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LAMPIRAN 

 

1. Data Inventaris Peralatan FPRB Desa Srimartani 

No Nama Peralatan 

SAR dan 

Evakuasi 

Logistik Kemanan Komunikasi Kesehatan  Data dan 

Dokumentasi 

Dapur Umum 

1 Alat pelindung diri Tenda pengungsi Kentongan  Genset Paracetamol Kamera Kompor 

2 Tandu Tenda dapur umum Megaphone Accu/ aki Tolak angin Laptop Magicom 

3 Tali/Loding Genset HT Pesawat RPU Minyak kayu putih     Plano Regulator  

4 Tali karmantel Lampu penerangan Senter police RIG Betadine Spidol Gas 

5 Bidai Peralatan Evakuasi Lampu kedip Antena Balsam Papan tulis Wajan 

6 Cangkul   Tower Salonpas/ koyo Papan pengumuman Panci 

7 Sekop   Kabel Krim anti biotik Printer Ceret 

8 Angkong    Obat nyamuk cair Kertas HVS Peralatan makan 

9 Chainsaw    Obat gatal Steples  

10 Pompa air    Hansaplas Lakban  

11 Gergaji manual    Mitela Lembar assessment  

12 Golok    Kasa Pulpen  

13 Linggis    Perban Meja   

14 Personil    Tensokrat Kursi  

15 Atribut    Masker LCD  

16 lampu    Sarung tangan Stickey note  

17 Webbing    Alat tensi Buku tulis  

18 Karabiner    Stetoskop Peta  

19 Jas hujan    Bidai Paku pines  
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20     Tandu   

21     Gunting   

22     Buku, Pena, 

pengaris 

  

23     Antangin   

24     Ambulance   

25     Bed/ tempat tidur   

26     Selimut   

27     Alat komunikasi   
Sumber : Diolah dari Rencana Kontinjensi Longsor Desa Srimartani Tahun 2018-2021 dan hasil observa 
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2. Daftar Pertanyaan 

A. Daftar Pertanyaan Masyarakat Desa Srimartani 

1. Context 

a. Apa saja risiko ancaman bencana yang ada di Desa Srimartani? 

b. Di Dusun ini terdapat risiko ancaman bencana apa saja? 

c. Pada kurun waktu tahun 2017 hingga 2019 ini apakah ada peristiwa 

bencana yang terjadi di Desa Srimartani? 

d. Apakah bapak/ibu tahu apa itu program destana? 

e. Apa harapan bapak/ibu setelah Desa Srimartani melaksanakan program 

destana? 

2. Input 

a. Sebagai masyarakat Desa Srimartani, apa peran yang anda lakukan dalam 

program desa tangguh bencana? 

b. Apakah bapak/ibu merupakan relawan FPRB?  

c. Apakah saat ada kegiatan destana atau kejadian bencana bapak/ibu pernah 

ikut meminjamkan peralatan atau membantu konsumsi?  

3. Process 

a. Apabila akan dilaksanakan kegiatan desa tangguh bencana biasanya 

pemberitahuan ke masyarakat dilakukan melalui apa? 

b. Bapak/Ibu pernah hadir dalam kegiatan desa tangguh bencana? 

c. Berapa kali? Apa bentuk kegiatannya? 

d. Apa alasan bapak/ibu menghadiri/tidak menghadiri kegiatan tersebut? 

