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Dokumen ini adalah panduan yang berisi langkah-
langkah penyusunan dan pelaksanaan program 

pemulihan sosial-ekonomi pascabencana 
berdasarkan hasil pembelajaran yang diperoleh di 

lapangan. 

Dokumen ini bebas digunakan, disalin, didistribusikan, 
dikirim, disusun ulang atau diadaptasi untuk tujuan 

non-komersial, selama mencantumkan sumber pada 
Panduan Dukungan Pemulihan Mata Pencaharian dan 

Penguatan Masyarakat Pascabencana. 

Umpan balik dan masukan untuk mengembangkan 
panduan ini lebih lanjut akan sangat dihargai.                                                 

Seluruh komentar hendaknya ditujukan ke: 
@jica.cslivelihood@gmail.com 

Silahkan pindai kode QR berikut untuk mengunduh 
dokumen versi digital  

 



KATA PENGANTAR 
 

Panduan Dukungan Pemulihan Mata Pencaharian dan Penguatan Masyarakat 
Pascabencana telah dipublikasikan pada tahun 2019 melalui kerjasama teknis 
antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang. Panduan ini berisi 
pendekatan dan langkah-langkah untuk merencanakan, melaksanakan, 
memantau dan mengevaluasi program pemulihan mata pencaharian dan 
penguatan masyarakat pascabencana. 

Panduan ini disusun berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam 
pelaksanaan kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali di Provinsi Sulawesi 
Tengah yang terdampak bencana tsunami, likuefaksi (nalodo), dan longsor akibat 
gempa bumi pada tanggal 28 September 2018, serta pengalaman pengurangan 
risiko bencana (PRB) di Jepang. 

Tim melanjutkan kegiatan pemulihan mata pencaharian dan pemulihan 
masyarakat pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menerapkan 
panduan edisi 2019 dalam pelaksanaan program nasional Kementerian Koperasi 
dan UKM tahun 2020, yaitu Program Bantuan Pemerintah bagi UMKM terdampak 
bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Di tahun 2020, 
terjadi pandemi global COVID-19 sehingga kegiatan di lapangan pun 
dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Berdasarkan 
pembelajaran yang terhimpun dalam pelaksanaan program/kegiatan di 2019 dan 
2020, termasuk penyesuaian terhadap protokol kesehatan COVID-19, Panduan ini 
pun diperbarui. 

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan 
yang telah berkontribusi, khususnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. 

 

Jakarta, Januari 2021 

 

Dr. Ir. Ahmad Dading Gunadi, MA. 
                                          Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi, Bappenas 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN  
 

1. Tujuan 

Memberikan contoh prosedur pelaksanaan program pemulihan mata 
pencaharian dan penguatan masyarakat yang efektif di tingkat 
masyarakat untuk mempercepat program intervensi instansi 
pemerintah terkait.  

 

 

 

 

 

2. Target Pengguna 

a. Pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan program 
pemulihan mata pencaharian dan penguatan masyarakat.                                                        

b. Pemerintah provinsi dan kementerian/lembaga (K/L) yang 
mendukung program pemerintah kabupaten/kota, NGO, dan mitra 
pembangunan juga dapat memanfaatkan panduan ini sebagai 
referensi dalam program kegiatannya. 

 

 
Panduan ini dapat digunakan pada kondisi pandemi COVID-19 
dengan menjalankan protokol kesehatan yang berlaku  
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PENDEKATAN UTAMA PEMULIHAN 
MATA PENCAHARIAN DAN PENGUATAN  
MASYARAKAT PASCABENCANA  
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BAB II 
 

PENDEKATAN UTAMA PEMULIHAN  
MATA PENCAHARIAN DAN 
PENGUATAN MASYARAKAT 
PASCABENCANA 
 

1. Memperkuat Gotong Royong 
 

Kegiatan kelompok dapat membantu mengurangi stres pascabencana. 
Berbagi asa dan rasa dengan korban dan penyintas lain yang senasib 
dan sepenanggungan dapat membantu meringankan beban emosi. 
Kebersamaan dan kegotongroyongan mengeratkan hubungan 
kemasyarakatan dan menjadi modal sosial di masa depan. 
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2. Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas 
 

Mengingat para korban dan penyintas 
berada dalam kondisi sulit, cemas dan ragu 
mengenai kapan dan/atau bagaimana 
bantuan dapat diterima secara adil dan 
merata, maka transparansi menjadi sangat 
penting guna menjamin akuntabilitas 
program dan menjaga stabilitas 
masyarakat.  

