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Rekan pendidik yang terhormat,
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca Panduan ini. Ini menunjukkan bahwa Anda
peduli dengan keselamatan siswa dan sekolah Anda.
Anda sedang melihat satu bagian dari ringkasan tiga-buku yang bertujuan untuk memperkenalkan
konsep, latihan, dan praktik baik tentang kesiapsiagaan dan tanggap terhadap bencana kepada
guru, siswa, dan orang tua. Ide dasarnya adalah bahwa kesiapsiagaan bencana dan
pembangunan ketahanan yang komprehensif hanya dapat terjadi jika seluruh komunitas (sekolah),
mulai dengan siswa, orang tua dan guru, dilibatkan dan akan sangat berhasil jika siswa didorong
untuk secara aktif memimpin beberapa aktivitas.
Panduan Siswa (untuk siswa berusia 11-18) sebagian dirancang sebagai komik dan menceritakan
kisah 'Resilience Girl' (RG). RG terkena tsunami, yang menyebabkan dia kehilangan salah satu
kakinya. Pengalamannya mendorongnya untuk belajar sebanyak mungkin tentang risiko bencana,
kesiapsiagaan dan ketahanan. Ingin berbagi apa yang telah dia pelajari dengan teman-teman di
sekolah barunya, RG menyampaikan presentasi - ‘Cerdaslah dalam mengambil risiko, bersiaplah,
tangguhlah.’ Panduan Siswa terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama mengikuti presentasi RG
tentang konsep dasar terkait bencana. Bagian dua membahas efek psikososial dari bencana.
Terakhir, bagian ketiga memaparkan berbagai kegiatan pengurangan risiko bencana (PRB) untuk
dilakukan siswa di kelas, di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Pada akhir dari Panduan Siswa
terdapat daftar periksa tentang pengetahuan dan keterampilan bencana yang memungkinkan
siswa untuk menilai pertumbuhan pribadi mereka dalam menjadi 'Gadis Ketahanan' atau 'Anak
Laki-Laki Kesiapsiagaan'.
Panduan Orang tua menawarkan ide tentang langkah-langkah kesiapsiagaan keluarga dan
tentang bagaimana orang tua dapat terlibat dengan sekolah anak mereka dan komunitas mereka
untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Panduan ini juga membahas
kesejahteraan psikososial anak-anak dan menguraikan beberapa latihan yang dapat dilakukan
orang tua untuk membantu pemulihan psikososial anak mereka setelah bencana. Panduan Guru
dan Panduan Orang Tua ini dirancang untuk mendukung aktivitas yang diperkenalkan dalam
Panduan Siswa.
Panduan Guru ini disusun sekitar empat langkah untuk menjadi pendidik PRB. Bagian pertama
menggarisbawahi mengapa Anda dan sekolah Anda harus mengikuti pembelajaran PRB dan
menguraikan konsep dasar agar dapat memfasilitasi pembelajaran PRB secara efektif. Bagian
kedua memberi Anda gagasan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran PRB di kelas Anda
sendiri, dengan kolega Anda, dengan orang tua dan anggota masyarakat, serta melalui kegiatan
ko- dan ekstrakurikuler. Bagian ketiga menjelaskan tentang bagaimana Anda dapat membuat
sekolah Anda menjadi tempat yang lebih aman. Terakhir, bagian keempat berfokus pada
bagaimana Anda dapat mendukung pemulihan psikososial siswa Anda setelah bencana. Di akhir
Panduan ini, Anda akan menemukan sumber daya dan daftar periksa yang dapat mendukung
peran Anda sebagai pendidik PRB dan membantu Anda mengatasi tantangan dalam memfasilitasi
pembelajaran PRB.
Meskipun pendidikan PRB mendorong guru untuk berperan aktif, kabar baiknya adalah Anda
dapat dengan mudah menjadi pendidik PRB. Pembelajaran PRB dapat dilakukan melalui mata
pelajaran apapun dan dengan cara yang menarik.
Selamat bergabung!
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Anda Bisa Menjadi Pendidik PRB!
Ingat impian Anda menjadi juara
atau pahlawan super? Anda
dapat menyelamatkan nyawa
dengan melibatkan siswa Anda
dalam
pembelajaran
Pengurangan Risiko Bencana
(PRB).
Masyarakat
di seluruh dunia
telah mengajari kita bahwa
memiliki
pengetahuan,
keterampilan, dan sikap yang
tepat untuk selalu siap siaga,
cepat tanggap, dan pulih dari
bencana dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati. Hampir tidak ada peran yang
lebih bermanfaat sebagai guru selain bekerja dengan baik dengan siswa Anda ketika
bencana melanda dan membuat sekolah Anda menjadi tempat yang lebih aman.
Sebagai Juara yang Cerdas Risiko, Guru Super Kesiapsiagaan, dan Pendidik Ketahanan
yang Bijaksana, Anda dapat membuat banyak perbedaan dalam kehidupan siswa Anda.
Berperan seperti itu cukup mudah dan memberikan manfaat bagi pengajaran dan bahkan
keluarga Anda sendiri.
❏ Anda tidak perlu menjadi spesialis PRB untuk mengajarkannya. Pembelajaran
PRB bisa terjadi di semua mata pelajaran.
❏ Memfasilitasi pembelajaran PRB tidak mengharuskan Anda kembali ke universitas
atau menghabiskan waktu tengah malam dengan studi. Hal ini hanya akan
membutuhkan beberapa persiapan dan Anda harus mengenal beberapa konsep
dan fakta utama. Selain itu, Anda harus selalu siap siaga setiap waktu.
❏ Posisikan diri Anda sebagai fasilitator, biarkan siswa memimpin dan melakukan
banyak kegiatan PRB.
❏ Penggunaan berbagai metode pembelajaran membuat kelas lebih menyenangkan
dan menarik bagi semua orang yang terlibat.
❏ PRB sangat cocok sebagai kegiatan ko- dan ekstra-kurikuler yang melibatkan
kolega, orang tua dan anggota masyarakat.
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❏ Dalam prosesnya, Anda akan belajar banyak tentang PRB, bahkan menjadi ahli
PRB bagi seluruh komunitas Anda hingga Anda dan keluarga lebih aman dari
bencana.
Panduan ini menjelaskan empat langkah mudah untuk menjadi salah satu atau semua
model peran di atas:
1. Mengetahui dasar-dasarnya
2. Memfasilitasi pembelajaran PRB
3. Menjadikan sekolah Anda tempat yang aman
4. Membantu siswa setelah terjadi bencana
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Langkah 1: Mengetahui Dasarnya
Langkah pertama untuk menjadi Juara
yang Cerdas Risiko, Guru Super yang
Siap Siaga, dan Pendidik Ketahanan
yang Bijaksana adalah memahami
dasar-dasar tentang bencana dan
pembelajaran PRB.
Bagian ini dimulai dengan diskusi
tentang pentingnya mempelajari PRB di
sekolah, dan mengapa Anda harus
mengedepankan pembelajaran PRB di
atas tanggung jawab Anda sebagai guru
mata pelajaran dengan jadwal yang
sudah penuh. Kemudian dilanjutkan
dengan pengenalan konsep risiko
bencana, dan terakhir bagian tentang
peran gender dan disabilitas dalam bencana.

KENAPA BELAJAR PRB DI SEKOLAH
Tidak diragukan lagi bahwa mengajar adalah pekerjaan yang sangat mulia. Namun, hal
itu datang dengan tanggung jawab yang besar dan tentu saja sepertinya semua orang
berharap banyak dari para guru. Sebagai seorang guru, kemungkinan besar, ada banyak
topik dan masalah di luar mata pelajaran Anda tetapi dekat di hati Anda yang ingin Anda
perkenalkan kepada siswa Anda. Mengapa salah satu dari masalah ini menjadi masalah
PRB?
Alasan terpenting adalah dengan mempersenjatai siswa Anda dengan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap PRB yang tepat, Anda dapat menyelamatkan nyawa siswa Anda
dari bencana. Dengan semakin seringnya bencana dan anak-anak menjadi salah satu
yang paling rentan terhadap bencana, keputusan Anda untuk mempelajari PRB
merupakan kontribusi besar bagi kemanusiaan. Fakta dan contoh berikut menjelaskan
semuanya.

Meningkatnya risiko bencana secara global dalam beberapa dekade
terakhir1
❏ Jumlah bencana global telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 1980-an;
1 UNESCO and UNICEF. 2014. Towards a Learning Culture on Safety and Resilience: Technical Guidance for Integrating DRR into the School Curriculum.
Geneva, UNICEF.

8

❏ Rata-rata tahunan 232 juta orang di seluruh dunia terkena dampak bencana
antara tahun 2001 dan 2010;
❏ Lebih dari 680.000 orang tewas dalam gempa bumi antara tahun 2000 dan 2010,
terutama karena konstruksi bangunan yang buruk;
❏ Setiap tahun, rata-rata 102 juta orang di seluruh dunia terkena dampak banjir, 37
juta orang terkena topan, badai dan angin topan, dan hampir 366.000 orang oleh
tanah longsor;
❏ Banyak dari populasi dunia yang tinggal di daerah aliran sungai yang rawan
banjir, di garis pantai yang terbuka dan di kota-kota yang terletak di daerah
dengan aktivitas seismik tinggi;
❏ Perubahan iklim meningkatkan risiko curah hujan yang tinggi, yang selanjutnya
dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Hal ini juga dapat menyebabkan
topan yang lebih kuat, dan di banyak daerah cenderung menyebabkan lebih
banyak gelombang panas dan kekeringan. Kenaikan permukaan laut mengancam
wilayah pesisir dataran rendah di seluruh dunia.

Anak-anak sangat terpengaruh oleh bencana2
❏ Anak-anak sangat rentan terhadap bencana, dan sekolah seringkali tidak dapat
menjaga mereka agar tetap aman.
❏ Lebih dari 50 persen dari mereka yang terkena bencana di seluruh dunia adalah
anak-anak.
❏ Bencana alam adalah salah satu faktor kunci yang menghambat sekitar 57 juta
anak sekolah untuk pergi ke sekolah. Secara khusus, mereka yang mengungsi
dari rumah mereka sering merasa sulit untuk kembali ke sekolah tepat waktu.
❏ Misalnya, gempa bumi tahun
2008 di Sichuan, Cina, menyebabkan
kerusakan struktural yang parah pada
lebih dari 6.500 gedung sekolah dan
merenggut nyawa 10.000 anak.
Gempa bumi tahun 2010 di Haiti
menyebabkan kematian lebih dari
4.000 anak dan 7.000 guru di gedung
sekolah. Banjir tahun 2010 di Pakistan
mempengaruhi 1,8 juta anak dan lebih
dari 8.600 sekolah rusak total atau
sebagian.
Reruntuhan sekolah menengah di Ying Xiu Township
setelah gempa bumi 2008 di Sichuan, Cina. © Foto
PBB/Evan Schneider.

2 UNESCO and UNICEF. 2014. Towards a Learning Culture on Safety and Resilience: Technical Guidance for Integrating DRR into the School Curriculum.
Geneva, UNICEF.
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Guru bisa menyelamatkan nyawa
Anak-anak menghabiskan banyak waktu di sekolah. Bagaimana jika bencana terjadi saat
Anda dan siswa Anda berada di kelas? Kemungkinan besar, siswa Anda akan berpaling
kepada Anda, orang dewasa yang mereka percayai dan anggap berpengetahuan luas.
Mereka akan mengharapkan Anda menjadi bagian dari segala sesuatu yang terjadi pada
mereka, dan menunggu Anda untuk memberi tahu apa yang harus dilakukan, membantu
menyelamatkan, menghibur, menjelaskan tentang apa yang terjadi, membantu
menyatukan kembali mereka dengan keluarga, dan sebagainya. Bahkan jika Anda
secara pribadi tahu apa yang harus dilakukan saat menghadapi bencana, apalagi untuk
menyelamatkan seluruh kelas - terutama karena semuanya terjadi begitu cepat, artinya
keputusan dan tindakan harus dibuat dalam hitungan detik.
Seperti yang Anda lihat dari 'Keajaiban Kamaishi' yang ada di kotak teks pertama, siswa
yang mempelajari PRB mampu merespons bencana dengan bijak dan cepat. Ini
membuat pekerjaan Anda, sebagai guru dan orang dewasa berpengetahuan yang
mereka percayai, jauh lebih mudah.

Upaya para guru kemungkinan besar menyelamatkan nyawa lebih dari 3.000 siswa di
Kamaishi, Jepang, ketika dilanda tsunami besar pada tahun 2011. Segera setelah gempa
berkekuatan 9,0 skala Richter melanda, siswa SMP Kamaishi Timur lari dari sekolah ke dataran
tinggi. Respon cepat mereka mendorong anak-anak dan guru SD Unosumai untuk
mengikutinya, dan akibatnya menarik banyak warga sekitar.
Saat mereka terus berlari, siswa yang lebih tua mendukung anak-anak yang lebih kecil, dan
bersama-sama mereka mencapai lokasi yang aman, sementara di belakang mereka
mega-tsunami menelan sekolah dan kota mereka. Lebih dari 1.000 nyawa di kota hilang akibat
bencana tersebut, tetapi hanya lima di antaranya adalah anak-anak usia sekolah, dan mereka
tidak bersekolah saat gempa melanda.
Sekolah-sekolah itu dipersiapkan dengan baik karena spesialis risiko banjir yang
mengkhawatirkan tingkat kesiapsiagaan di wilayah tersebut, mengingat kemungkinan terjadinya
bencana besar secara historis. Spesialis tersebut bekerja bahu membahu dengan para guru
mempersiapkan para siswa menghadapi bencana seperti itu. Bersama-sama, mereka membuat
berbagai rencana kelas dan kegiatan untuk anak-anak belajar tentang tsunami dan pentingnya
evakuasi. Salah satu langkah penting adalah mengajari siswa untuk bertanggung jawab dalam
evakuasi dan menjadi yang pertama melakukan evakuasi. Yang lainnya akan mengikuti. Pada
akhirnya, evakuasi sekolah menyelamatkan nyawa banyak orang yang mengikuti contoh
mereka
menuju
keselamatan.
(Baca
keseluruhan
cerita
di
(http://mnj.gov-online.go.jp/kamaishi.html)
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KONSEP DAN TERMINOLOGI PRB
Salah satu hal pertama yang Anda perlukan agar dapat memfasilitasi PRB secara efektif
di kelas adalah pemahaman yang baik tentang konsep dasar dan terminologi PRB. 3 Hal
ini bisa dilakukan dengan mempelajari rumus yang sangat sederhana ini:
Risiko
bencana
merupakan kombinasi
dari interaksi bahaya
alam, kerentanan dan
kapasitas.
Misalkan bahayanya adalah gempa bumi 7,0 yang melanda kota besar. Betapa buruknya
kota ini dipengaruhi oleh gempa bumi dan tergantung pada kerentanan infrastruktur kota
dan penduduknya. Apakah rumah dan sekolah kokoh? Apakah rumah sakit masih bisa
dijangkau dan beroperasi saat gempa melanda? Di sini, efek dari bencana ini sebagian
dikurangi oleh kapasitas kota. Aturan bangunan yang ketat, misalnya, dapat menjamin
bahwa rumah dan sekolah dibangun dengan aman dari gempa. Penduduk yang tahu apa
yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi akan lebih baik daripada penduduk yang
tidak terlatih.
Rumus ini, tentu saja, hanya memberi kita gambaran perkiraan risiko bencana yang
dihadapi suatu daerah pada waktu tertentu. Tetapi mengetahui tentang risiko (ilmu
pengetahuan modern yang semakin baik dalam menghitung) memungkinkan kita untuk
memutuskan seberapa besar risiko yang dapat diharapkan oleh komunitas atau
masyarakat kita, yang pada gilirannya memungkinkan kita untuk membuat keputusan
penting tentang di mana dan bagaimana menginvestasikan sumber daya PRB yang
terbatas. Risiko dapat dikurangi dengan membatasi paparan bahaya, dengan
mengurangi kerentanan, atau dengan membangun kapasitas. Rumus tersebut juga
dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada bencana 'alam' yang nyata.
Sekalipun bahayanya alami, apakah itu menjadi bencana atau tidak (gangguan serius
terhadap fungsi komunitas atau masyarakat kita, sejauh itu, bahkan dengan semua
sumber daya yang kita miliki, kita tidak dapat mengatasinya) sangat bergantung pada
aspek manusia - tentang bagaimana masyarakat dibangun dan dipersiapkan.
Pengurangan Risiko Bencana adalah konsep dan praktik pengurangan risiko bencana
dengan cara:
❏ Mempelajari penyebab bencana secara sistematis;
❏ Mengurangi paparan bahaya;
❏ Mengurangi kerentanan orang dan properti; dan
❏ Meningkatkan kesiapan orang dan komunitas untuk menghadapi bahaya.
PRB bertujuan untuk memperkuat ketahanan orang, komunitas, dan masyarakat.
3 Semua definisi pada bagian ini berdasarkan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). 2009.
http://www.unisdr.org/we/inform/terminology
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Bahaya merupakan fenomena yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada manusia dan
mata pencahariannya. Bahaya bisa terjadi dari alam (gempa bumi, badai, banjir, tanah longsor,
kekeringan, tsunami, gunung berapi) atau buatan manusia (kecelakaan industri, konflik
kekerasan, dll.). PRB terutama berhubungan dengan bahaya alam; namun, Anda dapat
mempertimbangkan untuk memasukkan diskusi tentang bahaya buatan manusia ke dalam
pengajaran PRB Anda. Bahaya hanya menjadi bencana jika mempengaruhi manusia
(misalnya, angin topan yang menghantam pulau yang tidak berpenghuni bukanlah bencana).
Bagaimana bencana mempengaruhi manusia sebagian besar bergantung pada dua elemen
lain dalam rumus di atas - kerentanan dan kapasitas.
Kerentanan adalah karakteristik dan keadaan komunitas, sistem atau aset yang membuatnya
rentan terhadap efek bahaya yang merusak. Banyak aspek kerentanan yang ditimbulkan dari
berbagai faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Contohnya seperti desain dan konstruksi
bangunan yang buruk, perlindungan aset yang tidak memadai, kurangnya informasi dan
kesadaran publik, terbatasnya pengakuan resmi akan risiko dan tindakan kesiapsiagaan, dan
mengabaikan pengelolaan lingkungan yang bijaksana. Dari waktu ke waktu kerentanan sangat
bervariasi dalam komunitas, hal ini terkait erat dengan status sosial ekonomi, usia, jenis
kelamin, kesehatan dan disabilitas.
Kapasitas berarti gabungan dari semua kekuatan, ciri dan sumber daya yang tersedia dalam
suatu komunitas, masyarakat atau organisasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan
yang disepakati. Kapasitas dapat mencakup infrastruktur dan sarana fisik, institusi, kemampuan
dan pengetahuan masyarakat dalam mengatasi bahaya, keterampilan dan ciri lainnya seperti
hubungan sosial, kepemimpinan dan manajemen.
Ketahanan berarti kemampuan orang, komunitas, dan masyarakat untuk menahan, menyerap,
mengakomodasi, dan pulih dari efek bahaya secara tepat waktu dan efisien.

PIKIRKANLAH!
Inti dari pembelajaran PRB adalah pertanyaan-pertanyaan terkait rumus risiko. Luangkan
waktu sejenak untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jangan khawatir jika
Anda tidak bisa langsung mendapatkan semua jawabannya. Aktivitas di ketiga Panduan akan
membantu Anda menemukan jawabannya. Ingat saja pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
❏ Apa bahaya utama yang dihadapi komunitas atau masyarakat Anda?
❏ Bencana apa yang harus dihadapi komunitas atau masyarakat Anda?
❏ Apa dampak sosial, ekonomi dan politik dari bencana tersebut?
❏ Apa kerentanan utama dari komunitas masyarakat Anda?
❏ Kelompok dan orang mana yang mungkin sangat rentan - apa yang menjadikan
mereka rentan dan apa sumber kerentanan mereka?
❏ Kapasitas, keahlian dan sumber daya apa yang Anda miliki untuk membantu
meminimalkan risiko bencana?
❏ Kapasitas, keahlian dan sumber daya apa yang dapat Anda temukan dalam
komunitas/masyarakat Anda yang dapat membantu meminimalkan risiko bencana?
❏ Bagaimana Anda dapat menggunakan kapasitas, keahlian dan sumber daya tersebut
untuk mengajarkan PRB?

12

GENDER DAN BENCANA
Seperti yang sudah dibahas di atas, cara kita membangun dan mengatur masyarakat kita
akan membentuk kerentanan dan kapasitas. Siapa yang kami sertakan, siapa yang
dikecualikan, siapa yang diberdayakan dan siapa yang tidak berdaya akan menentukan
kerentanan dan kapasitas dari masyarakat kami.
Gender adalah salah satu aspek paling kritis yang dapat menempatkan seseorang atau
sekelompok orang pada posisi rentan selama terjadi bencana. Berikut beberapa fakta:
❏ Penelitian tentang bencana di 141 negara menemukan bahwa, dalam hal
kematian, perbedaan gender terkait langsung dengan hak-hak ekonomi dan sosial
perempuan: dalam masyarakat di mana perempuan dan laki-laki menikmati hak
yang sama, bencana menyebabkan jumlah kematian yang sama pada kedua jenis
kelamin. 44Penelitian juga
menegaskan
bahwa
perbedaan tersebut adalah
hasil dari ketidaksetaraan
yang ada. Misalnya, anak
laki-laki diberi perlakuan
istimewa
selama
upaya
penyelamatan dan, setelah
bencana, perempuan dan
anak
perempuan
lebih
menderita
karena
kekurangan makanan dan
sumber daya ekonomi.
Anak-anak di Yogyakarta,Indonesia, sedang melukis meja selama pembersihan komunitas
setelah banjir lahar. © Komunitas Cemara.

❏ Di Sri Lanka, lebih mudah bagi pria untuk bertahan hidup selama tsunami karena
berenang dan memanjat pohon hanya diajarkan kepada anak laki-laki saja.
❏ Setelah bencana, perempuan lebih mungkin menjadi korban kekerasan dalam
rumah tangga dan seksual; mereka bahkan menghindari menggunakan tempat
penampungan karena takut dilecehkan secara seksual.

