




PANDUAN PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN

SIMULASI PENYAKIT HEWAN
DARURAT



Disusun oleh:

Subdirektorat Perlindungan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan, 
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

- drh. Tjahjani Widiastuti
- drh. Yurike Elisadewi Ratnasari, MSi
- drh. Makmun, M.Sc
- drh. Vitasari Safitri, MSi
- drh. Sri Titisan Pancasari
- drh. Indri Permatasari
- drh. Teguh Wachidatun Nugraheni
- drh. Raden Enen Rina Rosadi Manggung
- drh. Mario Lintang Pratama, M.Sc
- drh. Nurhamidah

Australia Indonesia Partnership for Emerging Infectious Diseases
- Dr. John Weaver
- Dr. Valeska
- drh. Joko Daryono
- Rani Elsanti Ambyo (penyelaras bahasa)



PANDUAN PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN

SIMULASI PENYAKIT HEWAN
DARURAT

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Australia Indonesia Partnership for
Emerging Infectious Diseases

J A K A R TA
2 0 1 5



PANDUAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN SIMULASI 
PENYAKIT HEWAN DARURAT
viii + 54 halaman, 176 x 250 mm

Edisi Pertama, 2015

Buku ini diterbitkan berdasarkan kerja sama 
antara Subdirektorat Perlindungan Hewan, 
Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian 
Pertanian Republik Indonesia dengan Australia 
Indonesia Partnership for Emerging Infectious 
Diseases (AIP-EID).

Foto-foto pada sampul dan dalam buku milik 
Kementerian Pertanian dan AIP-EID.

Desain dan tata letak: M. Roniyadi



Daftar isi

vii   |  Kata pengantar
1  |  Ikhtisar
3  |  Merencanakan dan merancang kegiatan simulasi
3  |  Tahap dan langkah-langkah perencanaan kegiatan

5  |  1. Mengidentifikasi kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan simulasi

6  |  2. Membentuk tim pengelola dan pelaksana kegiatan simulasi

7  |  3. Menentukan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kegiatan simulasi
7  |  3.1. Tujuan
8  |  3.2. Sasaran
9  |  3.3. Ruang lingkup

10  |  4. Menyusun rencana simulasi
10  |  4.1. Desain simulasi
11  |  4.2. Kegiatan simulasi berbasis diskusi (desk top simulation)
13  |  4.3. Kegiatan simulasi fungsional
14  |  4.4.  Kegiatan simulasi lapangan

16  |  5. Menyiapkan skenario kegiatan simulasi
16  |  5.1. Situasi dalam kegiatan simulasi
17  |  5.2. Masukan
18  |  5.3. Jadwal pelaksanaan simulasi

19  |  6. Logistik kegiatan simulasi
20  |  6.1. Kegiatan simulasi diskusi
20  |  6.2. Kegiatan simulasi fungsional
20  |  6.3. Kegiatan simulasi lapangan

22  |  7. Mengelola kegiatan simulasi
22  |  7.1. Prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan simulasi
23  |  7.2. Tim pengelola kegiatan simulasi
24  |  7.3. Pemimpin kegiatan simulasi
24  |  7.4. Tim penulis



24  |  7.5. Tim logistik
25  |  7.6. Tim pengendali kegiatan simulasi
26  |  7.7. Tim evaluasi
26  |  7.8. Fungsi lain, jika diperlukan

27  |  8. Pelatihan peserta

28  |  9. Mempersiapkan dan melaksanakan komunikasi kegiatan
29  |  9.1. Komunikasi simulasi
29  |  9.2. Komunikasi untuk kejadian yang disimulasikan

30  |  10. Menjalankan kegiatan simulasi
30  |  10.1. Pengelolaan waktu
31  |  10.2. Aktivitas pra-kegiatan simulasi
32  |  10.3. Permulaan kegiatan simulasi
32  |  10.4. Pengelolaan kegiatan simulasi
34  |  10.5. Mengakhiri kegiatan simulasi

35  |  11. Sesi debriefing  kegiatan simulasi
35  |  11.1. Prinsip-prinsip sesi debriefing akhir kegiatan
37  |  11.2. Sesi tanya jawab dan penyimpulan langsung
37  |  11.3. Sesi tanya jawab dan penyimpulan resmi

39  |  12. Evaluasi kegiatan simulasi
39  |  12.1. Evaluasi kegiatan simulasi
40  |  12.2. Laporan kegiatan simulasi
42  |  12.3. Tindak lanjut kegiatan simulasi

43  |  Lampiran 1: Contoh daftar periksa pelaksanaan simulasi

45  |  Lampiran 2: Rencana simulasi

47  |  Lampiran 3: Jadwal induk pelaksanaan simulasi

48  |  Lampiran 4: Evaluasi simulasi

52  |  Lampiran 5: Formulir laporan evaluator 

54  |  Lampiran 6: Laporan kegiatan simulasi



Panduan Perencanaan dan Pelaksanaan Simulasi Penyakit Hewan Darurat          vii

Kata pengantar
Kewaspadaan dan kesiagaan terhadap masuknya penyakit hewan 
menular lintas-batas atau pun penyakit hewan menular yang baru 
muncul/muncul kembali (emerging/re-emerging) merupakan salah 
satu tugas utama pelayanan veteriner di Indonesia. Di tingkat pusat, 
hal ini merupakan tugas Kementerian Pertanian (melalui Direktur 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Badan Karantina 
Pertanian) sementara di tingkat daerah hal ini dilaksanakan melalui 
dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. 
Tidak dapat dimungkiri bahwa apabila suatu penyakit menular 
telah memasuki suatu wilayah, sumber daya yang diperlukan dalam 
penanggulangan dan pemberantasannya akan sangat besar. Dengan 
demikian, pencegahan masuknya penyakit menular tersebut sangatlah 
penting.

Direktorat Kesehatan Hewan di bawah Direktorat Jenderal Peternakan 
dan Kesehatan Hewan telah menyusun Pedoman Kesiagaan 
Darurat Kesehatan Hewan dan Pedoman Kesiagaan Darurat 
Veteriner Indonesia (KIATVETINDO) untuk beberapa penyakit 
eksotik berbahaya seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Bovine 
Spongioform Enchepalitis (BSE), Rift Valley Fever, dan Nipah untuk 
memandu pelayanan veteriner dalam menghadapi wabah penyakit 
hewan darurat berbahaya. Secara rutin Ditkeswan juga melaksanakan 



viii         Panduan Perencanaan dan Pelaksanaan Simulasi Penyakit Hewan Darurat 

kegiatan simulasi kesiagaan darurat veteriner, khususnya KIATVETINDO PMK, untuk 
meningkatkan kesadaran pelayanan veteriner dan pihak terkait terhadap ancaman 
wabah penyakit PMK. Kegiatan simulasi ini juga bertujuan meningkatkan koordinasi 
lintas-sektoral secara vertikal maupun horizontal, meskipun menghadapi tantangan 
yang cukup besar terutama dalam sistem pemerintahan terdesentralisasi sekarang ini.

Panduan Perencanaan dan Pelaksanaan Simulasi Penyakit Hewan Darurat ini ditujukan 
untuk para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan simulasi agar kegiatan 
simulasi yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu layanan 
veteriner yang selalu siap dan waspada menghadapi kemungkinan munculnya wabah 
penyakit darurat di Indonesia, mengingat lalu-lintas manusia serta perdagangan hewan 
dan produk hewan yang sangat tinggi saat ini. 

Terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun panduan perencanaan dan 
pelaksanaan simulasi ini, dan kepada pemerintah Australia melalui Program Australia 
Indonesia Partnership for Emerging Infectious Diseases (AIP-EID) yang telah 
mendukung serta memfasilitasi penyusunan buku panduan ini. Semoga upaya yang 
telah dilaksanakan dapat mendukung upaya kita meningkatkan pelayanan kesehatan 
hewan di Indonesia.

Semoga bermanfaat.

Jakarta,  November 2015

Direktur Kesehatan Hewan

drh. I Ketut Diarmita, MP
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Ikhtisar
Salah satu hal yang sangat penting dalam kesiagaan terhadap 
masuknya wabah penyakit hewan darurat (penyakit hewan lintas-
batas) dan penyakit hewan menular yang baru muncul atau muncul 
kembali (emerging/re-emerging) adalah memastikan dilakukannya 
respons yang tepat, efektif, dan efisien. Dengan persiapan yang cukup, 
tindakan penanggulangan dapat diimplementasikan dengan optimal 
sehingga penyakit tersebut dapat dikendalikan atau diberantas 
dan dampak penyakit dapat diminimalkan. Direktorat Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan menyadari pentingnya kesiagaan 
darurat penyakit hewan dan telah memperkuat sistem deteksi dini dan 
respons terhadap kemungkinan masuknya wabah penyakit darurat. 

Simulasi kesiagaan darurat penyakit hewan merupakan salah satu 
metode yang efektif dalam meningkatkan kesadaran seluruh pemangku 
kepentingan mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap masuknya 
penyakit hewan darurat, mengembangkan dan menguji sistem 
manajemen darurat, serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan 
pelayanan kesehatan hewan. Kegiatan simulasi juga berguna untuk 
mengevaluasi efektivitas koordinasi dan komunikasi antarinstitusi 
(vertikal dan horizontal) dalam sistem otonomi daerah di Indonesia.

Panduan perencanaan dan pelaksanaan simulasi penyakit hewan 
darurat ini terbagi dalam 12 bab yang dibagi dalam tahap persiapan, 
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pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan (bab 1 sampai dengan 9) menjabarkan 
tentang identifikasi kebutuhan simulasi, pembentukan tim pelaksana, dan pembagian 
tugas; menerangkan tentang bagaimana format simulasi ditentukan, bagaimana 
skenario disusun, dan kegiatan komunikasi dipersiapkan. Bab 10 berisi tentang 
pelaksanaan simulasi yang menjelaskan aktivitas pra-kegiatan simulasi, pengelolaan 
kegiatan simulasi itu sendiri, dan akhir simulasi. Sementara itu, bab 11 dan 12 
merupakan bagian evaluasi pelaksanaan simulasi dan penyusunan laporan simulasi. 
Di bagian akhir pedoman ini dilampirkan contoh formulir 'daftar periksa' / checklist 
persiapan simulasi secara keseluruhan, format kerangka acuan simulasi, jadwal 
pelaksanaan simulasi, format evaluasi, dan laporan evaluator.