 

3. Memfasilitasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemulihan yang 
Berkelanjutan  

 
Setelah terjadi bencana, masyarakat terdampak menerima banyak 
bantuan dari berbagai pihak. Namun seiring berjalannya waktu, bantuan 
yang diterima akan semakin berkurang dan keberlanjutan pemulihan 
bergantung pada daya dan upaya masyarakat itu sendiri. Upaya mandiri 
masyarakat untuk bangkit dan berdaya merupakan kunci pemulihan 
yang berkelanjutan. Oleh karena itu, amatlah penting untuk 
membangkitkan semangat masyarakat untuk pulih melalui program/ 
kegiatan fasilitasi pemulihan mata pencaharian dan penguatan 
masyarakat.  
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4. Mempertimbangkan Perbedaan Kebutuhan dan Kondisi 
Masyarakat Terdampak dalam Tahapan Pemulihan dan 
Rekonstruksi   

 
Pada kasus gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah, Surat 
Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah menetapkan tahapan 
penanganan pascabencana sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah 
ini. Setiap tahap membutuhkan intervensi yang berbeda. Penting untuk 
merancang dan melaksanakan program/kegiatan berdasarkan 
kebutuhan dan kondisi masyarakat terdampak 

 
     Tabel 1 Keterkaitan Antar Tahap dan Intervensi  

Tahap Periode Kegiatan Dukungan 
Tanggap 
darurat 

4 minggu1 sejak 
bencana 

・Pemenuhan kebutuhan dasar 
manusia 

・Penyediaan sumber pendapatan 
harian (contoh: padat karya 
untuk memperoleh bantuan 
uang tunai atau bahan pangan)  

Transisi ke 
pemulihan 

60 hari sampai 
dengan 180 hari2 
sejak masa tanggap 
darurat 

 Dukungan untuk berwirausaha 
(penyediaan peralatan) 
 Pemulihan fasilitas 
 Pelatihan teknis dan 

keterampilan 
Rehabilitasi 
dan 
rekonstruksi 

2 tahun3 setelah masa 
transisi 

・Dukungan untuk 
berusahakembali di permukiman 
baru (hibah/paket untuk 
berusaha kembali) 

 

 

 

 
1 SK Gubernur Sulawesi Tengah No. 466/463/BPBD/2018 
2 SK Gubernur Sulawesi Tengah No. 367/076/BPBD-G.ST/2019 
3 SK Gubernur Sulawesi Tengah No. 369/192/BPBD-G.ST/2019 
 

 Bencana  
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STRATEGI PENGARUSUTAMAAN PEMULIHAN 
MATA PENCAHARIAN DAN PENGUATAN 
MASYARAKAT PASCABENCANA 
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BAB III 
 

STRATEGI PENGARUSUTAMAAN 
PEMULIHAN MATA PENCAHARIAN  
DAN PENGUATAN MASYARAKAT  
PASCABENCANA 
 
1. Inklusif 

 
 Inklusif tidak hanya menyangkut kesetaraan gender tetapi juga 

mencakup pelibatan berbagai kelompok rentan seperti perempuan, 
kaum muda, lansia, penyandang disabilitas, pengidap HIV/AIDS dan 
anggota masyarakat lainnya yang dianggap rentan dengan 
mempertimbangkan aspek interseksionalitasnya. 
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2. Keberlanjutan 
 
Konsep Membangun Kembali yang lebih baik (Built Back Better) dan 
keberlanjutan perlu dipertimbangkan dalam seluruh aspek pemulihan 
dan rekonstruksi untuk pengurangan risiko bencana di masa 
mendatang serta mewujudkan masyarakat yang lestari. Selain itu, perlu 
dipertimbangkan pula penerapan metode ramah lingkungan sebagai 
upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan.  

