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Rekan orang tua yang terhormat,
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca Panduan ini.
Sebagai orang tua, kita semua ingin anak kita tumbuh dengan sehat dan bahagia. Salah
satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan memastikan bahwa mereka aman dari
bencana. Kami membantu anak-anak agar aman, baik di rumah, di sekolah, maupun saat
bermain, dengan membantu mereka belajar tentang bencana. Untuk itu, kita para orang
tua perlu mengetahui cara mencegah bencana serta cara bersiap menghadapinya.
Kami berharap Buku Panduan ini dapat membantu dalam menjaga keluarga Anda agar
aman dari bencana. Buku ini adalah bagian dari ringkasan tiga buku - satu buku yang
lainnya dirancang untuk anak-anak, dan satu lagi untuk guru. Panduan Siswa ditulis
dalam format buku komik dan berisi sejumlah kegiatan pengurangan risiko bencana
(PRB) yang terkait dengan kegiatan yang ada dalam Panduan Orang Tua ini.
Panduan Orang Tua ini terdiri dari tiga bagian. Di bagian pertama,
Anda akan menemukan gambaran umum tentang tren bencana
terkini serta beberapa informasi dasar terkait bencana. Bagian
kedua memberikan gagasan tentang bagaimana Anda dapat
membantu membuat rumah, sekolah anak, dan komunitas Anda
lebih aman dari dan lebih siap menghadapi bencana. Bagian
terakhir membahas bagaimana menghadapi bencana, termasuk
bagaimana menghadapi gejolak emosi yang ditimbulkan oleh
bencana.
Tetap aman.
Hormat kami,
Orang tua

Dorong anak Anda untuk
membagikan apa yang
dipelajari di sekolah dan
untuk berperan aktif
dalam kegiatan PRB
keluarga dan masyarakat!
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Apakah Kita Aman dari Bencana?
BAGAIMANA
SEKOLAHNYA,
SAYANG?

LUAR BIASA, BU!
HARI INI SAYA BELAJAR
TENTANG BAGAIMANA
MENGURANGI RISIKO

RISIKO BENCANA MENINGKAT
Anda tahu betapa dahsyat dampak
bencana meskipun Anda belum
pernah mengalaminya. Media
menyebarkan banyak informasi
tentang dampak bencana: orang
meninggal atau mengungsi,
infrastruktur rusak, mata
pencaharian terganggu, dan
kesulitan.
Televisi, radio, surat kabar, dan
internet banyak meliput tentang
bencana yang mengganggu
kenyamanan keluarga kita. Hal ini
tidak mengherankan mengingat
bencana memang lebih sering terjadi
dalam beberapa dekade terakhir.
Sepanjang tahun 2000-an, frekuensi
bencana rata-rata 384 kali per tahun.
Jumlah ini hampir dua kali lipat sejak
tahun 1980.¹

1. EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database. Université catholique de Louvain. www.emdat.be
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Dibandingkan dengan keadaan penduduk pada saat 30 tahun yang lalu yang hanya
berjumlah 4,5 miliar,2 sekarang lebih dari 7 miliar orang hidup di bumi ini berarti akan
lebih banyak lagi orang yang tinggal di daerah yang rentan terhadap bencana alam dan
beresiko bencana, seperti daerah pantai, delta sungai, dataran banjir, lereng, zona resiko
gempa, lahan kering, dll. Meskipun di beberapa daerah keadaan alam lingkungan masih
melindungi kita dari efek terburuk bencana, tetapi kegiatan ekonomi kita - seperti
menebang hutan hujan, merusak hutan bakau, mengikis lapisan tanah atas, dan
mencemari sungai - telah menyebabkan degradasi lingkungan.
Anak cucu kita adalah orang yang paling menderita akibat bencana. Statistik
menunjukkan bahwa lebih dari separuh korban bencana di seluruh dunia adalah anakanak. Jutaan anak tidak dapat bersekolah karena bencana, terutama anak-anak
pengungsi.
Pikirkan gempa bumi 2008 di Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok, Karena anak-anak
yang menyebabkan 6.500 gedung sekolah rusak parah dan
menghabiskan banyak
merenggut nyawa 10.000 anak. Pikirkan juga tentang gempa bumi waktu di rumah dan di
2010 di Haiti, yang menyebabkan kematian lebih dari 4.000 anak- sekolah, maka orang tua
anak dan 7.000 guru di gedung sekolah. 3 Bandingkan kejadian ini bertanggung jawab atas
dengan Sekolah Menengah Pertama Kamaishi Higashi di Jepang,
keamanan di kedua tempat
di mana lebih dari 3000 siswa, guru, dan orang di lingkungan
sekolah mampu mengungsi dengan selamat saat tsunami 2011 di
Jepang terjadi, hal ini dikarenakan mereka sudah siap.

tersebut.

Reruntuhan sekolah menengah di Kota Ying Xiu setelah Sekolah runtuh akibat gempa bumi tahun 2010 di Cité Soleil,
gempa bumi 2008 di Sichuan, Republik Rakyat Cina.
Haiti. © UN Photo/Logan Abassi
© UN Photo/Evan Schneider.

2. UNFPA.The World at 7 Billion. http://www.unfpa.org/public/home/sitemap/7Billion
3. 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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APA YANG KITA KETAHUI

HARI INI DI SEKOLAH
SAYA BELAJAR BAHWA
SESUNGGUHNYA BENCANA
ALAM ITU TIDAK ADA

TENTANG RISIKO BENCANA?
Kita perlu mengambil langkah-langkah
untuk mengurangi risiko bencana
karena bencana lebih sering terjadi.
Langkah pertama kita perlu memahami
komponen-komponen bencana.
Ketika kita berbicara tentang bencana,
kita sering kali berfokus pada bahaya
saja seperti gempa bumi, letusan
gunung berapi, badai, kekeringan,
banjir, tanah longsor atau tsunami.
Bahaya itu sendiri tidak menyebabkan
sebuah bencana. Saat topan
menghantam daerah yang tidak ada
penduduknya, itu bukan bencana.
Dengan kata lain, yang penting adalah
keterpaparan manusia terhadap
bahaya.

Sekarang bayangkan dua desa tetangga dilanda badai. Di desa pertama ada seratus
orang yang meninggal sedangkan di desa yang kedua hanya ada lima orang yang
meninggal. Bagaimana penjelasannya? Kemungkinan besar, orang-orang di desa
pertama tidak mampu untuk membangun rumah sebaik yang ada di desa yang kedua.
Atau, orang-orang di desa pertama banyak yang memiliki masalah kesehatan atau
disabilitas, masih sangat muda atau sangat tua, atau tidak menerima peringatan bencana
cukup dini sehingga mereka tidak dapat mengungsi dengan cepat. Sementara itu
masyarakat di desa kedua mungkin telah mengembangkan sistem peringatan dini yang
baik, mempersiapkan dan menandai rute evakuasi dengan jelas, dan melakukan latihan
evakuasi. Mereka juga telah mengamankan rumahnya agar bisa mengantisipasi badai seperti menutupi jendela, mengamankan atap dan memangkas pohon. Dengan kata lain,
masyarakat di desa pertama lebih rentan terkena bahaya badai, sedangkan masyarakat
di desa kedua memiliki kapasitas lebih untuk menahan paparan bahaya badai.
Ingatlah bahwa tindakan kita sendiri sebagai individu, keluarga, komunitas, dan
masyarakat turut menentukan bagaimana bahaya akan berubah menjadi bencana. Oleh
karena itu, tidaklah tepat jika kita menyebutnya dengan 'bencana alam' karena setiap
bencana memiliki komponen manusia. Hal ini tergantung kepada seberapa rentan dan
siapnya kita dan komunitas.
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Manusia memainkan peran penting dalam
menyebabkan terjadinya suatu bencana.
Kita harus aktif dalam mengurangi risiko
bencana seperti mengurangi paparan
terhadap bahaya, mengurangi kerentanan
dan meningkatkan kapasitas kita untuk
menahan bahaya. Proses ini disebut

Di sekolah, anak Anda belajar tentang risiko
bencana, bahaya, kerentanan dan kapasitas
dengan menggunakan rumus berikut:
Risiko Bencana = Bahaya x Kerentanan
Kapasitas Sistem Kemasyarakatan

Pengurangan Risiko Bahaya (PRB).
Keluarga dan komunitas yang lebih siap
menghadapi bencana biasanya juga lebih
tangguh - mereka dengan mudah akan
bangkit kembali atau pulih dari bencana.
Semua ini mungkin terdengar sangat teknis, padahal sebenarnya sederhana dan tidak
membutuhkan terlalu banyak usaha. Anda, keluarga, dan komunitas mungkin telah
melakukan PRB tanpa menyadarinya. Panduan berikut ini memperkenalkan aktivitas
sederhana yang dapat membantu rumah, lingkungan, dan komunitas Anda lebih aman
dan lebih siap menghadapi bencana. Bahkan jika bencana tidak terjadi pun, kegiatan
pengurangan risiko dan kesiapsiagaan ini dapat menyenangkan dan mendekatkan
keluarga dan komunitas.
PIKIRKANLAH!
Apa bahaya utama yang
dihadapi rumah/desa/kota/
wilayah Anda?
Pernahkah Anda
membicarakan tentang
bencana dengan anak Anda?
Apakah Anda pernah
melakukan beberapa
aktivitas pengurangan
risiko dan kesiapsiagaan
di rumah atau komunitas?
Apakah keluarga atau
komunitas Anda pernah
terkena bencana? Apakah
Anda merasa cukup siap
saat bencana itu terjadi?