4. Product 

a. Apakah terdapat kegiatan kesiapsiagaan untuk masyarakat Desa Srimartani 

seperti kegiatan sosialisasi dan simulasi?  

b. Bagimana kegiatan tersebut berlangsung? 

c. Apakah sudah terdapat sistem peringatan dini di Desa Srimartani?  

d. Bagaimana cara kerja alat tersebut? 
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e. Apakah di dusun ini sudah ditentukan jalur evakuasi yang akan dilalui saat 

terjadi bencana? Kemudian titik kumpul sementara dan tempat evakuasi?  

f. Apakah jalur tersebut sudah ditempel rambu-rambu tanda/tulisan?  

g. Saat terjadi bencana apa yang bapak/ibu lakukan? 

h. Apakah bapak/ibu pernah melakukan kegiatan pengurangan risiko 

bencana? Apa bentuk kegiatan tersebut? 

i. Apakah sebelumnya masyarakat desa Srimartani sudah pernah memiliki 

pengalaman merespon kondisi darurat dengan benar dan cepat?  

j. Apakah bapak/ibu akan mendukung kegiatan desa tangguh bencana 

kedepan? 

k. Apakah bapak/ibu akan ikut serta dalam fprb atau relawan desa? 

l. Apakah bapak/ibu akan berpartisipasi dalam kegiatan destana? 

 

B. Daftar Pertanyaan BPBD Kabupaten Bantul 

1. Context 

a. Apa yang melatar belakangi dilaksanakanya program destana di 

sebuah desa?  

b. Pada kasus Desa Srimartani inisiasi program destana itu datang dari 

BPBD dan/atau dari desa yang bersangkutan? 

c. Apa tujuan dari dilaksanakanya program destana? 

d. Pencapaian seperti apa yang dapat menjadi indikator bahwa program 

destana sudah berjalan dengan baik? 

2. Input 

a. Program destana ini merupakan program nasional berdasarkan perka 

BNPB yang pelaksananya diserahkan kepada BPBD. Sebagai instansi 

yang bertanggung jawab ditingkat daerah apa peran BPBD dalam 

program destana? 

b. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan BPBD untuk pelaksanaan 

destana di Desa Srimartani? Apakah ada anggaran? Apakah dalam 
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bentuk penyampaian materi kepada relawan dan FPRB? Sosialisasi 

kepada masyarakat? 

c. Apakah BPBD Kabupaten Bantul memiliki kerjasama atau rencana 

kerjasama dengan Desa Srimatani terkait pelaksanaan destana 

3. Process 

a. Program destana ini kan merupakan program pengurangan risiko 

bencana salah satunya kesiapsiagaan, idealnya program destana ini 

dilaksanakan melalui kegiatan apa saja? 

b. Berdasarkan pengamatan BPBD dalam pelaksanaan program destana 

apa saja hambatan-hambatan yang ditemui? 

c. Apakah BPBD melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 

kepada desa-desa di Bantul yang sebelumnya sudah ditetapkan 

menjadi desa tangguh bencana? 

d. Apa tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut? 

e. Apakah sudah pernah melaksanakan monev terkait pelaksanaan 

destana di Desa Srimartani? 

f. Bagaimana hasil monev tersebut? 

4. Product 

a. Kegiatan destana diantaranya adalah kegiatan berupa sosialisasi dan 

simulasi di masyarakat, pendidikan dan pelatihan untuk relawan, 

adanya sistem peringatan dini, tersedianya jalur dan tempat evakuasi. 

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut apa peran BPBD? 

b. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan BPBD bersama Desa 

Srimartani? 

c. Setelah serangkaian kegiatan desa tangguh bencana berjalan dampak 

seperti apa yang seharusnya ada pada masyarakat? 

d. Apa bentuk komitmen BPBD Bantul dalam mendukung program desa 

tangguh bencana, khususnya program destana di Desa Srimartani? 

e. Apakah terdapat rencana kerjasama antara BPBD dengan Desa 

Srimartani terutama sebagai faslitator dalam sosialisasi dan pelatihan? 



172 
 

 

 

C. Daftar Pertanyaan FPRB Desa Srimartani 

1. Context 

a. Apa saja risiko bencana yang ada di Desa Srimartani? 

b. Risiko bencana tersebut terdapat di dusun mana saja? 

c. Pada kurun waktu tahun 2017 hingga 2019 ini apakah ada peristiwa 

bencana yang terjadi di Desa Srimartani? 

d. Bagaimana awal mula adanya program destana di Desa Srimartani? 