Diharapkan buku panduan pelaksanaan simulasi ini dapat menjadi pedoman dalam 
melaksanaan kegiatan simulasi kesiagaan darurat penyakit hewan menular eksotik 
maupun penyakit hewan menular yang baru muncul atau muncul kembali (emerging/
re-emerging) di Indonesia, sehingga kapasitas pelayanan veteriner Indonesia tetap 
dapat secara efektif mencegah masuknya penyakit hewan darurat lintas-batas maupun 
penyakit hewan hewan menular lainnya.
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Merencanakan dan merancang kegiatan simulasi 

Panduan ini mendeskripsikan serangkaian langkah 
yang harus diambil ketika merancang dan 
melaksanakan kegiatan simulasi penyakit darurat. 

Tahap dan langkah-langkah perencanaan kegiatan

Langkah-langkah berikut ini diperlukan ketika menyusun dan melaksanakan 
kegiatan simulasi penyakit hewan darurat. Rangkaian langkah ini dapat juga 
disebut sebagai empat tahap perencanaan dan pelaksanaan simulasi.

Tahap Langkah

KONSEP 1. Mengidentifikasi kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan simulasi 
(hasil apa yang ingin dicapai dari kegiatan simulasi)

PERENCANAAN 2. Membentuk tim pengelola dan pelaksana kegiatan simulasi

3. Menentukan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kegiatan simulasi

4. Menyusun rencana kegiatan simulasi

5. Menyiapkan skenario kegiatan simulasi

6. Mengidentifikasi serta menyediakan kebutuhan logistik, sarana- 
prasarana, dan perlengkapan yang diperlukan

7.  Mengidentifikasi, mengarahkan, dan melatih tim pengendali 
kegiatan simulasi serta fasilitator

8. Memberikan pengarahan dan pelatihan awal kepada peserta

9. Mempersiapkan dan melakukan komunikasi kegiatan simulasi

PELAKSANAAN 10. Melaksanakan kegiatan simulasi

EVALUASI 11. Mengevaluasi kegiatan simulasi dan mengadakan sesi diskusi 
setelah kegiatan simulasi

12. Menyusun laporan kegiatan dan hasil simulasi, termasuk 
rekomendasi tindakan perbaikan yang diperlukan
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Mengidentifikasi kebutuhan untuk 
melaksanakan kegiatan simulasi

MENGAPA
KITA HARUS MELAKSANAKAN 

KEGIATAN SIMULASI?

Kita perlu menjawab pertanyaan 
mengenai apa yang kita butuhkan 
dari suatu kegiatan simulasi. 

Mengapa kegiatan simulasi tersebut perlu 
dilaksanakan, dan apa manfaatnya?

Guna meningkatkan kemampuan staf, akan lebih baik jika kita 
melakukan pelatihan terlebih dulu. Pelatihan ini dapat dilakukan 
bersamaan dengan kegiatan simulasi tersebut, atau sebelumnya. (Baca 
juga Langkah 8 pada halaman 27.)

Hal-hal yang harus dipertimbangkan:
• Hasil evaluasi kegiatan simulasi yang dilakukan sebelumnya 
• Hasil pengamatan dan pembelajaran dalam pelaksanaan kerja 

sehari-hari
• Perubahan dalam hal kebijakan dan rencana respons 
• Perlengkapan, prosedur, atau praktik-praktik baru 
• Kemampuan staf. 
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Membentuk tim pengelola dan 
pelaksana kegiatan simulasi

BAGAIMANA
KITA HARUS 
MELAKSANAKAN KEGIATAN

Untuk merancang dan melaksanakan kegiatan, perlu dibentuk 
suatu tim pengelola kegiatan simulasi dengan seorang manajer. 

Ruang lingkup dan kompleksitas kegiatan simulasi akan 
menentukan jumlah orang yang diperlukan untuk merencanakan dan 
melaksanakan kegiatan. Tim pengelola kegiatan simulasi harus terdiri 
atas para ahli baik di bidang teknis maupun manajerial. 

Tim pengelola kegiatan simulasi harus: 
• Membuat sasaran dan tujuan kegiatan simulasi 
• Menentukan ruang lingkup kegiatan simulasi (skala dan jenis kegiatan) 
• Melakukan pertemuan perencanaan dan perkembangan kegiatan 
• Menyiapkan skenario dan berbagai dokumen yang diperlukan 
• Menunjuk ‘tim pengendali kegiatan simulasi’ beserta staf pendukung 

lainnya 
• Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan 
• Memfasilitasi diskusi setelah kegiatan simulasi 
• Mengevaluasi kegiatan simulasi
• Menyiapkan laporan kegiatan simulasi dengan mempertimbangkan 

sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. 
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Menentukan tujuan, sasaran, dan 
ruang lingkup kegiatan simulasi 

APA
YANG HARUS DILAKUKAN 

SELANJUTNYA?

3.1. Tujuan                                                                          

Pernyataan tujuan kegiatan dapat bersifat umum atau spesifik, sesuai 
dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan simulasi. Dengan tujuan 

yang jelas, ruang lingkup (jenis, ukuran, serta kompleksitas) dan 
sasaran kegiatan akan dapat ditentukan dengan jelas pula. 

Komponen-komponen inti dari suatu pernyataan tujuan kegiatan 
simulasi dapat dipandang sebagai “maksud” dan “konteks” dari 
kegiatan simulasi tersebut. Contohnya:
• Menguji respons terhadap wabah penyakit mulut dan kuku... 

(Maksud) 
• ...sesuai dengan Kiatvetindo dan rencana respons kesehatan hewan 

lain yang relevan. (Konteks)
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KEMUDIAN...

3.2. Sasaran                                                                          

Sasaran kegiatan simulasi adalah pernyataan spesifik yang menjabarkan apa 
yang ingin dicapai. Suatu kegiatan simulasi bisa saja memiliki beberapa sasaran.

Sasaran kegiatan simulasi harus: 
• Jelas dan singkat 
• Sederhana dan mencakup serangkaian kegiatan tertentu yang akan dilakukan 
• Dijelaskan di awal fase penyusunan konsep.

Dalam menjabarkan sasaran kegiatan, kita dapat menggunakan model “SMART”, 
akronim dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Task-related. 

▶ Specific (spesifik) – yang berarti sasaran harus dijabarkan secara spesifik, 
sehingga jelas dan tidak ambigu atau menimbulkan keragu-raguan. 

▶ Measurable (terukur) – ini berarti harus ada serangkaian kriteria yang dapat 
digunakan untuk mengukur kegiatan beserta perkembangannya. 

▶ Achievable (dapat tercapai) – ini menunjukkan pentingnya sasaran yang 
realistis dan dapat dicapai.

▶ Relevan (relevan) – artinya, sasaran harus relevan dengan tujuan kegiatan 
simulasi dan kebutuhan para peserta.

▶ Task-related (terkait tugas) – ini berarti sasaran harus ditetapkan dengan 
mengacu kepada kegiatan yang perlu dilakukan oleh peserta kegiatan simulasi. 

Contoh: Untuk menilai ketepatan waktu pengumpulan sampel dan pengujian 
diagnostik laboratorium dalam dugaan wabah PMK.



Panduan Perencanaan dan Pelaksanaan Simulasi Penyakit Hewan Darurat          9

KEGIATAN SIMULASI 
MACAM APA?

3.3. Ruang lingkup                                                                          

Ruang lingkup kegiatan simulasi mendeskripsikan patokan atau batas pelaksanaan 
kegiatan. Pendefinisian ruang lingkup kegiatan simulasi dapat mengidentifikasi 

hal-hal yang perlu ditambahkan atau dihilangkan.

Permasalahan yang sering terjadi adalah “perembetan ruang lingkup”, ketika 
tekanan pribadi dan kelembagaan memperluas tujuan dan sasaran kegiatan 
simulasi. “Perembetan ruang lingkup” seperti ini perlu dihindari karena cenderung 
memperumit pelaksanaan kegiatan simulasi, dan menyulitkan kegiatan tersebut 
mencapai tujuan serta sasaran awalnya. “Perembetan ruang lingkup” juga 
mengaburkan fokus kegiatan simulasi sehingga menghasilkan kajian kegiatan yang 
bersifat dangkal dan tidak kritis. 

Ruang lingkup kegiatan simulasi harus memenuhi hal-hal berikut ini:

▶ Terfokus tapi sekaligus cukup luas agar kegiatan dapat mencapai sasaran yang 
ditetapkan

▶ Mempertimbangkan ketersediaan serta komitmen dari staf dan lembaga kunci 
yang ikut-serta

▶ Sesuai dengan kemampuan peserta (sasaran kegiatan adalah untuk menguji, 
bukan mengintimidasi)

▶ Mempertimbangkan tahap dan tingkatan kegiatan (petugas lapangan, pusat 
pengendalian insiden setempat, pusat pengendalian kabupaten/daerah atau 
nasional)

▶ Dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia.

Catatan: Kegiatan simulasi perlu menjawab tujuan serta sasaran yang 
sudah ditetapkan. Untuk menjawab berbagai tujuan dan sasaran, 
mungkin dibutuhkan serangkaian simulasi beserta aktivitas-
aktivitas terfokus yang relevan, dan bukan suatu kegiatan simulasi 
yang rumit dan berskala besar, yang berupaya mencapai segala hal. 
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Menyusun rencana simulasi

BAGAIMANA
KITA MERENCANAKAN 
SIMULASI?

4.1. Desain simulasi                                                                          

Pendefinisian tujuan dan sasaran kegiatan 
simulasi akan menentukan jenis kegiatan 

simulasi apa yang paling tepat (untuk 
mencapai tujuan dan sasaran tersebut). 

Kegiatan simulasi dapat berupa kegiatan 
sederhana atau rumit, mulai dari tim kecil yang 
berlatih mempraktikkan kegiatan sederhana, 
sampai beberapa organisasi yang bersama-
sama melakukan simulasi respons darurat 
berskala besar. 

Ada tiga jenis utama kegiatan: 
1. Diskusi
2. Fungsional
3. Lapangan.

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika menentukan jenis 
kegiatan adalah: 
• Keterampilan atau pengalaman tim pengelola kegiatan simulasi
• Kebutuhan pelatihan 
• Komitmen dari staf kunci 
• Tempat
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• Kesanggupan peserta untuk hadir 
• Waktu persiapan (waktu antara dimulainya perencanaan sampai pelaksanaan)
• Ketersediaan waktu untuk melaksanakan kegiatan simulasi 
• Ketersediaan sumber daya 
• Anggaran.

