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Siswa yang tersayang,
Informasi dalam Panduan ini akan menjelaskan bagaimana menjagamu dan
teman-temanmu agar tetap aman dari bencana. Luangkan waktu untuk
membacanya sekali, dua kali, tiga kali - informasi ini dapat menyelamatkan
hidupmu!
Melalui Panduan ini, kamu akan mengenal beberapa anak muda cerdas
sepertimu. Banyak hal yang telah terjadi pada mereka dan mereka ingin
berbagi denganmu apa yang telah dipelajari dan dialami.
Misalnya, kamu akan bertemu dengan seorang gadis muda yang kehilangan
salah satu kakinya karena tsunami. Pengalamannya mendorongnya untuk
belajar sebanyak mungkin tentang risiko bencana, kesiapsiagaan dan
ketahanan. Di sekolah barunya, dia memberikan presentasi tentang 'Jadilah
cerdas risiko, bersiaplah, tangguhlah.' Teman-teman sekelasnya menjadi sangat
tertarik dengan kesiapsiagaan dan ketahanan bencana, dan ingin belajar lebih
banyak lagi.
Dalam perjalanan belajarmu untuk menjadi seorang yang cerdas bencana,
pastikan semua orang ikut serta: Diskusikan Panduan ini dengan temanmu,
minta gurumu untuk mengajarimu tentang kesiapsiagaan bencana, berbagi ide
di rumah, memotivasi teman sekelasmu, memulai aktivitas yang berbeda ...
Kamu bisa menjadi juara pengurangan risiko bencana!
Di akhir panduan ini, kamu akan menemukan papan skor yang
memungkinkanmu mengukur kemajuanmu. Kamu juga akan menemukan katakata kunci yang dijelaskan dalam glosarium yang mudah diakses.
Semoga perjalanan belajarmu menyenangkan dan tetap aman!

Fakta Singkat tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
BARU-BARU INI, DI SEKOLAH
MENENGAH TIDAK TERLALU JAUH ...

Cerd
as R
isiko
Siap
!
siaga
l
a
h!
Bert
ahan
lah!
ANGGOTA TERBARU KELAS KITA
SEKARANG AKAN BERCERITA
TENTANG BAHAYA, RISIKO
DAN BENCANA.

TERIMA KASIH, SAYA
SANGAT SUKA KALIAN SEMUA
TERTARIK UNTUK MEMPELAJARI
RISIKO BENCANA!
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Apakah saya berisiko?

APAKAH KAMU
PERNAH ...

... BERISIKO?

APAKAH KAMU PERNAH
MELOMPATI GENANGAN AIR ATAU SEMAK?

APAKAH KAMU GAGAL
DAN LUTUTMU TERLUKA?

APAKAH KAMU BERHASIL?

PIKIRKANLAH!

BENCANA
BERHUBUNGAN ERAT
DENGAN RISIKO

APA HAL YANG SANGAT BERISIKO
YANG PERNAH KAMU LAKUKAN?

SAYA JELASKAN
BAGAIMANA
APAKAH BAIK-BAIK SAJA?
APAKAH RISIKO ITU LAYAK?
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KADANG-KADANG KITA LUPA BAHWA
ALAM ADA DI SEKITAR KITA.
Kita adalah bagian dari alam. Dan seperti manusia, alam
selalu berubah. Perubahan ini dapat terjadi dengan cara
yang berbeda, seperti yang bisa kita saksikan setiap hari,
angin, hujan, dan pergerakan awan. Atau bisa juga
peristiwa yang kurang umum, seperti gempa bumi,
tsunami, letusan gunung berapi, angin topan atau banjir.
Di beberapa wilayah dunia, peristiwa ini terjadi secara
teratur, sementara di tempat lain peristiwa ini sangat
jarang terjadi - hingga namanya menjadi
'peristiwa
ekstrim' atau 'bahaya alam.'

Berkat sains modern, serta pengalaman dan observasi selama berabad-abad,
kami telah belajar banyak tentang bahaya alam. Kita tahu bahwa gempa bumi dan sebagian besar gunung berapi - kemungkinan besar berada di dekat atau di
tempat di mana dua atau lebih lempeng tektonik bertemu. Di beberapa daerah,
orang tua meninggalkan cerita atau penanda untuk menunjukkan di mana dan
seberapa tinggi tsunami di masa lalu. Banyak wilayah memiliki catatan lebih dari
satu abad tentang curah hujan, suhu, dan peristiwa ekstrem, yang
memungkinkan para ilmuwan membuat prediksi tentang seberapa sering
bahaya tertentu menyerang wilayah tertentu.
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AMBIL
DADUMU !!

GULINGKAN DADUMU ENAM KALI DAN
TULIS HASILNYA. BANDINGKAN
DENGAN HASIL TEMANMU.

AYO KITA
HITUNG
KEMUNGKI
NANNYA.

Saat kamu melempar dadu, kamu tahu bahwa peluangmu untuk mendapatkan
angka 6 adalah satu dari enam. Tetapi jika kamu melempar dadu enam kali,
kamu mungkin tidak mendapatkan satu pun 6 - atau kamu dapat melempar 6
setiap kali, atau melempar 6 beberapa kali. Masalahnya, jika kamu hanya
melempar beberapa kali, hasilnya terlihat sangat acak, tetapi jika melemparnya
berkali-kali - misalnya 10.000 kali, - akan terlihat bahwa kamu melempar setiap
angka secara merata. Kamu juga akan melihat bahwa, rata-rata, angka 6 akan
muncul kira-kira sekali setiap enam kali lemparan.
Saya tahu ini tentang matematika. Jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut
tentang probabilitas, guru matematikamu akan dengan senang hati membantu.
Jadi, ketika kamu mendengar bahwa kemungkinan daerahmu terkena banjir
adalah '1 banding 20', apa artinya? Artinya jika melihat angka selama ratusan
tahun, banjir terjadi sekitar 20 tahun sekali. Tapi, jika kamu melihatnya hanya
beberapa tahun - misalnya, 80 tahun - kemungkinan terjadinya banjir tampak
lebih acak. Kamu boleh dibilang cukup beruntung tidak mengalami satu banjir
pun dalam 80 tahun itu, atau mungkin kamu mengalami empat kali banjir di
tahun yang sama - atau bahkan mungkin mengalami sepuluh kali banjir.
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Kamu mungkin benar dengan mengatakan bahwa ada banyak ketidakpastian
tentang apa yang kami ketahui tentang kemungkinan dan risiko bencana. Tetapi
penting memahami seberapa besar kemungkinan bahaya tertentu terjadi, apa
jenis bahaya yang perlu dipersiapkan, mana yang lebih penting untuk
dipersiapkan, dan bagaimana risiko terjadinya bencana dapat dikurangi.
Pikirkan orang yang kamu cintai, hal yang kamu sukai, dan apa yang ingin kamu
lakukan di masa depan. Betapapun kemungkinannya rendah, apakah kamu
bersedia mengambil risiko kehilangan semua itu dalam bencana? Jika
jawabanmu tidak, maka kamu pasti ingin melakukan hal-hal untuk mengurangi
risiko tersebut. Kita akan menjadi lebih rentan terhadap bencana jika kita tidak
melakukan perubahan apapun pada lingkungan atau keahlian kita.

BAHAYA TIDAK SELALU DISEBABKAN
OLEH ALAM. DALAM BANYAK KASUS,
MANUSIALAH YANGMENYEBABKANNYA.
POLUSI LINGKUNGAN, KEBAKARAN,
BENCANA NUKLIR, DAN TUMPAHAN
MINYAK ADALAH BAHAYA BUATAN
MANUSIA. BEGITU JUGA KONFLIK
KEKERASAN DAN PERANG.

BAHAYA BUKAN BENCANA.
Hanya jika manusia terpengaruh maka bahaya menjadi bencana. Saat kita
mengatakan 'risiko bencana', kita berbicara tentang seberapa besar
kemungkinan bahaya akan menjadi bencana. Resiko itu tidak hanya bergantung
pada seberapa kuat bahayanya, tapi tergantung kepada kerentanan dan
kapasitas komunitas atau masyarakatnya.
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Apa itu kerentanan?
SIAPA YANG TAHU
APA ARTI
KERENTANAN?

SAYA !

KERENTANAN
TERGANTUNG KEPADA
FAKTOR YANG BERBEDA:
di mana orang
tinggal: apakah
mereka tinggal di
daerah berbahaya
atau tidak?
seberapa kuat
rumah dibangun:
apakah cukup kuat
untuk menahan
bahaya?
kesehatan, usia
dan gender:
bisakah anak-anak,
manula, dan orang
penyandang cacat
mudah mengungsi?
apakah pengaruh
bencana berbeda
terhadap wanita
dan pria?
status sosial dan
ekonomi.

DIMANA ORANG TINGGAL
Apakah mereka tinggal di
daerah berbahaya atau tidak?

SEBERAPA KUAT RUMAH DIBANGUN
Apakah rumah-rumah itu cukup kuat
untuk menahan bencana?

PIKIRKANLAH!