 

3. Kemandirian 
 
Masyarakat didorong dan difasilitasi untuk melaksanakan kegiatan 
swadaya.  
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LANGKAH – LANGKAH  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
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BAB IV 
 

LANGKAH – LANGKAH  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
 

1. Pengumpulan Data dan Informasi  
 
a. Untuk menentukan program/kegiatan yang tepat, maka 

dibutuhkan data dan informasi mengenai situasi terkini serta 
kebutuhan penerima manfaat.  

b. Data dihimpun dari masyarakat, komunitas, fasilitas, entitas, atau 
infrastruktur. Informasi yang dikumpulkan mencakup lokasi, tingkat 
kerusakan, nilai kerusakan, dan perkiraan kerugian.  

c. Data dihimpun oleh OPD penanggung jawab di masing – masing 
kabupaten/ kota, kemudian dikompilasi di Bappeda.   

d. Selain kompilasi data di atas (poin a dan b), saat perencanaan 
program/kegiatan diperlukan pula data aktual dan kajian 
kebutuhan di lokasi sasaran sebagai berikut:   

① Jumlah korban/ penyintas beserta informasi usia dan 
gendernya di lokasi  

② Kondisi ekonomi dan sosial sebelum bencana serta kerusakan 
dan situasi terkini pascabencana  

③ Kebutuhan para korban dan penyintas di tiap lokasi, seperti 
shelter/huntara, komunitas dan desa.  

④ Seluruh data di atas harus memuat data terpilah berdasarkan 
jenis kelamin dan usia. 
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2. Persiapan Rancangan Kegiatan  
 
a. Pertama, dinas kabupaten/kota penanggung jawab menyiapkan 

beberapa ide/usulan program/kegiatan yang hendak dilaksanakan.  

b. Dinas penanggung jawab kemudian menyelenggarakan kegiatan 
“konsultasi masyarakat” untuk bermusyawarah dengan masyarakat 
mengenai usulan program/kegiatan, situasi dan kondisi terkini para 
korban dan penyintas, serta permintaan dan kebutuhan masyarakat. 
Dalam kegiatan konsultasi masyarakat tersebut, dinas dan 
masyarakat bermufakat mengenai program/kegiatan yang 
dilaksanakan serta tujuan yang hendak dicapai.  

c. Berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat, dinas 
penanggung jawab menyiapkan rencana program/kegiatan. 

d. Program/kegiatan harus dilaksanakan secara terpadu.  
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3. Penyeleksian Penerima Manfaat 
 

a. Seleksi penerima manfaat merupakan salah satu hal yang sensitif. 
Oleh karena itu, diperlukan kriteria seleksi untuk memilih penerima 
manfaat.  

b. Kriteria seleksi ditentukan melalui diskusi antara dinas dengan 
kepala desa dan masyarakat.  

c. Informasi mengenai seleksi penerima manfaat disebarluaskan ke 
masyarakat. Kelurahan/ Kepala Desa membantu penyebarluasan 
informasi ke masyarakat melalui pengumuman tertulis di papan 
pengumuman, pengumuman lisan di masjid/rumah ibadah lainnya, 
pertemuan warga, dan sebagainya.   

d. Dinas penanggung jawab bersama dengan kelurahan/pemerintah 
desa mengumpulkan formulir pendaftaran yang diserahkan oleh 
masyarakat. Formulir pendaftaran ini selanjutnya dipergunakan 
untuk menyeleksi calon penerima manfaat. Pada tahap ini perlu 
disiapkan sesi konsultasi untuk fasilitasi/layanan penyediaan 
informasi dan pendampingan pengisian formulir pendaftaran 
program/kegiatan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi.   

e. Validasi data dengan mewawancarai secara langsung calon 
penerima manfaat.  

