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Kerangka Acuan 
Tantangan inovasi – Ketahanan Banjir 

 

1. Latar Belakang 
Banjir menyebabkan kerusakan lebih besar dari bencana alam lainnya di seluruh dunia dan dapat 
menimbulkan beberapa kerugian besar baik di sektor ekonomi, sosial dan kemanusiaan.1 Menurut 
data statistik dari UNISDR, selama 20 tahun terakhir, banjir telah memberi dampak kepada 2,3 miliar 
orang, dimana 95% dar i jumlah ter sebut tinggal di Asia .  Secara global, kerugian ekonomi d ari 
bencana seperti gempa bumi, tsunami, siklon dan banjir, berjumlah rata-rata US$ 250 miliar sampai 
US$ 300 Millar setiap tahunnya2.  Indonesia telah mengalami 141 ben cana yang tercatat antara 
tahun 2005 sampai 2014, dengan perkiraan beban keuangan sekitar USD 11 miliar. 

Ada beberapa pengakuan yang muncul bahwa pendekatan alternatif dan pendekatan pembaharuan 
sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang kompleks dan berke mbang. Untuk Mencapai 
hasil-hasil  kemanusiaan yang lebih baik, membut uhkan usaha kolaborasi antara aktor-aktor yang 
berbeda dan aktor-aktor baru untuk berkontribusi memberikan pemikiran dan solu si yang berbeda 
untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks. 

Dalam konteks lokal, masyarakat sipil Indonesia sedang mengembangkan berbagai solusi inovatif 
untuk beberapa masalah yang mereka hadapi. Melalui teknologi, berbagi ide dan pengalaman telah 
membuat kolaborasi menjadi mungkin pada  suatu tingkat yang belum p ernah dilihat sebelumnya. 
Tetapi sangat sering innovator-inovator ini harus berjuang keras untuk mendapatkan pengaku an 
dan dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan inovasi mereka di kemudian hari. Oleh karena 
itu, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, bersama dengan mitra mitranya berusaha untuk 
menemukan dan mendukung pendekatan-pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
kemanusiaan dan pembangunan, dan berusah a memastikan bahwa masyarakat  lokal dan yang 
terkena dampak yang akan memimpin proses. 
 

2. Tujuan 
Tantangan ini berusah a untuk mengidentifikasi dan mendukung innovator-inovator lokal di 
Indonesia. Ide/gagasan harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat dengan koneksi 
langsung ke masyarakat itu sendir i untuk memastikan bahwa ide/gagasan sesuai dengan konteks 
dan kemungkinan besar dapat direalisasikan. Tantangan ini akan memprioritaskan inovasi-inovasi 
yang sudah dilaksanakan/dicetuskan dalam b erbagai bentuk. Inovasi-inovasi yang terpilih  akan 
memiliki akses kolaborasi dan jejaring kerja, dana hibah dan berbagai peluang lain untuk organisasi-
organisasi lokal dalam rangka merealisasikan inisiatif/gagasan tersebut dan bekerja dengan mitra-
mitra baru.  

 

3. Tema dan Subtema 

Fokus dari tantangan inovasi ini adalah ketahanan banjir. Dalam konteks ini, kami bertujuan untuk 
mengidentifikasi cara-cara dan pendekatan yang inovatif untuk membangun ketahanan masyarakat. 
Pengajuan ide/gagasan harus berkenaan dengan satu atau lebih dari sub-tema berikut:  

 

                                                 
1 Zurich global flood resilience program 
2 UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) and Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) ‐ "The Human Cost of Weather 
Related Disasters" (2015) 
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a. Melindungi sumber mata pencaharian : banjir sering menyebabkan gangguan serius 

dan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Bagi petani petani skala  kecil, ini berarti 
lahan-lahan mereka akan terenda m banjir da n rusak da n hilangnya hasil perta nian 
mereka. Untuk pengelola toko, ini b erarti penutupan usaha selama berminggu-minggu 
sampai banjir surut dan perekonomian lokal dapat bergerak kembali. Apa yang dapat 
dilakukan untuk mengurangi dampak banjir  dikaitkan dengan mata pencahar ian 
masyarakat? Bagaimana kita dapat mencegah gangguan ekonomi dalam kehidupan  
masyarakat secara lebih baik?  

 
b. Lingkungan dan ekosistem: Kalau terjaga dan terkelola dengan baik, alam dapat  

melindungi orang dari banjir. ling kungan daerah aliran sungai (DAS) yang terkelola   
dengan baik dapat me nahan laju curah hujan, sementara daerah/hut an yang gundul  
tanpa ada tanaman po hon di daerah hulu memungkinkan air hujan dibawa samp ai ke 
wilayah hilir dengan pergerakan yang sangat cepat. Demikian pula, terumbu karang dan 
hutan bakau(mangrove) yang terawat dapat memberikan perlindungan dari tsunami dan 
gelombang badai dan banjir yang datang secara bersa maan. Selain perlindun gan, 
lingkungan yang dikelola dengan baik juga dapat memberikan manfaat ekonomi melalui 
pariwisata, persediaan makanan dan air bersih. Bagaimana kita dapat menjaga  
lingkungan alam kita dengan sebuah cara agar dapat meningkatkan ketahanan terhadap 
banjir? 
 

c. Air dan sanitasi: banjir sering mencemari persediaan a ir, menghancurkan fasilit as 
sanitasi dan menciptakan peluang penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor. 
Bagaimana kita memastikan akses untuk air be rsih, sanitasi dan kesehatan sebelum, 
saat dan setelah banjir bisa lebih baik?   
 