4 Neumayer and Plümper. 2007. The gendered nature of natural disasters: the impact of catastrophic events on the gender gap in life expectancy, 1981–2002.
Annals of the Association of American Geographers, 97 (3). pp. 551–566. http://eprints.lse.ac.uk/3040/
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❏ Dalam beberapa kasus, perbedaan gender juga meningkatkan angka kematian
laki-laki dalam situasi bencana. Banyak pria dihadapkan pada situasi berisiko dan
bahkan mati karena mereka percaya bahwa masyarakat mengharapkan mereka
untuk mengambil tindakan penyelamatan yang heroik dan karena mereka secara
fisik lebih kuat, mereka tidak perlu melakukan tindakan pencegahan keamanan.
Sebagai contoh, banyak kematian yang terjadi di antara pria ketika badai Mitch
melanda Amerika Tengah, bukan hanya karena pria terlibat dalam kegiatan di
udara terbuka, tetapi karena mereka tidak melakukan tindakan pencegahan saat
menghadapi risiko.
Di
seluruh
dunia,
wanita
memainkan peran penting di semua
tahapan manajemen risiko bencana
dan iklim; mereka sering berada di
garis depan sebagai penanggap
dan membawa sumber daya yang
berharga untuk mengurangi dan
memulihkan
risiko
bencana.
Namun, peran penting atau peran
potensialnya
seringkali
tidak
dikenali atau didengar.

DISABILITAS DAN BENCANA
Lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia hidup dengan disabilitas. Jumlah mereka hanya
sekitar 15 persen dari seluruh umat manusia.5 Namun, disabilitas yang 15 persen itu,
yang mungkin lebih rentan terhadap efek negatif bencana, sering dilupakan dan jarang
diajak berkonsultasi ketika membahas masalah kesiapsiagaan bencana. Survei terbaru
terhadap penyandang disabilitas oleh PBB menunjukkan bahwa hanya 20 persen yang
dapat segera mengungsi tanpa kesulitan jika terjadi bencana mendadak; sisanya hanya
bisa melakukannya dengan tingkat kesulitan tertentu dan 6 persen tidak akan bisa
melakukannya sama sekali.6
5

World Health Organization. 2013. Disability and Health. Fact Sheet N°352.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/
6
UNISDR. Survei global PBB menjelaskan mengapa begitu banyak orang yang hidup dengan disabilitas meninggal dalam
bencana. 13 Oktober 2013. http://www.unisdr.org/archive/35032
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Meskipun setiap anak, dengan atau tanpa
disabilitas, memiliki hak atas pendidikan,
di banyak negara, anak-anak penyandang
disabilitas tidak bersekolah dan terkadang
bahkan 'disembunyikan' oleh keluarga
mereka. Hal ini mempersulit untuk
melibatkan mereka dalam perencanaan
bencana.
Bahkan
mereka
yang
bersekolah seringkali tidak dilibatkan
dalam perencanaan PRB.
Siswa penyandang disabilitas harus
diikutsertakan dalam semua pembelajaran
PRB dan kegiatan keselamatan sekolah,
tidak hanya untuk membantu mengurangi
kerentanan mereka, tetapi juga untuk
memanfaatkan kapasitas mereka. Mereka
dapat memberikan perspektif dan sudut
pandang penting tentang bagaimana
Seorang gadis muda di Port-au-Prince, Haiti,
belajar
berjalan dengan bantuan kaki palsu. © Foto PBB/
Sophia Paris

perencanaan dan kesiapan dapat menjadi inklusif untuk semua orang. Kami membahas
ini secara lebih rinci pada Langkah 3 (hlm. 32-33).
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Langkah 2: Memfasilitasi Pembelajaran PRB
“Mengajar bukan hanya sekadar menyebarkan pengetahuan, tetapi perubahan yang menginspirasi.
Belajar bukan hanya sekedar menyerap fakta, tetapi memperoleh pemahaman. " (William Arthur
Ward, Penulis Amerika)

Kutipan di atas benar terutama
ketika tiba saat pengajaran dan
pembelajaran tentang PRB. Ketika
Anda memfasilitasi pembelajaran
PRB, Anda melakukan lebih dari
sekadar
menyampaikan
pengetahuan:
tetapi
juga
mengembangkan keterampilan dan
sikap yang dibutuhkan siswa agar
tetap aman dari bencana. Seperti
yang akan ditunjukkan pada bagian
ini, pembelajaran PRB dapat
diintegrasikan ke dalam hampir
semua mata pelajaran.
Bagian
ini
dirancang
untuk
memberikan beberapa ide dan
bantuan agar Anda berhasil melakukan pembelajaran PRB dalam situasi yang berbeda.
Dimulai dengan gambaran umum bidang pendidikan PRB, catatan hasil pembelajaran
PRB dan pendekatan fasilitasi. Kemudian, ide tentang bagaimana Anda dapat
memfasilitasi pembelajaran PRB di kelas Anda sendiri. Lalu dilanjutkan dengan diskusi
tentang bagaimana Anda dan kolega dapat bekerja sama untuk memperkuat
pembelajaran PRB, serta bagaimana melibatkan orang tua dan anggota masyarakat
dalam kegiatan tersebut. Bagian ini diakhiri dengan beberapa ide untuk kegiatan ko- dan
ekstra-kurikuler terkait PRB.

PENDIDIKAN PRB - IKHTISAR
Salah satu cara paling umum yang digunakan sekolah untuk memperkenalkan siswa
pada bencana adalah dengan mengajarkan dinamika bahaya. Di kelas sains, siswa
diajarkan tentang letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, siklon,
banjir dan kekeringan: bagaimana, kapan dan di mana bahaya itu terjadi, frekuensi dan
kekuatannya, pola kemunculannya, bagaimana mengukurnya dan akibatnya terhadap
fisik mereka.

16

Meskipun memahami ilmu pengetahuan dan mekanisme bencana sangat penting, bidang
pendidikan PRB yang relatif baru lebih dari sekedar itu. Sebagaimana dikemukakan oleh
formula risiko bencana yang telah kita bahas sebelumnya, risiko bencana sangat
bergantung pada komponen manusia: kerentanan dan kapasitas. Oleh karena itu,
pendidikan PRB menumbuhkan pemahaman tentang pemicu risiko dan bagaimana
bahaya dapat menjadi bencana.
Mengingat sentralitas elemen manusia dalam mendorong risiko bencana, pendidikan
PRB berorientasi pada tindakan. Hal ini melibatkan peserta didik dalam kegiatan berbasis
keluarga, komunitas, dan/atau sekolah untuk mengurangi risiko bencana, meningkatkan
kesiapsiagaan bencana dan
membangun
ketahanan.
Peserta didik diberdayakan
untuk mengambil inisiatif tingkat
akar rumput, seperti melakukan
penilaian kerentanan lokal dan
inisiatif
pemetaan,
mengidentifikasi
bahaya,
mengembangkan rencana aksi
ketahanan, dan melaksanakan
rencana tersebut. Pendekatan
langsung ini diarahkan untuk
membangun
kapasitas
pengurangan risiko masyarakat.

Membangun kembali sekolah di haiti setelah gempa bumi © UNESCO/E. Abramson.

Pendidikan PRB juga menekankan pada pembelajaran dan praktik tindakan dan prosedur
keselamatan, seperti mengenal tanda dan sinyal peringatan dini bahaya, dengan instruksi
dalam evakuasi atau prosedur penampungan, latihan dan pengulangan. Peserta didik
diajari pertolongan pertama dan isi kotak P3K, bersama dengan langkah-langkah
kesehatan, keselamatan dan untuk tetap aman setelah bahaya datang.
Last but not least, pendidikan PRB berupaya menjadikan sekolah sebagai komunitas
pembelajar PRB yang berorientasi pada pembangunan budaya kelembagaan
keselamatan dan ketahanan. Di sekolah seperti itu, kepala sekolah dan guru memberi
kesempatan kepada siswa dalam kurikulum, kehidupan sehari-hari dan proses
pengambilan keputusan di sekolah baik pada aspek struktural dan nonstruktural tentang
keselamatan dan ketahanan. Idealnya sekolah menjadi laboratorium pembelajaran PRB kampus menjadi bagian dari kurikulum.
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Kelima elemen inilah yang menjadi dasar pendidikan
PRB. Idealnya, pembelajaran PRB di sekolah harus
memperhatikan kelima dimensi tersebut.
1. Memahami Ilmu dan Mekanisme Bencana 'Alam'
2. Belajar dan Berlatih Tindakan dan Prosedur
Keselamatan
3. Memahami Pemicu Risiko dan Bagaimana
Bahaya Bisa Menjadi Bencana
4. Membangun Kapasitas Pengurangan Risiko
Masyarakat
5. Membangun Budaya Kelembagaan Keselamatan
dan Ketahanan
Sumber: UNESCO dan UNICEF. 2014. Towards a
Learning Culture on Safety and resilience. Geneva,
UNICEF.

HASIL DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN PRB
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pembelajaran PRB tidak hanya tentang
menyampaikan bagian-bagian pengetahuan tertentu - tetapi juga harus mengembangkan
seperangkat keterampilan dan sikap. Kotak berikut menyajikan daftar pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang harus menjadi hasil belajar pembelajaran PRB. Seperti
yang Anda lihat, hasil pembelajaran PRB ini mencakup serangkaian kecakapan hidup
yang tidak hanya berguna dalam konteks PRB, tetapi juga mencakup berbagai sikap
yang memungkinkan siswa untuk menjadi anggota komunitas dan masyarakat yang
terlibat dan bertanggung jawab.
Dengan hasil pembelajaran seperti itu, pembelajaran PRB mengikuti tren global dalam
pendidikan, yaitu: memberdayakan siswa melalui fasilitasi. Fasilitasi tidak memandang
siswa sebagai penerima tetapi sebagai pelaku dalam proses pembelajaran. Guru yang
menggunakan fasilitasi menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran.
Berikut adalah beberapa petunjuk penting tentang cara memfasilitasi pembelajaran PRB:7
❏ Ciptakan iklim kelas yang aman, inklusif dan tidak mengancam;
❏ Hargai kontribusi dan pengalaman semua orang di kelas;
❏ Mendorong siswa untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan mereka dengan
bebas;
❏ Contohkan nilai dan sikap yang ingin Anda ajarkan kepada siswa (rasa hormat,
keterbukaan, kasih sayang, partisipasi);

7

UNESCO and UNICEF. 2014. Towards a Learning Culture on Safety and Resilience: Technical Guidance for Integrating
DRR into the School Curriculum. Geneva, UNICEF.
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❏ Tahan godaan untuk memberi siswa informasi yang berlebihan sebelum mereka
memiliki kesempatan untuk berbagi dan membahas apa yang telah mereka
ketahui;
❏ Hindari memberikan persepsi bahwa hanya ada satu hasil yang diharapkan atau
satu jawaban yang benar di setiap tugas;
❏ Bersikaplah fleksibel jika pelajaran bergerak ke arah yang berbeda dari yang
Anda rencanakan selama pelajaran itu produktif;
❏ Gunakan larik metode berbeda, berubah dari satu aktivitas kepada aktivitas yang
lain. Setiap siswa memiliki gaya belajarnya sendiri, jadi satu metode mungkin
bekerja lebih baik untuk beberapa siswa daripada yang lain. Dengan
menggunakan metode campuran tidak hanya membuat kelas Anda lebih menarik,
tetapi juga menciptakan ruang untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda
di kelas Anda;
❏ Pastikan Anda secara teratur mengganti ukuran kelompok (berpasangan,
kelompok kecil, kelompok besar, seluruh kelas) sehingga siswa bekerja dengan
teman sekelas sebanyak mungkin dalam pengaturan kelompok yang berbeda;
❏ Tunjukkan kepada siswa bahwa Anda penasaran dan juga masih menjadi
pembelajar yang terbuka untuk masukan, ide, dan keterampilan baru;
❏ Lakukan kegiatan tanya jawab secara efektif untuk memaksimalkan pembelajaran
dan menggunakannya untuk mendorong pembelajaran dan tindakan lebih lanjut di
luar kelas.

HASIL PEMBELAJARAN DRR
Pengetahuan
❏ Pengetahuan tentang diri sendiri dan orang lain
❏ Pengetahuan tentang bahaya dan bencana
❏ Memahami konsep dan praktik PRB
❏ Pengetahuan tentang langkah-langkah keamanan dasar
❏ Pengetahuan tentang mekanisme manajemen dan praktik bencana
❏ Pengetahuan tentang lingkungan dan keterkaitan lingkungan/masyarakat
❏ Pengetahuan tentang perubahan iklim
❏ Pengetahuan tentang perbedaan dan ketidak seimbangan dampak bahaya pada
manusia
❏ Pengetahuan tentang pengurangan risiko konflik/bencana antarmuka
❏ Pengetahuan tentang hak asasi manusia/hak anak/gender
Keterampilan
❏ Keterampilan penegasan dan pemikiran kritis
❏ Keterampilan manajemen informasi
❏ Keterampilan menghadapi, perlindungan dan pengelolaan diri
❏ Keterampilan komunikasi dan interaksi interpersonal
❏ Keterampilan sosial/emosional
❏ Keterampilan aksi
❏ Keterampilan sistemik
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Sikap
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Altruisme/menghargai
Hormat
Welas asih, perhatian, dan empati
Keyakinan dan kehati-hatian
Tanggung jawab
Komitmen terhadap kejujuran, keadilan dan solidaritas
Harmoni dengan lingkungan

Untuk perincian kategori yang lebih mendetail, lihat: UNESCO and UNICEF. 2014. Towards a learning
Culture on Safety and Resilience: Technical Guidance for Integrating DRR into the School Curriculum.
Geneva, UNICEF.

MEMFASILITASI PEMBELAJARAN PRB DI KELAS ANDA

Belajar di pusat pembelajaran Unique Child di Bangladesh. © UNESCO / GMR Akash.

Seperti disebutkan sebelumnya, Anda tidak perlu memiliki mata pelajaran PRB khusus di
sekolah Anda untuk mengajarkan PRB. Jangan lupa bahwa PRB dapat digabungkan
tidak hanya di kelas sains, tetapi di setiap mata pelajaran (lihat tabel di bawah). Dengan
sedikit kreativitas, Anda dapat memasukkan topik PRB ke dalam kurikulum mata
pelajaran Anda, misalnya dengan membiarkan siswa membuat poster tentang bahaya di
kelas seni, dengan menghitung risiko bencana atau statistik bencana dalam matematika,
atau dengan mempelajari desain aman sekolah di kelas pelatihan kejuruan.
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Subyek

Contoh

Pertanian

❏ Mempelajari dan mempraktikkan adaptasi budaya tumbuh tanaman
dalam menanggapi kondisi iklim yang semakin kering / basah
❏ Belajar tentang pengawetan pangan dan ketahanan pangan
❏ Belajar tentang degradasi tanah

Seni - Visual
dan
Pertunjukan

❏ Membuat mural, kolase, poster, dan pajangan bertema bahaya dan
bencana
❏ Menyusun dan menampilkan lagu, tarian, pertunjukan boneka dan
drama untuk membangun komunitas kesadaran PRB
❏ Menggunakan pantomim dan patung tubuh untuk menyampaikan sifat
bahaya dan kemungkinan respons manusia

Biologi

❏ Mempelajari bagaimana ekosistem yang sehat, seperti hutan atau rawa
bakau, dapat melindungi masyarakat dari bahaya, seperti tanah longsor
dan tsunami
❏ Memeriksa peran lahan basah dalam menyerap air hujan yang
berlebihan dan mencegah banjir di hilir
❏ Meninjau bagaimana deforestasi atau penebangan hutan lokal telah
meningkatkan bahaya di masyarakat

Kewarganegar
aan

❏ Bertemu dengan pejabat lokal untuk menanyakan tentang strategi dan
struktur kesiapsiagaan bencana
❏ Melakukan proyek advokasi PRB di masyarakat setempat
❏ Terlibat dalam inisiatif pembangunan ketahanan masyarakat

Geografi

❏ Menggambar ulang peta nasional untuk menunjukkan pengaruh
kenaikan permukaan laut pada garis pantai
❏ Mempelajari berbagai dampak bencana alam pada masyarakat
perkotaan dan pedesaan
❏ Melihat perubahan penggunaan lahan sebagai sarana ketahanan
bangunan dan sebagai bahaya yang mungkin terjadi

Pendidikan
Kesehatan /
Kesejahteraan

❏ Mempelajari pertolongan pertama dasar
❏ Mempelajari praktik keselamatan dan prosedur yang harus diikuti saat
timbulnya bahaya
❏ Mempelajari potensi ancaman kesehatan pasca bencana
❏ Belajar untuk tetap aman dan menjaga kebersihan setelah bencana

Sejarah

❏ Menggali dampak bahaya alam dan perubahan iklim pada peradaban
masa lalu
❏ Mempelajari bencana nasional komunitas di masa lalu dan
mengidentifikasi praktik-praktik yang baik
❏ Meneliti kearifan/praktek PRB adat/tradisional dan mempertimbangkan
penerapannya saat ini

Bahasa dan
Sastra

❏ Membaca dan mendiskusikan cerita, dongeng, puisi, dan klip berita
tentang bencana dan bahaya
❏ Menulis esai, puisi, dan cerita sebagai tanggapan atas foto, klip berita,
atau video terkait bencana
❏ Menulis surat ke surat kabar dan badan-badan lokal tentang masalah
PRB lokal
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Kecakapan
Hidup

❏ Menyelenggarakan lomba debat dengan topik kebencanaan
❏ Mengorganisir simulasi negosiasi tentang Konvensi Kerangka Kerja
PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC)
❏ Mempersiapkan rencana bencana keluarga

Matematika

❏ Mengerjakan aspek pengukuran keamanan rumah dan sekolah
❏ Menempatkan data bahaya alam (misalnya, jumlah total orang yang
terkena dampak dan total biaya ekonomi siklon dalam periode waktu
yang berbeda) ke dalam grafik
❏ Ekstrapolasi tren bencana berdasarkan statistik terkini

Ilmu
Pengetahuan
dan Teknologi

❏ Mempelajari mekanisme fenomena alam klimatologi dan geo-seismik
❏ Pembuatan model dan eksperimen untuk memahami prinsip-prinsip
dasar konstruksi tahan bencana
❏ Mempelajari efek aktivitas manusia pada ekosistem

Ilmu / Studi
Sosial

❏ Mengkaji kerentanan bencana melalui lensa hak asasi manusia dan hak
anak
❏ Mewawancarai anggota masyarakat lokal tentang perspektif bahaya/
bencana, memori dan pengalaman masa lalu mereka
❏ Kunjungan lapangan untuk memeriksa layanan dukungan bencana lokal

Pendidikan
Kejuruan /
Teknis

❏ Mempelajari dan mempraktikkan adaptasi melalui proyek penanaman
pohon dan/atau mangrove
❏ Membuat peralatan untuk mengukur curah hujan di area sekolah
❏ Mempelajari prinsip-prinsip desain dan konstruksi tahan bencana

Berdasarkan UNESCO and UNICEF. 2014. Towards a Learning Culture on Safety and Resilience: Technical Guidance for
Integrating DRR into the School Curriculum. Geneva, UNICEF.

Rencana pembelajaran dan kegiatan PRB Anda, serta struktur kelas dan metode
pengajaran Anda, harus dipandu oleh pendekatan fasilitasi. Kami telah menyediakan
daftar pelajaran atau rencana kegiatan apa yang harus disertakan, serta daftar periksa
untuk membantu menerapkan berbagai metode pada pelajaran atau kegiatan PRB Anda:

RENCANA PELAJARAN ATAU KEGIATAN
❏ Judul/topik pelajaran
❏ Tanggal
❏ Sasaran
pembelajaran:
pengetahuan, keterampilan, dan
sikap PRB yang diharapkan
dikembangkan oleh siswa dalam
pelajaran ini
❏ Rincian kegiatan, termasuk metode
yang akan digunakan dalam setiap
kegiatan. Ini dapat dilakukan dalam
segmen lima menit. Sekali lagi,
dalam
pendekatan
fasilitatif,
beberapa
fleksibilitas
dalam
manajemen waktu merupakan
bagian dari proses pengajaran

❏ Bahan/sumber
daya
yang
digunakan/dibutuhkan
dibagi-bagi
berdasarkan aktivitas. Termasuk sumber
daya fisik serta sumber daya teknologi
(penggunaan kamera video, TV, dll.) Dan
sumber daya manusia (pembicara tamu,
pengajaran bersama, dll.)
❏ Variasi/perluasan: ide untuk metode yang
berbeda, melakukan kegiatan melebihi
dari apa yang direncanakan jika minat
siswa lebih kuat dari yang diharapkan
❏ Kriteria evaluasi: apa kriteria untuk
mengevaluasi kinerja siswa dalam
pelajaran ini?
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Metode/ Pelajaran

Pelajaran 1

Pelajaran 2

Pelajaran 3

Pelajaran 4

Brainstorming
Diskusi Kelompok Kecil
Diskusi seluruh kelas
Presentasi multimedia
Penelitian studi kasus
Proyek kelas
Survei wawancara
Analisis /tanggapan media
Permainan papan
Permainan peran,
sandiwara, drama, boneka
Game simulasi
Kunjungan lapangan
Keterlibatan/kampanye
komunitas
Pembelajaran imajinal
(visualisasi)
Pembelajaran somatik
Ekspresi artistik
Berdasarkan UNESCO and UNICEF. 2014. Towards a Learning Culture on Safety and Resilience: Technical Guidance for
Integrating DRR into the School Curriculum. Geneva, UNICEF.

