ketergantungan kehidupan 

atas sumber daya alam ini sangat mempengaruhi kualitas hidup para nelayan.  Sama hal 

juga dengan masyarakat yang hidup di daerah pedesaan mereka sangat bergantung kepada 

hasil hutan selama ini, untuk pemenuhan kehidupan sehari – hari mereka secara turun 

temurun sangat mengandalkan hasil hutan. Kebakaran dan kerusakan lahan hutan 

 
9https://www.bnpb.go.id/perka-bnpb-no-13-2014-tentang-pengarusutamaan-gender-di-bidang-pb 

https://www.bnpb.go.id/perka-bnpb-no-13-2014-tentang-pengarusutamaan-gender-di-bidang-pb
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membuat mereka kehilangan sumber pendapatan, hutan yang sebelumnya dapat mereka 

akses sangat mudah kini menjadi hilang, dan tidak ada lagi sumber penghidupan bagi 

mereka. Bisa kita bayangkan kejadian seperti ini lantas siapa yang paling di rugikan dan 

bagaimana masa depan mereka? 

 

Strategi pengarusutamaan gender digunakan untuk mengurangi kesejangan antara 

perempuan dan laki-laki dalam hal akses, kontrol terhadap berbagai sumber daya, termasuk 

untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Pemerintah Indonesia 

telah menyatakan komitmen yang kuat untuk agar pembangunan harus adil gender, 

sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) dapat 

tercapai terutama pada tujuan 5 yakni kesetaraan gender. Kebijakan yang responsif gender 

akan melihat dan menganalisa  secara sistematis terhadap perbedaan – perbedaan 

perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat serta menetapkan  intervensi apa yang harus 

dilakukan untuk menghapus hambatan – hambatan, serta  menyediakan perlindungan yang 

dibutuhkan.  

 

SDG Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan semua perempuan dan 

anak perempuan  

Strategi: 

1. Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian 

perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, 

di tingkat nasional maupun di daerah 

2. Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (pprg) di 

dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, 

kesehatan, ketenagakerjaan, politik, ekonomi, dan hukum.\ 

 

No Tautan Isi / konten 

1 Gunakan tautan TIDAK langsung 

berikut dengan gawai Anda. 

http://documents.worldbank.org/curat

ed/en/950701468039868924/pdf/730

640REVISED00SA0Gender0brief060bh.
pdf 

 

Isi : Kertas Kebijakan 

Pengarusutamaan gender  

Sumber :  Pencarian 5 teratas 

November  

• http://documents.worldbank.org/

curated/en/95070146803986892

Rujukan belajar : 

carilah url dengan kata kunci kebijakan adaptasi perubahan iklim 

 

 

 

 

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/950701468039868924/pdf/730640REVISED00SA0Gender0brief060bh.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/950701468039868924/pdf/730640REVISED00SA0Gender0brief060bh.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/950701468039868924/pdf/730640REVISED00SA0Gender0brief060bh.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/950701468039868924/pdf/730640REVISED00SA0Gender0brief060bh.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/950701468039868924/pdf/730640REVISED00SA0Gender0brief060bh.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/950701468039868924/pdf/730640REVISED00SA0Gender0brief060bh.pdf
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 Atau gunakan QR code reader/scanner 
pada gawai Anda untuk  tautan 

langsung dari QR code berikut. 

 

 

4/pdf/730640REVISED00SA0Gen

der0brief060bh.pdf 

 

 

  

http://documents.worldbank.org/curated/en/950701468039868924/pdf/730640REVISED00SA0Gender0brief060bh.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/950701468039868924/pdf/730640REVISED00SA0Gender0brief060bh.pdf
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POKOK BAHASAN II.3. 

Judul pokok bahasan  : Adaptasi Perubahan Iklim  dan Pengurangan Risiko 

Bencana yang Inklusi  

Tujuan Pokok bahasan : Setelah mengikuti pembelajaran peserta mampu  : 
a. Memahami Adaptasi Perubahan Iklim dan 

Pengurangan Risiko Bencana Yang Inklusi  

b. Mengidentifikasi Kelompok – kelompok 

rentan yang  terdampak  

c. Bagaimana strategi pelibatan semua 

kelompok yang rentan dalam PRB 

Metode : Curah pendapat, diskusi kelompok, ceramah, game 

Sarana dan Media : Kertas plano, spidol, kertas HVS, White board/Papan 

Tulis, LCD, Laptop, Lembar Informasi, Lembar Kerja, 

Lembar Penilaian 

 

Waktu : 4 JP (180 menit) 

 

Langkah – Langkah Pembelajaran : 

SUB POKOK BAHASAN II.3.1 : ADAPTASI  PERUBAHAN IKLIM DAN PENGURANGAN  

RISIKO  BENCANA  YANG  INKLUSI  

1. Pelatihmenyampaikan bahwa Kapanpun bencana terjadi akan sangat mengganggu 

kehidupan semua kita, korban jiwa, kehilangan harta benda, anak-anak terpidah 

dari orang tuanya, terpaksa harus tinggal dihunian sementara untuk yang sulit 

diprediksi, terlebih jika tingkat kehancuran sangat tinggi. Perubahan iklim dan 

kerusakan lingkungan dapat menyebabkan bencana seperti yang saat ini sedang kita 

dihadapi, kekeringan yang lebih lama atau intensitas hujan yang cukup tinggi dapat 

mengakibatkan banjir pada beberapa daerah tertentu.  

2. Pelatihmenanyakan  selama beberapa 5 – 10 tahun belakangan ini apa yang dapat 

kita tandai terjadinya perubahan iklim. Apakah diantara peserta yang hadir 

berprofesi sebagai petani atau nelayan dan apa yang dirasakan dalam kurun waktu 

tersebut bagaimana dengan pendapatan atau hasil pertanian? Apakah semakin 

bagus atau berkurang dan kenapa bisa terjadi? 

3. Jika memungkinkanPelatihmengajak peserta untuk melihat kembali  perubahan – 

perubahan yang dirasakan, peserta dapat diajak ke area persawahan , kebun, nelayan 

(pesisir) tergantung situasi dimana pelatihan dilakukan  

4. Pelatih membagi  peserta ke dalam beberapa kelompok dan meminta mereka 

menuliskan beberapa hal yang mereka pahami atau dapati selama diskusi. Pada sesi 

awal peserta sudah menuliskan apa yang mereka pahami tentang : 

• Adaptasi Perubahan Iklim  

• Pengurangan Risiko Bencana 

• Manajemen Restorasi Lingkungan     

Setelah mengetahui ketiga komponen tersebut pertanyaan berikutnya adalah apa 

yang dimaksud denggan   Adaptasi perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko 
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Bencana yang Inklusi.  Apa dampaknya  jika Adaptasi Perubahan Iklim dan 

Pengurangan Risiko Bencana tidak inklusi  

 

5. Pelatih menjelaskan lebih lanjut peserta tidak perlu membuat definisi yang sangat 

detil, selanjutnya Pelatihmelihat setiap meja dan memastikan bahwa peserta cukup 

membuat beberapa kata kunci saja yang dapat mengantarkan kepada pemahaman. 

Setiap peserta dipersilahkan menuliskan jawaban di kertas metaplan.  

6. Pelatihmeminta peserta membacakannya dan menuliskan  jawabanya di kertas 

 

 

7. Pelatih menanyakan apakah ada diantara kelompok yang  yang menuliskan jawaban 

berbeda yang berbeda? Dan meminta mereka menyampaikannya. Pelatih bersama-

sama peserta merumuskan jawaban  sesuai dengan jawaban dari semua peserta,  

Kemudian memberikan pelurusan dan penyimpulan dari jawaban yang telah 

dikumpulkan.  

8. Memasukan kelompok – kelompok yang rentan menjadi salah satu faktor penentu dalam 

Pengurangan Risiko Bencana, banyaknya jumlah korban pada saat bencana terjadi 

dikarenakan rendahnya keterlibatan mereka sehingga mereka tidak terpapar oleh 

kebijakan perencanaan. 

9. Mereka tidak pernah mendapatkan informasi dan edukasi tentang kebencanaan, pada 

hal sesungguhnya  kita dapat menekan angka korban jiwa, sakit, luka dan sebagainya  

jika selalu memasukan mereka dalam setiap kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan. Dalam banyak kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, kelompok rentan  

akan lama pulih paska bencana terjadi karena rendahnya kapasitas yang mereka miliki 

seperti pengetahuan, ketrampilan, kepemilikan aset dan sebagainya.   

10. Pelatih memfasilitasi peserta untuk melakukan suatu permainan perubahan iklim.  

 

Pengurangan Risiko Bencana ; Kegiatan yang dapat kita lakukan sebelum 

maupun sesudah bencana  

Perlindungan jiwa, perbaikan infrastruktur, kesehatan serta pendapatan 

merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam Pengurangan Risiko 

Bencana terutama pada kelompok yang rentan 
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Pelatih menanyakan kepada peserta apa yang mereka pelajari dari permainan tadi, 

apakah itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita dan apa yang harus dilakukan agar 

kita dapat mencegah atau meminimalisir dampaknya bagi kehidupan manusia.  

 

SUB POKOK BAHASAN II.3.2 : MENGIDENTIFIKASI  KELOMPOK –KELOMPOK RENTAN  

 

1. Pelatihmenjelasakan masih terkait pada sesi disebelumnya lebih bahwa Kawasan Asia 

Pasifik merupakan wilayah yang paling rentan terhadap bencana alam seperti yang 

selama ini sering terjadi di Indonesia, termasuk yang disebabkan oleh perubahan iklim.  

Penyandang disabilitas, orang lansia, anak-anak, perempuan serta  kelompok rentan 

lainnya memiliki risiko kematian yang lebih besar, cedera serta berbagai cedera 

tambahan lainnya yang lebih tinggi, sebagai akibat tidak dimasukkannya perspektif 

disabilitas dalam berbagai kebijakan, perencanaan dan program pengurangan risiko 

bencana.  

2. Pelatih lebih lanjut menanyakan kepada peserta kelompok manakah yang paling rentan, 

untuk menjawabnya maka Pelatihmembuat suatu permainan dimana peserta dapat 

berperan langsung dan menentukan kelompok – kelompok mana yang rentan.  

3. Pelatih meminta peserta ke tempat terbuka di mana mereka bisa berbaris berdampingan, 

dengan cukup ruang untuk maju atau langkah. Berikanlah masing–masing peserta satu 

kartu dengan peran tokoh–tokoh yang berbeda. Mintalah setiap peserta untuk 

merahasiakan setiap tokoh yang akan mereka perankan, dan tidak membuka kertas 

yang diberikan hingga Pelatihmeminta peserta untuk membuka secara bersama-sama. 

4. Pelatih menginformasikan kepada peserta untuk mendengarkan dengan baik setiap 

pernyataan yang dibacakan. Untuk setiap pernyataan terkait dengan tokoh yang sedang 

Efek dan Dampak Perubahan Iklim 
 
Permainan  – Pulau Tenggelam: 

1. Bagi peserta menjadi  menjadi dua kelompok   (permainan bisa 
dilakukan bergantian) 

2. Bentangkan kain seluas 2x2 meter di depan kelompok. (alternatif 
lain, bisa menggunakan dua lembar koran yang dibentangkan 
bersebelahan) 

3. Minta kelompok untuk naik ke atas kain tanpa boleh keluar area 
kain tersebut. Katakan bahwa kain disimboliskan sebagai pulau 

4. Pada saat semua peserta berada di kain pertama, maka 
bentangkan kain kedua dengan ukuran 1/2 dari kain pertama. 

Katakan kepada peserta pulau mereka akan tenggelam, maka 
merekasemua harus melompat ke kain kedua agar mereka 
selamat. 

5. Setelah semua peserta berada di kain kedua, maka lipat kain 
pertama tadi menjadi 1/2 darikain kedua (katakan kepada 
peserta dengan kalimat yang sama di atas tadi) 

6. Peserta yang selamat terakhir menjadi pemenang 
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mereka perankan jika mereka merasa bahwa pernyataan itu sesuai dengan peran tokoh 

yang sedang mereka mainkan, maka mintalah mereka untuk maju selangkah. 

Selanjutanya jika pernyataan tidak sesuai dengan tokoh yang mereka perankan, maka 

mereka harus tetap berada di tempat semula. Jika mereka tidak yakin/ragu-ragu mereka 

harus menebaknya. Setelah seluruh pernyataan  dibacakan, Pelatih menanyakan kepada 

peserta siapa yang tidak melangkah sama sekali, atau hanya melangkah sekali atau dua 

kali dan tanyakan apa peran yang dimainkannya. Apa kaitan antara peran dan 

pernyataan yang dibacakan, bagaimana realita dalam kehidupan kita sehari – hari 

dengan orang – orang yang tinggal dibelakang (tidak melangkah). Apakah mereka 

memiliki kapasitas yang sama dengan orang – orang yang berada di depan yang punya 

kekuasaan?  Pelatihmeminta pendapat beberapa orang peserta bagaimana kondisi orang – orang 

yang berada dibelakang jika bencana terjadi, atau sebelum bencana apakah mereka punya akses 

dan kesempatan yang sama dengan orang – orang yang berada di depan? 

Peran tokoh  

a. Perempuan lanjut usia 65 tahun  

b. Perempuan disabilitas, orang tua tunggal dengan 2 orang anak balita 

c. Anak laki-laki disabilitas  

d. Anak perempuan disabilitas  

e. Orang lanjut usia laki-laki 70 tahun penyandang disabilitas  

f. Buruh tani perempuan penggarap lahan 

g. Kepala desa laki-laki  

h. Ketua BPD laki – laki 

i. Ketua PKK perempuan  

j. Guru SD perempuan dengan 3 orang anak, orang tua tunggal 

k. Anak perempuan 17 tahun putus sekolah, dan mengurus ibu yang sakit – 

sakitan  

l. Buruh bangunan laki-laki  

m. Perempuan 38 tahun, orang tua tunggal dengan 3 orang anak yang berusia 

antara 5 – 10 tahun.  

n. Perempuan Kepala Sekolah SD  

o. Perempuan petani penggarap lahan orang lain  

p. Perempuan 29 tahun, Bendahara PKK 

q. Laki-laki bendahara desa  

r. Perempuan Fasilitator desa 

s. Laki-laki Fasilitator desa  

t. Laki-laki Pemilik lahan  

u. Perempuan tokoh agama 

v. Laki-laki tokoh agama  

w. Perempuan tokoh adat 

x. Laki-laki tokoh adat 

y. Buruh bangunan  
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z. Perempuan disabilitasi 30 tahun  

aa. Camat laki-laki  

bb. Seorang laki-laki 45 tahun pengangguran, dengan 3 orang anak 

cc. Perempuan pengrajin (kepala keluarga) dengan 3 orang anak yang masih kecil   

dd. Perempuan kader posyandu  

ee. Perempuan dokter puskesmas 

ff. Laki-laki perawat puskesmas 

gg. Bidan desa perempuan 

hh. Perempuan Penggerak Swadaya Masyarakat 

ii. Perempuan sekretaris camat  

 

Pernyataan 

1. Saya  dapat berpendapat dalam tingkat rumah tangga 

2. Saya memiliki tabungan di Bank atas nama saya 

3. Saya terlibat dalam pertemuan strategis di desa  

4. Saya aktif di kegiatan kelembagaan desa  

5. Saya memiliki jejaring yang cukup luas  

6. Saya memiliki akses kepada pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan 

kapasitas  

7. Saya memiliki akses modal kerja  

8. Saya dapat mengakses informasi terkait perubahan iklim  

9. Saya dapat memberikan pendapat pada pertemuan desa 

10. Saya dapat membuat kebijakan di desa terkait dengan perubahan iklim, 

pengurangan risiko bencana, dan lingkungan  

11. Saya dapat mempengaruhi kebijakan di desa 

12. Saya dapat mempengaruhi kebijakan hingga tingkat Kabupaten 

13. Saya terlibat aktif dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa  

14. Saya memiliki ketrampilan hidup yang dapat mendukung saya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup saya  

15.  Saya dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi 

16. Saya mendapatkan gaji/penghasilan lainnya  setiap bulan/hari dari pekerjaan 

saya 

17. Saya dapat memutuskan penggunaan gaji/ penghasilan  yang didapatkan untuk 

membeli kebutuhan saya 

18. Saya dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa 

19. Saya dapat mengakses informasi perencanaan dan penganggaran di desa 

20. Saya mengetahui  dan  dapat mengadvokasi anggaran untuk kepentingan warga 

masyarakat  

 

Catatan : 
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Peran dan pernyataan bisa dirubah sesuai dengan kontek masyarakat yang 

didampingi  

 

5. Pelatih menanyakan lebih lanjut  diantara kelompok  yang tertinggal dibelakang apakah 

ada partisipasi  penyandang disabilitas dalam latihan kesiapsiagaan bencana dan 

berbagai langkah pengurangan risiko bencana di tingkat lokal dan kabupaten yang 

bertujuan untuk mencegah atau mengurangi risiko bencana? Apakah ada  Infrastruktur 

fisik maupun informasi yang memuat prinsip desain universal akan meningkatkan 

peluang keselamatan dan kelangsungan hidup para penyandang disabilitas. 

6. Pelatihkembali menanyakan kepada peserta apakah mereka juga mengetahui bahwa 

Indonesia mempunya kebijakan yang inklusi? Pelatihmenyampaikan bahwa  Indonesia 

sudah  meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang disabilitas yang telah 

diundangkan dalam UU No. 19 Tahun 2011,  UU nomer 8 tahun 2016 dan Perka BNPB 

nomer 14 tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang 

disabilitas dalam penanggulangan bencana. Apakah selama ini kita menyadari bahwa 

kita hidup di tengah masyarakat yang memiliki kapasitas dan kerentanan yang 

berbeda – beda antara satu orang dengan orang lainnya.  Penyandang disabilitas 

memiliki  kapasitas dan kebutuhan yang berbeda, dan mereka harus dilibatkan 

dalam Penanggulangan Bencana. 

11. Pelatih menjabarkan lebih lanjut bahwa Pemerintah dari negara-negara di kawasan Asia 

dan Pasifik berkumpul di Incheon, Korea Selatan, dari tanggal 29 Oktober sampai 2 

November 2012 untuk memetakan arah terkini dari Dasawarsa Penyandang Disabilitas 

di Asia dan Pasifik periode 2013 – 2022. Pertemuan ini dihadiri pula oleh perwakilan dari 

organisasi masyarakat madani, termasuk organisasi penyandang disabilitas. Peserta lain 

yang hadir pada pertemuan tersebut termasuk perwakilan organisasi internasional, 

Badan-badan kerjasama pembangunan dan perwakilan dari Sistem PBB. Ada dua target 

yang hendak dicapai dalam sasaran 7 dari Incheon Strategi yakni Target 7a : 

Memperkuat perencanaan pengurangan risiko bencana yang inklusi  

Target 7b : Memperkuata implementasi langkah – langkah penyediaan dukungan yang 

tepat waktu dan sesuai bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi situasi bencana10 

 

 

SUB POKOK BAHASAN II.3.3 : ANALISA KAPASITAS DAN KERENTANAN 

PENINGKATAN KAPASITAS SEBAGAI SALAH SATU PENGURANGAN RISIKO BENCANA11 

 

 
10https://www.maketherightreal.net/incheon-strategy/id/pendahuluan 
11https://www.slideshare.net/reneepicasso/bahaya-kerentanan-resiko-dan-bencana 

https://www.maketherightreal.net/incheon-strategy/id/pendahuluan
https://www.slideshare.net/reneepicasso/bahaya-kerentanan-resiko-dan-bencana
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1. Pelatih mengingatkan peserta terkait dengan sesi pelatihan sebelumnya  

2. Dalam permainan sebelumnya kita melihat bahwa mereka yang rentan akan 

berada tertinggal jauh di belakang, bisa kita bayangkan bagaimana mereka akan 

semakin jauh lebih rentan ketika tidak memiliki kapasitas yang sama dengan 

orang – orang yang berdiri di barisan depan. 

3. Untuk itu pada sesi ini  Pelatih menanyakan bagaimana memastikan pelibatan 

kelompok – kelompok yang rentan di daerah anda masing – masing?  

4. Apakah ada strategi atau pendekatan tertentu yang dilakukan dan apakah 

strategi tersebut mengalami kendala atau berhasil? 

5. Pelatihmempersilahkan peserta untuk berbagi pengalaman yang pernah mereka 

lakukan.  
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Pelatih membagi lembar studi kasus pada dan meminta peserta mendiskusikannya dalam 

kelompok, selanjutnya mempresentasikan dalam bentuk role  dan menjawab beberapa 

pertanyaan 

1. Apa yang terjadi pada mirna dan orang tuanya  ?  

2. Apakah orang tua mirna bisa mengakses  informasi dan bantuan yang dibutuhkannya? 

Kapasitas apa yang dimiliki oleh orang tua Mirna untuk segera pulih dari bencana?Apa 

kerentanan orang tua Mirna? 

3. Terkait cerita diatas hal – hal apa yang perlu diperhatikan dalam PRB terutama pada 

kelompok masyarakat yang rentan? 

 

Marina adalah seorang  remaja perempuan berusia 15 tahun, sejak lahir Mirna tidak 

bisa berjalan seperti anak lainnya karena kedua kakinya lumpuh. Mirna dan orang 

tuanya hidup di desa yang sering dilanda kekeringan, untuk hidup sehari – hari ayahnya 

bekerja sebagai petani penggarap sawah ladang, dan menerima bayaran sangat kecil 

dari hasil kerja mereka hanya mampu untuk membeli beras dan sedikit lauk untuk 

teman makan setiap harinya.   Mirna tidak pernah diperiksa ke dokter karena kendala 

di keuangan, orang tuanya tidak mampu ditambah lagi jarak dari desa ke kota sangat 

jauh dan butuh uang yang cukup besar untuk membayar transportasi. Orang tua Mirna 

hanya pasrah dengan keadaan jangankan untuk berobat Mirna bahkan untuk makan 

sehari – hari saja pun sangat susah untuk didapat apalagi ketika musim kering dan 

para petani tidak ada yang pergi ke sawah.  Kehidupan mereka sekeluarga semakin 

buruh, baik Ibu maupun ayahnya Mirna tidak pernah terlibat dalam kegiatan apapun 

yang ada di desa.  

Pada bulan November tahun 2017, terjadi musim kering yang sangat panjang sehingga 

semua warga desa sangat kesulitan mendapatkan air bersih dan terjadi kelaparan 

karena para petani gagal panen.  Hal ini dikarenakan sawah yang sangat bergantung  

dengan irigasi yang berasal dari air hujan kering dan sama sekali tidak ada air yang 

dapat mengaliri sawah – sawah warga di desa. Desa Mirna dilanda kelaparan, banyak 

anak – anak yang sakit, termasuk orang dewasa, dan orang lanjut usia, kepala desa 

sudah pergi ke kota untuk mencarikan bantuan bagi warganya namun bantuan yang 

diterima sangat sedikit jumlahnya sedangkan warga yang kelaparan sangat banyak.  

Kondisi yang lebih burukpun dialami Mirna dan orang tuanya, karena pada saat 

bantuan makanan diberikan mereka tidak mendapatkan padahal kondisi mereka lebih 

buruk dari warga lainnya.  Sama seperti anak yang lain, Mirna sakit karena tidak 

mendapatkan makanan yang dibutuhkannya bahkan pada saat ada kunjungan tim 

medis untuk melakukan  pemeriksaan kesehatan lagi – lagi Mirna tidak mendapatkan 

layanan. Orang tua Mirna akhirnya datang ke rumah kepala desa untuk memintakan 

penjelasan yang sebenarnya, kenapa mereka tidak pernah mendapatkan bantuan yang 

dibutuhkan dari catatan yang dihimpun desa tidak didapati nama Mirna, dan orang 

tuanya di dalam data desa. Padahal mereka sudah tinggal di desa ini berpuluh – puluh 

tahun, tentunya  kejadian seperti ini berdampak buruk bagi Mirna dan orang tuanya.  
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6. Terkait sesi ini pelatih akan memfasilitasi peserta untuk mengenal  alat analisa dan panduan 

pertanyaan  

7. Panduan terlampir dalam Lembar Informasi pada pokok bahasan II.3.3 yakni analisa 

kepasitas dan kerentanan  
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LEMBAR INFORMASI  

POKOK BAHASAN II.3.: ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGURANGAN RISIKO 

BENCANA YANG INKLUSI  

 

PRB-Berbasis Komunitas  adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana 

yang dilakukan melalui pada tingkat komunitas dengan membangun kesadaran 

masyarakat tentang PRB, peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana dan 

atau penerapan upaya fisik dan non fisik yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara 

aktif, partisipatif dan terorganisir. Upaya – upaya sangat aktif dilakukan untuk 

membangun kesiapan masyarakat  dalam pengurangan risiko bencana. Urusan PRB 

adalah tanggung jawab bersama baik masyarakat, pemerintah, LSM, maupun pihak swasta  

 

 

SUB POKOK BAHASAN II.3.1: ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGURANGAN RISIKO 

BENCANA YANG INKLUSI 

 

Tujuan umum : Memahami Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan 
Risiko Bencana Yang Inklusi  

Tujuan Khusus : 1. Mengenal dampak  Perubahan Iklim dan Bencana  

2. Mengenal upaya Adaptasi Perubahan Iklim dan 

Pengurangan Risiko Bencana 

3. Mengenal Adaptasi Perubahan Iklim dan 

Pengurangan Risiko Bencana Yang Inklusi   

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Dampak Adaptasi Perubahan Iklim Penguragan 

Risiko Bencana 

• Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan 
Risiko bencana  

• Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan 

Risiko Bencana Yang inklusi  

Ketrampilan  

• Mampu mengenali Adaptasi Peruban Iklim 

• Mampu mengenali Pengurangan Risiko Bencana 

• Mendorong Adaptasi Perubahan Iklim, dan 

Pengurangan Risiko Bencana Yang Inklusi  

Sikap Kerja 

Inklusi  
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Perubahan iklim memiliki efek yang sangat serius dan potensi bencana bagi kesehatan serta 

kelangsungan hidup. Berdasarkan alur prosesnya, perubahan iklim pada kesehatan dapat 

berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung.Pengaruh secara langsung tehadap 

kesehatan yaitu berupa paparan langsung dari perubahan pola cuaca (temperatur, curah 

Kerentanan adalah kondisi yang ditentukan oleh faktor – faktor atau proses-

proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan 

kecendrungan sebuah komunitas terhadap dampak bahaya, seperti 

kurangnya pendidikan, pengetahuan, kemiskinan, kondisi sosial, dan 

kelompok – kelompok rentan yakni orang lanjut usia, anak – anak, ibu 

hamil, penyandang disabilitas, orang dengan HIV/AIDs dan sebagainya.  

Bahaya: suatu keadaan yang disebabkan oleh  Fenomena alam yang luar 

biasa ataupun juga manusia yang berpotensi merusak atau mengancam 

kehidupan manusia, kehilangan mata pencaharian, harta benda/aset 

berharga, serta kerusakan lingkungan. 

Ancaman (bahaya) adalah kemungkinan peristiwa baik yang disebabkan 

oleh alam maupun manusia yang dapat menimbulkan kerusakan atau 

kerugian 

Kapasitas adalah kondisi (kekuatan dan sumber daya yang tersedia) yang 

menunjukan kemampuan seseorang (komunitas) untuk mengurangi risiko 

atau dampak bencana.  Kapasitas juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, 

ekonomi, sosial, budaya, politik, Fisik, maupun Psikologi.  

Risiko adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada 

suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, 

sakit, jiwa terancam, kehilangan rasa aman, mengungsi, kerusakan atau 

kehilangan harta, terganggunya kegiatan sosial, akibat kombinasi dari 

bahaya dan kerentanan 
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hujan, dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrem). Cuaca ekstrim dapat mengancam 

kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian. 