Anak-anak di Cagayan de Oro, Pilipina, setelah badai Sendong
pada December 2011. © Shutterstock/Gary Yim.
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PERUBAHAN IKLIM
Kita perhatikan bahwa suhu rata-rata saat ini lebih tinggi daripada dulu ketika kita
masih kecil. Kita perhatikan pula perubahan pola hujan di daerah tropis - musim hujan
dan kemarau tidak lagi terjadi pada bulan-bulan yang seharusnya. Sebaliknya, orang
yang tinggal di daerah dengan empat musim mungkin telah memperhatikan hal itu suhu pada musim dingin dan musim panas menjadi lebih parah dan musim semi dan
musim gugur terasa lebih pendek. Kita amati pula bahwa cuaca menjadi lebih tidak
terduga dan ekstrim.
Istilah 'global weirding' digunakan untuk menggambarkan bagaimana perubahan iklim
atau pemanasan global menjadikan perubahan yang aneh pada cuaca. Suhu ratarata meningkat terus karena aktivitas manusia yang berbasis karbon seperti lalu lintas
mobil, pesawat, proses industri dan penggundulan hutan menyebabkan pelepasan
karbon dioksida dan gas ke atmosfer menjadi terperangkap. Enam dari sepuluh tahun
terpanas (sejak adanya catatan suhu) telah terjadi dalam dekade terakhir di seluruh
dunia.
Planet yang memanas tidak hanya memberikan tantangan bagi manusia, hewan, dan
tumbuhan tetapi juga harus beradaptasi dengan suhu yang lebih hangat; hal ini
mengarah pada berbagai macam proses yang membuat bahaya alam tertentu
menjadi lebih berbahaya. Misalnya, perubahan iklim diperkirakan akan menyebabkan
curah hujan lebih deras yang dapat menyebabkan banjir dan longsor.
Perubahan sebaran awan tidak hanya menyebabkan perubahan curah hujan yang
berujung pada kekeringan di wilayah tertentu tetapi juga meningkatkan risiko
kebakaran hutan. Kekuatan badai juga diperkirakan akan meningkat. Suhu rata-rata
yang tinggi akan menyebabkan mencairnya lapisan es di sekitar kutub, naiknya
permukaan laut secara perlahan, meningkatkan banjir pesisir dan mengancam
keberadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau yang rendah. Iklim yang lebih hangat
juga diperkirakan akan menyebabkan peningkatan penyakit bawaan nyamuk seperti
demam berdarah atau malaria.
Perubahan iklim memiliki dampak yang berbeda di seluruh dunia. Beberapa area
memanas lebih cepat dari yang lain. Selain itu, perubahan lambat jangka panjang
sering kali disamarkan oleh variasi tahunan atau dekade 'normal' dalam sistem iklim
kita.
TIPS
Menyadari perubahan iklim dan dampaknya terhadap wilayah akan membantu Anda
bersiap dalam menghadapi bahaya yang mungkin rentan terhadap lingkungan.
Diskusikan kemungkinan efek perubahan iklim di komunitas dan masukkan ke dalam
rencana kesiapsiagaan Anda.
Cobalah untuk meminimalkan jejak karbon keluarga dan komunitas dengan cara
menggunakan energi terbarukan (tenaga surya, angin, air, dll.), mengurangi kegiatan
yang tidak perlu, mengisolasi rumah, dan melindungi dan/atau menanam tumbuhan.
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APAKAH BENCANA MENIMBULKAN EFEK
YANG BERBEDA BAGI WANITA DAN PRIA,
ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI?
Saat bencana melanda, apakah anggota keluarga
perempuan Anda memiliki kesempatan yang sama
untuk bertahan hidup seperti anggota keluarga lakilaki?
Cara perlakuan bertahan dari bencana bagi
perempuan dan laki-laki maupun bagi anak
perempuan dan anak laki-laki bisa berbeda dalam
tata aturan di masyarakat kita. Tingkat keamanan
dan kesiapsiagaan dari faktor-faktor berikut ini,
seperti di tempat kegiatan atau aktivitas kita
(contohnya: dapur, ladang, kantor, sekolah, pasar),
jenis peringatan dan bantuan didapatkan, pakaian
yang dikenakan (contohnya: rok panjang yang
sempit, celana panjang), dan keterampilan yang kita
miliki (contohnya: berenang, memanjat), akan
menentukan seberapa baik kita bertahan saat
bencana melanda. Faktor-faktor tersebut
menyebabkan wanita dan anak perempuan
berpeluang lebih rendah untuk selamat dari bencana
dibandingkan dengan pria dan anak laki-laki.

PIKIRKANLAH!
Apakah ada ketidaksetaraan, tradisi, atau adat istiadat
dalam masyarakat Anda yang menyebabkan wanita
dan anak perempuan beresiko lebih besar ketika
bencana melanda?
Apakah dalam keluarga Anda, anak perempuan dan
laki-laki sama-sama siap menghadapi bencana? Jika
tidak, apa yang dapat dilakukan untuk mengubahnya?
Apakah wanita dan anak perempuan dilibatkan dalam
proses pengambilan keputusan dalam hal
pengurangan risiko dan kesiapsiagaan di rumah dan di
masyarakat?
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STUDI WANITA: VIET NAM
Ms. T. adalah wanita miskin berusia 50
tahun yang tinggal di komunitas pesisir
terpencil Nga Bach di provinsi Thanh
Hoa, Viet Nam. Dia adalah seorang
kepala keluarga tunggal dan
penyandang disabilitas. Ketika Badai
No. 7 menghantam komunitasnya pada
tahun 2004, rumahnya rusak dan
atapnya hancur total. Banjir juga
merusak furniturnya dan
menghancurkan semua makanannya.
Pada tahun 2011, ia mengikuti
beberapa sesi pelatihan dan lokakarya
tentang cara menghadapi bencana,
mengurangi risiko, dan mencegah
penyakit saat banjir dan badai. Dia juga
membantu merencanakan dan
mengatur 18 sesi informasi untuk
wanita lain di sembilan desa di
komunitasnya bersama dengan
Persatuan Wanita Vietnam. Dia juga
berpartisipasi dalam kegiatan drama
tentang pengurangan risiko bencana
dan pencegahan penyakit.
Ketika Badai No. 2 menghantam
komunitasnya pada tahun 2011,
kesiapan itu terbayar. Dia berkata,
“Berkat kerja sama kami di komunitas,
ketika badai datang, orang-orang aman
dan tidak ada rumah yang rusak.
Proyek ini mengubah hidup saya dan
membawa manfaat bagi 30.000 orang
yang tinggal di tiga komunitas pesisir di
distrik Nga Son tempat saya tinggal.
Saya bangga telah berkontribusi pada
keberhasilan proyek dan sekarang
orang-orang di komunitas saya telah
memperoleh alat dan keterampilan
untuk lebih siap dalam menghadapi
badai dan banjir berikutnya."
Diadaptasi dari: Ha Thi Kim Lien. 2012.
A Visible and Empowered Woman in
Disaster Risk Reduction. In Recognize
the Strength of Women and Girls in
Reducing Disaster Risks! Stories from
Vietnam, diedit oleh Miguel Coulier, Ian
Wilderspin, dan Pernille Goodall. UN
Vietnam dan ECHO, hal. 7–8.
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/s
ectoral/ recognise_strength_en.pdf

Beberapa faktanya diantaranya:
Jumlah angka kematian perempuan lebih tinggi daripada laki-laki terjadi di daerah di
mana perempuan memiliki hak sosial dan ekonomi yang lebih rendah.4
Dalam situasi pasca bencana, banyak anak perempuan dan wanita menjadi korban
kekerasan dalam rumah tangga dan seksual. Laporan menunjukkan bahwa beberapa
pria mengatasi stres terkait bencana dengan melecehkan istri dan anak mereka
secara fisik. Selain itu, wanita dan anak perempuan yang tinggal di penampungan
sering menjadi sasaran pemerkosaan.5
Dalam beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, perbedaan tersebut meningkatkan
angka kematian laki-laki ketika terjadi bencana. Banyak pria dihadapkan pada situasi
berisiko dan bahkan kematian karena secara fisik mereka merasa lebih kuat sehingga
mereka tidak melakukan tindakan pencegahan keamanan, sementara masyarakat
mengharapkan laki-laki untuk mengambil tindakan penyelamatan yang heroik ketika
bencana terjadi. Ketika Badai Mitch melanda Amerika Tengah, banyak pria yang mati
yang disebabkan bukan karena mereka terlibat dalam aktivitas di udara terbuka,
tetapi karena mereka tidak melakukan tindakan pencegahan saat menghadapi risiko.

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 Geographeers, 97 (3).pp.551-566.
http://eprints.lse.ac.uk/3040/
5. World Health Organization. 2005. Violence and Disasters.
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/violence_disasters.pdf
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Bagaimana Kita Mempersiapkan Diri?
Bagian ini membahas hal
kesiapsiagaan bencana yang dapat

SUDAH CUKUP
NONTON TV-NYA,
AYO KITA BUAT RENCANA
KESIAPSIAGAAN KELUARGA!

dilakukan di rumah, di sekolah anak
Anda, dan di tingkat lingkungan/
komunitas.