f. Seleksi penerima manfaat dilaksanakan oleh dinas bersama 
dengan masyarakat.  
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4. Pelaksanaan Kegiatan   
 
a. Penerima manfaat perlu memahami dengan baik mengenai 

tanggung jawab, konsekuensi dan sanksi yang berlaku ketika 
mengikuti program/kegiatan Oleh karena itu, perlu 
diselenggarakan pertemuan orientasi bagi para penerima 
manfaat untuk memaparkan secara terperinci mengenai tahapan 
pelaksanaan serta ketentuan program/ kegiatan, seperti tanggung 
jawab masing – masing pihak, konsekuensi, dan sanksi yang berlaku. 

b. Surat perjanjian (MoU) antara dinas penanggung jawab dengan 
penerima manfaat yang memuat klausa penggunaan dan 
perawatan peralatan yang diberikan serta sanksi yang berlaku jika 
terjadi penyalahgunaan dan/ atau pelanggaran. Jika terjadi 
penyalahgunaan atau pelanggaran, maka sanksi yang tertulis 
dalam surat perjanjian harus dijalankan secara tegas untuk 
memberikan efek jera dan mencegah terjadinya hal serupa di 
masa mendatang. 

c. Pelatihan atau kegiatan pengembangan kapasitas lainnya yang 
diperlukan penerima manfaat. Kegiatan ini dapat juga difasilitasi 
oleh para pemangku kepentingan lainnya, seperti K/L terkait, NGO, 
Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), mitra pembangunan, dan 
sebagainya. 
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5. Pengawasan dan Pengendalian 
 

a. Di awal program/kegiatan, dinas penanggung jawab menyiapkan 
Kerangka Pemantauan dan Evaluasi, untuk selanjutnya 
diinformasikan ke masyarakat, khususnya penerima manfaat untuk 
dipahami dan disepakati.  

b. Di akhir program/kegiatan, capaian program/kegiatan dievaluasi 
menggunakan indikator - indikator yang telah ditetapkan saat 
perancangan program. Hasil evaluasi diinformasikan dan dibahas 
bersama dengan para penerima manfaat dan pemangku 
kepentingan lainnya. 
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PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN 
DAN KERANGKA KOORDINASI  
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BAB V 
 

PERAN  
PEMANGKU KEPENTINGAN  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Pemerintah  
Pusat 

 
Pemerintah  

Provinsi 
 

Pemerintah 
Kabupaten/Kota  

(Bappeda) 
 

 OPD Kabupaten/Kota 
Penanggung jawab 

 

 
Kepala Desa 

 

 Kepala Dusun/ Ketua RT/ 
Koordinator 

 

 NGO/ CSO/ 
Mitra Pembangunan 

 

 
Masyarakat 

 

 
Akademisi/ Universitas 

 

 
Media 

 

 

• Menentukan program/kegiatan sasaran dan mengidentifikasi 
pemangku kepentingan  

• Mengatur pelaksanaan program/kegiatan 

• Fasilitasi aspek teknis dan pembiayaan bagi kabupaten/kota 
• Mobilisasi sumber daya (internasional, nasional, regional) 

• Kompilasi data dan informasi mengenai kerusakan dan 
kerugian 

• Koordinasi dan sinkronisasi 

• Menetapkan program/kegiatan prioritas dalam rencana aksi 
• Mengatur rapat koordinasi untuk membahas kemajuan dan hasil 

• Menyediakan informasi yang dibutuhkan dinas kabupaten/ kota 
yang bertanggung jawab 

• Menyelenggarakan pertemuan warga 
• Memilih kelompok sasaran  

• Menyediakan informasi bagi kepala desa 
• Menyebarluaskan informasi dan mengumpulkan data warga 

• Kerjasama program/kegiatan 
• SDM instruktur pelatihan 

• Pengorganisasian kelompok 
• Berpartisipasi dalam program/kegiatan 

• Memberikan informasi dan saran, jika diperlukan  
• SDM instruktur pelatihan dan mendukung kegiatan program  

