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RIngkASAn LokAkARyA

Sepanjang berjalannya program, SIAP SIAGA bekerja sama dengan mitra program untuk mencari informasi 
dan masukan terkait hasil kegiatan dan kontribusinya terhadap Teori Perubahan Program. Lokakarya Refleksi 
menyediakan forum untuk menilai secara kritis hasil kegiatan serta memberikan rekomendasi atau saran 
kepada SIAP SIAGA terkait dengan apa yang berjalan, apa yang tidak, pengembangan jalur atau peluang, 
dan untuk memberikan panduan tentang manajemen risiko. Lokakarya Refleksi Mitra SIAP SIAGA keempat 
diadakan secara virtual pada 18 Agustus 2022, dengan tujuan untuk memberikan pembaruan hasil utama 
dan presentasi pelajaran dan rekomendasi yang muncul dari kegiatan manajemen pengetahuan utama yang 
dilaksanakan oleh tim SIAP SIAGA dan mitranya.

Peserta undangan berasal dari Kedutaan Besar Australia, Pemerintah Indonesia, perwakilan Forum 
Pengurangan Risiko Bencana (PRB) atau Disaster Risk Reduction (DRR) di Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT, 
MDMC, LPBI-NU, dan Mitra Pulih Bersama SIAP SIAGA. Lokakarya terdiri dari Sambutan dan Kata Pengantar 
dari Simon Ernst, Penasihat, Efektivitas Pembangunan & Kemanusiaan - Kedutaan Besar Australia, Jakarta; 
Dr. Raditya Jati, S.Si, M.Si, Deputi Bidang Sistem dan Strategi - BNPB; dan Drs. Edy Suharmanto, M.Si, 
Direktur Penanggulangan Bencana dan Proteksi Kebakaran, serta Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini 
diikuti dengan presentasi hasil utama SIAP SIAGA hingga Juni 2022 oleh Denika Blacklock, Kepala Bidang 
Pengetahuan, Kinerja, dan Pembelajaran. Selanjutnya, para peserta terlibat dalam ruang kerja kelompok 
untuk membahas secara rinci beberapa temuan utama dan isu-isu yang muncul dari proses manajemen 
pengetahuan SIAP SIAGA pada tahun 2022: 1) Wawasan dari Proses Pembelajaran Waktu Nyata untuk Pulih 
Bersama: Pendekatan ketahanan kesehatan dan ekonomi yang inklusif di tingkat desa, 2) Pelajaran dari 
Tinjauan Partisipatif Program Komunikasi untuk Perubahan Perilaku: Pendekatan, kegiatan dan tantangan; 
dan 3) Rekomendasi dari Tinjauan Partisipatif Respons Semeru: Menanggapi dan mengadaptasi sistem 
tanggap darurat untuk mengatasi kesenjangan dan tantangan yang teridentifikasi. Kata penutup disampaikan 
oleh Lucy Dickinson, Ketua Tim, SIAP SIAGA.

Lokakarya ini bertujuan untuk memvalidasi pendekatan program SIAP SIAGA serta menginformasikan 
perencanaan kegiatan untuk tahun 2023. Hasil lokakarya ini juga akan digunakan sebagai produk pengetahuan 
bagi mitra pemerintah, mitra hibah, DFAT, dan SIAP SIAGA sebagaimana mestinya. 
. 
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LATAR BeLAkAng PRogRAm SIAP SIAgA

SIAP SIAGA merupakan program kemitraan lima tahun antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia 
yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, merespons, 
dan memulihkan diri dari bencana yang terjadi cepat dan lambat di Indonesia serta memperkuat kerja sama 
antara Australia dan Indonesia dalam isu-isu kemanusiaan di kawasan Indo-Pasifik. Program ini dilaksanakan 
di tingkat nasional dan daerah, dan saat ini menargetkan provinsi Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), 
dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Selama program berlangsung, SIAP SIAGA bertemu dengan pemerintah dan 
mitra hibah menggunakan pendekatan PDIA untuk mencari informasi dan masukan terkait hasil kegiatan dan 
kontribusinya atau dampaknya terhadap Teori Perubahan Program.

Untuk mencapai tujuannya, Program ini bekerja menuju empat hasil akhir program (EOPOs): 1) memperkuat 
sistem organisasi BNPB demi menghasilkan kepemimpinan manajemen bencana domestik yang lebih baik; 
2) Provinsi, kabupaten, dan desa sasaran lebih mampu mempersiapkan, mencegah, merespons dan pulih 
dari bencana; 3) Penguatan kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam kesiapsiagaan dan respons 
kemanusiaan regional; dan 4) Penguatan pembelajaran, inovasi, kerja sama dan inklusi untuk penanggulangan 
bencana. Mengingat sifat multi-sektoral dari penanggulangan bencana, SIAP SIAGA berfokus pada efektivitas 
sistem penanggulangan bencana (bukan efektivitas kelembagaan). SIAP SIAGA mengembangkan teori 
perubahan yang menilai sektor manajemen bencana dari perspektif sistem untuk mengidentifikasi pendekatan 
baru dalam mengatasi masalah yang terus-menerus. Terdapat tiga asumsi yang mendasari Teori Perubahan 
kami: 1) Memahami dan mengurai kemacetan dalam koherensi kebijakan dan peraturan; 2) Memahami 
hambatan dan memperjelas peran dan tanggung jawab lembaga dan aktor (pemerintah, non-pemerintah) 
serta bagaimana mereka berkoordinasi (horizontal dan vertikal); 3) memanfaatkan komunikasi pemerintah 
dengan publik untuk perubahan perilaku (versus awareness). 