Selain itu seperti sudah disinggung pada sesi sebelumnya bahwa  perubahan iklim juga dapat 

menimbulkan berbagai bencana. Bencana akibat perubahan iklim (bencana 

hidrometeorologi) memiliki ciri yang berbeda dibandingkan bencana geologi seperti gempa 

dan tsunami. Bencana yang dipahami secara umum yaitu bencana geologi yang bersifat 

mendadak dan bervariasi, baik dapat diprediksi maupun tidak. Sementara bencana 

klimatologi terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Pantai dan 

pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang terlebih dahulu terkena danpak perubahan ilim 

dibandingkan wilayah lain12. 

Dampak perubahan iklim tidak berdiri sendiri, namun bersifat memperbesar dan 

meningkatkan frekuensi bencana bahkan meningkat pada sebaran, besaran, dan 

intensitasnya. Perubahan iklim yang ekstrim telah menyebabkan kenaikan permukaan air 

laut, gelombang tinggi, perubahan pola hujan dan kemarau, serta perubahan salinitas air 

laut. Perubahan tersebut berdampak pada timbulnya berbagai bencana seperti: 

• Puting beliung 

• Banjir 

• Longsor 

• Kekeringan 

• Kebakaran hutan dan lahan 

• Merebaknya wabah penyakit 

 

Perubahan iklim berpengaruh terhadap mata pencaharian yang pada akhirnya akan 

berdampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Terutama sektor pertanian yang langsung menggunakan media tanah sebagai media 

tumbuhnya. Kondisi kesuburan tanah sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim seperti 

hujan, suhu, dan kelembapan. Ketika kondisi curah hujan, suhu dan kelembapan tidak 

menentu akan berpengaruh pada kondisi tanah yang berdampak pada buruknya 

pertumbuhan tanaman dan menyebabkan gagal panen, degradasi sumberdaya lahan dan air, 

kerusakan infrastruktur pertanian/irigasi, bencana banjir dan kekeringan, serta 

meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman. 

 

Adaptasi perubahan iklim (API) merupakan proses penyesuaian secara alamiah di dalam 

ekosistem atau dalam sistem manusia sebagai reaksi terhadap perubahan iklim, baik dengan 

meminimalkan tingkat perusakan maupun mengembangkan peluang-peluang yang 

menguntungkan sebagai reaksi terhadap iklim yang sedang berubah atau bencana yang akan 

 
12http://www.hdindonesia.com/pojok/90-persen-bencana-karena-perubahan-iklim 

http://www.hdindonesia.com/pojok/90-persen-bencana-karena-perubahan-iklim
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terjadi yang terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan. Istilah ini mengacu pada 

perubahan dalam pandangan, perilaku, atau kebiasaan terkait dengan perubahan iklim13. 

Adaptasi sebenarnya telah dilakukan oleh manusia sejak dahulu, menggunakan 

pengetahuan lokal yang ada. Misalnya masyarakat di pegunungan mengetahui bahwa suhu 

di malam hari daerah mereka akan menjadi sangat dingin dan panas disiang hari, sehingga 

mereka terbiasa untuk menggunakan pakaian tebal di malam hari dan pakaian tipis di siang 

hari. Selain itu, masyarakat lokal memiliki yang dikenal dengan kearifan lokal yang meliputi 

budaya, adat, dan kepercayaan setempat yang tetap dipelihara guna menyelaraskan diri 

terhadap perubahan. 

Beberapa upaya lain yang dilakukan masyarakat dalam adaptasi  

▪ Membangun sumur injeksi atau embung  

▪ Menanam tanaman yang adaptif iklim seperti ubi ungu yang dilakukan di NTT  

▪ Membangun tempat penampungan air hujan seperti embung, PAH, dam sebagai 

persediaan air pada saat kekeringan 

▪ Membangun sistem peringatan dini 

▪ Membangun rute evakuasi saat terjadi bencana 

▪ Mencari dan memanfaatkan informasi cuaca dan iklim untuk merencanakan kegiatan 

(di desa ataupun di sekolah) 

▪ Membangun bangunan yang aman dari ancaman bencana (rumah, sekolah, tempat 

ibadah, kantor desa) 

 

Penting diingat juga bahwa  dalam melakukan upaya – upaya adaptasi perubahan iklim 

dan pengurangan risiko bencana memasukan kelompok rentan didalamnya, seperti telah 

disebutkan bahwa Indonesia telah  mempunyai peraturan untuk penyandang disabilitas, 

antara lain peraturan UU nomor 8 tahun 2016 dan Perka BNPB nomer 14 tahun 2014 

tentang penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam 

penanggulangan bencana.  Payung hukum tersebut menjadi pijakan kuat  agar setiap 

kebijakan Penanggulangan Bencana dan program maka seharusnyalah terlibat 

penyandang disabilitas dan  digabungkan dengan yang lain (non disabilitas), sehingga 

mereka saling berbagi pengalaman dan akan mendapatkan  pembelajaran  terbaru.  

Penyandang disabilitas, remaja, perempuan, dan orang lanjut usia selama ini sering tidak 

dilibatkan dengan tidak memasukan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan  maka mana kala bahaya atau ancaman datang  tentunya mereka yang akan 

menjadi korban terdepan.  

 

 
13Adger, et al (2005) 
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N

o 

Tautan Isi / konten 

1 Gunakan tautan TIDAK langsung berikut 

dengan gawai Anda. 

https://www.youtube.com/watch?v=esP

QVfjEyUM 

Isi : Video Pengurangan Risiko Bencana 

Inklusif 

Sumber :  

https://www.youtube.com/watch?v=esP

QVfjEyUM 

YouTube. (2017, Oktober 27). Pencarian 

teratas di YouTube: November 2019 

[Berkas video]. Diperoleh  

 

 Atau gunakan QR code reader/scanner 

pada gawai Anda untuk  tautan langsung 

dari QR code berikut. 

 

 

 

 

SUB POKOK BAHASAN II.3.2 : MENGIDENTIFIKASI KELOMPOK RENTAN 

Tujuan umum : Peserta mengetahui kelompok – kelompok rentan di 

dalam komunitas  

Tujuan Khusus : 1. Mengidentifikasi kelompok – kelompok rentan 

2. Mengidentifikasi faktor pendorong kerentanan 
mereka 

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Kelompok – Kelompok rentan  

• Faktor – faktor pendorong kerentanan 

Ketrampilan  

• Mampu mengidentifikasi kelompok – kelompok 

rentan  

• Mampu   mengidentifikasi faktor – faktor 

pendorong kerentanan mereka  

Sikap Kerja 

Sensifitas dan inklusi 

 

Masih terkait dengan langkah – langkah pembelajaran pada sub pokok bahasan terdahulu, 

dalam kenyataannya di masyarakat kita kurang menyadari bahwa ada kelompok – kelompok 

yang jauh dari jangkauan para pengambil kebijkan.  Data – data terkadang tidak tersedia 

dengan baik tentang jumlah penduduk dan berapa diantara mereka penyandang disabilitas 

baik anak-anak maupun orang dewasa. Mereka terkadang  tidak pernah / selalu tidak masuk 

untuk dipertimbangkan dalam kebijakan dan perencanaan program yang seyogyanya harus 

memperhatikan kebutuhan mereka. Sementara sebagian orang yang memerankan tokoh 

sebagai pengambil kebijakan sering tidak melihat ke belakang untuk membantu orang – 

orang yang jauh tertinggal di belakang.   

Rujukan belajar : 

carilah video di youtube dengan kata kunci Perubahan Iklim, 

Pengurangan Risiko Bencana Yang Inklusi  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=esPQVfjEyUM
https://www.youtube.com/watch?v=esPQVfjEyUM
https://www.youtube.com/watch?v=esPQVfjEyUM
https://www.youtube.com/watch?v=esPQVfjEyUM
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Bagaimana dengan suara mereka ? Sudah pasti tidak akan terdengar karena mereka tidak 

pernah terlibat dalam forum – forum pertemuan strategis yang membicarakan isu – isu 

pembangunan atau penanggulangan bencana.  Padahal Indonesia adalah salah satu negara 

yang rawan bencana, dan jumlah penduduknya yang tinggal di pedesaan relatif banyak bisa 

dibayangkan mereka tidak terpapar oleh informasi dan edukasi PRB.  Ketika sehabis gempa 

terjadi dan air laut surut masyarakat tidak mengetahui tanda – tanda alam tersebut bahkan 

ketika dilihat banyak ikan yang terdampar mereka datang memungut ikan – ikan yang 

menggelepar.  Tidak lama berselang ketika sibuk mengumpulkan ikan air dari laut datang 

dengan dengan cepat dan menyapu semua yang dilaluinya, kasus ini terjadi di beberapa 

kejadian tsunami di Indonesia.  Membangun pengetahuan dan ketrampilan masyarakat 

dalam kesiapsiagaan harus dilakukan lebih awal bukan sebaliknya ketika bencana sudah 

terjadi maka baru mulai membangun kapasitas mereka.  

 

Kelompok  rentan terkena risiko akibat perubahan iklim dan bencana  yaitu: 

- Anak-anak. Sistem kekebalan tubuh anak-anak belum sempurna dan ketergantungan 

kesehatan mereka pada orang lain membuat anak-anak menjadi kelompok yang rentan 

- Perempuan. Peran ganda dalam pekerjaan domestik membuat beban hidup yang 

ditanggung kelompok perempuan semakin berat untuk mencari air bersih yang cukup, 

ketersediaan pangan sehari-hari di rumah, hingga sulitnya mengelola mata pencaharian 

lokal seperti pertanian 

- Orang tua. Banyak kesehatan pada orang tua yang kondisinya bertambah buruk akibat 

perubahan iklim 

- Orang-orang dengan kondisi medis tertentu. Seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, 

penyakit saluran pernapasan seperti asma, penyakit ginjal, penyakit saraf dan lainnya 

- Orang-orang yang bekerja di luar rumah. Paparan cuaca ekstrem dan polusi udara akan 

meningkatkan risiko sesorang terkena penyakit 

- Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau daerah pelosok. Rentan terhadap 

dampak bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan 

- Masyarakat pertanian yang sangat tergantung pada cuaca untuk bercocok tanam mereka 

akan mengalami kerugian karena gagal panen atau tidak bisa bertanam karena ketiadaan 

air/kekeringan.  

- Orang yang tinggal di pesisir pantai. Permukaan air laut yang naik dan meningkatknya 

cuaca buruk di laut dapat menyebabkan cedera dan kematian 

- Penyandang disabilitas. Beban mereka akan semakin berat karena terbatasnya 

kemampuan dan akses yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

 

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap 

orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan 

perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, 
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adalah orang lanjut usia, anakanak, fakir miskin, perempuan hamil dan penyandang 

disabilitas. 

Dengan permainan yang dibuat pada sesi awal kita akan menyadari bahwa mereka yang 

rentan akan tertinggal jauh dibelakang, dan semakin jauh jaraknya mana kala para 

pengambil kebijakan tidak mampu melihat keberadaan mereka. Mereka memiliki akses dan 

kontrol yang terbatas atas berbagai sumber daya, semakin sedikit sumber daya yang dapat 

mereka akses maka mereka akan semakin rentan.  

 

SUB POKOK BAHASAN II.3.3 : MENGGUNAKAN ALAT ANALISA KAPASITAS DAN 

KERENTANAN 

Tujuan umum : Peserta dapat menggunakanalat analisa kapasitas dan 

kerentanan secara partisipatif  

Tujuan Khusus : 1. Peserta melakukan  penggalian  data  

2. Peserta memproses dan menganalisa data  

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Penggalian dan pengumpulan  data 

• Memproses dan menganalisa data  

Ketrampilan  

• Mampu menggali dan mengumpulkan data  

• Mampu memproses dan menganalisa  

Sikap Kerja 
Cermat dan kritis  

 

CARE mengembangkan metodologi Kerentanan Iklim dan Analisis Kapasitas (CVCA) untuk 

membantu praktisi pembangunan memahami implikasi perubahan iklim dalam konteks 

pengurangan kemiskinan dan inisiatif pengurangan risiko bencana. Untuk memastikan 

program pembangunan bisa mengurangi kerentanan manusia terhadap perubahan iklim, 

kita harus memahami siapa yang rentan terhadap dampak perubahan iklim tersebut dan 

mengapa. Kemudian, kita harus menerapkan informasi ini dengan merancang, 

mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan. Ketahanan (Resilience) 

adalah konsep yang telah akrab dikenal dalam konteks pengurangan resiko bencana (DRR), 

dan sedang ramai dibicarakan dalam hal adaptasi. Komunitas yang tangguh ditempatkan 

dengan baik dalam  mengelola ancaman-ancaman supaya bisa meminimalisir dampak-

dampak dan/atau memulihkan diri secara cepat dari dampak negatif perubahan iklim 

apapun, sehingga menghasilkan keadaan yang sama atau lebih baik dibandingkan dengan 

sebelum ancaman itu terjadi. Ada keterikatan kuat antara ketahanan/ketangguhan dan 

kemampuan beradaptasi; sehingga ketahanan/ketangguhan juga sangat beragam bagi 

kelompok berbeda dalam suatu komunitas. 

 

Pendekatan CARE terhadap adaptasi perubahan iklim didasarkan pada pengetahuan bahwa 

manusia harus diberdayakan untuk mentransformasikan dan mengamankan hak dan 

penghidupan mereka. Pendekatan ini juga mengenali bahwa institusi lokal dan nasional, 

selain juga kebijakan-kebijakan publik, memainkan peran dalam membentuk kemampuan 

beradaptasi manusia. 



Modul Pelatihan Pengelolaan Resiko Terpadu Berbasis Gender | Buku Pelatih Penyelengara 91  

Proses CVCA menggunakan serangkaian pertanyaan panduan untuk menganalisa informasi 

pada tingkat nasional, pemerintah lokal/komunitas, dan rumah tangga/individu. Gagasan 

ini adalah memadukan informasi yang diperoleh pada tingkatan berbeda memakai beragam 

alat guna mencapai pertanyaan panduan. Dengan informasi ini, pengguna seharusnya bisa 

diposisikan dengan baik untuk mencapai kesimpulan tentang kemampuan beradaptasi di 

komunitas target dan untuk merancang campur tangan yang sesuai untuk mendukung 

adaptasi.14 Dibawah ini adalah contoh panduan pertanyaan di Tingkat Lokal / Komunitas 

yang dapat dipraktikan oleh pendamping seperti KPMD atau pendamping desa lainnya yang 

bertugas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa 

 

Pertanyaan Panduan  

Tingkat Pemerintah Lokal/Komunitas 

Ketahanan 

Penghidupan 

- Apakah proyeksi iklim hingga tingkat bawah tersedia? 

- Jika demikian, dampak perubahan iklim apa yang diamati dan 

diprediksi  

- Apakah lembaga-lembaga lokal mempunyai akses terhadap risiko 
iklim saat ini dan dimasa yang akan datang? 

- Kelompok-kelompok penghidupan atau sektor-sektor ekonomi apa 

yang paling rentan terhadap perubahan iklim? 

- Apakah rencana-rencana dan kebijakan lokal mendukung 

penghidupan yang tahan terhadap iklim? 
- Apakah pemerintah lokal dan perpanjangan pekerja LSM 

memahami risiko-risiko iklim dan mempromosikan strategi-strategi 

adaptasi? 

Pengurangan 

Risiko 

Bencana 

- Apa ancaman terkait iklim utama  yang dihadapi?   

- Bagaimana ancaman tersebut mungkin berubah sejalan dengan 

waktu sebagai hasil dari perubahan iklim? 

- Kelompok mana dalam komunitas yang paling rentan terhadap 
bencana? 

- Apakah lembaga lokal mempunyai akses terhadap informasi risiko 

bencana? 

- Apakah rencana-rencana manajemen risiko bencana 

diimplementasikan? 
- Apakah ada sistem peringatan dini (EWS) yang berfungsi di tingkat 

lokal? 

- Apakah pemerintah lokal mempunyai kapasitas untuk merespon 

bencana? 

- Lembaga-lembaga mana yang terkait dengan manajemen risiko 

bencana di tingkat lokal? 

Pembangunan 

Kapasitas 

- Apakah lembaga-lembaga (pemerintah dan non-pemerintah) yang 
terlibat di penelitian, perencanaan dan implementasi adaptasi? 

- Apa lembaga yang paling penting dalam memfasilitasi adaptasi 

perubahan iklim dan adakah lembaga yang   menghambat  dalam 

upaya adaptasi yang dilakukan? 

- Apakah institusi lokal (pemerintah dan non-pemerintah) 
mempunyai kapasitas untuk memantau dan menganalisa informasi 

risiko iklim saat ini dan mendatang? 

- Apakah ada mekanisme untuk menyebarkan informasi ini? 

- Apakah institusi lokal mempunyai kapasitas untuk merencanakan 

dan mengimplementasikan aktivitas-aktivitas adaptasi? 

 
14CARE CVCA Handbook 
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- Apakah sumberdaya yang dialokasikan untuk implementasi 

kebijakan-kebijakan terkait adaptasi? Apakah ada tersedia  

anggaran/budgetnya? Darimana sumberdaya-nya berasal? 

- Apa kebutuhan kapasitas dan sumberdaya yang tersedia saat ini? 

- Apa kebutuhan kapasitas yang seharunya ada?  

- Apa kapasitas baru yang mungkin dibutuhkan untuk mengatasi 

perubahan kondisi akibat perubahan iklim? 

Mengatasi 

Penyebab 

mendasar 

Kerentanan 

- Apakah kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat adalah 

kelompok  yang paling rentan terhadap perubahan iklim dan 

bencana? 

- Apakah proses-proses perencanaan lokal bersifat partisipatif? 

- Apakah ada upaya yang dilakukan untuk mendorong partisipasi 
masyarakat terutama kelompok perempuan dan kelompok marjinal 

lainnya?  

- Apakah perempuan dan kelompok-kelompok marjinal mempunyai 

suara dalam proses-proses perencanaan lokal? 

- Apakah kebijakan lokal memberikan akses dan kontrol terhadap 

sumber-sumber penghidupan yang penting untuk semuanya? 
- Apa faktor-faktor penghambat kapasitas adaptif lain dari kelompok-

kelompok paling rentan? Apakah masyarakat dan kelompok rentan 

mempunyai pengaruh terhadap faktor-faktor tersebut? 

- Apakah ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

kapasitas adaptif tersebut terutama pada kelompok rentan?  

 

 

Alat untuk Menganalisa 

Data skunder  

 

Pemahaman mengenai strategi-strategi penghidupan, situasi sosial ekonomi, dinamika 

kekuatan, dan tata kelola pemerintahan lokal di komunitas target merupakan hal kritis 

untuk memastikan bahwa fasilitator bekerja efektif selama kerja lapangan, dan untuk 

mengidentifikasi kelompok-kelompok fokus dalam komunitas.  

 

Sumber-sumber informasi sekunder di tingkat komunitas meliputi:  

• Laporan-laporan penilaian (assessment report) dari LSM atau organisasi PBB 

• Evaluasi terhadap operasi tanggap bencana sebelumnya 

• Program-program pemantauan kerentanan (seperti Sistem Peringatan Dini Kelaparan –

FEWS-Net) 

• Laporan-laporan penyaringan lingkungan (environmental screening) untuk wilayah target 

• Dokumen-dokumen pemerintah termasuk strategi-strategi pengurangan kemiskinan, 

rencana pembangunan, data statistic resmi, dan lain – lain) 

• Konsultasi dengan lembaga-lembaga (baik pemerintah maupun non-pemerintah) yang 

bekerja di wilayah target 

• Ramalan musim 

 

Analisa Kebijakan 

Tergantung pada derajat desentralisasi pengambilan keputusan di suatu negara tertentu, 

rencana atau kebijakan di level lokal bisa menjadi penting dalam membentuk kemampuan 
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beradaptasi rumah tangga dan individu terhadap perubahan iklim. Rencana pada tingkat 

regional atau distrik dan/atau strategi sektoral bisa memberikan informasi bermanfaat 

terhadap prioritas pemerintah lokal. Selanjutnya, proses untuk mengembangkan kebijakan 

dan strategi ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi penduduk rentan 

dalam membangun prioritas-prioritas tersebut. Status implementasi bisa menghasilkan 

informasi berharga mengenai sumberdaya dan hambatan kapasitas yang dihadapi aktor-

aktor lokal.  

 

Pemetaan Kelembagaan 

Institusi memainkan peran kritis dalam mendukung atau menghambat kapasitas penduduk 

untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk memahami lebih baik institusi mana 

yang paling penting di komunitas target, latihan pemetaan institusi menjadi langkah yang 

berguna. Pemetaan kelembagaan melibatkan pemeriksaan atas pertanyaan di bawah ini: 

• Organisasi apa (pemerintah, non pemerintah dan berbasis komunitas) yang terlibat dalam 

mengatasi isu-isu kunci dan masalah-masalah terkait dengan perubahan iklim? 

• Apa kegiatan organisasi tersebut? 

• Dimana organisasi tersebut bekerja? 

• Bagaimana organisasi itu berinteraksi dengan populasi target? 

• Apa organisasi tersebut tumpang tindih dengan kerja organisasi lain? 

• Dimana kekosongan (gaps) dalam hal kapasitas? 

• Apa mungkin organisasi yang satu menghambat kinerja organisasi yang lain? 

• Apa rencana jangka panjang organisasi tersebut untuk bekerja di suatu wilayah? 

• Apa kekuatan dan kelemahan institusi itu 15? 

• Pada tingkatan seberapa pengaruh institusi tersebut terhadap perencanaan dan 

implementasi adaptasi? 

 

Latihan pemetaan ini membantu dalam mengidentifikasi insititusi/lembaga apa yang 

sebaiknya terlibat dalam proses CVCA sekaligus rekan potensial dan lawan dalam mengatasi 

kerentanan terhadap perubahan iklim pada tingkat komunitas.  

 

Wawancara Informan Kunci  

 

Informan kunci bisa memberikan informasi penting ke dalam struktur pemerintahan lokal 

dan status implementasi kebijakan dan program lokal. Isu-isu kekuatan di dalam dan antar 

komunitas dan pemangku kepentingan lain bisa mengemuka melalui wawancara dengan 

aktor-aktor kunci. Sekali lagi, lebih baik tidak mencantumkan nama sehingga mereka mau 

berbicara dengan lebih bebas.  

 

Informan-informan kunci pada tingkat pemerintah lokal atau komunitas mencakup: 

 
15ARE, 2002. Household Livelihood Security Assessment Toolkit for Practitioners. 
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• Pemimpin lokal (bupati, walikota, perwakilan terpilih, dan lain-lain) 

• Perwakilan organisasi berbasis komunitas (CBOs), seperti kelompok petani, komite air 

dan sanitasi, kelompok simpan pinjam, dll.  

• Perwakilan kelompok wanita dan kelompok berbasis hak lainnya 

• Perwakilan LSM yang bekerja pada program atau advokasi di wilayah target 

• Institusi penelitian atau akademik yang terlibat di daerah target 

 

 

Tingkat Rumah Tangga/Individu 

Pertanyaan Panduan  
Tingkat Rumah Tangga/Individu 

Ketahanan 

Penghidupan 

- Apakah sumberdaya penghidupan yang paling penting bagi 

kelompok-kelompok yang berbeda dalam komunitas? 

- Perubahan dalam hal iklim apa yang sedang  diamati oleh 

komunitas? Apakah ada sistem perkiraan cuaca tradisional yang 

bekerja? 

- Strategi-strategi apa yang saat ini diterapkan untuk menghadapi  
perubahan iklim atau bencana dan tekanan yang sedang terjadi 

misalnya terjadi gagal panen? 

- Apakah masyarakat  menggunakan informasi iklim untuk mendisain 

perencanaan? Bagaimana informasi itu digunakan dan berpengaruh 

pada penghidupan masyarakat?  
- Apakah rumah tangga mempunyai strategi-strategi diversifikasi mata 

pencaharian? Apakah ini termasuk strategi-strategi non-pertanian? 

Apa saja contohnya untuk strategi non pertanian tersebut?  

- Apakah strategi tersebut efektif untuk memulihkan situasi 

masyarakat?  

- Apakah penduduk mengelola risiko dengan merencanakan dan 

berinvestasi di masa depan? 

Pengurangan 
Risiko 

Bencana 

- Apa ancaman terbesar terkait dengan iklim yang dihadapi? 

Ancaman-ancaman yang tidak terkait iklim? 

- Bagaimana ancaman tersebut bisa berubah seiring dengan waktu 

sebagai hasil dari perubahan iklim? 

- Apakah rumah tangga memiliki cadangan makanan yang aman, 
bagaimana masyarakat mengaturnya? Apakah ada ada pengetahuah 

lokal yang digunakan? 

- Apakah perempuan dan laki-laki memiliki pengetahuan lokal dalam 

membagi atau menentukan cadangan makanan?  

- Apakah rumah tangga mempunyai hunian yang aman? Apa indikator 

hunian aman yang dibangun masyarakat berdasarkan kepada 
pengetahuan lokal yang mereka miliki?  

- Apakah aset-aset kunci terlindung dari ancaman? 

- Apakah warga mempunyai akses pada peringatan dini akan 

ancaman-ancaman iklim? Apakah semua warga baik perempuan, 

laki-laki, kelompok penyandang disabilitas, remaja, orang lanjut usia 
mengetahui informasi tentang peringatan dini?  

- Apakah penduduk bisa berpindah tempat untuk menyelamatkan diri 

dari bahaya dalam peristiwa perubahan iklim? 

- Siapakah yang mengatur perpindahan tersebut, apakah dilakukan 

secara kolektif atau perorangan?  

- Apakah dipertimbangkan keselamatan dan keamanan perempuan 

dan kelompok rentan dalam masa terjadinya perpindahan?  

Pembangunan 

Kapasitas 

- Apakah jaring pengaman sosial dan ekonomi tersedia untuk rumah 

tangga? 
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- Apakah ada layanan finansial yang tersedia untuk rumah tangga? 

Apakah perempuan dan laki-laki dapat mengaksesnya?  

- Apakah penduduk mempunyai pengetahuan dan keahlian untuk 

menerapkan strategi adaptasi? Apakah pengetahuan dan keahlian 

tersebut dimiliki oleh perempuan, laki-laki dan kelompok rentan 

lainnya?  
- Apakah penduduk mempunyai akses terhadap perkiraan musim dan 

informasi iklim lainnya? 

Mengatasi 

Penyebab 

mendasar 

Kerentanan 

- Apakah laki-laki dan perempuan bekerja bersama untuk mengatasi 

tantangan? 

- Apakah rumah tangga mempunyai kontrol terhadap sumberdaya 

penghidupan yang penting? 
- Apakah perempuan dan kelompok-kelompok marjinal lainnya 

mempunyak akses setara terhadap informasi, keahlian dan 

jasa/pelayanan? 

- Apakah perempuan dan kelompok-kelompok marjinal mempunyai 

hak yang setara dan akses terhadap sumberdaya? 

- Apakah ada faktor sosial, politik atau ekonomi yang membuat orang 
tertentu dalam komunitas menjadi lebih rentan daripada lainnya? 

- Apakah kelompok-kelompok rentan ini mempunyai pengaruh 

terhadap faktor-faktor tersebut? 

 

 

Alat untuk Menganalisa 

Data Sekunder 

 

Untuk merencanakan kerja lapangan secara efektif dan untuk memastikan bahwa komunitas 

yang tidak terlalu terbebani dengan tim peneliti dan penilaian, adalah penting untuk 

meninjau ulang infromasi yang sudah ada.  

 

Sumber-sumber informasi penghidupan meliputi:   

• Laporan penilaian dari LSM dan organisasi PBB 

• Studi data dasar (baseline) proyek atau program dan/atau laporan evaluasi 

• Program pemantauan kerentanan (misalnya Sistem Peringatan Bencana Kelaparan Dini 

–FEWS-Net) 

• Penilaian pasca bencana 

• Konsultasi dengan lembaga-lembaga (pemerintah mau pun non-pemerintah) yang bekerja 

di wilayah target 

• Pemetaan yang menunjukkan topografi, wilayah agro-ekologi, infrastruktur, dll. 