• Memberitakan informasi aktual yang benar dan tepercaya 
dengan cepat kepada masyarakat, khususnya para korban dan 
penyintas 
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Pemetaan Pemangku Kepentingan untuk Koordinasi 
Program/Kegiatan 
 
Pemetaan pemangku kepentingan, yaitu tabulasi yang memuat daftar para 
pemangku kepentingan beserta program/kegiatan yang dilaksanakannya, dapat 
membantu koordinasi dan sinkronisasi penanganan pascabencana.                     
Contoh pemetaan pemangku kepentingan dapat dilihat di bawah ini: 
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LEMBAR PENGECEKAN 
PELAKSANAAN KEGIATAN  
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BAB VI 
 

LEMBAR PENGECEKAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
 
1. Lembar Pengecekan bagi Unit Pelaksana Program/ 

OPD Kabupaten/ Kota  

LANGKAH/ HAL POKOK CEK 

1. Perencanaan Kegiatan  
 
Langkah 1-1: Kajian awal rancangan rencana kegiatan dan 
pemangku kepentingan   

- 

Isi kegiatan dan lokasi sasaran ditentukan berdasarkan kriteria yang jelas    
Konfirmasi kesesuaian kegiatan dengan Rencana Induk/ Rencana Aksi   
Cek kemungkinan penerapan kegiatan kelompok   
Langkah 1-2: Konsultasi masyarakat untuk memformulasikan 
rancangan rencana kegiatan 

- 

Tanggal dan waktu pertemuan ditentukan dengan mempertimbangkan 
waktu luang penerima manfaat, serta memerhatikan kegiatan rutin 
harian kaum pria dan wanita.  

 

Kepala dusun/ketua RT, kepala RW, koordinator shelter/hunian beserta 
anggota masyarakat lain berpartisipasi dalam pertemuan.  

 

Rancangan rencana kegiatan dan prosedur pelaksanaannya disusun 
dengan memuat:1) kegiatan; 2) periode pelaksanaan; 3) tanggung jawab 
para pemangku kepentingan termasuk OPD; 4) kontribusi yang 
ditanggung penerima manfaat (mis. modal tunai, waktu, tenaga kerja);     
5) risiko terkait kegiatan ekonomi yang ditanggung penerima manfaat, 
dan; 6) kerangka pemantauan dengan anggaran yang memadai. 
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LANGKAH/ HAL POKOK CEK 

2. Penyeleksian Penerima Manfaat 

Langkah 2-1: Penentuan Kriteria Seleksi Penerima Manfaat  - 

Kriteria seleksi didiskusikan dengan masyarakat, jika memungkinkan.   
Kriteria dibuat berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan data yang 
terukur. 

 

Langkah 2-2: Seleksi Penerima Manfaat - 

Informasi terkait seleksi penerima manfaat diumumkan kepada 
masyarakat.   

 

Formulir pendaftaran untuk mengevaluasi calon penerima manfaat 
berdasarkan kriteria seleksi telah disiapkan.  

 

Penyediaan dukungan bantuan bagi calon penerima manfaat yang 
kesulitan/ tidak dapat mengisi formular pendaftaran secara mandiri.  

 

Seleksi penerima manfaat dilakukan berdasarkan kriteria dan hasil 
seleksi diinformasikan kepada masyarakat.  

 

3. Pelaksanaan Kegiatan 

Langkah 3-1: Pertemuan Orientasi  - 

Tanggal dan pertemuan ditentukan dengan mempertimbangkan waktu 
luang penerima manfaat.  

 

Langkah 3-2: Pengadaan - 

Konfirmasi spesifikasi peralatan/material/ fasilitas dengan masyarakat/ 
penerima manfaat  

 

Pengadaan peralatan/material/ fasilitas sesuai dengan peraturan 
pemerintah  

 

Surat perjanjian/MoU terkait pemanfaatan dan perawatan peralatan 
dengan baik yang disepakati penerima manfaat, jika terdapat bantuan 
peralatan bagi penerima manfaat. 
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LANGKAH/ HAL POKOK CEK 

3. Pelaksanaan Kegiatan 

Langkah 3-3: Pelatihan - 

Jadwal pelatihan ditentukan dengan mempertimbangkan waktu luang 
penerima manfaat. 