KESIAPSIAGAAN DIMULAI
DARI RUMAH
Kesiapsiagaan keluarga melibatkan
semua anggota rumah tangga Anda.
Mereka yang hanya menghabiskan
beberapa jam per hari di rumah atau
hanya pulang ke rumah pada akhir
pekan, harus disertakan pula karena
kita tidak pernah tahu pada jam berapa
bahaya akan melanda.
Setiap anggota rumah tangga seperti
anak-anak kecil, manula, dan
disabilitas harus didorong dan dilibatkan untuk mengambil bagian dalam upaya
kesiapsiagaan keluarga tanpa memandang usia dan kesehatan. Mintalah anak-anak
Anda yang sudah belajar tentang kesiapsiagaan di sekolah untuk memimpin dalam
beberapa kegiatan kesiapsiagaan. Beri mereka kesempatan untuk mempraktikkan
keterampilan dan pengetahuannya di rumah.
Persiapan kesiapsiagaan keluarga dan rumah Anda akan menyita sebagian waktu dan
tenaga kita. Meskipun demikian, hal itu merupakan usaha yang Anda dan keluarga dapat
lakukan dengan mudah dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Kegiatan ini bisa menjadi
proyek yang menyenangkan dan cara yang bagus untuk menghabiskan waktu
berkualitas bersama keluarga. Setelah mendapatkan dasar-dasar dari rencana
kesiapsiagaan keluarga, kita tidak perlu bersusah payah untuk memperbaruinya.
Halaman-halaman berikutnya mengeksplorasi dua kegiatan kesiapsiagaan bencana
keluarga, yaitu: membuat rencana kesiapsiagaan keluarga/rumah tangga dan
menyiapkan persediaan darurat dan tas kesiapsiagaan. Matikan TV dan mulai bekerja!

Kita tidak pernah tahu siapa yang sedang berada di rumah saat bencana melanda, jadi
ingatlah untuk melibatkan semua orang dalam proses kesiapsiagaan!
13

Rencana kesiapsiagaan keluarga/rumah tangga
Merancang rencana kesiapsiagaan keluarga/rumah tangga adalah salah satu kegiatan
utama PRB. Kegiatan ini memberikan beberapa panduan kepada setiap anggota
keluarga tentang apa yang dilakukan jika terjadi bahaya. Ingatlah bahwa bahaya datang
tanpa peringatan atau tiba-tiba hingga kita tidak bisa bereaksi dengan cepat, misalnya
gempa bumi atau tsunami. Membuat rencana kesiapsiagaan membantu Anda membuat
keputusan yang tepat dengan cepat.
Di bawah ini empat langkah untuk membuat rencana kesiapsiagaan keluarga/rumah
tangga. Jangan ragu untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan dan keadaan Anda.
1. KEBERSAMAAN
Luangkan waktu bersama sebagai sebuah keluarga/rumah tangga, dan pastikan
semua orang memiliki hak untuk bicara.
Cari tahu seperti apa kegiatan sehari-hari dari setiap anggota keluarga.
2. IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PERINGATAN
Pikirkan kemungkinan bahaya yang mungkin menyerang di tempat di mana setiap
anggota keluarga/rumah tangga melakukan aktivitas sehari-hari.
Pikirkan apakah setiap anggota keluarga akan mendapatkan peringatan yang tepat
sebelum bahaya melanda.
Tuliskan informasi sebagai berikut (ini dikenal sebagai aktivitas 'di mana, kapan,
bagaimana' di Buku Panduan Siswa):
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3. AMANKAN RUMAH ANDA
Gambarlah peta rumah Anda dengan menyertakan detailnya seperti di mana kotak
listrik utama, di mana saluran gas dan air dapat dimatikan, dan di mana kompor
berada (anak Anda tahu ini sebagai aktivitas 'pemetaan risiko').
Periksa setiap ruangan di rumah untuk mengetahui hal-hal yang dapat
membahayakan jika terjadi bencana. Misalnya, pikirkan apa yang dapat
menyebabkan kebakaran, apa yang bisa menghalangi jalan keluar, atau apa yang
bisa menimpa Anda.
Periksa lingkungan sekitar rumah Anda. Pikirkan dari mana datangnya bahaya dan
hal-hal yang dapat membahayakan saat evakuasi atau bahkan menghalangi kita dari
evakuasi (seperti pohon dan kabel listrik yang bisa jatuh, sungai yang bisa
menggenangi air, jembatan dan jalan yang tidak bisa dilalui, bangunan yang bisa
roboh).
Pikirkan seberapa aman rumah Anda dan sekitarnya dalam berbagai skenario
bencana. Diskusikan apakah lebih aman untuk tetap di dalam rumah atau dievakuasi.
Diskusikan dan sepakati rute evakuasi teraman dari setiap ruangan di rumah Anda
dan area pertemuan yang aman di luar rumah. Idealnya, Anda harus memiliki dua
rute terpisah dari setiap tempat di rumah. Penting juga untuk diskusikan siapa yang
bertanggung jawab membantu anggota keluarga yang membutuhkan bantuan selama
evakuasi.
Pasang peta Anda (dengan rute evakuasi) di suatu tempat yang dapat dilihat oleh
setiap anggota keluarga.
Ambil tindakan yang diperlukan untuk mengamankan rumah Anda. Misalnya,
tempelkan rak buku ke dinding, pindahkan lemari lebih jauh dari tempat tidur dan dari
pintu, bersihkan saluran pembuangan dan selokan, pangkas pohon di dekat jendela
kamar tidur anak Anda, dan rawat antena atau kabel listrik yang menjuntai.
Pertimbangkan untuk mengoordinasikan rencana kesiapan keluarga/rumah tangga
Anda dengan tetangga.
4. SIAPKAN
Siapkan persediaan darurat dan tas kesiapsiagaan (bagian selanjutnya membahas
hal ini secara mendetail).
Buatlah daftar nomor telepon penting (ambulan, pemadam kebakaran, polisi, kerabat,
tetangga, dokter). Pampang daftar tersebut dengan jelas di rumah dan berikan satu
salinan kepada setiap anggota keluarga. Simpan nomor di ponsel Anda tetapi miliki
salinan kertasnya juga.
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Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana tempat penampungan di
lingkungan/komunitas Anda, serta bagaimana menuju kesana pada saat evakuasi.
Berlatihlah mengevakuasi dua kali setahun, baik dengan berjalan kaki maupun
dengan kendaraan.
Buat daftar siapa yang bertanggung jawab untuk menjemput anak Anda dari tempat
aktivitasnya dan apa yang harus dilakukan setiap orang jika penjemputan tidak
memungkinkan karena situasi yang ada.
Putuskan tempat untuk bertemu atau bagaimana menghubungi satu sama lain jika
kalian terpisah. Suruhlah anak Anda membawa daftar kontak darurat dan informasi
kesehatan (golongan darah, alergi, dll) setiap saat. Sepakati kerabat atau teman di
desa atau kota lain yang berbeda yang dapat dihubungi jika kalian kehilangan satu
sama lain.
Diskusikan apa yang harus dilakukan dengan hewan peliharaan dan/atau ternak
Anda jika terjadi bencana.
Bicarakan tentang keterampilan atau pengetahuan apa yang harus didapatkan oleh
semua anggota keluarga agar membuat kalian semua merasa aman seperti
pertolongan pertama dasar, berenang, memanjat pohon/pagar, perubahan iklim,
kebakaran.
Tinjau dan perbaiki rencana kesiapsiagaan Anda setahun sekali dan setelah setiap
bencana terjadi.