Berdasarkan pemetaan kemacetan sistem dan identifikasi batas-batas sistem di mana SIAP SIAGA dapat 
bekerja, program ini mengembangkan enam hasil tingkat menengah/intermediate (yang akan dicapai pada 
akhir tahun 2022) untuk membantu memastikan bahwa kegiatan program difokuskan pada penguraian 
kemacetan tematik: 1) Meningkatkan koherensi serta kejelasan kebijakan dan peraturan; 2) Memperkuat dan 
menyelaraskan sistem data penanggulangan bencana di seluruh kementerian/lembaga utama; 3) Memperjelas 
peran dan tanggung jawab aktor penanggulangan bencana serta proses koordinasi; 4) Menyelaraskan proses 
perencanaan (CBDRM, MSS); 5) Mengembangkan kerangka kelembagaan dan perangkat untuk keterlibatan 
yang lebih efektif dalam penanggulangan bencana regional; dan 6) Mengembangkan/mengurasi Sistematika 
pengetahuan untuk memfasilitasi kerja sama regional dalam penanggulangan bencana.

SIAP SIAGA berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas sistem penanggulangan bencana di Indonesia dan 
menciptakan ruang bagi mitra SIAP SIAGA untuk “mundur” serta merefleksikan kemajuan dan hasil melalui 
Lokakarya Refleksi Mitra sebagai bagian dari metodologi adaptasi berulang (PDIA) yang digerakkan oleh 
politik dan dilaksanakan oleh program. 

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur
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TujuAn LokAkARyA

Pada tahun ketiga implementasi, SIAP SIAGA bergerak menuju 
pencapaian hasil menengah (intermediate). Dalam Lokakarya 
refleksi ini, fokus pembahasan adalah pada pembelajaran yang 
muncul dari berbagai proses manajemen pengetahuan yang 
dilakukan dengan mitra pemerintah dan masyarakat sipil. Hasil 
dari proses-proses tersebut akan memfasilitasi lebih banyak 
wawasan tentang tantangan dan peluang yang terkait dengan 
peningkatan dalam penyediaan layanan manajemen bencana 
dan ketahanan lokal serta memberikan lebih banyak bukti untuk 
mendukung pendekatan perubahan sistem SIAP SIAGA dalam 
manajemen bencana. 

 umpan balik dari peserta 
juga akan digunakan 

untuk mengkonfirmasi 
efektivitas pendekatan dan/

atau meningkatkan dan 
menyesuaikan pendekatan 

untuk memenuhi kebutuhan 
pemangku kepentingan lokal 
serta mendorong lokalisasi 

manajemen bencana.

Tujuan dari lokakarya ini adalah sebagai berikut: 

Merefleksikan hasil pelaksanaan kegiatan di Q1-2 2022, dan bagaimana hasil kegiatan berkontribusi 
pada tujuan SIAP SIAGA serta mitra, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Merefleksikan isu dan peluang yang muncul yang dapat dipelajari oleh SIAP SIAGA dan mitranya 
untuk meningkatkan implementasi program yang sedang berjalan;
Membahas wawasan, persepsi atau rekomendasi terkait Teori Perubahan SIAP SIAGA untuk Program 
SIAP SIAGA demi mencapai hasil akhir program. 

Refleksi pertengahan tahun 2022 difokuskan pada tema-tema berikut: 

Wawasan dari Proses Pembelajaran Waktu Nyata untuk Pulih Bersama: pendekatan ketahanan 
kesehatan dan ekonomi inklusif di tingkat desa
Pelajaran dari Tinjauan Partisipatif Program Komunikasi untuk Perubahan Perilaku: pendekatan, 
kegiatan dan tantangan
Rekomendasi dari Tinjauan Partisipatif Respons Semeru: Menanggapi dan mengadaptasi sistem 
tanggap darurat untuk mengatasi kesenjangan dan tantangan yang teridentifikasi 
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HASIL SIAP SIAgA HInggA SAAT InI

Pembelajaran dari tahun 2021 dan paruh pertama tahun 2022 telah memberikan wawasan tentang aspek-
aspek Teori Perubahan SIAP SIAGA berikut ini:  

 Kejelasan peran dan tanggung jawab telah meningkatkan pemahaman di antara pemangku kepentingan 
pemerintah di tingkat daerah tentang mengapa dan bagaimana SPM-DM akan dilaksanakan.  

 Upaya pelembagaan pendekatan multi-sektor/pemangku kepentingan (pentahelix) dalam Forum 
Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tingkat daerah telah meningkatkan kesadaran dan pemahaman 
tentang bagaimana penanggulangan bencana dapat lebih inklusif dan partisipatif. Secara khusus, inklusi 
kelompok rentan dan terpinggirkan menjadi semakin normal, sementara partisipasi media dan sektor 
swasta telah menjadi rutinitas di keempat provinsi, dengan pembaruan kerangka hukum Forum PRB 
dilakukan untuk mengakomodasi keanggotaan mereka. 

 Koordinasi antara pemangku kepentingan pemerintah dengan mitra non-pemerintah menjadi normal, 
terutama dalam konteks SPM. Kejelasan peran dan tanggung jawab telah membantu mengatasi, 
tetapi belum menghilangkan, persepsi tentang pendekatan yang tertutup dan ego sektoral, yang di 
masa lalu membatasi peluang untuk koordinasi.

 Pengembangan kerangka kerja PRBBK berbasis kesejahteraan yang inklusif telah meningkatkan 
pemahaman tentang cara menerapkan PRBBK multi-sektoral di tingkat desa.