Di halaman-halaman berikut, Anda akan menemukan dua contoh rencana pelajaran.
Yang pertama untuk kelas kimia. Kegiatan penjernihan air memungkinkan siswa untuk
mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyediakan air murni dalam
situasi pascabencana. Yang kedua adalah untuk kelas ilmu sosial atau seni dan
membantu mengembangkan kreativitas dan empati siswa, yang pada gilirannya akan
menumbuhkan sikap yang membangun ketahanan.
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Subyek

Kimia

Judul/topik

Pemurnian air

Waktu

45 menit + 45 menit (2 unit kelas)

Tanggal

1/5/2015

Tujuan
Pembelajaran

Siswa
❏ Mengetahui berbagai proses kimiawi untuk memurnikan air
❏ Menguasai keterampilan memurnikan air

Kegiatan/waktu

Bahan

1. Brainstorming: latihan kelompok kecil (15 menit)
Mintalah siswa untuk membentuk kelompok-kelompok kecil (3-4
siswa) dan diskusikan: jika mereka pernah harus memurnikan air jika demikian, kapan dan bagaimana; ketika mereka berpikir mungkin
perlu untuk memurnikan air; alat/kegiatan apa yang mungkin
diperlukan untuk menjernihkan air.
2. Debriefing: seluruh kelas (10 menit)
Buat daftar pokok-pokok curah pendapat di papan/flipchart; jelaskan
mengapa memurnikan air itu penting, jelaskan beberapa cara utama
untuk melakukannya.
3. Eksperimen: memurnikan air (25 menit)
Tunjukkan cara utama memurnikan air: menyaring, merebus,
menggunakan pemutih, menggunakan tablet klorin, pemurnian
matahari; meminta siswa untuk membantu proses tersebut; rasakan
air yang dimurnikan bersama-sama.
4. Kerja kelompok: pemurnian air (30 menit)
Mintalah siswa untuk membentuk kelompok kecil, setiap kelompok
mempraktikkan satu atau dua metode penjernihan air dan
mempresentasikan hasilnya.
5. Tanya jawab: bagaimana perasaan siswa selama dan setelah
proses? Apa yang telah mereka pelajari? Apakah mereka merasa
mampu melakukan penjernihan air jika terjadi bencana? Bahan apa
untuk menjernihkan air yang mereka miliki di rumah? Apakah mereka
akan mempertimbangkan untuk memasukkan alat pemurni air ke
dalam kantong darurat? dll.
❏ Air (seharusnya ada tambahan polutan, tetapi tidak ada yang
membahayakan kesehatan siswa)
❏ Filter kopi, kain untuk menyaring air
❏ Boiler/kompor dan labu air/panci untuk merebus air
❏ Pemutih rumah tangga dan panci untuk pemutih
❏ Tablet dan pot klorin untuk pemurnian klorin
❏ Botol air plastik kosong untuk pemurnian matahari

Variasi/Ekstensi

❏ Bergantung pada ketersediaan bahan/bahan kimia, beberapa
metode mungkin hanya dijelaskan daripada ditampilkan dalam
percobaan
❏ Mengundang guru kesehatan/ilmu sosial untuk berdiskusi tentang
dampak kurangnya air minum bersih pada masyarakat
❏ Diskusikan cara-cara yang lebih maju untuk memurnikan air dan
bagaimana hubungannya dengan metode sederhana yang dibahas
di kelas

Kriteria evaluasi

❏ Partisipasi siswa dalam diskusi kelas dan kerja kelompok
❏ Replikasi eksperimen berhasil
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TIPS
➔ Penjernihan air adalah salah satu kegiatan yang diperkenalkan dalam Panduan Siswa
(halaman 38). Karena metode pemutihan harus dilakukan dengan hati-hati, informasi
tentang metode ini hanya disajikan di Panduan Guru, bukan di Panduan Siswa.
Pemutih memiliki kekuatan yang berbeda-beda, jadi lihat labelnya untuk melihat
persentase klorin yang dimilikinya. Jika kekuatan pemutih tidak diketahui, tambahkan
sepuluh tetes per liter atau liter air yang telah disaring dan mengendap. Gandakan
jumlah klorin untuk air keruh, keruh atau berwarna atau air yang sangat dingin. Berikut
adalah tabel yang menunjukkan berapa banyak pemutih yang harus dimasukkan ke
dalam berapa banyak air:
Persentase Klorin
dalam Pemutih

Tetes per Quart/Galon Air Jernih

Tetes per Liter Air Jernih

1%

10 tetes per liter atau 40 per galon

10 per liter

4-6%

2 tetes per liter atau 8 per galon

2 per liter

7-10%

1 tetes per liter atau 4 per galon

1 per liter

Campur air yang telah diolah secara menyeluruh dan diamkan, sebaiknya tertutup,
selama 30 menit. Air harus memiliki sedikit bau kaporit. Jika tidak, ulangi dosis dan
diamkan air selama 15 menit. Jika air yang diolah memiliki rasa klorin yang terlalu kuat,
biarkan air terpapar udara selama beberapa jam atau tuangkan dari satu wadah bersih
ke wadah lain beberapa kali.
➔ Beberapa metode pemurnian air membutuhkan waktu (pemurnian matahari harus
dilakukan setidaknya selama beberapa jam). Siapkan beberapa teknik sebelumnya
atau lanjutkan aktivitas di pelajaran berikutnya (idealnya antara beberapa jam dan satu
hari setelah pelajaran pertama).

Anak-anak terlantar di Sudan mengambil air dengan menggunakan pompa tangan yang terendam setelah banjir.
© Foto PBB/Tim McKulka.
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Subyek

Ilmu Sosial atau Seni

Judul / topik

Ketahanan

Waktu

35 menit

Tanggal

1/5/2015

Target belajar

Siswa
❏ Ketahui konsep ketahanan
❏ Dapat mengomunikasikan pengalaman dan emosi pribadi dengan lebih
baik

Aktivitas /
Waktu

1. Demonstrasi (5 menit)
Gunakan benda-benda yang dapat ditekuk/direntangkan/diremas yang
dibawa ke kelas untuk mendemonstrasikan 'kemampuan untuk
memantul kembali' dengan menekuk, meregangkan, dan meremasnya.
Biarkan siswa mencoba.
2. Latihan kelompok kecil (15 menit)
Mintalah siswa untuk bekerja berpasangan, duduk di lantai atau di kursi
yang saling berhadapan. Minta mereka untuk memikirkan saat-saat
ketika mereka 'bangkit kembali' setelah mengalami beberapa kesulitan
atau kemunduran. Mintalah mereka memikirkan tentang kualitas yang
mereka tunjukkan ketika mereka 'bangkit kembali'. Mintalah siswa untuk
berbagi cerita mereka dengan pasangan mereka. Kemudian mintalah
pasangan untuk mendiskusikan kualitas 'memantul kembali' yang
diungkapkan oleh cerita. Apakah mereka mirip? Ataukah kualitas yang
berbeda diperlihatkan dalam keadaan yang berbeda?
3. Brainstorming dan tanya jawab (15 menit)
Lakukan sesi curah pendapat seluruh kelas tentang kualitas 'bangkit
kembali' yang diungkapkan oleh cerita, dengan menuliskan semua ide di
papan tulis. Menerangkan bahwa kemampuan untuk 'bangkit kembali'
dari masa sulit disebut 'ketahanan'. Mintalah kelas untuk memikirkan
apakah kualitas ketahanan yang sama dibutuhkan di sekolah, desa, atau
komunitas lain yang terkena dampak kemunduran atau tragedi.

Bahan

❏ Tongkat lengkung, karet gelang, bola karet, penghapus dan / atau benda
sehari-hari lainnya yang jika dibengkokkan, ditarik atau diremas akan
kembali ke bentuk aslinya saat dilepaskan
❏ Papan tulis dan kapur

Variasi /
Ekstensi

❏ Mintalah pasangan membentuk kelompok beranggotakan empat orang
untuk mempersiapkan drama kecil tentang pengalaman 'bangkit kembali'
mereka
❏ Mintalah kelompok yang terdiri dari empat orang mempresentasikan
drama mereka
❏ Mintalah anggota kelas untuk membahas apa yang diperlihatkan setiap
drama

Kriteria
evaluasi

❏ Partisipasi siswa dalam diskusi kelas dan latihan kelompok kecil

Berdasarkan UNESCO and UNICEF. 2014. Towards a Learning Culture on Safety and Resilience: Technical Guidance for
Integrating DRR into the School Curriculum. Geneva, UNICEF.
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PIKIRKANLAH!
❏ Buat rencana pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan PRB.
❏ Apakah Anda merasa kesulitan untuk membuat RPP seperti itu? Jika ya, tantangan
khusus apa yang Anda hadapi? Coba diskusikan hal ini dengan kolega Anda.

BEKERJA SAMA DENGAN
PEMBELAJARAN PRB

REKAN

ANDA

UNTUK

MEMFASILITASI

Bekerja sama dengan rekan Anda akan membantu memperkuat pesan pembelajaran
PRB. Berikut beberapa cara untuk melakukannya:
1. Anda dan rekan Anda dapat mengatur ulang penjadwalan topik terkait PRB yang
diajarkan, sehingga diajarkan secara bersamaan atau berurutan. Dengan begitu,
siswa mendapat manfaat dari pembelajaran tentang PRB di lebih dari satu mata
pelajaran/ruang kelas.
2. Anda dan rekan dapat mengajarkan tema menyeluruh (seperti 'mengurangi risiko
bencana') dan menggabungkan konsep, konten, keterampilan, dan kegiatan
pengembangan ke dalam mata pelajaran Anda masing-masing.
3. Anda dapat mengundang beberapa rekan untuk datang ke kelas Anda untuk
mempresentasikan topik PRB dari perspektif subjek mereka atau melakukan
pengajaran tim dengan Anda. Misalnya, saat Anda mengajar ilmu perubahan
iklim, Anda mungkin ingin mengundang guru ilmu sosial untuk berbicara tentang
dampak sosial ekonomi dari perubahan iklim.
4. Anda, rekan, dan administrasi sekolah dapat menyelenggarakan Minggu PRB
atau Minggu Perubahan Iklim. Anda perlu mendiskusikan sebelumnya
topik/metode mana yang digunakan setiap rekan dan bagaimana mereka
membantu mencapai tujuan pendidikan Anda. Pekan istimewa ini juga dapat
mencakup kegiatan bersama dan ekstra kurikuler seperti tamasya, pameran, atau
pertunjukan seni.
5. Anda
dan
rekan
dapat
mengembangkan kursus khusus, kursus
online, atau kegiatan ekstrakurikuler tentang
PRB yang difasilitasi oleh seorang pengajar
atau tim pengajar. Ini membutuhkan dukungan
dari administrasi sekolah Anda.
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PIKIRKANLAH!
❏ Apakah
ada
preseden
untuk
berkolaborasi dengan rekan
Anda
pada topik tertentu? Jika ya, manakah
dari lima metode di atas yang Anda
gunakan?
❏ Apakah kolaborasinya sukses? Apa
yang berhasil dengan baik, dan apa
tantangannya?
❏ Manakah pendekatan yang menurut
Anda paling memungkinkan di sekolah
Anda? Diskusikan dengan kolega Anda
bagaimana Anda dapat berkolaborasi
untuk mengintegrasikan PRB ke dalam
subjek yang berbeda.

MELIBATKAN ORANG TUA DAN
KEGIATAN PEMBELAJARAN PRB

ANGGOTA

MASYARAKAT

DALAM

Sekolah tidak akan aman jika komunitas di sekitarnya tidak aman, dan siswa tidak dapat
berprestasi di sekolah sementara orang tua dan tetangganya terkena bencana. Inilah
mengapa pendidikan PRB yang berhasil melibatkan orang tua dan anggota masyarakat,
mungkin jauh lebih banyak daripada di bidang lain. Perlu diketahui bahwa komponen
ketahanan sosial dan komunal setidaknya sama pentingnya dengan komponen pribadi.
Di sini, pembelajaran PRB yang berhasil adalah pembelajaran yang menghubungkan
sekolah, keluarga siswa, dan masyarakat luas.
Pendidikan PRB yang baik menciptakan pertukaran dua arah antara sekolah dan
masyarakat. Di satu arah, sekolah menggunakan dan mengakses (terkadang bahkan
membuka) sumber daya yang ditawarkan komunitas. Hal ini dapat dicapai dengan:
❏ Mengundang anggota masyarakat untuk bergabung dengan komite
penanggulangan bencana sekolah;
❏ Mengundang orang-orang yang ahli di masyarakat (ahli bencana, pemadam
kebakaran, dokter, ahli meteorologi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Palang
Merah, arsitek, penyandang disabilitas, orang yang pernah menyaksikan
bencana, dan lain-lain) untuk membantu kelas atau proyek PRB;
❏ Mengundang para ahli di masyarakat untuk mendukung penilaian risiko
multi-bahaya sekolah dan langkah-langkah mitigasi (Langkah 3 membahas
penilaian risiko multi-bahaya dan komite manajemen bencana sekolah lebih
lanjut);
❏ Meminta anggota masyarakat (bisnis, LSM) untuk dukungan keuangan dan
logistik untuk kelas dan proyek PRB.
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“Para siswa lebih siap menghadapi banjir yang terjadi saat mereka di sekolah dan mereka
membawa materi yang mereka pelajari ke rumah dan berbagi informasi PRB dengan keluarga
mereka,” kata Ms. Jit Bahandur Chaudhary dari Bishanpur DPC, Nepal, tentang pelatihan PRB
di sekolah. Melalui pelatihan, keterampilan dan kepercayaan diri tentang penerapan PRB
meningkat, serta melatih siswa secara bebas berbagi pengetahuan dengan siswa lain. Berbagai
materi edukasi seperti booklet PRB, buku mewarnai, games dan poster, serta simulasi sekolah
dan pertunjukan drama jalanan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan
meningkatkan kesadaran.
Tanggapan terhadap musim hujan 2008 menunjukkan bahwa ketika sekolah dan masyarakat
bekerja sama, bantuan untuk orang-orang yang rentan menjadi lebih efisien. Sekolah berfungsi
sebagai pusat evakuasi dan para guru mengumpulkan uang tunai untuk membantu para korban
banjir. Anggota Youth Rescuers Club (YRC) membantu pengumpulan data dan memberikan
dukungan langsung dalam upaya evakuasi. Baik guru maupun siswa telah menyadari bahwa
kurikulum yang ada tidak cukup meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang PRB dan
mereka mulai menganjurkan agar PRB diintegrasikan kedalam kurikulum sekolah.
Diambil dari: Dhruba Raj Gautam. April 2009. Community-based Disaster Risk reduction: Good
Practice, Mercy Corps Nepal. hlm. 19-20.
http://nepal.mercycorps.org/pdf/Community-%20BasedDisasterRiskReduction-GoodPractice.pdf

Di sisi lain, sekolah dapat berkontribusi secara signifikan untuk membuat masyarakat
lebih siap dan tangguh. Siswa dapat menjadi agen perubahan yang penting dengan
membawa pengetahuan, keterampilan dan sikap kembali kepada keluarga mereka dan
kepada masyarakat luas; Guru seperti Anda bisa menjadi narasumber penting bagi
keluarga Anda dan masyarakat luas. Siswa dan guru dapat melakukan, antara lain:
❏ Mendorong pembelajaran tentang risiko di seluruh masyarakat dan memperkuat
kesadaran risiko dengan melakukan proyek pemetaan risiko;
❏ Mendidik masyarakat tentang praktik ekonomi, sosial dan lingkungan yang tidak
aman dan tidak sehat yang meningkatkan kerentanan dan oleh karena itu
berkontribusi pada risiko bencana yang lebih tinggi;
❏ Memperkuat kesiapsiagaan dengan memperluas keterampilan, pengetahuan dan
sikap kepada anggota masyarakat tentang kesiapsiagaan yang telah
dikembangkan di sekolah;
❏ Mendukung orang-orang yang rentan di sekitar sekolah saat bencana melanda.
Ini bisa dilakukan dalam beberapa cara, misalnya dengan menyediakan
pelayanan kesehatan, tempat tinggal, dan layanan lain kepada mereka yang
mungkin terlewatkan oleh sistem tanggap bencana. Ini bisa berarti orang dengan
masalah kesehatan mental, populasi miskin, imigran baru, turis, wanita hamil dan
penyandang disabilitas. Sekolah juga dapat membuka pintunya untuk kebutuhan
tempat tinggal dan sanitasi, memberikan terjemahan kepada mereka yang tidak
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berbicara bahasa lokal, memberikan pertolongan pertama kepada mereka yang
tidak dapat mengakses rumah sakit, dll.
Panduan Siswa memperkenalkan berbagai aktivitas yang melibatkan keluarga siswa atau
komunitas. Sebagian besar dari aktivitas ini harus diintegrasikan dalam pembelajaran
PRB di sekolah, difasilitasi oleh guru terlatih seperti Anda. Panduan ini tidak menduplikasi
semua aktivitas tersebut tetapi memberikan beberapa tip dan saran tentang bagaimana
aktivitas dan latihan ini dapat dilakukan dengan sukses. Sebelum kita membahas tip dan
saran tersebut, berikut adalah beberapa petunjuk umum tentang bagaimana menjelaskan
secara efektif suatu kegiatan8:

TIPS UNTUK LATIHAN DAN KEGIATAN TANYA JAWAB
➔ Mulailah
dengan
mengajukan
beberapa pertanyaan umum dan luas
kepada seluruh kelas, bukan kepada
masing-masing siswa. Misalnya: Apa
pendapat Anda tentang aktivitas
tersebut? Hal baru apa yang kamu
pelajari? Apa yang mengejutkan Anda
tentang apa yang telah Anda lakukan?
Apa yang telah Anda pelajari tentang
kerentanan dan ketahanan bencana di
desa Anda?
➔ Ajukan pertanyaan perasaan tepat di
awal jika aktivitas memiliki dimensi
emosional atau telah dipicu tanggapan
emosional pada siswa (Apa yang
Anda rasakan tentang ...? Apa yang
Anda rasakan ketika ...?) dan hanya
ketika perasaan telah sepenuhnya
disuarakan dan dibagikan, lanjutkan
dengan
mengajukan
pertanyaan
pemikiran ('Apa yang Anda pikirkan.
..? ')
➔ Catat poin-poin penting yang dibahas
di papan tulis atau beberapa kertas
flipchart dan gunakan sebagai daftar

➔

➔
➔

➔

➔

periksa
untuk
mengeksplorasi
berbagai bidang diskusi selama
pembekalan berlangsung.
Setiap
kali
seorang
siswa
mempresentasikan ide, wawasan atau
sudut pandang, simpulkan apa yang
telah dikatakan dan taruh kembali di
kelas untuk masukan lebih lanjut.
Dorong individu dan kelompok untuk
saling mengajukan pertanyaan.
Tawarkan informasi baru yang relevan
hanya di akhir pembekalan. Sebisa
mungkin, kembangkan dari apa yang
dikatakan siswa itu sendiri dan hargai
berbagai kontribusi mereka.
Pada kesempatan ini juga bisa
diperkenalkan informasi korektif untuk
menantang dan memprovokasi diskusi
seputar kesalahpahaman yang sejauh
ini gagal ditangani oleh pembekalan.
Menampilkan bagan dan karya yang
dihasilkan oleh kelompok setelah sesi,
mengundang semua orang untuk
melihat lebih dekat karya satu sama
lain.

Di bawah ini adalah tujuh kegiatan berbasis keluarga dan/atau komunitas yang
diperkenalkan dalam Panduan Siswa.

8

UNESCO and UNICEF. 2014. Towards a Learning Culture on Safety and Resilience: Technical Guidance for Integrating
DRR into the School Curriculum. Geneva, UNICEF.
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1. Peta risiko bencana dan detektif risiko bencana (Panduan Siswa hlm. 25-27)
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, membuat peta risiko adalah salah satu kegiatan
inti PRB yang dapat dilakukan siswa dan dapat diintegrasikan dengan rapi dengan
kegiatan keselamatan sekolah seperti penilaian risiko multi-bahaya. Panduan Siswa
mencakup pendekatan langkah demi langkah untuk membuat peta risiko dan menjadi
detektif risiko bencana (bagian detektif mendorong siswa untuk melakukan penelitian,
mewawancarai anggota masyarakat, dll.).

TIPS
➔ Kegiatan ini bisa dilakukan di dalam
kelas, dan bisa dibarengi dengan
pekerjaan rumah dan tamasya.
➔ Pikirkan
bagaimana
Anda
dapat
mengintegrasikan kegiatan ini dalam
mata pelajaran yang berbeda dan
menjadikannya proyek bersama dengan
kolega Anda.
➔ Memanfaatkan teknologi. Mungkin peta
online atau gambar satelit dapat
digunakan untuk peta risiko siswa.
➔ Diskusikan bagaimana Anda dapat
mengintegrasikan kegiatan ini dengan
membuat peta risiko untuk sekolah Anda
dan lingkungan sekolah.

SARAN TANYA JAWAB
➔ Bagaimana perasaan Anda tentang
mewawancarai orang yang tidak
Anda kenal?
➔ Bagaimana reaksi orang-orang
saat Anda membuat peta risiko?
➔ Bagaimana perasaan Anda setelah
menyelesaikan
peta
risiko?
(Jelajahi perasaan siswa dalam hal
kesadaran
risiko,
keamanan
pribadi, dll.)
➔ Berdasarkan peta Anda, menurut
Anda seberapa berisiko komunitas
Anda?

2. Mural dan pameran (Panduan Siswa hlm. 28-29)
Mural dan pameran dapat membawa PRB langsung ke hati komunitas dan berfungsi
sebagai proyek kelas yang hebat.

TIPS
➔ Meskipun guru seni mungkin merupakan
titik fokus alami untuk mengatur mural
dan pameran, kegiatan ini cocok untuk
kerja sama lintas-kurikuler. Karya-karya
pameran mungkin memiliki topik sains
atau ilmu sosial atau berbicara tentang
perkembangan sejarah.
➔ Pameran adalah ide bagus untuk acara
minggu-minggu bencana atau hari-hari
bencana.
➔ Cobalah untuk membuat kegiatan ini
semaksimal mungkin dipimpin oleh siswa

SARAN TANYA JAWAB
➔ Mengapa Anda memilih topik
tertentu
untuk
karya
pameran/mural Anda? Mengapa ini
lebih penting daripada topik lain
yang bisa Anda pilih?
➔ Bagaimana Anda mendapatkan
pesan khusus seperti itu? (Jelajahi
proses
musyawarah
dan
pengambilan keputusan).
➔ Dari mana Anda mengumpulkan
informasi yang membantu Anda
membuat karya seni/mural?
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(misalnya,
biarkan
siswa
menjadi
manajer proyek, mengatur tempat
pameran atau mendapatkan izin untuk
mengecat mural itu sendiri).

