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Membangun Komunitas Tahan Bencana
Sebagai respon terhadap gempa dan tsunami pada tahun 2004 dan 2005 di Aceh dan Nias, CWS Indonesia telah memberikan
bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak khususnya penduduk yang tinggal di daerah miskin dan rawan bencana
sejak awal tahun 2005. Sejalan dengan rencana kesiapsiagaan bencana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebagai
prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun 2007 sebagai salah satu dari sembilan prioritas pembangunan nasional
negara, CWS Indonesia yang didukung oleh Christian Aid memiliki komitmen untuk memperkuat ketahanan bencana
masyarakat di Aceh dan Nias setelah gempa dan tsunami.
Program Pengurangan Risiko Bencana (Januari 2008 - Desember 2009) yang didanai oleh Christian Aid di bawah proyek
bernama "Mata Pencaharian yang Berkesinambungan dan Sekolah Aman: Membangun Komunitas Tahan Bencana di Aceh
dan Nias" yang dilaksanakan oleh CWS selama tiga tahun terakhir dan akan terus berupaya untuk memulihkan infrastruktur
dan mata pencaharian penting untuk mendukung ketahanan masayarak at yang terkena dampak.
CWS  Christian Aid fokus pada pergeseran bantuan untuk kegiatan mata pencaharian dan anak-anak di usia sekolah dasar
dari tahap pemulihan ke tahap intervensi berorientasi pembangunan. Program Pengurangan Risiko Bencana (DRR) di bawah
CWS dan Christian Aid dilaksanakan di delapan kecamatan (Mesjid Raya, Baitussalam, Kuala, Meurebo, Panga, Sirombu,
Lahomi dan Gunung Sitoli) di lima kabupaten di Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Nias.
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Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana
Untuk Guru-guru dan Komite Desa

peserta untuk belajar dengan sebaik-baiknya semua materi demi
keselamatan anak-anak di sekolah apabila bencana terjadi kembali
di NAD.

Oleh Tuti Aritonang

Kita tidak menunggu adanya bencana karena itu semua kehendak
Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi paling tidak, kita sebagai manusia,
terutama guru-guru yang mendampingi anak-anak di sekolah dasar,
mampu meminimalisir tingkat kerentanan dan risiko bahaya bencana,
bahkan untuk mengurangi jumlah kematian pada anak-anak ketika
bencana terjadi. Intinya adalah melalui ilmu yang kita peroleh pada
pelatihan ini, kita diberikan bekal untuk mengajarkan dan
mentransformasikan hal-hal yang berguna bagi para guru dan anak
murid di sekolah kita masing-masing, demikian dijelaskan Bapak
Johan. Lebih lanjut beliau juga mengingatkan pentingnya kegiatan
serupa dilaksanakan di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), mengingat
bayak guru TK yang belum pernah mengikuti pelatihan pengurangan
risiko bencana.

Banda Aceh, 10  14 Februari 2009

Pasca ditandatanganinya MoU program Pengurangan Risiko Bencana
antara CWS dengan LPPM, Padhi dan PSP-Unaya di kantor CWS di
Banda Aceh, tanggal 19 Desember 2008 yang kemudian dilanjutkan
pada bulan awal 2009 penandatanganan MoU antara CWS dengan
Komite Desa dari Desa Kajhu dan Baet, beberapa kegiatan program
telah mulai dilaksanakan baik di tingkat komunitas dan sekolah.
Saat ini CWS di Nanggroe Aceh Darussalam berfokus pada program
Pengurangan Risiko Bencana / Disaster Risk Reduction (DRR) yang
berlokasi di Banda Aceh, Calang (Aceh Jaya) dan Meulaboh (Aceh
Barat). Program DRR ini didanai oleh Christian Aid selama satu tahun.
Di Banda Aceh sendiri program PRB mencakup kegiatan di tingkat
komunitas dan sekolah dasar yang ada di 6 desa di Kecamatan
Baitussalam dan 2 desa di Kecamatan Mesjid Raya. Salah satu kegiatan
di tingkat sekolah yang sedang dilaksanakan saat ini adalah Pelatihan
Pengurangan Risiko Bencana yang melibatkan guru-guru sekolah
dasar yang ada di dua kecamatan, Baitussalam dan Mesjid Raya.
Pelatihan ini juga mengikutsertakan komite desa dari 2 kecamatan
dan terlaksana selama 5 hari tanggal 10-14 Februari 2009 bertempat
di SD Negeri Klieng, Desa Lambada Lhok.
Cws bekerja sama dengan PMI dalam pelaksanaan pelatihan yang
meliputi wilayah Banda Aceh, Calang, Meulaboh dan Nias. Di Banda
Aceh sendiri, PMI-NAD mengutus Surya Chandra Nasution dan M.
Reza Syahputra, sebagai fasilitator dibantu oleh Muna Fitri dari PMI
Banda Aceh.
Kesempatan yang diberikan CWS kepada guru-guru sekolah dasar
untuk dapat mengikuti pelatihan ini disambut antusias peserta.
Kepala Dinas Pendidikan Cabang V, Aceh Besar, Bapak Johan, S.Pd
turut serta memberikan kata sambutan saat pembukaan pelatihan.