Pernahkah kamu piikirkan mengapa kita membangun rumah di mana sekarang kita berada, dan
mengapa beberapa orang lebih rentan dibandingkan yang lain ketika bahaya melanda? Masih
banyak orang di komunitas kami yang tidak diberi bantuan yang mereka butuhkan untuk
memastikan mereka aman dari bahaya.
Orang miskin: Seringkali mereka hanya mampu tinggal di rumah yang tidak aman di daerah yang
berisiko bahaya.
Orang tua dan orang sakit: Banyak dari mereka membutuhkan bantuan khusus, dan mereka
mungkin sangat rentan jika tidak ada yang merawat mereka.
Penyandang disabilitas: Mereka mungkin memerlukan peringatan dan bantuan khusus, dan akan
lebih rentan jika rumah, sekolah, dan jalan tidak dibangun sedemikian rupa sehingga mereka
dapat mengungsi dengan cepat.
Migran, imigran, dan turis: Mereka tidak mengenal orang-orang dan mungkin kesulitan
memahami bahasanya. Mereka mungkin sangat rentan jika tidak ada yang memberitahu mereka
tentang bahaya lokal dan di mana mereka bisa aman.
JADI KERENTANAN TERGANTUNG PADA BAGAIMANA KITA MENGORGANISASI DENGAN MENGETAHUI
JENIS PENDUDUK RENTAN YANG KITA MILIKI DI MASYARAKAT TERSEBUT. KITA DAPAT MENGURANGI
KERENTANAN JIKA KAMI BISA MEMASTIKAN BAHWA HAK SEMUA ORANG DIHORMATI.
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Kita Semua Memiliki Hak yang Sama Untuk Selamat
"The United Nations Universal Declaration of Human Rights
dimulai dengan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka
dan bermartabat dan bahwa setiap manusia memiliki hak tersebut, tanpa
pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
agama, politik, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran
atau status lainnya."

Apakah kamu sudah mempelajari tentang The United Nations Universal
Declaration of Human Rights di sekolah? Hak mana yang menurutmu
relevan saat ingin selamat dari bencana?
Untuk membangun komunitas yang adil dan aman, hak setiap orang itu penting.
Tidak masalah apakah mereka tinggi atau kecil; berkulit gelap atau terang; lakilaki atau perempuan; muda atau tua; penduduk setempat atau dari negara lain.
Untuk menciptakan komunitas yang aman maka kebutuhan setiap orang perlu
diperhatikan dan dilibatkan. Sayangnya, masih ada kelompok yang tidak diminta
atau diizinkan untuk berpartisipasi. Misalnya, suara anak-anak dan pemuda
tidak diperhitungkan saat merencanakan keamanan di sekolah atau
keselamatan dalam situasi bencana - padahal mereka dapat menjadi kekuatan
utama dalam pembelajaran dan pengajaran tentang risiko, kesiapan, dan
ketahanan!
Di dalam masyarakat, masih ada perbedaan dalam cara memperlakukan anak
laki-laki dan perempuan. Gadis pintar mungkin diejek dan ditertawakan
daripada didengarkan. Mereka bahkan mungkin tidak diijinkan untuk pergi ke
sekolah atau belajar tentang risiko dan kesiapsiagaan. Di Sri Lanka, selama
tsunami 2004, lebih banyak anak perempuan yang meninggal daripada laki-laki,
karena perempuan biasanya tidak diajarkan cara berenang. Mungkin tidak ada
seorangpun yang bertanya kepada gadis-gadis itu apakah mereka ingin belajar
berenang, atau mungkin hal itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang
seharusnya dilakukan oleh para gadis.
Dan bagaimana dengan mereka yang sakit atau memiliki masalah kesehatan
lainnya - seperti perempuan yang duduk di kursi roda atau laki-laki dengan
Sindrom Down? Mereka mungkin sangat rentan terhadap bencana, karena sulit
bagi mereka untuk menyelamatkan diri sendiri. Mereka juga harus diajari
tentang risiko apa yang mereka hadapi, dan bagaimana cara
mempersiapkannya. Mereka juga harus diajak berkonsultasi tentang cara
termudah untuk menghadapi bahaya dan bencana. Mereka juga dapat
berkontribusi pada komunitas yang lebih tangguh. Sayangnya, mereka tidak
ditanya, tidak diberitahu, tidak diajarkan, dan bahkan tidak diselamatkan. Apa
yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya?
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PIKIRKANKLAH!
Apakah ada hal-hal dalam keluarga dan komunitasmu yang boleh
dilakukan oleh anak laki-laki dan tidak boleh dilakukan oleh anak
perempuan (atau sebaliknya)? Apakah ada tugas dalam keluarga dan
komunitasmu yang harus dilakukan anak perempuan namun anak
laki-laki tidak perlu melakukannya (atau sebaliknya)? Adakah hal-hal
yang ingin kamu lakukan tetapi tidak boleh dilakukan karena kamu
perempuan atau laki-laki?
Pikirkan tentang bagaimana perbedaan ini dapat membantumu atau
keluargamu selama terjadi bencana. Kemudian pikirkan tentang
bagaimana hal tersebut bisa berbahaya selama bencana.
Pernahkah kamu merasa bahwa kamu tidak diajak berkonsultasi, baik
di rumah atau di sekolah, ketika suatu keputusan penting harus
diambil? Bagaimana perasaanmu?

Siapa di kelasmu, dalam keluargamu, di lingkunganmu yang biasanya
tidak dimintai pendapat, dimintai pendapat, atau diberi informasi?
Pikirkan tentang cara-cara bagaimana mereka dapat diikutsertakan
dalam pembelajaran tentang risiko, kesiapsiagaan dan ketahanan,
serta cara-cara mereka dapat diikutsertakan ketika merencanakan
dan mempersiapkan diri jika terjadi bencana.

Salah satu yang dapat kita kurangi kerentanannya adalah dengan
mengorganisir komunitas kita, dengan demikian kapasitas kita meningkat.
Misalnya, kita dapat mempelajari tentang bahaya komunitas kita dan
menciptakan sistem peringatan yang tepat yang dapat dipahami oleh semua
orang. Kita dapat berbagi tanggung jawab terkait membantu manula, orang
sakit, wanita hamil, dan orang cacat untuk mengungsi, ketika bahaya
mendekat. Kita dapat membangun tempat berlindung untuk semua orang agar
aman dari bahaya dan membantu semua orang, termasuk orang miskin, untuk
membangun rumah yang aman.
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BANYAK ORANG MENYANGKAL BAHWA
TIDAK ADA BENCANA ALAM, KARENA
BAHAYA MENJADI BENCANA SAAT
BERDAMPAK PADA MANUSIA. KETIKA KERENTANAN
MANUSIA TINGGI DAN KAPASITAS RENDAH, MAKA
RISIKO TERJADI BENCANA SANGAT BESAR.

MAKSUDMU TIDAK
ADA HAL
SERUPA BENCANA
ALAM?

SECARA GLOBAL, TELAH TERJADI PENINGKATAN SEJUMLAH BENCANA!!

Jepang 2011:
gempa bumi dan tsunami:
hampir 20.000 orang mati,
kerusakan lebih dari
210 miliar USD

Gempa bumi di Haiti 2010:
lebih dari 220.000
orang mati

Pilipina 1991Gunung
Pinatubo meletus:
suhu rata-rata global menurun
0,4-0,5 derajat Celsius

Kekeringan di Afrika 2011:
13 juta orang memerlukan
bantuan kemanusiaan
(makanan, air, tempat tinggal)

Banjir di Pakistan 2010:
lebih dari 6 juta orang
terlantar

Myanmar 2008 topan:
lebih dari 130.000 orang mati

ILMU PENGETAHUAN TELAH MENEMUKAN BAHWA:
Maraknya kejadian bencana global terkait dengan
pertumbuhan penduduk dan fakta bahwa lebih banyak
orang tinggal di daerah berbahaya, terutama di kotakota padat penduduknya.
Lebih dari 32 juta orang harus mengungsi dari rumah
mereka dari bencana pada tahun 2012.
Pembangunan yang tidak berkelanjutan menyebabkan
degradasi
lingkungan,
yang
pada
gilirannya
menghadapkan masyarakat pada risiko bencana yang
lebih tinggi.
Masyarakat yang melindungi hutannya tidak terlalu
rentan terhadap erosi tanah dan tanah longsor
(misalnya, hutan bakau melindungi masyarakat saat
tsunami melanda).
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Peran Perubahan Iklim

LEBIH DARI SERATUS TAHUN YANG LALU,

PEMANASAN GLOBAL TELAH
DIIDENTIFIKASI SEBAGAI FENOMENA
YANG MENINGKATKAN RISIKO
BENCANA YANG DISEBABKAN OLEH
HUJAN DERAS, GELOMBANG PANAS,
JUGA MENYEBABKAN SIKLON

orang di seluruh dunia mulai membakar batu
bara dalam jumlah besar, minyak, dan gas alam atau bahan bakar fosil - untuk menyalakan
rumah, pabrik, dan kendaraan mereka. Saat ini,
sebagian besar di dunia bergantung pada bahan
bakar fosil ini untuk energi. Pembakaran bahan
bakar fosil melepaskan karbon dioksida, gas
yang memerangkap panas ke atmosfer. Suhu
yang lebih tinggi menyebabkan lebih banyak
penguapan air. Jika digabungkan, kedua
fenomena ini meningkatkan cuaca ekstrim
seperti hujan lebat, kekeringan, badai dan siklon
yang lebih kuat.

PIKIRKAN KEMBALI DADU KITA:
Di dunia normal, angka 1 mewakili cuaca dingin,
nomor 6 adalah cuaca panas dan nomor 2
sampai 5 adalah cuaca sedang. Dalam iklim
dunia yang memanas, angka 5 adalah cuaca
panas, sedangkan 6 sekarang mewakili cuaca
yang sangat panas. Sejak ada catatan suhu,
enam dari sepuluh tahun terpanas di seluruh
dunia telah terjadi dalam dekade terakhir.
MASALAH PERUBAHAN IKLIM
TIDAK HANYA MENINGKATKAN
RISIKO KEJADIAN EKSTRIM
TERTENTU. DI BEBERAPA
DAERAH, SULIT UNTUK
MENGHITUNG RISIKO BENCANA
BERDASARKAN MASA LALU,

APA YANG BISA KITA
LAKUKAN UNTUK
MEMINIMALKAN RISIKO
BENCANA?