 Pengembangan peta jalan pengarusutamaan gender telah meningkatkan pemahaman gender dan 
inklusi sosial sampai batas tertentu serta mengurangi salah tafsir tentang cara mengarusutamakan 
gender. Aktivasi (kembali) kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dan pengembangan Pedoman 
Pengarusutamaan Gender saat ini sedang berlangsung di masing-masing dari empat provinsi sasaran 
SIAP SIAGA 

 Pembelajaran Daerah dan persiapan Karena Ketahanan adalah Laporan Lokal, sebagai batu loncatan 
untuk kegiatan keterlibatan regional yang lebih luas

 Implementasi komunikasi untuk perubahan perilaku dan program hibah Pulih Bersama untuk menguji 
pendekatan baru terhadap ketahanan lokal

 Hasil dari Manajemen Pengetahuan dan Proses Pembelajaran 
   Pembelajaran Waktu Nyata tentang ketahanan desa – strategi percontohan untuk memastikan 

pemulihan ekonomi yang inklusif dari COVID-19 dan meningkatkan ketahanan bencana masyarakat 
di masa depan 

 Tinjauan Partisipatif Komunikasi untuk Perubahan Perilaku – merefleksikan pendekatan baru terhadap 
komunikasi, dan bagaimana pendekatan tersebut dapat diterapkan pada perilaku pengurangan risiko 
bencana 

 Tinjauan Partisipatif Tanggap Darurat Semeru – merefleksikan tantangan sistemik tanggap darurat 
bencana di tingkat kabupaten dan rekomendasi untuk memperbaiki kerangka kebijakan, peraturan 
dan koordinasi. 

SIAP SIAGA berada di jalur yang tepat untuk mencapai hasil menengah (intermediate), karena terus 
memperkuat lingkungan yang mendukung untuk penyampaian layanan manajemen bencana yang efektif 
dan efisien. Pada tahun 2023, program ini akan terus mendukung perubahan sistem melalui fasilitasi 
koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan pengetahuan antara tingkat nasional dan daerah serta memfasilitasi 
pengembangan kapasitas dalam proses penanggulangan bencana. 
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PemBAHASAn

Tiga ruang kerja kelompok dibuat untuk membahas wawasan, pelajaran, dan rekomendasi yang muncul 
dari proses manajemen pengetahuan (diuraikan di atas). Ruang kerja kelompok menawarkan kesempatan 
untuk memberikan informasi lebih rinci tentang temuan dan pelajaran, mengajukan pertanyaan menyelidik 
untuk mendorong diskusi, dan mencari umpan balik untuk rencana kerja SIAP SIAGA 2023. Setiap ruang kerja 
memiliki fasilitator dan narasumber untuk mendukung format berbasis diskusi. 

  Ruang Kerja Kelompok 1: 
  Wawasan dari Proses Pembelajaran Waktu Nyata untuk Pulih Bersama 

Tema ruang kerja kelompok ini adalah “Pendekatan terhadap kesehatan dan ketahanan ekonomi 
yang inklusif di tingkat desa.”  

 

 Latar Belakang Proses Pembelajaran Waktu Nyata

SIAP SIAGA menerapkan Evaluasi Waktu Nyata (EWN) dan Pembelajaran Waktu Nyata (PWN) dengan 
semua mitra hibahnya. RTE bulanan memberikan analisis cepat terhadap kemajuan dari Mitra Pulih 
Bersama. Berdasarkan hasil ini, RTL memberikan kesempatan bagi mitra untuk mengidentifikasi 
apa yang bekerja dengan baik, apa yang tidak, dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan 
berkelanjutan dari pendekatan atau kegiatan proyek untuk mencapai hasil dan memiliki dampak 
yang lebih berkelanjutan. PWN adalah alat penting untuk memastikan bahwa proyek dapat    

  Tantangan untuk diikutsertakan dalam strategi ketahanan kesehatan dan ekonomi berbasis   
           masyarakat 

 Penyandang disabilitas jarang diikutsertakan dalam diskusi pembangunan desa, sebagian besar 
karena stigma yang melingkupi penyandang disabilitas, ditambah kurangnya empati masyarakat 
terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. Situasi ini semakin diperparah dengan kurangnya rasa 
percaya diri di kalangan PD untuk berekspresi dalam diskusi, karena menganggap diri mereka 
sebagai beban bagi keluarga dan masyarakat.

 Data tentang kelompok rentan dan terpinggirkan sering kali lemah atau tidak ada di tingkat 
masyarakat, di mana banyak kepala desa memiliki pemahaman yang luas tentang siapa yang 
tinggal di komunitas mereka tetapi tidak ada data untuk merencanakan, atau memberikan 
dukungan selama masa krisis, termasuk selama masa krisis COVID-19.  

 Kurangnya kesadaran di kalangan pejabat pemerintah tentang kebutuhan utama penyandang 
disabilitas dan kebutuhan mereka untuk terlibat dalam perencanaan desa dan kegiatan stimulus 
ekonomi.

 Tidak adanya internalisasi regulasi terkait pengarusutamaan GEDSI di lingkungan pemerintahan 
yang mengakibatkan lemahnya atau tidak adanya implementasi. 

   Strategi untuk mempromosikan kesehatan berbasis masyarakat yang inklusif dan strategi                
    ketahanan ekonomi

 Untuk mengatasi stigma dan masalah data, mitra melakukan advokasi perorangan, dan sering 
kali melakukan pengumpulan informasi dari pintu ke pintu, untuk meningkatkan kesadaran di 
antara Penyandang Disabilitas dan keluarga mereka mengenai pentingnya keterlibatan mereka 
dalam kegiatan pemulihan kesehatan dan ekonomi.  
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 Kedua mitra berfokus pada penciptaan ruang bagi Penyandang Disabilitas untuk terlebih 
dahulu mendiskusikan aspirasi mereka mengenai mata pencaharian mereka, serta gagasan 
tentang bagaimana mewujudkan rencana. Mitra bekerja sama dengan pemangku kepentingan 
Penyandang Disabilitas untuk membangun kapasitas dan kepercayaan diri mereka dalam 
mengekspresikan ide-ide mereka dan terlibat secara lebih efektif dalam kelompok pemangku 
kepentingan yang lebih luas.  