 

Di beberapa kasus, ada kemungkinan untuk menjawab pertanyaan panduan dengan 

menggunakan sumber-sumber sekunder. Namun demikian, informasi ini harus diverifikasi 

oleh pemangku kepentingan (stakeholder)lokal. Dengan memiliki informasi latar belakang 

bisa memungkinkan pekerjaan di lapangan untuk terfokus secara khusus pada isu 

perubahan iklim. Di banyak kasus, informasi yang terlalu sedikit mungkin ada di tingkat 

rumah tangga/individu, dan sehingga analisa lebih mendalam akan diperlukan untuk 

memahami kerentanan terhadap perubahan iklim yang dinamis. 

 



Modul Pelatihan Pengelolaan Resiko Terpadu Berbasis Gender | Buku Pelatih Penyelengara 96  

Perangkat Partisipatif 

 

Penelitian sekunder dilengkapi oleh pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan alat 

partisipatif dan diskusi dalam Kelompok-kelompok Fokus (Focus Groups). 

 

Kelompok Fokus biasanya melibatkan antara 5 dan 12 orang yang dipilih menjadi perwakilan 

sistem penghidupan yang berbeda dan/atau kelompok-kelompok rentan dai dalam 

komunitas. Satu Kelompok Fokus bisa mencakup penduduk menurut umur, perempuan dan 

laki-laki (misalnya perempuan remaja atau perempuan dan laki-laki lanjut usia, atau laki-

laki muda telah menikah), atau dengan syarat umum yang lain (misalnya penduduk dengan 

penyakit kronis, atau anggota kelompok petani). Minimalnya, disarankan untuk berdiskusi 

dengan kelompok laki-laki dan perempuan secara terpisah sehingga peserta merasa bebas 

untuk berbicara secara terbuka.  

 

Perangkat partisipatif dirancang untuk menarik keluar isu-isu yang lalu bisa diperiksa lebih 

lanjut melalui diskusi semi struktural. Perangkat ini dimaksudkan hanya sebagai panduan; 

pekerjaan di lapangan harus disesuaikan dengan konteks khusus dan tujuan analisa. Selain 

itu, rangkaian alat yang digunakan akan tergantung pada waktu dan sumberdaya yang 

tersedia untuk pekerjaan lapangan.   

Berikut ada 5  alat lain yang dikembangkan oleh CARE, dalam pelatihan ini akan 

diperkenalkan 2 alat yakni klender musim dan pemetaan bahaya. Tentunya para 

pendamping sudah terbiasa menggunakan alat ini,  dalam  diskusi yang dipandu oleh 

pendamping akan  mendorong proses-proses partisipatif   dengan pengumpulan informasi 

bergantung pada fasilitasi yang kuat dan cermat.   Tips fasilitasi sekaligus panduan rinci 

dalam memakai perangkat partisipatif dan memfasilitasi diskusi dengan kelompok fokus.

  

  

Panduan 

Lapangan 
Tujuan 

1 Tips 

Fasilitasi 

- Memandu perencanaan dan persiapan kunjungan komunitas 

- Menyediakan panduan umum mengenai fasilitasi yang efektif 

2 

Pemetaan 

Ancaman 

- Menjadi lebih akrab dengan komunitas, dan melihat bagaimana suatu 

tempat dilihat oleh kelompok lain yang berbeda dalam suatu 
komunitas 

- Mengidentifikasi sumberdaya penghidupan penting dalam komunitas, 

dan siapa yang mempunyai akses dan kontrol terhadapnya 

- Mengidentifikasi wilayah dan sumberdaya dari ancaman-ancaman 

iklim 

- Menganalisa perubahan-perubahan dan merencanakan untuk 

pengurangan risiko 

3 

Kalender 

Musim 

- Mengidentifikasi periode tekanan, ancaman, penyakit, kelaparan, 

hutang, kerentanan dll 

- Memahami penghidupan dan strategi-strategi untuk menghadapinya 

- Menganalisa perubahan aktivitas-aktivitas musiman 

- Mengevaluasi penggunaan informasi iklim untuk perencanaan 
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4 

Rentang 

Historis 

- Mendapatkan gambaran ancaman-ancaman di masa lalu, perubahan 

sifatnya, intensitas dan perilakunya 

- Membuat orang lebih sadar akan trend dan perubahan seiring waktu 

- Mengevaluasi jangkauan analisa risiko, perencanaan dan investasi 

untuk masa depan 

5 

Matriks 

Kerentanan 

- Menentukan ancaman-ancaman yang mempunyai dampak paling 

serius pada sumberdaya penghidupan yang penting 
- Menentukan penghidupan/mata pencaharian mana yang paling 

rentan 

- Mengidentifikasi strategi-strategi bertahan yang saat ini digunakan 

untuk mengatasi ancaman-ancaman yang teridentifikasi 

6 

Diagram 

Venn 

- Memahami institusi mana yang paling penting bagi komunitas 

- Menganalisa keterlibatan kelompok yang berbeda dalam proses 
perencanaan lokal 

- Mengevaluasi akses terhadap layanan dan ketersediaan jaring 

pengaman sosial  

 

 

Klender Musim  

Tujuan alat ini adalah  

• Untuk mengindetifikasi periode tekanan, bahaya, penyakit, kelaparan, utang, dan 

kepekaan, dll.  

• Untuk memahami mata pencaharian dan menghadapi strategi. 

• Untuk menganalisa perubahan kegiatan musiman. 

• Untuk mengevaluasi penggunaan informasi iklim bagi perencanaan. 

 

Bagaimana untuk Memfasilitasi 

Kegiatan ini sebaiknya berlangsung sekitar 1 jam dan 15 menit yang terdiri dari 30 menit 

bagi kalender musiman dan 45 menit untuk diskusi. 

1. Gunakan tanah atau lembar kertas yang lebar. Tandai bulan dalam setahun dalam 

kolom horizontal.  

2. Jelaskan kepada peserta bahwa Anda ingin mengembangkan suatu kalender guna 

menunjukkan peristiwa kunci dan kegiatan yang terjadi dalam setahun. 

3. Tanyakan kepada masyarakat  soal rangkaian musim, peristiwa, kondisi, dan lain 

sebagainya. Lalu, rangkaikan hal tersebut ke dalam kolom vertikal. Daftar ini bisa 

mencakup: 

a. Hari libur dan festival 

b. Musim tanam dan panen 

c. Periode minimnya persediaan pangan 

d. Waktu migrasi 

e. Jadwal terjadinya bahaya/bencana, seperti angin puyuh, kekeringan, dan 

banjir. 

f. Waktu terjadinya penyakit musiman, dll 



Modul Pelatihan Pengelolaan Resiko Terpadu Berbasis Gender | Buku Pelatih Penyelengara 98  

4. Setelah selesai mencatat peristiwa penting, petakan waktunya ke dalam tablel 

berdasarkan persetujuan peserta. Sebaiknya tetap menulis peristiwa apa pun yang 

sulit ditentukan oleh kelompok tersebut. 

 
 

 

Pembelajaran dan Diskusi 

Setelah kalender selesai, tanyakan kepada anggota kelompok pertanyaan di bawah ini: 

• Apa strategi penghidupan terpenting yang diterapkan pada periode waktu berbeda 

sepanjang tahun?  

• Strategi terbaru apa guna mengatasi waktu sulit? Apa strategi tersebut berhasil? 

• Apakah strategi yang digunakan sama pada  kelompok laki-laki maupun perempuan? 

Atau adakah perbedaannya?  

• Pada perubahan terjadi kondisi siapa yang paling rentan dalam komunitas?  

• Apa ada perubahan iklim  dan peristiwa lainnya saat ini 10,20, 30 tahun yang lalu? 

Bagaimana perubahannya antara saat sekarang dan di waktu lampau?  

• Apakah strategi mata pencaharian telah berubah berdasarkan dengan perubahan musim 

atau peristiwa?  

• Pada musim apa pekerjaan perempuan lebih banyak, apakah perempuan dan laki-laki 

memiliki tanggung jawab yang sama baik di tingkat rumah tangga maupun masyarakat? 

• Bagaimana keputusan dibuat ketika strategi mata pencaharian diterapkan? Siapa yang 

membuat keputusan? Apakah perempuan juga terlibat dalam pembuatan keputusan 

tersebut? Keputusan – keputusan apa saja yang dapat dibuat oleh perempuan dan laki-

laki? Apa dampak keputusan tersebut bagi penghidupuan keduanya dan kelompok 

rentan lainny?   

• Apakah keputusan yang dibuat oleh perempuan berpengaruh pada level rumah tangga 

dan komunitas?  

 

 

Mengkomunikasikan Perubanan Iklim 

Ketika berdiskusi tentang menghadapi strategi dan perubahan, mungkin ada kesempatan 

untuk memeriksa apakah strategi yang sudah ada sedang bekerja dalam konteks lingkungan 

perubahan lingkungan dan atau mengidentifikasi strategi inovatif yang telah muncul sebagai 

akibat perubahan. Hal ini bisa memberikan pembukaan bagi diskusi perlunya strategi baru 

dalam konteks perubahan iklim dan untuk memperkenalkan konsep adaptasi.  

 

Pemetaan Bahaya  

Tujuan  

• Untuk menjadi akrab dengan komunitas dan melihat bagaimana suatu tempat dinilai 

oleh kelompok lain yang berbeda dalam suatu komunitas.  



Modul Pelatihan Pengelolaan Resiko Terpadu Berbasis Gender | Buku Pelatih Penyelengara 99  

• Untuk mengidentifikasi sumber mata pencaharian dalam suatu komunitas dan siapa 

yang punya akses dan kendali atasnya. 

• Untuk mengindetifikasi wilayah dan sumber yang tengah kritis akibat dampak buruk 

perubahan iklim. 

• Untuk menganalisa perubahan bahaya dan rencana pengurangan resiko. 

 

Bagaimana untuk Memfasilitasi  

Kegiatan ini sebaiknya berlangsung kira-kira satu jam 30 menit, yang terdiri dari 45 menit 

untuk pemetaan dan 45 menit sisanya untuk diskusi.  

1. Jelaskan kepada peserta peta komunitas apa yang ingin Anda bangun. 

2. Pilihlah tempat yang sesuai (tanah, lantai, kertas) dan  medium (tongkat, batu, benih, 

pensil, kapur) untuk membuat peta. Jika peta terbuat dari tanah atau lantai, maka si 

pencatat harus memiliki salinan peta pada flipchart di buku catatannya. Foto peta 

tersebut juga akan membantu.  

3. Pertama, membangun peta komunitas. Tanyalah anggota komunitas untuk 

mengindetifikasi bangunan yang paling menonjol di komunitas itu. 

4. Buatlah tanda atau batu untuk bangunan yang terkenal itu.  

5. CATATAN: Pelatih sebaiknya membantu peserta dalam memulai dan membuat peta 

mereka sendiri. 

6. Tanyakan ke anggota komunitas untuk menggambar batas komunitas mereka. 

7. Tanyakan ke anggota komunitas untuk menggambar lokasi tempat yang telah ada, 

fasilitas penting, dan wilayah tempat berdirinya rumah dan fasilitas umum ---gereja, 

masjid, klinik kesehatan, sekolah, hutan, dan sumber air. 

8. Ketika anggota komunitas telah setuju bahwa peta adalah cerminan komunitas mereka, 

mulailah langkah kedua yakni mengidentifikasi bahaya. 

9. Tanyalah ke anggota komunitas untuk mengindentifikasi wilayah yang beresiko karena 

dampak bahaya. Hal ini meliputi: bencana alam, krisis kesehatan seperti  atau malaria, 

isu sosial/politik seperti konflik atau pembagian lahan, dll. Bahaya yang telah disebutkan 

di atas tidak mengarah pada wilayah tertentu. 

 

Pembelajaran dan Diskusi 

Setelah peta selesai, tanyakan ke anggota kelompok pertanyaan di bawah ini:  

• Siapa yang punya akses atas sumber daya yang ditunjukkan pada peta? Siapa yang 

mengendalikan akses ini?  Siapa yang memiliki akses terbesar?  

• Apakah ada hambatan bagi perempuan atau kelompok rentan lainnya untuk dapat 

mengaksesnya? Hambatan apa saja yang dapat dikenali?  

• Apa saja dampak bahaya yang teridentifikasi? Apakah dampak tersebut berbeda untuk 

setiap orang misalnya perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas?  
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• Apakah dampak tersebut berbeda dengan bahaya 10, 20, 30 tahun yang lalu (tergantung 

pada umur peserta)? Bagaimana perbedannya pada perempuan, anak – anak, lansia, laki-

laki, penyandang disabilitas? 

• Apakah tempat hunian di komunitas bebas dari bahaya?  

• Apakah tempat yang aman tersebut digunakan untuk melindungi dari bahaya, misalnya 

untuk mengamankan pasokan makanan atau melindungi ternak? 

• Siapa saja anggota komunitas yang paling beresiko terkena bahaya yang berbeda? 

Mengapa? Apakah perempuan dan anak-anak, penyandang disabilitas atau kelompok 

lainnya? 

• Bagaimana warga komunitas menghadapi dampak bahaya yang telah teridentifikasi? 

Apakah strategi yang mereka terapkan sekarang bekerja dengan baik? Apa strategi 

tersebut bisa dilanjutkan? 

• Apakah semua anggota komunitas baik laki-laki, perempuan, orang dengan disabilitas, 

orang lanjut usia mengetahui informasi tentang bahaya / ancaman yang ada di desa?  

 

Untuk memahami dengan lebih baik  dampak perubahan iklim dan PRB  CARE melakukan 

diskusi – diskusi rutin dengan berbagai kelompok masyarakat di desa mendiskusikan 

ancaman, dampak, dan kerentanan yang muncul serta  merancang  aksi bersama yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat. Diskusi seperti ini harus dihidupkan, dan dilakukan secara 

reguler agar masyarakat selalu ingat bahaya-bahaya apa yang teridentifikasi di desa.  

 

Ada beberapa contoh yang pernah dilakukan oleh CARE dan mitranya di NTT, memfasilitasi 

masyarakat untuk  mengidentifikasi beberapa ancaman yang mereka temukan di desa antara 

lain : 

1. Angin Puting Beliung (2 kali yakni pada musim hujan dan musim panas) 

2. Kekeringan  

3. Tanah longsor 

4. Wabah penyakit  

5. Banjir  

Mereka menyampaikan dampak dari ancaman  

1. Gagal panen  

2. Kerusakan infrastruktur 

3. Akses terhadap air bersih terbatas 

4. Kerusakan lingkungan  

5. Ketahanan pangan  

Aksi – aksi yang dilakukan di tingkat masyarakat  

1. Upaya – upaya aksi Perseorangan : misalnya menanam tanaman yang dapat 

menyangga agar tidak terjadi longsor.  Menanam tanaman yang tahan iklim  
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2. Meningkatkan kualitas bangunan (misalnya tahan gempa, menggunakan bahan – 

bahan yang baik dalam pembangunan): serta mempertimbangkan lokasi yang tidak 

berpotensi longsor atau dilanda banjir 

3. Kegiatan penyediaan air bersih, membuat sumur injeksi  

4. Pertanian adaptif perubahan iklim, untuk pertanian pemberian bantuan pupuk 

(pekarangan tangguh), pada tahun 2015 – 2019 ada bantuan bibit kacang tanah 

5. Untuk menanggulangi tanah longsor di tanam tanaman penyangga seperti bambu 

dan beringin  

6. Diversifikasi mata pencaharian 

Sesungguhnya masyarakat memiliki kemapuan dan pengetahuan untuk mengidentifikasi 

bahaya dan kerentanan yang ada di desa karena mereka sangat mengenal wilayahnya 

sendiri. Tindakan aksi yang dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat di desa dengan 

menggunakan pengetahuan yang mereka miliki.  

Catatan: Beberapa alat CVCA diatas dikembangkan oleh CARE, dan bisa juga 

menggunakan alat – alat lain yang biasa digunakan oleh para pendamping masyarakat  
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POKOK BAHASAN II.4. 

Judul pokok bahasan  : Manajemen Restorasi Lingkungan  

Tujuan Pokok bahasan : Setelah mengikuti pembelajaran peserta mampu  : 

1. Mengidentifikasi prinsip – prinsip lingkungan 

yang berkelanjutan  

2. Mengidentifikasi pengelolaan lingkungan 

berbasis masyarakat  

Metode : Curah pendapat, diskusi kelompok, ceramah, studi 

kasus.  

Sarana dan Media : Kertas plano, spidol, kertas HVS, White board/Papan 

Tulis, LCD, Laptop, Lembar Informasi, Lembar Kerja, 

Lembar Penilaian 

 

Waktu : 2 JP (90 menit) 

 

Langkah – Langkah Pembelajaran  

SUB POKOK BAHASAN II.4.1 : PRINSIP – PRINSIP LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN 

1. Pelatih menjelaskan maksud sesi ini  

2. Pelatih membagikan  potongan berita kepada peserta terkait dengan isu – isu 

lingkungan  

 

3. Pelatihmenanyakan kepada  peserta apa dampak  kebakaran hutan dan lahan?  

4. Apakah prinsip – prinsip keberjutan yakni people(sosial),planet(lingkungan), 

danprofit(ekonomi) harus berjalan selaras untuk mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan.  

Liputan6.com, Jakarta Luas lahan terbakar di seluruh wilayah Indonesia mencapai 857 

ribu hektare (ha) yang teridentifikasi dari Januari hingga September 2019. Kebakaran 

hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya terjadi di lahan gambut tetapi juga lahan 

mineral. 

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa luas lahan 

gambut terbakar mencapai 227 ribu hektare. Karhutla di lahan gambut paling besar 

berada di Kalimantan Tengah dengan luasan 76 ribu hektare, sedangkan di lahan 

mineral terjadi di Nusa Tenggara Timur, seluas 119 ribu hektare. 

Karhutla di lahan mineral terjadi di seluruh provinsi di Indonesia dengan luasan 

terdampak yang terkecil di Provinsi Banten dengan 9 hektare. Data KLHK mencatat 
luas karhutla dari Januari hingga September 2019 sebesar 857.756 hektare dengan 

rincian lahan mineral 630.451 hektare dan gambut 227.304 hektare. Luas lahan 

terbakar di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) 134.227 ha, Kalimanan Barat (Kalbar) 

127.462 ha, Kalimantan Selatan (Kalsel) 113.454 ha, Riau 75.871 ha, Sumatera Selatan 

(Sumsel) 52.716 ha dan Jambi 39.638 ha. 

Berdasarkan data KLHK, kata dia, total luasan lahan hingga September 2019 ini lebih 

besar dibandingkan luasan karhutla dalam tiga tahun terakhir. Luas kebakaran hutan 

pada 2018 sebesar 510 ribu ha, sedangkan pada 2016 sebesar 438 ribu ha. 

https://surabaya.liputan6.com/read/4092035/bnbp-kecepatan-angin-halangi-pemadaman-kebakaran-hutan-arjuno-welirang
https://surabaya.liputan6.com/read/4092035/bnbp-kecepatan-angin-halangi-pemadaman-kebakaran-hutan-arjuno-welirang
https://surabaya.liputan6.com/read/4092035/bnbp-kecepatan-angin-halangi-pemadaman-kebakaran-hutan-arjuno-welirang
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5. Pelatihmemberikan setiap peserta selembar metaplan dan meminta untuk menuliskan 

apa yang mereka pahami terkait dengan 3 prinsip tersebut.  

6. Pelatihmeminta peserta untuk menyampaikan pendapat mereka masing-masing, serta 

mempersilakan jika ada pendapat yang berbeda.  

7. Selanjutnya Pelatihmenanyakan lebih dalam, apakah prinsip – prinsip tersebut ada 

didalam disain perencanaan lingkungan di daerah kita masing-masing? Apakah 

prinsip – prinsip tersebut sulit di terapkan dan kenapa sulit? 

8. Bagaimana dampaknya ketika prinsip – prinsip tersebut tidak berjalan sebagaimana 

mestinya, apa yang terjadi pada kehidupan manusia adakah kondisi buruk yang 

muncul? 

 

SUB POKOK BAHASAN  II.4.2 : PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT 

1. Pelatihmemulai sesi ini dengan menceritakan beberapa isu lingkungan yang lagi 

berkembang misalnya pelatih dapat mengaitkan dengan contoh cerita pada sub pokok 

bahasan1  kebakaran hutan,  atau isu lain seperti alih fungsi lahan dan sebagainya 

2. Pelatihmenanyakan kepada peserta bagaimana pengelolaan lingkungan selama ini 

dilakukan, seperti terjadi kebakaran hutan di mana – mana di banyak wilayah di 

Indonesia sebenarnya apa yang sedang terjadi 

3. Dalam kejadian  ini siapa yang dirugikan, bisakah kita menghitung kerugian tersebut 

baik secara ekonomi, sosial, politik dan sebagainya 

4. Pelatihmeminta peserta untuk berbagi pengalaman isu – isu lingkungan dari daerah 

masing-masing 

5. Seperti apa idealnya pengelolaan lingkungan harus dilakukan dengan benar sehingga 

manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat, generasi sekarang dan yang 

akan datang 

6. Apakah ada diantara peserta yang punya praktik pengelolaan lingkungan yagn lestari 

dan berbasis masyarakat 

7. Dari cerita yang disampaikan oleh peserta ada yang berhasil dan ada yang gagal, 

Pelatihmenanyakan kenapa ada yang berhasil bagaimana pengelolaan yang baik telah 

dilakukan sehingga peserta lain bisa belajar, dan yang gagal bisa memperbaiki atau 

memperbaharui model pendekatannya.  
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LEMBAR INFORMASI  

POKOK BAHASAN II.4.: MANAJEMEN RESTORASI LINGKUNGAN  

Pengelolaan lingkungan hidup harus diselesaikan dengan pendekatan holistic. Pendekatan 

yang melihat unsur-unsur sebagai satu kesatuan yang saling terkait, bergantung, 

beranekaragam, harmonis dan suistanability. Oleh karena itu penyelesaiannya harus 

komperensif tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Misalnya masalah banjir di Jakarta, 

tidak hanya dikatakan karena curah hujan yang tinggi atau kiriman hujan dari Bogor, 

berbagai factor penyebab banjir harus dianalisis kemudian ditemukan keterkaitan antar 

berbagai factor. Setelah itu baru dibuat skala prioritas mana factor yang paling penting untuk 

didahulukan. Factor prioritas didapatkan dengan melihat factor mana yang paling 

berpengaruh dengan kepentingan banyak orang. Setelah itu stakeholder duduk bersama 

untuk menyelesaikan masalah bersama.16 

SUB POKOK BAHASAN  II.4.1 : PRINSIP – PRINSIP LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN 

Tujuan umum : Mengenali prinsip – prinsip lingkungan yang 

berkelanjutan   

Tujuan Khusus : 1. Mengenali bagaimana prinsip – prinsip tersebut 
menjadi dasar dalam pengelolaan lingkungan  

2. Mengenali hambatan dalam mengintegrasikan 

prinsip – prinsip  

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Prinsip – prinsip sebagai dasar dalam pengelolaan 

lingkungan yang berkelanjutan 

• Hambatan –hambatan dalam mengintegrasikan 

prinsip – prinsip  

Ketrampilan  

• Mampu mengenali prinsip – prinsip yang menjadi 
dasar dalam pengelolaan lingkungan  

• Mampu Mengenalihambatan – hambatan dalam 

mengintegrasikan prinsip – prinsip  

Sikap Kerja 

Keberlanjutan  

 

Pencemaran lingkungan merupakan aktivitas/kejadian yang membuat terganggunya 

keseimbangan ekosistem dalam lingkungan. Terkontaminasinya suatu objek dengan 

keadaan yang dapat menimbulkan masalah terhadap keberlangsungan makhluk 

hidup.Pengelolaan Tanah, Air, dan Udara harus melihat kembali siklus dan aliran energi. 

Siklus energi dan ekosistem tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penanganan pencemaran 

lingkungan serta pengelolaan tanah, air, dan udara harus dilakukan secara holistikserta 

melibatkan   perempuan. 

 

Masalah lingkungan merupakan masalah yang cukup serius yang harus segera diatasi, dulu 

alam Indonesia sangat subur dan hijau kini seakan berubah menjadi ancaman. Betapa tidak, 

tingkat kerusakan lingkungan di indonesia sangat besar hal ini tentunya tidak lepas dari 

tangan manusia yang condong merusak dan mengeksploitasi. Pencemaran lingkungan dan 

 
16https://bangazul.com/dasar-dasar-pengelolaan-lingkungan-2 
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aktifitas penebangan hutan secara ilegal dan terjadi secara besar-besaran  merupakan 

penyebab utamanya.Banyaknya bencana yang sering terjadi  seperti banjir dan tanah longsor 

merupakan bukti untuk terus merawat lingkungan. Tingkat eksploitasi dan konsumsi energi 

fosil yang terlalu berlebihan, serta penebangan kayu – kayu di  hutan dan rendahnya usaha 

konservasi lahan menyebabkan terjadinya berbagai masalah yang mengancam kehidupan 

manusia. Semua masalah itu berujung pada terjadinya degradasi lingkungan yang 

mengancam aktifitas kehidupan manusia. Lingkungan yang terdegradasi tidak mampu lagi 

menyokong aktifitas kehidupan manusia dengan baik, manusia kehilangan sumber pangan 

yang selama ini disediakan oleh alam. Krisis pangan yang saat ini juga sering kita hadapi 

menjadikan salah satu indikator betapa alam sudah sangat terganggu, dan tidak mampu lagi 

menopang kebutuhan hidup kita.  

 

Dasar-dasar dan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup : 

Prinsip pengelolaan lingkungan hidup : 

a)  Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sehingga dapat 

membangun manusia seutuhnya. 

b) Mewujudkan manusia sebagai bagian lingkungan hidup dan tidak akan dapat 

dipisahkan. 

c) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan diolah secara optimal 

semata demi kesejahteraan masyarakat. 

d) Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi yang akan datang. 

 

Dasar-dasar pengelolaan lingkungan hidup : 

Untuk memberikan dasar hukum yang kuat tentang usaha pemerintah dan lembaga swadaya 

masyarakat dalam melaksanakan pelestarian alam maka di buat peraturan perundang-

undangan tentang lingkungan. 

a) UU RI No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. 

b) UU RI No.51 tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan.Untuk 

memperkecil pencemaran, pada saat ini pemerintah menyusun dokumen AMDAL 

(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi kegiatan yang diduga menimbulkan 

pencemaran. AMDAL pada prinsipnya adalah cara mengidentifikasi, memprediksi dan 

mengomunikasikan pengaruh dari kegiatan manusia terutama pembangunan fisik 

lingkungan. Dasar hukum pemberlakuan AMDAL yaitu PP No.22 tahun 1999 tentang 

AMDAL yang berlaku efektif mulai tanggal 7 November 2000. Jenis-jenis kegiatan 

yang harus dilengkapi dengan AMDAL di atur dalam keputusan menteri No.3 tahun 

2000. Implikasi PP ini adalah diserahkannya sebagian besar kewenangan penilaian 

AMDAL kepada daerah/Prov/Kab/Kota dan diwajibkan keikutsertaan masyarakat di 

dalamnya. Penyesuaian dokumen AMDAL sebagai berikut : 

• Memperkecil pengaruh negative 

• Memaksimalkan pengaruh positif kegiatan manusia bagi lingkungan 

• Mendeteksi secara dini terjadinya pencemaran 
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SUB POKOK BAHASAN II.4.2 : PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN  

BERBASIS MASYARAKAT 

Tujuan umum : Memahami Pengelolaan  sumber daya alam  yang  
terintegrasi dengan pendekatan pembangunan yang 

berkelanjutan berbasis masyarakat  

Tujuan Khusus : 1. Mengenali pengelolaan lingkungan dengan 

melindungi sumber daya alam yang ada di 

sekitarnya 

2. Mengenali pengelolaan lingkungan berkelanjutan  

berbasis masyarakat  

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Pengelolaan lingkungan dengan melindungi 

sumber daya alam yang ada di sekitarnya 

• Pengelolaan lingkungan  berkelanjutan berbasis 

masyarakat  

Ketrampilan  

• Mampu Mengenali pengelolaan lingkungan dengan 
melindungi sumber daya alam  

• Mampu Mengenalipengelolaan lingkungan 

berkelanjutan berbasis masyarakat  

Sikap Kerja 

Teliti  

Cermat   

 

Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tak mampu 

menampung cadangan air saat musim hujan. Hal ini yang menjadi faktor terjadinya tanah 

longsor maupun banjir. Berkurangnya sumber air bersih dan menyebabkan kekeringan 

karena kebakaran hutan menyebabkan hilangnya pepohonan yang menampung cadangan 

air. Apa peran yang bisa dilakukan masyarakat? Masyarakat bisa berperan dengan ikut 

mengawasi dan memantau titik rawan kebakaran hutan atau mewaspadai daerah dengan 

potensi kebakaran hutan tinggi. Langkah lainnya yang bisa dilakukan masyarakat: Ketika 

musim kemarau atau berangin, sebaiknya jangan sembarangan melakukan pembakaran. 