➔ Menurut Anda, bagaimana karya
seni/mural Anda akan berguna bagi
orang lain?
➔ Apa pendapat orang-orang tentang
karya seni/mural Anda?

3. Kegiatan masyarakat: bersih-bersih masyarakat, menanam pohon, menanam
mangrove (Panduan Siswa hlm. 30-31)
Ini adalah proyek langsung yang secara langsung melibatkan siswa dalam mengurangi
risiko atau beradaptasi dengan perubahan iklim dan oleh karena itu memberikan peluang
pedagogis yang berharga.

TIPS
➔ Biarkan
siswa
memimpin
sebanyak
mungkin dalam memutuskan kegiatan
mana yang akan dilakukan (berdasarkan
penelitian dan pembelajaran di kelas) dan
dalam mengatur kegiatan tersebut.
➔ Gunakan matriks bahaya/aktivitas yang
diusulkan dalam Panduan Siswa.
➔ Kegiatan ini dapat digabungkan dengan
survei
komunitas
untuk
mengetahui
kegiatan apa yang akan didukung oleh
orang-orang dalam komunitas.
➔ Anda dapat memulai dari beberapa
kegiatan kecil di dalam dan di sekitar
sekolah. Jika berhasil, tingkatkan ke tingkat
komunitas.
➔ Mencoba menjadikannya sebagai kegiatan
komunitas yang nyata dengan melibatkan
orang tua, keluarga, asosiasi sipil,
pemerintah daerah, dll.

SARAN TANYA JAWAB
➔ Bagaimana reaksi orang-orang
ketika
Anda
mengusulkan
proyek?
➔ Apakah
Anda
merasa
orang-orang antusias dengan
proyek ini?
➔ Apakah orang-orang memahami
dan mempelajari PRB selama
proyek berlangsung?
➔ Apa yang lebih mudah atau lebih
sulit dari yang Anda pikirkan?
➔ Apakah menurut Anda hal itu
akan mengubah perilaku orang?

4. Di mana, kapan, bagaimana (Panduan Siswa hlm. 32-33)
Kegiatan ini membantu siswa memikirkan bahaya yang mereka hadapi di tempat-tempat
yang mereka sering kunjungi dan membahas bagaimana mereka mendapatkan
peringatan bencana ketika berada di tempat-tempat tersebut. Aktivitas ini dilakukan di
atas aktivitas peta risiko.
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SARAN TANYA JAWAB

TIPS
➔ Idealnya, mengurutkan kegiatan ini dengan
kegiatan pemetaan risiko.
➔ Gunakan matriks yang disarankan dalam
Panduan Siswa.
➔ Mendorong
siswa
untuk
melibatkan
keluarga mereka dalam kegiatan ini. Itu
adalah
cara
yang
ideal
untuk
mempersiapkan
pembuatan
rencana
kesiapsiagaan keluarga.
➔ Mendorong siswa untuk mempresentasikan
rencana mereka dalam kelompok atau di
depan kelas sehingga Anda dapat
menunjukkan
praktik
terbaik
dan
mengklarifikasi
kemungkinan
kesalahpahaman.
➔ Mendorong siswa untuk bertindak! Kegiatan
ini dapat memberikan latar belakang
penelitian
untuk
menghasilkan
rambu-rambu peringatan atau kegiatan PRB
masyarakat.

➔ Apakah
latihan
ini
akan
mengubah cara Anda menjalani
hari?
➔ Bagikan rencana Anda dengan
teman sekelas. Apakah mereka
memiliki ide yang mungkin ingin
Anda gunakan dalam rencana
sendiri?
➔ Diskusikan
apakah
siswa
laki-laki dan perempuan, serta
siswa difabel dan cakap memiliki
rencana yang sama atau
berbeda.
➔ Apakah Anda mendiskusikan
rencana Anda dengan keluarga
Anda?
Apa
pendapat
keluargamu tentang itu?

5. Rencana kesiapsiagaan bencana keluarga (Panduan Siswa hlm. 34-35)
Ini adalah kegiatan keluarga yang penting. Sebagai seorang guru, Anda harus
mempersiapkan siswa Anda tentang bagaimana mereka dapat menyelesaikan kegiatan
ini dengan orang tua mereka dan memfasilitasi jika ada kesulitan. Atur sesi tanya jawab
setelah siswa membuat rencana kesiapsiagaan dengan keluarga mereka.

TIPS
➔ Persiapan awal yaitu dengan
mendiskusikan kegiatan PRB
orang
tua-sekolah
dalam
pertemuan orang tua atau
mengirim catatan kepada orang
tua yang menjelaskan ruang
lingkup dan tujuan kegiatan
tersebut.
➔ Alternatifnya,
Anda
dapat
melakukan kegiatan ini di
sekolah sebagai bagian dari
lokakarya PRB orang tua-siswa.
➔ Ini mungkin saat yang tepat
untuk membuat rencana PRB
keluarga Anda sendiri dan
membagikannya dengan siswa
Anda.
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➔ Siapa yang berpartisipasi dalam proses
membuat rencana kesiapsiagaan bencana
keluarga Anda?
➔ Bagaimana cara kerjanya? Bagian mana
yang mudah, mana yang sulit?
➔ Bagaimana Anda mengalokasikan tugas?
➔ Bagaimana
perasaan
Anda
setelah
membuat rencana?
➔ Apakah ada anggota keluarga Anda yang
memiliki kebutuhan khusus, dan jika
demikian, bagaimana Anda memasukkan
kebutuhan mereka ke dalam rencana
Anda?
➔ Apakah Anda melibatkan tetangga Anda
dalam rencana bencana keluarga Anda?

33

6. Tas kesiapsiagaan (Panduan Siswa, h. 36)
Ini juga merupakan kegiatan keluarga; namun, hasilnya dapat lebih baik jika Anda
mengelola keseluruhan proses, mendiskusikan proyek dengan siswa sebelumnya dan
memberikan penjelasan setelah mereka melakukan aktivitas dengan orang tua mereka.

TIPS
➔ Apakah Anda memiliki tas atau
wadah kesiapsiagaan di kelas
Anda? Gunakan ini sebagai titik
awal untuk membahas tas
kesiapsiagaan keluarga.
➔ Mintalah
siswa
untuk
menunjukkan tas mereka dan
isinya kepada siswa yang
duduk di sebelahnya atau
dalam kelompok kecil. Biarkan
siswa
mengevaluasi
pengepakan yang dilakukan
siswa lain.
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➔ Bagaimana perasaan Anda saat mengemasi
tas kesiapsiagaan keluarga Anda?
➔ Apa yang Anda putuskan untuk dimasukkan
ke dalam tas kesiapsiagaan Anda?
➔ Apakah kamu masukkan (salinan) dokumen
- jika ya, yang mana?
➔ Seberapa besar dan berat tas kesiapsiagaan
Anda?
➔ Siapa di keluarga Anda yang bertanggung
jawab atas tas kesiapsiagaan? Atau, apakah
setiap anggota memilikinya?

7. Tanda peringatan (Panduan Siswa, h. 37)
Ini adalah kegiatan yang sangat berorientasi pada masyarakat, dimana siswa membuat
tanda peringatan atau evakuasi di masyarakat.

TIPS
➔ Kegiatan ini dapat dibangun di atas
pemetaan risiko dan kegiatan 'kapan,
dimana, bagaimana'.
➔ Pastikan siswa menggunakan bahan yang
tahan lama.
➔ Pastikan bahwa siswa memiliki izin yang
diperlukan untuk memasang tanda.
➔ Mendorong siswa untuk menguji tanda-tanda
mereka di lapangan dengan membuat survei,
mengamati reaksi orang, dll.
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➔ Mengapa Anda memutuskan untuk membuat
tanda khusus itu?
➔ Apakah menurut Anda setiap orang dapat
melihat/memahami tanda itu?
➔ Bagaimana proses pembuatan tanda? Apa yang
berhasil? Apa yang sulit? Bagaimana Anda
mengatasi kesulitan itu?
➔ Apakah Anda berkonsultasi dengan anggota
masyarakat dimana harus meletakkan tanda?
➔ Bagaimana reaksi orang-orang terhadap tanda
Anda?

KEGIATAN KO- DAN EKSTRA-KURIKULER
Mungkin Anda merasa tidak memiliki cukup waktu atau energi untuk berkomitmen pada
pembelajaran PRB sepenuhnya di kelas Anda. Pertimbangkan untuk menggunakan
kegiatan ko- dan ekstra-kurikuler yang mungkin, di satu sisi, mendorong pembelajaran
PRB lebih lanjut di antara siswa Anda sementara di sisi lain, mengurangi beberapa
tanggung jawab yang Anda rasakan sebagai pendidik PRB. Inilah tiga contoh.

PRB atau School Safety Day
Anda dapat meminta administrasi sekolah untuk mendedikasikan satu hari atau setengah
hari untuk PRB atau keselamatan sekolah. Ini dapat mencakup simulasi bencana,
demonstrasi oleh petugas pemadam kebakaran dan petugas tanggap darurat, kompetisi
(misalnya lomba ember untuk berlatih memadamkan api), demonstrasi pertolongan
pertama, pameran, ekspresi artistik (teater, pertunjukan boneka, lagu, tarian) dan
melibatkan anggota keluarga dan masyarakat. Anda dapat memilih tanggal tertentu,
seperti Hari Internasional untuk Pengurangan Bencana (13 Oktober, lihat
http://www.unisdr.org/2013/iddr/) atau hari memperingati bencana di negara Anda.
Pikirkan tentang mengundang media, agar ada liputan yang lebih luas tentang aktivitas
penting di sekolah Anda.
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PRB Club
Anda dapat mendorong siswa untuk membentuk klub PRB sebagai kegiatan setelah
sekolah. Siswa yang sangat tertarik untuk mempelajari lebih banyak tentang PRB dapat
menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang tersedia di kelas untuk mempraktikkan
keterampilan dan pengetahuan PRB mereka serta menghasilkan materi pendidikan bagi
sesama siswa, keluarga dan anggota masyarakat. Mereka dapat memainkan peran
penting dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana di sekolah dan masyarakat. Alternatifnya,
Anda dapat mendorong klub siswa yang ada, seperti pramuka putra/putri, kelompok
berbasis agama atau klub paduan suara, untuk memikirkan cara memasukkan tema PRB
ke dalam kegiatan mereka.
Pertemuan / malam / lokakarya orang tua
Ingatlah bahwa banyak kegiatan yang diperkenalkan dalam Panduan siswa berbasis
keluarga atau komunitas. Jangan ragu meminta orang tua untuk berperan lebih aktif
dalam mendukung pembelajaran PRB anaknya. Anda mungkin perlu duduk bersama
orang tua untuk mencari cara agar pembelajaran PRB dapat didukung di rumah dan di
masyarakat.
Dalam situasi pasca bencana, mengatur pertemuan dengan orang tua mungkin sangat
membantu. Di sana, Anda dapat mencari cara agar sekolah Anda dapat mendukung
pemulihan orang tua dan siswa, dan sebaliknya. Pertemuan semacam itu juga dapat
membahas masalah psikososial pasca bencana (Langkah 4 memberikan informasi rinci
tentang kesejahteraan psikososial.

36

Langkah 3: Menjadikan Sekolah Anda Tempat
yang Aman
Sebagai seorang guru, Anda
menghabiskan banyak waktu
Anda di sekolah. Tentu saja, Anda
memiliki andil besar dalam
menjadikan sekolah Anda tempat
yang
aman.
Memfasilitasi
pembelajaran
PRB
sudah
merupakan kontribusi besar untuk
meningkatkan keamanan sekolah
Anda. Namun, penting untuk
diperhatikan bahwa keamanan
sekolah juga tergantung dalam
memastikan keamanan gedung
dan fasilitas sekolah, serta
keefektifan manajemen bencana
sekolah (lihat Lampiran untuk
penjelasan tentang tiga pilar
keselamatan
sekolah).
Oleh
karena itu, Anda mungkin ingin
mengambil
peran
tambahan
selain sebagai pendidik PRB.
Satu hal yang harus Anda ingat adalah bahwa seluruh komunitas sekolah bertanggung
jawab atas keselamatan sekolah. Ini berarti bahwa salah satu hal terbaik yang dapat
Anda lakukan adalah melibatkan lebih banyak orang. Anda dapat melibatkan lebih
banyak rekan pengajar, mendesak manajemen sekolah untuk melakukan hal-hal tertentu,
dan bekerja untuk mendapatkan dukungan orang tua dan komunitas.
Dari banyak area di mana Anda, sesama guru, siswa, orang tua, dan komunitas dapat
membantu meningkatkan keamanan sekolah Anda, bagian ini membahas tiga hal, yaitu:
1. Komite penanggulangan bencana sekolah, yang mengawasi keselamatan dan
kesiapsiagaan sekolah;
2. Penilaian risiko multi-bahaya, yang menghubungkan ketiga pilar keselamatan
sekolah dan oleh karena itu menjadi inti dari keselamatan sekolah; dan
3. Latihan penanggulangan bencana, yang secara langsung mempersiapkan
komunitas sekolah untuk menghadapi dampak bencana.
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TIGA PILAR KEAMANAN SEKOLAH
❏ Fasilitas Belajar Aman
❏ Manajemen Bencana Sekolah
❏ Pengurangan Risiko dan Pendidikan Ketahanan
Sumber: Global Alliance in Risk Reduction and Resilience in the Education Sector. 2013. Comprehensive
School Safety. http://www.preventionweb.net/files/31059_31059comprehensiveschoolsafetyframe.pdf

KOMITE PENANGGULANGAN BENCANA SEKOLAH
Meskipun keselamatan sekolah adalah tanggung jawab seluruh komunitas sekolah,
tanpa badan pengelola, clearing house, atau focal point, melibatkan semua orang dapat
menjadi tantangan. Inilah mengapa sekolah harus mempertimbangkan untuk membentuk
dan memelihara komite penanggulangan bencana sekolah atau komunitas keselamatan
sekolah. Komite semacam itu mengembangkan, menyesuaikan, menerapkan, dan
memperbarui rencana penanggulangan bencana sekolah. Ini akan membutuhkan
beberapa pertemuan di awal setiap tahun ajaran serta pertemuan rutin sepanjang tahun
ajaran. Jika bahaya mengancam sekolah Anda (misalnya, angin topan diperkirakan akan
menghampiri Anda), panitia harus mengadakan pertemuan khusus untuk membahas
tindakan darurat.
Dengan dukungan dari sesama guru, Anda dapat mendorong manajemen sekolah untuk
membentuk komite tersebut. Jika Anda sudah memilikinya, Anda dapat mendorong
panitia untuk menjadi seinklusif mungkin. Anda dapat membantu memastikan bahwa
berbagai kelompok yang membentuk komunitas sekolah - administrasi sekolah, guru, staf
sekolah, siswa, dan orang tua - terwakili dalam komite. Anda juga dapat membantu
memastikan bahwa komite terhubung dengan baik ke berbagai kelompok yang memiliki
kepentingan dalam keselamatan sekolah Anda. Ini termasuk komite manajemen darurat
lokal (yang dapat memberikan keahlian teknis dalam pertemuan tematik), tetangga
sekolah (misalnya, asosiasi lingkungan, bisnis lokal, pemerintah lokal) dan perwakilan
kelompok rentan.

TUGAS KOMITE PENANGGULANGAN BENCANA SEKOLAH
❏ Mendorong kesiapan pribadi dan organisasi; misalnya dengan membantu
menyelenggarakan hari PRB di seluruh sekolah, memfasilitasi pembentukan klub PRB
siswa atau dengan mendukung pelatihan PRB untuk guru dan karyawan.
❏ Memfasilitasi penilaian keamanan struktural sekolah dan, jika perlu, memimpin
pekerjaan mitigasi.
❏ Mengorganisir latihan dan simulasi evakuasi kebakaran dan gedung (minimal dua kali
setahun) serta menyesuaikan rencana manajemen sekolah setelah setiap latihan atau
simulasi.
❏ Melakukan perencanaan kemungkinan sekolah dan mengembangkan rencana
keberlanjutan pendidikan.
Diadaptasi dari: International Finance Corporation. 2010. Disaster and Emergency Preparedness:
Guidance for Schools. Washington, D.C: World Bank Group. http://www.riskred.org/schools/ifc2.pdf
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TIPS
➔ Meskipun Anda bukan anggota komite sekolah
penanggulangan bencana, tetapi masuk akal juga
untuk mendiskusikan dengan komite bagaimana
kegiatannya dapat dikaitkan dengan kegiatan
kelas PRB.
➔ Anggota komite dapat digunakan sebagai
narasumber untuk pembelajaran PRB di kelas.

PENILAIAN RISIKO MULTI-BAHAYA
Penilaian risiko multi-bahaya harus menjadi tanggung jawab
administrasi sekolah dan dapat dilaksanakan oleh komite
manajemen bencana sekolah. Meskipun demikian, Anda
dapat berkontribusi untuk ini. Selain mendorong administrasi
sekolah untuk melakukan penilaian tersebut serta
menindaklanjuti rekomendasi penilaian tersebut, Anda dapat
mempersiapkan siswa Anda untuk melakukan beberapa
bagian penilaian.

Latihan evakuasi inklusif disabilitas
Arbeiter-Samariter-Bund, Kantor Indonesia.

tingkat

kabupaten

di

Ciamis,

Indonesia.

©
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Sangat penting untuk memikirkan penilaian risiko multi-bahaya sebagai kesempatan
belajar PRB bagi siswa Anda. Sebagian besar penilaian dapat dan harus dilakukan oleh
siswa atau bekerja sama dengan mereka - misalnya sebagai proyek kelas. Bahkan jika
penilaian resmi telah selesai, siswa dapat didorong untuk melakukan sendiri sehingga
mereka dapat belajar secara langsung tentang bagian penting PRB ini (lihat Lampiran
untuk proses lima tahap penilaian risiko multi-bahaya dan bagaimana melibatkan siswa
dalam setiap tahap).

TIP
Panduan Siswa memiliki latihan rinci tentang pembuatan peta
risiko masyarakat (hlm. 26-27), mengumpulkan informasi yang
relevan dengan PRB dan merancang rencana kesiapsiagaan
keluarga (hlm. 34-35). Memberi siswa kesempatan untuk
melakukan penilaian risiko multi-bahaya di sekolah mereka dan
sekitarnya membangun dasar yang ideal bagi mereka untuk
menguasai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
agar berhasil melakukan latihan tersebut.

LATIHAN KESIAPAN BENCANA
Latihan kesiapsiagaan bencana dan evakuasi secara teratur adalah salah satu latihan inti
kesiapsiagaan bencana berbasis sekolah. Latihan menawarkan kesempatan untuk
mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, membangun refleks baru dan mengajar melalui
tindakan dan pengulangan. Karena kebakaran adalah salah satu bahaya yang paling
sering terjadi di sekolah, dan karenanya, banyak sekolah memiliki alarm dan latihan
kebakaran secara teratur. Pengulangan latihan kebakaran dapat digabungkan dengan
mengajari siswa cara menggunakan alat pemadam kebakaran dan cara lain untuk
menangani kebakaran kecil, serta mengajari mereka untuk berhenti, menjatuhkan, dan
berguling jika mereka sendiri pernah terbakar. Meskipun tergantung pada keterpaparan
sekolah Anda terhadap bahaya, Anda juga harus mempertimbangkan latihan khusus
seperti:
❏ Jatuhkan, tutup dan tahan (untuk gempa bumi);
❏ Evakuasi bangunan (untuk kebakaran, gempa bumi);
❏ Mengenakan jaket pelampung dan mempraktikkan keamanan air (untuk banjir,
tsunami);
❏ Pindah ke tempat yang lebih tinggi (untuk tsunami);
❏ Berlindung (untuk angin topan, tornado);
❏ Berlindung di suatu tempat (untuk beberapa pelepasan material berbahaya dan
kekerasan).
Idealnya, latihan dilakukan berulang sehubungan dengan pelatihan pertolongan pertama
dan pelatihan untuk pencarian dan penyelamatan ringan. Siswa yang lebih tua dapat

40

memainkan peran penting dalam manajemen bencana sekolah, dapat menjadi bagian
dari brigade bencana sekolah, membantu latihan dan evakuasi serta melakukan
pertolongan pertama dan tugas pencarian dan penyelamatan ringan.
Sebagai seorang guru, Anda memiliki peran penting sebelum, selama, dan setelah
latihan (dan bahkan peran yang lebih dalam evakuasi di kehidupan-nyata).
❏ Anda perlu memastikan bahwa siswa mengetahui prosedur yang berbeda untuk
skenario yang berbeda dan mempersiapkannya sehingga mereka memiliki
pengetahuan untuk menanggapi setiap kemungkinan bahaya.
❏ Penting untuk membuat siswa sadar akan pentingnya latihan agar mereka tidak
menganggapnya enteng.
❏ Selama latihan, dan terutama selama keadaan darurat, ingatkan siswa tentang
'Empat Larangan' selama evakuasi: Jangan Bicara; jangan mendorong; jangan
lari; jangan kembali.
❏ Tetaplah bersama kelas Anda dan pastikan semua orang berhasil mencapai area
aman setelah evakuasi.
❏ Sebagai guru yang terampil dalam PRB, Anda mungkin memiliki peran penting
dalam sistem komando darurat sekolah serta tanggung jawab tambahan selama
latihan, simulasi, dan evakuasi darurat.