 Dengan memprioritaskan pendataan Penyandang Disabilitas di tingkat masyarakat, para mitra 
dapat menunjukkan kepada otoritas lokal bahwa dukungan terhadap respons dan pemulihan 
COVID-19 hingga saat ini masih belum tepat sasaran bagi mereka yang paling membutuhkan. Hal 
ini merupakan langkah awal yang penting dalam meningkatkan kesadaran untuk menyertakan 
Penyandang Disabilitas dalam pemangku kepentingan pemerintah. 

rp   Potensi BUMDes sebagai akselerator pembangunan desa dan ketahanan ekonomi  

 BUMDes merupakan alat penting untuk mempercepat perekonomian desa, sebagai wadah 
untuk mengidentifikasi usaha lain yang membutuhkan bantuan, mengoptimalkan aset desa 
dan menyelesaikan masalah ekonomi/mata pencaharian utama di desa. Tetapi ketika BUMDes 
tidak dikembangkan secara inklusif dan transparan serta hanya digunakan untuk mengumpulkan 
pendapatan bagi desa tanpa berkontribusi pada ekonomi desa itu sendiri, usaha ini jarang 
berhasil.  

 BUMDes dapat berfokus pada ekonomi produktif dan penyediaan layanan. Yang paling penting, 
BUMDes harus dapat mencerminkan aspirasi desa dan strategis berdasarkan peta jalan 
pembangunan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.  

 BUMDes perlu memulai dari usaha kecil dan setelah mapan, bekerja untuk mendiversifikasi 
usahanya berdasarkan kebutuhan dan prioritas desa serta menghubungkan desa-desa dan rantai 
pasokan/nilai di sekitarnya.  

rp   Strategi Pemberdayaan BUMDes  

BUMDes adalah inisiatif nasional, tetapi keberhasilan BUMDes di desa sangat bergantung pada 
kapasitas desa itu sendiri. Memang benar bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan pedoman 
mengenai inisiatif ini. Namun, itu saja tidak cukup. Keberhasilan dan legitimasi BUMDes memerlukan 
beberapa persyaratan:

 
 Mereka membutuhkan manajemen yang kuat dan beragam 1 yang terpisah dari aparatur politik 

desa.  
 Mereka membutuhkan pengelolaan dana yang kuat dan transparan berdasarkan pedoman yang 

jelas, serta bantuan untuk memahami pedoman perizinan.
 Mereka membutuhkan kapasitas strategis untuk menganalisis kebutuhan dan peluang masyarakat 

serta membuat peta jalan strategis untuk pertumbuhan berkelanjutan.
 Mereka membutuhkan pengawasan dan harus dievaluasi terhadap delapan indikator 

keberhasilan yang tercantum dalam Permendes No. 4/2015 dan Permendagri No. 113/2014, 
yang akan memberikan kesempatan untuk penilaian cepat dan pengembangan rekomendasi 
demi memperbaiki strategi dan manajemen BUMDes.  

  Isu yang Dibahas

1. Meskipun sudah banyak upaya, inklusivitas tetap menjadi tantangan di tingkat desa. Dari 
pengalaman Anda, apa akar penyebab masalah ini. Apakah ini masalah kebijakan, masalah 
kelembagaan atau masalah kapasitas?
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2. Data terpilah termasuk penyandang disabilitas umumnya tidak tersedia di tingkat desa. 
Bagaimana kami dapat membantu memastikan ketersediaan data?

3. Apa pilihan terbaik untuk melibatkan BUMDes tidak hanya sebagai agen pemberdayaan ekonomi 
tetapi juga ketahanan? 

  Pesan Utama dari Ruang Kerja Kelompok 1

1. Menyadari pentingnya pengelolaan data terutama untuk memastikan inklusivitas. Program 
disarankan mendorong pengumpulan data yang tepat melalui intervensi di BPS (Badan Statistik). 
Selain itu, program juga dapat mempertimbangkan intervensi di tingkat kecamatan untuk 
memastikan pemangku kepentingan desa diberdayakan dalam mengelola dan menggunakan 
data sebagai dasar penyusunan program pembangunan.

2. Diskusi mengakui potensi BUMDes tidak hanya sebagai agen pemberdayaan ekonomi tetapi 
juga sebagai agen ketahanan. Namun, sebagian besar BUMDes tidak memiliki kapasitas 
untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dan hanya berfokus pada kegiatan yang 
menghasilkan keuntungan. Program SIAP SIAGA disarankan dapat mencakup intervensi yang 
melibatkan BUMDes sebagai agen ketahanan ekonomi.

3. Diskusi mengakui pentingnya modal sosial dan budaya lokal untuk memastikan ketahanan. 
Terdapat sejumlah praktik baik dan kearifan lokal. Program SIAP SIAGA disarankan untuk tidak 
hanya mengkodifikasi pelajaran dari pelaksanaan proyek tetapi juga membantu menangkap 
kearifan lokal yang ada dan membantu menyebarkannya ke pemangku kepentingan yang lebih 
luas di semua tingkatan. 

Ruang Kerja Kelompok 2: 
Pelajaran dari Tinjauan Partisipatif Program Komunikasi untuk Perubahan 
Perilaku 
Tema ruang kerja kelompok ini adalah “Pendekatan, kegiatan dan tantangan.” 

 

 Ruang Lingkup Tinjauan Partisipatif   
 

Tinjauan Partisipatif bertujuan untuk memfasilitasi refleksi dan memberikan umpan balik mengenai 
hal-hal berikut:  

 Pendekatan program dan hasil serta efektivitas kegiatan yang dilaksanakan
 Tantangan dalam mengimplementasikan komunikasi untuk proyek perubahan perilaku
 Pelajaran yang didapat
 Rekomendasi untuk program SIAP SIAGA dan mitranya dalam meningkatkan ‘kebijakan ke dalam 

praktik’ terkait dengan mengkomunikasikan risiko bencana.
 

 Wawasan dari Pendekatan dan Kegiatan yang Diimplementasikan 
  

 Sifat partisipatif dari pendekatan ini lebih efektif daripada kampanye komunikasi biasa. 
Pendekatan ini mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dan penerima manfaat dalam 
desain materi komunikasi, atau untuk menentukan apa yang diketahui masyarakat dan bilamana 
diperlukan lebih banyak informasi dan klarifikasi terhadap informasi yang keliru. Pesan telah diuji 
sebelum disesuaikan dan disebarluaskan.  

 Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam komunikasi, yang berarti bahwa pendekatan 
ini dapat direplikasi sembari menyesuaikan pesan dengan konteks dan kebutuhan lokal. Yang 
dibutuhkan adalah kerangka kerja bersama yang memungkinkan mitra untuk menentukan apa 
yang masuk akal dan apa yang paling berguna berdasarkan konteks lokal, budaya, dan tujuan 
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program. Hal ini menciptakan ruang bagi pendekatan untuk direplikasi berdasarkan apa yang 
berhasil, dan apa yang tidak—lebih efektif dibandingkan dengan aktivitas satu kali. Sifat kerangka 
yang adaptif/reflektif cenderung lebih efektif dan efisien dalam merespons mispersepsi, 
misinformasi dan kekhawatiran di tingkat masyarakat.  

 Ini adalah pendekatan yang dapat diukur, menciptakan ruang untuk mempelajari apa yang berhasil 
dan apa yang tidak dalam inisiatif komunikasi. Pendekatan ini menghadirkan bukti bahwa program 
komunikasi dapat diukur dan bekerja menuju target tertentu. Pendekatan ini juga membuktikan 
bahwa kebijakan dapat diterjemahkan menjadi alat yang dapat diimplementasikan (kebijakan 
menjadi praktik), dengan mengembangkan SOP sederhana berdasarkan indikator terukur, serta 
meningkatkan kepemilikan di antara pemangku kepentingan dan penerima manfaat.   

  
 Merefleksikan Tantangan Implementasi  

  
 Kebutuhan untuk mengubah pola pikir. Memahami perbedaan antara materi komunikasi (luaran) 

dan komunikasi untuk perubahan perilaku (proses), serta manajemen yang adaptif, refleksi dan 
pembelajaran yang berkelanjutan dan komunikasi internal yang kuat dari tingkat nasional hingga 
tingkat desa.   

 Kebutuhan untuk menggunakan pendekatan persuasif. Ini lebih kompleks daripada sekadar 
meningkatkan kesadaran. Kerangka komunikasi untuk perubahan perilaku (proses, alat, strategi 
keterlibatan) harus dilokalisasi untuk setiap komunitas. Hal ini membutuhkan keahlian khusus 
dalam advokasi dan lobi masyarakat, keterlibatan pemangku kepentingan, memastikan inklusi, 
dan mengidentifikasi pesan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.   

 Kelola ekspektasi mengenai jumlah waktu yang diperlukan untuk mengimplementasikan 
program demi mencapai hasil yang diinginkan. Program-program ini membutuhkan waktu. 
Waktu untuk membuat konsep dengan masyarakat (perilaku mana yang ingin kita ubah?), 
waktu untuk merencanakan (termasuk percobaan, kesalahan, dan refleksi), dan waktu untuk 
mengimplementasikan (sehingga pengukuran perubahan dapat berlangsung dalam jangka 
waktu yang lebih lama. Jika lingkungan pendukung masih lemah atau tidak ada, maka waktu 
yang diperlukan akan jauh lebih lama. Waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan 
juga akan tergantung pada tujuan program—apakah untuk mengamati perubahan perilaku, atau 
untuk mengamati dampak dari perubahan tersebut.   

  

  Isu yang Dibahas
 

1. Dalam kegiatan komunikasi/kesadaran yang telah Anda terapkan di masa lalu, apa tujuannya dan 
apakah dapat diukur?

2. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam melaksanakan kegiatan komunikasi? Bagaimana 
Anda tahu jika kegiatan ini sukses?

3. Alat/pelatihan/bimbingan apa yang menurut Anda perlu untuk mendukung organisasi Anda atau 
mitra Anda mengubah pendekatan mereka terhadap komunikasi perubahan perilaku?

4. Menurut Anda, bagaimana pendekatan ini dapat berjalan optimal di sektor manajemen bencana? 
Apa tantangan sistemik atau struktural terbesarnya?  

 Pesan Utama dari Ruang Kerja Kelompok 2

1. Kegiatan komunikasi perlu diukur untuk memahami efektivitasnya.
2. Penegakan peraturan diperlukan untuk perubahan perilaku.
3. Penegakan regulasi perlu dibarengi dengan kepemimpinan di masyarakat untuk memfasilitasi 

pergeseran pola pikir tentang perlunya perubahan perilaku.
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  Ruang Kerja Kelompok 3: 
  Rekomendasi dari Tinjauan Partisipatif Respons Semeru 

Tema ruang kerja kelompok adalah “Menanggapi dan mengadaptasi sistem tanggap darurat untuk 
mengatasi kesenjangan dan tantangan yang teridentifikasi.” 

 

 Lingkup Tinjauan Partisipatif

Tinjauan Partisipatif bertujuan untuk memfasilitasi refleksi dan memberikan umpan balik tentang 
hal-hal berikut:  

 Potret dan refleksi: gambaran umum dari keseluruhan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, 
kesenjangan dan bagaimana pemerintah merespons serta mengadaptasi sistem respons untuk 
mengatasi kesenjangan.

 Peran pemangku kepentingan (pentahelix) dan peran yang tumpang tindih; keterlibatan 
pemangku kepentingan dan efektivitas kontribusi mereka.

 Pembelajaran dan rekomendasi: mengidentifikasi pembelajaran dan rekomendasi untuk 
meningkatkan efektivitas kesiapsiagaan dan tanggap darurat, pemulihan dini, transisi darurat, 
serta rehabilitasi dan rekonstruksi. 

 
  Pembelajaran dari Tanggap Darurat  

 
1. Menyesuaikan keputusan darurat, struktur komando dan koordinasi berdasarkan informasi 

terbaru dan memastikan pendekatan yang lebih efektif serta efisien untuk proses tanggap 
darurat dan pemulihan.

