
Kesadaran Keamanan



Kesadaran Keamanan

lKesadaran dan analisis adalah pondasi untuk merespon secara 
efektif

lBagaimana kita membangun kesadaran?



Keamanan secara Holistis

lKeamanan Umum

lStress dan TraumalKeamanan Digital



keamanan umum

l- Analisis konteks
l- Analisa Ancaman dan Risiko
l- Mitigasi
l- Strategi keamanan
- SOP

l- Laporan insiden
l- Rencana aktivitas



Analisa konteks
Eksternal
(sejarah, geografi, politik, isu-isu sosial, isu gender dll)
Dinamika Konflik
Kegiatan Kriminal
Aktor
Insiden-insiden sebelumnya

Internal
 Misi, visi dan nilai
 Mandat, reputasi, profile
 Kapasitas organisasi/orang/komunitas



Contoh alat-alat analisa konteks

lAnalisis situasi, PEST(LL) - perkembangan Politik, Ekonomi, 
Sosial, Teknologi (Legal, Lingkungan)
lMasih ditambah dengan perkembangan Internasional, 
Nasional dan Regional)
lPohon masalah
lPemetaan aktor
lPemetaan informasi dan insiden
lGunung es
lAnalisa SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunity,Threats)
lDll.



Sumber informasi

lInternet (Google, alert, website LSM dll.)
lJaringan sendiri, keluarga, teman dan kawan
lPertemuan otoritas, ahli, diplomat, akademik dll.
lKoran dan majalah
lLaporan LSM-LSM
ldll.



Ancaman

Ancaman adalah: Sesuatu yang bahaya untuk orang 
(individu atau kelompok), organisasi anda atau barang 
milik anda.

Ancaman bisa muncul dari:
Alam, kesehatan, teknis, manusia sendiri, situasi politik, 
jender, transportasi, ...

Ancaman bisa terjadi secara langsung atau tidak 
langsung



Risiko = Ancaman x Kelemahan

Risiko = Dampak x Kemungkinan

Risiko
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Analisa Risiko



Perbedaan ancaman dan risiko

lKelemahan         Kekuatan       lAncaman             Risiko       



- Hubungan sosial, diterima oleh 
pihak lain

- Proteksi

- Memberi 'ancaman' kembali, 
mempertontonkan konsekwensi

Strategi Pengurangan Risiko



Latihan mitigasi 

Latihan mitigasi 



Mengelola Informasi

lLisan
lTertulis
lTertulis dalam 
peralatan 

lYang tetap
lYang bergerak 



Risiko terkait jender

lbeban ganda (risiko stres, kelelahan)
lkekerasan seksual
lKesulitan atau tidak diterima dalam keluarga/komunitas
lSerangan terhadap kehidupan
lKriminalisasi
lKekerasan psikologis
lPelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, berserikat, dan 
berkumpul perempuan
lTidak mengakui pelanggaran dan impunitas
lMenyalakan korban
ldll.



Jaringan Perlindungan

lJaringan perlindungan terdiri dari individu dan organisasi 
yang menjaga kontak reguler antara mereka untuk berbagi 
informasi, mengambil keputusan dan bertindak atas hal-hal 
perlindungan yang menarik bagi anggotanya.



SOP (Standard Operational Procedure)

Aturan dan prosedur untuk lokasi/situasi khusus 

Seperti terkait dengan:
Bahasa dan Komunikasi
Transportasi
Keamanan Situs
Kesehatan dan Kesejahteraan Staf
Keamanan keuangan
Manajemen Informasi
Laporan Insiden Keamanan (metode melapor dan simpan)



Pelaporan insiden + analisis

Apa itu insiden?
prosedur pelaporan
berbagi informasi dengan siapa?

Laporan insiden waktu insiden terjadi (lewat telpon/sms)
(Siapa, Apa, Dimana, Kapan. Apa yang sudah dilakukan dan apa masih 

perlu dilakukan, perlu bantuan apa?)
Laporan insiden kronologis dan perincian(tertulis)
Hampir insiden perlu perhatian yang sama

(Harus selalu menghasilkan laporan seperti insiden)
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