SEKOLAH INKLUSIF ADALAH SEKOLAH AMAN
Pembelajaran PRB kelas Anda
serta manajemen bencana sekolah
Anda akan sangat diuntungkan
dengan menjadi seinklusif mungkin
dan dengan mempertimbangkan
sudut pandang dan kebutuhan
setiap
orang
yang
memiliki
kepentingan dalam sekolah yang
aman.
Sebuah
rencana
penanggulangan
bencana
non-inklusif, misalnya, mungkin
dengan
mudah
mengabaikan
kebutuhan khusus yang dimiliki
siswa menurut jenis kelamin
mereka
(contohnya,
item
kebersihan
khusus
dan
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persyaratan keamanan tempat tinggal untuk anak perempuan), akar etnis/agama
(contohnya, kebutuhan makanan khusus untuk siswa dari kelompok minoritas) atau
kesehatan (misalnya, siswa dengan kursi roda mungkin mengalami kesulitan evakuasi
sementara siswa dengan tantangan pendengaran mungkin tidak secara efektif menerima
peringatan bahaya atau instruksi evakuasi).
Ingatlah bahwa mendorong inklusivitas lebih dari sekadar masalah mengidentifikasi
kerentanan khusus individu dan kelompok tertentu di sekolah Anda dan memenuhi
kebutuhan khusus mereka. Sangat penting untuk melihat bahwa inklusivitas
meningkatkan kapasitas dan oleh karena itu mengurangi risiko bencana. Berikut adalah
sejumlah ide untuk menangani masalah disabilitas dan gender dalam pembelajaran PRB.

Disabilitas dan PRB
Setidaknya ada tiga bidang yang dapat Anda garap untuk memastikan bahwa siswa
penyandang disabilitas diikutsertakan dalam kegiatan PRB:
1. Penyediaan bahan pembelajaran yang tepat dan penggunaan metode pembelajaran
yang tepat
❏ Anda mungkin perlu menyiapkan gambar dan video bergambar yang jelas,
menggunakan saluran pendengaran (lagu, pesan radio, drama), menyediakan
materi PRB dalam Braille, dll.
2. Penyediaan tindakan khusus dalam rencana pengelolaan bencana
❏ Pastikan bahwa peringatan bencana dan rambu-rambu peringatan dirancang
untuk memenuhi kebutuhan siswa penyandang disabilitas;
❏ Pastikan bahwa dokumen prosedur keselamatan tersedia untuk siswa
penyandang disabilitas;
❏ Pastikan bahwa jalur evakuasi aman dan dapat diakses oleh siswa penyandang
disabilitas;
❏ Jika perlu, rancang sistem pertemanan untuk mendukung siswa penyandang
disabilitas dalam situasi bencana;
❏ Pertimbangkan kebutuhan medis dan mobilitas siswa penyandang disabilitas
dalam proses perencanaan Anda;
❏ Dalam situasi pascabencana, pastikan siswa penyandang disabilitas aman dan
mendapat dukungan yang mereka butuhkan;
❏ Dalam pengaturan pascabencana, pertimbangkan kebutuhan fisik dan psikologis
khusus siswa yang menjadi cacat akibat bencana.
3. Penyediaan ruang bagi siswa penyandang disabilitas untuk menjadi narasumber
❏ Siswa penyandang disabilitas adalah narasumber penting yang dapat
memberikan wawasan berharga tentang kerentanan dan cara mengurangi
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kerentanan tersebut. Oleh karena itu, mereka harus dilibatkan dalam semua
kegiatan PRB, khususnya proses perencanaan;
❏ Guru, administrator sekolah, dan siswa yang cakap harus belajar bagaimana
berkomunikasi secara efektif dengan dan mendukung kebutuhan siswa
penyandang disabilitas;
❏ Keluarga siswa penyandang disabilitas dapat diundang untuk memastikan bahwa
mereka mengembangkan perencanaan kesiapsiagaan yang sesuai.

Margarita dan teman-teman sekelasnya di Gyumri, kota terbesar kedua di Armenia,
berpartisipasi dalam pelajaran sekolah yang dapat menyelamatkan hidup mereka:
belajar tentang pengurangan risiko bencana. Setahun yang lalu, satu-satunya pilihan
Margarita untuk mendapatkan pendidikan dasar adalah pergi ke pusat penitipan anak
untuk anak-anak penyandang disabilitas saat dia menggunakan kursi roda. Sejak 2012,
ia dapat bersekolah di sekolah setempat, yang telah mengambil langkah penting
menuju inklusi sosial penuh. Dia menghadiri semua kelas, termasuk pendidikan
kesiapsiagaan bencana yang diintegrasikan dalam geografi atau pelajaran lainnya.
Baru-baru ini, ia mengikuti lokakarya video yang didukung UNICEF dan ECHO tentang
pendidikan risiko bencana. Dia dan 13 anak perempuan dan laki-laki lainnya
mengembangkan ide cerita tentang cara terbaik untuk mempersiapkan diri saat
menghadapi beberapa bencana alam di daerah tersebut. Mereka kemudian merekam
cerita mereka dan memproduksi video berdurasi 60 detik.
Sumber: UNICEF Armenia. 2014.
http://unicef.am/uniarm/story/view/ helping-all-children-in-armenia-prepare-for-disasters.html

Gender dan PRB
Bagaimana masyarakat kita mengatur perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan
bagaimana mereka menganggap peran tertentu untuk masing-masing jenis kelamin
disebut gender. Di banyak masyarakat, anak perempuan dan perempuan dewasa
dibatasi dalam partisipasi mereka dalam urusan publik; mereka berpenghasilan lebih
rendah, berhak atas properti yang lebih sedikit, atau secara umum diberikan lebih sedikit
hak dalam masyarakat. Seringkali, pembatasan ini didasarkan pada praktik, kebiasaan,
atau kepercayaan budaya yang tertanam dalam, tetapi dalam kasus bencana,
pembatasan tersebut dapat berdampak langsung pada kelangsungan dan kesejahteraan
masyarakat.
Memfasilitasi pembelajaran PRB yang peka gender berarti menjalin diskusi tentang
peran, persepsi, dan stereotip gender selama proses berlangsung. Penting untuk digaris
bawahi bahwa anak perempuan dan perempuan dewasa perlu menjadi bagian integral
dari semua kegiatan PRB - di kelas, di sekolah, di keluarga dan di masyarakat.
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Berikut beberapa hal yang dapat Anda lakukan:
❏ Minta para gadis untuk memimpin latihan kelompok;
❏ Saat memberikan pembekalan tentang latihan kelompok, tanyakan kepada siswa
apakah dan mengapa kelompok khusus perempuan, kelompok khusus laki-laki
dan kelompok campuran memiliki hasil yang berbeda;
❏ Saat latihan pembekalan, tandai berbagai pendekatan dan hasil yang dimiliki
siswa perempuan dan laki-laki (yaitu, isi tas kesiapsiagaan, hal-hal yang
tergambar dalam peta risiko, pertanyaan yang diajukan dalam latihan detektif
risiko bencana, rute evakuasi yang diramalkan dan jadwal yang dikembangkan
dalam latihan dimana-kapan-bagaimana mungkin sangat berbeda antara anak
perempuan dan anak laki-laki). Tanyakan kepada siswa mengapa mereka
berbeda dan apakah perbedaan ini dapat diterima;
❏ Rancang beberapa latihan pembalikan peran. Misalnya, Anda bisa meminta anak
laki-laki untuk mengemas tas kesiapsiagaan untuk anak perempuan dan
sebaliknya. Kemudian, mintalah siswa untuk mengomentari untuk apa telah
dipersiapkan mereka dengan jenis kelamin lainnya. Anda juga dapat meminta
masing-masing siswa untuk membuat dua rencana/rute evakuasi. Salah satunya
adalah rencana/rute evakuasi yang menurut mereka paling masuk akal mengingat
kondisi mereka saat ini. Yang lainnya adalah rencana/rute yang akan mereka
ambil jika mereka berbeda jenis kelamin. Tanyakan apakah rencana/rutenya
berbeda, dan jika ya, mengapa. Bahkan hal-hal sederhana seperti pakaian kemungkinan rok sempit versus celana panjang - dapat menyebabkan perbedaan
besar. Area lain untuk ditandai adalah mobilitas - apakah anak perempuan dan
laki-laki memiliki kemampuan yang sama dalam hal berlari, memanjat, dan
berenang, apakah anak perempuan maupun laki-laki memiliki akses yang sama
ke kendaraan;
❏ Saat meminta ide atau komentar dari siswa Anda, misalnya selama kegiatan
brainstorming
atau
tanya
jawab,
terapkan
urutan
perempuan-laki-laki-perempuan-laki-laki. Kadang-kadang, membiarkannya pada
'kebetulan' mungkin menyebabkan hanya anak laki-laki atau lebih banyak anak
laki-laki yang berbicara;
❏ Jika diskusi kelas didominasi oleh siswa laki-laki, Anda dapat mengatakan
sesuatu seperti, "Saya ingin tahu apa yang dipikirkan oleh para siswa perempuan
di kelas ini?" atau "Mari kita dengarkan beberapa ide/komentar dari para gadis!"
Jangan mudah menyerah saat tidak ada gadis yang menjawab panggilan Anda.
Berikan waktu bagi mereka untuk mengumpulkan keberanian, meskipun itu berarti
kelas menjadi sunyi total selama satu atau dua menit. Terkadang, keheningan
seperti itu menambah tekanan untuk berbicara. Jika tidak ada gadis yang angkat
bicara, Anda dapat memberikan dorongan lebih lanjut dengan mengatakan bahwa
lain kali Anda mengharapkan untuk mendengar dari anak laki-laki dan

44

perempuan, atau pindah ke kegiatan kelompok kecil di mana anak perempuan
dapat berbicara dengan lebih nyaman;
❏ Ajukan pertanyaan seperti, 'Apa yang akan dilakukan ibu/saudara
perempuan/nenek Anda dalam situasi seperti itu?';
❏ Bawalah foto, klip berita, dan video ke kelas Anda. Ini bisa berupa gambar
'hari-hari biasa' atau gambar selama atau setelah bencana. Mintalah siswa untuk
mengidentifikasi hal-hal yang dilakukan oleh anak perempuan, anak laki-laki,
perempuan dewasa, dan laki-laki dewasa dalam gambar tersebut. Diskusikan
mengapa jenis kelamin yang berbeda tampaknya memiliki peran yang berbeda
(tanyakan tentang stereotip gender). Diskusikan apakah ini dapat diterima, jika hal
ini membuat kelompok tertentu lebih rentan dan bagaimana cara untuk
mendorong perubahan;
❏ Undanglah narasumber wanita ke kelas.

Ketika Topan Sidr melanda Bangladesh
pada tahun 2007, Lamia Akter, seorang
siswa berusia tujuh tahun membantu
menyelamatkan nyawa keluarganya dan
banyak
orang
lainnya
dengan
menyampaikan peringatan topan yang dia
terima di sekolah kepada penduduk desa di
komunitasnya di Char Bangla. 'Segera
setelah guru kami mengumumkan di kelas
bahwa akan ada topan dan membiarkan
kami pulang lebih awal,' dia menjelaskan,
'lima teman saya dan saya kembali ke desa
kami dan pergi dari pintu ke pintu,
memberitahu orang-orang untuk menyimpan
barang-barang berharga mereka dan pergi
ke perlindungan topan.' Banyak orang,
termasuk kerabat Lamia, enggan pergi ke
penampungan tetapi Lamia telah belajar di
sekolah apa yang bisa terjadi jika mereka
menundanya.

Dia juga telah mempelajari tindakan apa yang
harus diambil sebelum, selama dan setelah
bencana. Dia tahu bahwa dokumen penting dan
barang-barang berharga lainnya harus dikubur di
dalam rumah dan ditandai dengan sebilah
bambu agar barang-barangnya bisa ditemukan
kembali setelahnya. Dia juga tahu bahwa ternak
harus dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi
dan orang-orang harus berlindung di tempat
penampungan darurat terdekat. Tindakan cepat
Lamia berarti dia bisa membawa keluarga dan
tetangganya ke tempat penampungan siklon
tepat
pada
waktunya.
Topan
tersebut
menghancurkan banyak rumah dan harta benda,
tetapi Lamia dan keluarganya selamat dan
sekarang membangun kembali kehidupan
mereka.
Diambil dari: ActionAid International. 2009. Disaster
Risk Reduction Through Schools: A Groundbreaking
Project.p.4.
http://www.actionaid.org/publications/disaster-risk-red
uction- through-schools-groundbreaking-project
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Langkah 4: Membantu Siswa setelah Bencana
Sebagai seorang guru, Anda dapat
memainkan
peran
penting
dalam
mendukung kesejahteraan psikososial
siswa Anda setelah bencana.
Bencana dapat berdampak kuat pada
kesejahteraan psikologis dan sosial dari
orang-orang yang terkena dampak siswa, guru, orang tua atau anggota lain
dari komunitas. Kematian, cedera,
pengungsian dan kehilangan rumah
serta
mata
pencaharian
dapat
menyebabkan perasaan putus asa,
kehilangan,
dan
trauma. Sebagai
seorang guru, penting bagi Anda untuk
menyadari dampak psikososial dari
bencana pada siswa Anda.
Lagi pula, Anda adalah salah satu dari sedikit orang dewasa terpercaya yang berinteraksi
dengan siswa setiap hari, siswa melihat Anda sebagai orang yang berpengetahuan atau
bahkan teladan. Ingatlah bahwa orang tua kemungkinan besar akan terpengaruh dan
trauma oleh bencana itu sendiri, maka Anda sebaiknya membantu pemulihan psikososial
siswa Anda.
Pikirkan proses psikologis - pikiran, emosi, perasaan, dan perilaku - yang mungkin
dialami siswa Anda. Mereka memiliki dampak yang signifikan pada dunia sosial,
termasuk hubungan, lingkungan, komunitas, dan budaya mereka. Dengan cara yang
sama, proses psikologis juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, dan kedua
aspek setiap individu ini saling terkait erat satu sama lain. Sama seperti proses
'psikologis' dan 'sosial' pada manusia yang saling terkait dan saling bergantung, sebagian
besar kebutuhan kita juga saling terkait. Ketika satu kebutuhan penting terpenuhi (atau
tidak), ini dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan lainnya (lihat kotak).
Bagian ini dimulai dengan garis besar tentang bagaimana anak-anak menanggapi
bencana. Hal ini diikuti dengan diskusi tentang bagaimana dan mengapa Anda harus
membantu siswa pulih secara psikososial. Bagian ini ditutup dengan sejumlah aktivitas
psikososial yang dapat Anda dan siswa Anda lakukan.
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KESEJAHTERAAN
PSIKOSOSIAL
BERGANTUNG PADA BANYAK ELEMEN
DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN YANG
BERBEDA, TERMASUK:
❏ Biologis
(makanan,
air,
kesehatan/perawatan medis)
❏ Bahan (tempat tinggal, pakaian)
❏ Sosial (hubungan, komunitas, layanan
dasar)
❏ Psikologis
(emosional,
kognitif,
kompetensi pribadi, kemampuan belajar)
❏ Spiritual (arti dan tujuan)
❏ Keamanan

BAGAIMANA ANAK-ANAK MENANGGAPI BENCANA?
Anak-anak yang terkena bencana mungkin mengalami trauma. Anak-anak biasanya
mengalami trauma melalui perasaan kehilangan. Contoh kerugian termasuk hilangnya
rasa aman, cita-cita, atau sesuatu yang berwujud seperti kepemilikan atau seseorang.
Tanggapan khas untuk kehilangan adalah kesedihan. Beberapa anak akan
mengungkapkan perasaan mereka, tetapi banyak yang tidak. Dalam sebagian besar
kasus, kami melihat anak-anak yang mengalami peristiwa traumatis atau kehilangan
mengungkapkan perasaan mereka secara non-verbal - misalnya, melalui perubahan
perilaku.
Perilaku tersebut terwujud dalam
beberapa cara:9
(a)
'Bertingkah'
Ini termasuk
anak-anak yang
❏ Memperlihatkan agresi fisik atau
verbal;
❏ Tidak
patuh
dan/atau
menentang;
❏ Tampak
marah
(meskipun
mereka
tidak
secara
terbuka
mengungkapkan perasaan mereka);
❏ Berkelahi atau menindas orang
lain.
9

UNICEF and the Planning institute of Jamaica. Undated. Psychosocial Support for Children Faced with Disasters, A
Training Manual and Toolkit for Professionals.
http://mhpss.net/wp-content/uploads/group- documents/70/1301565837-PSS_for_Children_Faced_with_Disasters.pdf
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(b) Kecemasan - Ini termasuk anak-anak yang
❏ Menjadi cemas, menarik diri, dan melekat di sekolah dengan guru;
❏ Menunjukkan perilaku regresif, seperti mengompol setelah mereka dilatih ke toilet
atau mengisap jempol;
❏ Mulai gagap atau menjadi bisu;
❏ Menjadi takut akan situasi yang sebelumnya tidak mereka takuti.
(c) Perfeksionisme - Ini termasuk anak-anak yang
❏ Menjadi 'sempurna' dalam perilaku, sikap dan bahasa;
❏ Terus-menerus mencoba untuk berprestasi dan menjadi baik
Anak-anak ini sering diabaikan karena:
❏ Mereka merasa bahwa mereka harus menyatukan semuanya saat hidup mereka
berantakan;
❏ Orang tua mereka tampaknya telah kehilangan kendali atas situasi;
❏ Mereka telah diinstruksikan oleh orang tuanya untuk menjadi baik atau untuk
menjaga keluarga.
(d) Tanggapan somatik:
❏ Anak-anak akan mengungkapkan kesedihannya secara somatis. Mereka akan
sering mengeluh tentang sakit kepala, sakit perut atau sakit samar lainnya.
(e) Fungsi kognitif:
❏ Anak-anak yang mengalami kesedihan juga akan menunjukkan perubahan dalam
fungsi kognitif mereka dalam hal konsentrasi, pembelajaran, penalaran, dan
penurunan prestasi secara umum di sekolah.
Saat anak-anak mendekati masa
remaja,
tanggapan
mereka
menjadi
semakin
seperti
tanggapan
orang
dewasa.
Tingkat yang lebih tinggi dari
perilaku
agresif,
pembangkangan terhadap orang
tua, kenakalan, penyalahgunaan
zat, dan perilaku mengambil
risiko mungkin terlihat jelas.
Prestasi
sekolah
mungkin
menurun. Remaja sangat tidak
mungkin mencari konseling.
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Cara sederhana untuk membayangkan bagaimana anak-anak bereaksi terhadap suatu
krisis adalah dengan memikirkan segitiga terbalik. Tanggapan anak-anak terhadap
peristiwa kekerasan, mengejutkan atau menyedihkan dan potensi pemulihan mereka
mengikuti piramida terbalik, dengan mayoritas tangguh di bagian yang lebih luas, bagian
atas dan sejumlah kecil anak yang terkena dampak parah di bagian bawah.
Halaman berikutnya membahas bagaimana Anda dapat membantu kesejahteraan
psikososial siswa Anda. Tetapi pertama-tama, lihat kotak berikut, karena kesejahteraan
psikososial Anda juga sangat penting.

Pertama, jaga dirimu
Ketika bencana melanda, Anda dan keluarga
mungkin akan terpengaruh, stres, dan trauma.
Untuk dapat secara efektif memastikan
kesejahteraan
psikososial
siswa,
pertama-tama
Anda
harus
mengurus
kebutuhan psikososial Anda sendiri dan
keluarga. Sekalipun Anda tidak secara
langsung terkena dampak bencana, mengajar
di lingkungan pasca bencana bisa sangat
menegangkan
dan
menantang
secara
emosional.
Beberapa tips untuk kesejahteraan psikososial
Anda:
❏ Cobalah untuk kembali ke rutinitas
sesegera mungkin setelah terjadi
bencana. Ini berlaku untuk guru
maupun siswa. Kembali mengajar
mungkin membantu Anda mengatasi
bencana dan mengembalikan hidup
Anda - meskipun itu di bawah langit
biru atau tenda, seandainya sekolah
Anda hancur.
❏ Ingatlah betapa pentingnya Anda
bagi siswa dan komunitas. Dengan
membantu
siswa
kembali
ke
kehidupan
normal,
Anda
juga
membantu orang tua dan masyarakat
luas.

❏ Jaga kesehatanmu. Tidur yang
cukup, makan dan minum yang cukup,
serta berolahraga akan membuat
tubuh tetap sehat dan semangat.
❏ Luangkan waktu untuk bersantai.
Bahkan ketika keadaan menjadi
sangat sibuk setelah bencana,
luangkan beberapa menit setiap hari
untuk diri Anda sendiri untuk
memahami situasinya dan untuk
rileks. Jalan-jalan, meditasi, atau
dengarkan musik - apa pun yang
cocok untuk Anda. Pelajari beberapa
latihan relaksasi dan gunakan dalam
situasi stres.
❏ Bicaralah dengan orang lain.
Diskusikan apa yang Anda rasakan
dengan keluarga, teman, dan kolega
Anda. Di sekolah, saat menghadapi
anak-anak yang mengalami trauma,
jangan ragu untuk berdiskusi dengan
keluarga, kolega, dan kepala sekolah
tentang cara terbaik membantu
mereka.
❏ Cari bantuan profesional. Jangan
ragu untuk mencari bantuan jika Anda
membutuhkannya. Bicaralah dengan
psikolog, otoritas agama, dokter atau
penyembuh
tentang
stres
dan
kekhawatiran Anda.