Apakah inisasi dari BPBD atau pihak desa? 

e. Setelah program desa tangguh bencana dijalankan adakah target yang 

ingin dicapai terkait dengan ketangguhan desa dalam menghadapi 

bencana? Target tersebut dapat dilihat dari sisi masyarakat, relawan, 

FPRB, maupun sarana dan prasarana 

f. Sejauh ini apakah tujuan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat? 

g. Sejauh mana tujuan tersebut telah tercapai? 

2. Input 

a. Dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa Srimartani 

siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat? Apa peran masing-

masing dari mereka? 

b. Apa peran relawan fprb dalam program desa tangguh bencana? 

(tupoksi) 

c. Bapak/Ibu dalam struktur relawan fprb masuk dalam sektor apa? Apa 

tugas di sektor bapak/ibu? 

d. Bagaimana proses perekrutan relawan fprb? 

e. Jumlah total relawan berapa? Jumlah total anggota fprb berapa? 

Berapa yang aktif?  

f. Apakah anggota fprb dan relawan berbeda? Apa bedanya? 
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g. Apakah terdapat pertemuan rutin anggota FPRB? Dilakukan setiap 

apa? Apa saja pembahasan dalam pertemuan? Apakah ada presensi di 

setiap pertemuan? 

h. Berasal dari mana sumber dana untuk kegiatan desa tangguh bencana 

di desa ini? 

i. Bagaimana bentuk pengalokasian dana tersebut? (digunakan untuk apa 

saja) 

j. Apa saja sarana prasarana yang dimiliki Desa Srimartani untuk 

kegiatan desa tangguh bencana? Bagaimana kondisinya? Apakah ada 

data inventaris? 

k. Apakah ada sarana prasarana pokok yang mendukung kegiatan destana 

tetapi belum dimiliki? 

l. Apakah Desa Srimartani sudah memiliki peraturan desa tentang 

penanggulangan bencana (perdes PB)? 

m. Apakah Desa Srimartani sudah memiliki dokumen kajian risiko 

bencana, rencana kontinjensi, dan rencana penanggulangan bencana? 

n. Apakah rencana penanggulangan bencana di Desa Srimartani sudah 

terintegrasi dengan RPJM dan RKP Desa Srimartani? 

o. Apakah Desa Srimartani memiliki kerjasama dengan LSM, lembaga 

pendidikan, atau pihak swasata dalam pelaksanaan program desa 

tangguh bencana?  

p. Apa bentuk kerjasama tersebut? 

3. Process 

a. Bagaimana proses perencanaan agenda fprb dan relawan? Apakah ada 

seperti musyawarah untuk menentukan kegiatan relawan dan fprb 

dalam satu tahun ke depan? Atau tidak ada perencanaan dalam satu 

tahun, sehingga agenda mau apa dibahas dalam pertemuan rutin? 

b. Bagaiamana fprb dan relawan mempersiapkan kegiatan destana seperti 

diklat, sosialisasi, dan simulasi?  

c. Apakah dilihat dulu kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan untuk 

meningkatkan kapasitas relawan dan masyarakat? 
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d.  Apakah setiap kegiatan dibuat rencana materi, target output, pj siapa, 

renacana anggaran, jadwal kegiatan? Sejauh mana dipersiapkan? 

e. Apakah setiap akan dilakukan kegiatan desa tangguh bencana 

masyarakat mendapatkan informasi? Bagaimana informasi tersebut 

disampaikan? (melalui apa) 

f. Apakah pelaksanaan kegiatan desa tangguh bencana yang dilakukan di 

Desa Srimartani sesuai dengan perencanaan? 

a. Apakah pengeluaran kegiatan desa tangguh bencana di Desa 

Srimartani sesuai dengan anggaran yang direncanakan? 