 

Pengumpulan informasi terkait skema/program yang ada untuk 
disinergikan dengan pelatihan. 

 

Langkah 3-4: Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya - 

Kegiatan dapat menjadi solusi terhadap isu/kendala yang ada.  
Penerima manfaat paham akan pentingnya kegiatan tsb.   
4. Pemantauan dan Evaluasi 

Langkah 4-1: Pemantauan - 

Di awal kegiatan, OPD menyusun kerangka pemantauan dan evaluasi 
dan disepakati oleh masyarakat. Data yang dikumpulkan antara lain 
gender, usia, disabilitas dan faktor sosial lainnya sesuai kebutuhan. 

 

Langkah 4-2: Evaluasi  - 

Capaian kegiatan dievaluasi berdasarkan indikator tertentu.   
Diskusi mengenai kendala yang dihadapi dan pembelajaran saat 
melaksanaan kegiatan 
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2. Lembar Pengecekan bagi Pengawas Program/                        
Pelaksana Monitoring 

LANGKAH/ HAL POKOK CEK 

1. Perencanaan Kegiatan  

Langkah 1-1: Kajian awal rancangan rencana kegiatan dan 
pemangku kepentingan   - 

Pra-seleksi isi kegiatan dan lokasi sasaran berdasarkan kriteria yang 
jelas.   

Pra-seleksi isi kegiatan dilakukan berdasarkan data informasi yang ada 
mengenai gender, usia, disabilitas, dan faktor sosial lainnya.   

Konfirmasi kesesuaian kegiatan dengan Rencana Induk/ Rencana Aksi.   
Kajian awal rancangan rencana kegiatan dibahas pada rapat 
koordinasi.   

Langkah 1-2: Konsultasi masyarakat untuk memformulasikan 
rancangan rencana kegiatan - 

Mengumpulkan informasi yang ada mengenai situasi umum 
masyarakat sasaran dan hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan 
dari internal dinas penanggung jawab dan OPD terkait lainnya. 

 

Tokoh masyarakat seperti kepala desa, kepala dusun/RT, kepala RW, 
koordinator shelter/ huntara serta anggota masyarakat lainnya 
berpartisipasi dalam pertemuan yang membahas situasi terkini dari 
para korban dan penyintas serta kebutuhan masyarakat sasaran.  

 

Garis besar usulan dan isi kegiatan dijelaskan kepada masyarakat/ 
penerima manfaat. Konsistensi dan kelayakan isi kegiatan terhadap 
kebutuhan dan konteks masyarakat setempat didiskusikan dengan 
penerima manfaat.  

 

Rancangan rencana kegiatan dan prosedur pelaksanaannya disusun 
dengan memuat: 1) kegiatan; 2) periode pelaksanaan; 3) tanggung 
jawab para pemangku kepentingan termasuk OPD; 4) kontribusi yang 
ditanggung penerima manfaat (mis. modal tunai, waktu, tenaga kerja); 
5) risiko terkait kegiatan ekonomi yang ditanggung penerima manfaat, 
dan; 6) kerangka pemantauan dengan anggaran yang memadai. 
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LANGKAH/ HAL POKOK CEK 

2. Penyeleksian Penerima Manfaat 

Langkah 2-1: Penentuan Kriteria Seleksi Penerima Manfaat - 

Seleksi awal detail kegiatan dan lokasi sasaran berdasarkan kriteria yang 
jelas.   

Seleksi awal detail kegiatan berdasarkan data yang ada terkait gender, 
usia, disabilitas dan faktor sosial lainnya.    

Konfirmasi kesesuaian kegiatan dengan Rencana Induk/ Rencana Aksi.   
Kajian awal rancangan rencana kegiatan dibahas pada rapat 
koordinasi.   

Langkah 2-2: Seleksi Penerima Manfaat - 

Mengumpulkan informasi dari internal dinas penanggung jawab dan 
OPD terkait lainnya mengenai situasi umum masyarakat sasaran dan 
hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan. 