49

MEMBANTU PEMULIHAN PSIKOSOSIAL - MENGAPA DAN BAGAIMANA?
1. Orang tua mungkin kewalahan oleh bencana dan sibuk mengembalikan
kehidupan mereka ke jalur yang benar.
Orang tua siswa mungkin terkena dampak bencana dan mungkin mereka sendiri
shock, stres atau trauma. Dalam situasi seperti ini, penyelenggaraan kegiatan
untuk anak-anak, meskipun bukan kegiatan sekolah formal, memberikan ruang
bagi orang tua untuk menghadapi dampak bencana. Orang tua dalam situasi
pasca bencana mungkin juga bukan penilai terbaik untuk kesejahteraan
psikososial anak-anak mereka. Bagi orang tua yang sudah mengalami stres,
penarikan diri, kemunduran, atau perilaku salah seorang anak dapat dianggap
sebagai disengaja. Selain itu, orang tua mungkin tidak ingin diingatkan tentang
trauma mereka sendiri atau mungkin mencari beberapa bukti kecil bahwa hidup
mereka kembali terkendali dan bahwa semuanya 'baik-baik saja'.
2. Kembali normal itu penting dan bisa memakan waktu
Penting untuk ditekankan bahwa apa yang dialami oleh orang-orang yang berada
dalam krisis setelah peristiwa traumatis adalah reaksi normal terhadap situasi
yang sangat tidak normal. Mereka harus yakin bahwa situasinya akan membaik.
Memberi siswa penjelasan sederhana ini membantu mereka memahami dan
mengatasi stres mereka. Selain itu, penting bagi siswa untuk didorong untuk
menetapkan kembali rutinitas 'normal' seperti pergi ke sekolah, bermain,
berolahraga, dan melakukan hobi, karena kenormalan ritme harian mereka
mengurangi dampak krisis. Jika memungkinkan, pantau situasi siswa yang tidak
datang ke sekolah setelah bencana dan dorong mereka serta orang tua mereka
untuk melakukannya.
Jangan khawatir jika keadaan membutuhkan waktu untuk kembali normal. Dalam
kebanyakan kasus, gejala stres dan trauma secara bertahap mereda selama
berminggu-minggu setelah bencana. Namun, dua belas minggu setelah bencana,
dua puluh hingga lima puluh persen anak-anak mungkin masih menunjukkan
tanda-tanda kesusahan yang signifikan dan tanda-tanda ini dapat bertahan
bahkan hingga satu atau dua tahun setelah bencana. Anak-anak lain mungkin
baru mulai menunjukkan gejala lama setelah bencana (bahkan satu atau dua
tahun setelah bencana).10

10

John H. Ehrenreich. 2001.Coping with Disasters: A Guidebook to Psychosocial Intervention. Revised Edition. p. 13.
http://www.toolkitsportdevelopment.org/html/resources/7B/7BB3B250-3EB8-44C6-AA8E-CC6592C53550/CopingWithDisas
ter.pdf
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3. Luangkan waktu untuk membantu siswa mengungkapkan perasaan dan
pemikiran mereka tentang bencana
Ketika anak-anak kembali ke sekolah setelah bencana, mereka tidak boleh
langsung terburu-buru kembali ke jadwal kelas yang biasa. Sebaliknya, mereka
harus diberi waktu untuk membicarakan kejadian tersebut dan mengungkapkan
perasaan mereka tentang hal itu di seluruh kelas atau sesi kelompok kecil, tanpa
memaksa mereka yang tidak ingin berbicara untuk melakukannya.
Anak-anak terkadang cenderung menarik kesimpulan yang tidak akurat tentang
penyebab bencana, tentang tindakan mereka sendiri, dan tentang normalitas
perasaan mereka saat ini. Misalnya, mereka mungkin percaya bahwa mereka
harus disalahkan atas apa yang telah terjadi. Eksplorasi dan koreksi ide-ide ini
adalah bagian dari mendapatkan
kembali
kesejahteraan
psikososial.

❏

❏

❏
❏

❏

Berikut beberapa tips tentang
cara melakukannya:
Mengakui
bahwa
siswa
menginginkan
dan
membutuhkan informasi faktual
sebanyak mungkin;
Biarkan siswa mendiskusikan
teori dan ide mereka sendiri
tentang
apa
yang
terjadi
sehingga mereka dapat memulai
untuk
'menguasai' peristiwa
tersebut;
Beri tahu siswa bagaimana dan di mana mereka dapat memperoleh informasi dan
bantuan;
Mulailah diskusi kelompok tentang peristiwa menyedihkan yang mungkin - atau
mungkin tidak - pernah dialami oleh banyak orang, karena mereka yang tidak
pernah mengalami peristiwa semacam itu pun pasti pernah mendengarnya. Ini
akan membantu anak-anak yang terkena dampak merasa tidak terlalu sendirian
dalam penderitaan mereka;
Pada saat yang sama, jangan meminta siswa untuk menceritakan cerita individu
mereka. Menceritakan kejadian menyedihkan biasanya bermanfaat bagi
pembicara hanya jika dilakukan secara sukarela, dalam lingkungan di mana anak
merasa aman secara emosional dan orang dewasa dilatih secara profesional
untuk mendukung anak;
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❏ Beri tahu siswa bahwa tidak apa-apa untuk merasa takut, bingung, marah, dan
bersalah. Ini semua adalah respons normal terhadap krisis atau tragedi yang
sangat tidak normal;
❏ Tanyakan apakah siswa memiliki pertanyaan. Ingatlah untuk mendengarkan
dengan cermat dan jujur;
❏ Jawablah hanya pertanyaan yang siswa ajukan kepada Anda;
❏ Akui jika Anda tidak memiliki jawaban spesifik dan kapan Anda sendiri tidak yakin.
4. Bukan hal baru. Pendidikan yang baik sudah merupakan pekerjaan
psikososial
Bagi pendidik, pekerjaan psikososial bukanlah hal baru karena praktik belajar
mengajar yang baik merupakan praktik psikososial yang baik. Guru harus bekerja
untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung yang nyaman di mana
siswa merasa aman. Misalnya, siswa dalam keadaan darurat dapat mengalami
kesulitan berkonsentrasi pada pelajaran. Guru dapat membantu siswa
berkonsentrasi dengan memiliki pembelajaran yang terencana dengan baik
dengan tujuan pembelajaran yang jelas, awal dan akhir yang jelas, disertai
dengan tinjauan tentang apa yang telah dipelajari, dan alat peraga yang sesuai.
Menggunakan berbagai metode pengajaran akan membantu mengakomodasi
gaya belajar semua siswa. Waktu setelah bencana juga bisa menjadi waktu yang
tepat untuk belajar tentang bencana dan kesiapsiagaan bencana dan untuk
melibatkan masyarakat agar lebih siap dan tangguh.
5. Kapan saya perlu mencari bantuan dari luar?
Anda adalah seorang guru dan kemungkinan besar bukan psikolog yang terlatih
untuk menangani trauma. Anda bukan seorang konselor dan tidak dapat diminta
untuk menangani semua masalah psikososial yang terjadi di kelas Anda sendiri.
Jadi, kapan pun Anda merasa membutuhkan bantuan, tanyakan kepada rekan
kerja, kepala sekolah, orang tua siswa, dan profesional terlatih.
Sebagai guru yang baik, cobalah untuk memantau perilaku siswa yang
menunjukkan tanda-tanda trauma dan stres. Dalam keadaan normal, mereka
pada akhirnya akan pulih, bahkan jika itu membutuhkan waktu dan ada halangan
di sepanjang jalan. Ketika Anda khawatir tentang perilaku salah satu atau
beberapa siswa Anda (termasuk perilaku agresif atau menyakiti diri sendiri,
menarik diri, obsesi dengan bencana, penurunan prestasi sekolah, absen lama
dari sekolah tidak disetujui oleh orang tua), diskusikan kasus tersebut dengan
rekan kerja, orang tua, dan jika tersedia, layanan psikologis sekolah. Beberapa
siswa mungkin menderita gangguan stres pascatrauma dan mungkin
membutuhkan bantuan profesional. Cari tahu diri Anda sendiri tentang layanan
psikologis mana yang disediakan oleh sekolah Anda, komunitas Anda, LSM, atau
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pemerintah dan bagaimana Anda dapat berkonsultasi dengan mereka bila
diperlukan.

LATIHAN PSIKOSOSIAL DAN KEGIATAN SISWA YANG TERKENA BENCANA
Bagian ini menyarankan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di kelas dan/atau
melalui kegiatan ko- atau ekstrakurikuler untuk mendukung kesejahteraan psikososial
siswa pasca bencana. Bagian ini juga memberikan tips dan pertanyaan tanya jawab
untuk kegiatan di Panduan Siswa yang berhubungan dengan kesejahteraan psikososial.
1. Check in dan check out
Kegiatan ini berlangsung tepat di awal dan tepat di penghujung hari/kelas sekolah. Hal ini
memungkinkan semua orang di kelas untuk berbagi perasaan dan empati, serta memberi
Anda gambaran tentang kinerja siswa secara emosional. Sebaiknya Anda sebagai guru
memulai. Misalnya, Anda bisa mengatakan: “Selamat pagi. Saya merasa senang pagi ini,
karena saya memiliki kesempatan untuk bersamamu lagi setelah bencana. ” Atau:
“Selamat pagi. Saya merasa lelah pagi ini, karena saya mengalami mimpi buruk tentang
bencana.” Kemudian berkeliling kelas dan biarkan siswa mengungkapkan perasaan
mereka. Jangan memaksa siswa yang tidak ingin berpartisipasi. Di akhir proses, ucapkan
terima kasih kepada siswa yang telah membagikan perasaannya. Latihan yang sama
dapat diulangi sebelum hari kelas/sekolah berakhir. Pikirkan tentang mendekati siswa
secara pribadi yang terus-menerus mengungkapkan perasaan negatif dan tanyakan
apakah Anda dapat membantu.
2. Latihan relaksasi
Latihan relaksasi bagus untuk mengatasi stres. Kecemasan, ketakutan, dan kegugupan
adalah reaksi normal di antara anak-anak setelah bencana dan latihan semacam itu
dapat meredakan stres dan emosi negatif. Mempelajari latihan relaksasi mungkin juga
berguna bagi Anda sebagai guru untuk menghadapi situasi pasca bencana yang penuh
tekanan. Latihan relaksasi mungkin tidak datang secara alami untuk semua orang, oleh
karena itu berlatih secara teratur akan meningkatkan efek latihan ini. Latihan relaksasi
biasanya memiliki tiga komponen: pernapasan, visualisasi, dan gerakan fisik.
Berikut adalah saran untuk latihan relaksasi dengan menggunakan ketiga elemen
tersebut:
A. Diskusikan gejala stres dengan siswa. Diskusikan apa yang terjadi saat kita
tegang dan stres (detak jantung meningkat, otot tegang, sakit kepala, pusing,
tidak bisa tidur);
B. Tanyakan kepada siswa apa yang memicu stres bagi mereka sejak bencana
terjadi (ingatan, bau, suara tertentu, gempa susulan);
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C. Beri tahu mereka bahwa latihan relaksasi bisa sangat membantu dalam situasi
ketika stres dan emosi negatif tampaknya membanjiri kita. Tekankan bahwa
relaksasi perlu dipelajari seperti aktivitas lainnya;
D. Minta semua orang untuk berdiri (mungkin membentuk lingkaran; pastikan siswa
memiliki cukup ruang; Anda bahkan dapat pergi keluar jika cuaca bagus);
E. Lakukan langkah-langkah berikut:
❏ Minta siswa untuk memikirkan warna favorit mereka atau warna yang
membuat mereka senang.
❏ Minta mereka untuk menutup mata dan memvisualisasikan warna itu.
❏ Sekarang minta mereka untuk bernapas perlahan dan dalam melalui
hidung dan menghembuskan napas melalui mulut.
❏ Ulangi nafas masuk dan keluar beberapa kali sampai siswa memiliki ritme
yang baik.
❏ Minta siswa untuk membayangkan bahwa setiap kali mereka menghirup
udara, warna favorit mereka adalah udara.
❏ Beri tahu mereka untuk merasakan bagaimana udara berwarna-warni itu
memasuki hidung, paru-paru dan kemudian ke seluruh tubuh, membawa
perasaan positif dan energi positif.
❏ Ulangi beberapa kali.
❏ Selanjutnya, minta siswa untuk mengepalkan tangan, berpura-pura
sedang meremas bola. Buat poinnya bahwa otot mereka tegang saat ini.
Minta mereka untuk rileks dan mengendurkan tangan. Buat mereka
mencatat caranya tangan mereka terasa lebih baik saat mereka rileks.
❏ Minta siswa mengepalkan saat menarik napas dan mengendurkan tangan
saat menghembuskan napas. Ulang beberapa kali.
❏ Mintalah siswa untuk mengangkat tangan mereka di atas kepala mereka
ketika menarik napas, meregangkan setinggi mungkin, mencoba mencapai
pelangi. Saat menghembuskan napas minta mereka untuk menurunkan
tangan. Ulangi.
❏ Selanjutnya mintalah siswa untuk menegangkan otot kaki mereka saat
menarik napas dan mengendorkannya saat menghembuskan napas.
Mengingatkan siswa tentang betapa nikmatnya saat bagian tubuh dalam
keadaan rileks.
❏ Setelah ini, minta siswa untuk merilekskan seluruh tubuh mereka, sambil
menarik dan membuang napas. Minta mereka untuk fokus pernapasan
mereka dan betapa rileksnya mereka.
❏ Minta siswa untuk perlahan-lahan mulai menggoyangkan jari kaki dan jari
tangan, lalu lengan dan kaki sebelum membuka mata. Beri siswa waktu
untuk 'bangun'. Ucapkan terima kasih kepada semua orang atas upaya
mereka dan lanjutkan ke aktivitas lain.
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Seorang guru menari di depan
murid-muridnya di salah satu
sekolah di Cité Soleil, di
Port-Au-Prince,
Haiti.
©
Shutterstock/
Arindambanerjee.

TIPS
➔ Pikirkan
tentang
bagaimana
Anda
bisa
memasukkan latihan relaksasi ke dalam
jadwal kelas reguler Anda.
➔ Ada banyak jenis latihan relaksasi: pilih
salah satu yang secara budaya sesuai
untuk negara/wilayah Anda.
➔ Latihan relaksasi juga bisa dibarengi
dengan doa dan/atau meditasi.
➔ Mungkin seseorang di komunitas Anda
ahli dalam hal ini. Undang dia ke kelas
Anda.
➔ Alternatifnya, latihan ini bisa dilakukan
sambil duduk atau berbaring.
➔ Pikirkan untuk memainkan musik yang
menenangkan selama latihan.

3. Apa yang terjadi?
Berbicara tentang apa yang terjadi seringkali merupakan langkah awal dari pemulihan
psikososial. Namun, mungkin tidak mudah bagi anak-anak yang mengalami trauma dan
oleh karena itu latihan yang dipandu dapat membantu. Siswa dapat mendeskripsikan apa
yang mereka dengar, lihat, raba, cium dan rasakan. Sebagai seorang guru, penting bagi
Anda untuk memvalidasi pengalaman siswa, termasuk 'pernyataan indera' mereka
tentang apa yang mereka dengar, raba, lihat, cium, rasakan. Siswa juga dapat belajar
bahwa setiap orang mengalami situasi yang sama secara berbeda dan ini tidak masalah.
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Subyek

Apa saja

Judul/topik

Apa yang terjadi?

Waktu

50 menit

Tanggal

Setelah bencana

Target belajar

❏ Bantu siswa mengunjungi kembali dan mengekspresikan pengalaman
sensorik mereka selama bencana
❏ Izinkan siswa untuk berbagi cerita bencana mereka

Aktivitas/
Waktu

1. Briefing (10 menit)
Letakkan selembar kertas besar di dinding dan bagi menjadi lima
segmen (Anda juga bisa menggunakan papan tulis). Gambarlah sebuah
simbol untuk salah satu dari panca indera (telinga, mata, hidung, mulut,
tangan) di setiap kotak. Beri tahu siswa bahwa kelas akan
membicarakan tentang apa yang terjadi selama bencana sambil
menjalani setiap pengertian.
2. Diskusi kelas (30 menit)
Pertama, mintalah siswa untuk membagikan apa yang mereka ingat
tentang bencana tersebut. Kemudian melalui setiap indera dan
tanyakan kepada siswa, apa yang mereka rasakan, cium, dengar, lihat,
dll. Validasi pengalaman mereka, tetapi perbaiki kesalahan persepsi apa
pun. Tuliskan jawabannya pada bagian yang pas dari kertas/papan itu.
Hormati fakta bahwa beberapa anak tidak ingin berbagi pengalaman
mereka. Anda selalu dapat memberitahu mereka bahwa Anda bersedia
berbicara tentang pengalaman mereka jika mereka ingin melakukannya
di lain waktu.
3. Tanya jawab (10 menit)
Berikut adalah beberapa pertanyaan tanya jawab:
❏ Bagaimana rasanya berbagi pengalaman tentang bencana?
❏ Menurut Anda mengapa penting untuk berbagi pengalaman dan
perasaan kita setelah bencana?
❏ Bagaimana indra kita membantu kita mendapatkan gambaran
tentang apa yang terjadi?
❏ Apa pengalaman lain yang dibantu oleh indra Anda untuk
diingat? (mengarah ke positif pengalaman seperti ulang tahun,
acara khusus, dll.)

Bahan

❏ Papan tulis atau kertas putih besar
❏ Pena berwarna
❏ Krayon

Variasi/
Ekstensi

❏ Setelah latihan, mintalah siswa membuat gambar tentang apa yang
mereka alami, bawa pulang dan bagikan dengan orang tua mereka

Kriteria
evaluasi

Kegiatan psikososial sebaiknya tidak digunakan untuk mengevaluasi
siswa

Diadaptasi dari: Gurwitch, R. S. and Messenbaugh, A. K. 2005. Healing After Trauma Skills. University of Oklahoma.
http://www.nctsnet.org/nctsn_assets/pdfs/edu_materials/HATS2ndEdition.pdf
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4. Menggambar perasaan
Setelah bencana, anak-anak harus menghadapi berbagai emosi. Saat mereka
mengalami trauma, mengenali perasaan dan emosi mereka mungkin sulit. Mampu
mengenali dan mengekspresikannya mungkin memfasilitasi komunikasi antara siswa,
orang tua dan guru dan merupakan langkah pertama siswa belajar bagaimana
menghadapi emosi yang sulit. Dengan mengenali emosi pada dirinya sendiri, siswa juga
akan belajar berempati terhadap emosi orang lain.

Subyek

Apa saja (gambar bisa lebih canggih jika ini adalah
bagian dari kelas Seni)

Judul/topik

Menggambar emosi

Waktu

50 menit

Tanggal

Setelah bencana

Target belajar

❏ Membantu siswa mengenali perasaan mereka
❏ Memungkinkan siswa untuk berempati dengan perasaan siswa lain

Aktivitas/
Waktu

1. Briefing (10 menit)
Bicarakan tentang rentang emosi manusia dan perhatikan bahwa
setiap orang memiliki perasaan yang berbeda pada waktu yang
berbeda. Perhatikan bahwa setelah bencana, adalah normal untuk
memiliki berbagai emosi yang berbeda, terkadang banyak emosi pada
saat yang bersamaan. Perhatikan bahwa tidak apa-apa untuk memiliki
perasaan itu. Tekankan tentang empati, perhatikan bahwa setiap orang
juga memiliki perasaan yang harus dihormati.
2. Drawing (20 menit)
Mintalah siswa membuat gambar tentang perasaan yang mereka miliki
setelah bencana atau perasaan yang menurut mereka dimiliki
seseorang di kelas/keluarga mereka setelah bencana.
3. Presentasi dan tanya jawab (20 menit)
Tanyakan kepada siswa yang bersedia membagikan gambar mereka
kepada orang lain. Catat emosi yang mereka gambarkan di papan tulis.
Setelah presentasi, diskusikan jumlah perasaan yang mirip/berbeda.
Sekali lagi, tegaskan perasaan siswa dan tunjukkan perlunya
menghormati perasaan orang lain.
Berikut adalah beberapa pertanyaan tanya jawab:
❏ Bagaimana perasaan Anda saat membicarakan emosi?
❏ Menurut Anda, perasaan apa yang dirasakan orang-orang di sekitar
Anda setelah bencana? Apa perasaan mungkin masih ada?
❏ Seberapa sering perasaan tertentu muncul/muncul kembali? Apakah
mereka menjadi lebih sering atau lebih jarang melakukan lembur?

Bahan

❏ Kertas
❏ Pena berwarna, krayon, pewarna air, dll.
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Variasi /
Ekstensi

❏ Siswa dapat membentuk kelompok dan menampilkan perasaannya
melalui pantomim

Kriteria
evaluasi

❏ Kegiatan psikososial sebaiknya tidak digunakan untuk mengevaluasi
siswa

Diadaptasi dari: Gurwitch, R. S. and Messenbaugh, A. K. 2005. Healing After Trauma Skills. University of Oklahoma.
http://www.nctsnet.org/nctsn_assets/pdfs/edu_materials/HATS2ndEdition.pdf

5. Melibatkan orang tua dalam masalah psikososial
Dalam banyak kasus, orang tua adalah pengasuh utama yang kami harapkan dapat
membantu pemulihan psikososial anak. Peran mereka sangat penting, terutama saat
aktivitas sekolah terganggu oleh bencana. Sebagai seorang guru, Anda mungkin ingin
bekerja dengan orang tua segera setelah bencana. Anda dapat, misalnya, mengatur
pertemuan orang tua atau mengunjungi orang tua siswa secara terpisah. Anda dapat
mendengarkan cerita orang tua, mengakui keprihatinan yang mereka miliki tentang
situasi dan keadaan emosi anak-anak mereka. Anda mungkin menyarankan kegiatan
psikososial yang dapat mereka lakukan di rumah untuk mendukung anak-anak mereka
saat sekolah tutup. Tawarkan bantuan apa pun yang Anda bisa, seperti kontak dengan
layanan khusus. Berhati-hatilah untuk tidak menawarkan dukungan yang tidak dapat
Anda berikan. Bahkan ketika sekolah telah dibuka kembali, tetap bermanfaat untuk tetap
berhubungan dekat dengan orang tua siswa untuk dapat mendukung siswa yang
mengalami kesulitan dalam menghadapi pengalaman traumatis.

TIP
Panduan 'Healing After Trauma Skills Manual', yang mana dari panduan tersebut kami
telah mengadaptasi beberapa latihan di atas, memberikan saran tentang bagaimana
latihan psikososial di kelas dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan di rumah siswa. Lihat
detail lebih lanjut tentang manual di bagian sumber daya di akhir panduan ini.

