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KATA PENGANTAR

Laporan Akhir Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)
2015 disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjaawaban atas pelaksanaan 
Program/Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan, sesuai dengan Peraturan 
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 04/M.PPN/2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kantor Kementerian PPN/Bappenas.

Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)
2015 ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses dan hasil pencapaian 
koordinasi perencanaan nasional di bidang penanggulangan bencana, termasuk diantaranya 
integrasi pengurangan risiko bencana ke  dalam dokumen perencanaan terkait RPJMN 2015-2019, 
pelaksanaan The Indonesia Disaster Fund dan SCDRR Phase-II, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan, 
dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam identifikasi dan analisis dari proses dan hasil 
pencapaian koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan bencana (P3B) maka akan 
terlihat permasalahan dan perkembangan penanganan bencana serta saran untuk perbaikan 
proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya.

Akhir kata, kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan dalam 
pelaksanaan pemantauan perencanaan dan program/kegiatan penanggulangan bencana pada 
tahun yang akan datang untuk Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan 
Bencana (P3B) 2016.

Jakarta,   Desember  2015

Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas

Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, MSi
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BAB I PENDAHULUAN 
 

I.1 Latar Belakang 

 

Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar, terpadat serta memiliki letak geografis 

wilayah baik daratan dan lautan terluas di dunia memiliki ciri tertentu. Secara geografis 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng 

tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan 

Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic 

arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya 

berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-

rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung 

berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Wilayah Indonesia terletak di daerah 

iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan 

cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Seiring dengan berkembangnya waktu dan 

meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan 

memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, 

tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di 

Indonesia Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian 

rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan 

dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem 

Definisi Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 

menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 

dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut 

menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, 

bencana nonalam, dan bencana social, merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Indonesia 

dalam menyikapi komitmen global dalam penanggulangan bencana, termasuk menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dan menjadi salah satu sub-

agenda prioritas dalam RPJMN 2015-2019 dalam kerangka mewujudkan kemandirian ekonomi serta 

mendukung upaya pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi di daerah. Arah kebijakan 

penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah untuk mengurangi risiko bencana dan 

meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi 

bencana. 
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Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B) yang 

dibentuk melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. Kep. 29/M.PPN/02/2012 

yang meliputi tim pengarah dan tim pelaksana. Pembentukan tim koordinasi P3B tersebut 

dimaksudkan untuk mendukung koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengurangan 

risiko bencana serta pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam sistem 

deteksi dini dan mitigasi bencana yang memiliki tugas untuk mengawal proses perencanaan, 

pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan, 

serta memastikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan arah 

kebijakan pembangunan dalam dokumen RPJMN 2015-2019. Tim P3B menyadari bahwa 

masalah kebencanaan harus ditangani secara serius sejak terjadinya gempabumi dan disusul 

tsunami yang menerjang Aceh dan sekitarnya pada 2004, erupsi Gunung Merapi dan banjir 

lahar dingin di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, gempa bumi dan 

tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, kejadian bencana 

banjir bandang di Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat,  

kejadian gempa bumi di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah, Provinsi 

Aceh, kejadian bencana banjir di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, erupsi Gunung Sinabung di 

Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, erupsi Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur serta 

daerah lainnya menjadi dasar perlunya peningkatan koordinasi perencanaan dan 

pengendalian penanganan bencana. Dalam penanganan bencana tersebut sering terkendala 

pada koordinasi perencanaan dan penganggaran baik ditingkat pusat dan daerah. Kegiatan 

koordinasi ini sangat diperlukan agar semakin meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan  

rencana aksi, pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terintegrasi 

antar seluruh pemangku kepentingan dan penggiat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah 

pascabencana baik ditingkat pusat maupun daerah serta meningkatkan koordinasi dan 

sinkronisasi yang telah desentralisasi sistem PRB di tingkat daerah. 

Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. 

Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran 

terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua 

pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Secara periodik, Indonesia membangun sistem 

nasional penanggulangan bencana. Sistem nasional ini mencakup beberapa aspek antara lain 

; (1) Dari sisi Legislasi, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum di bawahnya antara lain 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Kepala Badan, serta peraturan 

daerah; (2) Dari sisi Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara 

formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan focal point lembaga 

pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, focal point penanggulangan bencana di tingkat 
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provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); (3) Dari 

sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat 

penyelenggaran penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk 

Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, 

media dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal, kita mengenal Forum PRB Yogyakarta 

dan Forum PRB Nusa Tenggara Timur; (4) Dari sisi pendanaan, saat ini kebencanaan bukan 

hanya isu lokal atau nasional, tetapi melibatkan internasional. Komunitas internasional 

mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana 

menjadi lebih baik.. 