Pada saat menentukan jenis kegiatan simulasi, para perancang kegiatan harus 
mempertimbangkan tingkat kemampuan yang ada. Bisa jadi, pertama-tama 
dilaksanakan serangkaian kegiatan kecil untuk membangun kemampuan staf 
– mulai dari kegiatan sederhana berjenis diskusi, lalu secara bertahap diperkuat 
dengan kegiatan-kegiatan lapangan dan operasional yang lebih rumit. 

Catatan: Simulasi tidak harus berupa satu jenis kegiatan saja, tetapi dapat 
berupa gabungan dari beberapa jenis simulasi yang berbeda. 

4.2. Kegiatan simulasi berbasis diskusi
        (desk top simulation)                                                                          

Simulasi berbasis diskusi ini dilakukan dengan membahas suatu skenario.

Peserta simulasi mengeksplorasi suatu permasalahan secara mendalam dan 
memberikan respons terhadap berbagai situasi. Kegiatan simulasi berbasis diskusi 
seperti ini berguna dalam membangun kesepakatan mengenai pendekatan-
pendekatan yang akan diambil terhadap kejadian tertentu, menilai efektivitas 
rencana, menjalin hubungan, dan mengeksplorasi ide atau pendekatan baru dalam 
mengelola keadaan darurat. Dalam simulasi berbasis diskusi, sering dilakukan 
curah pendapat di antara staf yang bekerja di tingkat strategis dalam rangka 
mencari solusi untuk suatu permasalahan. 

Simulasi berbasis diskusi lebih efisien; dasar dari kegiatan ini adalah “pemecahan 
masalah”. Simulasi berjenis diskusi cenderung mengalir secara bebas, informal, 
dan eksploratif dibandingkan jenis simulasi lainnya. Kegiatan ini dapat 
dilaksanakan di luar lingkungan kerja, dan yang diperlukan hanya ruangan dan 
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papan tulis. Selain itu, kegiatan ini dapat dilaksanakan sebagai kegiatan yang 
independen atau sebagai permulaan dari kegiatan operasional atau lapangan. 

Kegiatan diskusi dapat menggunakan berbagai macam bentuk termasuk seminar 
dan loka karya. 

→ Seminar adalah diskusi informal yang tidak dibatasi oleh penggambaran 
situasi dalam waktu nyata (real time); kegiatan semacam ini perlu dipimpin oleh 
seorang pembawa acara/moderator. Pada umumnya metode ini ditujukan untuk 
memberikan orientasi kepada peserta dan menyampaikan gambaran umum 
mengenai peraturan, strategi, kebijakan, rencana, prosedur, protokol, sumber daya 
respons, dan/atau konsep dan ide. Dalam seminar biasanya dilakukan pembahasan 
mengenai rencana/prosedur dengan menggunakan suatu skenario, kemudian 
dilanjutkan dengan diskusi mengenai ciri-ciri utama dari rencana atau prosedur 
yang tengah ditelaah. 

Manfaat dari seminar antara lain: 
• Memberi orientasi bagi personel baru 
• Melatih atau menilai kemampuan personel 
• Menelaah elemen kunci dari suatu rencana 
• Membahas suatu rencana.
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→ Lokakarya berbeda dari kegiatan simulasi diskusi lainnya, karena lebih 
difokuskan untuk menyusun atau merancang suatu kebijakan atau rencana. 
Lokakarya dapat diterapkan sebagai bagian dari serangkaian kegiatan untuk 
memberikan solusi atas permasalahan dalam kegiatan simulasi dan/atau kegiatan 
operasional.

Suatu lokakarya dapat pula dimanfaatkan untuk menyusun/mengkaji prosedur 
operasional standar atau protap (SOP). Agar efektif, lokakarya perlu difokuskan pada 
suatu permasalahan spesifik dengan sasaran yang telah ditentukan secara jelas.

4.3. Kegiatan simulasi fungsional                                                                          

Kegiatan simulasi fungsional biasanya dilakukan di lingkungan operasional dan 
mengharuskan peserta melaksanakan tupoksi mereka.

Metode ini dirancang untuk menguji atau mempraktikkan fungsi tertentu, misalnya 
mengelola suatu insiden atau melaksanakan kegiatan dari pusat operasional 
darurat. Kegiatan simulasi fungsional biasanya dilaksanakan dalam ‘waktu nyata’. 
Berbagai kerja dan fungsi dijalankan seolah-olah suatu insiden memang sedang 
sungguh-sungguh terjadi. 

Informasi skenario diberikan kepada peserta sebagaimana mereka akan 
menerimanya dalam kejadian nyata. ‘Tim Pengendali Simulasi’ memberikan 
pengarahan kepada peserta dan mengelola bagaimana informasi skenario 
dialirkan. Tempo simulasi dapat ditingkatkan atau diturunkan dengan mengatur 
aliran informasi.

Ada bermacam ukuran dan cakupan kegiatan simulasi fungsional. Simulasi seperti 
ini bisa menjadi besar dan rumit, membutuhkan banyak persiapan dan pengelolaan 
serta sumber daya yang tidak sedikit. Kerumitan tersebut terletak dalam 
pengembangan masalah yang realistis, penyusunan skenario, dan pengelolaan 
kegiatan itu sendiri. Berbagai kemungkinan respons perlu direncanakan beserta 
pilihan tindakan untuk situasi yang tidak terduga. Kegiatan simulasi fungsional 
dapat menuntut tugas administratif yang signifikan, baik untuk persiapan maupun 
pelaksanaannya. Persiapan metode ini cukup mahal tetapi skenario yang dibuat 
dapat digunakan secara berulang-ulang dengan peserta yang berbeda sehingga 
mendorong standardisasi dan konsistensi.
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Pada umumnya kegiatan simulasi fungsional disusun untuk memberikan penekanan 
pada pengelolaan kegiatan, pengendalian, dan koordinasi—dan memang dalam 
hal itulah kegiatan simulasi semacam ini paling bermanfaat. 

Manfaat kegiatan simulasi fungsional antara lain:

• Untuk melatih, menyusun, atau menilai prosedur serta tupoksi

• Untuk melatih, membangun, atau menilai keterampilan pengambilan keputusan

• Untuk menilai interaksi antara pusat kendali operasional dan tim lapangan 

• Untuk mengaktivasi respons yang terfokus pada area spesifik, yang dalam hal 
ini tidak diperlukan simulasi keseluruhan respons. 

4.4. Kegiatan simulasi lapangan                                                                          

Kegiatan simulasi lapangan dilakukan melalui pengerahan staf secara aktual 
untuk memberikan respons terhadap simulasi kejadian atau keadaan darurat.

Kegiatan simulasi lapangan dapat melibatkan elemen-elemen kegiatan simulasi 
fungsional dan kerap dilakukan untuk menguji pengaturan pengendalian dan 
keterampilan di lapangan. Kegiatan simulasi lapangan yang besar biasanya 
dikombinasikan dengan simulasi berbasis diskusi atau simulasi fungsional. 

Simulasi lapangan berskala besar yang rumit dapat melibatkan banyak orang dan 
mahal. Kegiatan simulasi lapangan berskala besar memerlukan sebuah tim pengelola 
yang besar pula untuk mengarahkan dan memfasilitasi kegiatan. Perancangan 
kegiatan simulasi lapangan membutuhkan waktu dan sumber daya yang intensif 
sehingga menimbulkan beban kerja yang signifikan untuk staf penting. Meskipun 
dengan adanya kekurangan tersebut, kegiatan simulasi lapangan berskala besar 
merupakan cara efektif untuk melakukan simulasi berbagai kejadian dalam 
keadaan darurat yang jarang terjadi tetapi perlu diwaspadai oleh staf yang harus 
memberikan respons. 

Simulasi lapangan berskala lebih kecil (kadang-kadang disebut “drill exercise” 
atau latihan simulasi) lebih murah dan mudah untuk dirancang dan dilaksanakan. 
Drill exercises berfokus pada pelaksanaan kegiatan spesifik dan digunakan untuk 
membuat atau memvalidasi kebijakan atau prosedur baru, untuk melatih dan 
memelihara keterampilan, atau untuk memberikan pelatihan mengenai peralatan 
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baru. Simulasi seperti ini dapat berfokus pada satu atau beberapa kegiatan 
seperti pengendalian lalu-lintas, pemusnahan hewan, atau pembuangan bangkai. 
Pengendalian dan fasilitasi hanya berfokus pada sejumlah kecil kegiatan sehingga 
lebih mudah dilaksanakan.

Manfaat kegiatan simulasi lapangan berskala besar adalah: 
• Untuk melatih, mengembangkan, atau menilai kompetensi staf 
• Untuk menilai koordinasi dan kerja sama antarlembaga
• Untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana darurat
• Sebagai bagian dari program kegiatan simulasi bertahap
• Untuk menguji pengerahan personel lapangan. 

Kegiatan drill exercises dilakukan untuk:
• Menilai kinerja penugasan tertentu dalam lingkungan yang terpisah dan 

dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan 
• Mempersempit fokus dan melakukan pengukuran dengan standar yang telah 

ditetapkan
• Memberikan umpan balik secara langsung kepada peserta
• Menguji dan menjalankan kegiatan simulasi secara berulang-ulang.
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Menyiapkan skenario kegiatan simulasi 

BERSIAP-SIAP!

Penyusunan skenario kegiatan simulasi 
dilakukan setelah menentukan sasaran, 
tujuan, ruang lingkup, dan model kegiatan 

simulasi. Sebuah tim penulis, yang memiliki 
pengetahuan kebijakan dan teknis yang memadai, 
harus menyiapkan skenario kegiatan simulasi. 
Kemudian, kegiatan simulasi dikembangkan 
dengan menggunakan sebuah ‘situasi kegiatan 
simulasi’ yang disertai dengan berbagai masukan.

5.1. Situasi dalam kegiatan 
simulasi                                                                           

‘Situasi simulasi’ memberikan latar belakang dan informasi kepada 
peserta kegiatan simulasi. Informasi mengenai situasi simulasi 

perlu diberikan kepada peserta sebelum pelaksanaan kegiatan. Situasi 
simulasi perlu memberikan informasi terperinci mengenai lokasi, 
kondisi lingkungan sekitar, industri yang terlibat, iklim/cuaca, kegiatan 
atau kejadian yang relevan di daerah setempat, dan informasi lain 
mengenai hal-hal khusus yang dapat menjadi ancaman (hari raya, 
ancaman musiman, dsb.).
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5.2. Masukan                                                                           

‘Masukan’ digunakan untuk mengarahkan kegiatan simulasi. Masukan dapat 
berupa permasalahan yang realistik, kejadian, atau informasi yang perlu 

ditanggapi oleh peserta.