Jangan membakar atau membuang puntung rokok pada rumput, semak kering di lokasi yang 

rawan terbakar. Jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan.  

 

Dalam proses pengelolaan lingkungan hidup partisipasi   masyarakat sangat dibutuhkan  

dalam memanfaatkan lingkungan secara arif dan tidak merusaknya. Hidup kita hari ini 

bukan hanya untuk kita saja, namun generasi berikutnya harus dipikirkan karena 

kerusakan hari ini yang kita lakukan akan kita wariskan dampaknya kepada mereka di masa 

yang akan datang.  Karena pengelolaan lingkungan hidup di peruntukkan bagi masyarakat 

agar tercapai kesejahteraan dan keseimbangan dalam berinteraksi dengan alam. Berbagai 

persoalan  sumber daya alam yang di timbulkan oleh ulah manusia itu sendiri dan berakhir 

bencana yang akan kembali kepada manusia itu sendiri.  

 

Kegiatan – kegiatan Pengelolaan kebun berbasis masyarakat seperti agroforestri adalah salah 

satu yang dapat dilakukan, selain itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan pelibatan 

masyarakat secara partisipatif.Melakukan kegiatan penghijauan, membuat jebakan air, 



Modul Pelatihan Pengelolaan Resiko Terpadu Berbasis Gender | Buku Pelatih Penyelengara 107  

membuat terasering, membuat bokashi, dapur hijau memanfaatkan halaman rumah, 

memanfaatkan limbah cair rumah tangga dan membuat iritasi tetes adalah beberapa contoh 

yang dilakukan di tingkat komunitas. Salah seorang warga di desa Oekiu yang didampingi 

dalam proyek yang dilaksanakan oleh CARE mengatakan bahwa telah merasakan perubahan 

yang baik dengan menanam di halaman rumah dan menyiramnya dengan menggunakan 

sistem irigasi tetes yang bisa hemat air dengan memakai air limbah rumah tangga. Di tingkat 

kelompok, mereka bisa lebih hemat karena tidak perlu membeli pupuk dimana para petani 

sudah bisa membuat pupuk bokashi secara bersama.  

 

Awalnya di halaman – halaman rumah kosong tidak ditanami, kalau mau makan sayur atau 

kebutuhan dapur mereka harus membeli ke pasar atau pedagang keliling yang lewat depan 

rumah. Setelah mengikuti pelatihan warga yang dilatih diajarkan penggunaan lahan yang 

salah satu tujuannya adalah untuk pengelolaan lingkungan. Mereka mendapatkan 

pengetahuan tentang persiapan lahan, bibit, pupuk, perawatan tanaman, manajemen air, 

dan lain sebagainya, informasi dan pengetahuan yang baru didapatkan adalah pemanfaatan 

limbah cair rumah tangga. Hal ini sangat membantu karena desa mereka sangat kekurangan 

air terlebih pada musim kering, beberapa warga yang dilatih mulai membuat bak penampung 

untuk menampung limbah air sisa cucian dan sisa mandi dan teknis sirannya adalah 

menggunakan irigasi tetes. Hasilnya halaman rumah mulai terlihat hijau kerena ditanami 

berbagai macam jenis sayuran sehingga dapat menghemat pengeluaran keluarga dan bisa 

ditabung.  

 

 

 

  

Pemanasan global merupakan masalah yang cukup menjadi perhatian dunia saat ini. 

Hal ini disebabkan oleh pengelolaan lingkungan yang tidak tepat sehingga dapat 

merusak lingkungan. Oleh karena itu perlu perubahan paradigma pengelolaan 
lingkungan yang mengedepankan kesetaraan hubungan manusia dengan alam. 

Kondisi seperti ini menuntut tidak hanya pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, 

namun juga masyarakat dan instansi lainnya, seperti pihak swasta dan LSM. Salah 

satu contoh pengelolaan lingkungan yang merupakan inisiatif dari masyarakat adalah 

pengelolaan yang dilakukan di wilayah Kampung Rawajati, RW 03, Kelurahan 
Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Seluruh rumahtangga menanam 

beragam tanaman, seperti tanaman hias, tanaman produktif, apotek hidup di 

pekarangan rumah, pagar dan tepi jalan di depan rumah masing-masing. Selain itu, 

mereka mengolah sampah domestik untuk didaur ulang sehingga dapat digunakan 

untuk berbagai keperluan, seperti kompos dan barang kerajinan. Oleh karena itu, 

menarik untuk mengkaji mengenai bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan tersebut dan faktor-faktor apa saja yang menentukannya. 

satu contoh yang telah dilakukan, sumber https://repository.ipb.ac.id 

https://repository.ipb.ac.id/
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POKOK BAHASAN II.5. 

Judul pokok bahasan  : Gender,  Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan 

Risiko Bencana  

Tujuan Pokok bahasan : Setelah mengikuti pembelajaran peserta mampu  : 
1. Memahami hubungan antara gender, bencana 

dan perubahan iklim 

2. Mengidentifikasi kerentanan yang berbeda 

antara perempuan dan laki-laki dalam  

perubahan iklim dan bencana  

3. Untuk mengidentifikasi kontribusi perempuan 

dalam adaptasi perubahan iklim dan 

pengurangan risiko  bencana 

Metode : Curah pendapat, diskusi kelompok, ceramah bermain 

peran 

Sarana dan Media : Kertas plano, spidol, kertas HVS, White board/Papan 

Tulis, LCD, Laptop, Lembar Informasi, Lembar Kerja, 

Lembar Penilaian 

Waktu : 3 JP (135 menit) 

 

Langkah – Langkah Pembelajaran : 

SUB POKOK BAHASAN II.5.1 :  GENDER ,  ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM, DAN 

PENGURANGAN RISIKO BENCANA 

1. Pelatihmenyampaikan tujuan pembahasan sub pokok bahasan ini, dan bagaimana 

kaitannya dengan bahasan – bahasan sebelumnya.  Bahaya menjadi bencana ketika 

terjadi pada populasi yang rentan, dimana  komunitas  dan rumah tangga yang rentan 

tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk merespons dan melindungi diri mereka sendiri 

dari dampak peristiwa tak terduga.  

2. Untuk memberikan mengetahui pemahaman awal pada peserta terkait pengertian gender 

maka pada sesi ini akan dimulai dimana Pelatih membacakan pernyataan dan persilahkan 

peserta  menangapi apakah pernyataan yang dibacakan itu benar atau salah. Jika benar 

maka bisa mengambil posisi berdiri di sebelah kanan, dan jika salah di sebelah kiri, serta 

manakala ragu – ragu boleh berdiri di tengah-tengah.  

Kuis  Benar – Salah   

No Pernyataan  B S 

1 Seks mengacu pada perbedaan biologis  atau alat reproduksi laki-laki 

dan perempuan yang ada sejak lahir, Gender  mengacu pada 

pembedaan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan sifat, peran, 

dan posisi perempuan – laki-laki yang dibuat oleh masyarakat secara 

turun temurun, dipengaruhi oleh budaya setermpat, 

kepercayaan,politik, sistem pendidikan, ekonomi, dan lain-lain 

  

2 Beban ganda adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender, beban 

ganda merupakan perlakuan kepada salah satu jenis kelamin 

tertentu untuk memikul tanggung jawab.   
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3 Beban kerja perempuan bertambah manakala terjadi bencana, 

mereka harus memastikan ketersediaan sumber pangan, air bersih, 

mengurus anggota keluarga dan lain sebagainya 

  

4 Peran gender dan hubungan kekuasaan secara langsung 

memengaruhi siapa yang memiliki akses dan kontrol atas  sumber 

daya dan peluang, dan siapa yang mengambil keputusan oleh 

karenanya  distribusi dan kontrol sumber daya dan peluang antara 

perempuan dan laki-laki adalah sama 

  

5 Laki-laki  juga memiliki kerentanan yang sangat spesifik dan penting 

untuk memberikan perhatian yang sama kepada mereka. Laki-laki 
jarang mengalami  diskriminasi berbasis gender mereka mungkin 

menghadapi marginalisasi karena aspek lain dari identitas sosial 

mereka seperti kasta, kelas, etnis, cacat, status perkawinan, identitas 

seksual, dan usia.  

  

6 Ketika bencana terjadi semua kelompok yang ada di masyarakat 

mengalamai dampak yang sama baik perempuan , laki-laki, anak 

perempuan , dan anak laki-laki, kelompok penyandang disablitas, 

orang lanjut usia  

  

7 Pendekatan pembangunan dan intervensi program  selama ini telah 

dilakukan dengan baik tanpa adanya diskriminasi antara perempuan 

dan laki-laki sehingga dengan demikian mereka memiliki akses, 
partisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh 

manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.  

  

 

3. Setelah pernyataan selesai di bacakan Pelatihmendiskusikan pernyataan yang 

sebelumnya dibacakan, dan menanyakan apakah peserta ingin mengklarifikasinya?   

4. Untuk mengingatkan peserta pada sesi – sesi sebelumnya  pelatih menanyakan 

kepada peserta apakah dampak perubahan iklim dan bencana dirasakan berbeda 

oleh laki-laki, perempuan, penyandang disabilitas, orang lanjut usia?  

5. Jika ada yang menjawab berbeda atau sama maka gali alasannya kenapa bagaimana 

kondisi yang mereka hadapi dalam mendampingi masyarakat selama ini? 

6. Persilahkan peserta mengaitkan dengan isu – isu gender dalam perubahan iklim, 

bencana, dan lingkungan. 

7. Bagikan lembaran informasi dibawah ini kepada peserta  
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Sumber : http://www.politik.lipi.go.id/kolom/175-perempuan-dan-dampak-

perubahan-iklim 

8. Minta pendapat peserta terkait dengan informasi di atas, apakah ini juga menjadi 

persolan serius dalam pendampingan masyarakat di desa, dan apakah kondisi ini 

semakin buruk akhir – akhir ini?  

 

SUB POKOK BAHASAN II.5.2: MENGIDENTIFIKASI  KERENTANAN YANG BERBEDA 

ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM PERUBAHAN IKLIM DAN BENCANA  

1. Masih berkait dengan sub pokok bahasan 2, Pelatihmenanyakan Apa 

bahaya/ancaman, kerentanan selama ini yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki 

serta bagaimana kapasitas mereka dalam menghadapi perubahan iklim dan 

bencana.Risiko bencana yang terjadi setelah  gempa bumi, banjir, atau kekeringan, 

terkait erat dengan kerentanan yang dialami oleh banyak perempuan miskin dan laki-

laki.  

2. Pelatih menyampaikan kepada peserta untuk mengingat sesi sebelumnya terkait 

dengan perubahan iklim dan bencana yang inklusi.  

3. Pelatih menyampaikan bahwa Kemiskinan, degradasi lingkungan, urbanisasi yang 

tidak terencana, dan dampak perubahan iklim membuat lebih banyak perempuan 

dan laki-laki lebih rentan terhadap bencana daripada sebelumnya. Dan dengan 

perubahan iklim meningkatkan frekuensi, intensitas, dan ketidakpastian peristiwa 

cuaca ekstrem, populasi yang sudah rentan mengalami semakin banyak bencana, 

menyebabkan peningkatan kematian, sakit,  perpindahan populasi massal, dan krisis 

ekonomi. Bagaimana semua ini bisa terjadi kepada perempuan dan laki-laki, 

Pelatihmengajak peserta untuk memetakan kelompok – kelompok masyarakat yang 

ada di tengah masyarakat dan mendiskusikan lebih lanjut bagaimana ketidakadilan 

gender berdampak pada kondisi tersebut.  

Bencana alam ternyata berakibat pada penurunan angka harapan hidup 

perempuan dan peningkatan gender gap dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan 

bahwa perempuan ternyata merupakan korban terbesar dari berbagai bencana 

alam yang terjadi. Akibatnya, terjadi peningkatan angka kemiskinan di kalangan 

perempuan dan semakin terbukanya jurang ketidaksetaraan gender karena 

perempuan harus menanggung beban tanggung jawab ganda yang lebih berat 

daripada laki-laki. Persoalannya, berbagai fakta empiris atas dampak perubahan 

iklim terhadap perempuan belum diiringi kesadaran akan pentingnya melibatkan 

perempuan, sebagai pihak yang ”terlupakan”, ke dalam berbagai pembahasan 

mengenai perubahan iklim. Padahal pengalaman yang berbeda antara laki-laki 

dan perempuan merupakan alasan penting mengingat perubahan iklim memiliki 

implikasi yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Kondisi ironis tersebut 

kemudian mendorong munculnya berbagai inisiatif yang menekankan pentingnya 

mengintegrasikan perspektif perempuan dalam pengambilan kebijakan, 

diantaranya dengan cara melibatkan perempuan sebagai aktor dalam 

menyelesaikan persoalan terkait dengan perubahan iklim.  

http://www.politik.lipi.go.id/kolom/175-perempuan-dan-dampak-perubahan-iklim
http://www.politik.lipi.go.id/kolom/175-perempuan-dan-dampak-perubahan-iklim
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4. Apakah peserta memahami bahwa peran gender dan hubungan kekuasaan 

memengaruhi siapa yang memiliki akses dan kontrol sumber daya dan peluang, dan 

siapa yang membuat keputusan.  Kaitkan kembali sesi ini dengan sesi 

mengidentifikasi kelompok rentan yang telah dilakukan dan didiskusikan.  

5. Pelatih menekankan kembali bahwa realitanya saat ini bahwa distribusi dan kontrol 

sumber daya dan peluang tidak sama antara perempuan dan laki-laki.Perempuan 

dan laki-laki tidak menikmati hak, peluang, akses yang setara terhadap sumber daya, 

dan penghargaan. 

6. Pelatih memperkenalkan peserta dengan salah satu alat analisa gender yang dapat 

digunakan, minta peserta untuk mengisi matrik dibawah ini untuk melihat akses dan 

kontrol perempuan laki-laki atas sumber daya yang ada  

Tabel 1 : Alat Profil Aktifitas 

Waktu Aktifitas Perempuan Laki-laki Anak Pr Anak Lk 

 Aktifitas produksi  

• Pertanian   

• Peternakan 

• Perikanan  

•  

 

    

 Aktifitas reproduksi  

• Mengambil air 

• Mengumpulkan 

kayu bakar  

• Memasak  

• Menjaga anak 

• Membersihkan 

rumah  

• Merawat orang 

sakit  

• Memperbaiki 
rumah 

•  

    

 Aktifitas di 

komunitas  

•  Menghadiri 

pertemuan 

keagamaan  

• Pos yandu  

• Pertemuan rapat 

desa  

    

 

Alat analisa ini akan  sangat membantu diskusi dengan beberapa peserta,  karena mereka 

akan berbincang dan melihat kembali dalam kehidupan sehari – hari yang mereka jalan 

selanjutnya akan  mencoba untuk memutuskan siapa yang paling banyak mengggunakan 

waktu untuk kerja – kerja produkitif, reproduktif, dan komunitas.   

Pelatih dapat menyiapkan simbol – simbol untuk perempuan, anak perempuan, laki-laki, dan 

anak laki-laki diskusi akan lebih hidup karena peserta akan memutuskan siapa melakukan 
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pekerjaan apa, dan besarnya alokasi waktu. Termasuk untuk tugas-tugas yang dilakukan 

oleh anak perempuan dan laki-laki misalnya pekerjaan mengurus rumah tangga siapa yang 

mengerjakannya, atau siapa yang membantu ibu dalam pekerjaan di rumah dan siapa yang 

membantu bapak dalam bekerja menangkap ikan di laut atau di kebun. Akan terlihat semua 

peran aktor yang digambarkan dalam matrik tersebut sehingga akan bisa diketahui juga 

siapa yang paling berperan di tengah komunitas.  

Tabel 2 : Profil Akses dan Kontrol atas sumber daya dan benefit 

 Akses Kontrol 

Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki  

Sumber daya 

• Tanah 

• Alat produksi  

• Tenaga kerja 

• Cash/uang 

• Pendidikan 

• Pelatihan 

• Tabungan  

• Keputusan  

• Kebijakan  

• Dan lain – lain (bisa 

ditambahkan) 

    

Benefit 

• Kepemilikan 

• Pelatihan  

• Tabungan  

• Pendidikan 

• Kekuasaan politis 

• Dan lain – lain (bisa 

ditambahkan) 

    

 

Pemanfaatan dan Kontrol Sumber Daya pelatih bias mendorong peserta untuk 

mendiskusikan  

1. Sumber daya mana yang dapat diakses oleh  perempuan dan laki-laki? 

2. Sumber daya mana yang dapat dikontrol oleh perempuan dan laki-laki ?  

3. Sumber daya yang mana yang sama-sama dalam kontrol perempuan dan laki-laki?  

4. Sumber daya mana yang dimanfaatkan oleh perempuan maupun laki-laki?  

5. Apakah perempuan, laki-laki atau keduanya memanfaatkan sumber daya bernilai 

tingi seperti lahan, ternak dan teknologi, perahu dan jaring, dsb.  

6. Apakah laki-laki atau perempuan atau keduanya yang mengambil keputusan tentang 

sumber daya bernilai tinggi?  

7. Di antara para perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok ekonomi yang 

berbeda, siapa yang kaya sumber daya? Siapa yang miskin sumber daya? 

8. Apakah ada yang menghalangi perempuan dan laki-laki untuk mengakses dan 

mengontrol sumber daya baik secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik? 

9. Apakah ada yang menghalangi perempuan dan laki-laki untuk memanfaatkan 

sumber daya baik secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik? 
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Tabel 3. Faktor saling pengaruh antara “profil aktifitas” dan “profil akses dan kontrol”. 

Faktor Pengaruh Hambatan  

(constraints) 

Kesempatan 

(opportunities) 

Norma-norma dan hierarki 
sosial 

 

  

Faktor demografi 

 

  

Struktur kelembagaan 

 

  

Faktor ekonomi 

 

  

Faktor politik 
 

  

Parameter hukum 

 

  

Training 

 

  

Sikap komunitas terhadap 

pihak luar spt LSM?  

  

Dan lain – lain    

 

Ketiga alat analisa diatas akan memberikan  informasi secara holistik sehingga dapat 

gambaran Praktis dan mudah digunakan khususnya pada analisis  level komunitas dan 

keluarga, dapat dipakai  untuk baseline informasi yang detail. Fokus pada hal-hal yang 

dapat terlihat nyata , fakta objektif, fokus pada peran  gender serta sangat mudah  

dikomunikasikan pada para pemula.   

 

7. Setelah peserta berdiskusi persilahkan mereka untuk memaparkannya, jelaskan kepada 

peserta bagaimana kedua alat itu bekerja, dan memberikan informasi terkait peran 

gender, akses dan kontrol terhadap aset, beban kerja produktif, reproduktif, dan 

masyarakat serta bagaimana semuanya berdampak kepada kerentanan setiap kelompok 

yang dianalisa.  Misalnya perempuan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan 

kerja – kerja mengurus  rumah tangga, memiliki sedikit akses terhadap sumber daya dan 

tidak punya peluang dalam membuat keputusan baik di ranah rumah tangga maupun di 

komunitas. Kondisi ini berbeda terbalik dengan apa yang dialami oleh laki-laki dimana 

mereka memiliki akes dan kontrol yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 

perempuan, serta berperan sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas lebih besar 

dalam membuat keputusan. Kondisi yang kontras ini akan melahirkan kapasitas dan 

kerentanan yang berbeda pula, ketika seorang perempuan lebih banyak berada di dalam 

rumah dan tidak mendapatkan akses informasi tentunya kemampuannya untuk 

bersosialisasi dan berhubungan dengan pihak luar juga sangat terbatas.  

8. Alat analisa sebenarnya akan sangat membantu untuk melihat kerentan yang spesifik 

antara tiap individu dalam sebuah komunitas, sehingga para perencana proyek atau 

pendamping di masyarakat dapat mendisain kegiatan berdasarkan  hasil analisa tersebut. 
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Ini hanyalah salah satu dari sekian banyaknya alat analisa lain yang dapat digunakan 

untuk menggali berbagai kerentanan, bahaya, serta kapasitas perempuan dan laki-laki.  

9. Pelatihmenanyakan apakah perempuan dan laki-laki memiliki  akses dan kontrol yang 

sama atas sumber daya berdasarkan matrik tersebut? Pelatihmenjabarkan dari apa yang 

dapat dibaca pada  akses dan kontrol atas sumber daya lebih banyak dikuasai oleh laki-

laki, kondisi lainnya adalah bahwa perempuan memiliki hak suara yang tidak sama 

dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan di rumah tangga, komunitas, dan negara. 

Oleh karenanya tidak mengherankan lagi ketika kondisi – kondisi perempuan tidak begitu 

baik, dan tidak menjadi perhatian oleh para pengambil kebijakan 

 

SUB POKOK BAHASAN II.5.3 : MENGIDENTIFIKASI KONTRIBUSI PEREMPUAN DALAM 

ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM  DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA 

1. Pelatihmenyampaikan kepada peserta bahwa hasil kajian dari matrik diatas juga 

berkaitan dengan  risiko bencana yang terjadi setelah  gempa bumi, banjir, atau 

kekeringan, terkait erat dengan kerentanan yang dialami oleh banyak perempuan miskin 

dan laki-laki. 

2. Pelatihmenyakan apakah para peserta melihat bahwa kemiskinan, degradasi 

lingkungan, urbanisasi yang tidak terencana, dan dampak perubahan iklim membuat 

lebih banyak perempuan dan laki-laki lebih rentan terhadap bencana daripada 

sebelumnya dari hasil diskusi sebelumnya yang telah dibicarakan bersama? 

3. Apakah perubahan iklim meningkatkan frekuensi, intensitas, dan ketidakpastian 

peristiwa cuaca ekstrem, populasi yang sudah rentan mengalami semakin banyak 

bencana, menyebabkan peningkatan kematian, sakit,  perpindahan populasi massal, 

dan krisis ekonomi. 

4. Pelatihmemberikan waktu 10 menit bagi peserta untuk mendiskusikannya secara 

berpasangan, dan setelah itu minta mereka menjelaskan hasil diskusi singkat tersebut 

kepada peserta lainnya.  

5. Berdasarkan pendapat – pendapat yang telah dikemukan beberapa orang peserta, 

Pelatihmenanyakan apakah peremuan selama ini ada memberikan kontribusi dalam hal 

– hal adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Minta peserta untuk 

melihat apa saja selama ini yang telah dilakukan di desa – desa oleh perempuan, dan 

memberikan 2 contoh, dan menjelaskan dampak dari kontribusi tersebut. 

6. Pelatihmenyampaikan bahwa keberhasilan inisiatif pembangunan tergantung pada 

hubungan yang setara  antara perempuan dan laki-laki dan antar kelompok sosial yang 

berbeda di masyarakat. 

 

  



Modul Pelatihan Pengelolaan Resiko Terpadu Berbasis Gender | Buku Pelatih Penyelengara 115  

LEMBAR INFORMASI  

POKOK BAHASAN II.5. : GENDER, ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM, DAN PENGURANGAN 

RISIKO BENCANA 

 

Menyajikaninformasi tentang kondisi yang berbeda pada tiap orang  dalam melakukan 

pencegahan, persiapan dan tindak-tanggap terhadap bencana adalah hal penting untuk 

dilakukan, dan tentunya butuh seperangkat alat untuk menganalisanya.Rancangan adaptasi 

strategi memastikan bahwa masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim bisa 

memiliki akses setara terhadap sumber daya, hak, dan kesempatan. Sudah menjadi 

pengetahuan umum bahwa perempuan dan anak – anak  lebih rentan terhadap dampak 

perubahan iklim dibanding laki-laki karena berbagai alasan. Pada umumnya  perempuan 

lebih miskin dari pada laki-laki  mereka kekurangan atau tidak mendapatkan  akses 

terhadap sumber daya yang diperlukan untuk adaptasi.   

Pada saat yang bersamaan, pengalaman menunjukkan perempuan adalah pusat bagi 

perbaikan kehidupan keluarga dan komunitas, sehingga perempuan harus memainkan 

peran penting dalam inisiatif adaptasi berbasis komunitas.  Namun bagaimana mungkin itu 

bisa diwujudkan karena mereka selalu absen dari pertemuan – pertemuan publik yang 

membahas kehidupan saat ini dan masa yang akan datang. Sama halnya dengan perempuan 

kelompok rentan lainnya seperti penyandang disablitas, remaja peremuan, anak-anak, orang 

lanjut usia adalah orang – orang di tengah masyarakat kita  yang cenderung memiliki akses 

dan kendali lebih sedikit atas sumber daya dan hal ini berkontribusi pada kerentanan mereka 

terhadap perubahan iklim. Penyebab mendasar kerentanan harus dijawab agar 

menimbulkan dampak berkelanjutan untuk mengurangi kerentanan terhadap kejutan iklim.  

SUB POKOK BAHASAN II.5.1 :  GENDER, ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN 

PENGURANGAN RISIKO BENCANA 

Tujuan umum : Peserta memiliki pemahaman relasi  gender, adaptasi 
perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana 

Tujuan Khusus : 1. Peserta memahami konstruksi gender dan dampaknya 
bagi perempuan dan laki-laki 

2. Ketidaksetaraan gender berimplikasi ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan risiko bagi  perempuan saat  
perubahan iklim dan bencana 

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Kontruksi gender dan dampaknya bagi perempuan 
dan laki-laki 

• Ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko yang bagi 
perempuan  

Ketrampilan  
1. Mampu  memahami konstruksi gender dan dampaknya 

bagi perempuan dan laki-laki 
2. Mampu mengidentifikasi ketidaksetaraan gender 

berimplikasi ancaman, kerentanan, kapasitas, dan 
risiko bagi  perempuan saat  perubahan iklim dan 
bencana 

Sikap Kerja 
Cermat 
Teliti    
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Pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang Adaptasi peruban iklim dan 

pengurangan risiko bencana yang inklusi, pada sesi ini akan lebih menyoroti terkait dengan 

hal tersebut dengan menggunakan lensa gender. Sangat penting untuk para praktisi 

pemberdayaan masyarakat untuk memahami konsep gender, dan bagaimana itu berkorelasi 

menciptakan ketidak setaraan dan ketidak adilan dalam kapasitas, akses, kontrol, 

pengambilan keputusan dan lain sebagainya serta berdampak pada saat bencana terjadi 

bagaimana mereka beradaptasi atau pulih dari situasi itu.   

 

Perbedaan Sex dan Gender  

 

 

PERBEDAAN ANTARA GENDER DAN SEKS 

 

Pada dasarnya kedua istilah sex dan gender itu berbeda pengertiannya. Jika kita berbicara 

mengenai  ‘seks’ berarti kita berbicara laki-laki  ataupun perempuan  terkait dengan 

perbedaan secara biologis, dalam artian sudah melekat pada masing-masing individu 

semenjak lahir.Seks mengacu pada perbedaan-perbedaan biologis seperti; kromosom, bentuk 

hormon, organ sex internal dan eksternal. Pengertian gender juga masih berkutat antara laki 

S E X 

BIOLOGIS  

 

DIBAWA SEJAK LAHIR 

 

TIDAK BISA DIRUBAH / UNIVERSAL 

 
CONTOH  

1. Hanya perempuan yang bisa hamil, 

melahirkan 

2. Hanya laki-laki yang bisa membuahi  

3. Perempuan menstruasi  

Keterangan : 

Tidak semua perempuan bisa hamil, 

melahirkan dan menstruasi  (namun 

pada umumnya perempuan 

mengalaminya).  Tidak semua laki-laki 

bisa membuahi (namun pada umumnya  

kondisinya laki-laki membuahi)  

G E N D E R 

 

KONSTRUKSI SOSIAL 

 

TIDAK DIPUNYAI SEJAK LAHIR 

 

BISA DIRUBAH 

 

CONTOH  

1. Anak Perempuan dan laki-laki 

mendapatkan pendidikan 

2. Perempuan dan laki-laki menduduki 

posisi strategis  

3. Perempuan dan laki-laki 

berpartisipasi dalam pertemuan di 

desa dalam menyusun kebijakan, 

perencanaan  

4. Perempuan  terlibat aktif dalam 

melakukan pengawasan dan 

pemantauan proses – proses 

pembangunan 
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- laki dan perempuan. Berbeda dengan ‘seks’, dalam gender pembedaan antara laki - laki dan 

perempuan lebih diciptakan oleh konstruksi lingkungan atau sosial yang ada. Pembahasan 

gender lebih menekankan pada karakteristik seperti perilaku, sikap, dan peran yang 

menempel atau ada pada laki - laki dan perempuan yang berasal dari konstruksi sosial.  