KARENA BANJIR 1 DALAM 20
TAHUN, DENGAN PERUBAHAN
IKLIM BISA MENJADI BANJIR 1
DALAM 10 TAHUN.
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MUNGKIN BEBERAPA HAL YANG TELAH KITA
DISKUSIKAN NAMPAK MENAKUTKAN, MASIH ADA
BISA KITA LAKUKAN
BANYAK HAL YANG BISA KITA LAKUKAN UNTUK
MELINDUNGI DIRI KITA DARI BENCANA.
Umat manusia telah hidup bersama dan bertahan dari
bahaya alam dan risiko bencana selama ratusan ribu tahun.
Banyak masyarakat terbukti sangat tangguh, artinya mereka
bangkit kembali setelah terkena bencana. Jadi, apa yang
dibutuhkan masyarakat untuk menjadi tangguh?
Sekarang kita tahu bahwa risiko bencana bergantung pada bahaya yang kita hadapi,
kerentanan yang kita miliki, dan kapasitas kita untuk meminimalkan bahaya dan
kerentanan. Seringkali hal ini diungkapkan dengan rumus sederhana ini:
BANYAK HAL YANG

RISIKO BENCANA =

BAHAYA X KERENTANAN
KAPASITAS

Untuk menjadi tangguh, hal pertama yang kita perlukan adalah Cerdas-Risiko. Untuk
menjadi Cerdas-Risiko, kita harus mencari tahu sebanyak mungkin tentang risiko yang
kita hadapi dan belajar bagaimana mengurangi risiko tersebut. Ini juga berarti kita
harus cerdas iklim - mengetahui tentang perubahan iklim dan berupaya untuk
menyesuaikannya, dan memperlambatnya.
Meskipun kita mungkin tidak dapat memperkirakan semua bahaya - tidak mungkin
menghentikan terjadinya gempa bumi - kita dapat mengurangi bahaya dengan
membangun bendungan atau menanam pohon untuk mengurangi risiko banjir.
Kita juga bisa mengurangi kerentanan. Kita dapat membangun rumah yang lebih aman
di daerah yang lebih aman, atau membantu mereka yang lebih rentan untuk
mengurangi risiko. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, kita juga dapat
menghentikan praktik yang membahayakan lingkungan dan memperlambat
pemanasan global.
Hal lain yang membantu kita menjadi tangguh adalah kesiapsiagaan, yang berarti
meningkatkan respons kita terhadap bencana dengan memiliki sistem peringatan yang
baik, rumah aman, tempat penampungan evakuasi yang aman, dan mengetahui
pertolongan pertama. Kesiapsiagaan adalah sesuatu yang dapat dilakukan semua
orang dengan mudah! Semakin baik mempersiapkan keluarga, sekolah, komunitas,
atau bahkan negara, semakin tidak tragis dampak bencana yang akan ditimbulkan.
Komunitas yang cerdas dan siap menghadapi risiko akan lebih tangguh saat bencana
melanda.
MESKIPUN KAMU TIDAK PERNAH
TERPENGARUH BENCANA,
MENGURANGI RISIKO DAN
MENYIAPKANNYA DAPAT
MENYENANGKAN DAN MENJADIKAN
KAMI LEBIH DEKAT SEBAGAI SEKOLAH,
KELUARGA, DAN MASYARAKAT

SIAP
SIAGALAH!

JADILAH
CERDAS-RISIKO!
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BERTAHANLAH!

TEKA-TEKI SILANG
PRB!!
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Teka-Teki Silang PRB
MENDATAR:
4. Peristiwa alami atau buatan manusia yang mengancam manusia
6. Membantu meminimalkan dampak bencana
8. Kesempatan bahwa peristiwa tertentu terjadi pada waktu tertentu
12. Gempa bumi, badai, gunung meletus, banjir, longsor adalah ... (2 kata)
13. Kemungkinan suatu bahaya akan berubah menjadi bencana, berdasarkan
kerentanan dan kapasitas adaptasi (2 kata)
14. Bangkit kembali dengan baik dari bencana
16. Seharusnya kita jadi apa (2 kata)
17. Sistem atmosfer global yang menentukan cuaca kita
19. Ketika bahaya mempengaruhi manusia - nyawa, kesehatan atau harta
benda mereka

MENURUN:
2. Membantu melindungi masyarakat dari tsunami
5. Sejumlah bencana telah ... dalam beberapa dekade terakhir
7. Tidak ada yang namanya ... (2 kata)
9. Jumlah faktor yang membuat manusia, komunitas, atau aset terancam
bahaya
10. Pembakaran bahan bakar fosil mengarah pada hal ini (2 kata)
11. Gas rumah kaca utama yang bertanggung jawab atas pemanasan global (2
kata)
15. Periode enam dari sepuluh tahun terpanas terjadi
18. Bahaya alam yang disebabkan oleh angin
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Bencana Menimpa Saya

HEY!

TERIMA KASIH.
PRESENTASI YANG
SANGAT BAGUS.
SILAKAN ISTIRAHAT!

PRESENTASI
YANG SANGAT
KOK KAMU
BAGUS!
BANYAK TAHU
TENTANG
BENCANA?

SAYA ORANG
YANG
SELAMAT

AYO
CERITAKAN

INGIN TAHU
CERITA SAYA?

SEBELUM PINDAH KESINI,
KELUARGAKU TINGGAL DEKAT
PANTAI, SEPERTI DISINI...
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TENTU
SAJA

DAERAH INI TERKENAL DENGAN GEMPA BUMI.
SEJAK AWAL, KAMI DIAJARI CARA MENUNDUK,
BERLINDUNG, DAN BERGULING, LALU
MENGUNGSI DARI SEKOLAH JIKA TERJADI
GEMPA BUMI

SUATU HARI TERJADI
GEMPA BUMI
YANG SANGAT KUAT

KAMI SEDANG BERDIRI DI DEPAN SEKOLAH, SEDANG
NGOBROL DENGAN TEMAN, KETIKA TIBA-TIBA ORANG-

MESKIPUN KAMI PERNAH MENGALAMI
GEMPA BUMI SEBELUMNYA, KAMI
SANGAT TAKUT. DINDING SEKOLAH
SEDIKIT RETAK, TAPI BANGUNAN
SEKOLAH BERDIRI KOKOH

JADI KAMI MULAI BERLARI
MENUJU BUKIT.
SANGAT KACAU...

ORANG BERLARI DARI ARAH PANTAI. MEREKA
BERTERIAK ADA GELOMBANG BESAR DATANG

KEMUDIAN SAYA MENDENGAR
SUARA YANG KERAS, SEPERTI
RAUNGAN GUNTUR.
SAYA MELIHAT KE BELAKANG ...

TERNYATA TSUNAMI...

AKU TERHEMPAS
OLEH GELOMBANG
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PERLU WAKTU BERJAM-JAM BAGI TIM SAR

UNTUNGLAH SAYA BISA BERENANG, JADI SAYA

UNTUK MENGELUARKAN KAKI SAYA DARI
PUING-PUING KARENA KAKI SAYA TERJEBAK.

BISA MENJAGA AGAR KEPALA SAYA TETAP DI
ATAS AIR. LAMA SEKALI, TAPI AKHIRNYA SAYA
BERHASIL TERDAMPAR DI ATAS RERUNTUHAN.

MEREKA MEMBAWA SAYA KE
RUMAH SAKIT. SANGAT KACAU.
ORANG-ORANG MENCARI
KELUARGANYA.

SEORANG DOKTER MENGHAMPIRI DAN
MENGATAKAN BAHWA TIDAK ADA YANG BISA
DILAKUKAN UNTUK KAKI KIRIKU SELAIN
DIAMPUTASI. SAYA SANGAT SEDIH
DAN MENANGIS TERUS.

SAYA JUGA INGIN TAHU
TENTANG KELUARGAKU...

SETELAH KAKIKU DIAMPUTASI,
DOKTER MEMINDAHKANKU KE
RUANG PERAWATAN. DISANA
SAYA MENDAPAT KAKI PALSU
DAN BELAJAR
BERJALAN LAGI.

KELUARGA DAN TEMAN-TEMAN SAYA SELAMAT
DARI BENCANA. TAPI KOTA KAMI HANCUR. SAYA
HARUS BELAJAR TENTANG BENCANA AGAR BISA
MENGHADAPI BENCANA DENGAN PERSIAPAN.
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WOW, NAMPAK
TANGGUH. BAGAIMANA
KAMU BISA BERPIKIRAN
POSITIF BEGITU?

YA, JIKA SAYA
SEPERTI KAMU, SAYA
PASTI SANGAT SEDIH
DAN MARAH...

LALU, SAYA SANGAT SEDIH DAN MARAH
SELAMA BEBERAPA WAKTU. SAYA
MENANGIS DAN TIDAK MAU BICARA DENGAN
ORANG DI RUMAH SAKIT, TERUTAMA
KETIKA SAYA TIDAK TAHU APAKAH
KELUARGAKU SELAMAT ATAU TIDAK.
SAYA TAKUT SELAMANYA AKAN HIDUP
SENDIRI.
KETIKA KELUARGAKU
MENJENGUK KE RUMAH SAKIT,
SAYA MERASA SEHAT KEMBALI.
TENTU SAJA MEREKA TERKEJUT
MELIHAT KAKIKU, MESKIPUN
MEREKA MENYEMBUNYIKANNYA.
SAYA SANGAT SENANG BISA
BICARA BERCERITA TENTANG
APA YANG TERJADI KEPADA

AHLI TERAPI DI RUMAH SAKIT,
YANG MEMBANTU SAYA BERJALAN,
SANGAT BAIK. MEREKA SELALU
MENYEMANGATIKU AGAR BISA
BERJALAN DAN MELAKUKAN HAL
YANG AKU SUKA SEPERTI DULU.

MEREKA.