Personel yang memiliki peran tertentu akan menerima masukan pada waktu yang 
telah ditetapkan untuk mengendalikan alur kegiatan, kejadian yang harus ditangani, 
dan menyediakan informasi terbaru. Masukan tersebut dapat disimulasikan dalam 
bentuk panggilan telepon, berita di media, e-mail, atau media simulasi lainnya. 
Masukan perlu diatur dalam susunan yang kronologis dan perinciannya dicatat 
dalam rangkaian kejadian pada ‘jadwal pelaksanaan simulasi’.

Masukan digunakan untuk:
• Mengembangkan skenario kegiatan simulasi
• Memberikan informasi tambahan
• Menyediakan permasalahan yang harus dipecahkan oleh peserta
• Membatasi pilihan tindakan yang dapat diambil oleh peserta
• Mengarahkan tindakan peserta.
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5.3. Jadwal pelaksanaan simulasi                                                                           

Pengelolaan waktu merupakan bagian penting dari penyusunan dan pelaksanaan 
kegiatan simulasi. Suatu kegiatan simulasi dapat dilaksanakan dalam waktu 

nyata (khususnya untuk simulasi lapangan) atau waktu yang dipadatkan atau 
terkompresi (memungkinkan skenario berjalan lebih cepat).

Untuk tujuan tersebut, tim perencana kegiatan perlu membuat sebuah jadwal 
pelaksanaan kegiatan simulasi. Contoh jadwal pelaksanaan simulasi dapat dilihat 
di Lampiran 3 pada halaman 47.

Jadwal pelaksanaan simulasi digunakan untuk: 
• Mencatat perincian urutan kejadian, khususnya dalam kegiatan simulasi itu 

sendiri
• Mengindikasikan kapan setiap kejadian dilaksanakan dan rentang waktunya
• Mengidentifikasi penanggung jawab setiap penugasan
• Memberikan panduan mengenai laju dan arah kegiatan simulasi.

Kerumitan jadwal pelaksanaan kegiatan simulasi bergantung pada ukuran 
dan skala kegiatan simulasi — simulasi lapangan membutuhkan lebih banyak 
masukan ketimbang simulasi diskusi. Pengendali kegiatan menggunakan jadwal 
pelaksanaan simulasi untuk mengendalikan simulasi. Hal ini untuk memastikan 
bahwa permasalahan yang muncul dapat teratasi dan rencana alternatif dapat 
diterapkan untuk menjaga kegiatan simulasi tetap berjalan. Pengendali kegiatan 
dapat memodifikasi alur dan kemajuan simulasi untuk memastikan tercapainya 
sasaran yang telah ditetapkan.

Pada saat menyusun suatu kegiatan simulasi, tim perencana perlu mengantisipasi 
berbagai kemungkinan respons terhadap masukan yang diberikan dan membuat 
rencana cadangan jika kegiatan simulasi berjalan di luar perencanaan.
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Logistik kegiatan simulasi 

PERINCIAN

Logistik yang tepat sesuai dengan jenis, skala, dan ruang lingkup 
kegiatan simulasi sangatlah penting. Kegagalan menyediakan 
sarana, prasarana, dan sumber daya yang memadai akan 

berdampak pada keberhasilan kegiatan simulasi. 

Logistik yang diperlukan akan bergantung 
pada jenis dan kerumitan simulasi, ruang 
lingkup, serta jumlah peserta. Semua 
kegiatan simulasi memerlukan tempat 
yang cukup untuk melakukan pengarahan 
dan diskusi timbal balik di akhir kegiatan 
simulasi. Kesehatan serta kenyamanan para 
peserta harus diperhatikan karena simulasi 
dapat menimbulkan stress dan melelahkan. 
Harus disediakan akomodasi dan konsumsi 
yang baik. Harus tersedia fasilitas di luar 
ruangan yang memadai untuk berolah raga 
dan relaksasi. 

Karena logistik sangat penting untuk 
keberhasilan simulasi, sumber daya, 
peralatan, dan bahan-bahan yang dibutuhkan 
harus diidentifikasi, dipesan, atau dibuat jauh 
sebelum waktu pelaksanaan simulasi.
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Para peserta simulasi juga perlu diidentifikasi sebelum simulasi untuk meningkatkan 
kemungkinan mereka menghadiri simulasi. Para atasan dan kepala instansi harus 
diberi informasi pendahuluan mengenai tujuan dan sasaran kegiatan simulasi 
untuk memastikan dukungan mereka; akan lebih baik jika mengadakan pertemuan 
sosialisasi sebelum simulasi. 

6.1. Kegiatan simulasi diskusi                                                                           

Kegiatan simulasi diskusi memerlukan ruang pertemuan yang cukup besar yang 
sesuai untuk jumlah peserta yang terlibat dan mungkin memerlukan ruang 

atau fasilitas lebih untuk diskusi kelompok terpisah. Bahan-bahan yang biasanya 
diperlukan untuk diskusi kelompok antara lain proyektor, papan tulis, kartu 
berwarna-warni, dan pena. 

6.2. Kegiatan simulasi fungsional                                                                           

Kegiatan simulasi fungsional harus dilakukan di lingkungan kerja sesungguhnya 
seperti kantor atau pusat pengendalian penyakit. Jika kegiatan simulasi dilakukan 

di kantor, perlu diatur agar kegiatan rutin tetap berjalan. Perlu ada pengaturan untuk 
menambah jumlah staf dan peralatan guna memenuhi kebutuhan dalam situasi 
darurat. Karena kegiatan simulasi fungsional mencoba meniru situasi sesungguhnya 
tanpa berupaya mengarahkan situasi, jauh hari sebelumnya harus sudah dipersiapkan 
serangkaian rencana kontinjensi untuk berbagai skenario yang mungkin berkembang. 

6.3. Kegiatan simulasi lapangan                                                                           

Kegiatan simulasi lapangan memerlukan penilaian yang saksama mengenai logistik 
apa yang perlu disediakan. Hal ini bisa diidentifikasi dari skenario simulasi untuk 

melihat kegiatan-kegiatan apa yang akan dijalankan. Tempat pelaksanaan simulasi 
wajib dilihat terlebih dahulu untuk melakukan penilaian mengenai infrastruktur 
yang ada serta ketersediaan logistik pendukung. Prasarana dan bahan-bahan yang 
diperlukan harus disediakan. 
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Karena kegiatan simulasi lapangan mencoba meniru situasi sesungguhnya tanpa 
berupaya mengarahkan situasi, jauh hari sebelumnya harus sudah dipersiapkan 
rencana-rencana kontinjensi untuk berbagai skenario yang mungkin berkembang. 

Pengaturan logistik juga harus mencakup cuaca buruk dengan menyediakan jas 
hujan atau pelindung dari matahari. Minuman dan makanan untuk staf juga harus 
disediakan. Tempat alternatif atau cadangan harus ada kalau-kalau perlu dilakukan 
perubahan. 

Catatan: Dalam simulasi lapangan, keselamatan staf perlu dipastikan saat 
mereka melakukan pekerjaan di sekitar mesin operasional atau 
hewan hidup. Jika diperlukan, sediakan alat pelindung diri dan 
lakukan pertemuan awal atau briefing.
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Mengelola kegiatan  simulasi

PENGENDALIAN SIMULASI

7.1. Prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan 
simulasi                                                                           

Kegiatan simulasi perlu direncanakan dan dikelola dengan teliti dan 
berhati-hati. Bahkan simulasi terkecil pun perlu pendekatan yang 

terkoordinasi dalam hal perancangan, pelaksanaan, dan evaluasinya. 

Akan diperlukan staf untuk berbagai fungsi perencanaan, termasuk 
beberapa atau semua fungsi di bawah ini:
• Menulis dan menyiapkan skenario/dokumentasi 
• Menyediakan logistik 
• Melakukan evaluasi terhadap kegiatan simulasi 
• Manajemen media, jika diperlukan 
• Manajemen keselamatan dan hukum, jika diperlukan.

Fungsi-fungsi tersebut dapat dilakukan oleh satu orang jika kegiatan 
simulasi kecil dan terfokus, atau beberapa orang atau tim untuk 
kegiatan simulasi yang lebih besar dan rumit.
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7.2. Tim pengelola kegiatan  simulasi                                                                           

Tim pengelola kegiatan simulasi harus terdiri atas orang-orang yang 
berpengalaman, yang terlibat secara langsung dalam perencanaan dan 

pelaksanaan simulasi; tim ini harus mencakup perwakilan dari semua institusi yang 
berpatisipasi. Tim ini dapat terdiri atas perwakilan banyak lembaga dan diketuai 
oleh manajer kegiatan simulasi. 

Tim pengelola kegiatan simulasi mengidentifikasi fungsi-fungsi apa saja yang 
diperlukan untuk mempersiapkan dan melaksanakan simulasi, menentukan peran 
dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terlibat, serta membuat strategi dan 
rencana. 

Tim pengelola kegiatan simulasi memegang tanggung jawab utama untuk 
perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi simulasi. Tanggung jawab ini dikelola 
melalui pelaksanaan serangkaian pertemuan perencanaan simulasi. Di dalam 
kegiatan simulasi berskala besar, tugas-tugas manajerial yang bersifat umum dapat 
dipecah-pecah ke dalam berbagai tugas perencanaan yang lebih terperinci.
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7.3. Pemimpin kegiatan simulasi                                                                           

Pemimpin simulasi mengendalikan pelaksanaan simulasi sesungguhnya di 
lapangan, berikut evaluasi simulasi. Pemimpin simulasi adalah anggota dari 

tim pengelola simulasi dan harus memastikan kegiatan simulasi disiapkan dengan 
baik. Harus ada sasaran, tujuan, dan dokumentasi pendukung, termasuk jadwal 
pelaksanaan simulasi dan instruksi kegiatan, serta berbagai masukan. 

Tanggung jawab pengendali kegiatan simulasi: 
• Mengelola keseluruhan pelaksanaan simulasi 
• Memastikan peserta berpeluang mencapai tujuan dan sasaran 
• Menerapkan/mengelola jadwal pelaksanaan simulasi
• Melakukan simulasi aktivitas yang tidak dijalankan oleh peserta 
• Mengelola risiko dan keselamatan selama simulasi. 

7.4. Tim penulis                                                                           

Tim penulis kegiatan simulasi harus dibentuk untuk menyiapkan skenario dan 
bahan-bahan lainnya. Tim penulis bertanggung jawab pada tim pengelola 

simulasi dan menyusun perincian jadwal pelaksanaan simulasi dan dokumen 
pendukung lainnya yang diperlukan sebagai masukan atau bahan acuan. Tim 
penulis harus memasukkan pendapat para ahli untuk memastikan dokumen yang 
disiapkan akurat dan realistis. 