b. Apakah kegiatan desa tangguh bencana di Desa Srimartani 

dilaksanakan menggunakan sumber daya asli desa? 

c. Apakah masyarakat Desa Srimartani berpartisipasi dalam kegiatan 

desa tangguh bencana? 

d. Apa saja bentuk partisipasi yang dilakukan? 

e. Apa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan desa 

tangguh bencana? 

f. Apakah kegiatan desa tangguh bencana di Desa Srimartani 

dimonitoring dan dievaluasi secara berkala? 

g. Siapa yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program 

destana? 

h. Apakah hasil monitoring dan evaluasi dibuat dalam bentuk laporan? 

i. Apakah terdapat rencana tindak lanjut dari hasil monitoring dan 

evaluasi? 

j. Apakah rencana tindak lanjut tersebut direalisasikan? 

4. Product 

a. Apakah terdapat kegiatan kesiapsiagaan untuk masyarakat Desa 

Srimartani seperti kegiatan sosialisasi dan simulasi? Sudah berapa kali 

kegiatan tersebut dilaksanakan? Apa materi yang disampaikan? 

Apakah banyak masyarakat yang berpartisipais? Siapa pengisi materi 

dalam kegiatan? (Meminta presensi dan dokumentasi) 
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b. Apakah terdapat kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk 

mengembangkan kapasitas dari relawan dan anggota FPRB? Sudah 

berapa kali kegiatan tersebut dilakukan? Apa materi diklat yang 

disampaikan? Apakah banyak anggota yang berpartisipasi? Siapa 

pengisi kegiatan? (Meminta presensi dan dokumentasi) 

c. Apakah sudah terdapat sistem peringatan dini di Desa Srimartani? 

Apabila sudah ada menggunakan apa dan bagaimana mekanismenya? 

d. Apakah sudah ditentukan jalur evakuasi yang akan dilalui saat terjadi 

bencana? Apakah jalur tersebut sudah ditempel tanda/tulisan? 

e. Apakah sudah ditentukan dan disiapkan tempat evakuasi untuk 

masyarakat saat terjadi bencana di Desa Srimartani? 

f. Apakah sudah terdapat relawan desa yang selalu siap saat kondisi 

darurat terjadi? 

g. Apa tindakan yang dilakukan relawan dan anggota FPRB saat ada 

potensi bencana (peringatan)? 

h. Apa tindakan yang dilakukan relawan dan anggota FPRB saat bencana 

terjadi? 

i. Saat terjadi bencana bagaimana koordinasi yang di lakukan oleh tim 

relawan dan FPRB? Apakah menghubungi pihak luar atau mengatasi 

sendiri? 

j. Apakah sebelumnya tim relawan Desa Srimartani sudah pernah 

memiliki pengalaman merespon kondisi darurat saat terjadi bencana 

dan melakukan pemulihan dengan cepat di Desa Srimartani? 

k. Apa saja rencana yang akan dilakukan FPRB Desa Srimartani untuk 

program desa tangguh bencana kedepan? 

l. Apakah pertemuan rutin dan diklat bagi relawan dan anggota fprb akan 

terus dilakukan? 
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D. Daftar Pertanyaan Pemerintah Desa Srimartani 

1. Context 

a. Apa saja risiko bencana yang ada di Desa Srimartani? 

b. Risiko bencana tersebut terdapat di dusun mana saja? 

c. Pada kurun waktu tahun 2017 hingga 2019 ini apakah ada peristiwa 

bencana yang terjadi di Desa Srimartani? 

d. Bagaimana awal mula adanya program destana di Desa Srimartani? 

Apakah inisasi dari BPBD dan/atau pihak desa? 

e. Setelah program desa tangguh bencana dijalankan apa target yang 

ingin dicapai terkait dengan ketangguhan desa dalam menghadapi 

bencana? Target tersebut dapat dilihat dari sisi masyarakat, relawan, 

FPRB, maupun sarana dan prasarana 

f. Sejauh ini apakah target dan tujuan tersebut sudah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat? 

g. Sejauh mana tujuan tersebut telah tercapai? 