 

Tokoh masyarakat seperti kepala desa, kepala dusun/RT, kepala RW, 
koordinator shelter/ huntara serta anggota masyarakat lainnya 
berpartisipasi dalam pertemuan yang membahas situasi terkini dari para 
korban dan penyintas serta masyarakat sasaran.  

 

Garis besar usulan kegiatan dan isi kegiatan dijelaskan kepada 
masyarakat/ penerima manfaat. Konsistensi dan kelayakan isi kegiatan 
terhadap kebutuhan dan konteks masyarakat setempat didiskusikan 
dengan penerima manfaat.  

 

Rancangan rencana kegiatan dan prosedur pelaksanaannya disusun 
dengan memuat:  
1) kegiatan; 2) periode pelaksanaan; 3) tanggung jawab para pemangku 
kepentingan termasuk OPD; 4) kontribusi yang ditanggung penerima 
manfaat (mis. modal tunai, waktu, tenaga kerja); 5) risiko terkait kegiatan 
ekonomi yang ditanggung penerima manfaat, dan; 6) kerangka 
pemantauan dengan anggaran yang memadai. 
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 3. Pelaksanaan Kegiatan 

Langkah 3-1: Pertemuan Orientasi - 

Agenda pertemuan orientasi mencakup penjelasan mengenai:   

1) kegiatan; 2) periode pelaksanaan; 3) tanggung jawab para pemangku 
kepentingan, termasuk OPD/dinas; 4) kontribusi yang ditanggung 
penerima manfaat (mis. modal/uang tunai, waktu, tenaga kerja; 5) risiko 
yang ditanggung penerima manfaat serta menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan penerima manfaat.   

 

Kesediaan untuk berpartisipasi dikonfirmasi dan didokumentasikan 
melalui surat pernyataan secara tertulis.  

Langkah 3-2: Pengadaan - 

Surat perjanjian/MoU terkait pemanfaatan dan perawatan peralatan 
dengan baik yang disepakati penerima manfaat, jika terdapat bantuan 
peralatan bagi penerima manfaat.  

 

Pengadaan peralatan/material/fasilitas sesuai dengan peraturan 
pemerintah.   

Langkah 3-3: Pelatihan - 

Pelatihan diselenggarakan sesuai rancangan rencana, seperti isi, 
periode pelatihan, jumlah peserta, dsb.  

Langkah 3-4: Kegiatan pengembangan kapasitas lainnya - 

Kegiatan dapat menjadi solusi terhadap isu/kendala yang ada.   
Tingkat sasaran/capaian dari kegiatan pengembangan kapasitas 
ditentukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan 
penerima manfaat. 
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4. Pemantauan dan Evaluasi 

Langkah 4-1: Pemantauan - 

Kerangka pemantauan dan evaluasi disiapkan.   
Data dikumpulkan berdasarkan lembar pemantauan, kendala yang 
dihadapi penerima manfaat dicatat secara berkala sesuai dengan 
kerangka pemantauan.  

 

Data pemantauan yang dikumpulkan memuat informasi terkait gender, 
usia, disabilitas dan faktor sosial lainnya yang sesuai.   

Data yang dikumpulkan dan tindakan/fasilitasi yang dilakukan 
dikompilasi dalam format sederhana dan dipresentasikan pada rapat 
koordinasi.   

 

Langkah 4-2: Evaluasi - 

Data dan informasi yang diperlukan untuk evaluasi dikumpulkan melalui 
survei dan wawancara kelompok, kemudian dikompilasi, sehingga 
dapat dibandingkan dengan indikator evaluasi.  

 

Data evaluasi yang dikumpulkan memuat informasi terkait gender, usia, 
disabilitas dan faktor sosial lainnya yang sesuai.  

Rapat evaluasi diselenggarakan bersama para pemangku kepentingan 
utama kegiatan  

Hasil rapat evaluasi dicatat dan dipresentasikan pada rapat koordinasi.   
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