Semua bahan tertulis harus jelas dan tidak ambigu. Bahan yang ditulis harus 
disiapkan sesuai dengan target pesertanya, dengan bahasa yang tepat. Yang terbaik 
adalah menghindari penggunaan singkatan atau jika perlu memasukkan daftar 
singkatan/akronim. 

7.5. Tim logistik                                                                           

Tim logistik bertanggung jawab pada tim pengelola kegiatan simulasi dan 
mengidentifikasi, menyediakan, mengatur, merawat, serta mengembalikan 

sumber daya fisik dan pelayanan yang diperlukan.
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7.6. Tim pengendali kegiatan simulasi                                                                            

Tim pengendali simulasi bertugas menjalankan kegiatan simulasi yang 
sesungguhnya di lapangan termasuk memulai, mengelola, menyelesaikan, dan 

mengevaluasi kegiatan. 

Tim pengendali simulasi harus berasal dari institusi yang berpartisipasi. Staf yang 
akan dilibatkan ini harus diidentifikasi dan direkrut sejak awal untuk mendukung 
kegiatan simulasi guna memastikan kesanggupan mereka, dan harus dibuat garis 
komando dan komunikasi yang jelas. 

Tim pengendali simulasi berperan untuk memastikan simulasi berjalan dengan 
efektif dan aman. Mereka harus memantau para peserta, membantu menciptakan 
suasana yang realistis, menjaga lancarnya pelaksanaan simulasi, membuat peraturan 
untuk peserta, memberikan informasi skenario, dan memandu peserta mencapai 
sasaran yang sudah ditetapkan. 

Tim pengendali simulasi biasanya mengelola dan memimpin kegiatan melalui 
sekelompok fasilitator. Para fasilitator ini harus ditunjuk jauh sebelum pelaksanaan 
kegiatan simulasi agar mereka dapat memperoleh informasi yang memadai serta terlatih 
dalam kegiatan simulasi itu sendiri beserta sasaran, metodologi, serta pesertanya. 
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Para fasilitator ini haruslah orang 
yang terampil dalam berkomunikasi 
dan merupakan pemimpin dengan 
pengetahuan yang baik mengenai 
kebijakan tanggap darurat dan sistem 
keadaan darurat. Mereka harus 
dilibatkan sejak dini oleh tim pengelola 
kegiatan simulasi guna membantu 
menyusun skenario kegiatan. Para 
fasilitator ini harus mengikuti kegiatan 
serta mematuhi jadwal kegiatan 
simulasi. 

Pada saat pelaksanaan kegiatan simulasi, para fasilitator harus berkoordinasi 
dengan pemimpin kegiatan simulasi serta bertanggung jawab kepadanya. 

Tim pengendali kegiatan simulasi harus teridentifikasi dengan jelas, misalnya 
dengan menggunakan baju berlencana, rompi, atau topi.

7.7. Tim evaluasi                                                                            

Tim evaluasi kegiatan bertanggung jawab pada tim pengelola simulasi dan 
melakukan perencanaan serta koordinasi semua aspek evaluasi kegiatan serta 

dokumentasi temuan-temuan dalam laporan evaluasi pasca-kegiatan. 

Draf evaluasi beserta formulir evaluasi dapat dilihat di lampiran 4 dan 5 pada 
halaman 48 dan 52. 

7.8. Fungsi lain, jika diperlukan                                                                             

Fungsi/tim lain mungkin diperlukan, bergantung pada skala dan jenis kegiatan 
simulasi. Fungsi-fungsi tersebut dapat mencakup media/komunikasi atau 

petugas hukum dan keselamatan. 
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Pelatihan peserta 

SIAP?

Kegiatan simulasi tidak bertujuan mengintimidasi peserta atau 
menilai individu maupun institusi. Karena itu, lebih baik 
mempunyai rencana respons terstruktur yang didokumentasikan 

dengan baik dan menjabarkan peran dan tanggung jawab atau tupoksi 
yang jelas. Sebaiknya, rencana ini dipahami dengan baik oleh seluruh 
staf. Jika kesiapsiagaan dan respons darurat tidak dipahami dengan 
baik, kegiatan simulasi bisa jadi terasa mengancam dan tidak produktif.

Jika sistem kesiapsiagaan dan respons darurat beserta struktur 
organisasi, peran, dan tanggung jawabnya tidak jelas, perlu dilakukan 
pelatihan awal. Pelatihan semacam ini dapat dilakukan sebelum 
kegiatan simulasi, segera sebelum kegiatan dilakukan, atau bahkan 
selama kegiatan seiring berkembangnya kegiatan simulasi menjadi 
beberapa bidang aktivitas baru. 

Bahan-bahan pelatihan harus dirancang dengan tujuan dan target 
peserta yang jelas.
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SUDAH MANTAP...

Komunikasi kegiatan simulasi harus dipikirkan pada dua 
tataran—komunikasi untuk kegiatan simulasi itu sendiri, dan 
simulasi komunikasi untuk wabah/kejadian yang disimulasikan. 

Komunikasi merupakan bidang khusus dalam sebuah aktivitas dan 
sebaiknya pakar komunikasi diikutsertakan, baik di dalam persiapan 
kegiatan simulasi maupun sebagai bagian dari kegiatan simulasi itu 
sendiri, bergantung pada ruang lingkup kegiatan simulasi.

Mempersiapkan dan melaksanakan 
komunikasi kegiatan
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9.1. Komunikasi simulasi                                                                            

Bergantung pada ruang lingkup dan besarnya kegiatan simulasi, kita perlu 
menginformasikan pihak dan pemangku kepentingan yang terkait, industri 

peternakan, dan masyarakat mengenai aktivitas ini. Kegiatan simulasi lapangan 
berskala besar yang dilakukan tanpa komunikasi terlebih dahulu dapat 
menyebabkan kekhawatiran dan bahkan meruntuhkan kepercayaan pasar. Dengan 
demikian, penting untuk memberi tahu masyarakat dan pemangku kepentingan 
lain mengenai kegiatan simulasi ini sebelumnya. Komunikasi harus dirancang 
untuk kelompok target yang spesifik — apakah untuk masyarakat umum, industri, 
manajer veteriner, dsb. Selain itu, harus disiapkan pesan-pesan yang tepat dengan 
memanfaatkan kombinasi media yang paling tepat. 

Komunikasi efektif yang mengabari masyarakat dan industri mengenai kegiatan 
simulasi juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan 
memperoleh dukungan untuk kesiapsiagaan dan respons tanggap darurat, dan 
secara politik berguna dalam mendapatkan dukungan masyarakat di tingkat tinggi 
untuk pelayanan kesehatan hewan.

9.2. Komunikasi untuk kejadian yang disimulasikan                                                                             

Komponen kunci kesiapsiagaan dan respons tanggap darurat yang efektif adalah 
terbangunnya dukungan yang kuat dari pemilik ternak/masyarakat/industri 

dalam hal pencegahan dan/atau pengendalian penyakit. Cara terbaik mendapatkan 
dukungan masyarakat adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat 
mengenai masalah yang dihadapi dan peran mereka dalam tindakan respons. 
Untuk itu, diperlukan program komunikasi yang efektif. 

Di dalam situasi simulasi, komunikasi menjadi aktivitas yang sangat penting. 
Ruang lingkup dan rencana kegiatan simulasi harus mempertimbangkan aspek 
komunikasi dan menyertakannya sebagaimana diperlukan.
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10.1. Pengelolaan waktu                                                                            

Pengelolaan waktu merupakan bagian penting dalam mengembangkan 
dan menjalankan suatu kegiatan simulasi. 

Suatu jadwal induk pelaksanaan simulasi, yang disusun oleh tim 
pengelola simulasi, memandu jalannya simulasi. (Lihat contoh Jadwal 
Induk Pelaksanaan Simulasi pada Lampiran 3, halaman 47.)

Guna memandu arah dan kemajuan kegiatan, jadwal induk pelaksanaan 
simulasi: 
• Memerinci urutan kejadian dalam kegiatan simulasi

• Memberikan indikasi mengenai waktu yang disediakan untuk 
setiap kejadian atau kegiatan, termasuk pada tahap briefing atau 
sesi informasi awal, tahap pelaksanaan kegiatan itu sendiri, dan 
pada tahap diskusi penyimpulan akhir atau post-briefing. 

• Memberikan waktu spesifik, atau suatu rentang waktu tertentu saat 
sesuatu harus terjadi, untuk pemberian masukan simulasi.

Menjalankan kegiatan simulasi

MULAI!
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Pemimpin simulasi menggunakan jadwal induk simulasi untuk mengendalikan 
kegiatan simulasi. Hal ini memastikan agar masalah yang ditemukan segera diatasi 
dan diambil pengaturan alternatif agar simulasi terus berjalan. Apabila perlu, 
pemimpin simulasi dapat memodifikasi pengaturan waktu dan kemajuan simulasi 
untuk memastikan sasaran simulasi tercapai.

10.2. Aktivitas pra-kegiatan simulasi                                                                             

Sejumlah aktivitas pra-simulasi perlu dilaksanakan sebelum dimulainya kegiatan. 

Aktivitas ini diperlukan untuk mempersiapkan lembaga dan orang-orang 
sebelum melaksanakan simulasi. Aktivitas tersebut dapat berupa:
• Pemberitahuan kepada lembaga/institusi politik/pejabat senior/masyarakat/

media

• Kunjungan ke lokasi/gladi resik/pelatihan staf 

• Tinjauan daftar peserta — orang dan lembaga yang perlu menghadiri atau 
mengirimkan delegasinya. 

• Kajian akhir/pemeriksaan semua dokumentasi kegiatan simulasi 

• Tinjauan akhir/pemeriksaan sarana dan prasarana serta kelengkapan yang 
diperlukan 

• Pembahasan akhir/pemeriksaan rencana dan prosedur evaluasi.
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10.3. Permulaan kegiatan simulasi                                                                              

Agar kegiatan simulasi dapat dimulai dengan efektif, beberapa aktivitas perlu 
dilakukan sebelum kegiatan. Hal ini meliputi:

• Sesi penjelasan terakhir bagi staf pelaksana kegiatan simulasi untuk memastikan 
kesiapan

• Penempatan staf pengendali kegiatan simulasi atau fasilitator dan personel 
pendukung, jika diperlukan (terutama untuk kegiatan simulasi lapangan)

• Penempatan peserta kegiatan simulasi, jika diperlukan

• Laporan kepada pemimpin kegiatan simulasi bahwa semua telah siap.