SAYA SENANG BISA PERGI
KE SEKOLAH LAGI SETELAH
DIRAWAT DI RUMAH SAKIT

SEKARANG, MASIH TERASA
SEDIH TAPI SEDIKIT BERKURANG
DIBANDINGKAN SEBELUMNYA,

DAN PINDAH KE DAERAH BARU...

DAN ADA TEMAN YANG BISA
DIAJAK BICARA, ATAU SAYA
TULISKAN DI BUKU HARIANKU.

DAN BELAJAR TENTANG
BENCANA DAN KESIAP
SIAGAAN. SEMOGA BERGUNA
BAGI SAYA DAN ORANG LAIN,
DAN MEMBANTU AGAR
TIDAK MENYESALI
DIRI SENDIRI

ATAU KAMU BISA
TULISKAN PENGALAMANMU
DI BLOG, SEPERTI YANG
SAYA LAKUKAN!

BLOG?
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TAHUN LALU,
RUMAHKU HANCUR
OLEH TOPAN.
KELUARGAKU HARUS
MENGUNGSI KE
PUSAT EVAKUASI.
LALU KAMI HARUS
PINDAH KE TEMPAT
PENAMPUNGAN
SEMENTARA SAMBIL
MENUNGGU RUMAH
KAMI DIBANGUN
LAGI.
TEMPAT BARU KAMI SANGAT PANAS DAN BERISIK
HINGGA SAYA TIDAK BISA BELAJAR DAN TIDUR, DAN
JAUH DARI SEKOLAH, JADI SAYA HARUS BANGUN PAGI
AGAR TIDAK TERLAMBAT MASUK SEKOLAH.

SEPULANG SEKOLAH, SAYA MENJAGA ADIK
PEREMPUAN SAYA SAMPAI AYAH PULANG
KERJA, YANG BIASANYA SAMPAI LARUT.
SAYA SANGAT LELAH DAN SULIT
BERKONSENTRASI. SAYA KURANG BAGUS
DI SEKOLAH.

LALU, SAYA TEMUKAN BAHWA
ADA ORGANISASI YANG
MENYEDIAKAN TEMPAT YANG
MEMILIKI KOMPUTER YANG
BISA KITA GUNAKAN....

SAYA MULAI MENULIS BLOG TENTANG APA
YANG TERJADI TERHADAP SAYA DAN
KELUARGAKU.
SAYA TIDAK TAHU CARANYA, TAPI MENULIS
MEMBUAT SAYA MERASA BAIKAN.
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LEWAT BLOG, SAYA BISA BERKENALAN DENGAN ANAK LAIN YANG
MENGALAMI BENCANA. ADA SEORANG GADIS YANG BERCERITA
TENTANG DESANYA YANG DITERJANG BANJIR HINGGA TERENDAM
AIR SELAMA BEBERAPA MINGGU. DIA DAN SAUDARANYA JADI
BOSAN, LISTRIK MATI, SEMUA MAINAN DAN BUKUNYA TERSAPU
BANJIR, DAN KELUARGANYA HARUS TINGGAL DI LANTAI DUA
RUMAHNYA...

TAK LAMA KEMUDIAN, MEREKA DATANG DENGAN
PERMAINAN SEDERHANA YANG TIDAK MEMERLUKAN
LISTRIK DAN ALAT-ALAT, YANG MEMBANTU MEREKA
MELEWATKAN WAKTU. MEREKA SANGAT BAHAGIA
BISA KEMBALI BERSEKOLAH SETELAH BENCANA
BANJIR BERLALU.

SEORANG ANAK LAKILAKI BERCERITA BAHWA
DIA DAN KELUARGANYA
HARUS TINGGAL DI
PUSAT EVAKUASI YANG
JAUH DARI RUMAHNYA
SELAMA DUA MINGGU
KARENA GUNUNG BERAPI
MELETUS DI DESANYA.
DIA BERCERITA BAHWA

SULIT BAGINYA UNTUK KEMBALI
KE RUMAH, KARENA DIA TAKUT
KALAU GUNUNG AKAN MELETUS
LAGI. DIA BERMIMPI BURUK
TENTANG SELURUH DESANYA YANG
DITELAN LAVA YANG MENYALA.

TINGGAL DI PUSAT
EVAKUASI SANGAT TIDAK
MENYENANGKAN. TAPI
AKHIRNYA DIA BISA
BERTEMAN DAN BERMAIN
BERSAMA.

DIA BERUSAHA MENGATASI
KETAKUTANNYA SETELAH
GURUNYA MENJELASKAN
TENTANG KEMUNGKINAN
KECIL GUNUNG BERAPI AKAN
MELETUS LAGI.

CERITAMU SANGAT LUAR
BIASA. TERIMA KASIH
SUDAH BERBAGI CERITA
DENGAN KAMI

TERIMA KASIH
SUDAH BERCERITA.
KAMI BANGGA JADI
TEMANMU.

YA, KAMU BISA
MENGANDALKAN
KAMI UNTUK
MENDUKUNGMU
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PIKIRKANKLAH!
Luangkan beberapa menit untuk memikirkan tentang cerita anak-anak
dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagikan dan diskusikan
jawabanmu dengan teman sekelas yang duduk di sebelahmu.
Bagaimana perasaanmu saat membaca cerita anak-anak?
Perasaan apa yang dialami anak-anak setelah bencana? Bisakah kamu
memahami perasaan mereka?
Bagaimana anak-anak mengatasi perasaan mereka? Apakah menurutmu
mereka mengatasi perasaannya dengan baik?
Jika kamu berada di posisi mereka, hal-hal apa yang akan kamu lakukan
dengan cara serupa, dan apa yang akan kamu lakukan secara berbeda?
Apakah kamu pernah terkena bencana? Apakah kamu mengenal
seseorang yang terkena bencana?
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BANTUAN: DUKUNGAN PSIKOSOSIAL
BERIKUT INI BEBERAPA TIPS YANG MUNGKIN MEMBANTUMU MERASA LEBIH
BAIK JIKA TERKENA BENCANA:
Semuanya akan kembali normal. Sekalipun
kemungkinan besar akan segera membaik.

keadaannya

sekarang

sulit,

Ini bukan salahmu. Bencana bukanlah hukuman Tuhan atau hukuman orang lain.
Mintalah bantuan orang dewasa jika kamu merasa bingung atau takut. Mereka akan
membantumu memahami apa yang sedang terjadi. Jangan takut untuk menanyakan
pertanyaan seperti “Berapa lama kita akan berada di tempat penampungan ini? ”
atau "Kapan saya akan kembali ke sekolah?"
Tidak apa-apa bersedih atau marah setelah bencana terjadi. Jika kamu merasa
sedih atau marah, cobalah mencari tahu mengapa kamu merasa seperti itu.
Cobalah untuk berbagi perasaanmu dengan orang tua, saudara, teman atau
gurumu.
Kamu mungkin telah kehilangan barang berhargamu atau bahkan harus jauh dari
rumah untuk sementara waktu. Lihat ini sebagai kesempatan untuk mencari teman
baru dan berkreasi menggunakan benda-benda untuk bermain dan belajar.
Pahami bahwa orang tua dan anggota keluarga mungkin juga sedih, bingung, dan
marah setelah terjadi bencana. Hal ini bukan berarti bahwa mereka tidak
mencintaimu. Mereka mungkin juga sangat sibuk membangun kembali apa yang
hancur selama bencana.
Terkadang menulis, menggambar, atau menyanyi tentang apa yang terjadi akan
sedikit membantumu. Kamu bisa mendeskripsikan apa yang terjadi dan bagaimana
perasaanmu tentang hal itu, sehingga kamu dapat mengingat semuanya dengan
lebih baik ketika semuanya berakhir dan ingin memberi tahu orang lain betapa
beraninya kamu.
Kamu juga bisa membantu. Anak perempuan dan laki-laki dari segala usia dapat
membantu di tempat penampungan dengan merawat anak-anak lain, bermain
dengan mereka. Kamu juga bisa membantu di rumah setelah badai atau gempa
bumi, misalnya dengan membereskan atau membersihkan barang.
Cobalah untuk kembali ke sekolah sesegera mungkin,
pengalamanmu dengan teman dan guru adalah hal yang baik.

karena

berbagi

Pelajari tentang bahaya, risiko, kesiapsiagaan dan ketahanan sehingga kamu dapat
lebih cepat pulih jika bencana lain terjadi.

Diadaptasi dari UNISDR dan UNICEF. 2007. Let's Learn How to Prevent Disasters. UNISDR dan UNICEF.
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Yuk, Siap-siap!
HARI BERIKUTNYA DI SEKOLAH

SELAMAT PAGI,
SEMUANYA!

BISAKAH KAMU AJARIN
KAMI MENJADI ORNAG YANG
CERDAS-RISIKO, SIAP SIAGA
DAN TANGGUH?

DARIPADA SAYA AJARIN
KAMU, MENDING KITA BEKERJA
SAMA MENJADI ORANG YANG
CERDAS-RISIKO, SIAP SIAGA

BAIKLAH !!

DAN TANGGUH

MARI KITA LIHAT SEKELILING
DAN LIHAT SIAPA YANG
BERMINAT, AKAN LEBIH BAIK
KALAU BEKERJA
DALAM GRUP

YA, MARI KITA BENTUK
TIM YANG CERDAS-RISIKO,
SIAP SIAGA DAN
TANGGUH!

HEI, APA YANG
MEREKA
BICARAKAN?

IDE YANG BAGUS!
BOLEHKAH KAMI
GABUNG DENGAN

SETIAP TIM BISA MENYAJIKAN
TEMUANNYA DALAM DUA

GRUPMU?

MINGGU KE DEPAN

YA, SAYA
INGIN GABUNG...

AYO GABUNG
DENGAN KAMI!

27

AYO KITA TANYAKAN KE GURU
MUNGKIN KITA BISA MENGGUNAKAN
WAKTU DI KELAS UNTUK
MENYAJIKAN HASIL
PEKERJAAN KITA!

