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A. PENDAHULUAN  

I. Latar Belakang  

Kondisi geografis wilayah berpengaruh pada kondisi daerah termasuk potensi 

kerawanan bencana alam yang terjadi sewaktu-waktu. Berbagai program telah dilaksanakan 

oleh pemerintah untuk mengurangi risiko bencana baik preventif, tanggap darurat dan 

mitigasi bencana hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Program-program 

tersebut ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana 

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana, yaitu untuk: a). Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman 

bencana; b). Menyelaraskan peraturan perundangundangan yang sudah ada; c). Menjamin 

terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan 

menyeluruh; d). Menghargai budaya lokal; e). Membangun partisipasi dan kemitraan publik 

serta swasta; f). Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan 

menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

 

Ditinjau dari kondisi wilayah, Kecamatan Giriwoyo termasuk daerah yang rawan 

akan bencana, diantaranya bencana tanah longsor, dan banjir. Oleh karena itu di Kecamatan 

Giriwoyo perlu dilakukannya penanggulangan bencana yang melibatkan segenap partisipasi 

aktif masyarakat. Penanggulangan bencana adalah suatu upaya yang meliputi penetapan 

kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, 

tanggap darurat, dan rehabilitasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana dijelaskan bahwa upaya penanggulangan bencana menjadi 

tanggung jawab bersama. Lebih lanjut termuat pada pasal 26 UU No. 24 tahun 2007 

menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan 

keterampilan dalam penyelanggaraan penanggulangan bencana.  

 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Kecamatan Giriwoyo membentuk Relawan 

Siaga Bencana Berbasis Masyarakat yang dinamai Relawan Giriwoyo Tangguh Bencana, 

suatu Forum Pengurangan Risiko Bencana dibentuk di Kecamatan Giriwoyo, yang ada 

disetiap desa/kelurahan. Relawan Giriwoyo Tangguh Bencana berfungsi dan berperan 

sebagai pendamping sekaligus sebagai penggerak, pembimbing, penyuluh dan motivator 

yang memobilisasi masyarakat dalam kegiatan atau upaya-upaya kesiapsiagaan bencana, 

penanganan dampak kesehatan, lingkungan dan masalah sosial lainnya. Kecamatan sebagai 

koordinator dan menjalin kekompakan antar berbagai pihak terkait, diantaranya Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan TNI/Polri dan desa/kelurahan untuk 

kegiatan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat baik dalam hal pencegahan sampai 

pada penanggulangan bencana alam. Selain itu juga dilakukan kegiatan pelatihan-pelatihan 

bagi Relawan Giriwoyo Tangguh Bencana. Dampak yang dirasakan masyarakat adalah 

meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait tanggap bencana dan upaya pencegahan serta 

penaggulangannya. Informasi terkait bencana cepat diterima dan dilakukan penanggulangan 

dengan cepat. 

 
 



II. Tujuan Kegiatan  

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka upaya pencegahan dan 
penanggulangan bencana pada setiap desa/kelurahan di Kecamatan Giriwoyo.  

2. Mempercepat penanggulangan kejadian akibat bencana alam.  

III. Manfaat Kegiatan  

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk senantiasa berperan aktif masyarakat 
dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di Kecamatan 

Giriwoyo. 
2. Menurunkan angka korban akibat bencana alam. 

IV. Prosedur Inovasi  

1. Pertemuan lintas sektor  

2. Pengumuman rencana kegiatan  

3. Pendaftaran kegiatan  

4. Validasi data anggota yang mengikuti kegiatan  

5. Pelaksanaan kegiatan  
 

V. Proses Inovasi  

1. Pengumuman kegiatan  

2. Pendaftaraan anggota  

3. Persiapan kegiatan  

a. Interaksi anggota  

b. Pembentukan panitia kegiatan  

c. Penyampaian materi  

d. Penyampaian pendapat  
4. Pelaksanaan kegiatan  

 
 

B. PELAKSANAAN KEGIATAN  
I. Persiapan Hal-hal yang harus dilakukan saat persiapan pengerahan:  

1. Sebelum pengerahan Sebelum pengerahan relawan perlu dilakukan hal-hal berikut:  
a. Penjelasan singkat tentang daerah bencana, dampak bencana, peta lokasi 

bencana, rute perjalanan, pos aju atau pos induk, jalur evakuasi, situasi terkini, 

lamanya waktu tugas, dan pihak-pihak yang harus dihubungi untuk koordinasi;  
b. Pembagian tugas sesuai kompetensi yang dimiliki;  

c. Pelengkapan sarana dan prasarana penugasan;  
d. Pengecekan kesehatan relawan;  

e. Pelaporan kegiatan berkala disampaikan kepada komandan;  

f. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait di lapangan oleh organisasi 
induk relawan;  



g. Evaluasi perkembangan situasi setiap hari bersama relawan lain atau pelaksana 

kegiatan kemanusiaan lainnya.  
2. Pelengkapan Administrasi dan Sarana Pendukung Penugasan  

a. Perlengkapan administrasi yang wajib dibawa relawan antara lain surat tugas, 

kartu pengenal individu, dan Kartu Anggota Relawan;  
b. Untuk tanggap darurat relawan dibekali perlengkapan Alat Pengamanan Diri 

(APD) pribadi sesuai jenis bencana dan bidang tugas, dan kelengkapan regu 
sesuai kebutuhan;  

c. Relawan harus membawa sendiri perlengkapan pribadi sehari-hari.  