 

d. Informasi & Aksi: Bagaimana kit a bisa memastikan orang-orang memiliki a kses ke 
informasi-informasi yang relevan tentang banjir, baik se belum, saat dan setelah  
peristiwa banjir? Misalnya: sistem peringatan dini & aksi dini, alat-ala t pengetahuan & 
pembelajaran, pendidikan/pembelajaran masyarakat, mobilisasi masyarakat/  
sukarelawan. Bagaimana kita dapat memberdayakan orang untuk bertindak 
berdasarkan informasi yang diberikan tentang banjir secar a lebih baik? Apakah ad a 
cara-cara yang inovatif tentang bagaimana sekelompok masyarakat/orang membangun 
ketahanan terhadap banjir dimana orang lain jug a harus mengetahui dan 
memahaminya? Bagaimana kita berbagi d an/atau memastikan a kses terhadap 
informasi ini bisa lebih sistematis? 

 
 

4. Kriteria 

Proposal akan dipilih berdasarkan kriteria berikut. 

‐ Novelty (kebaruan): Apakah inovasi tersebut bersifat baru? Atau apakah inovasi tersebut  

mengembangkan solusi/pendekatan yang telah ada dengan cara-cara yang baru dan unik? 
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‐ Relevance (Relevansi): Apakah inovasi tersebut dapat menjawab seb uah permasalahan 

yang spesifik dengan mempertimbangkan konteks lokal? 
 

‐ Inclusiveness(Inklusif): Apakah inovasi tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat 
yang rentan terhadap b anjir?-khususnya wanita, anak-anak dan orang-orang yang hidup 
dengan keterbatasan fisik/cacat. 

‐ Viability (Kelangsungan): Apakah inovasi yang ditawarkan dapat menunjukkan kelayakan 
dan keberlanjutan? Apakah sudah di buat dalam bentuk prototype? 

‐ Partnerships (Kemitraan): Apakah ada sedikitnya 2 oran g dan/atau organisasi dengan 
keahlian pelengkap yang mengirimkan proposal? 

‐ Cost effectiveness (Efektivitas biaya):  Seberapa efektifkah inovasi tersebut bila dilihat 
dari segi biaya dan apakah inovasi tersebut dapat terukur? 

 

 

5. Penilaian 

Panel juri independen akan mengevaluasi proposal-proposal tantangan inovasi dan akan memilih 
para pemenang. Keputusan panel bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat, dan permintaan 
untuk peninjauan kembali(review) tidak akan di layani. 

 

6. Hadiah 

Para pemenang akan menerima kombinasi dari pendanaan dan imbalan non-finansial. 

a) Publisitas 
‐ Ide/gagasan terbaik akan di pamerkan di konferensi inovasi 

b) Kemitraan 
‐ Di berikan koneksi ke lembaga pemerintah, non-pemerintah, lembaga-lembaga sektor 

swasta. 
c) Pendanaan 

‐ Pendanaan akan diberikan untuk masing-masing tema: 
i. Pemenang pertama  : 3.500 Swiss Franc (CHF) 
ii. Pemenang kedua  : 2.500 Swiss Franc (CHF) 

‐  Untuk “ide/gagasan paling kreatif” akan mendapatkan 5.000 Swiss Franc (CHF) 
Kegiatan-kegiatan/aspek yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan 
pendanaan tersebut dalam bentuk ‘mini-grant’ adalah sebagai berikut: 

‐ Keahlian teknis 
‐ Biaya personel 
‐ Pelatihan/workshop 
‐ Material  
‐ Aspek-aspek lain yang di anggap penting dan di butuhkan didasarkan pada desain 

inovasi seperti kegiatan(event), advokasi dan komunikasi 
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7. Persyaratan 

 

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

 

8. Bagaimana cara pendaftaran 

Peserta harus  melengkapi aplikasi sederhana (baik dalam bentuk catatan konsep atau audio visual) 
dan mengirimkannya s ecara online sebelum tenggat waktu. Bantuan tentang bagaimana cara  
pengiriman aplikasi akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. 

Proposal dapat di kir im dalam berbagai format (tertulis, video, dan lain-lain), teta pi harus da pat 
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?  

 

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

 
9. Batas waktu pendaftaran 

Pemasukan proposal tantangan inovasi akan dibuka dari tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan 31
 Desember 2016.  

Para pemenang akan diundang ke sebuah  marketplace dan kegiatan pameran hasil ka rya 
(showcase) untuk mempresentasikan inovasi-inovasi mereka dan  mengeksplorasi pote nsi 
kemitraan dengan organisasi-org anisasi yang berbeda. Kegiatan konferensi inovasi akan 
berlangsung pada awal Februari 2017.  

 

10. Kontak person 

Jika anda memiliki pertanyaan dan membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan kirimkan email ke 
innovationchallengeindonesia@gmail.com    