→ Pengendali kegiatan simulasi memulai kegiatan 
Kegiatan simulasi diskusi biasanya dimulai dengan penyampaian subyek 
kegiatan oleh fasilitator kepada peserta. Kegiatan simulasi fungsional dapat 
dimulai dengan pesan yang berisi potongan informasi pertama dari skenario. 
Sementara itu, kegiatan simulasi lapangan biasanya dimulai dengan pesan 
melalui radio atau telepon yang menyampaikan berita kejadian tertentu dan 
diikuti oleh suatu bentuk respons dari lembaga yang memimpin. Lembaga yang 
memimpin bermacam-macam bergantung pada jenis dan konteks kegiatan 
simulasi. Misalnya saja, lembaga yang memimpin bisa jadi Direktorat Kesehatan 
Hewan, URC pusat, URC provinsi, URC kabupaten, dinas, puskeswan, karantina 
pusat, karantina regional, BBVet/BVet, atau laboratorium lain.

10.4. Pengelolaan kegiatan simulasi                                                                              

Kegiatan simulasi dikelola oleh pemimpin simulasi, tim pengendali simulasi, dan 
fasilitator simulasi, dengan merujuk pada jadwal induk pelaksanaan kegiatan. 

Pemimpin kegiatan simulasi dapat menghentikan kegiatan untuk sementara dalam 
rangka mengubah arah maupun meningkatkan atau menurunkan kecepatannya 
agar sasaran kegiatan dapat tercapai.

Fasilitator mendukung pemimpin kegiatan simulasi dengan memastikan bahwa 
kegiatan di semua lokasi berjalan dengan lancar dan masukan yang tepat diberikan 
sesuai dengan jadwal. Fasilitator harus siap dalam menanggapi respons dari peserta 
dan mengambil tindakan yang sesuai.
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Pemimpin dan tim fasilitator kegiatan simulasi perlu mengadakan sesi penjelasan 
atau diskusi secara berkala untuk memastikan pengelolaan kegiatan yang efektif; 
sehingga momentum dapat terjaga dan sasaran kegiatan dapat tercapai. Dengan 
menjaga komunikasi, tim fasilitator dapat memelihara kendali dan pengawasan 
terhadap kegiatan simulasi. 

Perkembangan kegiatan dapat dimonitor dengan: 
• Mengawasi tindakan peserta 

• Laporan/dokumen lapangan yang disiapkan selama simulasi

• Diskusi singkat secara berkala selama kegiatan simulasi. 

Fasilitator kegiatan simulasi dapat: 
• Menghentikan kegiatan untuk sementara dan memberikan panduan (jika 

peserta dan kegiatan simulasi bergerak menjauhi sasaran)

• Menghentikan kegiatan, memberikan penjelasan, dan mengulang kembali (jika 
kegiatan simulasi telah berada di luar sasaran yang ingin dicapai)

• Menghentikan kegiatan simulasi (apabila muncul masalah keselamatan yang 
besar)

• Membiarkan tindakan yang salah untuk melihat apakah peserta dapat mengatasi 
hambatan untuk mencapai sasaran.
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10.5. Mengakhiri kegiatan simulasi                                                                              

Pemimpin kegiatan simulasi bertanggung jawab untuk menyelesaikan kegiatan 
dan menyampaikan hasilnya kepada peserta.

Kegiatan simulasi dapat diakhiri dalam kondisi berikut ini: 
• Pada waktu yang telah ditentukan (berdasarkan jadwal)
• Tugas yang ditetapkan telah selesai
• Semua sasaran berhasil dicapai
• Apabila terdapat aktivitas lain yang menghalangi penyelesaian kegiatan simulasi. 

Pemimpin kegiatan simulasi perlu menentukan metode yang dapat diambil untuk 
menghentikan kegiatan sebelum waktu yang telah ditentukan. 

Pada suatu simulasi lapangan, berbagai instansi atau fungsi yang terlibat dapat 
secara bertahap menghentikan kegiatan saat tujuan mereka masing-masing sudah 
tercapai, asalkan penghentian tersebut tidak berdampak pada fungsi apa pun yang 
tengah dijalankan oleh peserta lain. 

Catatan: fasilitas/tempat dan semua perlengkapan harus dikembalikan 
pada kondisinya sebelum digunakan untuk latihan. Ini 
merupakan permasalahan khusus pada simulasi lapangan.
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Sesi debriefing kegiatan simulasi  

PEMBELAJARAN?

11.1. Prinsip-prinsip sesi debriefing akhir 
kegiatan                                                                              

Serangkaian sesi tanya-jawab penyimpulan (debriefing) wajib 
dilakukan setelah penyelesaian sebuah simulasi — hal ini memastikan 

agar peserta dan tim pengendali simulasi memperoleh manfaat sebesar-
besarnya dari kegiatan, dan ada pembelajaran yang berguna bagi 
perencanaan simulasi di masa datang. 

Bergantung pada skala latihan, serangkaian sesi penyimpulan dan 
tanya-jawab akhir simulasi ini perlu mencakup:

• Sesi tanya-jawab dan penyimpulan langsung (segera setelah simulasi) 
untuk:

» Peserta
» Tim pengendali dan fasilitator kegiatan simulasi.

• Sesi tanya-jawab spesifik untuk institusi-institusi tertentu 

• Sesi tanya-jawab akhir formal melibatkan berbagai lembaga dengan 
beberapa/semua peserta, beserta manajer dan fasilitator kegiatan 
simulasi

• Sesi tanya-jawab tim manajemen kegiatan simulasi.
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Sesi penjelasan (briefing) biasanya dimulai dengan informasi umum sebelum 
beranjak ke penjelasan yang lebih terperinci, sementara sesi penyimpulan dan 
tanya-jawab (debriefing) merupakan kebalikannya. Dalam hal ini informasi 
terperinci pertama-tama dikumpulkan di tingkat yang lebih rendah (informasi 
spesifik), kemudian disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi (informasi umum) 
atau diteruskan ke sesi tanya-jawab selanjutnya. 

Sesi penyimpulan dapat dilaksanakan pada waktu yang berbeda selama pelaksanaan 
kegiatan simulasi, bergantung pada bagaimana kegiatan berjalan. Sesi penyimpulan 
dapat dilakukan di akhir suatu aktivitas, akhir hari, atau di akhir kegiatan.

Secara umum sesi penyimpulan dan tanya-jawab dibagi menjadi dua kategori: sesi 
penyimpulan dan tanya-jawab langsung (hot debrief, diadakan langsung setelah 
kegiatan) dan sesi penyimpulan dan tanya-jawab resmi (formal debrief).
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11.2. Sesi tanya-jawab dan penyimpulan langsung                                                                              

Semua peserta dan staf simulasi perlu berpartisipasi dalam sesi penyimpulan 
dan tanya-jawab langsung, agar informasi dan umpan balik dapat dicatat saat 

masih segar dalam ingatan. Sesi penyimpulan ini biasanya dijalankan oleh seorang 
pemimpin kelompok atau supervisor suatu area fungsional guna membantu 
mengidentifikasi permasalahan atau kekhawatiran. Suatu sesi pleno sebaiknya 
diadakan untuk mengumpulkan semua peserta, atau setidaknya sebanyak mungkin 
peserta, guna memastikan adanya pemahaman yang meluas mengenai simulasi 
serta hasil dan rekomendasi yang diperoleh dari simulasi tersebut. 

Sesi penyimpulan dan tanya-jawab langsung memungkinkan semua peserta 
memahami bagaimana simulasi dilaksanakan, dan bagaimana peran atau fungsi 
yang mereka jalankan dapat memengaruhi kegiatan. Semua peserta harus 
memberikan masukan baik melalui forum tatap muka maupun dengan mengisi 
formulir survei peserta.

Sesi tanya-jawab langsung perlu mencakup hal-hal berikut ini:
• Apa saja yang sudah berjalan dengan baik dalam kegiatan simulasi
• Apa yang perlu ditingkatkan dan perlu diperbaiki
• Rekomendasi untuk memperkuat respons di masa mendatang.

11.3. Sesi tanya-jawab dan penyimpulan resmi                                                                              

Pelaksanaan sesi tanya-jawab resmi setelah kegiatan simulasi memberikan 
kesempatan bagi perwakilan lembaga kunci dan staf pelaksana kegiatan untuk 

menyoroti area-area kekhawatiran sekaligus hasil positif yang diperoleh.

Sesi tanya jawab-resmi sebaiknya dipimpin oleh fasilitator yang berpengalaman. 
Sesi ini sebaiknya difokuskan pada aspek-aspek kelembagaan strategis dari kegiatan 
simulasi yang mungkin membutuhkan diskusi dan rekomendasi lebih lanjut. 
Apabila yang dilaksanakan adalah kegiatan simulasi multi-lembaga, perwakilan 
dari semua lembaga yang terlibat perlu hadir. 
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Pada semua jenis sesi tanya-jawab, perlu diadopsi sebuah format baku disertai 
distribusi agenda untuk memandu diskusi. Peserta dapat berkontribusi dalam sesi 
tanya-jawab dalam bentuk lisan maupun tertulis, namun semua informasi yang 
diberikan tetap harus terekam agar dapat digunakan dalam laporan kegiatan simulasi.

Di awal sesi tanya-jawab, fasilitator perlu menyebutkan tujuan dan sasaran dari 
sesi tersebut dengan jelas. Berikut ini adalah panduan mengenai hal-hal yang perlu 
tercakup dalam sesi tanya-jawab kegiatan simulasi:
• Menilai kegiatan simulasi untuk menentukan apa saja yang bekerja dengan baik, 

apa yang tidak bekerja, dan bidang-bidang apa yang perlu ditingkatkan

• Menggarisbawahi kinerja yang baik

• Mempertimbangkan kebutuhan untuk memperbaiki prosedur, persiapan, dan 
pelatihan

• Mengkaji tujuan kegiatan simulasi apa yang sudah dicapai/tidak tercapai 

• Mengkaji ketepatgunaan kegiatan simulasi itu sendiri 

• Mencatat informasi yang relevan untuk keperluan penyusunan laporan

• Mengidentifikasi poin-poin utama dan rekomendasi tindakan.