mbada Klieng,
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Dalam pesan pembukaan, beliau mengungkapkan apresiasi kepada
CWS dengan terselenggaranya Pelatihan Pengurangan Risiko
Bencana untuk guru-guru dan komite desa dan mengajak seluruh
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Foto Peserta pada hari terakhir pelatihan
Selama pelatihan dilakukan informasi seputar bencana dan
pembelajaran dari bencana yang pernah terjadi di Banda Aceh digali.
Siaga banjir dan penanganannya, kebakaran, gempa bumi, letusan
gunung berapi dan tsunami, kerap menjadi tema diskusi yang
dilakukan oleh peserta yang terbagi ke dalam 4 kelompok. Penggalian
informasi dilakukan dengan cara berdiskusi, tanya jawab, curah
pendapat disertai presentasi materi yang diberikan dihubungkan
dengan materi pelatihan yang disampaikan fasilitator PMI. Materi
yang diberikan adalah tren bencana, pengenalan terminologi
bencana, kegiatan berbasis kompetensi, keterampilan memfasilitasi
kegiatan dan praktek memfasilitasi. Setiap peserta diharapkan
mampu mengekspresikan pemahaman tentang sikap dan karakter
seorang pengajar yang baik serta memiliki keterampilan
pengembangan diri yang mendukung tercapainya tugas seorang
guru maupun pendamping (komite desa) sebagai fasilitator di
sekolah dan masyarakat.
Berbagai informasi baru serta proses pembelajaran yang menarik
diperoleh peserta melalui diskusi kelompok dan presentasi. Dengan
mengedepankan prinsip serius tapi santai setiap peserta terpacu
untuk mengasah kemampuan yang dimiliki untuk memberi yang
terbaik dalam setiap presentasi. Durasi untuk diskusi dan presentasi
sengaja diberikan lebih panjang daripada pemaparan materi.
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Diharapkan melalui metode ini, selain dapat mengasah kemampuan
para guru dan komite desa kelak dalam memfasilitasi pengurangan
risiko bencana, mereka dapat lebih mudah mengerti dan memahami
setiap materi yang disampaikan melalui contoh-contoh sederhana
dan didukung alat / media peraga.
Dan pada akhirnya semua informasi yang diperoleh serta materi
yang telah dipelajari oleh peserta membutuhkan komitmen demi
keberlanjutan aktivitas di waktu yang akan datang. Menindaklanjuti
hal ini, pada hari terakhir pelatihan setiap peserta yang berasal dari
desa yang sama dengan Komite Desa memfokuskan beberapa
kegiatan di tingkat sekolah dasar yang mungkin dapat dilakukan
dalam kurun waktu 6 bulan ke depan (Februari  Juli 2009). Daftar
kegiatan ini dituangkan dalam bentuk RTL (Rencana Tindak Lanjut),
dibuat oleh Guru-guru dan Komite Desa serta didampingi oleh
lembaga mitra di setiap lokasi program masing-masing.