Hati-hati!
daerah
rawan-tsunami

RUTE
EVAKUASI
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Persediaan darurat dan tas kesiapsiagaan
Jika bencana besar melanda, Anda harus bersiap untuk pergi tanpa bantuan selama
beberapa hari sampai bantuan dari luar tiba. Listrik kemungkinan akan padam, toko-toko
dan pompa bensin tutup dan komunikasi seluler/digital sulit atau bahkan tidak tersedia.
Pertimbangkan untuk menyimpan persediaan darurat sehingga Anda memiliki cukup
barang kebutuhan pokok untuk bertahan hidup selama beberapa hari seandainya Anda
tidak dapat meninggalkan rumah saat terjadi bencana atau barang tidak tersedia. Anda
juga harus mempertimbangkan untuk mengemas tas kesiapsiagaan yang dapat dibawa
jika harus mengungsi.
PERSEDIAAN DARURAT
International Federation of Red Cross/Red Crescent Societies (IFRC) menyarankan agar
barang-barang berikut ini disimpan di tempat yang aman di dalam atau di luar rumah
yang mudah diakses dan aman ketika terjadi bencana (misalnya, jika daerahnya rawan
untuk banjir, jangan menyimpannya di ruang bawah tanah; jika daerahnya rawan gempa
bumi, pertimbangkan untuk menyimpannya di luar rumah seperti di gudang atau garasi):6
Informasi kontak darurat dan salinan dokumen penting
Siapkan dua puluh lima liter (tujuh galon) air per orang untuk bisa bertahan selama
satu minggu. Persediaan air ini diperkiraan bisa untuk minum dua liter (setengah
galon) air per hari dan dua galon lainnya untuk sanitasi. Sertakan air untuk hewan
peliharaan dan hewan pemandu. Ganti persediaan air ini setiap enam bulan
Siapkan makanan yang tidak mudah rusak untuk bertahan setidaknya selama tujuh
hari. Ingatlah bahwa bayi, hewan peliharaan, atau hewan pemandu mungkin memiliki
kebutuhan makanan yang berbeda. Periksa tanggal kadaluarsa setiap bungkus
makanan setiap enam bulan
Kotak P3K dan resep obat
Masker debu untuk menyaring udara yang terkontaminasi
Senter - baik yang bertenaga surya, angin, atau dengan baterai ekstra
Kantong plastik dan tali untuk menyimpan sanitasi pribadi
Pemutih cairan untuk penjernihan air
Terpal plastik dan lakban untuk menutup jendela dan pintu (misalnya terhadap bahan
berbahaya)
Kertas dan spidol
Pisau saku serbaguna
Korek api
Sebuah peluit, sebagai tanda meminta bantuan
Telepon dengan baterai ekstra atau penyimpanan daya
6. IFRC. 2013. Public Awareness and Public Education for Disaster Risk Reduction: Key Messages. p. 27.
http://www.ifrc.org/PageFiles/103320/Key-messages-for-Public-awareness-guide-EN.pdf
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Pakaian dan perlengkapan mandi, termasuk perlengkapan hujan, cadangan pakaian
dalam, sepatu yang kuat dan sarung tangan
Sprei dan handuk
Barang pribadi untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarga termasuk alat
bantu seperti kacamata.
TAS DARURAT ATAU KESIAPAN
Sangat disarankan untuk menyiapkan tas darurat atau kesiapsiagaan setiap saat jika
Anda perlu mengungsi dalam waktu yang sangat singkat. Anda bisa mengubahnya
menjadi aktivitas keluarga yang menyenangkan. Diskusikan bersama apa yang harus
dibawa dan apa yang harus ditinggalkan, apakah anggota keluarga membutuhkan lebih
dari satu tas, siapa yang memperbarui tas (misalnya, mengganti makanan yang telah
melewati tanggal kadaluarsa, memeriksa apakah baterai berfungsi) dan siapa yang
membawa tas selama evakuasi. Kemudian, kemas bersama. Anak Anda bisa memimpin
kegiatan ini karena dia sudah mempelajarinya di sekolah.
IFRC menyarankan sejumlah barang dasar yang harus dimasukkan ke dalam
tas darurat: 7
Air darurat dan makanan berenergi tinggi
Peralatan komunikasi seperti radio portable
(dengan energi solar atau extra baterai)
Perlengkapan pertolongan pertama dan resep obat
Alat-alat seperti senter, alat multiguna, korek api
Pakaian, termasuk perlengkapan hujan,
pakaian dalam cadangan, sepatu yang kuat, dan sarung tangan
Selimut darurat
Perlengkapan mandi pribadi
dan barang-barang seperti alat bantu
Informasi kontak darurat dan salinan catatan penting
Uang tunai

Anda akan terkejut
dengan apa yang dapat
anak Anda lakukan dalam
kegiatan ini untuk
memastikan
keselamatan!

TIPS
Jangan kembali ke rumah untuk
mengambil tas kesiapsiagaan
jika Anda berisiko mengalami
cedera atau kematian.
Jika Anda bekerja di luar rumah,
ada baiknya memiliki tas darurat
lain di tempat kerja.
7. IFRC. 2013. Public Awareness and Public Education for Disaster Risk Reduction: Key Messages. p. 27.
http://www.ifrc.org/PageFiles/103320/Key-messages-for-Public-awareness-guide-EN.pdf
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MENDUKUNG KESIAPSIAGAAN SEKOLAH
Anak Anda menghabiskan banyak
waktunya di sekolah. Sebagai orang
tua, Anda dapat mendukung
keamanan dan kesiapan sekolah
dengan berbagai cara:
Ketahui seberapa aman gedung
sekolah. Jika Anda ragu tentang
keamanan gedung dan fasilitas
sekolah anak Anda, akan sangat
berguna jika masalah ini diajukan
Latihan evakuasi anak-anak inklusif-disabilitas tingkat wilayah di
dalam pertemuan orang tua-guru,
Ciamis, Indonesia. © Arbeiter-Samariter-Bund, Indonesia Office.
diskusikan dengan manajemen sekolah, atau bicarakan dengan orang tua lain. Lihat
jika manajemen sekolah, otoritas lokal atau masyarakat dapat menemukan solusi
untuk meningkatkan keselamatan sekolah, misalnya dengan memperkuat atau
merelokasi bangunan sekolah jika terletak di area berisiko tinggi. Dalam situasi pasca
bencana, terlibatlah dalam diskusi tentang rekonstruksi sekolah untuk memastikan
bahwa sekolah akan dibangun di daerah yang aman dan sesuai dengan desain tahan
bencana.
Terlibat. Pertimbangkan untuk menjadi sukarelawan dalam kesiapsiagaan bencana
sekolah anak Anda atau komite keamanan sekolah. Mintalah manajemen sekolah
untuk melakukan latihan kesiapsiagaan bencana.
Ketahui prosedur darurat sekolah anak Anda. Cari tahu apa yang sekolah
harapkan dari Anda dan anak Anda jika terjadi bencana. Apa rencana dan prosedur
di sekolah anak Anda? Apakah anak Anda perlu dijemput jika terjadi bencana? Di
mana sekolah akan mengevakuasi staf dan siswanya? Prosedur apa yang akan
mereka ikuti jika anak Anda terluka?
Dukung pembelajaran PRB anak Anda. Pembelajaran PRB tidak hanya terjadi di
kelas tetapi juga di rumah dan komunitas. Jika Anda mendukung kegiatan
pembelajaran PRB-nya, Anak Anda akan memperoleh pengetahuan yang maksimal,
keterampilan praktis dan mengembangkan sikap yang tepat. Hal ini dapat dilakukan
dengan beberapa cara:
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Praktikkan pembelajaran PRB di rumah dengan menjadi keluarga yang siap
untuk mengetahui dan membahas risiko bencana, menyusun rencana
kesiapsiagaan, menyiapkan tas kesiapsiagaan, dll.
Biarkan anak Anda memimpin dalam kegiatan kesiapsiagaan keluarga. Mereka
telah mempelajari PRB di sekolah, jadi bantu dia menerapkan pengetahuan itu di
rumah dan di komunitas.
Dukung tugas PRB anak Anda. Bersiaplah jika mereka memiliki pertanyaan
untuk tugas mewawancarai tentang bencana di komunitas Anda. Biarkan mereka
mengerjakan tugasnya sendiri!
Hadiri dan dukunglah acara dan kegiatan PRB sekolah. Bantulah jika kelas
atau sekolah anak Anda menyelenggarakan kegiatan PRB. Luangkan waktu di
rumah sehingga anak Anda dapat berlatih pameran, teater, atau permainan
boneka. Luangkan juga waktu untuk acara PRB di sekolah seperti Hari
Pengurangan Risiko Bencana.
Berpartisipasilah dalam kegiatan PRB komunitas dengan anak Anda. Bagian
selanjutnya membahas cara membuat komunitas lebih aman dan lebih siap.
Sekali lagi, ikuti arahan anak Anda saat terlibat dalam kegiatan PRB komunitas.

MEMBANGUN KOMUNITAS YANG SIAP DAN TANGGUH
Kegiatan kesiapsiagaan dan ketahanan tidak hanya terjadi di dalam rumah saja tetapi
juga banyak terjadi di tingkat lingkungan dan komunitas. Kegiatan tersebut diantaranya
seperti kegiatan pengurangan risiko, kesiapsiagaan, dan kegiatan yang membantu
mengatasi efek negatif perubahan iklim.
Di bawah ini terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjalankan beberapa
kegiatan PRB di lingkungan Anda.
1. KEBERSAMAAN

Luangkan waktu untuk duduk bersama tetangga dan berdiskusi tentang ujung tombak
kegiatan PRB di lingkungan sekitar dengan memanfaatkan pertemuan lingkungan
rutin, mengundang tetangga untuk minum teh, dll.
Identifikasi keterampilan dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap anggota
lingkungan. Misalnya, tetangga yang bekerja di puskesmas dapat mengajari semua
orang tentang bantuan pertama, tetangga lain mengetahui pejabat pemerintah
daerah yang memiliki pengetahuan tentang rencana penanggulangan bencana
daerah, seorang arsitek yang dapat menilai kekuatan bangunan, atau anggota staf
organisasi non-pemerintah yang berhubungan dengan lingkungan, dll.
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Manfaatkan dan libatkan organisasi di sekitar Anda seperti
kelompok hobi, organisasi keagamaan, klub olahraga,
asosiasi lingkungan, LSM, pembuat keputusan lokal, stasiun
radio, dan pengusaha.

Tahukah Anda bahwa
kebanyakan orang yang
selamat dari bencana
besar pertama kali
diselamatkan oleh

2. KETAHUI RISIKO ANDA

kerabat atau tetangga
sebelum bantuan

Identifikasi dan pikirkan berbagai
bahaya yang mungkin menyerang
atau melanda lingkungan Anda.
Rangking bahaya berdasarkan
kemungkinannya dan dampaknya.
Misalnya, Anda mungkin mengalami
banjir setiap tahun, tetapi efeknya
relatif kecil, sementara gempa bumi
kemungkinannya kecil, tetapi
menyebabkan kerusakan besar.
Berdasarkan perhitungan ini,
putuskan bersama dengan komunitas
bahaya
mana yang paling mendesak.

profesional tiba?