Catatan: Jangan salah mengartikan sesi tanya-jawab sebagai proses 
evaluasi; hasil yang diperoleh dari proses tanya-jawab juga akan 
menjadi bagian dari pengumpulan data untuk penyusunan 
laporan pasca-kegiatan simulasi.
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Melakukan evaluasi  

TINJAUAN

Evaluasi kegiatan simulasi penting untuk memastikan bahwa 
permasalahan kunci telah teridentifikasi, pelajaran telah 
diperoleh, dan rekomendasi yang spesifik untuk perbaikan telah 

dibuat. Jika proses evaluasi formal tidak dilakukan, banyak temuan 
kunci bisa hilang begitu saja.

12.1. Evaluasi kegiatan simulasi                                                                              

Proses evaluasi kegiatan simulasi dilakukan selama proses kegiatan 
simulasi; sejak rapat konsep awal dan pelaksanaan kegiatan simulasi 

sampai sesi diskusi tanya-jawab akhir. Laporan akhir kegiatan simulasi 
perlu menyertakan temuan-temuan dari evaluasi resmi serta tindakan 
perbaikan yang disepakati. 

Proses perencanaan evalusi adalah sebagai berikut: 
• Menunjuk koordinator evaluasi untuk mengawasi proses evaluasi; 

orang tersebut perlu mengetahui dengan baik kegiatan simulasi serta 
tujuan dan sasarannya, membuat rencana evaluasi, dan melatih para 
evaluator

• Menentukan persyaratan evaluasi dengan mempertimbangkan 
tujuan, sasaran, dan ruang lingkup/kerumitan 
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• Membuat rencana evaluasi sesuai dengan tujuan, sasaran, dan fokus evaluasi; 
membuat pertanyaan kunci beserta metode untuk mengambil data dan 
melakukan analisisnya; dan melatih serta memberikan pengarahan awal kepada 
para evaluator. 

Evaluasi kegiatan simulasi harus mempertimbangkan dua komponen: 
• Hasil kegiatan simulasi (kinerja dibandingkan dengan sasaran) 

• Pengelolaan kegiatan simulasi (apa yang dipelajari/ingin ditingkatkan menurut 
pandangan tim pengelola kegiatan simulasi).

Alat pengumpul data dan template sebaiknya disiapkan. Evaluasi harus mencakup 
semua masukan dari semua aspek kegiatan simulasi, termasuk: 
• Keluaran dari proses perencanaan kegiatan simulasi dan pertemuan perencanaan 

• Pengamatan dari staf kegiatan simulasi termasuk penyimpangan/ketidaksesuaian 
dengan rencana dan prosedur 

• Wawancara dengan peserta 

• Keluaran dari sesi tanya-jawab kegiatan simulasi 

• Pengamatan/laporan dari evaluator kegiatan simulasi.

Hasil dari kegiatan simulasi harus berkontribusi pada kemajuan, pembelajaran, 
dan perbaikan organisasi.

12.2. Laporan kegiatan simulasi                                                                               

Semua kegiatan simulasi harus memiliki laporan kegiatan secara tertulis. 
Laporan ini harus mencakup observasi, temuan, pilihan-pilihan yang diambil 

selama kegiatan atau rekomendasi berdasarkan perencanaan kegiatan simulasi, 
dan informasi yang dikumpulkan selama kegiatan. Contoh laporan simulasi dapat 
dilihat pada Lampiran 6 pada halaman 54.

Laporan kegiatan simulasi harus mengikuti format laporan baku, dengan urutan: 

• Ikhtisar – gambaran umum kegiatan simulasi, tujuan, dan sasaran kegiatan 
simulasi, dengan ringkasan evalusi dan temuannya 
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• Latar belakang – gambaran umum konteks kegiatan simulasi, ruang lingkup 
dan sasaran, jenis kegiatan simulasi, jumlah dan kategori peserta, skenario dan 
aktivitas yang dilakukan

• Penjabaran kegiatan simulasi – ringkasan dari kegiatan simulasi sesungguhnya, 
apa yang sebenarnya dilakukan, perencanaan dan pengelolaan, permasalahan 
yang dihadapi baik dalam hal kegiatan simulasi itu sendiri maupun dalam hal 
kebijakan dan pelaksanaan pengendalian penyakit 

• Evaluasi kegiatan simulasi – tinjauan sasaran kegiatan simulasi dan alasannya, 
pengumpulan data dan observasi, dan interpretasi serta ringkasan evaluasi. 
Harus mempertimbangkan: 

» Apakah sasaran tercapai? 

» Apakah organisasi dapat memenuhi peran dan tanggung jawabnya 
dengan sukses? Jika tidak, mengapa? 

» Apa keputusan kunci dan poin pemicunya? 

» Apakah permasalahan sumber daya teridentifikasi? 

» Apakah kebijakan, rencana, dan prosedur yang ada mendukung 
respons yang efektif? 

» Apakah peserta mengenal baik kebijakan, rencana, dan prosedur 
yang relevan? 

» Apakah ada permasalahan koordinasi antarlembaga yang perlu 
diatasi? 

» Apa kekuatan-kekuatan yang diidentifikasi? 

» Wilayah mana saja yang memerlukan perbaikan? 

» Apa yang dapat dipelajari dari kegiatan simulasi ini? 

• Rekomendasi – kemungkinan solusi untuk menjawab permasalahan yang 
diidentifikasi selama kegiatan simulasi. Rekomendasi ini hanya disertakan dalam 
evaluasi hanya jika bersifat spesifik, realistis, dan dapat dilakukan. 

• Kesimpulan – ringkasan hasil kegiatan simulasi, temuan kunci, beserta 
rekomendasi-rekomendasi utama 

• Lampiran – memberikan temuan kunci, daftar lengkap rekomendasi dan 
singkatan/akronim yang digunakan. 

Saran susunan laporan dapat dilihat di Lampiran 6 pada halaman 54.
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12.3. Tindak lanjut kegiatan simulasi                                                                               

Setelah dituntaskannya laporan kegiatan simulasi beserta rekomendasi utama 
untuk tindakan-tindakan perbaikan, perlu dimulai suatu “proses resolusi” atau 

proses pemecahan masalah, yang sebaiknya mencakup: 
• Pengarah kegiatan simulasi/staf senior mengkaji temuan/permasalahan yang ada 

beserta langkah peningkatan atau perbaikan yang diperlukan

• Penetapan tim teknis untuk mengawasi pemecahan permasalahan yang 
teridentifikasi

• Tim teknis tersebut menyusun rencana kerja dengan sasaran, aktivitas, dan alur 
waktu yang spesifik 

• Tim teknis melakukan pengawasan dan melaporkan kemajuan atau permasalahan 
lain yang ditemui kepada pengarah kegiatan/manajemen senior. 
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No. Aktivitas Penanggung 
jawab

Tgl. 
pelaksanaan

Tgl. 
selesai

Diperiksa 
oleh/Tgl.

1 Menentukan alasan untuk 
simulasi

2 Mendapatkan persetujuan 
awal dan anggarannya

3 Membentuk tim simulasi

4 Menentukan tujuan simulasi

5 Menentukan sasaran simulasi

6 Menentukan ruang lingkup 
simulasi

7 Menentukan jenis simulasi

8 Menyusun skenario simulasi

9 Menentukan/menyediakan 
kebutuhan logistik

10 Undangan peserta

11 Mengurus perjalanan

12 Memesan hotel/akomodasi

13  Memesan ruang pertemuan, 
makan malam, dll

14 Menyediakan logistik di ruang 
pertemuan

15 Menyediakan transportasi ke 
lapangan, bahan-bahan

16 Menentukan tim pengendali 
dan fasilitator, evaluator

LAMPIRAN 1: Contoh daftar periksa persiapan dan 
pelaksanaan simulasi
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No. Aktivitas Penanggung 
jawab

Tgl. 
pelaksanaan

Tgl. 
selesai

Diperiksa 
oleh/Tgl.

17 Mengidentifikasi kebutuhan 
pelatihan

18 Menyiapkan bahan-bahan 
pelatihan

19 Memberikan pelatihan

20 Menyiapkan rencana 
komunikasi simulasi

21 Rencana evaluasi pasca-
simulasi

22 Melaksanakan evaluasi formal

23 Menyiapkan laporan simulasi
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Diperlukan rencana simulasi yang harus mendefinisikan, mengembangkan, atau 
menyediakan informasi berikut: 

1. Judul
▶ Judul dan nama simulasi

2. Latar-belakang pemikiran 
▶ Ringkasan mengapa simulasi ini diperlukan, desain simulasi untuk mencapai 

tujuan, dan siapa target peserta 

3. Tujuan
▶ Pernyataan singkat mengenai keluaran yang diharapkan

4. Sasaran simulasi
▶ Aktivitas-aktivitas kunci yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. 

Hal-hal yang menjadi pertimbangan:

→ Apa peran dan fungsi lembaga untuk mencapai tujuan simulasi 

→ Apa area-area fokus yang penting (strategis/operasional/taktis)

→ Apa yang harus difokuskan dalam evaluasi

→ Apa saja yang akan diujikan

5. Ruang lingkup simulasi 
▶ Apa saja yang dicakup dalam simulasi — dan apa saja yang tidak dicakup

6. Jenis simulasi dan skenario 
▶ Menjelaskan jenis simulasi dan tahapan-tahapan simulasi yang direncanakan. 
▶ Identifikasi skenario/cerita yang dibutuhkan

7. Perincian skenario simulasi dengan masukan-masukan
▶ Menyusun skenario untuk mencapai sasaran dengan masukan-masukan yang 

diperlukan 
▶ Menyiapkan jadwal simulasi

LAMPIRAN 2: Rencana simulasi
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8. Struktur organisasi dan manajemen simulasi
▶ Menjelaskan bagaimana simulasi akan dilaksanakan termasuk penanggung 

jawab simulasi dan bagan organisasi dengan identifikasi peran dalam 
perencanaan simulasi, pelaksanaan, dan evaluasi 

9. Institusi atau organisasi yang berpartisipasi 
▶ Daftar organisasi yang diharapkan berpartisipasi: dinas provinsi/kabupaten, 

Kementan, organisasi pemerintah lintas-sektor, dan, jika diperlukan, sektor 
industri 

10. Rencana komunikasi
▶ Menjelaskan komunikasi yang dibutuhkan. Hal ini mencakup kebutuhan 

komunikasi untuk simulasi dan peluang untuk mempromosikan aktivitas 
kesehatan hewan 

11. Debriefing
▶ Prosedur dalam debriefing – setiap akhir sesi, pada akhir hari, pada akhir 

simulasi 

12. Evaluasi
▶ Menjelaskan pendekatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi yang akan 

digunakan 



Panduan Perencanaan dan Pelaksanaan Simulasi Penyakit Hewan Darurat          47

Jadwal pelaksanaan smuliasi menyediakan informasi terperinci dari semua 
aktivitas dan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan simulasi, sasaran yang 
akan dicapai, dan indikator pencapaiannya. Pembuatan jadwal tersendiri dengan 
perincian tahapan dan masukan yang dibutuhkan akan sangat membantu dalam 
pelaksanaan kegiatan simulasi. Contoh jadwal terperinci disajikan di bawah ini.