 

Oleh karena itu, karena gender tercipta dari konstruksi sosial, maka gender bersumber dari 

manusia atau masyarakat.  Pembedaan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan sifat, 

peran, dan posisi  seperti ini berdampak pada terciptanya norma-norma tentang ‘pantas’ dan 

‘tidak pantas’ sehingga sering merugikan salah satu pihak yakni perempuan. Gender dan 

jenis kelamin mempunyai perbedaan arti. Agar dapat memahami konsep gender yang 

sebenarnya, marilah kita menelusuri berbagai arti yang diambil dari sumber-sumber yang 

kredibel. Menurut WHO (2010) perbedaan gender dan sex adalah sebagai berikut: 

 

“Sex” refers to the biological and physiological characteristics that define men and women. 

“Gender” refers to the socially constructed roles, behaviours, activities, and attributes that 

a given society considers appropriate for men and women. 

 

Dari definisi yang dimaksud oleh WHO diatas, terlihat bahwa seks  adalah perbedaan biologis  

yang dapat membedakan laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender lebih menitik beratkan 

pada konstruksi sosial yang ditanamkan oleh masyarakat seperti peran, perilaku, kegiatan, 

dan atribut yang suatu masyarakat tertentu dianggap tepat untuk laki - laki dan perempuan. 

Kalau gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan 

perempuan dari segi sosial budaya, maka sex secara umum digunakan untuk 

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi  biologi. Istilah sex (dalam 

kamus bahasa Indonesia juga berarti "jenis kelamin") lebih banyak berkonsentrasi kepada 

aspek biologi seseorang. 

 

Akibat konstruksi gender yang selama ini dibangun di masyarakat banyak menimbulkan 

praktik – praktik ketidak adilan gender yang mempengaruhi pada kehidupan perempuan, 

dimana peran – peran mengurus rumah tanggah di berikan kepada perempuan sepenuhnya. 

Sedang laki-laki dalam norma sosial di masyarakat kita berada ruang – ruang publik, dan 

mendapatkan akses dan kontrol lebih besar porsinya dibandingkan oleh perempuan. Peran 

– peran tradisional gender yang dibangun dan terus direproduksi dari setiap generasi 

melanggengkan ketidak adilan gender pada perempuan. Kita bisa melihat dari angka-angka 

statistik pembangunan yang memperlihatkan partisipasi perempuan pada posisi pengambil 

kebijakan relatif sangat sedikit dan ini akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam 

mewujudkan kesetaraan gender bagi semua. Ketidak setaraan gender berdampak jangka 

pendek dan panjang, ini juga membuktikan bagaimana setiap kali ada bencana maka 

peremuan adalah korban dan terbanyak dan mereka sulit untuk pulih dalam situasi bencana 

yang buruk bilamana terjadi hal ini tentunya karena rendahnya kapasitas yang mereka 

miliki.  
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Dalam keadaan bencana beberapa isu-isu penting terkait ketimpangan gender, alat analisa 

gender digunakan untuk menggali dan menganalisa dampak yang berbeda di masyarakat 

1. Perempuan tidak berperan aktif atau kurang partisipasinya pada saat respon 

kedaruratan diberikan, sehingga persoalan – persolan yang mereka hadapi tidak 

muncul ke permukaan  

2. Hilang atau rusaknya  aset perempuan seringkali dilupakan untuk dimasukan dalam 

pengkajian kerugian karena bencana. Ini muncul  karena norma sosial yang 

berkembang di masyarakat bahwa laki-lakilah yang mencari nafkah. Contoh ini bisa 

dilihat dalam beberapa kali bencana terjadi di Indonesia yang selalu diperhitungkan 

adalah aset – aset yang dimiliki oleh laki-laki seperti alat produksi, dalam hal yang 

sama sesungguhnya peremuan selama ini bekerja dengan dibantu alat produksi 

tetapi ini sangat jarang sekali digali lebih mendalam 

3. Mengkaitkan aset produktif dengan laki-laki saja telah merugikan perempuan , 

misalnya tempat produksi garam pada beberapa daerah peran – peran perempuan 

sangat banyak pada jenis kegiatan ekonomi ini. Peminggiran kerja mereka diperburuk 

oleh jenis kelamin mereka. 

4. Pada beberapa program cash for work yang butuh banyak tenaga kerja melibatkan 

perempuan dan laki-laki bahkan terkadang anak – anak, perempuan tidak 

mendapatkan jumlah penghasilan yang sama sebagaimana laki-laki dikarenakan 

mereka bekerja lebih sedikit waktunya karena tugas – tugas reproduktf mereka 

5. Pilihan – pilihan intervensi yang dilakukan termasuk membangun tenda – tenda 

sementara belum mempertimbangkan isu – isu keamana dan keselamatan bagi 

perempuan dan anak – anak dari pelecehan atau kekerasan seksual 

6. Banyak laki-laki yang kehilangan mata pencaharian dan mereka memilih untuk 

mencari alternatif pekerjaan lainnya sementara perempuan akan lebih sulit untuk 

membuat pilihan – pilihan karena peran gender mereka  

 

Alat analisa gender membantu menganalisa siapa yang memiliki kekuasaan dalam membuat 

keputusan dalam pengelolaan dan penguasaan atas sumber daya, dan siapa yang paling 

banyak memanfaatkan dari manfaat pengelolaan tersebut, alat analisa harvard dan moser 

akan sangat membantu untuk tujuan tersebut.  
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Dalam penyusunan perencanaan adaptasi perubahan iklim, ada 2 dokumen utama yang 

perlu disusun oleh suatu wilayah, yaitu dokumen Kajian kerentanan dan risiko iklim serta 

dokumen strategi ketahanan daerah. Dokumen kajian kerentanan dan risiko iklim 

merupakan alat analisis untuk mengetahui wilayah mana yang lebih rentan dan berisiko 

dalam suatu area, tingkat kerentanan dan risiko tersebut ditentukan berdasarkan tumpang 

tindih (0verlay) analisis kerentantan (dari profil internal dari sebuah wilayah) dan analisis 

bahaya iklim (tantangan eksternal akibat dampak perubahan iklim). Sedangkan dokumen 

yang kedua yaitu Strategi Ketahanan Daerah merupakan kumpulan strategi dan aksi yang 

perlu dilakukan untuk menyelesaikan tantangan dan permasalahn dampak perubahan iklim 

dari risiko iklim yang 

teridentifikasi. Konsep 

kesetaraan gender 

diintegrasikan ke dalam 

perencanaan adaptasi 

perubahan iklim, yang 

kemudian juga 

diarusutamakan dalam 

dokumen perencanaan 

wilayah dalam bentuk 

program dan 

pendanaannya.17 

 

 

No Tautan Isi / konten 

1 Gunakan tautan TIDAK langsung 

berikut dengan gawai Anda. 
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uplo

ads/list/53eff-buku-pedoman-teknis-

perubahan-iklim-teknis-full-lampiran-

email.pdf 

Isi : pedoman teknis tentang perubahan 

iklim yang responsif gender  

• url (tahun 2015). Pencarian teratas 

Oktober  2019  Diperoleh dari  

• https://www.kemenpppa.go.id/lib/upload

s/list/53eff-buku-pedoman-teknis-

perubahan-iklim-teknis-full-lampiran-

email.pdf 

•  

 

 Atau gunakan QR code reader/scanner 

pada gawai Anda untuk  tautan 

langsung dari QR code berikut. 
 

 

 
17https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/53eff-buku-pedoman-teknis-perubahan-iklim-teknis-full-
lampiran-email.pdf 

Rujukan belajar : 

carilah URL dengan kata kunci buku pedoman teknis perubahan iklim  

 

 

 

 

 

 

https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/53eff-buku-pedoman-teknis-perubahan-iklim-teknis-full-lampiran-email.pdf
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/53eff-buku-pedoman-teknis-perubahan-iklim-teknis-full-lampiran-email.pdf
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/53eff-buku-pedoman-teknis-perubahan-iklim-teknis-full-lampiran-email.pdf
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/53eff-buku-pedoman-teknis-perubahan-iklim-teknis-full-lampiran-email.pdf
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/53eff-buku-pedoman-teknis-perubahan-iklim-teknis-full-lampiran-email.pdf
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/53eff-buku-pedoman-teknis-perubahan-iklim-teknis-full-lampiran-email.pdf
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/53eff-buku-pedoman-teknis-perubahan-iklim-teknis-full-lampiran-email.pdf
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/53eff-buku-pedoman-teknis-perubahan-iklim-teknis-full-lampiran-email.pdf
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/53eff-buku-pedoman-teknis-perubahan-iklim-teknis-full-lampiran-email.pdf
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/53eff-buku-pedoman-teknis-perubahan-iklim-teknis-full-lampiran-email.pdf
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SUB POKOK BAHASAN II.5.2 : MENGIDENTIFIKASI KERENTANAN YANG BERBEDA 

ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM PERUBAHAN IKLIM DAN BENCANA 

Tujuan umum : Peserta dapat memahami kerentanan yang berbeda 

antara perempuan dan laki-laki dalam perubahan iklim 

dan bencana 

Tujuan Khusus : 1. Mengidentifikasi kerentanan yang berbeda antara 

perempuan dan laki-laki dalam perubahan iklim 

dan bencana  
2. Mengidentifikasiperan gender dan hubungan 

kekuasaan, akses dan kontrol atas sumber daya 

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Kerentanan yang berbeda antara perempuan dan 

laki-laki dalam perubahan iklim dan bencana 

• Peran gender, hubungan kekuasaan, akses dan 

kontrol atas sumber daya  

Ketrampilan  

• Mampu mengidentifikasi kerentanan yang 

berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam 
perubahan iklim dan bencana  

• Mampu mengidentifikasi peran gender dan 

hubungan kekuasaan, akses dan kontrol atas 

sumber daya 

Sikap Kerja 

Sensitifitas  
Kesetaraan 

Keadilan  

Keberpihakan 

 

 

 

 

Pada sub pokok bahasan peserta diperkenalkan dengan satu alat analisa gender yakni untuk 

memetakan Profil kegiatan, akses, dan kontrol. Analisis Gender digunakan untuk meneliti, 

memeriksa atau  mengidentifikasi masalah-masalah utama yang berkontribusi terhadap 

ketidaksetaraan gender, dan  terkadang intervensi  yang selama ini pernah dilakukan  pada 

akhirnya juga berkontribusi terhadap hasil pembangunan dan kemanusiaan yang cukup 

Tsunami dan Bencana Alam  seperti gempa bumi telah berdampak signifikan pada 

fungsi rumah tangga, serta memberikan guncangan hebat pada kehidupan perempuan 

dan laki-laki.   Ini berdampak pada sumber makanan dan pendapatan potensial,gagal 

panen, krisis pangan, kehilangan tempat tinggal, dan kerugian yang tidak terhitung 

jumlahnya termasuk korban jiwa.  Bagi laki-laki yang selama ini di tengah keluarganya 

berperan sebagai pencari nafkah, memaksa mereka untuk berdiam di rumah untuk 

beberapa waktu karena rusak atau hilangnya alat produksi atau lokasi tempat mereka 

bekerja juga hancur karena bencana yang terjadi. Peran gender yang selama ini 

dilekatkan pada mereka , melahirkan beban lebih berat pada situasi sulit paska 

bencana, merasa tidak mampu memenuhi peran mereka sebagai penanggung jawab 

keluarga dan bingung untuk menentukan apa yang harus dilakukan, rasa tidak 

memiliki tujuan, keputusasaan dan kehilangan identitas.  
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buruk.  Misalnya dalam pembangunan  toilet di  dalam suatu komunitas / desa  pada  proses 

konsultasi awal  tidak / kurang melibatkan  partisipasi perempuan didalamnya.  Disamping 

itu juga pada saat dilakukan pertemuan komunitas yang dirancang tidak dibuat secara 

terpisah antara    perempuan dan laki-laki. Pada saat rapat bersama para laki-laki 

menyampaikan semua ide mereka dan padangannya terhadap pembangunan toilet yang 

akan dilakukan, suara perempuan nyaris tidak terdengar.  Laki-laki menentukan bagaimana 

bentuk toilet, dimana lokasi akan dibangun, berapa anggaran, siapa yang akan membangun 

dan terlibat dalam proses pembangunan dan sebagainya. Pada saat selesai pengerjaan toilet 

hanya sedikit perempuan yang menggunakannya, karena letaknya yang dirasakan 

perempuan relatif jauh, banyaknya yang mengantri, ketersediaan air, dan perempuan merasa 

mereka membutuhkan waktu lebih untuk mengaksesnya untuk keperluan setiap hari, hal 

lain lagi toilet tersebut relatif jorok karena tidak semua anggota masyarakat sadar untuk 

merawatnya. Dalam pembangunan  toilet ini kita dapat menggunakan  analisa gender untuk   

mengeksplorasi lebih dalam bagaimana hubungan kekuasaan berdasarkan gender didalam 

komunitas yang dapat  menyebabkan diskriminasi, subordinasi, dan pengucilan, terutama 

ketika bersinggungan dengan  marginalisasi atau ketimpangan karena usia, kelas, etnis, 

kasta, kebutuhan khusus, status, seksualitas dan lain sebagainya.  

Hasil analisis gender akan memberikan informasi  berbagai perbedaan peran gender dan 

relasi dalam  proyek atau program,  target area dan mengidentifikasi bagaimana dapat  

menentukan  kebutuhan khusus, risiko dan ketidaksetaraan untuk kelompok populasi yang 

berbeda.  

Beberapa pertanyan yang dapat kembangkan dalam melakukan analisis gender antara lain 

;  

1. Siapa yang punya akses dan kontrol dalam mengelola sumber daya yang tersedia di 

komunitas  

2. Sumber daya apa yang dapat diakses dan dikontrol baik oleh perempuan maupun 

laki-laki  

3. Apakah perempuan dan laki-laki dapat membuat keputusan? Keputusan apa  yang 

dapat dibuat oleh perempuan dan laki-laki? Apakah dalam hal pembuatan 

keputusan perempuan dan laki-laki memiliki kuasa yang sama?  

4. Apakah ada hambatan di tengah keluarga atau masyarakat yang membuat 

perempuan tidak dapat menyampaikan gagasan / ide – idenya? Apakah hambatan 

itu terkait budaya, kebijakan, sosial dan sebagainya?  

5.  Dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa siapakah 

yang terlibat?  Apakah perempuan dan laki-laki punya peluang yang sama untuk 

terlibat? apakah ada hambatan bagi keduanya untuk terlibat?  

Jika alat tersebut misalnya digunakan pada keluarga petani atau nelayan maka akan 

dapat diketahui  bagaimana kehidupan satu  keluarga petani di satu desa,   keluarga 

tersebut terdiri dari 4 orang. Seorang ayah, seorang ibu, dan 2 orang anak (1 orang anak  
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perempuan dan 1 orang anak laki-laki). Ayah bekerja sebagai petani,  Ibu tinggal di rumah 

untuk mengurus anak, pada musim tertentu pekerjaan ibu akan meningkat pada musim 

menanam, panen, dan harus mencari air pada jarak yang cukup jauh ke desa lain pada 

musim kering. Mereka tinggal di desa yang terpencil dimana penerangan listrik belum 

masuk ke desa sehingga setiap hari ibu yang bertugas untuk menyalakan penerangan di 

rumah.  Para laki-laki aktif di kegiatan desa,  para petani perempuan  di desa  aktif di 

perkumpulan organisasi, begitu juga dengan anak – anak mereka bersekolah yang 

jaraknya sekitar 3 km dari rumah.  Setiap hari Ayah bertugas mengantar dan menjemput 

anak-anak, dan ibu membantu anak – anak pada malam hari untuk mengerjakan 

pekerjaan rumah.  Dari contoh ringkas kehidupan keluarga petani di desa ini dapat 

digunakan alat analisa di atas.  

Akses dan kontrol atas aset keluarga dan pengambilan keputusan akan memperlihatkan 

bagaimana relasi antara perempuan dan laki-laki, semakin sedikit akses dan kontrol yang 

dimiliki oleh perempuan atau laki-laki akan mempengaruhi pada kapasitas keduanya. 

Disamping itu akan memunculkan siapa yang mendapatkan benefit atau keuntunga atas 

sumber daya yang dikelola oleh perempuan dan laki-laki dimana keduanya memberikan 

kontribusi yang sama atau tidak sama.   

Keterlibatan laki-laki pada ruang publik akan memperluas jaringan dan aksesnya 

terhadap berbagai informasi, pengetahuan dan ketrampilan termasuk jejaring. Akan 

berbeda kondisinya dengan perempuan karena lebih banyak berada domain rumah 

tangga yang setiap harinya mengurus kebutuhan anggota keluarga akan membatasi 

ruang gerak serta akses terhadap sumber daya produktif lainnya yang berada di luar 

rumah.  Hal ini terkadang tidak disadari yang dapat menggiring perempuan yang 

mempengaruhi kapasitasnya dalam jangka pendek dan panjang dan berimplikasi pada 

kehidupannya.  

 

 

No Tautan Isi / konten 

1 Gunakan tautan TIDAK langsung 

berikut dengan gawai Anda. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pg

JnQ0TlNiU&t=49s 

Isi : Video dampak perubahan 

iklim, dan bencana yang berbeda 

bagi setiap orang  

Rujukan belajar : 

carilah video di youtube dengan kata kunci Gender, Adaptasi 

Perubahan Iklim, dan Pengurangan Risiko Bencana  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PgJnQ0TlNiU&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=PgJnQ0TlNiU&t=49s
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 Atau gunakan QR code reader/scanner 

pada gawai Anda untuk  tautan 

langsung dari QR code berikut. 

 

 

Sumber : 

https://www.youtube.com/watc

h?v=PgJnQ0TlNiU&t=49s 

YouTube. (2016, Juni 30). 

Pencarian teratas di YouTube: 

November 2019 [Berkas video]. 

Diperoleh  

 

 

 

SUB POKOK BAHASAN II.5.3: UNTUK MENGIDENTIFIKASI KONTRIBUSI PEREMPUAN 

DALAM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA 

Tujuan umum : Peserta mengetahui   kontribusi peremuan dalam 

adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko 
bencana  

Tujuan Khusus : 1. Memetakan keterlibatan dan peran perempuan  

2. Mengidentifikasi bentuk – bentuk kontribusi 

perempuan dalam adaptasi perubahan iklim dan 

pengurangan risiko bencana 

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Keterlibatan dan peran perempuan  

• Bentuk – bentuk kontribusi perempuan dalam 

adaptasi perubahan iklim dan pengurangan 
risiko bencana 

Ketrampilan  

• Mampu memetakan keterlibatan dan peran 

perempuan 

• Mampu mengidentifikasi bentuk – bentuk 

kontribusi perempuan dalam adaptasi 

perubahan iklim dan pengurangan risiko bencan 

Sikap Kerja 
Sensitif 

Cermat  

 

 

 

Perempuan sesungguhnya memiliki kapasitas yang harus dikelola dan ditingkatkan, mereka 

sangat berperan dalam mendorong pembangunan, hal ini terlihat pada kegiatan musyawarah 

desa ini dilakukan khusus bagi kelompok perempuan yang dilaksanakan sebelum 

musyawarah perencanaan desa yang reguler setiap tahunnya.  Musrenbang Desa adalah 

forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk 

menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. 

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, 

bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Melalui Musrenbang  

diharapkan akan  mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan 

desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia 

baik dari dalam maupun luar desa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PgJnQ0TlNiU&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=PgJnQ0TlNiU&t=49s
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Pelaksanaan kegiatan ini 

dimaksudkan sebagai salah 

satu upaya khusus untuk 

mendorong kelompok 

perempuan dalam 

menyampaikan pikiran atau 

ide inovatif lainnya untuk 

kemajuan desa.  Perempuan 

dengan pengetahuan dan 

pengalaman selama ini yang 

hidup dan tinggal di desa 

cukup lama sangat mengenali persoalan dan potensi yang dimiliki di desa.  Pengetahuan 

tersebut dikelola dengan baik untuk menghasilkan ide atau gagasan yang dapat dibawa ke 

dalam musyawarah pembangunan di desa. 

Dibawah ini adalah contoh dari hasil Perempuan belajar dan mengkaji Sejarah Desa dengan 

memetakan kejadian dalam desa dalam kurun waktu tertentu seperti tabel dibawah ini  

Tahun 

Kejadian  

Kejadian Baik  Tahun Kejadian Kurang Baik  

2012 CARE memberikan tanaman 

anakan bambu untuk ditanam 

di pinggir sungai  

Pelatihan pupuk organik  

Membuat peta desa 
Diskusi perubahan iklim  

2012 Ada kejadian diare, ada 2 orang 

korban jiwa, pemerintah 

memberikan penyuluhan 

kesehatan  

2014 Membuat pupuk organik untuk 

kelompok tani permai, 

memberikan bibit / anakan ubi 

ungu sebanyak 500 buah  

Bibit pepaya california (Pak Set 
membantu menjualkan hasil 

panennya) 

Pelatihan cara tanam sayur di 

petung bambu, pembuatan 

pupuk  untuk pencegahan 

hama 

2016 ada satu orang ibu hamil 

meningal  

 

2016 ada banjir, ternak, 

tanaman, alat – alat rumah 
tangga rusak semuanya (dusun 

3 dan 1)   

Pemerintah turun mendata  

Untuk mengatasi bencana 

tersebut masyarakat melakukan 

upaya-upaya mandiri / 
perorangan untuk pulih : mereka 

mencari bibit sendiri, 

memindahkan lahan  kebun 

yang rusak ke lahan lainnya, 

untuk kerusakan rumah mereka 
mencari sendiri bahan – bahan / 

materialnya 

Pemerintah desa memberikan 

bantuan beras 

 

2018 : 1 bayi meninggal 
prematur  

 

2019 : 1 orang bayi meninggal 

dalam kandungan (kekurangan 

gizi) 
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Tahun 

Kejadian  

Kejadian Baik  Tahun Kejadian Kurang Baik  

Para ibu hamil tidak rajin 

memeriksakan kehamilannya, 

biasanya mereka akan diperiksa 

ke puskesma diantar suami / 

tetangga pada kasus kehamilan 
mereka bermasalah dan harus 

dirujuk ke rumah sakit di 

Kabupaten biasanya suami 

enggan mengantarkan meski ibu 

yang hamil harus segera 
ditangani.  Tenaga kesehatan 

desa biasanya akan memaksa 

para suami untuk peduli dengan 

kesehatan kandungan ibu yang 

berisiko.  

2015 Rehab sumur bor 

Membuat jembatan 
penyeberangan bagi anak 

sekolah  

2017 - 

2018 

Kekeringan yang mengakibatkan 

tanaman warga banyak yang 
mati   

2016 – 

2017  

Ada sumbangan untuk 

pembangunan gereja  

Untuk PAUD ada sumbangan 

permainan bagi anak – anak  
Insentif untuk pendidik (guru 

PAUD) 

2019 Kebakaran rumah warga (1 

orang) , kejadian yang sama 

pernah juga terjadi di tahun 

2013 ; untuk mengatasi masalah 
ini warga membangun kembali 

rumahnya secara mandiri.  

PLN memberikan meteran gratis  

2016 - 

2017 

Bantuan ayam dan bibit ikan 

lele jumbo, per orang diberikan 

Rp. 20.000 / 1 ekor ayam dan 

setiap orang akan menerima 
sekitar Rp. 100.000 artinya 

akan ada 5 ekor ayam yang 

diterima setiap orang.  Total 

yang menerima bantuan ada 

sekitara 20 orang (perempuan 
dan laki-laki) 

Masyarakat menerima bantuan 

untuk membuat bak – bak ikan 

lele + terpal, selanjutnya 

mereka menerima pelatihan 

pemeliharaan  
Kegiatan ini gagal karena bibit 

lele  dan ayam yang diberikan 

mati, ayam tidak diberikan 

vaksin. 

Bagi masyarakat yang telah 
punya ayam, organisasi yang 

mendampingi untuk kegiatan 

peternakan ini berjanji akan 

memberikan vaksin namun 

belakangan mereka tidak 

mendapatkan vaksi untuk 
ternak – ternaknya  

 

  

2017 Bantuan 1 ekor babi untuk 20 

orang  

 

Pengukuhan kelompok tani  
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Tahun 

Kejadian  

Kejadian Baik  Tahun Kejadian Kurang Baik  

Masyarakat menerima 

pelatihan cara bertanam sayur 

, pemeliharaan dan menyemai 

bibitnya 

2017 Bantuan dari dinas pertanian 

berupa pupuk  
Dibangun kantor pos yandu 

sehingga penimbangan bayi 

dilakukan di gedung, sebelum 

tahun 2017 penimbangan bayi 

dilakukan dibawah pohon  
Pada dusun 1 dan 2 gedung 

pos yandu juga difungsikan 

untuk pengobatan bagi 

masyarakat yang dilakukan 

setiap hari kecuali hari libur 

(tutup) 

2019 Serangakan / wabah penyakit 

hewan (ayam + babi) 
 

 

2018 Bantuan dari desa yakni 
pupuk pestisida  

Pembuatan jalan  

  

2016 – 

2018  

Pembuatan bak ikan nila dan 

pemberian bibit ikan nila 

Pakan ikan  

Bantuan diterima oleh 22 
orang (perempuan dan laki-

laki) 

Kegiatan ini tidak berjalan 

lama karena bibit ikan mati 

sehingga pada tahun 2019 

tidak ada lagi kegiatan 
pemeliharaan ikan ini  

  

2015 – 

2018 

Ada embung sebanyak 13 buah  

Dusun 1 ada 5 buah embung 

dan saat ini 3 yang bisa 

digunakan  

Dusun 2 ada 5 buah dan 
semuanya bisa digunakan  

Dusun 3 ada 3 embung, 2 yang 

bisa digunakan  

  

 

Apa manfaatnya sejarah desa tersebut bagi perempuan khususnya? Di salah satu desa yang 

didampingi oleh CARE yakni desa Batnuntidak ada masalah air karena tersedia banyak 

embung, sepanjang tahun mereka tetap bisa bertanam dalam pengurusan lahan pertanian 

lebih banyak perempuan yang mengerjakan seperti menyemai, merawat sayuran, dan 

menyemprotkan hama laki-laki biasanya akan lebih banyak melakukan pada memasarkan. 

Dan biasanya di desa Batnun masyarakat tidak kesulitan untuk memasarkan hasil pertanian 

karena selalu para pengumpul datang ke desa untuk mengutip hasil pertanian masyarakat.  

Disekitar desa juga ada hutan yang bisa diakses oleh perempuan dan laki-laki, dari  hasil 

hutan perempuan mengambil hasil asam yang dapat di jual.  Untuk daerah yang curam / 

tebing masyarakat bersama pemerintah desa membangun tembok sebagai penahan tebing 

agar tidak longsor.  Di desa Batnun program bangun rumah + WC bagi warga yang telah 

dilakukan mulai dari tahun 2015 hingga 2019, ada sekitar 10 rumah yang dibangun tiap 

tahunnya yakni pada tahun 2015 hingga 2018, sedangkan pada tahun 2019 jumlahnya 
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bertambah yakni 15 rumah yang dibangun, usulan – usulan tersebut digagas hasil advokasi 

dari kelompok perempuan yang melihat dari penelusuran sejarah desa. 