II. Pengerahan  
1. Pengerahan Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi  

a. BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan informasi kepada organisasi 

induk relawan tentang kebutuhan relawan untuk dikerahkan/penugasan dalam 
penanggulangan bencana sesuai kebutuhan di lokasi bencana.  

b. Lembaga pembina tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota menugaskan relawannya 
sesuai kriteria/kecakapan dan jumlah yang dibutuhkan di lokasi bencana.  

c. Lembaga pembina segera berkoordinasi dengan lembaga/instansi pengguna 

dan/atau BPBD yang memerlukan dukungan relawan terkait dengan lokasi, 
beban/uraian tugas dan lama penugasan. 

d. Pengendalian kegiatan di lapangan, mulai dari pemberangkatan hingga di 

lokasi tempat tugas sampai pemulangan selalu dipantau oleh lembaga pembina.  
e. Setiap relawan yang ditugaskan harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

tugasnya dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.  

 
 

2. Penugasan melalui Kerjasama dengan Pihak Lain  
a. Penugasan Relawan dengan kerjasama lembaga/instansi maupun organisasi lain 

harus melalui surat resmi.  

b. Bila dianggap perlu, penugasan relawan dapat disahka n melalui Surat 
Perjanjian antara lembaga-lembaga terkait  

3. Mekanisme Pengerahan Relawan  

a. Masyarakat/lembaga/instansi di lokasi bencana berkoordinasi dengan BPBD 
wilayah tersebut tentang permintaan dukungan relawan.  

b. BPBD mengajukan/bersurat kepada organisasi induk relawan tentang 
kebutuhan jumlah tenaga relawan dan rincian kecakapan yang dibutuhkan untuk 

dikerahkan ke lokasi bencana.  

c. Selanjutnya organisasi induk relawan menverifikasi kebutuhan relawan serta 
melengkapi administrasi berdasarkan permintaan.  

d. Organisasi induk relawan menyerahkan relawan melalui BPBD dan/atau 

langsung melalui Komandan Tanggap Darurat/Koordinator Lapangan.  
e. Komandan Tanggap Darurat/Koordinator Lapangan mengerahkan relawan di 

lokasi bencana berdasarkan kebutuhan di lokasi bencana.  

f. Pengakhiran tugas relawan disesuaikan dengan permintaan komando tanggap 
darurat, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan dukungan pasca 

situasi darurat.  
g. Pada pengakhiran tugas dapat diberikan pengarahan yang dapat dilaksanakan 

dalam bentuk kegiatan berikut:  

1) Program psikososial  
2) Dialog atau diskusi  

3) Pemeriksaan kesehatan  

h. Relawan wajib membuat laporan pelaksanaan tugas dan menyampaikannya 
kepada lembaga pembina dan pihak-pihak terkait lainnya.  



III. PEMANTAUAN DAN EVALUASI  

A. Tujuan dan Lingkup Pemantauan dan Evaluasi  
1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi  

a. Mengumpulkan dan mengkaji informasi yang berkaitan dengan proses jalannya kegiatan 

kerelawanan;  
b. Menilai kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan relawan;  

c. Memberikan masukan atau koreksi terhadap kelemahan yang ditemukan;  
d. Memastikan relevansi dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, serta dampaknya 

terhadap tujuan jangka panjang dan keberlanjutan;  

e. Memberikan informasi yang kredibel, bermanfaat dan memungkinkan adanya pembelajaran 
dalam fungsi pengambilan keputusan.  

2. Lingkup Pemantauan dan Evaluasi  

a. Kebijakan tentang pembinaan relawan;  
b. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pembinaan relawan;  

c. Sarana dan prasarana pendukung pembinaan relawan;  
d. Proses manajemen relawan;  

 

B. Sasaran Pemantauan dan Evaluasi Sasaran pemantauan dan evaluasi meliputi:  
1. Tahap Pengerahan  

a. Pada tahap pengerahan, pemantauan dan evaluasi ditujukan pada aspek pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan kematangan sikap mental, serta kinerja relawan.  
b. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan pemeriksaan laporan kegiatan relawan, 

pengamatan langsung, evaluasi penilaian kemampuan diri, dan pengamatan tindakan.  

2. Tahap Pengembangan Kapasitas meliputi aspek:  
a. Peningkatan pengetahuan;  

b. Peningkatan keterampilan;  
c. Nilai dan kematangan sikap mental  

 

C. Langkah Pemantauan dan Evaluasi :  
1. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;  

2. Memastikan bahwa pelaksana telah memahami kebijakan dan rencana strategi serta rencana 

kerja tahunan pembinaan relawan;  
  



 
 