Bersemangat untuk menjadi facilitator
di sekolah
Safariah, 24, ibu guru olahraga di SD Monsinget, mengisahkan
kepiluan yang dialaminya saat air besar itu menghempaskan rumah
dan seisi kampungnya di desa Lingke, Banda Aceh. Sepupunya
ditemukan meninggal dan rumah mereka mengalami kerusakan
parah. Safariah sendiri mengalami luka-luka serius di sekujur
tubuhnya akibat terseret air tsunami. Diakuinya hingga sampai saat
ini, dia masih belum bisa melupakan kejadian itu dan setiap kali dia
melihat bekas luka di sebagian tubuhnya akibat pecahan seng dalam
air, hati Safariah miris.
Saya bisa bertahan hidup saat itu hanya karena keajaiban. Saya
hampir saja terinjak manusia yang sedang mencari anggota keluarga
yang mungkin selamat. Saya tidak bisa bergerak, tidak mampu
mengeluarkan suara saat ingin menjerit karena takut terinjak manusia
lain, Safariah menjelaskan.
Ibu guru yang selalu ceria ini kemudian mengaku baru pertama kali
ini mendapat kesempatan mengikuti pelatihan Pengurangan Risiko
Bencana. Wah senang rasanya ikut pelatihan ini. Menjadi guru
adalah cita-cita saya sejak kecil. Saya merasa hidup saya lebih
berguna tatkala saya mengajar anak-anak didik saya sekalipun hanya
mengajarkan mata pelajaran olahraga, kata Safariah.
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Terus Belajar dan Siap Bekerja dengan
Masyarakat dan Sekolah
Nasib yang sama juga dialami oleh Pak Isam, 39, perwakilan komite
desa dari desa Kajhu. Pak Isam pernah merasakan kesedihan terberat
dalam hidupnya kala harus berpisah dari istri dan dua orang anaknya
saat tsunami membawa hilang rumah bersama orang-orang yang
dicintai dan desanya.
Saya tinggal dengan anak perempuan saya satu-satunya yang
selamat setelah bencana. Fitria Mauliza sekarang sudah SMP kelas
1. Waktu kejadian itu, saya sama sekali tidak bisa berpikir, apalagi
untuk melakukan sesuatu. Misalnya bagaimana menyelamatkan
keluarga saya. Karena saya sendiri sudah tidak sadar dan terbawa
air jauh dari desa saya, kata Pak Isam.
Dilaporkan bahwa hampir 129 ribu jiwa menjadi korban dalam
bencana Tsunami 2004 yang lalu di Nanggroe Aceh Darussalam.
Karena tidak pernah menduga sebelumnya akan terjadi tsunami di
Nanggroe Aceh Darussalam, dan ketidaksiapsiagaan masyarakat
kala itu dalam menghadapi bencana, menjadi salah satu pemicu
jatuhnya banyak korban jiwa.
Dia menambahkan, bahwa penting baginya mengenali tipe-tipe
bencana yang pernah terjadi di daerahnya pada waktu dulu. Dalam
pelatihan ini, kapasitas saya diperlengkapi sebagai salah seorang
komite desa yang dipercaya masyarakat, untuk selanjutnya dapat
mentransformasikan ilmu yang saya peroleh demi mengurangi
korban jiwa pada saat bencana terjadi, demikian harapan Pak Isam.
Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi dan yang lainnya akan
mendatangkan kerugian baik itu harta benda bahkan nyawa manusia.
Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dan sekolah,
merupakan salah satu jalan mengurangi risiko bencana. Yang lebih
penting, adalah bagaimana menyelamatkan hidup saat bencana itu
terjadi, seperti harapan Pak Isam, Safariah dan peserta lainnya.
Isam

Safariah

Selain tertarik mendapatkan ilmu baru yang benar-benar bermanfaat
bagi seorang ibu guru seperti Safariah, dia mengaku sangat bersyukur
kelak bisa mengajarkannya kepada murid-murid di sekolah dan
berbagi ilmu dengan sesama guru dan masyarak at.
Saya ini seorang guru, tetapi saya juga mempunyai kekurangan.
Kekurangan saya adalah kurang percaya diri. Tetapi sekarang
sepertinya saya sudah dapat tips-tipsnya di pelatihan ini. Jadi, saya
percaya saya bisa menjadi fasilitator yang baik pada murid, guru
dan masyarakat. Untuk itu saya berterimakasih kepada CWS dan
PMI yang sudah mengadakan pelatihan bermanfaat pada saya,
komentar Safariah bersemangat.

3

www.cwsindonesia.or.id

CHURCH WORLD SERVICE

Membangun Komunitas Tahan Bencana

Sesi Informasi & Edukasi dan Simulasi
Gempa untuk Murid Sekolah Dasar
di SD Dahana Bawadesolo, Gunung Sitoli
Oleh Lesvi Roselim

CWS kantor Nias mengadakan sesi informasi dan edukasi beserta
simulasi gempa pada bulan Desember 2008 di SD Dahana
Bawadesolo, Gunung Sitoli, salah satu sekolah dimana CWS
melaksanakan program Pengurangan Risiko Bencana (PRB), program
dua tahun yang didanai oleh Christian Aid sejak bulan Desember
2008.
Ketika kami tiba, ada sekitar 100 anak yang berkumpul di dalam
kelas. Mereka mendengarkan salah seorang staff lapangan CWS,
Susanti Harefa yang tengah memberikan informasi mengenai tipetipe bencana alam (gempa dan tsunami), pencegahan, dan
penanggulangan yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana
dengan penuh perhatian.