Peta Desa yang dihasilkan oleh kelompok perempuan, mereka melihat dimana lokasi sumber 

daya dan bagaimana perempuan dapat mengakses dan mengelolanya untuk kehidupan 

mereka  

 

 

 

 

 

Dalam pertemuan perempuan membuat analisa  pohon masalah sehingga mereka dapat 

mengenali hubungan sebab akibat yang diumpakan dengan gambar sebuah pohon (akar / 

Penyebab Masalah,  batang/ masalah, cabang atau ranting/ masalah akibat, Daun adalah 

masalah – masalah yang muncul akibat dari masalah pada cabang / ranting.    Berikut 
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dibawah ini adalah matrik yang dikerjakan oleh kelompok perempuan di desa dan 

memutuskan apa yang dapat mereka lakukan. Pertemuan dengan kelompok perempuan 

dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu yang mereka miliki, serta 

mendorong mereka untuk menentukan apa yang penting dilakukan dan dapat dilakukan 

oleh perempuan.   

 

Bahaya / ancaman di 

desa  

Masalah Akibat  Kontribusi dan 

Solusi yang 

dilakukan 

perempuan 

Banjir  Rusak / hancur/ 

mati  tanaman, 
binatang ternak , 

dan peralatan 

rumah tangga  

Masyarakat 

kehilangan sumber 
penghidupannya  

Masyarakat harus 

melakukan 

pengeluaran ekstra 

untuk kembali 

memulai bertanam 
/ beternak  

Membuat 

pertemuan – 
pertemuan rutin 

dengan kelompok 

perempuan untuk 

mendiskusikan 

potensi bencana 

di desa 
 

Mengembangkan 

strategi alternatif 

livelihood atau 

pertanian adaptif 
iklim 

 

Melakukan upaya 

–upaya mitigasi 

bencana di tingkat 

desa  (seperti 
menanam pohon 

pada lahan rawan 

bencana / tanah 

longsor seperti 

bambu, beringin 
dan sebagainya)  

Kebakaran   Rumah rusak  

disebabkan 

kebakaran  

Masyarakat 

kehilangan 

rumahnya untuk 

menetap  

Harus membangun 
kembali rumahnya  

Mencari material 

untuk kembali 

membangun rumah  

Tanah longsor  Lahan pertanian 

tertimbun tanah 

longsor  

Masyarakat 

mengalami kerugian 

karena lahan 
pertanian dan 

tanaman diatasnya 

tertimbun longsor  

Masyarakat gagal 

panen, dan 
mengalami kerugian   

Kekeringan (beberapa 

embung tidak 

berfungsi karena 

kering) 

Beberapa embung 

yang ada di desa 

mengalami 

kekeringan 

 

Perempuan dan 
anak perempuan 

harus mengambil 

air ke dusun 

lainnya setiap hari 

yang jaraknya kira – 
kira 3 km dan 

pulang pergi 

menjadi 6 km 

Beban perempuan 

dan anak 

perempuan 

meningkat, karena 

jarak yang jauh 

mereka juga 
merasakan 

kelelahan dan 

badan sakit – sakti 

ditambah lagi jika 

perempuan dalam 
keadaan haid atau 

hamil.  

Dampak dari 

kejadian bencana / 

kekeringan di desa / 

atau terbatasnya 
sumber 

daya/sulitnya 

mendapatakan 

pengahasilan 

Membangun 

kesadaran kepada 

laki-laki terkait 

peran gender  



Modul Pelatihan Pengelolaan Resiko Terpadu Berbasis Gender | Buku Pelatih Penyelengara 129  

Bahaya / ancaman di 

desa  

Masalah Akibat  Kontribusi dan 

Solusi yang 

dilakukan 

perempuan 

banyak perempuan 

dan laki-laki pergi 

ke luar daerah 
untuk mencari 

pekerjaan lainnya 

Serangan wabah 

penyakit (diare) dan 

penyakit ternak  

Manusia terjangkit 

diare, binatang 

ternak mati  

 
Gangguan 

kesehatan karena 

manusia dan hewan 

ternak mengambil / 

mengkonsumsi air 

dari tempat yang 
sama yang tentunya 

air akan tercemar 

karena kotoran 

hewan ternak  

Pada saat sakit 

warga tidak bisa 

melakukan aktifitas 

rutin mereka seperti 
mengurus kebun, 

ternak dan 

sebagainya 

Kematian binatang 

ternak sangat 

dirasakan warga, 
mereka mengalami 

kerugian  

Penyuluhan 

kesehatan 

manusia  

 
Pemeriksaan 

kesehatan hewan 

ternak  

Peran gender – 

perempuan lebih 
mengerjakan seluruh 

pekerja rumah tangga 

+ kerja –kerja 

produktif  

Perempuan 

menghabiskan 
waktu untuk 

kegiatan – kegiatan 

mengurus rumah 

tangga + bekerja 

mengurus tanaman 

+ ternak  

Perempuan tidak 

bisa melakukan 
kegiatan lain, 

seperti menghadiri 

pertemuan  

Perempuan tidak 

mendapatkan 

informasi – 
informasi penting 

tentang pembangun 

desa 

Suara / usulan 

perempuan tidak 
tersampaikan dalam 

musyawarah desa 

atau pertemuan 

strategis lainnya di 

desa  

 

Pertemuan desa 

dengan kelompok 
perempuan 

tentang program 

pembangunan di 

desa  

Mendorong 

partisipasi 
perempuan dalam 

pertemuan 

strategis di desa  

Rendahnya kesadaran 
perempuan, laki-laki 

dan masyarakat dalam 

hal kesehatan 

perempuan selama 

masa kehamilan  

Kehamilan 
perempuan tidak 

terdeteksi kemajuan 

kesehatannya 

sehingga sangat 

berisiko  
 

Perempuan dan bayi 
yang dikandung 

akan  sangat 

berisiko selama 

masa kehamilan 

yang dapat saja 
mengancam 

keselamtan ibu dan 

anak yang 

dikandung/akan 

dilahirkan   

Kematian ibu  
Kematian bayi 

 

Mempromosikan 
kesehatan 

reproduksi bagi 

perempuan, laki-

laki, dan 

masyarakat pada 
umumnya.  

Membangun 

kesadaran  

perempuan untuk 

memeriksakan 

kandungannya, 
dan kepada para 

suami agar siaga 

dan memberikan 

dukungan kepada 

istri pada saat 
sedang hamil 

untuk rutin 
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Bahaya / ancaman di 

desa  

Masalah Akibat  Kontribusi dan 

Solusi yang 

dilakukan 

perempuan 

memeriksakan 

kesehatan  

Rendahnya/kurangnya 

Pemantauan dari 
pemerintah desa 

terkait intervensi / 

bantuan yang telah 

pernah diberikan  

Bantuan – bantuan 

yang diberikan dan 
diterima oleh 

masyarakat sering 

tidak berkelanjutan 

/ gagal ditengah 

jalan sehingga 
seluruh sumber 

daya yang telah 

dialokasikan kepada 

masyarakat tidak 

menghasilkan 

sesuai dengan 
tujuan proyek  

Kurangnya 

informasi pertanian 

dan pelatihan  yang 

diterima oleh 
masyarakat  

Banyak bantuan – 

bantuan yang telah 
diberikan kepada 

kelompok – 

kelompok di desa 

tetapi banyak juga 

yang mengalami 
kegagalan dalam 

mengelola / 

mengembangkannya 

hingga berhasil  

Pemerintah desa 

melakukan 
pemantauan 

secara rutin 

terkait bantuan 

yang dibierkan 

dan  
perkembangan 

kemajuan 

kelompok  

 

 

Perempuan sangat mengenal persoalan – persoalan yang ada, mereka memiliki pengetahuan, 

pengalaman, dan ketrampilan tersendiri proses ini terjadi dikarenakan perempuan sangat 

dengan dengan alam sekitarnya.   Dari seri diskusi yang dilakukan dengan kelompok 

perempuan, mereka berkemampuan untuk memikirkan dan menentukan langkah – langkah 

cepat untuk menanggapi perubahan yang terjadi. Pengetahuan dan pengalaman yang mereka 

miliki ini seringnya diabaikan dalam proses – proses pembangunan, ini menjadi kendala 

besar untuk memasukan aspirasi mereka. Tabel diatas dihasilkan dari diskusi rutin dengan 

kelompok perempuan, mereka cakap untuk membuat keputusan aksi yang harus dilakukan 

segera, apa yang mereka sampaikan tentunya sangat penting dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan desa itu sendiri.    
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POKOK BAHASAN II.6. 

Judul pokok bahasan  : Advokasi  

Tujuan Pokok bahasan : Setelah mengikuti pembelajaran peserta mampu  : 

1. Memahami advokasi dan tujuan advokasi  

2. Pesan dan strategi advokasi 

Metode : Curah pendapat, diskusi kelompok, ceramah, praktek, 

bermain peran 

Sarana dan Media : Kertas plano, spidol, kertas HVS, White board/Papan 

Tulis, LCD, Laptop, Lembar Informasi, Lembar Kerja, 

Lembar Penilaian 

 

Waktu : 3 JP  (135menit) 

 

Langkah – langkah Pembelajaran  

Sub Pokok Bahasan  II.6.1 : Memahami Tujuan Advokasi  

1. Pelatih membuka sesi dengan mencair suasana, serta menjelaskan tujuan sesi, dan 

menyampaikan bahwa tentunya banyak kerja – kerja advokasi yang selama telah 

dilakukan dan memerlukan upaya – upaya pendekatan yang berbeda – beda   

2. Pelatih menuliskan kata – kata advokasi dan meminta peserta untuk menuliskan di 

metaplan apa yang mereka pahami dengan advokasi? Tempelkan jawaban peserta di 

depan untuk dilihat dan dibaca bersama – sama, selanjutnya pelatih menanyakan apakah 

ada dari jawaban tersebut yang mengandung pengertian yang sama atau adakah yang 

terlihat berbeda? 

3. Pelatih mengelompokan beberapa pengertian yang sama , dan yang berbeda dan meminta 

peserta untuk menuliskan kembali berdasarkan beberapa pengertian yang mengandung 

kesamaan arti.  

4. Pelatih membagikan beberapa potongan cerita yang telah dipersiapkan terlebih dahulu  

Kegiatan 1  

Pada satu desa yang bernama “desa mandiri” terjadi kekeringan dan para petani 

mengalami kerugian yang cukup besar, seyogyanya pada bulan tersebut harusnya 

terjadi curah hujan yang cukup namun sepanjang bulan hujan hanya turun beberapa 

hari yang tentunya tidak cukup air bagi tanaman sayuran milik petani. Beberapa kali 

pertemuan di kantor desa di lakukan untuk mendiskusikannya, namun perlu waktu 

untuk mencarikan jalan keluarnya karena terkait dengan anggaran yang tentunya 

memiliki prosedur penggunaan dan alokasi yang sudah ditetapkan  

Kegiatan 2 

Terdampak lahan yang cukup luas di “Desa Maju Bersama” namun lahan – lahan 

tersebut tidak dikelola dengan baik. Masyarakatnya baik laki-laki maupun 

perempuan memilih untuk bekerja di kota dari pada mengurus tanah di desa, yang 

menurut mereka butuh waktu lama untuk mengelolanya serta kemungkinan risiko 
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gagal sehingga mereka akan kehilangan modalnya. Jika bekerja ke luar kota, mereka 

melihat tidak begitu besar risikonya terlebih bagi mereka yang sudah berkeluarga 

merasa bahwa lebih mudah bekerja di kota dan ada jaminan kehidupan. Para laki-

laki mengatakan bahwa mereka punya keluarga yang harus dibiayai ditambah dengan 

anak – anak yagn bersekolah dan butuh banyak bayaran.  

 

 Kegiatan 3  

Di desa “Hijau” ada beberapa lokasi tambak udang yang dimiliki oleh beberapa orang 

dari kota , mereka membeli tanah masyarakat di desa dan menjadikan sebagai area 

tambak udang.  Karena area tambak sangat luas tentunya membutuhkan tenaga 

kerja yang banyak. Masyarakat Pemilik yang awalnya adalah pemilik tanah, 

kemudian menjualnya kepada para pengusaha dan kini mereka bekerja sebagai 

pengurus tambak- tambak. Mereka menjual tanahnya karena dihargai cukup tinggi 

oleh pengusaha, sehingga tanpa pikir panjang mereka melepaskannya. 

 

Kegiatan 4 

Para petani membutuhkan alat produksi dan pupuk, beberapa kali mereka meminjam 

modal kerja kepada pihak lain, namun dirasakan bunganya terlalu besar sehingga 

para petani tidak mau dan takut untuk meminjam lagi. Sebenarnya ada koperasi yang 

ada di desa, namun koperasi tersebut tidak jalan karena beberapa tahun yang lalu 

para pengurus tidak mengelola dengan baik sehingga mengalami kerugian. Ada 

sumber pendanaan untuk memulai koperasi, namun desa tidak punya kapasitas 

dalam mengelolanya. Padahal kebutuhan atas pinjaman modal bagi petani di desa 

relatif cukup banyak, beberapa kali usulan dalam musrenbang tidak berhasil 

diakomodir karena berbagai pertimbangan. 

5. Pelatih menanyakan kepada peserta berdasarkan permainan peran sebelumnya,  apa 

yang paling utama harus di kaji dari cerita  tersebut, bagaimana kita merumuskan tujuan 

dari dialok yang hendak dikembangkan  

6. Siapa yang harus terlibat dan bagaimana melibatkan mereka? Bagaimana kita 

mengidentifikasi stakeholder kunci yang paling berpengaruh yang memiliki  kekuasaan 

paling tinggi? Apakah kita cukup mengenal apa ketertarikan mereka terhadap apa yang 

sedang kita perjuangkan/advokasi? 

7. Bagaimana strategi mempengaruhi stakeholder kunci yang paling berpengaruh? 

Bagaiman strategi kita untuk negosiasi dengan mereka?    

8. Dalam sesi ini pelatih dapat meminta peserta untuk menggunakan metodelogi diskusi 

kelompok atau bermain peran. Jika memungkinkan bisa meminta peserta untuk 

mengembangkan alur cerita serta menentukan langkah – langkah apa yang harus 

dilakukan dalam advokasi. 
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9. Pelatih menanyakan strategi apa yang biasanya digunakan oleh peserta dalam 

melakukan advokasi? Bagaimana mereka merumuskan tujuan advokasi? Apakah 

advokasi yang dilakukan tersebut berhasil atau gagal?  

10. Minta beberapa orang peserta menceritakan beberapa advokasi yang berhasil dan 

beberapa contoh lain yang gagal.  

11. Selanjutnya pelatih menanyakan kepada semua peserta kenapa advokasi ada yang gagal 

dan ada yang berhasil? Apa yang harus dilakukan jika upaya advokasi mengalami 

kegagalan apa yang harus dilakukan berikutnya? Atau adakah yang perlu diperbaiki? 

12. Apa dampaknya jika advokasi yang kita lakukan gagal? Kelompok manakah yang akan 

merasakan dampak tersebut? 

 

Sub Pokok Bahasan II.6.2  : Pesan dan Strategi Advokasi  

1. Masih berkaitan dengan sub pokok bahasan 1, Pelatihmenyampaikan kepada peserta 

pada sesi ini akan membahas khusus tentang pesan dan strategi advokasi  dan gunakan 

contoh kasus yang sebelumnya 

2. Pelatihmengingatkan bawah pencapaian tujuan gerakan advokasi ditentukan oleh 

berbagai faktor. Faktor-faktor kunci keberhasilan advokasi adalah : mengembankan 

pesan-pesan advokasi (key messages,) memetakan dan menganalisis stakeholder, 

membangun aliansi, menyusun rencana aksi bersama, dan melakukan monitoring 

dan evaluasi. Mari kita melihat satu per satu fakor tersebut.  

3. Pelatih meminta peserta untuk berkelompok, berdasarkan permainana peran pada sesi 

1 apa persolan inti dari masing – masing cerita yang telah diperakan? Apakah dalam 

permainan tadi jelas siapa yang menjadi target advokasi?  

4. Apakah pesan advokasi jelas tersampaikan, hal – hal apa yang perlu ditambahkan untuk 

mendorong advokasi kita berhasil? Apakah ada data yang digunakan?  

5. Apa yang harus diperbaiki agar pesan dapat tersampaikan secara efektif dan dapat 

mempengaruhi stakeholder kunci?  

6. Pelatih meminta peserta lain untuk bertanya dan memberikan masukan atau tanggapan 

dari permainan sebelumnya. 

7. Apakah ada hal – hal lain yang harus di klarifikasi, Pelatihmempersilahkan peserta.  

8. Pelatih membagi kembali peserta untuk berdiskusi dalam kelompok, berdasarkan soal 

cerita sebelumnya minta peserta untuk menyusun rencana advokasi lebih detil. Apa 

tahapan – tahapan yang harus dilakukan, dan bagaimana monitoring dan evaluasi 

dilakukan 

9. Minta kelompok untuk memutuskan 1 orang yang akan mempresentasikan ke depan  
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LEMBAR INFORMASI 

SUB POKOK BAHASAN II.6.1 :  ADVOKASI DAN TUJUAN ADVOKASI 

Tujuan umum : Peserta Memahami advokasi dan tujuan advokasi   

Tujuan Khusus : 1. Memetakan isu – isu atau kesenjangan 

pembangunan di desa  

2. Menetukan tujuan- tujuan advokasi  yang hendak 

dicapai  

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Isu – isu pembangunan di desa  

• Tujuan – tujuan advokasi  

Ketrampilan  

• Mampu memetakan isu – isu atau kesenjangan 
pembangunan  

• Mampu menentukan tujuan – tujuan advokasi  

Sikap Kerja 

Respon  

 

 

Berkaitan dengan kegiatan sebelumnya  bahwa dalam pendampingan yang dilakuakan 

tentunya  upaya – upaya tersebut diharapkan dapat memberikan hasil. Dalam contoh 

kegiatan – kegiatan di awal disampaikan, advokasi memegang peranan untuk menentukan 

keberhasilan.  

Pengertian Advokasi 

 

 

 

Advokasi adalah strategi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan pada beberapa 

level karena adakalanya advokasi itu dilakukan berjenjang artinya bukan satu pada lapis, 

khususnya pada saat mereka menetapkan peraturan yang bisa saja melibatkan banyak 

Pengertian Advokasi(Insist Pers, 2002) Pengertian advokasi adalahaksi aksi 

sosial, politik dan budaya yang dilakukan secara terencana, terstruktur, 

dan dilakukan secara terkumpul (kolektif), mengikutsertakan berbagai 

taktik termasuk lobby, kampanye (campaign), mendirikan koalisi, 

memberikan tekanan aksi massa, serta riset yang digunakan untuk 

mengubak kebijakan. 

Pengertian Advokasi menurut Sheila Espine Vilaluz ialah aksi strategis dan 

terpadu yang dilakukan oleh indivudu maupun kelompok untuk memberi 

masukan isu ataupun masalah kedalam rancangan dan rencana kebijakan. 

Serta advokasi dapat berarti membangun suatu basis pendukung terhadap 

kebijakan publik yang diambil guna menyelesaikan persoalan yang ada. 

Menurut “John Hopkins (1990)” Advokasi adalah usaha untuk 

mempengaruhi kebijakan melalui bermacam-macam bentuk komunikasi 

persuasif, dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat. 
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sektor. Misalnya mengadvokasi anggaran untuk menangani bencana banjir, agar masyarakat 

yang terkenda langsung dari bencana tersebut mendapatkan bantuan yang dibutuhkan pada 

saat masa darurat.  

 

Tujuan Advokasi  

1. Komitmen para pembuat keputusan atau penentu kebijakan untuk mendukung atau 

mengeluarkan peraturan – peraturan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 

antara lain kelompok perempuan, anak-anak, kelompok berkebutuhan khusus, dan 

lain sebagainya , misalnya kebijakan dan program yang melibatkan kelompok 

perempuan dan berkebutuhan khusus dalam tim siaga bencana, atau mereka 

diberikan pelatihan, terlibat dalam perencanaan, dan sebagainya   

2. Komitmen politik dari para eksekutif , maka perlu ditindak lanjuti dengan advokasi 

lagi agar dikeluarkan kebijakan untuk mendukung dapat berupa undang – undang , 

peraturan pemerintah atau peraturan daerah , surat keputusan pimpinan institusi 

baik pemerintah maupun suasta . 

3. Penerimaan sosial artinya diterimanya suatu program oleh masyarakat, misalnya 

penanaman hutan di lereng gunung, membuat sumur resapan, dan biopori,  yang 

telah memperoleh komitmen dan dukungan kebijakan , maka langkah selanjutnya 

adalah mensosialisasikan program tersebut.  

4. Dukungan sistem  agar suatu program  Penanggulangan bencana berjalan baik maka 

perlunya sistem atau prosedur kerja yang jelas mendukung, dengan melibatkan 

kelompok – kelompok yang rentan  

 

Tidak selalu advokasi itu berhasil, ada kalanya gagal untuk itu perlu mendesain beberapa 

rencana yang berbeda serta mendetilkan setiap poin dari rencana-rencana yang 

dikembangkan tersebut.  

Analisis Stakeholder 

Aktor-aktor atau kelompok yang berperan dalam proses pengambilan keputusan pada 

sebuah kebijakan yang sedang diadvokasikan merupakan stakeholder kunci yang penting 

untuk dipengaruhi.  Semakin jelas informasi mengenai stakeholder tersebut, maka akan 

semakin memudahkan dalam mendesign strategi pendekatan untuk dapat mempengaruhi 

stakholder tersebut.  Analisis stakeholder akan sangat membantu untuk mengenal lebih 

dalam dan menentukan startegi pendekatan yang akan dilakukan.  Baik analisis yang 

menyangkut profil, posisi pada kebijakan yang diadvokasi, jenis dan jumlah sumberdaya 

yang dimiliki serta kemampuan dalam memobilisasi sumberdaya tersebut.   

Salah satu pintu untuk menggugah atensi publik terhadap isu disabilitas adalah 

pemberitaan yang efektif melalui media massa. Penguatan jaringan merupakan upaya 

menguatkan hubungan komunikasi dengan organisasi-organisasi lain yang bertujuan untuk 
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berbagi informasi dan mungkin untuk bekerja bersama demi efektivitas yang lebih besar. 

Suatu jaringan dapat kuat dan berfungsi secara informal, seperti melalui hubungan 

individual atau dengan mengirimkan informasi yang mungkin menarik 

SUB POKOK BAHASAN II.6.2 : PESAN DAN STRATEGI ADVOKASI 

Tujuan umum : Peserta merumuskan pesan dan strategi advokasi  

Tujuan Khusus : 1. Mengidentifikasi pesan – pesan advokasi untuk 

mengatasi persoalan yang dihadapi warga  

3. Mengidentifikasi strategi dan pedekatan advokasi  

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Pesan-pesan advokasi  

• Strategi dan pendekatan advokasi  

Ketrampilan  

• Mampu mengidentifikasi pesan – pesan advokasi  

• Mampu mengidentifikasi strategi dan 

pendekatan advokasi 
Sikap Kerja 

Responsif  dan strategis  

 

 

Pesan kunci adalah ide/gagasan pokok yang akan diperjuangkan oleh masyarakat 

didalam upaya perubahan kebijakan dan program pembangunan daerah dan desa. 

Contoh konkrit pesan kunci misalnya : Petani perlu diberikan kartu khusus untuk 

mengakses modal kerja,  Anggaran Pengelolaan koperasi desa, Benih gratis untuk petani 

korban bencana kekeringan, partisipasi  perempuan dalam tim perumus RPKDesa, 

anggaran yang responsif gender. Dalam menyampaikan gagasan advokasi tentunya 

penting untuk menganalisa kesenjangan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat 

di semua  semua kelompok. 

 

Pesan-pesan kunci ini akan dikemas lebih lanjut dalam media advokasi. Media-media 

advokasi ini antara lain : Poster, Leaflet, brosur, policy paper (kertas kebijakan), policy 

brief, Booklet, video pendek, dll. Tentu tidak semua masyarakat memiliki kapasitas 

untuk menyusun atau membuat media advokasi karena berbagai keterbatasan, apalagi 

dipedesaan. Maka kreatifitas masyarakat diperlukan. Misalnya dengan mempersiapkan 

‘orang-orang khusus’ yang bertugas menjadi juru bicara. Juru bicara ini akan menjadi 

‘corong’ langsung peran utamanya adalah menyampaikan pesan-pesan kunci advokasi. 

Selain juru bicara, maka masyarakat dapat mengidenfikasi beberapa orang yang 

potensial menjadi negosiator. Salah satu peran negosiator adalah melakukan prakondisi 

kepada pengambil kebijakan untuk berkenaan mau menerima perwakilan masyarakat 

dalam rangka penyampian ide/gagasan pembangunan. → perlu dicatat bahwa pesan 

advokasi tentang PRT dapat dilihat pada modul sebelumnya 

 

Membangun Aliansi: Menciptakan Jaringan 

Jaringan sangat penting dalam melakukan advokasi,oleh karena itu dalam menciptakan 

jaringan hendaknya bersifat informal dan cair sehingga cukup mudah untuk dipelihara. 
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Menciptakan jaringanmembutuhkan waktu dan energi untuk mengembangkan dan 

memeliharanya, untuk itu sangat penting membangun hubungan kepercayaan terlebih 

dahulu dengan pihak yang akan kita ajak untuk berjejaring. Proses ini merupakan aspek 

pekerjaan yang sulit tetapi juga memberikan keuntungan baik profesional maupun pribadi.  

 

Menyusun rencana aksi bersama 

Pada bagian ini, masyarakat perlu menyusun rencana aksi bersama ‘’ siapa berbuat apa dan 

kapan pelaksanaan’’. Rencana aksi bersama adalah serangkaian aktivitas yang mau 

dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Rencana ini akan memaksimalkan semua sumber 

daya social dan politik yang dipunyai masyarakat. Setiap aktivitas memiliki target pencapaian 

dan pembagian tanggung jawabnya.  

 

Perempuan maupun penyandang disabilitas perlu dipastikan kebagian peran dalam rencana 

kerja ini. Mereka bukan kelompok yang ‘tak berdaya’. Dalam beberapa kesempatan, 

pengalaman menunjukan bahwa kelompok ini sangat produktif dalam beride ketika 

mengikuti pertemuan-pertemuan formal dalam perencanaan pembangunan daerah atau 

desa.  

 

Pemantauan dan evaluasi kerja advokasi 

Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan sendiri masyarakat dalam sebuah diskusi 

kelompok terarah dan terfokus.  Untuk tahap awal, sebaiknya setiap pertemuan dihadiri oleh 

Pelatihyang bertugas memfasilitasi komunikasi dua arah. Misalnya meminta bantuan 

pendamping desa atau LSM yang berkerja didaerah tersebut. Bantuan awal ini akan 

membantu masyarakat untuk belajar bagaimana memfasilitas sebuah proses diskusi.  

 

Mereka akan memberikan dukungan untuk  ‘melihat’ dan menilai apakah pesan-pesan 

advokasi sudah tercapai atau belum? Apa hambatan dalam membangun dialok advokasi 

dengan pengambil kebijakan?  Siapakah stakeholder yang mendukung atau tidak 

mendukunga ? Dimana saja tantangannya?  Dan Apakah Apa solusi atas tantangan tersebut?  

 

Berkenaan dengan ‘pesan-pesan kunci’’, maka diskusi dapat diperdalam dengan 

mengartikulasikan suara perempuan, masyarakat miskin, maupun masyarakat rentan 

lainnya karena mereka kemungkinan tidak berani mengungkapkan pendapat di dalam 

pertemuan yang besar.  