6. Kegiatan artistik dan ekspresif
Melibatkan siswa dalam kegiatan artistik dan ekspresif merupakan cara penting untuk
mendukung kesejahteraan psikososial mereka setelah bencana. Anak-anak yang lebih
kecil sering mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi secara verbal, dan
bahkan anak-anak dan remaja yang lebih besar sering kali lebih menyukai aktivitas
ekspresif daripada aktivitas verbal. Seorang psikolog mencatat: “Seperti teknik verbal
konvensional, tujuan dari teknik ekspresif mencakup ventilasi perasaan, menciptakan
narasi baru tentang peristiwa menakutkan, mendapatkan kembali rasa kendali dan
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penguasaan, mengatasi kesedihan, menemukan dan merasakan dukungan dari teman
sebaya, dan menormalkan reaksi tak terduga dan asing.”11
Panduan Siswa (hlm. 40-42) menyarankan sejumlah kegiatan artistik dan ekspresif, dari
teater dan boneka hingga menulis kartu pos dan surat. Kegiatan ini dapat mendukung
kesejahteraan psikososial setelah bencana, tetapi juga dapat digunakan untuk kegiatan
pengurangan risiko dan kesiapsiagaan yang lebih luas.
a. Pertunjukan boneka dan drama teater (Panduan Siswa, hlm. 40-41)
Boneka adalah alat yang hebat bagi siswa untuk mengekspresikan diri dan dapat
digunakan dengan berbagai cara. Dalam pengaturan pascabencana, mereka
dapat digunakan untuk membantu siswa menceritakan kisah mereka dan
mengungkapkan perasaan mereka. Ketika siswa membuat boneka itu sendiri,
mereka semakin merasa memiliki proses dan dapat melatih kreativitas mereka.
Drama dan teater dapat memenuhi beberapa fungsi yang sama.

TIPS
➔ Tawarkan kepada siswa berbagai cara
menggunakan boneka - ekspresi diri,
latihan berpasangan dan kelompok,
berekspresi di depan hadirin.
➔ Siswa
yang
lebih
tua
dapat
menggunakan pertunjukan boneka
atau teater untuk mendidik siswa yang
lebih muda atau masyarakat tentang
pesan keselamatan, kebersihan atau
PRB setelah bencana.
➔ Bergantung
pada
budaya
dan
penonton lokal, cara berekspresi
mungkin berbeda. Diskusikan cara
ekspresi mana yang mungkin paling
baik untuk menjangkau audiens.

11

SARAN TANYA JAWAB
➔ Mengapa
Anda
memilih
untuk
membuat
dan/atau
memainkan
karakter tertentu itu?
➔ Bagaimana perasaan Anda saat
membuat boneka?
➔ Perasaan apa yang karakter coba
ungkapkan dan mengapa?
➔ Apakah itu mewakili perasaan Anda?
➔ Bagaimana Anda mendapatkan cerita
itu?
➔ Mengapa Anda memilih audiens
tertentu?
➔ Bagaimana reaksi penonton? Apa
yang akan Anda buat berbeda jika
Anda melakukannya lagi?

John H. Ehrenreich. 2001. Coping with Disasters: A Guidebook to Psychosocial Intervention, revised Edition.

http://www.toolkitsportdevelopment. org/html/resources/7B/7BB3B250-3EB8-44C6-AA8E-CC6592C53550/CopingWithDisaster.pdf

59

b. Kartu pos, surat, gambar (Panduan Siswa, h. 42)
Berbagi cerita melalui tulisan atau gambar juga merupakan aktivitas psikososial
yang sangat populer. Bergantung pada keadaan, siswa mungkin ingin
membagikan surat atau kartu pos mereka dengan teman, teman sebaya, atau
orang tua. Anda juga dapat mengatur pertukaran surat atau gambar di antara
anak-anak yang juga pernah mengalami bencana, mungkin dari daerah yang
pulih dari bencana. Ini memberi siswa harapan bahwa keadaan akan membaik
setelah beberapa saat.

TIP
Saat kita hidup di era
digital,
Anda
dapat
mempertimbangkan untuk
menghubungkan
siswa
Anda dengan orang lain
yang terkena bencana
melalui email atau situs
jejaring sosial.

SARAN TANYA JAWAB
➔ Kepada siapa Anda mengirim kartu pos/surat/ email?
Dengan siapa Anda membagikan gambar Anda?
➔ Bagaimana rasanya berbagi cerita Anda dengan orang
lain?
➔ Apakah sulit untuk berbagi cerita Anda dengan orang
lain? Mengapa?
➔ Apakah orang lain membalas? Bagaimana perasaan
Anda saat menerima jawaban mereka?

c. Lagu dan dongeng
Pendekatan yang sangat kreatif untuk mendorong siswa berbagi cerita dan/atau
pengetahuan PRB mereka melalui lagu atau dongeng. Di sini, lagu dan dongeng
tradisional atau modern dapat diadaptasi dengan membuat lirik baru atau dengan
mengubah alur cerita untuk menyertakan pesan DRR.
SARAN DEBRIEF
➔ Perasaan apa yang diungkapkan lagu/kisah Anda?
➔ Bagaimana Anda mendapatkan lirik/ceritanya?
➔ Bagaimana perasaan Anda saat membuat lirik/cerita?
➔ Bagaimana Anda memutuskan kepada siapa Anda
akan memberi tahu/ menyanyikannya?
➔ Bagaimana reaksi penonton?
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Siap-siap, Yuk!
Seharusnya sekarang sudah jelas bahwa apapun mata pelajaran yang Anda ajarkan di
sekolah, Anda dapat dengan mudah mengambil peran sebagai pendidik PRB.

Seorang gadis muda sedang membaca di depan tempat penampungan darurat
setelah gempa bumi Kashmir tahun 2004 di Pakistan. © Foto PBB / Evan Schneider.

PIKIRKANLAH!
❏ Pengetahuan, keterampilan, dan sikap apa yang Anda miliki untuk mendukung peran
Anda sebagai pendidik PRB?
❏ Pengetahuan, keterampilan, dan sikap apa yang Anda butuhkan untuk memperkuat
peran Anda sebagai pendidik PRB?
❏ Apa yang akan Anda lakukan, atau dengan siapa Anda akan berkonsultasi, untuk
memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu?
❏ Apakah Anda merasa perlu untuk meneruskan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
tersebut kepada guru lain? Jika ya, bagaimana Anda akan melakukannya?

Halaman-halaman berikutnya akan memberi Anda beberapa tips tentang bagaimana
Anda dapat mengatasi beberapa tantangan di sepanjang jalan. Kemudian, di akhir bagian
ini, Anda akan menemukan daftar periksa yang akan membantu Anda menilai tidak
hanya keterampilan PRB Anda saat ini, tetapi juga peningkatan Anda selama setahun.
Anda juga akan menemukan daftar sumber daya yang dapat memperkaya pengajaran
PRB Anda. Perlu diingat bahwa Panduan ini hanyalah salah satu bagian dari ringkasan
PRB, dan bahwa Panduan Siswa dan Orang Tua dirancang dengan cara yang
mendukung misi Anda sebagai pengajar PRB.
Terakhir, berbagi dan berjejaring penting untuk membuat sekolah kami lebih aman dan
siswa kami lebih siap. Pikirkan untuk membentuk kemitraan dengan sekolah lain di
daerah Anda atau bahkan di negara lain. Jika Anda melakukan kegiatan PRB yang kreatif
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dan sukses di sekolah atau di komunitas Anda, bagikan melalui media, situs web
sekolah, blog pribadi Anda, dll.
Anda memahami nilai pendidikan PRB, tahu cara melakukannya di sekolah Anda, serta
menyadari kebutuhan untuk menjadikannya proses yang berpusat pada siswa dan
melibatkan keluarga serta komunitas siswa.

Anda siap bekerja!

MENGATASI TANTANGAN UNTUK PEMBELAJARAN DRR YANG EFEKTIF
Setelah Anda mulai belajar, menjadi pendidik PRB itu mudah. Anda dapat memasukkan
tema PRB dalam subjek apa pun dan melakukannya melalui berbagai aktivitas menarik di
dalam dan diluar ruang kelas. Namun, Anda mungkin menemukan beberapa tantangan
untuk menjadi Juara Cerdas-Risiko, Guru Super Kesiapsiagaan, dan Pendidik Ketahanan
yang Bijaksana yang Anda inginkan. Berikut adalah beberapa pemikiran tentang
bagaimana Anda dapat mengatasi beberapa dari kemungkinan tantangan tersebut.
Tantangan

Saran

Tidak ada
peralatan/materi
pembelajaran khusus
untuk pendidikan
PRB; Tidak ada
anggaran untuk
membeli
peralatan/materi
pembelajaran tersebut

Anda tidak memerlukan peralatan khusus untuk memfasilitasi
pembelajaran PRB. Anda dapat, dan harus, menggunakan hal-hal yang
sekolah, siswa atau komunitas Anda sudah miliki. Hampir semua yang
diperlukan untuk kegiatan yang disarankan dalam Panduan Guru,
Siswa dan Orang Tua dapat dengan mudah ditemukan di sekitar Anda
atau dapat dengan mudah diganti dengan hal-hal yang tersedia di
sekitar Anda.
Jangan malu mengakses sumber daya (pengetahuan, keterampilan,
alat, tempat, transportasi) yang sudah dimiliki komunitas Anda. Untuk
mendukung kegiatan PRB baik di dalam maupun di luar kelas, Anda
dapat, misalnya, bertanya kepada orang tua jika mereka bisa
sisakan beberapa bahan untuk membuat boneka atau rambu
peringatan. Anda juga dapat mengajak orang-orang yang memiliki
pengetahuan tentang bencana, cara melakukan pertolongan pertama
atau dapat mengajari siswa cara menjernihkan air. Libatkan komunitas
bisnis lokal, mungkin mereka juga dapat membantu.

Tidak ada akses
internet

Anda tidak membutuhkan internet untuk memfasilitasi pembelajaran
PRB. Selagi ada banyak referensi PRB online, ada banyak
pengetahuan, praktik, kearifan, orang, dan organisasi lokal yang dapat
memperkaya pembelajaran PRB Anda.

Tidak ada buku teks
PRB

Anda tidak membutuhkan buku teks. Ingatlah bahwa mereka biasanya
tidak disesuaikan dengan konteks lokal. Dengan menggunakan sumber
daya lokal, Anda dapat memberikan siswa pendidikan PRB yang lebih
baik dan lebih relevan daripada dengan menggunakan buku teks.
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Tidak ada waktu yang
dialokasikan untuk
PRB dalam kurikulum

Anda selalu dapat mengubah kurikulum. Anda cukup menggunakan
tema, berita dan cerita terkait PRB sebagai contoh dalam pengajaran
reguler Anda. Misalnya, dalam matematika Anda dapat berbicara
tentang statistik bencana, dalam pelajaran bahasa Anda dapat meminta
siswa menulis surat atau puisi tentang bencana, dll. Anda juga dapat
memilih untuk mengintegrasikan PRB ke dalam kegiatan ko- atau
ekstra-kurikuler daripada mengajar di kelas.

Tidak ada waktu untuk
mempersiapkan
pengajaran PRB

Jangan khawatir, banyak aktivitas dan latihan yang diusulkan dalam
Panduan ini dipimpin oleh siswa.

Kurangnya
pengetahuan tentang
PRB

Di seluruh Panduan, kami menggunakan istilah 'pembelajaran PRB'
daripada 'pengajaran PRB'. Ini karena Anda mempelajari PRB bersama
dengan siswa Anda.
Tidak mengetahui segala hal tentang bencana, risiko, kerentanan, dan
kapasitas tidak mengurangi peluang Anda untuk menjadi pendidik PRB
yang baik. Anda cukup mengundang orang yang tahu lebih banyak
tentang PRB atau ahli di bidang terkait bencana ke kelas Anda. Anda
dapat bertanya kepada lembaga pemerintah dan LSM apakah mereka
dapat memberikan sesi pelatihan PRB untuk Anda dan rekan atau
untuk siswa dan masyarakat luas. Anda pada akhirnya akan
mengetahui banyak tentang PRB ketika terlibat dengan kegiatan PRB
siswa dan komunitas.

Tidak ada pengalaman
dalam fasilitasi

Seperti yang lainnya, dibutuhkan waktu dan latihan untuk menjadi
pandai dalam memfasilitasi sesi belajar. Mulailah perlahan, dengan
mencoba metode berbeda dalam aktivitas kelas Anda yang biasa.
Cobalah untuk mengalokasikan waktu tertentu untuk menjelaskan
aktivitas. Minta bantuan kolega Anda - misalnya, mengatur pelatihan
untuk dua atau lebih sesi setelah sekolah, atau ketika memiliki waktu
istirahat satu jam. Duduklah di kelas kolega Anda untuk belajar dari
mereka dan untuk memberikan umpan balik tentang kinerja mereka.
Cobalah pengajaran tim pada topik tertentu, karena akan lebih mudah
untuk memfasilitasi ruang kelas jika ada lebih dari satu guru. Cobalah
untuk mendapatkan umpan balik siswa Anda tentang bagaimana
mereka menyukai perubahan dalam gaya mengajar Anda dan apakah
mereka memiliki saran tentang bagaimana Anda dapat meningkatkan
pengalaman belajar mereka.

Manajemen sekolah
yang tidak mendukung

Anda dapat mengajak siswa, orang tua, dan kolega Anda untuk
bersama-sama mencoba meyakinkan manajemen tentang pentingnya
mempelajari PRB di sekolah. Anda juga dapat menggunakan
kebebasan yang dimiliki sebagai guru dalam mendesain kelas untuk
memperkenalkan tema PRB. Atau, Anda dapat mendorong siswa untuk
terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler PRB yang dapat didukung di
luar sekolah.

Kolega yang tidak
tertarik

Cobalah untuk meyakinkan kolega yang tidak tertarik tentang
pentingnya PRB dengan membagikan beberapa contoh bagaimana
pengajar PRB dapat membuat perbedaan. Jika
mereka masih tidak tertarik, gunakan ruang kelas Anda untuk
memfasilitasi pembelajaran PRB sebanyak mungkin. Jika siswa
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bersemangat tentang hal itu, mereka dapat meyakinkan guru lain untuk
juga memasukkan pembelajaran PRB. Jika masih belum ada dukungan
di sekolah, cobalah untuk terlibat dengan sekolah lain di daerah Anda,
mungkin ada guru di sana yang dapat diajak berdiskusi tentang
pembelajaran PRB dan bertukar praktik terbaik.
Orang tua / komunitas
yang tidak responsif

Orang-orang sibuk dengan banyak hal. Jika sudah lama tidak terjadi
bencana di daerah Anda, mungkin perlu waktu untuk melibatkan dan
melibatkan orang. Jangan putus asa: coba lakukan aktivitas PRB
dengan siswa Anda dan libatkan orang tua serta komunitas sebanyak
mungkin. Hasil pembelajaran PRB Anda dengan siswa, seperti peta
risiko, tanda peringatan, dll., Mungkin memiliki efek signifikan dalam
membuat komunitas Anda lebih sadar akan risiko dan bahaya yang
terkait dengan bencana.

Kesulitan
memfasilitasi aktivitas
psikososial

Jika Anda kesulitan memfasilitasi aktivitas psikososial - mungkin karena
Anda sendiri trauma - cobalah mencari bantuan. Mungkin Anda dapat
bekerja sama dengan rekan kerja untuk melakukan latihan bersama,
melibatkan dan melibatkan orang tua atau anggota komunitas yang
memiliki keterampilan dalam fasilitasi atau terlatih dalam psikologi.

JUARA PINTAR-RISIKO, GURU TEACHER KESIAPSIAGAAN, DAFTAR
PERIKSA PENDIDIKAN KETAHANAN BIJAKSANA
Lihat bagaimana skor Anda dalam keterampilan PRB Anda. Ikuti tes lagi dalam waktu
satu tahun untuk melihat bagaimana Anda telah meningkat!

Pertanyaan

Ya
Hari ini

Ya
Tahun depan

Saya tahu tentang bahaya utama yang dihadapi komunitas/ sekolah
saya
Saya tahu tentang kerentanan di komunitas saya
Saya tahu tentang efek perubahan iklim
Saya telah memasukkan topik PRB ke dalam kelas reguler saya
Saya telah mengembangkan rencana pelajaran PRB
Saya telah menggunakan fasilitasi sebagai metode untuk
mengajar/mengajar PRB
Saya telah menggunakan metode pembelajaran PRB yang
tercantum di hal. 16. (tunjukkan nomornya)
Saya telah memfasilitasi kegiatan/latihan PRB yang diperkenalkan
dalam Panduan ini. (tunjukkan jumlah metode)
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Saya telah mengatur kegiatan ko- dan/atau ekstrakurikuler tentang
PRB
Saya mengundang pakar/anggota masyarakat untuk membicarakan
masalah PRB di kelas
Saya telah berdiskusi dengan kolega saya dan/atau kepala sekolah
tentang bagaimana mengintegrasikan pembelajaran PRB ke dalam
kurikulum kami
Kelas saya memiliki tas/kotak darurat
Saya tahu rute evakuasi dari ruang kelas saya
Saya telah melibatkan orang tua siswa dalam masalah PRB
Saya terlibat dalam kegiatan PRB komunitas
Sekolah kami telah menyelenggarakan hari PRB
Saya adalah anggota komite manajemen bencana sekolah saya
Saya telah mengatur latihan bencana di sekolah saya
Saya terlibat dalam pembuatan penilaian risiko multi-bahaya di
sekolah saya
Saya memahami pentingnya kesejahteraan psikososial bagi siswa
Saya telah mengintegrasikan aktivitas psikososial ke dalam kelas
saya
Saya tahu bagaimana menjaga diri saya sendiri setelah bencana
Saya telah membuat rencana kesiapsiagaan bencana keluarga
untuk keluarga saya
Saya dilatih dalam pertolongan pertama
Saya bisa berenang
Total

SUMBER PENDIDIKAN DRR
Sumber daya berikut disusun menurut empat langkah dalam Panduan ini: mengetahui
dasar-dasar, keamanan sekolah, memfasilitasi pembelajaran PRB, dan kesejahteraan
psikososial. Masih banyak lagi materi pembelajaran PRB unggulan lainnya dan sebagian
besar dapat diakses melalui Internet secara gratis.

65

Ketahui Dasarnya
Informasi Bahaya
dan Bencana

Untuk informasi umum tentang bencana, kunjungi:
❏ The International Disaster Database EM-DAT (www.emdat.be)
❏ The Global Risk Data Platform (http://preview.grid.unep.ch/)
Untuk informasi lebih lanjut tentang gempa bumi dan data seismik, kunjungi:
❏ The US Geological Survey (www.usgs.gov)
Untuk informasi lebih lanjut tentang banjir, kunjungi:
❏ The Dartmouth Flood Observatory
(http://floodobservatory.colorado.edu/)
Untuk informasi lebih lanjut tentang gunung berapi dan aktivitas gunung
berapi, kunjungi:
❏ The Smithsonian Global Volcanism Program
(http://www.volcano.si.edu/index.cfm)
Untuk inisiatif regional dalam PRB, kunjungi:
❏ The Central American Probabilistic Risk Assessment/CAPRA
(www.ecapra.org)
❏ The Pacific Disaster Net (www.pacificdisaster.net)

Panduan

ABCD BASIC Disaster Awareness Guide (USAID & Istanbul Community
Impact Project, 2002)
Panduan ini memberikan penjelasan ilmiah yang diilustrasikan dengan baik
tentang ilmu gempa bumi dan memberikan tips tentang bagaimana bertindak
selama dan setelah gempa bumi melanda.
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1057/Basic_
Disaster_Awareness_Handbook.pdf
World Guide Local Disaster Management Experiences for Beginners
(UNESCO & PWRI, 2013)
Panduan ini memberikan pengalaman manajemen bencana yang nyata dari
berbagai belahan dunia — dari Jepang, India, Malaysia, Kenya, Brasil,
hingga Amerika Serikat
http://www.icharm.pwri.go.jp/publication/pdf/handbook_on_local_
disaster_management_experiences. pdf

Mengajar PRB
Pendidikan PRB
dan Anak-anak

Child-focused Disaster Risk Reduction (Asian Disaster Preparedness
Center, 2007)
Makalah ini membahas tentang pentingnya partisipasi anak dalam
pendidikan PRB.
http://www.ineesite.org/uploads/files/resources/doc_1_Child_Focused_Disast
er_Risk_Reduction.pdf
Living with disasters and changing climate: Children in Southeast Asia
telling their stories about disaster and climate change (Save the
Children, 2010)
Kompilasi ini terdiri dari cerita-cerita dari Thailand, Indonesia, Vietnam, dan
Filipina tentang tindakan apa yang dapat dilakukan oleh anak-anak dalam
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PRB.
http://www.preventionweb.net/files/submissions/15087_Livingwithdisasterswe
b.pdf
Materi
belajar-mengajar
PRB dapat dicari
melalui database
online

INEE Resource Database
Sumber daya tentang beragam topik, termasuk perubahan iklim.
http://www.ineesite.org/en/resources
PreventionWeb Education Materials
Koleksi besar materi belajar-mengajar tentang PRB.
http://www.preventionweb.net/english/professional/ trainings-events /
edu-materials /
UNITAR - CC: Learn
Materi UN yang relevan dengan pembelajaran perubahan iklim.
http://www.uncclearn.org

Perubahan iklim

Climate Extreme: How young people can respond to disasters in a
changing world (Plan International & Children in A Changing Climate)
Publikasi ini membahas masalah perubahan iklim dan bagaimana ia
berinteraksi dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini juga memberikan
beberapa ide tentang kegiatan PRB untuk anak-anak di sekolah menengah.
http://plan-international.org/files/global/publications/ emergencies /
climate-extreme-english