2. Kesadaran dan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab penanggulangan bencana, 
khususnya di tingkat kabupaten merupakan faktor yang sangat penting untuk memastikan 
komunikasi dan koordinasi yang baik di antara pemangku kepentingan pemerintah pada tingkat 
pertama, dan dengan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam konteks yang lebih luas—
menciptakan ruang untuk pendekatan koordinasi klaster yang efektif untuk tanggap bencana.

3. Pembentukan Desk Relawan di tingkat kabupaten adalah langkah yang penting untuk memastikan 
respons dan pemulihan bencana yang transparan dan efektif. Operasi Desk Relawan dapat 
didukung oleh BPBD serta Forum PRB lokal, yang menunjukkan ruang untuk kolaborasi multi-
stakeholder. Desk Relawan juga dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang kapasitas 
non-pemerintah yang ada untuk penanggulangan bencana di daerah tersebut, yang dapat 
dimanfaatkan oleh pemerintah khususnya selama operasi tanggap darurat.

4. Pengelolaan data yang terkoordinasi dan terintegrasi merupakan faktor yang sangat penting 
untuk memastikan bahwa kebutuhan korban dan penyintas dapat terpenuhi, dan sumber daya 
tidak terbuang sia-sia. Format sederhana untuk pengumpulan dan pelaporan data kepada 
koordinator data sangatlah penting, terutama bagi aktor non-pemerintah, demi memastikan 
pengolahan, analisis, dan penggunaan data yang lebih terintegrasi untuk pembuatan dan 
perencanaan kebijakan.

5. Penyusunan dokumen R3P yang tepat waktu (dalam target 90 hari yang disepakati dengan 
BNPB) memastikan bahwa perencanaan pemulihan pascabencana tidak kehilangan momentum. 
Sementara itu, keterlibatan multi-stakeholder dalam penyusunan dokumen R3P dapat 
memastikan dukungan sektoral yang diperlukan untuk alokasi sumber daya kegiatan pemulihan. 
Kejelasan peran dan tanggung jawab antar-OPD/SKPD di awal proses, serta fasilitasi koordinasi 
oleh BPBD Jawa Timur dan BNPB, merupakan faktor penting dalam penyelesaian tepat waktu dari 
rencana tersebut. Bantuan teknis yang diberikan oleh SIAP SIAGA dalam prosesnya, termasuk 
klarifikasi peran dan tanggung jawab, juga mempengaruhi kecepatan penyelesaian dokumen.
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6. Masih terdapat kesenjangan dalam pengarusutamaan GEDSI dalam tanggap darurat, tetapi 
kesadaran akan kebutuhan kelompok rentan dan terpinggirkan telah menumbuhkan lebih 
banyak komitmen dari pemerintah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan mereka, termasuk 
penyebaran informasi dan partisipasi mereka dalam proses perencanaan yang berdampak 
langsung pada mereka, seperti sebagai tempat tinggal dan mata pencaharian. Namun, masih 
banyak yang harus dilakukan.  

 

  Isu yang Dibahas  
 

1.  Menurut Anda, bagaimana pelajaran ini dapat mempengaruhi peraturan nasional, 
misalnya Standar Pelayanan Minimal, penetapan Status Tanggap Darurat (SKTDB), 
pedoman  pengembangan DRA, Sistem Peringatan Dini, SOP, dll.

2. Menurut Anda, bagaimana hal ini dapat berfungsi sebagai alat pembelajaran/kesadaran bagi 
pemerintah daerah lainnya tentang pentingnya memahami peran dan tanggung jawab yang 
terkait dengan penanggulangan bencana?

3. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh pelajaran ini terhadap percepatan pengelolaan data 
bencana yang lebih terintegrasi atau terkoordinasi?

4. Menurut Anda, apa yang diperlukan untuk mempertahankan momentum menuju pendekatan 
yang lebih multi-stakeholder/pentahelix dalam penanggulangan bencana, khususnya selama 
tanggap darurat dan pemulihan?

5. Menurut Anda, bagaimana pelajaran ini dapat mempengaruhi Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten untuk secara kuat memasukkan isu/kebutuhan terkait Pasca Bencana ke dalam 
strategi kesiapsiagaan? 

 Pesan Utama dari Ruang Kerja Kelompok 3

1. Proses penanggulangan bencana harus bersifat termutakhir (up to date). Hal ini berarti 
bahwa peraturan, pedoman dan dokumen, seperti DRA, rencana kontinjensi dan rencana 
penanggulangan bencana di tingkat daerah harus diperbarui di tingkat nasional.

2. Fokus pada kesiapan dalam pengelolaan data. Memiliki data terkini tentang masyarakat, 
termasuk data terpilah kelompok rentan dan terpinggirkan, termasuk kemungkinan kebutuhan 
mereka selama keadaan darurat.

3. Perbarui struktur BPBD agar selaras dengan Mandat SPM, berdasarkan Permendagri No. 
46/2008.

4. Pengembangan kapasitas strategis untuk mendukung sistem manajemen bencana yang efektif 
dan pemberian layanan yang inklusif, termasuk pelatihan tentang Jitupasna, manajemen data 
dan informasi, dan perencanaan manajemen bencana multi-stakeholder yang inklusif.

5. Dukungan untuk koordinasi melalui sistem klaster dan manajemen dan koordinasi relawan.
6. Pengarusutamaan GEDSI mendapatkan momentum baik di tingkat nasional maupun daerah. 
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LAngkAH SeLAnjuTnyA

Tim SIAP SIAGA akan menggunakan rekomendasi dari proses manajemen pengetahuan dan pesan dari breakout 
room untuk mengidentifikasi ruang lingkup kegiatan yang paling tepat bagi Rencana Kerja Tahunan 2023, 
untuk didiskusikan dengan mitra pemerintah. Sedapat mungkin, rekomendasi akan memandu identifikasi 
dan pengembangan kegiatan, sementara umpan balik juga akan digunakan untuk mengidentifikasi mitra baru 
atau membangun hubungan kerja yang lebih kuat dengan mitra yang ada.