I.2  Tujuan dan Sasaran 

Tujuan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B) 
adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan 
pemerintah daerah serta kapasitas pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan mitigasi 
dan pengurangan risiko bencana : 

(1) Melaksanakan koordinasi serta pengumpulan data dan informasi dalam rangka 

program pengurangan risiko bencana dan tindak lanjut pemantauan pelaksanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam  

(2) Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca bencana alam di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa 

Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Aceh 

Tengah dan Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Utara,  

Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur dan daerah 

pascabencana alam lainnya 

(3) Melaksanakan koordinasi pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 

alam di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten 

Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Aceh Tengah dan 

Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Utara,  Kabupaten Karo 

Provinsi Sumatera Utara,  Provinsi Jawa Timur dan daerah pascabencana alam 

lainnya.  

(4) Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pemantauan bagi pelaksanaan kebijakan 

dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah  

(5) Melaksanakan koordinasi dalam rangka memberikan masukan terhadap penyusunan 

RPJMN 2015-2019 terkait penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah; 
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(6) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penguatan kapasitas aparatur dan 

masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanggulangan 

bencana; 

(7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mendapatkan gambaran 

perkembangan pelaksanaan integrasi pengurangan risiko bencana dalam 

perencanaan pembangunan pada aspek kebijakan dan kerangka hukum, khususnya 

pada integrasi pengurangan risiko bencana melalui Rencana Aksi Nasional 

Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2010-2013 dan Rencana Aksi Daerah 

Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) 

(8) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap koordinasi penyusunan rencana 

aksi, pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi yang terkait dengan 

bencana 

Adapun yang menjadi sasaran program adalah tercapainya koordinasi perencanaan dan 

pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program kegiatan pengurangan risiko 

bencana dan penanggulangan bencana secara efisien dan efektif, yang meliputi : 

(1)    Diperolehnya informasi dalam rangka program pengurangan risiko bencana dan 

kemajuan tindak lanjut rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 

(2)    Terlaksananya koordinasi pelaksanaan integrasi pengurangan risiko bencana dalam 

perencanaan pembangunan pada aspek kebijakan dan kerangka hukum, khususnya 

pada integrasi pengurangan risiko bencana melalui Rencana Aksi Nasional 

Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan 

Risiko Bencana (RAD-PRB) 

(3)    Terlaksananya koordinasi untuk mendapatkan masukan terhadap penyusunan 

RPJMN 2015-2019 terkait penanggulangan bencana di pusat dan daerah 

(4)   Terlaksananya koordinasi penanganan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 

pasca bencana alam 
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BAB II RUANG LINGKUP 
 

II.1. Ruang Lingkup Kegiatan 

Adapun lingkup kegiatan koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan 

bencana, secara substansi yang akan dilaksanakan meliputi koordinasi pengendalian 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, koordinasi  perencanaan, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Disamping itu dalam rangka pengurangan 

risiko bencana diarahkan pada  bidang kebijakan dan kerangka hukum, bidang kelembagaan, 

bidang pendidikan dan penyadaran publik, bidang implementasi PRB ditingkat masyarakat 

dan bidang pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 

II.2. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan dalam kajian kelembagaan dan regulasi penanggulangan bencana 
yang meliputi : 

(1) Pengumpulan data dan informasi tentang upaya yang telah dilakukan di daerah dan 
pusat dengan cara pengumpulan data, informasi, survey di daerah penanggulangan 
bencana. 

(2) Analisis tentang kendala pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana serta analisis 
pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 
penanggulangan bencana di pusat dan daerah. 

(3) Melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi, sebagai bahan masukan bagi 
perbaikan peran Bappenas, BNPB dan Kementerian/Lembaga untuk penyusunan 
kebijakan dan strategi serta peningkatan efektivitas dan percepatan kegiatan dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

(4) Fokus kajian yang di dasarkan frekuensi kejadian adalah bencana hidrometeorologi 
terutama banjir, longsor dan kekeringan  

 
II.3. Keluaran (Output)  

Hasil keluaran yang diharapkan dari kegiatan koordinasi pelaksanaan program 
pengurangan risiko bencana dan pemantauan serta pengendalian pelaksanaan rehabilitasi 
dan rekonstruksi wilayah pasca bencana adalah: 

a. Laporan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai wilayah 
bencana yang di susun laporan secara triwulanan pelaksanaan pemantauan dan 
pengendalian pada pelaksanaan program-program Mitigasi dan Pengurangan Risiko 
Bencana. 