Buku Kegiatan
Pendidikan PRB

Let’s Learn to Prevent Disasters! Fun Ways for kids to join in Risk
Reduction (UNISDR dan UNICEF)
Buklet yang diilustrasikan dengan baik ini memberikan gambaran yang jelas
tentang konsep dasar PRB dan bagaimana anak-anak dapat mengambil
tindakan di komunitas mereka. Buklet ini ditulis untuk anak-anak berusia
antara 8 dan 12 tahun, dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan di
ruang kelas. http://www.unisdr.org/files/2114_VL108012.pdf
A Natural Disaster Story (World Scout Bureau)
Sebuah kegiatan berbasis drama yang mengeksplorasi bagaimana
menghadapi bencana alam.
http://www.scouts.com.au/images/upload/base/18145484.pdf
Simulation Activities for Disaster Risk Management for Use in Schools
and Camps
Panduan tersebut memberikan petunjuk latihan bencana langkah demi
langkah bagi para guru dan cocok untuk anak-anak di Kelas 9-11.
http://www.preventionweb.net/files/8094_SLQIKitCAMPsimulation.pdf
The Alert Rabbit (Part 1-2) (Save the Children, 2008)
Buku ini terbagi dalam dua bagian: bagian pertama berisi dongeng yang
disusun oleh sekelompok siswa sekolah dasar di Ranong, Thailand, bagian
kedua berisi banyak permainan interaktif dan contoh kegiatan PRB yang
dipimpin anak.
http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/3239.p
df (bagian 1)
http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/3240.p
df (bagian 2)
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1-2-3 of Disaster Education for Typhoon, Flood, and Earthquake
(UNISDR, Uni Eropa dan Universitas Kyoto, 2009) Manual ini memberikan
panduan yang berguna bagi guru untuk memulai program pendidikan PRB
selama setahun tentang topan, banjir, dan gempa bumi sebagai serta buku
kerja dengan berbagai aktivitas untuk anak-anak.
http://www.unisdr.org/files/12088_123sm.pdf
Children in Disasters - Games and Guidelines to Engage Youth in Risk
Reduction (IFRC, 2010)
Publikasi tersebut memberikan pedoman untuk pelibatan efektif anak dan
remaja dalam pendidikan PRB, serta daftar permainan yang dapat digunakan
pendidik untuk pendidikan PRB.
http://www.preventionweb.net/files/16726_16726childrenindisastersgamesan
dgui.pdf
Let's Be Prepared for Disasters: Activity Book (UNESCO Myanmar, 2010)
Buku tersebut berisi daftar kegiatan PRB untuk anak-anak, mulai dari
menggambar peta risiko hingga pembuatan wayang hingga membuat
rencana kesiapsiagaan keluarga.
http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/esd/PCPD/MyanmarEng/
activity_book__English ___ New__optimized_reduced.pdf
Safari’s Encounter with Coastal and Marine Hazards (UNISDR Africa and
ICPAC, 2012)
Buku cerita tersebut menceritakan petualangan Safari, seorang bocah lelaki
dari Afrika, dalam mempelajari bahaya pesisir dan laut, mulai dari tumpahan
minyak hingga gelombang badai. Ini juga memberikan informasi tentang
perubahan iklim serta beberapa kegiatan kesiapsiagaan, seperti belajar
berenang dan menanam bakau di daerah pesisir yang gundul.
http://www.unisdr.org/files/26439_26439safarisencounterwithcoastaland.pdf
Game Papan
Pendidikan PRB

Survival Island (Uni Eropa dan SOPAC)
Paket tersebut terdiri dari permainan papan yang dapat dicetak dimana guru
dapat membantu siswa untuk belajar tentang badai tropis, gempa bumi,
tsunami, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan banjir.
http://www.pacificdisaster.net/ pdnadmin / data / original /
SOPAC_2008_Survival_Island_Set.pdf
Disaster Master (UNESCO Bangkok)
Disaster Master adalah permainan papan pendidikan yang menyampaikan
pesan melalui kartu jawaban untuk membantu siswa memahami apa itu
bahaya alam dan tindakan apa yang dapat diambil untuk mengurangi
dampaknya. Permainan ini mencakup enam jenis bahaya alam: gempa bumi,
tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan angin topan.
http://www2.unescobkk.org/elib/publications/107/
dan
http://www.unescobkk.org/ru/education/esd/resources/brochures-multimedia/

Sekolah Aman
Disaster and Emergency Preparedness: Guidance for Schools (IFC,
2010)
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Panduan ini memberikan kepada administrator sekolah dan guru penjelasan
lengkap tentang manajemen bencana sekolah serta daftar periksa tentang
kesiapan dan ketahanan bencana sekolah, potensi bahaya, keamanan
gedung sekolah, latihan bencana, ketentuan darurat, keamanan kelas, dan
rencana kesiapsiagaan bencana keluarga. http: //www.ifc. org / wps / wcm /
hubungkan / 8b796b004970c0199a7ada336b93d75f / DisERGuide.pdf?
MOD = AJPERES
School Manual on Emergency Preparedness and Response (UNESCO
Namibia, 2010)
Manual ini berisi panduan praktis bagi pendidik tentang bagaimana
melibatkan anak, orang tua, dan masyarakat selama kegiatan PRB untuk
membangun budaya pengurangan risiko bencana yang lebih kuat.
http://portal.unesco.org/en/files/47662/1274091954110-0384-A4_Manuals.pdf
/10-0384-A4%2BManuals.pdf
Comprehensive School Safety Framework (Global Alliance on Risk
Reduction and Resilience in Education Sector, 2013)
Buklet ini memperkenalkan tiga pilar kerangka kerja keselamatan sekolah
yang komprehensif. http: // www.
preventweb.net/files/31059_31059comprehensiveschoolsafetyframe.pdf
Towards A Learning Culture on Safety and Resilience: Technical
Guidance for Integrating DRR into School Curriculum (UNESCO dan
UNICEF, 2014)
Panduan teknis ini menjelaskan proses mengintegrasikan PRB ke dalam
kurikulum sekolah dan memberikan panduan untuk setiap tahap, yaitu
perencanaan, fasilitasi ruang kelas, penilaian, dll.

Kesejahteraan Psikososial
Manual tentang
Intervensi
Psikososial

Coping With Disasters: A Guidebook to Psychosocial
Intervention (John H. Ehrenreich, 2001)
Panduan ini memberikan panduan tentang bagaimana membantu
orang menghadapi efek emosional dari bencana.
http:/www.toolkitsportdevelopment.org/html/resources/7B/7BB3B250-3EB8-4
4C6-AA8E-CC6592C53550/CopingWithDisaster. pdf

Training Manual on Psychosocial Well-being for Teachers (AVSI
East Africa, 2003)
Meskipun manual lebih menekankan pada dukungan psikososial
dalam pengaturan pasca-konflik, manual ini memberikan informasi
latar belakang dan ide yang berharga tentang kegiatan psikososial di
kelas. http://www.avsi.org/wp-content/uploa ds / 2011/09 /
5aTrainingManualTeachers.pdf
Healing After Trauma Skills: A Manual for Professionals,
Teachers, and Families Working with Children After
Trauma/Disasters (Robin H. Gurwitch & Anne K. Messenbaugh,
2005)
Buku ini memberikan petunjuk langkah demi langkah untuk berbagai
aktivitas psikososial, mulai dari menggali apa yang terjadi hingga
teknik relaksasi.
http://www.nctsnet.org/nctsn_assets/pdfs/edu_materials/HATS2ndEditi
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on.pdf
Helping Children After A Disaster: A Children’s Mental Health
Guide for Educators (Texas Mental Health Association, 2005)
Artikel ini menjelaskan tanggapan anak-anak terhadap bencana
menurut kelompok usia masing-masing anak.
http://www.preventionweb.net/files/8032_mentalhealthguideeducators.
pdf
Creating Healing Classrooms: Guide for Teachers and Teacher
Education (International Rescue Committee, 2006)
Manual ini memberikan penjelasan, strategi pengajaran langsung, dan
daftar kegiatan psikososial, yang dapat digunakan guru untuk
membangun ruang kelas penyembuhan.
http://www.rescue.org/sites/default/files/migrated/resources/hci-tools.p
df
Buku Aktivitas
Kesejahteraan
Psikososial

... And Now What? A Helping Hand for Children Who Have
Syffered A Loss
(Gilbert Brenson-Lazán & María Mercedes Sarmiento Díaz, 2006)
Cerita ini dapat membantu anak untuk mengeksplorasi trauma mereka
sendiri. http://www.preventionweb.net/files/3952_
PostDisasterChildCare.pdf

70

LAMPIRAN
1. Lima Dimensi Pendidikan PRB

Dimensi 1: Memahami Ilmu dan Mekanisme Bencana 'Alam'
Dimensi pertama adalah tentang mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan dan
mekanisme bencana alam seperti siklon, tsunami dan letusan gunung berapi: mengapa hal itu
terjadi, bagaimana terjadinya, dimana terjadinya, frekuensi dan kekuatannya, dampak fisiknya
serta kecenderungannya. dan pola kemunculannya.
Dimensi 2: Pembelajaran dan Praktik Tindakan dan Prosedur Keselamatan
Dimensi ini menekankan pada kebutuhan untuk mengenal tanda dan sinyal peringatan dini
bahaya, dengan instruksi dalam prosedur evakuasi atau penampungan, latihan dan latihan,
dengan P3K dasar dan isi kotak P3K, dengan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan,
juga. seperti langkah-langkah tentang cara tetap aman setelah bahaya mereda.
Dimensi 3: Memahami Penggerak Risiko dan Bagaimana Bahaya Bisa Menjadi Bencana
Dimensi ketiga pendidikan PRB mendorong peserta didik untuk bertindak secara proaktif dalam
mengurangi risiko melalui penanganan yang menyeluruh terhadap elemen-elemen di tempat
kerja dalam formula risiko bencana yang mendasar:
Risiko Bencana =

Bahaya Alam x Kerentanan
Kapasitas Sistem Kemasyarakatan

Dimensi 4: Membangun Kapasitas Pengurangan Risiko Masyarakat
Dimensi keempat dari pendidikan PRB melibatkan peserta didik dalam proses membangun
ketahanan di komunitas mereka sendiri melalui inisiatif tingkat akar rumput seperti melakukan
penilaian kerentanan lokal dan inisiatif pemetaan, mengidentifikasi bahaya, mengembangkan
rencana aksi ketahanan, dan melaksanakan rencana tersebut. Dimensi pembelajaran yang
berorientasi pada tindakan dari pendidikan PRB menawarkan pengalaman langsung dari
pendidikan kewarganegaraan/kewarganegaraan partisipatif.
Dimensi 5: Membangun Budaya Kelembagaan Keselamatan dan Ketahanan
Dimensi kelima dan terakhir menitikberatkan pada pencampuran unsur struktural dan non
struktural sehingga sekolah menjadi komunitas atau organisasi pembelajar PRB yang
berorientasi pada pembangunan budaya keselamatan dan ketahanan. Ini melibatkan kepala
sekolah dan guru dalam mencari kemungkinan untuk memberikan suara kepada siswa dalam
kurikulum, dalam kehidupan sehari-hari mereka dan dalam proses pengambilan keputusan di
sekolah baik mengenai aspek struktural dan nonstruktural dari keselamatan dan bangunan
ketahanan. Idealnya sekolah menjadi laboratorium pembelajaran PRB - kampus menjadi bagian
dari kurikulum.
Sumber: UNESCO and UNICEF. 2014. Towards a Learning Culture on Safety and Resilience:
Technical Guidance for Integrating DRR into the School Curriculum. Geneva, UNICEF.
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2. Bagaimana Topik Perubahan Iklim Dapat Diajarkan dalam Beberapa Topik
Berbeda

Subyek

Kegiatan

Pertanian

❏ Mempelajari dampak global dan lokal dari perubahan iklim pada
pertanian
❏ Mempelajari dan menanam tanaman tahan iklim
❏ Mendiskusikan dampak perubahan iklim dengan petani lokal

Seni - Visual dan
Pertunjukan

❏ Membuat gambar tentang bagaimana manusia mempengaruhi iklim
❏ Membuat materi penyadaran (poster, booklet, mural) untuk
membuat siswa lain atau masyarakat lebih sadar akan perubahan
iklim

Biologi

❏ Belajar tentang adaptasi perubahan iklim
❏ Mempelajari tentang dampak perubahan iklim terhadap spesies dan
habitat
❏ Melakukan adaptasi perubahan iklim di lingkungan sekolah
(penanaman pohon, penanaman bakau, dll.)

Kewarganegaraan

❏ Membahas bagaimana masyarakat dapat berorganisasi untuk
memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim
❏ Mempelajari konsep keadilan iklim
❏ Mempelajari bagaimana hubungan internasional, perjanjian dan
kesepakatan tentang perubahan iklim bekerja
❏ Mempelajari kebijakan dan kegiatan mitigasi dan adaptasi iklim di
negara Anda

Geografi

❏ Mempelajari peta kerentanan iklim dan mendiskusikan mengapa
daerah tertentu mungkin sangat rentan
❏ Menggambar peta untuk mengkonfirmasi prediksi kenaikan
permukaan laut yang berbeda

Pendidikan
kesehatan

❏ Membahas kemungkinan dampak kesehatan dari perubahan iklim
❏ Mempelajari bagaimana seseorang dapat mempersiapkan diri
untuk mengurangi dampak kesehatan tersebut

Sejarah

❏ Belajar tentang sejarah ilmu perubahan iklim dan negosiasi
perubahan iklim
❏ Belajar tentang sejarah penggunaan bahan bakar fosil di
dunia/negara Anda
❏ Membahas bagaimana lingkungan berperan dalam naik turunnya
peradaban

Bahasa dan Sastra

❏ Menulis surat untuk meminta para pemimpin dunia menanggapi
mitigasi perubahan iklim dengan serius
❏ Menulis esai tentang dampak perubahan iklim di negara/komunitas
Anda
❏ Membaca dan mendiskusikan laporan IPCC untuk meningkatkan
pemahaman teks ilmiah
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Kecakapan Hidup

❏ Mengelola debat perubahan iklim, memperdebatkan berbagai
proposal adaptasi dan mitigasi untuk komunitas Anda
❏ Mengorganisir simulasi negosiasi perubahan iklim UNFCCC
❏ Belajar tentang manajemen proyek dengan menyelenggarakan
proyek adaptasi komunitas

Matematika

❏
❏
❏
❏

Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi

❏ Mempelajari ilmu dasar perubahan iklim
❏ Mempelajari hubungan antara perubahan iklim dan bencana
❏ Mempelajari teknologi alternatif yang dapat digunakan untuk
mitigasi perubahan iklim
❏ Membuat eksperimen untuk menunjukkan bagaimana air
mengembang saat lebih panas dan bagaimana laut mencair dan es
tanah berdampak pada permukaan air

Ilmu Sosial

❏ Belajar tentang kemungkinan dampak sosial ekonomi dari
perubahan iklim
❏ Belajar tentang pentingnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
❏ Membahas kelompok orang mana yang mungkin paling rentan
terhadap dampak perubahan iklim
❏ Mendiskusikan bagaimana perubahan lingkungan dan migrasi
berjalan seiring di negara Anda

Pendidikan
Kejuruan/Teknis

❏ Mempelajari cara membuat kincir angin
❏ Mempelajari cara memasang panel surya
❏ Mempelajari cara membuat kompor surya

Menghitung dan menggambar kurva emisi CO2
Menganalisis prediksi perubahan iklim IPCC
Menghitung kenaikan permukaan laut di daerah Anda
Menghitung perkiraan biaya perubahan iklim
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3. Keamanan Sekolah yang Menyeluruh

Sumber: Global Alliance in Risk Reduction and Resilience in the Education Sector. 2013
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4. Lima Tahap Penilaian Risiko Multi-bahaya

Tahap 1: Melihat bahaya dan kerentanan
1. Buat daftar semua bahaya yang dihadapi sekolah Anda (baik alami maupun buatan
manusia). Ini adalah kesempatan besar bagi siswa untuk belajar tentang bahaya yang
berbeda, ilmu tentang bahaya dan dampaknya;
2. Diskusikan seberapa besar kemungkinan bahaya tersebut selama waktu tertentu. Anda
dapat memberi peringkat, misalnya dari 1-5. Juga pikirkan tentang bahaya mana yang
bersifat musiman dan yang muncul sepanjang waktu. Ini adalah kesempatan bagus
untuk mengundang para ahli, meminta siswa melakukan penelitian online atau
perpustakaan, mengunjungi kantor penanggulangan bencana atau pusat meteorologi
setempat, dll.;
3. Diskusikan dampak apa yang dapat ditimbulkan oleh berbagai bahaya dan rangking
seberapa parah bahaya tersebut. Pikirkan berbagai macam dampak mulai dari fisik
(kematian, cedera, kerusakan), ekonomi (biaya kerusakan, terganggunya aktivitas mata
pencaharian), sosial/budaya (kehilangan teman, gangguan jaringan sosial), lingkungan
(hilangnya habitat), psikososial (kesedihan, trauma, disorientasi), pendidikan (gangguan
kegiatan belajar/mengajar, putus sekolah);
4. Kalikan skor risiko untuk setiap bahaya dengan skor kerentanan untuk setiap bahaya.
Kemudian rangking bahaya menurut prioritas (yang paling membutuhkan perhatian).

Tahap 2: Menilai keamanan struktural dan nonstruktural
1. Kaji keamanan struktural sekolah Anda berdasarkan bahaya dan kerentanan yang
diidentifikasi pada tahap 1. Ingatlah bahwa lokasi dan desain sekolah Anda dapat
memengaruhi kerentanannya. Menilai keamanan struktural sekolah Anda tentu saja
merupakan tugas yang sangat teknis dan Anda harus mempertimbangkan untuk
meminta pakar (arsitek, insinyur, atau pakar terlatih yang disarankan oleh otoritas
manajemen bencana) untuk membantu penilaian. Tetap saja, Anda dan siswa Anda
dapat terlibat dalam proses tersebut.Siswa dapat belajar tentang jenis tanah (biologi,
geografi), teknik struktur (fisika, matematika, geometri), standar bangunan yang aman
(kewarganegaraan, fisika) dan dapat mewawancarai para ahli atau bahkan
berpartisipasi dalam inspeksi sekolah. Manajemen sekolah dan komite manajemen
bencana sekolah harus memikirkan sebelumnya tentang bagaimana dan kapan
kelemahan yang mungkin dapat diatasi. Banyak negara memiliki dana untuk renovasi
dan perkuatan sekolah. Seringkali badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan LSM
internasional dapat memberikan bantuan.
2. Kaji keamanan non-struktural sekolah Anda berdasarkan bahaya yang diidentifikasi
pada tahap 1. Catat apa yang dapat dilakukan dan siapa yang harus melakukannya.
Berikut beberapa contohnya:
a. Keamanan kebakaran: Pastikan bahwa bahan yang mudah terbakar dibatasi,
disimpan dan diamankan; bahwa rute evakuasi kebakaran aman dan ditandai
dengan jelas; bahwa alat pemadam kebakaran berfungsi dan dapat dengan
mudah ditemukan; bahwa instalasi listrik dibuat dengan standar yang tinggi; dll;
b. Keamanan topan dan badai: Pikirkan tentang benda-benda di luar gedung yang
dapat robek, terbang, atau dipukul oleh angin;
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c. Pikirkan tentang benda yang mungkin tergelincir, jatuh, atau terbang, dan
terutama apa pun yang dapat menyebabkan cedera atau menghalangi jalan
keluar.
Sekali lagi, ini adalah kesempatan belajar utama bagi siswa Anda. Siswa dapat meneliti bahaya
apa yang mungkin mereka hadapi dari setiap bahaya dan tentang cara meningkatkan
keselamatan mereka. Menginspeksi ruang kelas dan gedung sekolah akan membantu mereka
membayangkan rute evakuasi dan bahaya yang mungkin mereka hadapi jika evakuasi
diperlukan.

Tahap 3: Melihat kapasitas
1. Buatlah daftar pengetahuan, sumber daya dan keterampilan di sekolah Anda dan di
komunitas Anda yang dapat membantu mengurangi efek negatif dari bahaya;
2. Diskusikan bagaimana ini dapat digunakan untuk membuat sekolah menjadi tempat
yang lebih aman dan dalam situasi bencana;
3. Diskusikan dengan komunitas sekolah bagaimana keterampilan yang dibutuhkan dapat
diperoleh melalui pelatihan, simulasi, latihan;
4. Diskusikan ketentuan darurat untuk sekolah Anda, seperti tas darurat, ember,
penyimpanan air darurat, pertolongan pertama, bahan pemadam kebakaran, dll.
Siswa dapat membantu dalam memetakan kapasitas di sekolah dan di komunitas mereka.
Anda dapat melakukan kunjungan ke sumber daya penting (seperti rumah sakit, stasiun
pemadam kebakaran, kantor manajemen bencana) atau mengundang para ahli untuk
mendiskusikan kapasitas komunitas. Siswa yang lebih tua dapat membantu melatih siswa yang
lebih muda dalam pertolongan pertama dan keterampilan pencarian dan penyelamatan. Siswa
juga dapat mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa tas darurat disimpan dan
dalam keadaan baik.

Tahap 4: Membuat peta risiko sekolah
Salah satu alat hebat untuk membantu memvisualisasikan proses evakuasi adalah peta risiko
sekolah. Itu harus mencakup hal-hal berikut:
❏ Masuk dan keluar;
❏ Rute evakuasi dari setiap ruangan di bangunan;
❏ Bahaya bangunan, bawah tanah, dan overhead;
❏ Lokasi bahan yang mudah terbakar dan berbahaya;
❏ Lokasi pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama peralatan;
❏ Matikan lokasi untuk air, gas dan listrik;
❏ Area perakitan darurat
Selain itu, Anda dapat membuat peta lingkungan yang mencakup evakuasi rute, area
pementasan, bahaya dan sumber daya di lingkungan, orang-orang yang rentan di lingkungan,
dll. (Peta risiko sekolah dan lingkungan idealnya cocok untuk menjadi kegiatan PRB siswa.
Latihan pemetaan risiko masyarakat dalam Panduan Siswa (hlm. 25-27) membahas hal ini
secara lebih rinci) .
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Tahap 5: Bertindak
❏ Administrasi sekolah, komite kesiapsiagaan bencana sekolah dan komunitas sekolah
secara keseluruhan perlu mengambil tindakan yang diperlukan yang direkomendasikan
oleh penilaian risiko multi-bahaya:
❏ Penyesuaian struktural dan non-struktural harus dilakukan untuk meningkatkan
keselamatan;
❏ Pelatihan, latihan, latihan dan simulasi harus diselenggarakan secara rutin untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari semua yang terlibat.
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