Edisi Pertama 2009

Pendidikan dan simulasi seperti ini sangat penting dilakukan di
Nias karena Nias adalah daerah yang rawan terhadap bencana
khususnya gempa, B. Telaumbanua, wakil sekolah menjelaskan.
Sekolah ini telah didirikan sejak 1975 dan telah menelurkan banyak
orang-orang sukses. Sebelumnya tidak ada program seperti ini dan
kami harap kita dapat memberikan dukungan ini secara reguler di
masa yang akan datang, harap Telaumbanua.

Program Pengurangan Risiko Bencana
CWS di Nias

Oleh Lesvi Roselim

SD Tabaloho Dahana adalah salah satu dari sekolah-sekolah di
Gunung Sitoli yang telah dibantu dengan program Pengurangan
Risiko Bencana, program dua tahun (Januari 2008  Desember 2009)
yang didanai oleh Christian Aid dibawah judul proyek: Mata
Pencaharian yang Berkesinambungan dan Sekolah yang Aman:
Membangun Masyarakat yang tahan terhadap Bencana di Aceh dan
Nias.
Pada saat kami memasuki lapangan SD Tabaloho Dahana pagi itu,
tidak seorang muridpun yang terlihat, akan tetapi kami dapat
mendengar suara mereka sayup-sayup di beberapa kelas. Kami
kemudian berjalan menuju ruang guru yang terletak paling dekat
dengan jalan masuk ke sekolah itu.
Ketika kami melangkah masuk ke ruang guru, kami dapat melihat
sekitar 10 orang guru di dalam ruangan itu dan mereka semua
terlihat sibuk dengan kertas dan buku yang ada di hadapan mereka.

olo
sesi edukasi di Dahana Bawades

Sesi informasi dan simulasi ini adalah yang pertama kali dilakukan
di sekolah ini dan akan diberikan secara berkala sampai tahun depan,
dua kali sebulan, Nofri Raco, Program Officer CWS untuk Program
PRB mejelaskan. Kita, bersama dengan organisasi lain yang bekerja
di isu-isu Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bertujuan untuk
menyokong departemen pendidikan lokal dengan memberikan
pelatihan-pelatihan kepada semua staf departemen untuk
meningkatkan kewaspadaan dan memberikan pengetahuan tentang
pentingnya program ini dan juga mengurangi risiko bencana pada
saat terjadinya bencana dan mudah-mudahan untuk jangka waktu
ke depan kita dapat meyakinkan pemerintah lokal untuk
memasukkan subyek PRB ke dalam kurikulum di setiap sekolah di
Nias, Nofri melanjutkan.
Setelah sesi informasi selesai, simulasi gempa dilaksanakan. Muridmurid dan guru telah diberikan informasi dan bimbingan sebelumnya
tentang bagaimana jika terjadi gempa dan apa yang harus dilakukan
serta langkah yang harus dilaksanakan pada saat terjadi gempa.
Murid-murid terlihat semangat dalam mengikuti simulasi ini dan
mereka melaksanakan semua langkah-langkah yang telah diberitahu
sebelumnya dengan seksama dengan bimbingan dari para staf.
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Salah satu dari guru-guru tersebut, Ibena
Gea menyambut kami dan mempersilahkan
kami untuk duduk. Kami semua sibuk
mempersiapkan materi-materi untuk ujian
yang akan datang, dia menjelaskan. Ibena
Gea, 42 tahun, sudah menjadi guru sejak
tahun 2006, mengajarkan mata pelajaran
Agama Kristen kepada murid-murid. Ada
sebanyak tujuh guru dan kepala
sekolahnya telah mengikuti dua pelatihan
tentang Pengurangan Risiko Bencana
(PRB) dan Ibu Ibena adalah salah satu dari
mereka.