b. Tersusunnya laporan akhir koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 
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II.4. Organisasi Pelaksana  

Kegiatan ini akan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional dan 
Otonomi Daerah  selaku penanggungjawab dan Ketua Tim Pengarah bersama 
kementerian/lembaga terkait selaku anggota Tim Pengarah. Sementara Direktur Kawasan 
Khusus dan Daerah Tertinggal selaku  Ketua Tim Pelaksana dan beberapa anggota tim 
pelaksana dari Kementerian/Lembaga terkait. Untuk mendukung kelancaran koordinasi 
dalam perencanaan dan pengendalian penanganan bencana (P3B), tim pengarah dan tim 
pelaksana dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari beberapa orang  tenaga ahli/teknis, yang 
sehari-harinya bertugas membantu penyiapan data, informasi, bahan dan informasi sebagai 
masukan dalam menetapkan kebijakan program P3B, dan membantu tim Pengarah dalam 
melakukan evaluasi terhadap perkembangan dan hasil pelaksanaan program P3B.  

Untuk mendapatkan masukan terhadap peningkatan kapasitas penyelenggaraan 
penanggulangan bencana, akan dilakukan kunjungan kerja oleh Direktorat Kawasan Khusus 
dan Daerah Tertinggal pada beberapa lokasi sampel daerah kajian dengan karakteristik 
ancaman bencana banjir, longsor dan kekeringan. Sementara Direktur Kawasan Khusus dan 
Daerah Tertinggal selaku Ketua Tim Pelaksana dan beberapa anggota tim pelaksana dari 
Kementerian/Lembaga terkait untuk mendukung kelancaran koordinasi dalam perencanaan 
dan pengendalian penanganan bencana (P3B), tim pengarah dan tim pelaksana dibantu oleh 
sekretariat yang terdiri dari beberapa orang  tenaga ahli/teknis, yang sehari-harinya bertugas 
membantu penyiapan data, informasi, bahan dan informasi sebagai masukan dalam 
menetapkan kebijakan program P3B.  

 

II.5. Lokasi Kegiatan 

Lokasi kegiatan pelaksanaan koordinasi perencanaan program/kegiatan di pusat dan 
daerah (Bappenas selaku Tim Pengarah dan stakeholder terkait). Sementara itu koordinasi 
perencanaan program/kegiatan kajian kelembagaan dan regulasi penanggulangan bencana 
dilaksanakan di berbagai daerah. 

Sistem pelaporan yang akan disusun oleh Tim Pelaksana Tim Koordinasi Perencanaan 
dan Pengendalian Penanganan Bencana, yang merupakan laporan pelaksanaan kegiatan 
koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan bencana. 
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BAB III HASIL PELAKSANAAN 
 

III. Pelaksanaan Kegiatan 

Koordinasi strategis dalam rangka mitigasi dan pengurangan risiko bencana secara 

sistematik memerlukan pemahaman dan komitmen bersama diantara semua stakeholder 

terkait, terutama di kalangan pengambil keputusan. Sehubungan dengan pelaksanaan 

koordinasi penanggulangan bencana, maka Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan, 

Pemantauan, dan Evaluasi Pengurangan Risiko dan Penanganan Bencana (P3B) bertujuan 

untuk untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah 

daerah serta kapasitas pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan mitigasi dan 

pengurangan risiko bencana, melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: 

 

III.1. Integrasi Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Dokumen Perencanaan 
terkait RPJMN 2015 - 2019 

Lingkup kegiatan koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan bencana, 

secara substansi yang akan dilaksanakan meliputi koordinasi pengendalian rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca bencana, koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi. Disamping itu dalam rangka pengurangan risiko bencana 

diarahkan pada bidang kebijakan dan kerangka hukum, bidang kelembagaan, bidang 

pendidikan dan penyadaran publik, bidang implementasi PRB ditingkat masyarakat dan 

bidang pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 

Kegiatan integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan 

terkait RPJMN 2015-2019 bertujuan untuk memaksimalkan hasil pelaksanaan kegiatan 

pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan oleh KL teknis, pemerintah daerah, NGOs, 

dan publik untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Koridor yang digunakan 

untuk mengintegrasikan PRB dalam berbagai dokumen perencanaan yang disusun masing-

masing stakeholder adalah RPJMN 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2015 penanggulangan 

bencana masuk dalam Nawa Cita 7 yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Pada Sub Bab Pelestarian Sumber 

Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.  