2. Input 

a. Dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa Srimartani 

siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat? 

b. Apa peran pemerintah desa dalam program desa tangguh bencana? 

c. Berasal dari mana sumber dana untuk kegiatan desa tangguh bencana 

di desa ini? 

d. Apakah pemerintah mengalokasikan APBDes untuk program desa 

tangguh bencana? Berapa anggaran yang diberikan? 

e. Apa saja sarana prasarana atau inventaris desa untuk kegiatan desa 

tangguh bencana? 

f. Apakah Desa Srimartani sudah memiliki peraturan desa tentang 

penanggulangan bencana (perdes PB)? 
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g. Apakah Desa Srimartani sudah memiliki dokumen kajian risiko 

bencana, rencana kontinjensi,  rencana penanggulangan bencana, dan 

rencana aksi komunitas? 

h. Apakah rencana penanggulangan bencana di Desa Srimartani sudah 

terintegrasi dengan RPJM dan RKP Desa Srimartani? 

i. Apakah Desa Srimartani memiliki kerjasama dengan LSM, lembaga 

pendidikan, atau pihak swasata dalam pelaksanaan program desa 

tangguh bencana? Apa bentuk kerjasama tersebut? 

3. Process 

a. Apakah pemerintah desa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

program destana? 

b. Apakah hasil monitoring dan evaluasi dibuat dalam bentuk laporan? 

c. Apakah terdapat rencana tindak lanjut dari hasil monitoring dan 

evaluasi? 

d. Apakah rencana tindak lanjut tersebut direalisasikan? 

4. Product 

a. Apakah terdapat kegiatan kesiapsiagaan untuk masyarakat Desa 

Srimartani seperti kegiatan sosialisasi dan simulasi? Sudah berapa kali 

kegiatan tersebut dilaksanakan? Apa bentuk kegiatan yang dilakukan? 

Apakah banyak masyarakat yang berpartisipais? Siapa pengisi materi 

dalam kegiatan? (Meminta presensi dan dokumentasi) 

b. Apakah terdapat kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk 

mengembangkan kapasitas dari perangkat desa? Kegiatan diklat apa 

saja yang sudah dilakukan? 

c. Apakah sudah terdapat sistem peringatan dini di Desa Srimartani? 

Apabila sudah ada menggunakan apa dan bagaimana mekanismenya? 

d. Apakah sudah ditentukan jalur evakuasi yang akan dilalui saat terjadi 

bencana? Apakah jalur tersebut sudah ditempel tanda/tulisan? 

e. Apakah sudah ditentukan dan disiapkan tempat evakuasi untuk 

masyarakat saat terjadi bencana di Desa Srimartani? 
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f.  Apakah sudah terdapat relawan desa yang selalu siap saat kondisi 

darurat terjadi? 

g. Saat terdapat potensi bencana yaitu kondisi siaga atau darurat apa yang 

dilakukan pemerintah desa? 

h. Saat terdapat potensi bencana bagaimana informasi disampaikan 

kepada masyarakat? 

i. Saat terjadi bencana apa yang dilakukan pemerintah desa? 

j. Apakah sebelumnya masyarakat dan tim relawan Desa Srimartani 

sudah pernah memiliki pengalaman merespon kondisi darurat saat 

terjadi bencana dan melakukan pemulihan dengan cepat? 

k. Apa bentuk komitmen pemerintah desa untuk mendukung 

keberlanjutan pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa 

Selomapioro? 

l. Apakah terdapat rencana untuk membuat peraturan desa mengenai 

penanggulangan bencana? (jika belum ada perdes) 

m. Apakah rencana penanggulangan bencana akan diintegrasikan dengan 

RPJM Desa? (jika belum) 

n. Apakah pemerintah desa akan mengalokasikan sebagian APBDes 

untuk program destana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