Jadilah Cerdas-Risiko
MARI KITA
DENGARKAN DARI
TIM CERDAS RISIKO!

SEMINGGU
KEMUDIAN...

TIM

UNTUK BISA MENGHADAPI RISIKO
BENCANA, KAMU HARUS
MEMETAKANNYA TERLEBIH DAHULU.
PIKIRKAN DIRIMU SEBAGAI DETEKTIF
RISIKO BENCANA

CERDAS

RISIKO

KAMU TELAH BELAJAR BAHWA
RISIKO BENCANA PALING BESAR
TERJADI KETIKA MASYARAKAT
MEMILIKI KAPASITAS RENDAH DAN
KERENTANAN TINGGI

# 1. MEMBUAT PETA RISIKO

OLEH TIM CERDAS RISIKO

PETA RISIKO
ADALAH ALAT YANG
PENTING YANG
AKAN MEMBANTUMU
UNTUK MELAKUKAN
KEGIATAN
YANG LAIN.
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BAHAN YANG KAMU PERLUKAN

Sehelai kertas lebar

Pulpen- kamu boleh gunakan

Sedikit selotip atau lem

atau papan tulis kosong,

pulpen warna-warni

untuk menempelkan peta

papan tulis, atau dinding

risiko di kertas

CARANYA:
1. Gambar peta lingkungan, desa, atau kotamu. Cantumkan tempat-tempat di
mana kamu menghabiskan waktu paling banyak: rumah dan sekolahmu.
2. Termasuk landmark alam, seperti sungai dan kanal, pegunungan dan bukit
yang curam, atau garis pantai, serta infrastruktur utama (jalan, jembatan,
terowongan), dan bangunan umum yang penting (stasiun pemadam
kebakaran, stasiun kereta, rumah sakit, kantor polisi, pembangkit listrik.)
Kamu juga harus memasukkan bangunan yang berpotensi berbahaya
seperti bahan kimia.
3. Setelah kamu menggambar petamu, sekarang saatnya untuk menjadi

seorang detektif risiko bencana! Cari tahu bahaya yang dihadapi
komunitasmu. Bagi menjadi beberapa tim dan wawancarai orang-orang di
komunitasmu - semua orang dari jurnalis lokal dan pejabat manajemen
bencana hingga keluarga dan temanmu. Internet dan perpustakaan juga
merupakan sumber informasi yang bagus.
Temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
Bahaya apa yang ada di lingkungan/desa/kotamu? Wilayah mana yang
paling terpengaruh jika bahaya tertentu terjadi?
Bencana apa yang telah terjadi di masa lalu di daerahmu? Bagian mana
yang paling terpengaruh dan mengapa?
Apakah komunitasmu sudah memiliki peta risiko untuk berbagai
bahaya? Jika demikian, apakah orang-orang di komunitasmu sudah
dikonsultasikan? Apakah peta itu termasuk perubahan risiko akibat
perubahan iklim?
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BEBERAPA TIPS
Jika komunitasmu terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu peta risiko,
kamu dapat membentuk kelompok, masing-masing bertanggung jawab
untuk pemetaan area tertentu dalam komunitas. Kamu bahkan bisa bekerja
sama dengan sekolah lain di komunitasmu.
Bahaya mungkin berbeda di musim yang berbeda. Jika demikian, kelompok
yang berbeda dapat membuat peta risiko untuk musim yang berbeda. Kamu
juga dapat membuat peta risiko terpisah untuk setiap bahaya, daripada
menggabungkan semua bahaya dalam satu peta.
Peta risiko selalu didasarkan pada probabilitas dan terkadang hal-hal yang
sangat mustahil dapat terjadi (ini disebut peristiwa angsa hitam - coba cari
tahu alasannya!). Artinya, meskipun rumah dan sekolahmu terletak di area
yang relatif aman, kamu tetap harus siap siaga dari bencana.

MEREKA BISA MELAKUKANNYA, KAMU PUN BISA!
Siswa dari sekolah Baan Talae Nok dan Kuan Sai Ngam di Thailand
berpartisipasi dalam Kamp Pembelajaran Pengurangan Risiko Bencana.
Mereka melakukan beberapa aktivitas cerdas-risiko yang menyenangkan,
diantaranya:
Survei komunitas, dimana anak-anak bertanya kepada penduduk desa
tentang pengetahuan dan pengalaman mereka tentang bencana dan
pengurangan risiko.
Menggambar peta risiko dan sumber daya untuk menunjukkan area yang
dianggap berbahaya dan aman bagi anak-anak selama tsunami.
Mempresentasikan peta mereka kepada anak-anak yang lebih kecil serta
memberi tahu anak-anak ini kemana harus lari/evakuasi jika tsunami
datang.
Sumber: Baan Talae Nok Schoolchildren and Rabatbai Group (2008). The Alert Rabbit. Save
the Children Sweden - Southeast Asia and The Pacific Regional Office.
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# 2. MEMBUAT MURAL DAN
MENGADAKAN PAMERAN
KEREN SEKALI. SAAT KAMU MEMPERSIAPKAN
MURAL ATAU PAMERAN, KAMU BELAJAR
TENTANG
BENCANA
DENGAN
CARA
YANG
MENYENANGKAN. KAMU JUGA JADI KREATIF
DENGAN
MENAWARKAN
SESUATU
YANG
BERGUNA BAGI SISWA LAIN, KELUARGA DAN
KOMUNITASMU.

BAHAN YANG KAMU BUTUHKAN:
Itu semua tergantung pada apa yang ingin kamu pamerkan dan apa yang
tersedia, karena bentuk dan ukuran barang pameran bisa sesuai
keinginanmu. Kamu bisa menggunakan:
Kertas berukuran sedang atau lebar untuk membuat kolase
Berbagai pulpen warna-warni, krayon, cat air atau minyak (untuk mural)
Gunting, penggaris, lem
Koran dan majalah (untuk memotong artikel yang diinginkan, karakter atau
foto)
Hasil cetak dari internet
Potongan kain yang tidak terpakai, benang atau wol
Ruang pameran atau dinding untuk menggambar muralmu

CARANYA:
1. Diskusikan dengan guru dan teman sekelasmu tentang topik mural atau
pameran dan siapa yang akan mempresentasikannya. Misalnya, kamu bisa
melukis mural di tepi sungai untuk mengingatkan orang-orang agar
mengurangi risiko banjir dengan tidak membuang sampah ke sungai, atau
kamu bisa mengadakan pameran tentang bahaya yang dihadapi
komunitasmu.
2. Lakukan penelitian tentang topik yang akan disajikan agar orang-orang
paham apa yang sedang kita tunjukkan.
3. Setelah memiliki informasi yang cukup, pikirkan bagaimana mural atau
karyamu serta bahan yang diperlukan agar informasinya tersampaikan.
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MEREKA BISA MELAKUKANNYA, KAMU PUN BISA!
Kaum muda di Petapa, El Salvador, membentuk komite darurat pasca gempa
2001. Mereka menyelenggarakan program pendidikan lingkungan untuk
meningkatkan kesadaran tentang isu-isu seperti penebangan pohon dan
penggalian pasir dan batu dari sungai. Mereka melukis mural tentang
penebangan pohon di gedung sekolah dan memasang tanda larangan ekstraksi
batuan dan pasir dari sungai.
Sumber: Mitchell, T., Tanner, T. and Haynes, K. (2009). Children as Agents of Change for
Disaster Risk Reduction: Lessons from El Salvador and the Philippines. Children in a Changing
Climate Research.
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# 3. MEMULAI DAN MENDUKUNG
KEGIATAN PENGURANGAN RISIKO
KAMU
DAPAT
MEMULAI
DENGAN
MENDUKUNG
AKTIVITAS
PENGURANGAN
RISIKO BENCANA DI KOMUNITASMU. KAMU
PUN DAPAT DENGAN MUDAH MENGADAKAN
KEGIATAN KEBERSIHAN, MENANAM POHON
ATAU BAKAU, MENGUMPULKAN AIR HUJAN
DAN LAIN-LAIN.

BAHAN YANG KAMU PERLUKAN:
Nah, ini sangat tergantung pada aktivitasnya.
Untuk kebersihan, kamu memerlukan kantong atau keranjang untuk
memindahkan sampah ke tempat pembuangan sampah yang telah
ditentukan. Kamu bisa menggunakan sarung tangan untuk bekerja. Memiliki
gerobak kecil, gerobak dorong atau truk akan memudahkanmu untuk
memindahkan barang yang lebih besar.
Untuk menanam pohon atau bakau, kamu membutuhkan bibit, sekop untuk
menggali lubang dan ember untuk menyiram tanaman baru.

CARANYA:
1. Mulailah dengan melihat peta risikomu. Diskusikan dengan guru, teman
sekelas atau keluarga tentang aktivitas manusia yang membuat area
tertentu menjadi lebih berisiko, seperti menyumbat sungai dan saluran
dengan sampah, menebang vegetasi di sekitar bukit yang rawan longsor
serta memanen batu dan kerikil dari sungai.
2. Buat daftar tentang apa yang bisa dan harus dilakukan untuk meminimalkan
risiko di komunitasmu.
3. Sekali lagi, kunjungi orang yang kamu temui ketika membuat peta risiko,
seperti lingkungan asosiasi, kelompok perempuan, pemerintah daerah dan
LSM. Tanyakan apakah ada aktivitas di lingkungan/desa/kota yang
bertujuan untuk memitigasi risiko bencana. Jika ada aktivitas seperti itu,
kamu bisa bantu! Kamu bisa membuat aktivitas menjadi lebih efektif dengan
semua yang telah dipelajari.
4. Jika tidak ada kegiatan seperti itu, aturlah beberapa kegiatan!
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BEBERAPA TIPS
Kamu dapat menggunakan aktivitas
ini untuk meningkatkan kesadaran
tentang perilaku yang merusak
lingkungan dan meningkatkan risiko
bencana di komunitasmu.
Kegiatan
ini
bisa
dilakukan
bersamaan dengan membuat poster,
mural, dan papan tanda untuk
menginformasikan kepada anggota
masyarakat
tentang
praktek
berbahaya dan berisiko.
Beberapa aktivitas ini mungkin perlu
ditingkatkan untuk menggalang dana
atau sumbangan. Kamu dapat
berbicara dengan pemilik bisnis lokal
dan menanyakan apakah mereka
bersedia
mendukung
proyek
tersebut.