Draf Rencana Kerja Tahunan 2023 akan dibagikan dengan mitra selama Lokakarya Refleksi Mitra berikutnya 
pada November 2022. 
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LAmPIRAn 1: AgenDA LokAkARyA

Waktu Kegiatan Nara Sumber

8.15 – 8.30 (15’) Peserta Masuk ke Ruang Zoom Host dan Moderator – 
Hasrina Muliawan 

8.30 – 8.55 (25’) Pembukaan dan Kata Sambutan: 
1. Welcoming by Moderator
2. DFAT 
3. BNPB
4. MOHA

Hasrina Muliawan
Perwakilan dari DFAT
Perwakilan dari BNPB
Perwakilan dari Kemendagri
Perwakilan dari Bappenas 

8.55 – 9.15 (20’) Ikhtisar hasil SIAP SIAGA sampai saat ini
Capaian penting dari tiga proses dan hasil manajemen 
pengetahuan yang akan dibahas 

Lucy Dickinson / Denika 
Blacklock

9.15 – 9.20 (5’) Foto Bersama
Pengaturan Diskusi Kelompok  

Hasrina Muliawan

SESI DISKUSI KELOMPOK
9.20 – 10.45 (85’) Tema perkelompok:

Group 1: Pendekatan inklusif untuk kesehatan 
berbasis desa dan strategi ketahanan ekonomi: 

Moderator : 
Kanjeng Notonegoro / Agatia 
Tyawat Wenani

Penanggap: 
Deswanto Marbun  

Group 2: Pendekatan dan tantangan komunikasi 
untuk inisiatif perubahan perilakus

Moderator : 
Kamaruddin Rimba 

Penanggap: 
Ubaidillah – LPBI NU 
Arif Nurcholis – MDMC 

Group 3: Pembelajaran dan Rekomendasi Tanggap 
Darurat Gunung Semeru

Moderator : 
M Mambaus Su’ud

Responders: 
Ancilla Bere – East Java 
Sofyan Safriza – National 
Program 

10:45 – 11:00 Istirahat/Kembali ke ruang Plenary Hasrina 
11:00 – 11:50 (50’) Diskusi Plenary difasilitasi Moderator 

 10 menit presentasi dari tiap  grup.
Tanya Jawab 

Hasrina & Note Taker 

11:50 – 12:00 Penutupan oleh SIAP SIAGA Team Leader Lucy Dickinson / Hasrina 
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LAmPIRAn 2: PeSeRTA LokAkARyA

Nama L/P Institusi atau Organisasi

Abdul Mustar L LPBI NU Lombok Barat
Adeodatus Carmelo Daniel L Konsorsium Swara Parangpuan Sulut,UDN & PIAR
Afifah Qurrota Ayun P BAPPEDA Kab. Banyywangi
Agatia Wenan Tyawati P SIAP SIAGA/Palladium
Agus Hery Purnomo L BPBD Kab. Lombok Utara
Agus Wibowo L BNPB
Ahmad Hendra Purwanto L MDMC
Ahmad Shodiqurrosyad L Ademos
Ambrosius Kodo L BPBD Provinsi NTT
Amsa Nadzifah P MDMC
Ancilla Bere P SIAP SIAGA/Palladium
Anestia Meunitry Nesimnasi P DP3A Provinsi NTT
Anggraeni Puspitasari P SIAP SIAGA/Palladium
Anggun Gunadi Priyo Sudarmo L Association of Resiliency Movement
Anita Gracia P SIAP SIAGA/Palladium
Antonius Hani L BPBD Manggarai Barat
Ari Syahtiri L  
Arif Nur Kholis L MDMC
Badruz L PPKM CBA LPBI NU Sidoarjo
Barori Budi Aji L MDMC
Betty Oktaviana P Yayasan Kerti Praja
Budiman widyanarko L Suar indonesia
Caroline Md. Ch.Wairo P Bappelitbangda Provinsi NTT
Cindy Charisma S P LLDIKTI Wilayah VII
Damaris J.M.Tnunay P Swara Parangpuan 
Dayat L BPBD NTB
Deborah Tobing P Swara Parangpuan
Della Ema Nurdiana P BPBD Bali
Deni Karanggulimu L Yayasan Koordinasi Pengkajian & Pengelolaan Sumber Daya Alam
Deni Mariana Misa P YABIKU NTT
Denika Blacklock P SIAP SIAGA/Palladium
Desderdea Kanni P APDis NTT 
Deswanto Marbun L SIAP SIAGA/Palladium
Dewi Susanti P Yayasan Kerti Praja
Dewi Utari P UPKM/CD Bethesda YAKKUM
Diah Lenggogeni P Bappenas/Direktorat Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan 

Bencana
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Diannitta Agustinawati P BPBD Kab. Pacitan
Dinar Saurmauli Lubis P Yayasan Kerti Praja
Diyah Perwitosari P SIAP SIAGA/Palladium
DRG Maria Silalahi P Dinas Pemberdayaan Perempua dan Perlingungan Anak, Provinsi 