 

Monitoring dan evaluasi juga adalah media belajar bagi masyarakat melalui pengumpulan 

praktik-praktik yang ada di lapangan. Praktik-praktik yang dianggap berhasil dapat 

disosialisasikan ke masyarakat luas agar dapat dijadikan rujukan. Sebaliknya, praktik-

praktik yang kurang berhasil juga disosialisasikan agar tidak diulang dan diperbaiki pada 

upaya yang sama berikutnya. Jadi dari masyarakat perlu ada beberapa orang diberi tanggung 

khusus untuk mendokumentasikan pembelajaran advokasi.  
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Salah satu advokasi anggaran yang berhasil di lakukan di sektor pertanian dimana 

pemerintah desa menyediakan alokasi anggaran untuk “Pertanian Menetap”. Awalnya 

masyarakat memiliki kebiasaan bertani yang berpindah – pindah yang memberikan dampak 

buruk terhadap lingkungan karena pembukaan lahan baru yang merusak lingkungan.  

Melalui diskusi rutin dengan pemerintah desa dan para petani yang ada di desa menjelaskan 

dampak pertanian berpindah,terjadi penurunan drastis kesuburan tanah. Kondisi di lahan 

yang ditinggalkan sangat memprihatinkan  menunjukan bahwa bekas-bekas areal berladang 

telah menjadi semak belukar ataupun padang alang-alang.  

Mendorong pertanian menetap di daerah semi arid menunjukkan kemungkinan memlihara 

kesuburan tanah dan mencegah erosi tanah, multi tanam dan kombinasi dengan pupuk 

organik dan benih unggul dan teknik pertanian dapat mengurangi kebutuhan untuk 

perladangan berpidah, melestarikan ekosistem.  

Pertanian menetap terdiri dari serangkaian kegiatan mendorong pembuatan jebakan air 

untuk pertanian dan meningkatkan debit air tanah, mendorong musim tanam kedua, dan 

pembuatan terasering. Dalam implementasinya selalu bersamaan dengan upaya konsevasi 

seperti pembuatn lubang tanam air, jebakan air untuk menangkap air hujan yang berdampak 

pada meningkatnya debit air tanah.  

Penggunaan pola lubang tanam selain untuk 

meningkatkan jumlah produksi juga berdampak 

pada pengurangan risiko banjir dan longsor 

akibat erosi saat musim hujan. Pembuatan 

terasering juga sangat mendukung pertanian 

menetap selain menjaga humus tanah serta 

mengantisipasi longsor dan erosi juga 

mengurangi potensi banjir di wilayah hilir.  

Pelatihan dan ketrampilan yang disediakan 

untuk mendukung pertanian menetap yaitu cara 

membuat terasering, pupuk organik, irigasi tetes, 

pelatihan RAIN dengan pendekatan 3R 

(Recharge, Retention, dan Reuse). Pelatihan 

tersebut berdampak pada meningkatnya 

pengetahuan warga tentang teknik pertanian 

yang efisien air.  

Kegiatan  dilakukan di Desa Naip, Linamnutu, Oelbiteno, Nunsaen, Tolnaku, dan Oelatimo.   
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III.KELOMPOK PENUNJANG 

POKOK BAHASAN III.1 PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) 

Judul pokok bahasan  : Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

Tujuan Pokok bahasan : Setelah mengikuti pembelajaran peserta mampu  : 

Dapat mengetahui cara penyusunan rencana kerja 

tindak lanjut pelatihan 

Metode : Ceramah, tanya jawab, penugasan, dan presentasi  

Sarana dan Media : Kertas plano, spidol, kertas HVS, White board/Papan 

Tulis, LCD, Laptop, Lembar Informasi, Lembar Kerja 

 

Waktu : 2 JP  (90 menit) 

 

Langkah Pembelajaran  

1. Pelatih menjelaskan bahwa sesi ini merupakan penyusunan Rencana Kerja Tindak 

Lanjut (RKTL) gambaran dari rencana kegiatan yang akan dilakukan setelah selesai 

mengikuti pelatihan Pengelolaan Risiko Terpadu Berbasis Gender. 

2. Selanjutnya pelatih meminta peserta untuk menyusun rencana apa yang akan 

dilakukan setelah mengikuti pelatihan ini. 

3. Pelatih  menayangkan Format Rencana aksi/RKTL 

4. Pelatih  menjelaskan cara pengisian format dan memberikan kesempatan pada para 

peserta untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

5. Untuk menyusun rencana penerapan pelatihan ini pelatih meminta setiap peserta 

berkumpul dengan rekan satu desa dalam satu kelompok 

6. Pelatih  menugaskan tiap kelompok  untuk mendiskusikan dan menyusun RKTL. 

7. Setelah masing masing kelompok selesai menyusun RKTL maka secara bergantian 

dipresentasikan untuk diberikan masukan. 

8. Setelah RKTL diberikan masukan maka RKTL dibuat paling sedikit rangkap 2 (1 

untuk pegangan peserta dalam aplikasi dan 1 di bawa pelatih sebagai bahan evaluasi) 

9. Pelatih  meminta peserta untuk mengumpulkan hasil RKTLnya setelah pelatihan 

10. Pelatih  membuat kesimpulan atas keseluruhan proses dan outputnya sesuai 
dengan tujuan pelatihan.  

11. Matrik RKTL disediakan dalam lembaran kerja  
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Jakarta,  …………………………………….. 

Individu/kelompok  

Nama    Tanda Tangan 

1. ………………………..……………………………… 

2. ………………………..……………………………… 

Dan seterusnya  

**** 

 

 

  

Contoh 

Matrik RKTL Kegiatan …………………… 

Judul Kegiatan :............................................................................................... 

................................................................................................ 

Lokasi   :............................................................................................... 

................................................................................................ 

Tahun   :.............................................. 

Jenis 
Kegiatan 

Tujuan 

Langkah-
langkah 

Pencapaian 
Tujuan 

 

Waktu 
pelaksanaan 

Besar 
Anggaran 

Sumber-
sumber 
biaya 

Penanggung 
jawab 
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LEMBAR INFORMASI  

POKOK BAHASAN: PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT  

 

SUB POKOK BAHASAN III.1 :  PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) 

Tujuan umum : Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta 

dalam Penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) 

Tujuan Khusus : Peserta dapat menyusun rencana tindak lanjut (RTL) 

Ruang Lingkup : Pengetahuan 

• Mampu mengetahui cara Penyusunan Rencana 
Kerja Tindak Lanjut (RKTL) 

Ketrampilan  

Mampu menyusun Rencana Kerja  Tindak Lanjut (RTL)   

 

Sikap Kerja 
Cermat 

Teliti    

Benar  

 

 

PENYUSUNAN RENCANA KERJA TINDAK LANJUT 

Pengertian  

Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pembelajaran adalah setiap upaya atau kegiatan yang 

dilakukan oleh peserta pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran selesai. Setelah mengikuti 

suatu program pembelajaran peserta akan kembali ke tempat kerja masing-masing, dan dengan 

kembalinya peserta dari tempat pembelajaran tersebut tidak berarti bahwa pembelajaran telah 

selesai, khususnya bagi pendidikan orang dewasa. Hasil pembelajaran baru dapat dilihat 

setelah mereka kembali ke lapangan atau ke tempat kerja masing-masing dan melakukan suatu 

kegiatan. 

Kegunaan RKTL program pembelajaran adalah: 

1. Mengetahui dan menimbulkan komitmen peserta dan lembaga atau instansi pengirim 

untuk menerapkan apa yang telah dibahas selama pembelajaran berlangsung.   

2. Sebagai alat dan panduan untuk memantau (monitor) dan mengevaluasi penerapan hasil 

program pembelajaran.  

3. Sebagai bahan dan alat untuk mengetahui dampak pembelajaran, baik secara individual 

maupun kelembagaan termasuk di dalamnya faktor pendukung dan faktor penghambat. 

 Penyusunan RKTL 

RKTL hendaknya dibuat secara spesifik dan realistis sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Namun demikian dukungan semua pihak, khususnya dukungan dan komitmen dari 

"pimpinan peserta pembelajaran" sangat menentukan keberhasilan tindak lanjut yang 

diharapkan. Penyusunan RKTL pada umumnya akan mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. "Apa", yaitu menyangkut jenis kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kegiatan sehari-

hari di tempat kerjanya. Hendaknya dalam menyusun "apa" perlu disebutkan secara 

"spesifik" dan "jelas".  
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2. "Bagaimana", yaitu cara atau proses atau langkah-langkah yang harus ditempuh 

sehingga 'apa" dapat terlaksana dengan baik dan benar.  

3. "Siapa", yaitu menyebutkan pihak terkait (stakeholder) siapa saja yang harus dan perlu 

dilibatkan dalam melakukan kegiatan tindak lanjut. Apakah itu melibatkan 

masyarakat, aparat dan staf yang lain atau pimpinan lembaga.  

4. "Kapan", yaitu menjelaskan dan menguraikan tentang batasan waktu kapan akan 

dimulai dan kapan akan berakhir.  

5. "Dimana", yaitu menyebutkan dimana kegiatan tersebut akan dilakukan. Misalnya 

apakah akan dilakukan di lapangan  ataukah akan dilakukan di tempat kerjanya atau 

di unit kerjanya sendiri, di unit yang lain atau akan diterapkan di luar lembaga lain 

yang terlibat di dalamnya.  

Mengacu pada pemikiran tersebut, maka tahapan dalam penyusunan RKTL, meliputi: 

1. Jenis Kegiatan  

Untuk membuat RKTL, perlu adanya kejelasan jenis kegiatan sesuai dengan latar 

belakang dan kebutuhan masing-masing peserta.  

2. Perumusan Tujuan (Goal and Objectives) 

Pada dasarnya tujuan bersifat menyeluruh. Biasanya tujuan akhir akan dapat tercapai 

apabila tujuan jangka menengah dan pendek telah terlampaui. Dalam penetapan 

tujuan, perlu untuk memperhatikan ekspektasi masyarakat sasaran dan stakeholders 

terkait. Hal ini penting karena cara pandang mereka terhadap masalah berbeda-beda, 

sehingga kebutuhannya juga berlainan dalam upayanya memecahkan permasalahan 

tersebut. 

Perumusan tujuan perlu berpegang pada prinsip ”SMART”, yaitu: 

a. Tujuan harus bersifat khusus/spesifik (SPECIFIC) 

b. Tujuan tersebut harus terukur (MEASURABLE) 

c. Tujuan harus mungkin dan dapat dicapai (ACHIEVABLE) 

d. Tujuan harus realistik, rasional dan logis (REALISTIC) 

e. Tujuan harus mempunyai rentang waktu untuk dicapai (TIMELY) 

Selaras dengan prinsip tersebut, maka tujuan hendaknya: 

a. Dinyatakan secara lengkap 

b. Dinyatakan secara jelas dengan menggunakan istilah yang spesifik 

c. Dinyatakan dalam istilah yang dapat diukur dan diverifikasi 

d. Reaslistik, yaitu mempunyai peluang untuk dicapai 

e. Tepat, arinya kalau tercapai dapat memperbaiki keadaan atau mengatasi masalah 

f. Selaras dengan nilai dan budaya lokal 

g. Jangka waktu spesifik, yakni terdapat kerangka waktu untuk mencapainya. 

3. Penyusunan Penanggung Jawab 

Sebuah RKTL perlu difokuskan pada pihak-pihak yang terlibat sebagai penanggung 

jawab. Jika membentuk kelompok kerja, hendaknya mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut: 
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a. Siapa yang melakukannya? 

b. Kenapa dia melakukannya? 

c. Siapa lagi dapat melakukannya? 

d. Siapa seharusnya melakukannya? 

4. Penentuan Lokasi 

Dalam upaya memilih lokasi, hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Dimana dilakukan? 

b. Kenapa dilakukan di sana? 

c. Di mana lagi bisa dilakukan? 

d. Di mana harus dilakukan? 

5. Penentuan langkah-langkah untuk Mencapai Tujuan 

Strategi dan aktivitas untuk mencapai tujuan berkaitan dengan teknik pemecahan 

masalah, baik pada level mikro, mezo maupun makro, bersifat langsung atau tidak 

langsung serta dengan atau tanpa melibatkan pihak lain. Guna mempermudah dalam 

penetapan kegiatan pencapaian tujuan, sebaiknya digunakan checklist (daftar cek). 

Penting untuk dipertimbangkan bahwa penetapan kegiatan pencapaian tujuan terkait 

dengan strategi untuk mencapai perubahan. Adapun strategi menurut Johnson (1998; 

24), merupakan pendekatan untuk perubahan di dalam suatu situasi. Strategi beriri 

penanan fasilitator dan subjek perubahan (sasaran), tugas-tugas yang harus dilakukan 

stakeholders terkait serta metode dan teknik yang akan digunakan.  

 

6. Penentuan Sumber-sumber yang Dibutuhkan 

Sumber-sumber dapat berasal dari masyarakat sasaran maupun yang berasal dari luar 

sasaran. Sumber-sumber yang berasal dari dalam antara lain berupa kompetensi SDM 

sasaran, kearifan lokal atau modal sosial masyarakat setempat serta SDA yang tersedia 

pada konteks lokal. Sedangkan sumber-sumber yang berasal dari luar antara lain 

adalah policy, agency dan service system networks. 

7. Penganggaran 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai 

selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan 

penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran.  

Penganggaran terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap 

program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran dimulai ketika 

perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran 

merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang 

telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak 

efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang 

sudah disusun. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi 

tercapainya tujuan. 
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Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran meliputi aspek perencanaan, aspek 

pengendalian dan aspek akuntabilitas. Penganggaran harus diawasi mulai tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika 

diawasi oleh lembaga pengawas khusus (oversight body) yang bertugas mengontrol 

proses perencanaan dan pengendalian anggaran.    

Prinsip-prinsip anggaran meliputi: 

a. Otorisasi oleh legislatif  

Anggaran harus mendapatkan otorisasi dari yang berwenang terlebih dahulu 

sebelum dapat membelanjakan anggaran tersebut. 

b. Komprehensif  

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran. Oleh karena 

itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang 

bersifat komprehensif. 

c. Keutuhan anggaran  

Semua penerimaan dan belanja harus terhimpun dalam dana umum (general fund). 

d. Nondiscretionary Appropriation  

Dana harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. 

e. Periodik  

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan 

maupun multitahunan.  

f. Akurat  

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi 

(hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan 

inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate 

pendapatan dan overestimate pengeluaran. 

g. Jelas  

Anggaran hendaknya sederhana, mudah dipahami dan tidak membingungkan.  
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POKOK BAHASAN III.2 EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN 

Judul pokok bahasan  : Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan  

Tujuan Pokok bahasan : Setelah mengikuti pembelajaran peserta mampu  : 

Dapat melakukan evaluasi penyelenggaraan pelatihan  

Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Penugasan 

Sarana dan Media : Kertas plano, spidol, kertas HVS, White board/Papan 

Tulis, LCD, Laptop, Lembar Informasi, Lembar Kerja, 

Lembar Penilaian 

 

Waktu : 2 JP  (90 menit) 

 

Langkah Pembelajaran  

1. Pelatih menjelaskan bahwa dalam sesi ini akan melakukan evaluasi   selama peserta  

mengikuti pelatihan Pengelolaan Risiko Terpadu Berbasis Gender. 

2. Selanjutnya pelatih meminta peserta untuk mengisi lembaran evaluasi yang telah 

disediakan  dalam pelatihan ini. 

3. Pelatih  menayangkan Format Evaluasi  

4. Pelatih  menjelaskan cara pengisian format dan memberikan kesempatan pada para 

peserta untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

5. Lembaran evaluasi dilakukan oleh setiap peserta  

6. Setelah masing masing kelompok selesai menuliskan lembaran evaluasi pelatih 

meminta untuk mengumpulkannya  
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LEMBAR INFORMASI 

LEMBAR EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN 

 

EVALUASI  PROSES  

Pokok Bahasan  Pada Pelatihan Pengelolaan Resiko Terpadu yang Berbasis Gender 

I Kelompok Dasar Sub Pokok Bahasan 

1 Pengantar Pelatihan 

dan Membangun 

Suasana  

1. Pembukaan dan pengantara pelatihan  

2. Perkenalan  

3. Aturan, dan kesepakatan kelas 

4. Harapan dan kekhawatiran 
5. Pre-Test  

2 Kebijakan 

Penyelenggaraan 

Pelatihan Pengelolaan 

Risiko Terpadu 

Berbasis Gender  

1. Kebijakan penyelenggaraan Pelatihan bagi 

Penggerak Swadaya Masyarakat 

2. Aktualisasi penyelenggaraan pelatihan dalam 

mendorong pengelolaan pemerintahan desa yang 

partisipatif  

 

 
 

 

II Kelompok Inti  

1. Pengelolaan Risiko 

Terpadu  

1. Sinerjisitas pendekatan Pengelolaan Risiko 

Terpadu, Pengurangan Risiko Bencna, Adaptasi 
Perubahan Iklim, dan manajemen restorasi 

lingkungan  

2. Praktik – praktik pengelolaan risiko terpadu di 

masyarakat 

3. Prinsip-prinsip Pengelolaan Risiko Terpadu  

2. Kerangka Hukum 
Pengelolaan Risiko 

Terpadu  Berbasis 

Gender  

1. Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim, 
Pengurangan Risiko Terpadu, dan Manajemen 

Restorasi Lingkungan  

2. Kebijakan Pengelolaan Risiko Terpadu yang 

berbasis gender 

3. Adaptasi Perubahan 

Iklim  dan 

Pengurangan Risiko 
Bencana Yang Inklusi  

1. Adaptasi perubahan iklim, dan Pengurugan 

Risiko Bencana yang inklusi  

2. Mengidentifikasi kelompok rentan  
3. Menggunakan alat analisa kapasitas dan 

kerentanan  

4. Manajemen Restorasi 

Lingkungan  

1. Prinsip-prinsip lingkungan yang berkelanjutan  

2. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan 

berbasis masyarakat  

5. Gender Adaptasi 

Perubahan Iklim  dan 
Pengurangan Risiko 

Bencana 

1. Gender, adaptasi perubahan iklim, dan 

pengurangan risiko bencana  
2. Mengidentifikasi kerentanan yang berbeda antara 

berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam 

perubahan iklim dan bencana  

3. Mengidentifikasi kontribusi peremuan dalam 

adaptasi perubahan iklim dan pengurangan 

risiko bencana 

6.  Advokasi  1. Advokasi dan tujuan advokasi  
2. Pesan dan strategi advokasi  

   

III Kelompok Penunjang  

1. Penyusunan Rencana 

Tindak Lanjut (RTL) 

1. Penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut  

2. Evaluasi Pelatihan  1. Evaluasi program pelatihan  
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A.  MATERI PELATIHAN 

1. Apakah anda telah memahami materi dengan baik? (1 untuk nilai terrendah & 6 
untuk nilai tertinggi) 

 1  2  3  4  5  6 

2. Materi manakah yang paling anda pahami? (1 untuk nilai terrendah & 6 untuk nilai 
tertinggi) 

 a. ..........................................................................................................  

 b. ..........................................................................................................  

 c. .......................................................................................................... 

 d. ..........................................................................................................  

 Jelaskan alasannya ? 

3. Materi yang paling menarik? 

 a. ............................................................................................................  

 b. ............................................................................................................  

 c. ............................................................................................................ 

 d. ............................................................................................................  

 Jelaskan alasannya ? 

4. Materi yang kurang menarik? 

 a. ............................................................................................................  

 b. ............................................................................................................  

 c. ............................................................................................................ 

 d. ............................................................................................................  

 Jelaskan alasannya? 

 

B.  METODE & MEDIA PELATIHAN 

1. Apakah metode & media penyajian yang digunakan selama ini menarik bagi anda? 

 

 1  2  3  4  5  6 

(1 untuk nilai terrendah & 6 untuk nilai tertinggi) 

 

2. Metode apa yang paling anda sukai dan mampu anda pahami (ikuti) dengan baik? 

 a. ............................................................................................................  

 b. ............................................................................................................  

 c.  ............................................................................................................ 

 d. ............................................................................................................  

 Jelaskan alasannya ? 
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C.  PELATIH 

1. Bagaimana pendapat anda tentang Pelatih? 

 (Skor 1 untuk nilai terrendah s/d 6 untuk nilai tertinggi) 

Nama  

Pelatih 

 

Kriteria Penilaian 

   

Penguasaan materi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Penguasaan metodologi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Gaya/penampilan 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Bahasa & kemudahan 

dipahami 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Kemampuan menggugah 

semangat belajar 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

 

2. Saran/komentar anda untuk masing-masing Pelatih : 

 

 

 

 

D.  DINAMIKA KELOMPOK 

 1. Bagaimana partisipasi peserta dalam pelatihan sampai saat ini? 

 1  2  3  4  5  6 

 2. Komentar anda terhadap dinamika belajar teman-teman? 

 

(1 untuk nilai terrendah & 6 untuk nilai tertinggi) 

 

E. TEKNIS PENYELENGGARAAN   

1. Bagaimana pendapat anda tentang fasilitas penginapan? 

 

 1  2  3  4  5  6 
Komentar dan saran: 

 

(1 untuk nilai terrendah & 6 untuk nilai tertinggi) 
 

2. Bagaimana pendapat anda tentang fasilitas konsumsi yang disediakan? 
   

 1  2  3  4  5  6 

Komentar dan saran: 

 

(1 untuk nilai terrendah & 6 untuk nilai tertinggi) 
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3. Bagaimana penilaian anda tentang sarana umum yang disediakan selama Pelatihan 

ini? 

 

 1  2  3  4  5  6 
Komentar dan saran: 

(1 untuk nilai terrendah & 6 untuk nilai tertinggi) 
 

 

4. Bagaimana pendapat anda tentang fasilitas latihan yang disediakan : materi, bahan-

bahan, alat tulis dan peraga?  
 

 1  2  3  4  5  6 

Komentar dan saran: 

(1 untuk nilai terrendah & 6 untuk nilai tertinggi) 
5. Lamanya waktu pelatihan 

 

 1  2  3  4  5  6 

Komentar dan saran: 

(1 untuk nilai terrendah & 6 untuk nilai tertinggi) 
 

F. PENILAIAN PANITIA SECARA KESELURUHAN 

1. Bagaimana pendapat anda tentang panitia selama ini?  

 
 1  2  3  4  5  6 

Komentar dan saran: 

(1 untuk nilai terrendah & 6 untuk nilai tertinggi) 

 

Pesan dan Kesan Selama  Pelatihan 
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LEMBAR KERJA 

Judul Pokok Bahasan :  I.2 Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Risiko 

Terpadu Berbasis Gender 

Sub Pokok Bahasan I.2.1 : Aktualisasi Kebijakan Penyelenggaran Pelatihan Dalam 

Mendorong Pengelolaan Pemerintahan Desa yang Partisipatif   

 

Pelatih meminta peserta untuk membahasa  hambatan internal dan ekstenal dalam 

melakukan peningkatan kapasitas bagi masyarakat, peserta akan bekerja dalam beberapa 

kelompok diskusi  denggan  menggunakan tabel berikut: 

 

Hambatan Internal Eksternal Upaya yang 

dilakukan 

Hasil 

Koordinasi  

 
 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 
 

 

    

 

 

 

    

 

 
 

    

 

  



Modul Pelatihan Pengelolaan Resiko Terpadu Berbasis Gender | Buku Pelatih Penyelengara 151  

LEMBAR KERJA 

Judul Pokok Bahasan : II.1 Pengelolaan Risiko Terpadu  

1) Sub Pokok Bahasan : II.1.1  Sinerjisitas Pendekatan Pengelolaan Risiko Terpadu 

Adaptasi perubahan Iklim, Pengurangan Risiko Bencana, dan Manajemen 

Restorasi Lingkungan    

 

Peserta mendiskusikan dampak perubahan iklim yang dapat mereka kenali dan rasakan, 

dengan menggunakan matrik dibawah ini  

 

Sektor Dampak perubahan iklim  Dampak bagi 

perempuan  

Mitigasi/adaptasi  

yang dapat 

dilakukan  

Sektor 

pertanian  

Perubahan iklim 

berdampak pada 
kekeringan atau curah 

hujan pada bulan tertentu 

cukup tinggi yang dapat 

menyebabkan gagal panen, 

banjir, kekeringan  

Beban kerja 

perempuan 
meningkat, 

penyediaan 

kebutuhan 

pangan bagi 

keluarga, 

mencari 
pekerjaan lain  

 

Sektor air 

bersih  

Kekurangan akses air 

bersih untuk kebutuhan 

setiap harinya, harus 

membeli air dan 

konsekwensinya akan 
memangkas anggaran 

untuk kebutuhan yang 

lainnya  

Perempuan 

harus berjalan ke 

desa tetangga 

atau mencari 

sumber mata air 
yang ada di 

sekitar desa 

untuk 

pemenuhan 

kebutuhan 

keluarga  

 

Sektor .... 
 

 

   

Sektor ....  

 

   

Sektor ... 

 

   

Sektor .. 
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LEMBAR KERJA 

Judul Pokok Bahasan : II.2 Kerangka Hukum  Pengelolaan  Risiko  Terpadu   yang   

Berbasis Gender   

1) Sub Pokok Bahasan : II.2.2 Kebijakan Pengelolaan Risiko Terpadu yang Berbasis 

Gender   

 

Perhatikan tabel dibawah ini dan  apakah kegiatan yang direncanakan ini sudah berupaya 

untuk mendorong kesetaraan gender, berilah tanda √ (jika sudah) dan tanda × (jika belum) 

pada kolam sebelahnya  

 

Kegiatan 

 

√ × 

1. Kegiatan penyuluhan pertanian bagi petani perempuan dan laki-

laki  

  

2. Simulasi bencana bagi siswa perempuan dan laki-laki   

3. Pelatihan keuangan bagi pengurus BUMDESA laki-laki    

4. Distribusi bantuan alat produksi kopi bagi petani laki-laki    

5. Peningkatan ketahanan pangan bagi penduduk desa terutama 
perempuan kepala keluarga di daerah yang dilanda kekeringan  

  

6. Kegiatan penangan bencana bagi akibat dampak bencana    

7. Pengembangan layanan pengaduan bagi perempuan korban 

kekerasan dan pelecehan seksual  

  

8. Pengembangan peraturan desa tentang partisipasi perempuan 

dalam musyawarah desa  

  

9. Kegiatan pelatihan pencegahan bencana bagi masyarakat desa     

10. Pertemuan penyusunan rencana aksi masyarakat terkait 

perubahan iklim  

  

 

 

Catatan :  

Mitigasi adalah usaha pencegahan untuk menghambat fenomena perubahan iklim,  

sedangkan adaptasi adalah langkah yang dilakukan untuk mengatasi dampak dari fenomena 

perubahan iklim.  
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LEMBAR KERJA  

Judul Pokok Bahasan : II.3 Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko 

Bencana yang Inklusi  

Sub Pokok Bahasan : II.3.3  Menggunakan alat analisa kapasitas dan kerentanan  

 

Pelatih meminta peserta untuk mempraktikkan menggunakan pertanyaan panduan ini 

dalam kelompok, 1 orang diminta untuk menjadi pendamping masyarakat yang akan 

menanyakan kepada masyarakat.  Peserta akan menentukan dalam kelompoknya masing – 

masing siapa yang akan bertugas sebagai penanya dan masyarakat yang akan menjawab.  

 

Pertanyaan Panduan  

Tingkat Pemerintah Lokal/Komunitas 

Ketahanan 

Penghidupan 

- Apakah proyeksi iklim hingga tingkat bawah tersedia? 

- Jika demikian, dampak perubahan iklim apa yang diamati dan 

diprediksi  
- Apakah lembaga-lembaga lokal mempunyai akses terhadap risiko 

iklim saat ini dan dimasa yang akan datang? 

- Kelompok-kelompok penghidupan atau sektor-sektor ekonomi apa 

yang paling rentan terhadap perubahan iklim? 

- Apakah rencana-rencana dan kebijakan lokal mendukung 
penghidupan yang tahan terhadap iklim? 

- Apakah pemerintah lokal dan perpanjangan pekerja LSM 

memahami risiko-risiko iklim dan mempromosikan strategi-strategi 

adaptasi? 

Pengurangan 

Risiko 

Bencana 

- Apa ancaman terkait iklim utama  yang dihadapi?   

- Bagaimana ancaman tersebut mungkin berubah sejalan dengan 

waktu sebagai hasil dari perubahan iklim? 
- Kelompok mana dalam komunitas yang paling rentan terhadap 

bencana? 