MEREKA BISA MELAKUKANNYA, KAMU PUN BISA!
Anak-anak di Pulau Sumbawa, Indonesia, yang merupakan daerah rawan
letusan gunung berapi dan banjir, mendirikan Sanggar Sinar Pajo (yang berarti
'bengkel anak'). Selain meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko
banjir akibat membuang sampah sembarangan, anak-anak juga berperan
penting dalam kegiatan 'Sunday Cleaning'. Bersama teman-teman dan orang
dewasa, mereka membersihkan saluran drainase di sepanjang jalan raya,
saluran air di dalam desa serta tempat ibadah masyarakat.
Sumber: UNISDR and Plan International (2012). Children’s Action for Disaster Risk Reduction:
Views from Children in Asia. UNISDR and Plan International.
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Siap Siagalah
MARI KITA
DENGARKAN TIM
KESIAPSIAGAAN!

SEMINGGU
KEMUDIAN...

TIM

SIAP

SIAGA

# 1. DIMANA?
KAPAN?
BAGAIMANA?
KEGIATAN INI AKAN
MEMBANTUMU
MEMPERSIAPKAN AGENDA
KESIAPSIAGAAN BENCANA
AGAR KAMU SIAP
DIMANAPUN DAN KAPANPUN
BENCANA MELANDA

BAHAN YANG KAMU PERLUKAN:
Peta risiko, jika kamu sudah membuatnya
Selembar kertas lebar atau beberapa lembar kertas kecil, jika kamu belum
membuat peta risiko
Pulpen atau pensil, idealnya dengan warna yang berbeda

CARANYA:
1. Buat daftar semua tempat yang kamu kunjungi sepanjang minggu.
Tunjukkan jam berapa kamu berada di setiap tempat.
2. Temukan dan tandai tempat-tempat itu di peta risikomu. Jika belum memiliki
peta risiko, buatlah peta yang menyertakan semua tempat di dalamnya.
3. Diskusikan bahaya dan tempat yang paling berisiko di komunitasmu. Kamu
mungkin telah melakukannya saat membuat peta risiko. Jika belum, kembali
ke bagian peta risiko untuk melihat informasi yang ingin kamu ketahui.
4. Tuliskan bahaya yang telah diidentifikasi dan kaitkan dengan lokasi yang
kamu petakan pada langkah 1.
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BERIKUT INI ADALAH CONTOH TAMPILAN RENCANAMU

BEBERAPA TIPS
Diskusikan daftarmu dengan anggota keluarga - mereka mungkin
ingin membuat daftar seperti itu juga. Diskusikan dimana kamu akan
bertemu dan bagaimana akan berkomunikasi satu sama lain jika
salah satu bencana itu terjadi.
Diskusikan di kelas dan dengan pihak berwenang tentang
bagaimana peringatan dapat ditingkatkan di berbagai tempat di
lingkunganmu/desa/kota.
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# 2. MEMBUAT RENCANA
KESIAPSIAGAAN KELUARGA
KAMU SUDAH BANYAK BELAJAR TENTANG
BAHAYA DAN BAGAIMANA MEMPERSIAPKANNYA,
ARTINYA KAMU BISA MEMBANTU ORANG TUA
DAN SAUDARAMU UNTUK MEMBUAT RENCANA
KESIAPSIAGAAN

BAHAN YANG
DIPERLUKAN:

Pulpen dan kertas

Peta
risiko

Peta risiko,
jika punya

CARANYA:
1. Luangkan waktumu dan pastikan
semua anggota keluarga bergabung
dalam diskusi.
2. Diskusikan bahaya alam dan buatan
manusia yang ada di sekitar rumah,
tempat kerja, sekolah, dan tempat
bermain. Buat rencana 'Dimana?
Kapan? Bagaimana?' untuk setiap
anggota keluarga.
3. Diskusikan seberapa aman rumahmu
dan apakah dapat menahan berbagai
skenario bencana. Bicarakan tentang
apakah lebih aman tinggal di dalam
rumah atau mengungsi jika terjadi
bencana tertentu.
4. Periksa semua ruangan dan benda di
rumah
yang
sekiranya
bisa
membahayakan jika terjadi bencana
(misalnya, benda-benda yang dapat
menyebabkan kebakaran atau jatuh dan
menghalangi jalan keluar). Pastikan
semua bahan berbahaya disimpan
dengan aman.
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BEBERAPA TIPS
Sepakati di dua titik pertemuan:
Satu tepat di luar rumah jika terjadi keadaan darurat mendadak,
seperti kebakaran.
Satu di luar lingkungan, untuk berjaga-jaga jika kamu tidak bisa
pulang atau diminta evakuasi.
Berlatihlah mengevakuasi dari rumahmu dan lingkungan dua kali
setahun (baik itu berjalan kaki maupun berkendaraan).
Libatkan tetanggamu dalam rencana darurat. Mungkin kamu bisa
saling membantu jika terjadi keadaan darurat.
Membuat kesepakatan dengan kerabat atau teman yang berbeda
desa atau kota yang bisa dihubungi jika kamu kehilangan satu sama
lain.
SUDAH CUKUP NONTON
TV-NYA, MARI KITA
BUAT RENCANA
KESIAPSIAGAAN KELUARGA!
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# 3. MENGEMAS TAS DARURAT
KAMU AKAN MEMBUTUHKAN TAS DARURAT JIKA
KAMU HARUS DIEVAKUASI. BENDA- BENDA APA
SAJA YANG AKAN KAMU MASUKKAN KE DALAM
TAS DARURAT, DAN APAKAH ADA BENDA LAIN
YANG INGIN KAMU MASUKKAN?

BEBERAPA BENDA YANG HARUS DIMASUKKAN
KE DALAM TAS DARURAT:
Obat-obatan penting dan barang pertolongan
pertama;
Sumber cahaya: senter, lilin, dan korek api;
Sedikit air dan makanan;
BAIKLAH, TENTU SAJA KAMU
Dokumen penting atau salinan dari dokumen itu;
MENYADARI BAHWA KAMU TIDAK
Sedikit uang;
BISA MEMBAWA APA SAJA
Baju ganti dan handuk;
KARENA TASNYA AKAN BERAT
Beberapa sabun, sikat gigi, dan barang-barang
DAN KEPENUHAN KALAU DIBAWA...
kebersihan lainnya;
Jika tidak terlalu besar dan berat, kamu bisa
mengemas salah satu mainan, buku, atau pernakpernik favoritmu; dan
Radio kecil bertenaga baterai atau angin untuk
mengakses informasi seandainya listrik padam
setelah bencana.
INGAT: JIKA RUMAHMU ADA DI ZONA BAHAYA DAN KAMU
SUDAH ADA DI TEMPAT AMAN, KAMU TIDAK BOLEH KEMBALI
KE RUMAHMU UNTUK MENGAMBIL TAS DARURAT!
BEGITUPUN
JIKA
BENCANA
TERJADI
DI
SEKOLAHMU.
BICARAKAN DENGAN GRURUMU TENTANG PERSIAPAN TAS
DARURAT DI SEKOLAH.
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# 4. MEMBUAT TANDA
PERINGATAN BENCANA
DENGAN MEMBUAT TANDA PERINGATAN,
KAMU BISA MEMBANTU ORANG-ORANG
TENTANG BAHAYA, TITIK BAHAYA DAN
RUTE EVAKUASI DI DAERAHMU.

MA

N

A
YANG HARUS DILAKUKAN:
ONA
Z
1. Pikirkan tentang peringatan mana yang ingin disampaikan.
Lebih baik diskusikan bahaya mana yang dihadapi komunitas
dan identifikasi area berisiko tinggi di komunitasmu. Tentu saja
peta risiko pasti berguna.
2. Pikirkan tentang tujuan dari tanda peringatan:
titik
Penanda sejarah: lakukan riset dan pelajari tentang
pertem
uan
bencana yang dulu terjadi di komunitasmu. Apakah pernah
terjadi tsunami atau banjir di lingkungan/desa/kotamu? Jika
ya, seberapa tinggi airnya? Apakah gunung berapi pernah
meletus di kotamu? Jika ya, sejauh mana lava dan abu itu
menjangkau? Dengan menandai itu, kamu dapat
tempat
mengingatkan komunitasmu tentang area mana yang
perlindungan 200 m
terkena dampak di masa lalu.
Tanda peringatan: Cari di sekitar tempat berbahaya. Kamu
bisa menandai perbukitan dan lereng yang rawan longsor
saat musim hujan tiba atau buatlah tanda agar orang tidak
menyeberangi jembatan apabila air sungai sudah naik
melewati tanda tertentu.
Membuat jalur evakuasi: Jika pihak berwenang belum
melakukannya, kamu dapat menandai jalur evakuasi utama
di lingkungan/desa/kotamu. Ini bisa dikombinasikan dengan
menandai zona aman atau titik pertemuan tempat orang
berkumpul setelah evakuasi.
3. Rambu peringatan bisa memiliki berbagai bentuk. Kamu bisa
mengecatnya di dinding atau pohon (kamu perlu izin untuk
melakukannya serta jenis cat yang tepat dan kuas atau kaleng
semprot multiwarna). Kamu bisa membuat tanda-tanda tersebut
dari karton, menggunakan pensil warna atau spidol dan
menutupinya dengan plastik agar lebih tahan cuaca. Kamu bisa
berdiskusi dengan gurumu tentang membuat tanda dari logam.
INGATLAH BAHWA DALAM SITUASI BENCANA ORANG-ORANG MERASA STRES. PASTIKAN TANDA
PERINGATAN DAPAT DIBACA HINGGA ORANG TIDAK TERLEWAT BAHKAN DI DALAM SITUASI YANG
KACAU. MEREKA SEHARUSNYA BISA MENAHAN KEKUATAN ALAM.
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Tangguhlah
TANGGUH BERARTI DAPAT PULIH KEMBALI
DENGAN BAIK SETELAH BENCANA

TIM

TANG

-GUH

SEMINGGU KEMUDIAN...