Hari/tanggal simulasi

No. Mulai Selesai Waktu 
Masukan, kegiatan, 
atau tindakan

Komentar 

Tahap 1: Peringatan atau tahap waspada (alert)

Tahap 2: Investigasi

Tahap 3: Respons pertama (awal)

Tahap 4: Konfirmasi

LAMPIRAN 3: Jadwal induk pelaksanaan simulasi
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Suatu simulasi memerlukan evaluasi formal. Semua kegiatan yang dilakukan harus 
direncanakan dengan jelas dan terdokumentasi. Evaluasi program simulasi harus 
mengacu kepada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari simulasi tersebut. 
Harus ditetapkan serangkaian indikator untuk menilai pelaksanaan dan efektivitas 
simulasi. Sebelum simulasi dilaksanakan, harus dilakukan penilaian awal (baseline) 
terhadap sistem dan kapasitas staf.

Di bawah ini disampaikan komponen-komponen apa saja yang harus dievaluasi 
dalam sebuah simulasi. 

1. Laporan simulasi
Laporan evaluasi simulasi harus disiapkan setelah pelaksanaan simulasi. 

Laporan evaluasi sebaiknya berisi pokok-pokok bahasan seperti: 
a) Ikhtisar – termasuk tujuan, sasaran, jenis simulasi, dan ruang lingkup

b) Temuan dan hasil observasi – termasuk ‘elemen-elemen simulasi’ (lihat di 
bawah), apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang harus ditingkatkan, 
apakah sasaran tercapai 

c) Isu-isu yang teridentifikasi – apa masalah-masalah yang perlu diatasi

d) Rekomendasi – bagaimana masalah-masalah dapat diselesaikan

2. Elemen-elemen simulasi
Ketika kita melakukan evaluasi dalam sebuah kegiatan simulasi, akan berguna 
untuk mempertimbangkan berbagai elemen yang diperlukan agar kerja berjalan 
efektif. Mengevaluasi setiap elemen tersebut dapat membantu mengidentifikasi 
akar masalah dan memberikan pilihan penanganannya. Evaluasi harus 
mempertimbangkan setiap elemen pada setiap tahapan simulasi. Elemen-elemen 
yang perlu dipertimbangkan adalah: 

LAMPIRAN 4: Evaluasi  simulasi
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Staf (peserta 
simulasi) ▶ Peran, tanggung jawab, akuntabilitas, dan keterampilan

Proses ▶ Rencana, kebijakan, prosedur, dan proses

Organisasi ▶ Struktur, yurisdiksi atau kewenangan (kekuatan untuk 
membuat keputusan hukum)

Dukungan ▶ Infrastruktur, fasilitas, perawatan

Teknologi ▶ Peralatan, sistem, standar, keamanan, dan inter-
operabilitas (kemampuan beroperasi lintas-sistem)

Pelatihan ▶ Kualifikasi kemampuan atau keterampilan, identifikasi 
pelatihan yang dibutuhkan

Pengelolaan 
simulasi ▶ Pengembangan simulasi, struktur, manajemen, 

pelaksanaan

→ Evaluasi pengelolaan simulasi – daftar pertanyaan:
Dalam evaluasi pengelolaan simulasi, daftar pertanyaan di bawah ini dapat 
dipertimbangkan. (Catatan: tidak semua pertanyaan sesuai untuk semua jenis 
simulasi atau semua peserta.) Suatu program resmi evaluasi simulasi kemudian 
perlu disusun berdasarkan daftar pertanyaan di bawah ini.

A. Apakah sasaran simulasi ini telah tercapai?
•	Apakah jenis simulasi dan ruang lingkupnya sudah tepat? (Pertimbangkan 

aspek peserta, skenario, durasi, dll) 

•	Apakah simulasi ini diikuti oleh orang atau institusi yang tepat? 
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•	Apakah logistik simulasi telah sesuai? 

•	Apakah pelatihan/briefing pendahuluan mendukung pencapaian sasaran 
simulasi?

•	Apakah format simulasi memberikan nilai tambah pada sumber daya yang 
ada? 

B. Menilai proses perencanaan simulasi 
•	Apakah ruang lingkup, tujuan, sasaran, dan proses telah sesuai? 

•	Apakah lamanya waktu perencanaan dan persiapan simulasi sudah tepat?

•	Apakah jumlah dan bentuk pertemuan persiapan simulasi sudah tepat? 

•	Apakah struktur manajemen/tata kelola simulasi sudah sesuai? 

C. Mengevaluasi proses pelaporan dalam kegiatan simulasi
•	Apakah kerangka waktu pelaporan sudah tepat dan ditaati? 

•	Apakah proses pelaporan menganalisis laporan dari instansi dan kontribusi 
instansi tersebut pada pencapaian sasaran? 

D. Penilaian berikut juga harus dipertimbangkan: 
•	Mengevaluasi manajemen simulasi dan tim dengan fokus pada mempertahankan 

struktur simulasi dan koordinasi staf

•	Mengevaluasi informasi yang diperlukan/disediakan untuk simulasi, termasuk 
catatan fasilitator

•	Mengevaluasi fasilitas pendukung (logistik) termasuk ruang pertemuan, 
lokasi, konsumsi, keamanan, dan lain-lain

→ Evaluasi kinerja simulasi 
Untuk evaluasi kinerja simulasi, beberapa daftar permasalahan ini harus 
dipertimbangkan dan dikembangkan menjadi program resmi evaluasi simulasi:

1. Mengevaluasi efektivitas pengaturan komando, kontrol, dan koordinasi 

2. Menilai kemampuan instansi pelaksana untuk mengerahkan sumber daya 
dan mengatasi insiden
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3. Menilai prosedur untuk pengelolaan dan pengoperasian di tingkat 
kabupaten, provinsi, pusat, dan lapangan yang sesuai

4. Apakah peserta mengelola insiden sesuai Kiatvetindo atau rencana tanggap 
darurat lain dan menggunakan Incident Command System (ICS)?

5. Apakah peserta mempunyai gambaran mengenai perencanaan, logistik, 
dan kapabilitas operasionalnya, serta mengkaji dan menilai kemampuan 
mereka?

6. Apakah ada bukti koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, provinsi, 
dan kabupaten serta staf operasional di lapangan?

7. Apakah laporan situasi respons darurat, pengarahan awal, dan komunikasi 
lain sudah tepat?
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Simulasi: ______________________________ Tanggal: _______________

Nama Evaluator/posisi: _________________________________________
____________________________ 

Tujuan simulasi adalah untuk ...

Jenis simulasi/ruang lingkup: 

Peserta/institusi: daftar terlampir...

Evaluasi simulasi untuk setiap sasaran:
Sasaran 1: Untuk ...

Sasaran 2: Untuk ...

Sasaran 3: Untuk ...

Evaluasi terhadap setiap sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan 
setiap elemen simulasi: orang, proses, organisasi, dukungan, teknologi, 
pelatihan, dan pengelolaan simulasi. Evaluasi kemudian dituliskan di bawah 
judul-judul berikut ini: 

1. Observasi: Apa yang bekerja dengan baik dan mengapa? Apa yang belum 
berjalan dengan baik? Pada kelemahan yang terdeteksi tersebut, aspek 
apa yang sudah baik? 

2. Isu-isu: Apa isu-isu yang berhasil Anda identifikasi? 

3. Pilihan-pilihan perlakuan: Apa pilihan-pilihan perlakuan atau 
penanganan terhadap isu-isu yang telah teridentifikasi tersebut?

4. Ringkasan: Apakah sasaran telah tercapai? (ya/tidak/sebagian?) Tulis 
ringkasan mengapa sasaran tercapai, tidak tercapai, atau tercapai 
sebagian. 

LAMPIRAN 5: Formulir laporan evaluator
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Sasaran 1: Untuk ...

Observasi – pertimbangkan setiap elemen berikut: orang, proses, organisasi, 
dukungan, teknologi, pelatihan, dan pengelolaan simulasi

Isu-isu – pertimbangkan setiap elemen berikut: orang, proses, organisasi, dukungan, 
teknologi, pelatihan, dan pengelolaan simulasi

Pilihan-pilihan perlakuan – pertimbangkan setiap elemen berikut: orang, proses, 
organisasi, dukungan, teknologi, pelatihan, dan pengelolaan simulasi

Ringkasan – pertimbangkan setiap elemen berikut: orang, proses, organisasi, 
dukungan, teknologi, pelatihan, dan pengelolaan simulasi

Tambahkan lembaran baru jika diperlukan.



54         Panduan Perencanaan dan Pelaksanaan Simulasi Penyakit Hewan Darurat 

Laporan kegiatan simulasi sangat penting untuk memastikan bahwa pelajaran yang 
telah diperoleh tidak hilang begitu saja serta langkah perbaikan dapat diidentifikasi 
dan diterapkan. 

Usulan daftar isi:

IKHTISAR Pengantar singkat mengenai kegiatan simulasi beserta 
kebutuhan, tujuan, sasaran, tata cara, dan ruang lingkup

Komentar mengenai kegiatan simulasi yang sesungguhnya

Ringkasan evaluasi

Ringkasan kegiatan simulasi

Rekomendasi utama

LATAR BELAKANG Latar belakang kegiatan simulasi – konteks dan tujuan

KEGIATAN SIMULASI Ringkasan kegiatan simulasi sesungguhnya, apa yang 
sebenarnya dilaksanakan, perencanaan dan pengelolaan, 
permasalahan yang dihadapi baik dari segi kegiatan simulasi 
itu sendiri maupun dari segi kebijakan dan pelaksanaan 
pengendalian penyakit.

EVALUASI Pembahasan mengenai:

Sasaran kegiatan simulasi serta alasannya 

Pengumpulan data dan pengamatan 

Penafsiran dan ringkasan evaluasi 

KESIMPULAN Ringkasan hasil kegiatan simulasi, temuan kunci dengan 
rekomendasi utama

LAMPIRAN Daftar rekomendasi lengkap 

Daftar istilah dan singkatan 

Diagram dan foto kegiatan simulasi 

LAMPIRAN 6: Laporan kegiatan simulasi 