- Apakah lembaga lokal mempunyai akses terhadap informasi risiko 

bencana? 

- Apakah rencana-rencana manajemen risiko bencana 
diimplementasikan? 

- Apakah ada sistem peringatan dini (EWS) yang berfungsi di tingkat 

lokal? 

- Apakah pemerintah lokal mempunyai kapasitas untuk merespon 

bencana? 

- Lembaga-lembaga mana yang terkait dengan manajemen risiko 

bencana di tingkat lokal? 

Pembangunan 

Kapasitas 

- Apakah lembaga-lembaga (pemerintah dan non-pemerintah) yang 

terlibat di penelitian, perencanaan dan implementasi adaptasi? 

- Apa lembaga yang paling penting dalam memfasilitasi adaptasi 

perubahan iklim dan adakah lembaga yang   menghambat  dalam 

upaya adaptasi yang dilakukan? 
- Apakah institusi lokal (pemerintah dan non-pemerintah) 

mempunyai kapasitas untuk memantau dan menganalisa informasi 

risiko iklim saat ini dan mendatang? 

- Apakah ada mekanisme untuk menyebarkan informasi ini? 

- Apakah institusi lokal mempunyai kapasitas untuk merencanakan 

dan mengimplementasikan aktivitas-aktivitas adaptasi? 
- Apakah sumberdaya yang dialokasikan untuk implementasi 

kebijakan-kebijakan terkait adaptasi? Apakah ada tersedia  

anggaran/budgetnya? Darimana sumberdaya-nya berasal? 

- Apa kebutuhan kapasitas dan sumberdaya yang tersedia saat ini? 

- Apa kebutuhan kapasitas yang seharunya ada?  
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- Apa kapasitas baru yang mungkin dibutuhkan untuk mengatasi 

perubahan kondisi akibat perubahan iklim? 

Mengatasi 

Penyebab 

mendasar 

Kerentanan 

- Apakah kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat adalah 

kelompok  yang paling rentan terhadap perubahan iklim dan 

bencana? 

- Apakah proses-proses perencanaan lokal bersifat partisipatif? 

- Apakah ada upaya yang dilakukan untuk mendorong partisipasi 
masyarakat terutama kelompok perempuan dan kelompok marjinal 

lainnya?  

- Apakah perempuan dan kelompok-kelompok marjinal mempunyai 

suara dalam proses-proses perencanaan lokal? 

- Apakah kebijakan lokal memberikan akses dan kontrol terhadap 
sumber-sumber penghidupan yang penting untuk semuanya? 

- Apa faktor-faktor penghambat kapasitas adaptif lain dari kelompok-

kelompok paling rentan? Apakah masyarakat dan kelompok rentan 

mempunyai pengaruh terhadap faktor-faktor tersebut? 

- Apakah ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

kapasitas adaptif tersebut terutama pada kelompok rentan?  

 

 

 

Tingkat Rumah Tangga/Individu 

Pertanyaan Panduan  

Tingkat Rumah Tangga/Individu 

Ketahanan 

Penghidupan 

- Apakah sumberdaya penghidupan yang paling penting bagi 

kelompok-kelompok yang berbeda dalam komunitas? 

- Perubahan dalam hal iklim apa yang sedang  diamati oleh 
komunitas? Apakah ada sistem perkiraan cuaca tradisional yang 

bekerja? 

- Strategi-strategi apa yang saat ini diterapkan untuk menghadapi  

perubahan iklim atau bencana dan tekanan yang sedang terjadi 

misalnya terjadi gagal panen? 

- Apakah masyarakat  menggunakan informasi iklim untuk mendisain 
perencanaan? Bagaimana informasi itu digunakan dan berpengaruh 

pada penghidupan masyarakat?  

- Apakah rumah tangga mempunyai strategi-strategi diversifikasi mata 

pencaharian? Apakah ini termasuk strategi-strategi non-pertanian? 

Apa saja contohnya untuk strategi non pertanian tersebut?  

- Apakah strategi tersebut efektif untuk memulihkan situasi 
masyarakat?  

- Apakah penduduk mengelola risiko dengan merencanakan dan 

berinvestasi di masa depan? 

Pengurangan 

Risiko 

Bencana 

- Apa ancaman terbesar terkait dengan iklim yang dihadapi? 

Ancaman-ancaman yang tidak terkait iklim? 

- Bagaimana ancaman tersebut bisa berubah seiring dengan waktu 
sebagai hasil dari perubahan iklim? 

- Apakah rumah tangga memiliki cadangan makanan yang aman, 

bagaimana masyarakat mengaturnya? Apakah ada ada pengetahuah 

lokal yang digunakan? 

- Apakah perempuan dan laki-laki memiliki pengetahuan lokal dalam 
membagi atau menentukan cadangan makanan?  

- Apakah rumah tangga mempunyai hunian yang aman? Apa indikator 

hunian aman yang dibangun masyarakat berdasarkan kepada 

pengetahuan lokal yang mereka miliki?  

- Apakah aset-aset kunci terlindung dari ancaman? 

- Apakah warga mempunyai akses pada peringatan dini akan 
ancaman-ancaman iklim? Apakah semua warga baik perempuan, 
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laki-laki, kelompok penyandang disabilitas, remaja, orang lanjut usia 

mengetahui informasi tentang peringatan dini?  

- Apakah penduduk bisa berpindah tempat untuk menyelamatkan diri 

dari bahaya dalam peristiwa perubahan iklim? 

- Siapakah yang mengatur perpindahan tersebut, apakah dilakukan 

secara kolektif atau perorangan?  
- Apakah dipertimbangkan keselamatan dan keamanan perempuan 

dan kelompok rentan dalam masa terjadinya perpindahan?  

Pembangunan 

Kapasitas 

- Apakah jaring pengaman sosial dan ekonomi tersedia untuk rumah 

tangga? 

- Apakah ada layanan finansial yang tersedia untuk rumah tangga? 

Apakah perempuan dan laki-laki dapat mengaksesnya?  
- Apakah penduduk mempunyai pengetahuan dan keahlian untuk 

menerapkan strategi adaptasi? Apakah pengetahuan dan keahlian 

tersebut dimiliki oleh perempuan, laki-laki dan kelompok rentan 

lainnya?  

- Apakah penduduk mempunyai akses terhadap perkiraan musim dan 

informasi iklim lainnya? 

Mengatasi 

Penyebab 
mendasar 

Kerentanan 

- Apakah laki-laki dan perempuan bekerja bersama untuk mengatasi 
tantangan? 

- Apakah rumah tangga mempunyai kontrol terhadap sumberdaya 

penghidupan yang penting? 

- Apakah perempuan dan kelompok-kelompok marjinal lainnya 

mempunyak akses setara terhadap informasi, keahlian dan 
jasa/pelayanan? 

- Apakah perempuan dan kelompok-kelompok marjinal mempunyai 

hak yang setara dan akses terhadap sumberdaya? 

- Apakah ada faktor sosial, politik atau ekonomi yang membuat orang 

tertentu dalam komunitas menjadi lebih rentan daripada lainnya? 

- Apakah kelompok-kelompok rentan ini mempunyai pengaruh 

terhadap faktor-faktor tersebut? 
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LEMBAR KERJA  

Judul Pokok Bahasan : II.5 Gender, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Pengurangan 

Risiko Bencana   

Sub Pokok Bahasan : II.5.2  Mengidentifikasi Kerentan yang Berbeda Antara 

Perempuan dan Laki-laki Dalam Perubahan Iklim dan Bencana  

 

Pelatih meminta peserta untuk mengisi matrik dibawah ini dalam kelompok masing-masing, 

selanjutnya untuk melakukannya setiap kelompok akan menentukan siapa yang menjadi 

pemandu diskusi dan sisanya adalah masyarakat yang akan menjawab  

 

Tabel 1 : Alat Profil Aktifitas 

Waktu Aktifitas Perempuan Laki-laki Anak Pr Anak Lk 

 Aktifitas produksi  

• Pertanian   

• Peternakan 

• Perikanan  

•  

 

    

 Aktifitas reproduksi  

• Mengambil air 

• Mengumpulkan kayu 
bakar  

• Memasak  

• Menjaga anak 

• Membersihkan rumah  

• Merawat orang sakit  

• Memperbaiki rumah 

•  

    

 Aktifitas di komunitas  

•  Menghadiri pertemuan 
keagamaan  

• Pos yandu  

• Pertemuan rapat desa  

    

 

Tabel 2 : Profil Akses dan Kontrol atas sumber daya dan benefit 

 Akses Kontrol 

Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki  

Sumber daya 

• Tanah 

• Alat produksi  

• Tenaga kerja 

• Cash/uang 

• Pendidikan 

• Pelatihan 

• Tabungan  

• Keputusan  

• Kebijakan  

• Dan lain – lain (bisa 

ditambahkan) 
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 Akses Kontrol 

Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki  

Benefit 

• Kepemilikan 

• Pelatihan  

• Tabungan  

• Pendidikan 

• Kekuasaan politis 

• Dan lain – lain (bisa 
ditambahkan) 

    

 

Tabel 3 : Faktor Pengaruh  

Faktor Pengaruh Hambatan (constraints) Kesempatan 

(opportunities) 

Norma-norma dan hierarki 

sosial 

  

Faktor demografi   

Struktur kelembagaan   

Faktor ekonomi   

Faktor politik   

Parameter hukum   

Training   

Sikap komunitas terhadap 

pihak luar spt LSM?  

  

Dan lain – lain    

 

Catatan Penilai 

 

 

 

 

 

*) Penilaian pada Lembar Kerja dapat diberlakukan baik terhadap 

individu maupun kelompok peserta  

**) Kolom penilaian pada Lembar Kerja dapat disesuaikan dengan 

metode pembelajaran pada pokok bahasan. 
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Pengamatan Sikap Perilaku 

Penilaian sikap perilaku dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tugas 

 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP PERILAKU 

Pokok Bahasan : II.3 Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana yang 

Inklusi  

Sub Pokok Bahasan : II.3.3 Menggunakan alat analisa kapasitas dan kerentanan  

Selama sesi praktik menggunakan panduan pertanyaan pelatih akan memperhatikan peserta 

yang bertugas sebagai pewawancara beberapa indikator telah ditentukan dalam tabel 

dibawah ini  

CEKLIS PENILAIAN KEMAMPUAN  

 

Indikator Pencapaian 

Tujuan Sub Pokok 

Bahasan 

Indikator  tercapai  tidak 

tercapai 

1. Mampu Mehamai 

Panduan 
Pertanyaan  

Menjelaskan maksud dan tujuan 

pertanyaan  

  

Dapat mengarahkan pertanyaan secara 
sederhana 

  

Dapat menyesuaikan  dengan 

kemampuan masyarakat yang 

menjawab 

  

2. Mampu 

mengkomunikasikan 

pertanyaan  

Tidak mengulang – ulang pertanyaan 

jika sudah dijawab 

  

Dapat memahami jawaban yang 

diberikan masyarakat dan 
menyimpulkannya dengan baik dan 

benar  

  

Dapat menyesuaikan dengan budaya 

komunikasi masyarakat  

  

Tepat / langsung pada tujuan 

pertanyaan  

  

3. Mampu menjadi 

pendengar  

Tidak mengarahkan jawaban     

Mendengarkan dengan seksama 

jawaban masyarakat dan tidak merasa 

paling tahu   

  

 Tidak mengambil kesimpulan sendiri 

tetapi dapat mengulas sedikit dari dari 

jawaban masyarakat untuk memastikan 

maksudnya  

  

 

Catatan Penilai 

 

 

 

Lembar Penilaian Sikap Perilaku 
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Pokok Bahasan : II.5 Gender, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Pengurangan Risiko 

Bencana  

Sub Pokok Bahasan : II.5.2 Mengidentifikasi Kerentanah yang Berbeda antara 

Perempuan dan Laki – laki dalam Perubahan Iklim dan Bencana   

 

CEKLIS PENILAIAN KEMAMPUAN  

MENGIDENTIFIKASI KERENTANAN YANG BERBEDA ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI 
DALAM PERUBAHAN IKLIM DAN BENCANA (DENGAN MENGGUNAKAN ALAT ANALISA GENDER)  

Indikator 

Pencapaian 

Tujuan Sub 
Pokok Bahasan 

Indikator  tercapai  tidak 
tercapai 

1. Mampu 

memfasilitasi 

kelompok  

Menjelaskan maksud dan tujuan diskusi    

Mendorong peserta untuk kembali melihat 
persoalan yang benar ril dalam kehidupan sehari  

  

Memberikan waktu dan kesempatan  pada setiap 
orang untuk berpendapat  

  

Mengulang kembali pertanyaan jika ada peserta 
yang belum memahami pertanyaan  

  

2. Mampu 

menggali 

masalah   

Menanyakan lebih dalam persoalan yang mereka 
hadapi selama ini terkait 3 pendekatan PRT  

  

Memperhatikan hal – hal baru yang belum 

disampaikan oleh peserta lainnya  

  

Memahami isu yang disampaikan oleh 
masyarakat  

  

Mengenali perbedaan kapasitas diantara peserta 
dalam menjawab perbedaan sehingga setiap 
orang nyaman dalam mengungkapkan 
pendapatnya  

  

Tidak berpihak dalam menerima jawaban dari 
peserta  

  

3. Mampu 

menggunakan 

alat analisa  

Memahami kegunaan alat analisa    

Memiliki sensitifitas gender sehingga dapat 
melihat persoalan yang muncul dan dampak yang 
berbeda pada setiap orang / kelompok (terutama 

kelompok rentan) 

  

Mampu menyampaikan tujuan dan maksud alat 
analisa kepada peserta/masyarakat yang terlibat 
dalam diskusi    

  

 Memahami kerentanan yang berbeda pada 

setiap kelompok orang   

  

 

Catatan Penilai 

 

 

 

 

*) Penilaian sikap dan perilaku pada Lembar Kerja dapat diberlakukan 

baik terhadap individu maupun kelompok peserta  

**) Kolom penilaian sikap dan perilaku pada Lembar Kerja dapat 

disesuaikan dengan metode pembelajaran pada pokok bahasan. 
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LEMBAR EVALUASI 

4. Lembar Evaluasi Penilaian Teori 

PRE TEST 

Silahkan baca pertanyaan dibawah ini dengan baik dan pilih salah satu dari jawaban yang 

Anda yang rasa benar  

1. Dalam setiap pelatihan, peserta harus memahami tujuan pelatihan yang diikutinya. 

Melalui kegiatan orientasi diperoleh manfaat sebagai berikut, kecuali: 

a. Mengevaluasi kekurangan dalam penyelenggaraan pelatihan 
b. Mengenal sesama peserta 

c. Memahami metode dan tujuan pelatihan 

d. Mengerti arah pelatihan 

 

2. Apakah yang dimaksud dengan perubahan iklim  

a) Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca di 

suatu wilayah.  
b) Perubahan iklim adalah konspirasi negara maju terhadap negara 

berkembang  

c) Perubahan pola hujan yang  tidak sesuai sesuai setiap hari  

d) Perubahan musim hujan dan musim panas yang tidak menentu  

3. Akibat perubahan iklim menyebabkan terjadinya perubahan pada beberapa hal  

a) Pola Cuaca  

b) Kondisi lingkungan  
c) Ekosistem  

d) Semuanya benar  

4. Apa dampak perubahan iklim yang bisa dirasakan  

a) Berubah musim tanam 

b) Gagal panen  

c) Kekeringan  

d) Semua benar  

5. Apa yang dimaksud dengan Pengurangan Risiko Bencana 

a) Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek mengurangi risiko 

bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-
faktor penyebab bencana  

b) Pengurangan risiko bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat  

c) Pengurangan risiko bencana adalah kombinasi ancaman dan kerentanan  

d) Pengurangan risiko bencana adalah keadaan didalam suatu komunitas yang 
membuat mereka mudah terkena akibat buruk dari ancaman diantaranya 

kerentanan fisik, sosial, dan psikologi/sikap 

6. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk  

a) Upaya sistematis agar lingkunga tidak tercemar dan rusak 

b) Upaya yang dilakukan untuk penyelamatan lingkungan  

c) Menjaga semua ekosistem tetap lestari dan tidak rusak 

d) Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau 
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kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum 

7. Dampak perubahan iklim dan bencana adalah  

a) Rusaknya lingkungan  

b) Kehilangan sumber pangan  

c) Kehilang aset  

d) Semua benar 

8. Di bawah ini ada beberapa syarat dalam melaksanakan kebijakan dan program yang 

sensitif gender  

a) Tersedianya data pilah  

b) Analisis gender 

c) Komitmen pimpinan daerah/lembaga  

d) Semuanya benar 

9. Kerusakan lingkungan semakin parah yang disebabkan oleh   

a) Pembakaran hutan  

b) Eksploitasi sumber daya alam  

c) Alih fungsi lahan  

d) Semua benar 

10. Pengelolaan Risiko Terpadu menekankan prinsip – prinsip antara lain  

a) Menjadikan masyarakat sebagai pusat berdasarkan pengetahuan, kearifan 

dan sumberdaya lokal yang mereka miliki  

b)  Menghubungkan pendekatan humitarian (bantuan kemanusiaan), 
development (pemberdayaan), dan lingkungan hidup yang fokus pada 

matapencaharian (livelihood) 

c) Menyasar resiko pada skala kawasaan yang lebih luas.  

d) Semua benar 

Kunci Jawaban  

1 A 6 D 

2 A 7 D 

3 D 8 D 

4 D 9 D 

5 A 10 D 
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POST TEST 

 

Centang (B) jika pernyataan Saudara anggap Benar, atau (S) jika pernyataan Saudara 

anggap Salah 

NO Pertanyaan  B S 

1 Pendekatan Pengelolaan Risiko Terpadu; Adaptasi Perubahan Iklim, 

Pengurangan Risiko Bencana, dan Manajemen Restorasi Lingkungan  
  

2 Dampak perubahan iklim dirasakan sama oleh semua orang    

3 Curah hujan tidak menentu, masa tanam yang berubah keduanya 

terpengaruh karena perubahan iklim  

  

4 Perubahan iklim memunculkan bencana yang akhir – akhir ini 

sangat sering terjadi  

  

5 Analisa gender penting dilakukan untuk melihat kerentanan, 

kapasitas, kebutuhan yang berbeda diantara perempuan dan laki-

laki  

  

6 Metodologi CVCA menekankan kerentanan yang sama dalam suatu 

komunitas dan rumah tangga guna mengidentifikasi siapa yang 

rentan terhadap perubahan iklim dan mengapa.   

  

7 Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan sendiri oleh 

masyarakat dalam sebuah diskusi kelompok terarah dan terfokus 

  

8 Rencana aksi bersama adalah serangkaian aktivitas yang mau 

dilakukan dalam kurun waktu tertentu 

  

9 Jaringan sangat penting dalam melakukan advokasi,oleh karena itu 

dalam menciptakan jaringan hendaknya bersifat informal dan cair 

sehingga cukup mudah untuk dipelihara 

  

 

KUNCI JAWABAN POST TEST 

1 B 6 S 

2 S 7 B 

3 B 8 B 

4 B 9 B 

5    
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LEMBAR PENILAIAN MANDIRI PESERTA  

(ini dapat dibuat per pokok bahasan)  

1. Materi Penilaian Mandiri:  

2. Meliputi seluruh pokok bahsan pada Pelatihan Pengelolaan Risiko Terpadu Berbasis 

Gender  

3. Waktu: 45 menit 

4. Petunjuk Umum: 

- Jawablah materi test ini pada lembar jawaban/kertas yang sudah disediakan; 

- Pada saat mengisi Lembar Penilaian Mandiri, peserta tidak diperkenankan melihat 

Lembar Informasi terkait dengan pokok bahasan dan kunci jawaban.  

- Bacalah materi test secara cermat dan teliti sebelum menjawab.  

- Setelah selesai menjawab semua soal, peserta dapat mencocokkan jawaban dengan 

kunci jawaban dan melakukan penilaian mandiri sesuai Tabel Kategori Hasil 

Penilaian dan Pola Saran Belajar. 

5. Materi Penilaian: 

Tulislah huruf B jika pernyataan berikut benar, atau huruf S jika pernyataan tersebut salah 

pada kolom jawaban  

No Pernyataan Jawaban 

1 Pada sesi pembukaan pelatih tidak perlu menjelaskan alur, maksud, 

dan tujuan pelatihan karena nanti peserta dapat mengetahui langsung 

selama proses pelatihan  

  

2 Sesi perkenalan sebenarnya tidak perlu dilakukan karena akan 

menghabiskan waktu 

 

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan 

fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah melaksanakan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan 

keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan 

berkelanjutan.  

 

4 Dampak – dampak perubahan iklim dan bencana dirasakan sama oleh 
perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya  

 

5 Menurut World Risk Report, 10 dari 15 negara paling berisiko berada 

di Asia dan Pasifik. Wilayah ini menyumbang lebih dari 90% dari 

semua kematian global akibat bencana 

 

6 Prinsip – prinsip PRT antara lain adalah masyarakat sebagi pusat, 

kemitraan, ekososistem, dan kemandirian  

 

7 Berdasarkan UU 20/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana 

adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis 

 

8 Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Gas rumah 
kaca adalah gas – gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek 

rumah kaca. Gas – gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di 

lingkungan, tetapi dapat juga timbul sebagai akibat aktivitas manusia. 

 

9 UU nomor 7 tahun 2016 dan Perka BNPB nomer 14 tahun 2014 

tentang penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang 

disabilitas dalam penanggulangan bencana. 
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10 Tujuan SDG 5 adalah tentang penghapusan kemiskinan   

11 Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya 

pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan 

bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah salah 

satu tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan 3 

 

12 PRB-Berbasis Komunitas  adalah serangkaian upaya untuk 

mengurangi risiko bencana yang dilakukan melalui pada tingkat 

komunitas dengan membangun kesadaran masyarakat tentang PRB.  

 

13 Perubahan iklim yang ekstrim telah menyebabkan kenaikan 
permukaan air laut, gelombang tinggi, perubahan pola hujan dan 

kemarau, serta perubahan salinitas air laut 

 

14 Perempuan dan anak – anak bukan termasuk  kelompok rentan yang 

terdampak lebih buruk karena perubahan iklim dan bencana  

 

15 Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 yang 

menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat 

yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih 
berkenaan dengan kekhususannya. 

 

16 Lahan terbakar di seluruh wilayah Indonesia mencapai 857 ribu 

hektare (ha) yang teridentifikasi dari Januari hingga September 2019. 

 

17 Pencemaran lingkungan dan aktifitas penebangan hutan secara ilegal 

dan terjadi secara besar-besaran  merupakan penyebab 

utamanya.Banyaknya bencana yang sering terjadi  seperti banjir dan 

tanah longsor merupakan bukti untuk terus merawat lingkungan 

 

18 Salah satu prinsip lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah 
mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup 

sehingga dapat membangun manusia seutuhnya 

 

19 Analisis Gender digunakan untuk meneliti, memeriksa atau  

mengidentifikasi masalah-masalah utama yang berkontribusi terhadap 

ketidaksetaraan gender 

 

20 Akses dan kontrol atas aset keluarga dan pengambilan keputusan 

akan memperlihatkan bagaimana relasi antara perempuan dan laki-

laki adalah salah satu hal penting yang dianalisa dengan 
menggunakan kerangka kerja analisa Moser  

 

21 Advokasi adalah cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk 

menpengaruhi pemangku kepentingan  

 

22 Rencana tindak lanjut dalam pelatihan dikembangkan untuk 

memberikan panduan agar peserta setelah selesai pelatihan dapat 

melakukan langkah – langkah aksi  

 

23 Evaluasi akan memberikan gambaran sejauh mana proses pelatihan 

dan pengetahuan yang didapat peserta  

 

24 Evaluasi dilakukan pada setiap awal pelatihan  dilaksanakan   

 

Kunci jawaban….. 

1 S 9 S 17 B 

2 S 10 S 18 B 

3 B 11 S 19 B 

4 S 12 B 20 S 

5 B 13 B 21 B 

6 S 14 S 22 B 

7 S 15 B 23 B 

8 B 16 B 24 S 
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EVALUASI HASIL PENILAIAN MANDIRI DAN POLA SARAN BELAJAR 

 

 

Nomor 

Soal 

Jika Jawaban anda Saran Belajar Jika 

Jawaban 

anda 

Saran Belajar 

 

 

 

 
 

 

1. Sesuai kunci jawaban Sudah 

memahami, 

silahakn 

lanjutkan ke 
pokok Bahasan 

selanjutnya 

Tidak sesuai 

dengan 

kunci 

jawaban 

Ulangi 

pembelajaran 

pada pokok 

bahasan 1 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     
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PENGAYAAN 

Bagi Anda yang telah mencapai nilai maksimal, Anda dapat memanfaatkan Pengayaan ini 

untuk menambah wawasan pribadi. 

1. Coba buka tautan berikut. 

 

No Tautan Isi / konten 

1 Gunakan tautan TIDAK langsung berikut 

dengan gawai Anda. 

https://www.youtube.com/watch?v=THbb

7dRvQsU 

Isi : Video Kerusakan lingkungan  

Sumber :  

• YouTube. (2010, Oktober 24). Pencarian 

teratas di YouTube: Maret 2019 [Berkas 

video]. Diperoleh 

dari https://www.youtube.com/watch?

v=THbb7dRvQsU 

 

 

 

 

 Atau gunakan QR code reader / scanner 

pada gawai Anda untuk  tautan langsung 

dari QR code berikut. 

 

 

2 Gunakan tautan TIDAK langsung berikut 

dengan gawai Anda. 

https://www.youtube.com/watch?v=0jfE1

KZ5EX0 

Isi : Video Kerusakan hutan   

Sumber :  

YouTube. (2010, Oktober 24). Pencarian 

teratas di YouTube: Maret 2019 [Berkas 

video]. Diperoleh 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0jf

E1KZ5EX0 

 Atau gunakan QR code reader / scanner 

pada gawai Anda untuk  tautan langsung 

dari QR code berikut. 

 

 
 

 Gunakan tautan TIDAK langsung berikut 

dengan gawai Anda. 

https://www.youtube.com/watch?v=vEgtI

SATy-Q 

 

Atau gunakan QR code reader / scanner 

pada gawai Anda untuk  tautan langsung 

dari QR code berikut. 

 

 
 

Isi : Video Perubahan iklim dan energi 

terbarukan    

Sumber :  

YouTube. (2019, Januari 24). Pencarian 

teratas di YouTube: Maret 2019 [Berkas 

video]. Diperoleh 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vE

gtISATy-Q 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=THbb7dRvQsU
https://www.youtube.com/watch?v=THbb7dRvQsU
https://www.youtube.com/watch?v=THbb7dRvQsU
https://www.youtube.com/watch?v=THbb7dRvQsU
https://www.youtube.com/watch?v=0jfE1KZ5EX0
https://www.youtube.com/watch?v=0jfE1KZ5EX0
https://www.youtube.com/watch?v=0jfE1KZ5EX0
https://www.youtube.com/watch?v=0jfE1KZ5EX0
https://www.youtube.com/watch?v=vEgtISATy-Q
https://www.youtube.com/watch?v=vEgtISATy-Q
https://www.youtube.com/watch?v=vEgtISATy-Q
https://www.youtube.com/watch?v=vEgtISATy-Q
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LATIHAN  

 

Padankanlah pernyataan – pernyataan dalam kolom A dengan pilihan jawaban yang terdapat 

dalam kolom B dengan cara menuliskan huruf dimuka pilihan jawaban, pada tempat yang 

telah tersedia  

 

No Pernyataan  Jawaban  

1 Perubahan iklim membawa  pengaruh yang 

semakin   

A.Gunung Es 

2 Beberapa kali jaman es terjadi, yang berakibat 

laut menjadi  
B.Gletser 

3 Beberapa kali jaman es terjadi, yang berakibat 

sungai  menjadi 

C.Bahan bakar industri dan 

kendaraan bermotor  

4 Paska Revolusi industri planet terkepung oleh  D.Karbon monoksida dan 

metana  

5 Karbon monoksida dan metana berasa dari  E.Buruk  

 

Kunci Jawaban  

1 2 3 4 5 

C D A B E 
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