# 1. MEMURNIKAN AIR
SANGAT PENTING UNTUK MEMASTIKAN AIR MINUM YANG DIMINUM TIDAK
TERKONTAMINASI OLEH BAKTERI TERTENTU DAN PENCEMAR, APALAGI KETIKA
BENCANA DIMANA AKSES PERAWATAN TIDAK MUDAH DIDAPATKAN. KAMU HARUS
BELAJAR BAGAIMANA CARA MEMURNIKAN AIR

1. Ingatlah bahwa kamu harus selalu menyimpan air bersih di dalam tas
darurat dan di rumah untuk digunakan saat terjadi bencana
2. Jika kamu tidak memiliki air bersih atau hanya memiliki sedikit air sisa,
kamu bisa memurnikannya. Pilih sumber air dengan hati-hati. Jangan
menggunakan air yang mengandung bahan terapung, bau, atau berwarna
gelap. Ini mengindikasikan bahwa air terkontaminasi dan mungkin
berbahaya meskipun kamu sudah menyaringnya atau membunuh
bakterinya. Di sisi lain, sedikit kotoran di dalam air dapat dengan mudah
dibersihkan dan tidak akan melukai siapapun.
3. Bersihkan air dari kotoran. Kamu bisa melakukannya dengan
membiarkannya selama (12-24 jam) sampai kotoran mengendap di bagian
bawah wadah. Kemudian, pindahkan air ke dalam wadah bersih lainnya.
Biarkan mengendap, lalu kamu bisa menyaring airnya menggunakan kain
bersih, tisu atau penyaring kopi.
4. Cara teraman untuk memurnikan air adalah dengan cara merebusnya.
Didihkan air hingga kamu lihat gelembung besar terbentuk. Rebus selama
5-10 menit. Jika takut kehilangan terlalu banyak air karena penguapan,
gunakan penutupnya. Ingat bahwa air rebusan rasanya kurang enak karena
kehilangan oksigen. Pindahkan air dari satu wadah ke wadah lain untuk
menambah oksigen dan membuatnya terasa lebih enak.
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BEBERAPA TIPS:
Cobalah metode ini di sekolah dengan guru sains
atau kimia, sehingga kamu tahu cara melakukannya
dan tahu apa yang aman, terutama saat
menggunakan pemutih atau klorin.
Diskusikan masalah air bersih dengan keluarga
saat kamu membuat rencana kesiapsiagaan
keluarga. Diskusikan berapa banyak air yang ingin
dimiliki di penyimpanan dan siapa yang
bertanggung jawab untuk memeriksa stok. Pikirkan
tentang seberapa besar masalah air bersih di
komunitasmu dan metode mana yang menawarkan
solusi yang praktis dan ekonomis untuk
keluargamu.
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# 2. MEMBUAT PERTUNJUKAN BONEKA
ATAU TEATER
PERTUNJUKAN MERUPAKAN CARA YANG TEPAT
MENGAJARKAN TENTANG KESIAPSIAGAAN DAN
KETANGGUHAN BENCANA KEPADA ANAK-ANAK,
ORANG TUA ATAU ANGGOTA KOMUNITAS
LAINNYA!

BUATLAH BONEKA KERTAS SENDIRI
BAHAN YANG DIPERLUKAN:
Kertas atau tas kertas
Kain perca, benang wol
Gunting dan lem
Peulpen warna-warni

gambar!

gunting!

CARANYA:
1. Tentukan bagaimana rupa bonekamu. Apakah itu
manusia, hewan, pahlawan super?
2. Gambarlah bentuk dan garis luarnya pada selembar
kertas. Jika kamu membuat boneka jari, buatlah
tubuhnya sepanjang kira-kira setengah jarimu dan
gambar kepalanya di atasnya.
3. Gunting bentuk boneka.
4. Warnai dan hiasi bonekamu. Gunakan potongan
kain untuk membuat pakaian boneka dan benang
wol untuk rambutnya.
5. Rekatkan bagian-bagian boneka .
6. Untuk boneka jari, menyenangkan memiliki lebih dari
satu karakter, jadi lanjutkan dan kreatiflah membuat
karakter yang berbeda.
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rekatkan!

MEMPERSIAPKAN PERTUNJUKAN TEATER
BAHAN YANG DIPERLUKAN:
Boneka, atau kostum, yang bisa dibuat dengan menggunakan benda-benda
yang ada di rumah atau di sekolah.

CARANYA:
1. Diskusikan topik apa yang ingin ditampilkan di pertunjukan dan pikirkan
siapa audiensnya.
Jika kamu ingin berbicara tentang kesiapsiagaan, pertunjukannya bisa
tentang bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya orang berperilaku
ketika bencana terjadi.
Setelah bencana, jika kamu harus tinggal di pengungsian sebentar, kami
bisa membuat pertunjukan yang mengajari orang-orang bagaimana agar
tetap bersih dan sehat.
Anda juga dapat membuat pertunjukan untuk membicarakan
perasaanmu setelah bencana terjadi.
2. Seperti di film, pertunjukan wayang dan teater membutuhkan naskah.
Munculkan cerita yang menarik agar mencuri perhatian orang. Karena
kesiapsiagaan dan ketahanan adalah topik yang serius, buatlah lelucon
yang akan meringankan hati audiens dan membuat mereka mengingat
pesan dengan lebih baik. Melibatkan penonton dalam drama merupakan
cara yang baik untuk membuat mereka menikmati penampilanmu.
3. Berbagi peran: siapa yang akan menjadi sutradara, siapa yang akan
bertanggung jawab atas kostum atau pembuatan boneka, siapa yang akan
menjadi aktor dan pemain wayang?
4. Berlatih, Berlatih, Berlatih!
5. Cari panggung untuk menampilkan sandiwara atau pertunjukan bonekamu.
Undang orang untuk hadir.
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# 3. BERBAGI PENGALAMAN

KETIKA MENGALAMI BENCANA, KAMU MERASAKAN BANYAK
HAL. KADANG SULIT UNTUK BERBICARA. DALAM SITUASI
TERSEBUT, COBALAH MENGURANGI PERASAAN DAN PIKIRAN
DENGAN MENULIS KARTU POS, SURAT ATAU GAMBAR. TUKAR
DENGAN ANAK-ANAK LAIN YANG TERKENA BENCANA, BAIK DI
DAERAHMU MAUPUN DI DAERAH LAIN. GURU ATAU ORANG
TUAMU AKAN SENANG MEMBANTU MENEMUKAN ANAK-ANAK
LAIN YANG DAPAT BERBAGI PENGALAMAN. AKHIRNYA KAMU
AKAN MEMILIKI PENPAL SELAMA HIDUPMU.

MEREKA BISA MELAKUKANNYA, KAMU PUN BISA!
Lingkungan Kode di Yogyakarta, Indonesia, terletak di tepi sungai. Pasca
letusan Gunung Merapi tahun 2010, banjir lahar melanda kawasan tersebut
hingga sisi timur dan barat sungai terputus satu sama lain. Karena jembatan
tidak dapat dilewati, anak-anak dari satu sisi tidak dapat berkomunikasi dengan
teman-teman mereka di sisi lain. Dengan bantuan kelompok sukarelawan,
Cemara, anak-anak di kedua sisi sungai menuliskan pengalaman mereka
selama dan setelah banjir di kartu pos. Mereka memasukkan kartu-kartu itu ke
dalam amplop dan kemudian menghiasi amplop tersebut. Para relawan
kemudian mengantarkannya ke anak-anak di seberang sungai.
Sumber: Wawancara dengan Ayu Diasti Rahmawati, Oktober 2013.

Cara lain untuk berbagi pengalaman
adalah dengan menulis cerita atau
membuat lagu. Kamu bisa membuat lagu
baru, mengadaptasi yang ada, atau
membuat lirik lagu baru. Mereka dapat
membantumu berbagi perasaan dan
pengalaman selama bencana, atau
bercerita tentang bagaimana kamu pulih
seperti sedia kala. Kamu juga bisa
menyampaikan pesan tentang
kesiapsiagaan jika bencana lain terjadi.

MEREKA BISA MELAKUKANNYA, KAMU PUN BISA!
Di Sri Lanka, setelah tsunami 2004, anak-anak mengadaptasi lagu/dongeng
menjadi lagu/dongeng tentang berbagai bencana yang dihadapi negara
tersebut.
Di Ekuador, pada tahun 1993, anak-anak membuat lirik baru tentang peringatan
gempa bumi. Lagu itu sukses dan bahkan diputar di radio.
Sumber: Benson, L. and Bugge, J. Child-led Disaster Risk Reduction: A Practical Guide. Save
the Children.
UNISDR and UNICEF (2007). Let’s Learn How to Prevent Disasters. UNISDR dan UNICEF.
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# 4. MENINGKATKAN KESELAMATAN SEKOLAHMU
SEBAGAI
SISWA,
KAMU
HARUS
TERLIBAT
DALAM
MENINGKATKAN KESELAMATAN SEKOLAH. SETELAH BENCANA
TERJADI, KAMU DAPAT MEMBANTU MEMBANGUN KEMBALI
DAN MENDEKORASI SEKOLAH DAN MEMASTIKAN BAHWA
SEKOLAH DIBANGUN DI TEMPAT YANG AMAN DAN TANGGUH.
KAMU MENGHABISKAN BANYAK WAKTU DI SEKOLAH DAN
OLEH KARENA ITU TAHU JENIS SEKOLAH YANG DIINGINKAN
KARENA KAMU TERMASUK DALAM PROSES PERENCANAAN
KETIKA
SEKOLAH
DIPERBAIKI,
DIRELOKASI
ATAU
DIREKONSTRUKSI.
SANGAT
BAGUS
BELAJAR
DARI
KEHIDUPAN NYATA (BUKAN BUKU TEKS).