Ibena gea

Wajahnya yang ramah terlihat cerah ketika ditanya mengenai
manfaat-manfaat dari program PRB yang telah dilakukan di sekolah,
dia menjawab dengan bersemangat, Tentu saja ada banyak
keuntungan dari program ini. Murid-murid, termasuk juga guruguru sekarang memiliki pengetahuan yang lebih tentang bencana
dan bagaimana pencegahan dan penanggulangannya jika terjadi
bencana untuk menghindari risiko yang fatal. Kita telah melakukan
simulasi gempa dan anak-anak mengikuti dengan semangat,
Ibena Gea, ibu dari dua anak yang masih bersekolah di sekolah dasar
juga berpendapat bahwa sangatlah penting untuk memiliki program
PRB di seluruh sekolah di Nias, karena Nias adalah pulau yang rentan
terhadap bencana alam, Semua sekolah seharusnya memasukkan
program PRB ini ke dalam kurikulum masing-masing, namun penting
untuk memiliki satu kurikulum yang sama dan sepadan dari
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Departemen Pendidikan yang dapat digunakan di semua sekolah.
Semua harus bekerja sama dalam mencapai target kurikulum
tersebut, baik itu pihak manajemen sekolah dan Departemen
Pendidikan itu sendiri.

Edisi Pertama 2009

Praktek Simulasi Bencana Untuk SiswaSiswi Kelas V dan VI

Sekolah Dasar Peunaga Cut Ujung, Meulaboh, 13 Februari 2009
Oleh Tuti Aritonang

CWS  TOMOSA AMIN, telah memberikan sebanyak dua kali pelatihan
untuk guru dan dua kali sesi edukatif informasi untuk murid-murid.
Wan Juli, petugas lapangan TOMOSA  AMIN menjelaskan, Selain
memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru dan sesi informasi
kepada murid, kita juga membantu dalam penyediaan sarana air
bersih untuk sekolah ini. MCK sekolah telah disediakan oleh Save
the Children, tetapi air masih menjadi masalah karena biasanya
mereka mendapat air dari tampungan air hujan yang di tampung
di bak penampungan, jadi tidak cukup.
Kami akan menyediakan air dengan sistem perpipaan dimana air
akan diperoleh dari sumber mata air yang akan ditampung di bak
dan dialirkan ke sekolah, ini akan mencukupi kebutuhan sekolah
meskipun pada musim kemarau, jelas Wan Juli lebih lanjut.
Dari sesi edukasi yang diberikan kepada murid-murid, CWS 
TOMOSA telah memilih tujuh anak-anak sebagai pendidik setara
atau duta anak untuk program PRB di sekolah yang memiliki
tanggung jawab dalam memberikan informasi lebih tidak hanya
kepada murid-murid di sekolah tapi juga di luar sekolah dan keluarga
mereka tentang PRB ini. Murid-murid yang terpilih dipilih karena
antusiasme mereka dalam mempelajari PRB dan juga keahlian
mereka dalam mentransfer pengetahuan.
Elnidarti Harefa, 11 tahun adalah murid kelas
enam dan salah satu duta anak mengatakan,
Saya sangat senang dan bangga menjadi
duta anak, pengetahuan kami semakin
bertambah, kami bisa mengatasi bencana
alam seperti gempa, tidak akan panik jika
terjadi gempa karena kami tahu harus Eln
idarti Harefa
berbuat apa pada saat gempa, Elnidarti lalu
menguraikan lebih lanjut apa yang mereka pelajari tentang apa
yang seharusnya mereka lakukan pada saat terjadi gempa pada saat
sesi pendidikan.
Elnidarti, yang mempunyai cita-cita ingin menjadi guru berpendapat
bahwa sangatlah penting untuk menjadi duta anak agar muridmurid yang lain lebih tahu dan keluarga mereka juga menjadi tahu,
Saya akan menjadi duta anak yang baik untuk teman-teman dan
keluarga saya, Elnidarti meyakinkan.
Elnidarti Harefa juga adalah salah seorang anak yang terbantu oleh
CWS dalam program FEAT (Fun and Educative Activity in Tents),
sebuah program yang dilaksanakan oleh CWS untuk anak-anak yang
terkena dampak gempa
di tahun 2005  2008
dan keluarganya juga
telah mendapatkan
sebuah rumah yang
dibangun
atas
