
Tantangan Inovasi

Ketahanan Banjir

Latar Belakang

SELAMA 20 TAHUN TERAKHIR, BANJIR TELAH MEMBERI DAMPAK

2.3 MILIAR ORANG

KERUGIAN EKONOMI DARI BENCANA BERJUMLAH 

US$ 250 MILIAR S/D US$ 300 MILIAR  
SETIAP TAHUNNYA

INDONESIA TELAH MENGALAMI 141 BENCANA YANG TERCATAT 
ANTARA TAHUN 2005 SAMPAI 2014, DENGAN PERKIRAAN BEBAN KEUANGAN SEKITAR 

US$ 11 MILIAR

141
Bencana

95%  
TINGGAL DI ASIA

www.ifrc.org
Saving lives, changing minds.



Tema dan subtema 
Tantangan

MELINDUNGI SUMBER MATA PENCAHARIAN 

Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi 

dampak banjir dikaitkan dengan mata 

pencaharian masyarakat? Bagaimana kita dapat 

mencegah gangguan ekonomi dalam kehidupan 

masyarakat secara lebih baik?

AIR DAN SANITASI

Bagaimana kita memastikan akses untuk air 

bersih, sanitasi dan kesehatan sebelum, saat 

dan setelah banjir bisa lebih baik?  

LINGKUNGAN DAN EKOSISTEM

Bagaimana kita dapat menjaga lingkungan 

alam kita dengan sebuah cara agar dapat 

meningkatkan ketahanan terhadap banjir? 

NFORMASI & AKSI

Bagaimana kita dapat memberdayakan orang 

untuk bertindak berdasarkan informasi 

yang diberikan tentang banjir secara lebih 

baik? Apakah ada cara yang inovatif tentang 

bagaimana masyarakat/orang membangun 

ketahanan terhadap banjir dimana orang lain 

juga harus mengetahui dan memahaminya?
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Kriteria

Proposal akan dipilih berdasarkan kriteria berikut

KEBARUAN

Apakah inovasi tersebut bersifat baru? Atau 

apakah inovasi tersebut mengembangkan solusi/

pendekatan yang telah ada dengan cara-cara yang 

baru dan unik? 

RELEVANSI

Apakah inovasi tersebut dapat menjawab 

sebuah permasalahan yang spesifik dengan 

mempertimbangkan konteks lokal?

INKLUSIF

Apakah inovasi tersebut dapat menjawab 

kebutuhan masyarakat yang rentan terhadap 

banjir?-khususnya wanita, anak-anak dan orang-

orang yang hidup dengan keterbatasan fisik/cacat.

KELANGSUNGAN

Apakah inovasi yang ditawarkan dapat 

menunjukkan kelayakan dan keberlanjutan? 

Apakah sudah di buat dalam bentuk prototype?

KEMITRAAN

Apakah ada sedikitnya 2 orang dan/atau 

organisasi dengan keahlian pelengkap yang 

mengirimkan proposal?

EFEKTIVITAS BIAYA

Seberapa efektifkah inovasi tersebut bila dilihat 

dari segi biaya dan apakah inovasi tersebut dapat 

terukur?

Tujuan

TANTANGAN INI BERUSAHA UNTUK MENGIDENTIFIKASI DAN 
MENDUKUNG INNOVATOR-INOVATOR LOKAL DI INDONESIA. 

Kami ingin mencari cara-cara baru membangun ketahanan 
untuk orang dan masyarakat



Hadiah

PUBLISITAS

Ide/gagasan terbaik akan 
di pamerkan di konferensi 

inovasi 

KEMITRAAN

Di berikan koneksi ke 
lembaga pemerintah, non-

pemerintah, lembaga-
lembaga sektor swasta

PENDANAAN
PENDANAAN UNTUK SETIAP 

TEMA:

> Pemenang I – CHF 3,500

> Pemenang II – CHF 2,500

> CHF 5,000 di berikan untuk 
“ide/gagasan paling kreatif” 

Penilaian

Panel juri independen akan mengevaluasi 
proposal-proposal tantangan inovasi dan akan 

memilih para pemenang.
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Peserta harus  melengkapi aplikasi 
sederhana (baik dalam bentuk 
catatan konsep atau audio visual) 
dan mengirimkannya secara online 
sebelum tenggat waktu.

Bantuan tentang bagaimana 
cara pengiriman aplikasi akan 
diberikan kepada mereka yang 
membutuhkan.

Proposal dapat di kirim 
dalam berbagai format 
(tertulis, video, dan 
lain-lain), tetapi harus 
dapat menjawab 3 
pertanyaan utama:

Latar Belakang 
Permasalahan apa yang 
menuntut diadakan 
inovasi?

Solusi 
Gagasan/solusi apa 
yang ditawarkan dan 
bagaimana gagasan/
solusi tersebut 
dapat mengatasi 
permasalahan? 

Manajemen dan 
Keberlanjutan 
Bagaimana solusi 
tersebut akan 
diimplementasikan 
dan dapat menjamin 
keberkelanjutan? 

Persyaratan

untuk perorangan/kelompok atau lembaga/
organisasi yang berbasis di Indonesia 

Cara 
pendaftaran
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Proposal inovasi harus di kirim ke: 
innovationchallengeindonesia@gmail.com 



 

Batas waktu dan 
Pertanyaan

2016.  

Tantangan inovasi akan dibuka dari tanggal 
27 Oktober 2016 sampai dengan 14 Desember 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi 
website berikut:

User
Typewritten text
http://www.pmi.or.id/index.php/component/k2/item/873-innovation-challenge-flood-resilience.html