3. AMBIL TINDAKAN

Latihan evakuasi anak-anak disabilitas dan keluarganya di
Panawangan, Ciamis, Jawa Barat. © Arbeiter-Samariter-Bund,
Indonesia Office.
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Putuskan siapa yang akan
melakukan apa, kapan, di mana,
dan bagaimana.
Pikirkan orang dan sumber daya
dari luar komunitas yang mungkin
dibawa serta. Pikirkan juga tentang
hal-hal yang mungkin menghambat
kemajuan dan diskusikan cara untuk
mengantisipasi dan mengatasinya.
Identifikasi keterampilan dan
pelatihan mana yang dibutuhkan
agar berhasil, serta bagaimana dan
kapan Anda akan mendapatkan
keterampilan dan pelatihan tersebut.

TIPS
Bersikaplah seinklusif
mungkin. Anda tidak boleh
membeda-bedakan karena
bencana terjadi tidak
pandang bulu. Lakukan
upaya ekstra untuk
menyelamatkan mereka
yang mungkin lebih rentan
saat bencana melanda.
Aktivitas pengurangan risiko
dan kesiapsiagaan memiliki
efek samping yang positif
untuk sektor lain. Contoh
efek positif tersebut adalah
panen pertanian dan
kesehatan komunal yang
lebih baik, dll.

PIKIRKANLAH!
Perumahan dan infrastruktur. Apakah rumah
dibangun untuk menahan bahaya lokal? Apakah ada
kode bangunan dan jika ya, apakah diikuti? Siapa
yang tinggal di area paling berisiko? Apakah
bangunan umum yang dibutuhkan bisa tanggap
bencana aman? Apakah bantuan dari luar mudah
menjangkau komunitas Anda jika terjadi bencana?
Makanan. Jenis makanan apa yang dimakan
komunitas Anda? Di mana dan bagaimana
komunitas biasanya mendapatkan makanan?
Infrastruktur mana (misalnya jembatan, jalan, pasar)
yang berfungsi yang digunakan komunitas untuk
mendapatkan makanan? Berapa banyak keluarga
yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan
sehari-hari, dan dalam keluarga tersebut, berapa
banyak orang yang lebih rentan terhadap dampak
bencana (perempuan, lanjut usia, anak-anak)?
Mata pencaharian. Bagaimana komunitas Anda
mendapatkan mata pencaharian (misalnya bertani,
memancing, usaha rumahan dan kecil, pabrik,

Libatkan dan dorong anakanak dan remaja sebanyak
mungkin untuk memberikan
pemikiran dan
mempresentasikan ide-ide
mereka kepada komunitas.
Jadikan kesempatan bagus
ini agar mereka bisa belajar
dan menggunakan energi
dan kreativitasnya untuk
menemukan solusi inovatif.
Bagikan pengalaman Anda
dengan komunitas di negara
lain.

kantor, jasa, dll.)? Bagaimana bencana berdampak
pada mata pencaharian tersebut?
Sumber daya. Jenis sumber daya alam apa yang
dimiliki komunitas Anda (daerah aliran sungai, pantai,
hutan, tanah, dll.)? Apa dampak bencana alam masa
lalu terhadap sumber daya tersebut?
Air dan Sanitasi. Di mana dan bagaimana komunitas
Anda biasanya mendapatkan air? Jenis infrastruktur
apa yang digunakan komunitas untuk mendapatkan
air? Dalam hal apa infrastruktur tersebut dapat
terkena dampak bencana? Berapa banyak keluarga
yang kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari?
Kesehatan. Berapa banyak anggota komunitas Anda
yang memiliki masalah kesehatan yang serius?
Identifikasi apakah ada orang tua, anak-anak,
penyandang cacat atau wanita hamil. Identifikasi
jenis pengobatan atau bantuan kesehatan apa yang
biasanya mereka butuhkan dan bagaimana
mendapatkan pengobatan tersebut pada saat
bencana.
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MEREKA SUDAH MELAKUKANNYA
Di Filipina, setelah mengikuti serangkaian lokakarya pengurangan risiko, komunitas
sekolah dan komite bencana sekolah (yang terdiri dari orang tua, guru, anak-anak,
dan pejabat lokal) serta anggota masyarakat bekerja sama untuk mengganti
jembatan yang telah dibangun sebelumnya yang hanyut selama Topan Reming pada
tahun 2006. Jembatan yang terletak di sekitar gunung berapi Mt. Mayon tersebut
akan memudahkan masyarakat untuk mengungsi dari letusan gunung berapi, angin
topan atau bahaya lainnya. Jembatan ini juga berdampak positif bagi masyarakat
yang digunakan untuk komunikasi dan lalu lintas selama keadaan normal.
Diambil dari: IFRC. Public Awareness and Public Education for Disaster Risk Reduction: Key
Messages, 2013. p.27.
http://www.ifrc.org/PageFiles/103320/Key-messages-for-Public-awareness-guide-EN.pdf

SEPULUH HAL YANG BISA KAMU LAKUKAN DI LINGKUNGANMU

1. Buatlah rencana kesiapsiagaan lingkungan. Anda dan tetangga dapat saling
membandingkan rencana kesiapsiagaan dengan mudah. Diskusikan bagaimana
mereka bersatu di tingkat lingkungan. Identifikasi di mana kalian dapat membantu
satu sama lain jika terjadi bencana.

2. Membuat rambu peringatan bencana dan menandai jalur evakuasi. Peringatan
yang jelas membantu semua orang dari dalam dan luar lingkungan Anda untuk
menghindari tempat-tempat berbahaya. Tandai rute evakuasi, area aman dan
tempat pengungsian darurat sehingga semua orang, bahkan orang asing, tahu ke
mana harus pergi.

3. Selenggarakan latihan evakuasi lingkungan atau simulasi bencana. Libatkan
semua orang, termasuk orang tua, penyandang disabilitas, anak-anak, dan wanita
hamil dalam latihan.

4. Atur kegiatan kebersihan lingkungan. Bersihkan saluran air, saluran
pembuangan, dan selokan untuk meminimalkan risiko banjir akibat hujan deras.

5. Hijaukan lingkungan. Tanam beberapa pohon, semak, atau bakau untuk
membuat lingkungan lebih hijau dan sekaligus mengurangi risiko bencana. Jika
menanam buah atau membuat taman lingkungan, Anda bahkan mendapatkan
produk yang dapat dijual!
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6. Mendirikan bank makanan. Idenya adalah memiliki tempat penyimpanan
makanan komunitas yang mungkin berguna selama bencana.

7. Mempersiapkan kesehatan dan sanitasi. Duduk bersama dan diskusikan
bagaimana mempersiapkan dan berbagi air bersih dan persediaan medis serta
menjaga standar kebersihan dan sanitasi bahkan setelah bencana.

8. Dapatkan pelatihan pertolongan pertama. Undanglah seseorang (dari Palang
Merah/Bulan Sabit, perawat, atau guru) untuk melatih bagaimana cara memberikan
bantuan pertama dalam bencana dan kecelakaan.

9. Lindungi alam. Diskusikan bagaimana melindungi lingkungan di komunitas
(misalnya dengan tidak membakar sampah plastik, menggunakan lebih banyak
energi terbarukan, menggunakan kompor yang lebih bersih).

10. Periksa keamanan rumah. Mintalah pejabat setempat untuk mengundang
inspektur bangunan untuk menentukan keamanan bangunan di lingkungan Anda.

MEREKA SUDAH MELAKUKANNYA, ANDA PUN BISA!
Masyarakat di Nepal, yang berpartisipasi dalam program pengurangan risiko
bencana dan mata pencaharian yang didukung oleh Palang Merah, IFRC dan
Departemen Pembangunan Internasional, menghadapi bahaya yang jauh lebih
sedikit daripada yang lain ketika banjir melanda daerah itu pada tahun 2007. Ketika
desa-desa kecil di Bardiya dan Banke Kabupaten Nepal dilanda banjir, anggota
masyarakat secara sistematis dievakuasi dari desanya, sepuluh orang diselamatkan
dari air dengan menggunakan tali dan tabung karet, pertolongan pertama diberikan
kepada 35 penduduk desa. Di satu desa, mereka menggunakan uang dari dana
bergulir untuk membayar perawatan maternitas di kamp darurat bagi para pengungsi.
Diambil dari: IFRC. 2013. Public Awareness and Public Education for Disaster Risk Reduction: Key
Messages. p.27.
http://www.ifrc.org/PageFiles/103320/Key-messages-for-Public-awareness-guide-EN.pdf
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Bagaimana Kita Bangkit Kembali Dari Bencana?
JADI, APA YANG
AKAN KITA LAKUKAN
SEKARANG?

Setelah badai berlalu, gunung
berapi meletus, genangan air
surut dan gempa berhenti, inilah
saatnya untuk bangkit kembali
ke kehidupan 'normal'. Anda
dan komunitas akan berhasil
melewatinya tanpa terlalu
banyak kerusakan jika
sebelumnya kita sudah
mempersiapkannya.

Meskipun kita sudah mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya tetapi bencananya
mungkin cukup besar hingga kita tidak bisa menahannya. Kehancuran mungkin masih
meluas dan jumlah kematian masih tinggi. Rumah-rumah hancur dan perlu perbaikan
besar sebelum Anda kembali ke rumah, pekerjaan dan sumber mata pencaharian kita
hilang, banyak sekolah yang rusak atau bahkan digunakan sebagai tempat
penampungan darurat bagi para pengungsi, dan hidup kita terlantar.
Bagian ini membahas bagaimana Anda dapat membantu diri sendiri dan keluarga dalam
menghadapi dampak fisik dan psikologis dari bencana. Pertama kali, kami akan
memberikan beberapa informasi untuk menjaga keamanan keluarga segera setelah
bencana terjadi, termasuk beberapa tips tentang bagaimana kita sebagai orang tua dapat
menghadapi dampak emosional. Kemudian, kita akan melihat secara lebih spesifik
bagaimana kita dapat membantu anak kita dalam menghadapi gejolak emosi yang
disebabkan oleh suatu bencana.