NTT
Dwi Jatmiko L SIAP SIAGA/Palladium
Elfrid Veisel Saneh L FPRB Kab Kupang NTT
Elsje W.A. Sjioen P BPBD KOTA KUPANG
Erwin Andriatmoko L BPBD KABUPATEN PACITAN
Estu Widyawati P SIAP SIAGA/Palladium
Fahrul Rozi L MDMC/Project Sahabat
Fajriah Kamilah P BNPB
Fathony L LPBI NU Gresik
Fauzi P Diskominfo Mabar
Feliks Batara L  
Gita Yulianti P BNPB
Hairul Anwar L KONSEPSI NTB
Harris Oematan L CIS Timor
Hasrina Muliawan P SIAP SIAGA/Palladium
Hendra L MMC
Hendri Guswanto L SIAP SIAGA
Hengky Malelak L Bagian Pemerintahan
Heyn Peter Ahab L BPBD Provinsi NTT
hidayaturrohman L BPBD Provinsi NTB
I Gusti Agung Ayu Sugita Sari P BPBD Bali
Ida Bagus Putu Wahyu Permana L Yayasan IDEP Selaras Alam
Ida Ketut Arimbawa L BPBD Kabupaten Karangasem
Ihdiny L Bappeda Java Timor
Ikang Fawzinilhak L Dinas Kominfo
Ikhyaul Ihsan L SIAP SIAGA/Palladium
Ilham Ardiansyah L BPBD Provinsi NTB
Ir. I Wayan Netra,M.M.A  L BPBD Kabupaten Badung
Irene Bouwmeester P SIAP SIAGA/Palladium
Jane Manoppo P Konsorsium Swara Parangpuan Sulut, UDN & PIAR
Janggam Adhityawarma L SIAP SIAGA/Palladium
Jeneva Malelak P BPBD Kota Kupang
Jes Nalle P BPDB Kab Rote Ndao
Johannes Marianus L BPBD Provinsi NTT
Johny Willem Z Boimau L BPBD Kota Kupang
Juhardi D. Selan L Bagian Pemerintahan Setda, Kab Kupang
Kamaruddin Rimba L SIAP SIAGA/Palladium
Kanjeng Notonegoro L SIAP SIAGA/Palladium
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Katarina Aprianti Hangge P BPBD Kab. Rote Ndao
Kristanto Sinandang L SIAP SIAGA/Palladium
Kristian Nggelan L SIAP SIAGA/Palladium
Lucy Dickinson P SIAP SIAGA/Palladium
M Wahib L LPBI NU
M. Ali Yusuf L LPBI NU
Maghfur L LPBI NU Lamongan 
Margareta Andrea P BNPB
Mart Widarto L Mahoni Cakra Saujana
Martha Hebi P SIAP SIAGA/Palladium
Melissa Laik P SIAP SIAGA/Palladium
Melo L Konsorsium Swara Parangpuan Sulut,UDN & PIAR
Mercya Soesanto P SIAP SIAGA/Palladium
Mira Agustina P SIAP SIAGA/Palladium
Moh Taqiuddin L MDMC
Mohammad Kundori L Ademos dan Konsorsium PDTC
Muhammad Syathiri L SIAP SIAGA/Palladium
Mun Djenaan P Konsorsium Swara Parangpuan Sulut,UDN & PIAR
Naibul Umam Eko Sakti L MDMC
Ni Luh Made Vissca Anggraini P BPBD Provinsi Bali
Nia Fitrica P SIAP SIAGA/Palladium
Nick Goodwin L BIT
Nida P LPBI NU Kediri
Nidah Saidah P SIAP SIAGA/Palladium
Niko Prsetyo Dwi Cahyono L MDMC
Norman Riwu Kaho L  
Nuha P Islamic Relief Indonesia
Nur Muchamad Sholichuddin L LPBI NU
Nyoman Hartini P Aliansi PTB Bali Hartini
Oman Somantri L BPBD Provinsi NTB
Pantoro Tri Kuswardono L Yayasan Pikul
Prasetia Kristian Lumbantoruan L SIAP SIAGA/Palladium
Priska Saragih P BHOKs/BNPB
Putu Agus Wiguna Usadhi L BPBD Provinsi Bali
Putu Wahyu L IDEP
R Muhammad Amin Sunarhadi L MDMC
Rachmad Setyawan L  
Rafael Dael L PMPB NTT
Rahmat Sabani L FPRB NTB
Rahmi Suryaningrum P BNPB
Rahmidiarti P  
Ria Camelina P Australian Embassy
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Richard Peter Leonard Pelt L BPBD Provinsi NTT
Rifat L BPBD Provnisi NTB
Rifqi L  
Rikco Ahmadi Umar L BPBD Kota Kupang
Risa Yudhiana P SIAP SIAGA/Palladium
Roma Hidayat L ADBMI
Safriza Sofyan L SIAP SIAGA/Palladium
Saprudin L BPBD LOMBOK TENGAH
Selvister Ndaparoka L SIAP SIAGA/Palladium
Septiyan Firmansyah L  
Sholeh L  
Silvia Fanggidae P SIAP SIAGA/Palladium
Simon Sadi L  
Sintus da Costa L SIAP SIAGA/Palladium
Sri sukarni P HWDI NTB
Sukendri Siswanto L UPKM/CD Bethesda YAKKUM
Supriono L LPBI NU Buleleng
Surya Rahman Muhammad L Humanitarian Forum Indonesia 
Suryadi L DP3AP3KB NTB
Suryani Eka Wijaya P Bappeda Provinsi NTB
Taufiq Yuana L Bappedalitbang Kab. Pacitan
Titok Hariyanto L Alterasi Indonesia - Konsorsium Ademos
Tri Budiono L SIAP SIAGA/Palladium
Ubaidillah L LPBI NU
Udrekh L BNPB
Umam L MDMC
Valentinus Irawan L SIAP SIAGA/Palladium
Veronica Adriana Johannis P BPBD Provinsi NTT
Videlia gabriela moruk P BPBD Provinsi NTT
Wahyu Heniwati P MDMC
Wahyu Septiana P Bappeda Provinsi Jawa Timur
Widia W. Sipayung P Bappelitbangda Provinsi NTT
Yani P Tata Pemerintahan Kota Kupang
Yani Nunuhitu P Garamin NtT
Yasindha P BPBD Sampang
Yayah Ruchyati P LPBI NU
Yessica P BNPB 
Yori Alief D L  
Yosephin Dian Sarimastuti P  
Yudhistira irawan L Diskominfo Jatim
Yusniar Nurdin P SIAP SIAGA/Palladium
Yusta Roli Ramat P BPBD Provinsi NTT
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Yustina Dama Dia P SOPAN SOPAN
Zulfakar L Palang Merah Indonesia Prov. NTB
Zulfikar L BPBD Kab Manggarai Barat
Zulfikar Muhammad L MDMC



Siap.siaga@thepalladiumgroup.com  |  www.siapsiaga.or.id