dukungan CWS karena
rumah mereka hancur
total terkena gempa
yang terjadi di bulan
Maret 2005 silam.
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Jumat menjelang siang, terlihat suasana riang sekitar 30 anak-anak
Sekolah Dasar SD Peunaga Cut Ujung khusus Kelas V dan VI, sedang
belajar sambil bermain dalam kegiatan simulasi bencana. Dalam
simulasi ini, anak-anak mempraktekkan langsung simulasi
kebencanaan, yaitu gempa bumi dan tsunami. Sebelum anak-anak
melakukan simulasi, dua fasilitator yaitu Ibu Masdalifah dan Bapak
Komari terlebih dahulu menyampaikan beberapa materi
kebencanaan, diantaranya pengertian bencana, bahaya, kapasitas
dan kerentanan. Selanjutnya materi pembahasan mengerucut
kepada penyebab terjadinya gempa bumi dan tsunami, jenis gempa,
bagaimana mengurangi dampak gempa bumi dan tsunami.
Penyampaian informasi kepada anak-anak dilakukan tidak semudah
penyampaian kepada orang dewasa. Ada teknik tertentu yang
dilakukan untuk memudahkan anak-anak agar dapat cepat mengerti
dan memahami pesan yang disampaikan, apalagi informasi tersebut
berhubungan dengan informasi kebencanaan. Hal ini membutuhkan
keterampilan dari seorang fasilitator dalam menyampaikan pesan
sekaligus penguasaan materi yang akan disampaikan. Seperti Pak
Komari, sebelumnya sudah pernah mendapatkan training
kebencanaan yang difasilitasi oleh LIPI. Sementara itu untuk Ibu
Masdalifah, pelatihan kali ini menjadi yang pertama baginya. Kedua
guru merupakan peserta terbaik dari
Bapak K
keseluruhan peserta dengan perolehan
omari
nilai tertinggi dari hasil tes harian yang
diberikan CWS dan PMI. Kriteria inilah
yang dimiliki oleh
Masdalifah, ibu
Masdalifah
guru dari SD
Negeri Babah
Lu e n g, N a g a n
Raya dan Komari,
bapak guru dari
M a d r a s a h
Ibtidaiyah Negeri
(MIN-setara
dengan Sekolah
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Dasar) Kuala Tuha, sehingga dipilih untuk melakukan praktek langsung simulasi
bencana bagi anak-anak SD Peunaga Cut Ujung pada hari itu.
Metode yang digunakan pada saat praktek simulasi di antaranya bernyanyi, bermain
peran, ice breaker, diskusi dan juga tanya jawab, yang disampaikan selama tiga jam.
Selama proses praktek memfasilitasi ini, ada interaksi antara siswa dengan fasilitator,
terutama saat dilakukan role play dengan berbagi peran seperti memberikan contoh
pada saat gelombang tsunami terjadi. Anak-anak diminta untuk memerankan sesuai
peran masing-masing; ada yang menjadi pohon, ada yang menjadi gelombang air
laut, dll. Begitu juga dengan role play tentang bencana gempa. Metode penyampaian
informasi seperti ini diharapkan untuk memudahkan anak-anak cepat mengerti
daripada menceritakan dalam bentuk tulisan. Hal ini terbukti di akhir kegiatan, ketika
fasilitator meminta siswa untuk memberikan umpan balik, beberapa siswa dapat
menjawab dengan benar, meskipun ada juga yang diam.
Praktek simulasi kebencanaan kepada siswa sekolah dasar ini berkaitan erat dengan kegiatan Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana
yang diberikan kepada guru-guru Sekolah Dasar dan Komite Desa yang sedang diadakan di Meulaboh, dari tanggal 10  14 Februari 2009.
Sekitar 12 guru sekolah dasar yang mewakili 6 Sekolah Dasar di 3 Kecamatan (Samatiga, Kuala Pesisir dan Darul Makmur) serta 5 perwakilan
dari komite desa, menjadi peserta pelatihan yang difasilitasi oleh PMI.
Melalui pelatihan ini kelak, para guru dan komite desa diharapkan mampu menjadi fasilitator bagi murid, guru bahkan di masyarakat luas
khususnya tentang pengetahuan pengurangan risiko bencana.

Peringatan International Day for Disaster Risk Reduction (IDDR) 2008
CWS Indonesia, Nias
Oleh Nofri Raco