BAGAIMANA CARA AGAR TETAP AMAN DAN BAIK-BAIK SAJA SETELAH
TERJADI BENCANA

Ada beberapa ide tentang cara meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan Anda dan
keluarga setelah bencana. Ide-ide tersebut mungkin tidak komprehensif sehingga
mengharuskan kita melakukan sesuatu atau melengkapi tip-tip ini dengan penelitian
Anda sendiri yang sama sekali berbeda.
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INFORMASIKAN DIRI ANDA
Informasi adalah salah satu barang
terpenting selama dan setelah bencana.
Memiliki radio bertenaga baterai
merupakan pilihan teraman untuk
menerima informasi setelah bencana
karena listrik dan saluran telepon mungkin
mati.
Ketahui bagaimana pihak berwenang
berkomunikasi dalam situasi bencana dan
bagaimana Anda dapat menjangkau
mereka jika diperlukan.
Tetap dekat dengan, atau bersama,
jaringan sosial Anda (kerabat, tetangga,
komunitas).
Gunakan ponsel untuk mengirim pesan
teks alih-alih menelepon, untuk

Seorang ayah yang sedang memanggul anak
perempuannya setelah badai tropis Noel di Cite Soleil,
Haiti. © UN Photo/Logan Abassi

menghemat daya baterai dan tidak
membebani jaringan ponsel.
Pastikan Anda tahu di mana bisa
mendapatkan bantuan atau barang-barang
yang dibutuhkan seperti air, makanan,
bantuan medis, persediaan, dll.
Waspadai rumor dan jangan
menyebarkannya: informasi yang salah
dapat menyebabkan kebingungan yang
berpotensi menyebabkan bahaya lebih
lanjut.

BERHATI-HATILAH
Merawat cedera (idealnya, Anda telah
memperoleh keterampilan pertolongan
pertama dan menyiapkan persediaan
medis dasar). Dapatkan bantuan
profesional jika diperlukan.
Jika Anda berlindung di rumah, pastikan
bahayanya telah berlalu sebelum Anda
pergi. Setiap kali perlu keluar rumah,
pastikan lingkungan aman sebelumnya.

Seorang anak sedang mengintip diantara kaki ibunya di
kamp pengungsi di Port-au-Prince, Haiti. © UN
Photo/Logan Abassi
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Berhati-hatilah dengan masalah keselamatan yang ditimbulkan oleh bencana, seperti
jalan rusak, bangunan yang terkontaminasi, air yang tercemar, kebocoran gas,
pecahan kaca, kabel listrik rusak, lantai licin, dll.
Waspadai hewan, terutama jika mereka adalah hewan liar atau terluka. Jangan
menyentuh atau membuat mereka merasa terancam.
Saat Anda kembali ke rumah dari tempat penampungan sementara, pastikan rumah
Anda aman (periksa kabel listrik yang longgar, kebocoran gas, kerusakan struktural
dan pengganggu manusia atau non-manusia).
Jika tersedia, gunakan sarung tangan dan kenakan sepatu kokoh saat membersihkan
kotoran. Cuci tangan sesering mungkin, terutama jika menangani kotoran.
Berhati-hatilah terhadap keamanan remaja putri dan wanita, khususnya jika Anda
berada di penampungan komunal atau kamp pengungsian.

BERSABARLAH, TAPI PERSISTEN
Pemulihan adalah proses bertahap. Setelah bencana besar, mungkin perlu waktu
bertahun-tahun sampai semuanya kembali normal. Kita harus memiliki persediaan
yang cukup untuk beberapa hari karena bantuan mungkin membutuhkan waktu untuk
sampai ke daerah Anda.
Ingatlah bahwa terkena bencana tidak berarti kehilangan hak Anda. Ketahui apa saja
hak kita, terutama jika terusir dari rumah. Misalnya, akses ke makanan dan air adalah
hak asasi manusia - kita berhak menerimanya dalam situasi pasca bencana. Jika
merasa bahwa hak Anda telah dilanggar, bicarakan dengan ombudsman pemerintah
atau komisi hak asasi manusia, hubungi pengacara dan organisasi bantuan hukum.
LSM nasional dan internasional juga mungkin dapat membantu.

MENGHADAPI STRES PASCA BENCANA
1. Menerima kenyataan merupakan hal yang sulit dan terkadang kebaikan lebih
baik daripada kesempurnaan.

2. Beri diri Anda waktu untuk berduka dan menyembuhkan meskipun prosesnya
membutuhkan waktuAnda mungkin telah kehilangan orang, harta benda, rencana,
dan harapan yang menyayangimu.

3. Cobalah kembali ke rutinitas secepat mungkin setelah bencana. Kembali ke
rutinitas harian yang terstruktur sangat penting bagi Anda dan keluarga, meskipun
keadaan memaksa Anda untuk memulai rutinitas yang benar-benar baru. Usahakan
untuk memiliki waktu makan dan tidur yang teratur. Bekerja dan bermain dengan
anak-anak Anda pada jam-jam tertentu .
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4. Jaga kesehatan. Tidur yang cukup, makan dan minum yang cukup, serta
berolahraga akan menjaga kesehatan tubuh dan semangat Anda. Jangan mencoba
melakukan terlalu banyak sekaligus. Tetapkan prioritas dan atur kecepatan Anda
sendiri.

5. Jangan menganggap diri Anda bertanggung jawab. Bahaya alam bukanlah
kesalahan Anda, jangan merasa bersalah, dan jangan menyalahkan diri sendiri.

6. Jangan merasa tidak berdaya. Cobalah untuk tidak merasa tidak berdaya jika
keadaan tidak segera kembali normal. Pemulihan dari bencana adalah sebuah
proses dan mungkin membutuhkan waktu.

7. 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, berdoa, bermeditasi, atau
mendengarkan musik - apa pun yang cocok untuk Anda. Pelajari beberapa latihan
relaksasi dan gunakan dalam situasi stres.

8. Bicaralah dengan orang lain. Diskusikan bahwa Anda butuh dukungan orang lain.
Bicarakan apa yang mempengaruhi dan bagaimana perasaan Anda dengan
keluarga, teman, kolega, atau orang lain. Anda juga bisa menghubungi pemimpin
agama atau komunitas. Ingat, kemungkinan besar semua orang stres dan sibuk,
jadi bersabarlah dan cobalah menjadi pendengar yang baik bagi diri Anda sendiri,
karena orang lain mungkin membutuhkan dukungan Anda.

9. Cari bantuan profesional. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika
membutuhkannya. Bicaralah dengan psikolog, otoritas agama, dokter atau
penyembuh tentang stres dan kekhawatiran Anda.

10.Kesehatan mental juga penting. Ingatlah bahwa mengabaikan stres dapat
mempengaruhi kesehatan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan
untuk menjaga kehidupan dan keluarga Anda.
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BAGAIMANA MEMBANTU ANAK ANDA SETELAH TERJADI BENCANA
Hidup dalam bencana akan sangat menakutkan dan meresahkan bagi anak-anak.
Pembahasan tentang bagaimana anak-anak bereaksi terhadap bencana dan
bagaimana orang tua dapat membantunya ada di halaman-halaman berikutnya.

Bagaimana anak-anak bereaksi terhadap bencana
Jika anak Anda terkena bencana, dia mungkin akan mengalami gejolak emosi
seperti takut, sedih, khawatir atau merasa tersesat dan kesepian. Perasaan
seperti itu adalah normal bagi mereka dan harus diungkapkan. Terkadang anakanak, terutama yang masih kecil, mengalami kesulitan dalam mengungkapkan
perasaannya dengan kata-kata dan sebaliknya mereka mengungkapkannya
melalui perilaku. Beberapa contohnya adalah:
Berontak: Beberapa anak
mengatasi perasaannya dengan
menjadi agresif, misalnya
bertengkar dengan teman
sekelas dan saudara kandung,
tidak patuh terhadap peraturan
rumah tangga atau sekolah, dan
membuli orang lain.
Takut: Beberapa anak menjadi
penakut, seperti takut pada halhal yang tidak mereka takuti
sebelumnya, menjadi pendiam
dan menyendiri, mulai gagap
atau mengalami kemunduran.

Seorang anak laki-laki sedang bermain setelah gempa
bumi 2005 di Pakistan. © UN Photo/Evan Schneid.er

Merasa sakit: Beberapa anak menjadi mengembangkan apa yang oleh para
ahli disebut tanggapan 'somatik'. Somatik adalah perasaan sakit kepala atau
sakit perut meskipun secara medis anak tersebut tidak sakit.
Perfeksionisme: Beberapa anak mencoba menjadi sempurna setelah
bencana terjadi. Mereka menjadi lebih taat dibandingkan dengan sebelumnya,
berperilaku dan berprestasi lebih baik di sekolah. Mereka melakukan ini
karena mengira orang tuanya telah kehilangan kendali atas situasi dan mereka
perlu menjaga kebersamaan keluarga.
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Cemas/gelisah: Beberapa anak mengalami sulit tidur, mimpi buruk, atau sulit
berkonsentrasi di sekolah.
Anak-anak yang lebih besar cenderung bertingkah laku seperti orang dewasa
setelah bencana. Beberapa remaja mulai bertingkah laku lebih berisiko, termasuk
menjadi agresif atau tidak mendengarkan orang tua dan guru. Mereka mungkin
merasa sulit untuk mengungkapkan perasaannya setelah bencana.

