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Struktur / sistematika 

• Judul  
• Peneliti 
• A. Latar Belakang Masalah 
• B. Fokus Masalah dan kondisi komunitas 
• C. Harapan perubahan 
• D. Strategi Program 

– 1. Analisis Problem 
– 2. Analisis Harapan 
– 3. Analisis Strategi Program 
– 4. Narasi Program 
– 5. Teknik Evaluasi Program 



• E. Pihak Terkait (Stakeholders) 

• F. Jadwal Penelitian 

 (menyesuaikan dengan prosedur penelitian) 

• G. Anggaran penelitian  

• H. CV Peneliti/pengusul 

• LAMPIRAN (MPO) 





Masalah Utama 

• Masyarakat Desa Sumurup belum memiliki 
pemahaman dalam menanggulangi dan 
mengurangi resiko bencana alam 

• Belum terbangun sistem penanggulangan, 
sistem peringatan dini, dan tanggap darurat 
bencana alam 

• Belum ada kebijakan pemerintah desa yang 
fokus pada penanganan bencana 





Harapan/ Tujuan Utama 

• Masyarakat Desa Sumurup memiliki 
pemahaman dalam menanggulangi dan 
mengurangi resiko bencana alam 

• Terbangunnya sistem penanggulangan, sistem 
peringatan dini, dan tanggap darurat bencana 
alam. 

• Terdapat kebijakan pemerintah desa yang 
fokus pada penanganan bencana 

 



Analisis Masalah, Tujuan, dan  Strategi Mencapai Tujuan 
 

No Masalah yang terjadi Harapan yang diiginkan Strategi mencapai Tujuan 

1.  Masyarakat belum 
memiliki pemahaman 
dalam menanggulangi 
dan menghadapi 
bencana  

Masyarakat memiliki 
pemahaman dalam 
menanggulangi dan 
menghadapi bencana 
alam 

a. Pelatihan dan simulasi 
kebencanaan bagi masyarakat 

b. Pelatihan penataan lahan agar 
aman dari bencana (pendidikan 
Kebencanaan) 

2.  Belum terbangun 
sistem 
penanggulangan dan 
tanggap darurat 
bencana 

Terbangunnya sistem 
penanggulangan dan 
tanggap darurat bencana 
alam tanah longsor dan 
tanah gerak 

a. Mengorganisir berdirinya lembaga 
komunitas tanggap bencana alam 

b. Menfasilitasi kampanye dan 
simulasi dalam masalah 
kebencanaan 

c. Membangun sistem peringatan 
dini kejadian bencana. 

3.  Belum adanya 
kebijakan pemerintah 
desa yang fokus pada 
penanggulangan 
bencana 

Adanya kebijakan 
pemerintah desa yang 
fokus pada 
penanggulangan bencana 

Mendorong dan menfasilitasi proses 
advokasi kebijakan pemerintah desa 
agar menciptakan aturan dan 
penganggaran untuk penanggulangan 
bencana alam 



Sistematika Pembahasan Laporan 
 

• Bab 1 membahas tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, strategi 
pemecahan masalah dst. 

• Bab 2 akan membahas tentang kajian teori, yang 
meliputi ...... 

• Bab 3 membahas metodologi penelitian yang 
digunakan, pendekatan, prosedur, subyek 
penelitian dsb. 

• Bab 4 membasa tentang profil komunitas..... 
• Bab 5 membahas tentang problem ...... (analisis 

kritis: Data dan analisis) 



• Bab 6 membahas tentang dinamika proses 
pengorganisasian komunitas (awal – membangun 
perluasan skala gerakan) 

• Bab 7 membahas tentang dinamika proses 
membangun perubahan sosial 

• Bab 8 membahas tentang refleksi atau teorisasi 
dari hasil proses 
pemberdayaan/pengorganisasian.  

• Bab 9 membahasa tentang simpulan dan 
rekomendasi. 