MEREKA BISA MELAKUKANNYA, KAMU PUN BISA!
Di Filipina, siswa Sekolah Menengah Nasional Santa Paz di kota Guinsangon
berhasil mengadvokasi relokasi sekolah mereka yang terletak di lokasi yang
rawan longsor. Departemen Pendidikan merekomendasikan relokasi tetapi ada
penolakan dari masyarakat, yang merasa bahwa 'peringatan samar' tidak cukup
menjadi alasan perpindahan yang mahal. Para siswa melibatkan otoritas
sekolah dan mengorganisir kampanye pendidikan di komunitas mereka,
memberitahu mereka tentang dampak tanah longsor. Untuk mendukung
kampanye siswa, kepala sekolah mereka menyelenggarakan referendum
seluruh masyarakat untuk rencana relokasi. Karena bujukan siswa, maka
usulan siswa menang dan sekolah berhasil dipindahkan, ke sekolah baru yang
dibangun dengan desain tahan bencana.
Sumber: Plan UK (2010). Child-Centred Disaster Risk Reduction: Building Resilience through
Participation, Lessons from Plan International. Plan UK.

tanda
bencana

mural

-peta
risiko-
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Pikirkan Sejenak
SAMPAILAH KALIAN KEPADA
SEMUA AKTIVITAS LUAR BIASA
YANG AKAN MEMBANTUMU
MENJADI CERDAS-RISIKO, SIAP
SIAGA DAN TANGGUH

SEPULANG SEKOLAH..

SEKARANG KITA PUNYA
BANYAK AKTIVITAS,
WAKTUNYA TIDAK AKAN
CUKUP UNTUK
DILAKSANAKAN DI KELAS

YA, KITA BISA MELAKUKANNYA
SEPULANG SEKOLAH. KITA BISA
BUAT KLUB SISWA, CERDAS
RISIKO, SIAP SIAGA DAN KLUB
TANGGUH.

AH, TUNGGU,
SATU HAL LAGI

SAYA YAKIN GURU KITA
AKAN MENGIJINKAN KELAS
UNTUK KITA GUNAKAN. KITA
BISA JUGA MEMINTA ORANG
TUA UNTUK MENDONASIKAN
BARANG-BARANG UNTUK
PROJEK KITA.

SAYA MEMBUATNYA
UNTUKMU.
INI HADIAH.

"R" SINGAKATAN DARI
RESILIENCE/TANGGUH. KAMU
SUDAH MENGAJARKAN BANYAK
HAL. JAKET INI SEBAGAI RASA
TERIMA KASIHKU...

TERIMA KASIH, KAMU
BAIK SEKALI! SINGKATAN
DARI APA HURUF "P" YANG
ADA DI JAKETMU?

KESIAPSIAGAAN.
SEKARANG SAYA
SIAP SIAGA

BAGUS,
JAKETNYA!

APA ARTI
HURUF
'R'?
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- TAMAT -

Ukur Kemajuanmu Agar Menjadi Gadis yang Tangguh
atau Anak Laki-laki yang Siap Siaga
Kartu skor ini akan menguji seberapa cerdas, siap, dan tangguhnya kamu
dalam menghadapi risiko. Jangan khawatir jika kamu belum memiliki semua
keterampilan atau pengetahuan. Kamu dapat menggunakan alat ukur ini untuk
merencanakan bagaimana dan kapan mempelajari keterampilan tersebut.
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Glosarium¹
KAPASITAS
Kombinasi dari semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia
dalam komunitas, masyarakat, atau organisasi yang dapat digunakan untuk
mencapai tujuan yang disepakati. Kapasitas termasuk infrastruktur dan
sarana fisik, institusi, kemampuan mengatasi masyarakat, pengetahuan
manusia, keterampilan dan atribut kolektif seperti hubungan sosial,
kepemimpinan dan manajemen.
PERUBAHAN IKLIM
The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
mendefinisikan perubahan iklim sebagai “perubahan iklim yang secara
langsung atau tidak langsung dikaitkan dengan aktivitas manusia yang
mengubah komposisi atmosfer global dan juga variabilitas iklim alami yang
diamati selama periode waktu”.
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
Praktik pengurangan risiko bencana melalui analisis sistematis dan
pengelolaan faktor penyebab bencana. Yang termasuk PRB diantaranya
mengurangi paparan bahaya, mengurangi kerentanan orang dan properti,
pengelolaan lahan dan lingkungan yang bijaksana, dan meningkatkan
kesiapsiagaan. Di bidang pendidikan, PRB menyiratkan analisis sistematis
dan upaya untuk menguranginya yaitu dengan menyediakan (peserta didik
untuk melanjutkan, dan anak-anak putus sekolah untuk mengakses)
pendidikan berkualitas untuk semua, sebelum, selama, dan setelah keadaan
darurat.
BAHAYA
Fenomena, substansi, aktivitas atau kondisi manusia yang berbahaya yang
dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan
lainnya, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan
sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan.

1 - From United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) 2009, Terminology,
http://www.unisdr.org/we/inform/terminology, and UNISDR 2012, “Assessing School Safety from
Disasters - A Global Baseline Report. ISDR Thematic Platform for Knowledge and Education
2012”, http://www.unisdr.org/files/35274_2012schoolsafetyglobalbaseline.pdf
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KESIAPSIAGAAN
Pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh pemerintah,
masyarakat, dan individu untuk secara efektif mengantisipasi, menanggapi,
dan memulihkan dari, dampak peristiwa atau kondisi bahaya yang mungkin
terjadi.
KETAHANAN
Ketahanan adalah kemampuan sistem pendidikan (pada tingkat yang
berbeda) untuk meminimalkan risiko bencana dan konflik, mempertahankan
fungsinya selama keadaan darurat, dan pulih dari guncangan. Ketahanan di
tingkat individu adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan untuk
meminimalkan risiko, untuk beradaptasi dengan situasi darurat, untuk
menahan guncangan, dan untuk dengan cepat melanjutkan pembelajaran
dan kegiatan penunjang kehidupan lainnya. Ketahanan dapat diperkuat
ketika faktor-faktor yang mendasari kerentanan ditangani. Ketahanan adalah
kebalikan dari kerentanan.
RISIKO
Dalam penggunaan populer, penekanannya adalah pada konsep peluang
atau kemungkinan ('risiko kecelakaan'). Dalam pengaturan teknis,
penekanan biasanya ditempatkan pada konsekuensi dalam istilah 'potensi
kerugian'. Hubungan antara kerentanan dan tingkat keparahan bahaya
dapat direpresentasikan menggunakan persamaan berikut:
RESIKO = BAHAYA X KERENTANAN
Semakin buruk bahayanya, semakin besar risikonya. Demikian pula, risiko
juga meningkat ketika komunitas, sistem, atau bahkan sekolah lebih rentan.
KERENTANAN
Karakteristik dan keadaan komunitas, sistem atau aset yang membuatnya
rentan terhadap efek bahaya yang merusak. Aspek kerentanan ditimbulkan
dari berbagai faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di tingkat sistem
pendidikan, kerentanan adalah kombinasi dari paparan bahaya yang terkait
dengan konflik, alam, dan buatan manusia, dan sejauh mana sistem
pendidikan di berbagai tingkat rentan terhadap kerusakan dan gangguan
fungsi. Di tingkat pelajar, kerentanan adalah kombinasi paparan bahaya dan
sejauh mana peserta didik rentan terhadap gangguan atau kehilangan akses
sepenuhnya terhadap kesempatan pendidikan yang berkualitas.
UNITED NATIONS’ UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS:
see http://www.un.org/en/documents/udhr/
53

Education
Sector

Panduan Siswa TETAP AMAN DAN SIAP SIAGA

Pengurangan Risiko Bencana

Panduan ini merupakan bagian dari Tiga Buku Kompendium Pengurangan
Risiko Bencana (PRB) yang bertujuan untuk memperkenalkan konsep,
latihan dan praktik terbaik tentang kesiapsiagaan dan tanggap bencana
kepada guru, siswa dan orang tua.
Ringkasan ini didasarkan pada keyakinan bahwa kesiapsiagaan bencana
yang komprehensif dan pembangunan ketahanan akan berhasil jika
seluruh komunitas (sekolah), mulai dari siswa, orang tua dan guru,
dilibatkan dan ketika proses tersebut secara aktif mendorong siswa untuk
melaksanakan beberapa kegiatannya.
Dalam Panduan Siswa ini, remaja berusia 11 hingga 18 tahun akan
menemukan banyak informasi menarik tentang Pengurangan Risiko
Bencana (PRB). Panduan ini menjelaskan konsep dasar PRB,
mengeksplorasi efek psikososial bencana, dan memberikan tips untuk
berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa di kelas, di sekolah, di
rumah dan di masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan
tanggap bencana. Dengan dukungan yang sesuai dari orang tua dan guru,
siswa akan lebih siap dan pandai dalam menghadapi bencana!

PANDUAN INI DIDESAIN
UNTUKMU, PAHLAWAN BENCANA
DI MASA DEPAN!