Setiap anak akan
memberikan reaksi yang
berbeda terhadap bencana.
Bersabarlah, sesuaikan
dengan kebutuhan dan

Bagaimana membantu anak Anda menghadapi
perasaan negatif setelah bencana
Anda dapat membantu menghadapi apa yang anak-anak
rasakan setelah bencana dengan delapan ide berikut ini:

keadaan keluarga Anda.
Tidak ada jawaban yang
salah!
1. GAMBARKAN KEADAAN DENGAN TEPAT
Diskusikan dengan anak Anda fakta tentang apa yang telah dan akan terjadi.
Bicaralah dengan jelas menggunakan kata-kata yang sesuai dengan usianya. Jangan
menyembunyikan sesuatu dari mereka karena itu akan menyebabkan kesulitan di
masa depan.
Cobalah untuk memperbaiki kesalahpahaman yang mungkin terjadi, misalnya tentang
apa yang telah terjadi, mengapa itu terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Berikan harapan bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik, tetapi jangan
katakan bahwa semuanya baik-baik saja padahal tidak.
Terlalu banyak liputan media tentang bencana dapat berdampak negatif pada anak
Anda. Cobalah untuk menghindari gambar-gambar yang akan membuatnya
traumatis.
Latihan 'Apa yang terjadi' (halaman 33) mungkin bisa membantu.
2. TINGGAL BERSAMA
Yakinkan dan berikan perasaan nyaman dan aman kepada anak Anda.
Habiskan lebih banyak waktu bersama sebelum tidur dengan memeluk dan berada di
dekatnya pada malam hari jika terjadi mimpi buruk.
Jangan menyuruh anak Anda pergi karena setelah bencana biasanya anak-anak
menjadi trauma jika disuruh pergi, merasa sangat rentan dan takut ditinggalkan.
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3. DENGARKAN
Luangkan waktu untuk mendengarkan dan berbicara dengan anak Anda. Beri dia
waktu dan ruang untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya tentang bencana.
Tawarkan juga cara ekspresi nonverbal seperti menggambar atau membuat boneka.
Awali dengan membicarakan perasaan Anda sendiri untuk mendorong mereka
berbagi perasaan.
Garis bawahi bahwa tidak apa-apa bersedih. Biarkan anak Anda berduka atas
kehilangan orang, hewan, atau harta benda miliknya.
Terlepas dari usia atau jenis kelamin anak Anda, yakinkan mereka bahwa tidak apaapa untuk bersedih dan menangis setelah bencana.
Jangan memaksa anak Anda untuk berbicara atau mendengarkan jika dia tidak mau.
Latihan 'Berbagi perasaan' dan 'Relaksasi' (halaman 33 dan 36) mungkin bisa
membantu.
4. KEMBALI KE RUTINITAS
Kembalilah ke rutinitas sehari-hari agar membantu menciptakan rasa kenormalan lagi
seperti pekerjaan rumah, waktu mandi, dan sebelum tidur sesegera mungkin,
meskipun situasinya sangat berbeda dengan sebelum bencana.
Kembalikan rutinitas anak Anda dengan bersekolah secepat mungkin agar dia bisa
berbagi pengalaman dan perasaan dengan teman. Cari tahu apakah sekolah memiliki
kegiatan yang membantunya mengatasi emosi akibat bencana. Hal ini akan
memberimu banyak waktu untuk fokus memperbaiki kembali hidup Anda.
5. TERIMA PERUBAHAN PERILAKU
Anak Anda mungkin mengomunikasikan kesusahan dengan mengubah perilakunya,
misalnya dengan bertingkah atau menarik diri.
Meskipun sulit untuk ditangani, pahami dan jangan tersinggung akan hal-hal ini.
Bicarakan dengan guru atau konsultasikan dengan psikolog jika perilaku sulit anak
Anda berlanjut (terutama jika berubah menjadi kekerasan atau merusak diri sendiri).

6. BERMAIN
Beri anak Anda cukup ruang dan waktu untuk bermain. Bermain adalah aktivitas yang
sangat terapeutik untuk anak Anda dan mengurangi stres.
Luangkan waktu untuk bermain dengan anak Anda.
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7. BANGUN KEMBALI KEBERSAMAAN
Libatkan anak Anda dalam merencanakan kegiatan kebersihan dan rekonstruksi.
Anak-anak yang lebih besar dapat membantu kegiatan di komunitas. Melibatkan
mereka akan membuatnya merasa diberdayakan dan diakui.
Pastikan bahwa aktivitas tersebut aman, sesuai dengan usianya dan kebutuhan
bermain anak Anda, serta tidak mengganggu sekolahnya.
Diskusikan dan atur langkah-langkah kesiapsiagaan jika terjadi bencana lain
(terutama jika ada gempa susulan setelah gempa bumi).
Latihan 'Menetapkan tujuan' (halaman 35) mungkin bisa membantu.

Seorang anak laki-laki
bermain lompat tali di kamp
pengungsian setelah gempa
bumi tahun 2010 di Haiti.
© UN Photo/Logan Abassi.

8. AKU MENCINTAIMU
Beritahu anak Anda sesering mungkin bahwa Anda mencintai mereka.
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Kegiatan psikososial untuk keluarga 8
Anda tidak perlu menjadi psikolog terlatih untuk membantu anak Anda menghadapi stres
dan trauma pascabencana. Ada beberapa aktivitas dan latihan yang dapat dilakukan
bersama setelah bencana. Panduan Siswa juga membahas tentang aktivitas psikososial
ekspresif, seperti wayang golek, sandiwara teater, lagu, menulis surat dan menggambar.
APA YANG TERJADI?
Satu hal penting yang harus dilakukan setelah bencana adalah membicarakan apa yang
terjadi. Hal ini akan memberi anak Anda kesempatan untuk memahami kejadian tersebut
dan untuk mengatasi kesalahan persepsi. Latihan di bawah ini berguna untuk memandu
mereka melalui proses tersebut:
Berikan anak Anda pemahaman bahwa
Mintalah setiap anggota keluarga duduk
setiap orang akan mempunyai cerita dan
dengan nyaman dalam lingkaran.
kesan yang berbeda, dan itu tidak menjadi
Beri tahu anak Anda bahwa Anda akan
masalah. Kuatkan cerita anak Anda dan
berbicara tentang apa yang terjadi selama
perbaiki kesalahan persepsi jika perlu.
bencana dan semua orang akan berbagi
Untuk mengakhiri aktivitas dengan nada
cerita.
positif, Anda bisa mengulang latihan
Minta semua orang untuk berbagi cerita
dengan berbagi cerita tentang acara
dan mendeskripsikan apa yang mereka
keluarga yang menyenangkan di masa
alami melalui indera yang berbeda.
lalu, seperti berkunjung ke kebun binatang
Tanyakan apa yang mereka cium, dengar,
atau perayaan keluarga.
rasakan, lihat, sentuh?

BERBAGI PERASAAN
Langkah penting pertama dalam menghadapi perasaan negatif adalah mengekspresikan
perasaan. Ingatlah bahwa anak-anak yang tidak memiliki saluran untuk mengekspresikan
perasaannya dapat memerankannya melalui berbagai cara seperti yang telah dibahas
sebelumnya. Berikut adalah latihan untuk mendorong anak Anda membagikan perasaannya.
Duduk bersama sebagai satu keluarga
dalam lingkaran.
Pergi berkeliling dan minta semua orang
untuk menceritakan satu hal yang sama
dengan semua orang di keluarga
(contohnya: warna rambut, pakaian
tertentu, makanan favorit).
Kemudian pergilah berkeliling dan minta
semua orang menyebutkan sesuatu yang
berbeda untuk setiap orang di keluarga
(cobalah untuk memikirkan hal-hal lucu).
Sekarang, kelilingi lingkaran dan minta
semua orang untuk berbagi perasaan yang
mereka miliki sejak bencana. Cari tahu
apakah anggota keluarga Anda memiliki
perasaan yang sama atau berbeda.

Berterimakasihlah kepada semua orang
yang telah berbagi dan dorong mereka
untuk membicarakan perasaan mereka
satu sama lain kapan pun mereka merasa
perlu.
Anda juga dapat mendiskusikan apa yang
dilakukan dan dapat dilakukan setiap
orang ketika mereka mengalami perasaan
negatif. Pikirkan cara untuk membantu
anggota keluarga mengatasi perasaan
negatif tersebut (misalnya: berbicara
dengan anggota keluarga lain,
menawarkan pelukan, memainkan
permainan tertentu, menggambar, menulis
jurnal pribadi, dll.).