CWS Indonesia bekerja sama beberapa organisasi yang tergabung dalam Koalisi Siaga Bencana Kepulauan Nias (SiGana)
bersama SATLAK PBP Kab. Nias melaksanakan peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Kegiatan ini
dilakukan pada tanggal 29 dan 31 Oktober 2008.
Tema IDDR 2008 adalah Hospital Safe From Disaster; penyelenggaraan IDDR dilakukan dengan tema Membangun
Kemampuan Masyarakat Dalam Pengurangan Resiko Bencana di Indonesia.
Peringatan ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti lomba pembuatan tenda darurat, lomba pembuatan obat tradisional,
dan kegiatan pendidikan kesiapsiagaan. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyiapkan masyarakat
(kelompok orang dewasa dan remaja) dalam kegiatan kesiapan diri untuk penanggulangan bencana sehingga dapat
mengurangi risiko bencana.
Selain itu dalam rangka IDDR pada tanggal 3 November 2008 juga dilaksanakan Lokakarya Kebijakan Pemerintah Daerah
Dalam Penanggulangan Bencana Daerah. Lokakarya ini dihadiri oleh orang-orang dari pemerintah dan lemaga nonpemerintah. Yang menarik adalah dari lokakarya Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Daerah
dihasilkan sebuah wacana untuk segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pertimbangan bahwa
Kabupaten Nias adalah daerah rentan bencana dengan klasifikasi A. Selain itu melalui lokakarya tersebut juga terbentuk
tim penyusun RAPERDA Penanggulangan Bencana.
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Tentang LPPM Aceh
Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Aceh adalah
lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk pada tanggal 25 Maret
1997. Lembaga ini berdiri dengan latarbelakang keinginan kuat
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin,
mengembangk an usaha produktif dalam masyarak at.
Sejak berdiri, lembaga ini mempunyai fungsi yaitu untuk
meningkatkan harkat dan martabat hidup masyarakat serta
memperkokoh kedudukan masyarakat melalui advokasi kebijakan,
penguatan ekonomi, pendidikan dan latihan serta pemantapan
peran sosial dan budaya.

Edisi Pertama 2009

Di Bidang Livelihood
LPPM Aceh melakukan beberapa kegiatan di bawah ini dengan
durasi program kemitraan selama 4 bulan, yaitu Maret  Juni 2008:
1. Pelatihan manajemen KSM dan Kewirausahaan untuk usaha
pedagang kecil (kios), usaha home industry (usaha buat kue)
dan usaha pedagang keliling ( jual ik an / muge)
2. Distribusi barang-barang bantuan sebagai tambahan modal
usaha kepada ketiga kelompok usaha
3. Pertemuan Kelompok dan Pendampingan untuk ikut membantu
memfasilitasi dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam
melakukan usaha
Kegiatan-kegiatan ini mencakup 4 desa di Kecamatan Baitussalam
(Cadek, Klieng Cot Meuria, Klieng Meuria dan Miruk Lam Reudup)
Di Bidang DRR
Kembali CWS bermitra dengan LPPM Aceh untuk program DRR,
terhitung mulai Oktober 2008  Oktober 2009. Lokasi program DRR
difokuskan di 2 desa yaitu Klieng Cot Arun dan Klieng Meuria, masih
desa yang sama ketika implementasi Livelihood. Sementara
penandatanganan MoU kerja antara CWS dengan LPPM Aceh
terlaksana pada tanggal 19 Desember 2008. Program DRR meliputi
kegiatan pisik dan non fisik. Saiful Isky, SKH, sebagai Direktur Eksekutif
serta Subuki, SP, sebagai Deputi Direktur dibantu 3 staff di lapangan,
bekerja dalam program ini.
Informasi Umum:
Alamat LPPM Aceh : Jalan Angsa No. 2 Dusun Mesjid
Kec. Lueng Bata, Banda Aceh, 23247.
Telp
: 0651- 23511.
Alamat Email
: lppma@gmail.com
Contact Person
: Saiful Isky, Email: isky_76@yahoo.com
Subuki, Email: buki_acut@yahoo.com

Di Nanggroe Aceh Darussalam, LPPM Aceh telah hadir jauh sebelum
bencana tsunami 2004 terjadi. Wilayah kerja berlingkup regional
dengan fokus kota Banda Aceh dan kabupaten Aceh Besar dan
provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pusatnya.
Adapun bidang dan bentuk kegiatan LPPM Aceh, seperti berikut:
a. Advokasi rencana kebijakan ekonomi dan anggaran yang
partisipatif, akomodatif berbasis masyarakat sesuai dengan
prinsip akuntabilitas.
b. Pendidikan alternatif untuk peningkatan kapasitas masyarakat.
c. Penguatan unit-unit usaha dan kelembagaan ekonomi
masyarakat.
d. Peningkatan kemampuan masyarakat miskin dalam pengelolaan
hasil dan pemanfaatan sumber-sumber potensial.
e. Penguatan kapasitas LPPM Aceh dalam hal pendampingan,
advokasi dan pengelolaan informasi.
Melalui kerjasama dengan lembaga international maupun lokal,
LPPM Aceh berkomitmen menjalankan program dengan metode
kemitraan, terutama pasca tsunami 2004.
Salah satunya adalah bermitra dengan CWS, di bidang Livelihood
dan Pengurangan Risiko Bencana.
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Edisi Pertama 2009

