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Latar Belakang 
 

Selama beberapa tahun terakhir kesadaran pentingnya Pengurangan 
Risiko Bencana (PRB) yang inklusif khususnya PRB inklusif disabilitas dari 
semua pemangku kepentingan meningkat. Karena tingkat risiko yang 
dihadapi penyandang disabilitas dalam situasi bencana lebih tinggi 
sedangkan partisipasi dalam kegiatan PRB lebih rendah dibandingkan 
dengan kelompok berisiko lainnya, maka perlu pengikutsertaan 
penyandang disabilitas dalam PRB paska 2015.  
 
Hal tersebut sejalan dengan kerangka kebijakan internasional antara lain 
Yokohama Strategy, Hyogo Framework for Action (HFA) dan sekarang 
kerangka internasional PRB yang terbaru yaitu Sendai Framework for DRR. 
Sendai Framework for DRR 2015 – 2030 (SFDRR) adalah hasil dari 
Konferensi Dunia untuk PRB yang ke-3 dan merupakan kerangka 
internasional pengganti HFA. SFDRR menekankan pendekatan a whole-of-
society approach to DRR atau pendekatan masyarakat secara menyeluruh 
dalam pelaksanaan kegiatan PRB yang merupakan dasar dari prinsip 
inklusi, yang berarti semua pelaku PRB harus melaksanakan PRB yang 
inklusif. Referensi khusus dalam SFDRR juga menyebutkan partisipasi 
penyandang disabilitas.  
 
Di tingkat nasional, BNPB telah memberikan perhatian khusus terhadap 
PRB yang inklusif dengan mengeluarkan Perka BNPB No 14 Tahun 2014 
terkait Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas 
dalam PRB. PerKa ini memberikan mandat bahwa penyandang disabilitas 
dan organisasi-organisasi yang mewakili penyandang disabilitas perlu 
dilibatkan dalam semua tahapan PRB.  
 
Dalam upaya untuk mengimplementasikan mandate inklusif dalam PB 
tersebut, BPBD Kabupaten Wonogiri dengan dukungan BPBD Provinsi 
Jawa Tengah akan menyelenggarakan pelatihan PRB Inklusif kepada 
relawan difabel Kabupaten Wonogiri  
 

TUJUAN Tujuan pelatihan ini adalah peningkatan kapasitas relawan difabel yang 
merupakan  anggota Unit Liayanan Inklusi Disabilitas Kabupaten Wonogiri 
 

HASIL YANG 
DIHARAPKAN 

1. Peserta mampu menerapkan mandat inklusi, dengan melibatkan 
semua kelompok termasuk kelompok disabilitas dalam kegiatan 
Pengurangan Risiko Bencana.   

2. Peserta mampu menemukan aspek kunci dan indikator inklusi 
disabilitas yang tertuang dalam mandat kebijakan penanggulangan 
bencana (PB) di Indonesia. 

3. peserta menemukan definisi disabilitas dan menghubungkan dengan 
dampak bencana pada disabilitas 



 

4. peserta menemukan dua hal utama untuk melakukan PB inklusif 
secara praktis yaitu terkait informasi dan aksi/bertindak. 

5. peserta berlatih mengidentifikasi penyandang disabilitas melalui 
WGQ 

6. Peserta memahami tentang inklusi dalam aksi kemanusiaan yang 
dihubungkan dengan Core Humanitarian Standard, Sphere dan 
ADCAP (Age & Disability Capacity).  

7. Peserta memahami manajemen dasar penanggulangan bencana. 
8.  

PROSES/METODE - Pre dan Post-test: Test ini dilakukan pada saat sebelum dan setelah 
kegiatan dilakukan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi.  

- Aksesibilitas dalam penyampaian dengan mempertimbangkan 
keberagaman peserta, termasuk peserta dengan disabilitas 

- Pemanasan/ice breaking: Metode ini berfungsi untuk bina suasana 
yang hangat dan gembira namun serius untuk menarik perhatian 
peserta terhadap materi pelatihan. 

- Ceramah interaktif dan tanya jawab: suatu cara memberikan informasi 
kepada peserta yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu. 

- Diskusi Kelompok: berfungsi sebagai arena saling bertukar informasi 
dan memecahkan masalah serta arena daya cipta dan daya analisa. 

- Bermain peran: berfungsi sebagai penumbuh spontanitas dan ekspresi 
serta mengembangkan daya analisa dan pengamatan peserta.  

- Simulasi: berfungsi sebagai ekspresi spontanitas peserta dan 
penumbuh daya analisa. 

- Curah pendapat: berfungsi membangkitkan keberanian peserta untuk 
mengungkapkan pendapat dan analisanya. 

-  

WAKTU 
PENYELENGGARAAN 

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa 
Tengah. Waktu pelaksanaan adalah Juni 2022 (Jadwal Terlampir) 
 

PESERTA Peserta pelatihan ini adalah  
Pengurus Unit Layanan Inklusi Disabilitas Kabupaten Wonogiri dan 
anggota FPRB Kabupaten Wonogiri. 
 
Jumlah peserta 35 orang  
 

FASILITATOR/ 
NARASUMBER 
 

1. BPBD Kabupaten Wonogiri 
2. FPRB Kabupaten Wonogiri 
3. Dinas Sosial 
4. PPRBM 
5. DVO Solo 
6.  

PELAKSANA Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Wonogiri. 
 

TOPIK BAHASAN 1. Kebijakan Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan PB Inklusif disabilitas 
di Jawa Tengah  

2. Mandate Inklusi disabilitas dalam PB 
3. Bencana dan Disabilitas 
4. Inisiasi Membangun ketangguhan Inklusif disabiltas 
5. Berpikir Praktis dalam Penanggulangan Bencana Inklusif 