8. Diadaptasi dari: Gurwitch, Robin S and Messenbaugh, Anna K. 2005. Healing After Trauma Skills.
University of Oklahoma. http://www.nctsnet.org/nctsn_assets/pdfs/edu_materials/HATS2ndEdition.pdf
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Anak-anak mengunjungi sekolah di
kamp pengungsian sementara bagi
orang-orang Pakistan akibat banjir
bandang di Jamshoro, Sindh Province.
© UN Photo/Amjad Jamal/WFP.
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TETAPKAN TUJUAN
Saat hidup Anda mulai kembali normal, aktivitas bersama anak seharusnya tidak hanya
berfokus pada apa yang terjadi, tetapi juga mengembangkan perspektif positif terhadap
masa depan anak dan keluarga. Penting untuk mengenali peristiwa positif setiap hari selama
proses pemulihan dan bagaimana peristiwa itu mengarah ke masa depan yang lebih baik.
Kegiatan ini membantu Anda dan anak-anak menetapkan tujuan.
Minta anak Anda untuk memikirkan dan
menuliskan tiga keinginan/tujuan jangka
Duduklah bersama anak Anda.
pendek (untuk beberapa hari/minggu
Perhatikan bahwa masa sulit dan
berikutnya) dan tiga keinginan/tujuan jangka
setiap orang harus menghadapi emosi
panjang (untuk beberapa bulan/tahun
negatif dan stres setelah bencana.
berikutnya). Berikan beberapa contoh sendiri.
Diskusikan dengan anak Anda tentang
Ini bisa menjadi sesuatu yang sederhana
beberapa hal positif yang telah terjadi
seperti ingin membaca buku tertentu atau
sejak bencana. Garis bawahi bahwa
mengulang taman.
agar segala sesuatunya menjadi lebih
Minta anak Anda untuk memikirkan
baik, ada kebutuhan untuk
bagaimana mencapai keinginan/tujuannya dan
menetapkan tujuan.
siapa yang akan dapat membantu. Tanyakan
Anda memiliki tiga keinginan. Mintalah
bagaimana Anda dapat membantu
anak Anda untuk memikirkan dan
mewujudkan keinginan/tujuan ini.
membagikan tiga hal yang dia
Letakkan daftar keinginan di suatu tempat
inginkan.
yang mudah dilihat oleh setiap anggota
Akui keinginannya. Jelaskan bahwa
keluarga. Bersama anak Anda, pantau
kita perlu bekerja untuk mewujudkan
kemajuan dalam menyelesaikan daftar
keinginan, dan bahwa terkadang
keinginan. Jika anak Anda mencapai
keinginan dapat dicapai dengan
keinginan/tujuan, berikan ucapan selamat dan
bantuan orang lain.
tanda centang, bintang atau stiker di
sebelahnya.
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BUAT JADWAL
Bergantung pada bagaimana Anda terpengaruh, hidup Anda mungkin sangat berbeda dari
sebelumnya. Rumah Anda dan/atau sekolah anak Anda mungkin rusak, atau Anda dan
keluarga Anda mungkin mengungsi. Memiliki rutinitas harian memungkinkan anak Anda
untuk mendapatkan rasa aman dan ketertiban selama masa-masa sibuk dan penuh gejolak
setelah bencana. Berikut beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk membuat
rutinitas baru bersama anak Anda.
Duduklah bersama anak Anda atau
Sematkan rutinitas semua orang di setiap
dengan seluruh keluarga.
kamar atau ruang komunal seperti dapur
Mintalah setiap orang untuk
atau ruang tamu.
mengidentifikasi apa yang telah berubah
Perbaiki rutinitas setelah beberapa saat jika
dan apa yang tetap sama dalam
ada perubahan.
kesehariannya.
Kembangkan rutinitas dasar untuk setiap
anggota keluarga dan tuliskan. Ini harus
mencakup waktu bermain serta tugas,
pekerjaan, waktu tidur, dll.
TIPS

RELAKSASI
Dilakukan secara teratur, latihan relaksasi sederhana
bisa menjadi cara yang baik untuk mengatasi stres.
Latihan relaksasi mungkin tidak datang secara alami
untuk semua orang, oleh karena itu berlatih secara
teratur akan meningkatkan efek dari latihan ini. Latihan
relaksasi biasanya memiliki beberapa atau ketiga
komponen: pernapasan, visualisasi, dan gerakan fisik.
1. Diskusikan gejala stres dengan anak Anda.
Bicarakan tentang apa yang terjadi saat kita tegang
dan stres (detak jantung meningkat, otot tegang,
sakit kepala, pusing, kurang tidur).
2. Tanyakan kepada anak Anda apa yang memicu
stres pascabencana mereka (ingatan, bau, suara
tertentu, gempa susulan).
3. Beri tahu anak Anda bahwa latihan relaksasi bisa
sangat membantu dalam situasi ketika stres dan
emosi negatif tampaknya membanjiri kita.
Tekankan bahwa relaksasi perlu dipelajari, sama
seperti aktivitas lainnya.
4. Ikuti langkah-langkah ini untuk melakukan latihan:
Minta anak Anda untuk memikirkan warna
favorit mereka atau warna yang membuat
mereka bahagia.
Minta anak Anda untuk menutup mata dan
memvisualisasikan warna itu.
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Anak-anak Anda juga dapat
mempelajari latihan ini di
sekolah (lihat Panduan Guru).
Jika mereka melakukannya,
Anda dapat memintanya untuk
memimpin latihan bagi seluruh
keluarga.
Pikirkan bagaimana Anda bisa
memasukkan latihan relaksasi
ke dalam jadwal rutin harian.
Ada banyak latihan relaksasi,
pilih salah satu yang secara
budaya sesuai untuk negara/
wilayah Anda.
Latihan relaksasi juga bisa
dibarengi dengan doa dan/
atau meditasi.
Latihan ini bisa dilakukan
sambil berdiri, duduk atau
berbaring.
Pikirkan untuk memainkan
beberapa musik yang
menenangkan selama latihan.

Sekarang mintalah anak Anda untuk menarik
napas secara perlahan dan dalam melalui hidung
dan buang napas melalui mulut.
Ulangi nafas masuk dan keluar beberapa kali
sampai anak Anda memiliki ritme yang baik.
Mintalah anak Anda membayangkan bahwa
setiap kali mereka menghirup udara, udara
adalah favorit mereka warna.
Beri tahu anak Anda untuk merasakan bagaimana
udara berwarna-warni itu memasuki hidung, paruparu, dan kemudian seluruh tubuh, membawa
perasaan positif dan energi positif.
Ulangi beberapa kali.
Minta anak Anda untuk merilekskan seluruh
tubuhnya, sambil menarik dan menghembuskan
napas. Meminta mereka untuk fokus pada
pernapasan mereka dan betapa rileksnya
mereka.
Minta anak Anda untuk perlahan-lahan mulai
menggoyangkan jari-jari kaki dan tangan mereka,
lalu lengan dan tungkai sebelum membuka mata.
Beri mereka waktu untuk 'bangun'.
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Kesimpulan

Kami berharap Panduan ini bermanfaat bagi Anda, anak Anda, dan
komunitas Anda. Keadaan bisa sangat berbeda dari satu negara ke
negara lain, dari satu wilayah ke wilayah berikutnya, dan bahkan dari
satu lingkungan ke lingkungan berikutnya. Panduan ini hanyalah titik
awal bagi Anda, keluarga, dan komunitas Anda untuk mencapai
keselamatan, kesiapsiagaan, dan ketahanan.
Mungkin berguna untuk menganggap bencana sebagai penyakit:
sedikit pencegahan jauh lebih murah dan tidak menyakitkan
daripada membeli dan menelan banyak obat. Masalahnya adalah
ketika pencegahan berhasil, kita tidak menghargainya sebanyak
yang seharusnya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa
pencegahan. Bencana memberi kita kesempatan unik untuk melihat
bahwa kesiapsiagaan dan pencegahan bekerja, karena kita dapat
membandingkan apa yang terjadi pada komunitas yang
menginvestasikan waktu dan energi untuk mengurangi risiko dan
bersiap dan kepada orang lain yang tidak.
Seperti yang dibahas dalam Panduan ini, aktivitas sederhana sangat
membantu mengurangi risiko keluarga dan komunitas Anda secara
signifikan. Banyak informasi tentang pengurangan risiko,
kesiapsiagaan dan ketahanan tersedia. Cari di Internet atau tanyakan
pada pemerintah Anda, Palang Merah/Bulan Sabit setempat serta
LSM nasional dan internasional.
Biarkan anak Anda menjadi bintang aktivitas pengurangan risiko dan
kesiapsiagaan. Jika kita mendidik generasi penerus dengan baik,
mereka akan mampu menjaga lingkungan dan menciptakan
komunitas yang lebih aman dari yang kita miliki sekarang. Ingatlah
bahwa anak Anda mengagumi Anda: Anda bisa menjadi panutan
untuk mengurangi risiko dan mempersiapkan diri.

Siap siaga. Tetap aman!
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Panduan Orang Tua

Pengurangan Risiko Bencana

TETAP AMAN DAN SIAP SIAGA

Panduan ini adalah bagian dari Kompendium Tiga Buku 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 paling berhasil ketika seluruh
komunitas (sekolah), mulai dari siswa, orang tua dan guru, dilibatkan dan ketika
proses tersebut secara aktif mendorong siswa untuk memimpin dalam
beberapa kegiatan. .
Panduan Orang Tua ini memberikan ide untuk memulai langkah-langkah
kesiapsiagaan keluarga dan membantu orang tua untuk terlibat dalam
meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana di sekolah anak mereka
dan komunitas. Ini juga membahas kesejahteraan psikososial anak-anak dan
memperkenalkan beberapa latihan yang dapat dilakukan orang tua untuk
mendukung pemulihan psikososial anak mereka setelah terjadi bencana.

MENJADI ORANG TUA
YANG BIJAK-BENCANA