II. Agenda mendatang: Maret dan April

Pojok Agenda:

2009

Kegiatan di LPPM-Pelatihan mitigasi
dengan komunitas
1. Gampong Klieng Cot Aroen minggu
ke II bulan Maret 2009
2. Training Pengolahan sampah Ming
gu ke III bulan maret 2009

I. Agenda lalu:

09
n IV Januari 20
nga
Minggu ke III da
an kelapa dan bu
ak
An
at Sampah,
ia,
ur
Pengadaan Temp
Me
g
Dasar Klien
jong di Sekolah
dan kawat bron
Aceh
ssalam, Banda
Kecamatan Baitu

Pelatihan Mitigasi dengan sekolah dasar
1. SD I Klieng Meuria - Maret Minggu
I
2. SD II Klieng Cot Aroen-Maret Ming
gu I
12 - 13 Maret 2009
"Workshop Peranan dan Tanggung Jawa
b Pemerintah Daerah
Dalam Penanggulangan Bencana"
Kerja sama CWS, SiGana Nias, SATLAK
PBP Kab. Nias,
KOGAMI - Padang dan UNESCO

2009
ru
10-14 Februari
a Untuk Guru-gu
n Risiko Bencan
ga
an
ur
ng
Pe
n
Pelatiha
dan Meulaboh
di Banda Aceh
dan Komite Desa
nitas
asi dengan komu
-Pelatihan mitig
PM
LP
di
n
ta
09
Kegia
IV Februari 20
g Meuria Minggu
ien
Kl
g
on
mp
Ga
1.

28 Maret 2009
Malam Renungan dan Peringatan 4 Tahu
n Gemp

a Nias

April 2009
Minggu I - IV April 2009
"Kegiatan Belajar mengajar tentang kesia
psiagaan bencana untuk
siswa kelas I - VI SD di 7 (tujuh) Sekol
ah Dasar Kec. Gunungsitoli,
Gunungsitoli Selatan dan Gunungsitoli
Utara dan 4 (empat) Sekolah
Dasar Kec. Sirombu dan Lahomi.

Pelatihan UKS
uari 2009
Meuria - 07 Febr
1. SD I Klieng
bruary 2009
Fe
Cot Aroen -18
2. SD II Klieng
2009
ru SD
17 - 27 Februari
a Untuk Guru-gu
n Risiko Bencan
ga
an
ur
ng
Pe
- Nias
"Pelatihan
oli dan Sirombu
lah di Gunungsit
dan Komite Seko

Minggu I - II
Kegiatan lomba menggambar dan Essai
tentang Pengurangan
Resiko bencana di tingkat Sekolah dasar

2009
a dan
17 - 19 Februari
usunan Rencan
tor Teknik Peny
ita
sil
Fa
an
tih
"Pela
a"
gulangan Bencan
dan UNESCO
Prosedur Penang
GAMI - Padang
KO
,
as
Ni
a
an
S, SiG
CW
ma
sa
rja
Ke

Kegiatan lomba penyuluhan PRB diting
kat guru sekolah dasar
di Gunungsitoli dan Sirombu.
Minggu ke IV April
"Pelatihan Pengurangan Risiko Benca
na tingkat masyarakat
di Gunungsitoli dan Sirombu"

For Further Information Please Contact:
CHURCH WORLD SERVICE

Michael Koeniger
Country Director
michael@cwsindonesia.or.id
Julia Suryantan
Interim Associate Director of Programs
julia@cwsindonesia.or.id

Banda Aceh Office
Jl. Al-Ikhlas No. 13
Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru
Banda Aceh, NAD 22236
Meulaboh Office
Jl. Bakti Pemuda Lorong Sejahtera No. 6
Kab. Aceh Barat,
Meullaboh- NAD 23617
Phone/fax +62 6557551280
Hindra Sulaksono
Program Manager
hindra@cwsindonesia.or.id

Nias Office
Jl. Diponegoro No. 434, Km. 4
Desa Sifalaete -Gunung Sitoli
Nias 22718
Phone/Fax +62 639 22018
Harun Tambing
Program Manager
harun@cwsindonesia.or.id
Lesvi Roselim
Information Officer
vivi@cwsindonesia.or.id

Tuti Aritonang
Information Officer
tuti@cwsindonesia.or.id

The opinion expressed herein are those of CWS, and do not necessarily reflect the views of CWS donor, Christian AID
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