Arah kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan RPJMN 2015-2019 adalah 

“Mengurangi risiko bencana pada kawasan pertumbuhan yang memiliki indeks risiko tinggi 

terhadap bencana dan meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana”, melalui 

strategi sebagai berikut.  
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o Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan 
berkelanjutan di pusat dan daerah : (a) Pengarusutamaan pengurangan risiko 
bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah; (b) Pengenalan, 
pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta 
risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota; (c) Pemanfaatan 
kajian dan peta risiko bagi penyusunan (RPB) Kabupaten/Kota dan RAD PRB serta 
referensi untuk penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota; (d) Integrasi kajian dan peta 
risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota; (e) 
Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah; (f) 
Penyusunan rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi 

o Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana : (a) Mendorong dan 
menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat 
tentang kebencanaan; (b) Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko 
bencana kepada masyarakat ; (c) Penyediaan dan penyebarluasan informasi 
kebencanaan kepada masyarakat; (d) Meningkatkan kerjasama internasional, mitra 
pemba-ngunan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan dunia usaha dalam PB; (e) 
Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana,; (f) Pemeliharaan 
dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam; dan (g) Membangun dan 
menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana. 

o Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat : (a) Penguatan kapasitas 
kelembagaan dan aparatur penang-gulangan bencana di pusat dan daerah; (b) 
Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi; (c) Pengembangan 
dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan 
menghadapi bencana; (d) Simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana 
secara berkala dan berkesinambungan; (e) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan 
kesiapsiagaan yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana; (f) 
Pembangunan dan pemberian perlindungan prasarana vital, pelayanan publik, 
ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan paska 
bencana; (g) Pengembangan Desa Tangguh Bencana di kawasan risiko tinggi bencana; 
dan; (h) Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, 
melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah 
pulau, yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil. 

Dalam rangka mensosialisasikan arah kebijakan dan strategi RPJMN 2015-2019 

bidang penanggulangan bencana untuk selanjutnya dapat diacu ke dalam berbagai dokumen 

perencanaan maka dilakukan koordinasi baik di pusat dan daerah. Upaya koordinasi dengan 

para stakeholders dilakukan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) maupun 

rapat koordinasi yang melibatkan seluruh sektor baik di pusat dan daerah melalui kunjungan 

kerja ke daerah, serta rapat konsultasi bersama K/L maupun NGO’s.  
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Koordinasi di Pusat untuk Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana 

Rapat Koordinasi bersama dengan BNPB dan kementerian sektor terkait dilakukan 

untuk penyusunan Master Plan tematik, yaitu master plan yang memuat strategi untuk tiap 

jenis bencana. Secara keseluruhan, Master Plan akan disusun berdasarkan 12 jenis bencana: 

gempabumi, tsunami, letusan gunung api, gerakan tanah (tanah longsor), banjir, banjir 

bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan 

lahan, epidemi dan wabah penyakit, dan gagal teknologi. Pada tahun 2015 ini, telah 

diselenggarakan beberapa rapat koordinasi penyusunan master plan. Rapat Koordinasi 

Penyusunan Master Plan Pengurangan Risiko Bencana Gerakan Tanah mengidentifikasi 

bahwa bencana gerakan tanah atau dikenal sebagai tanah longsor merupakan fenomena 

alam yang dikontrol oleh kondisi geologi, curah hujan dan pemanfaatan lahan pada lereng. 

Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas terjadinya bencana gerakan tanah di Indonesia 

semakin meningkat, dengan sebaran wilayah bencana semakin luas. Hal ini disebabkan oleh 

makin meningkatnya pemanfaatan lahan yang tidak berwawasan lingkungan pada daerah 

rentan gerakan tanah, serta intensitas hujan yang tinggi dengan durasi yang panjang, 

ataupun akibat meningkatnya frekuensi kejadian gempa bumi.  

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2012) mencatat sebanyak 1.222 kejadian 

bencana gerakan tanah sepanjang tahun 2002 hingga 2011, dengan lokasi kejadian tersebar 

di berbagai wilayah di Indonesia. Kejadian gerakan tanah terbanyak dijumpai di Propinsi Jawa 

Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur. Bencana gerakan 

tanah tersebut telah mengakibatkan lebih dari 2.000 orang meninggal/hilang dan lebih dari 

4.500 rumah rusak/tertimbun. Jumlah korban jiwa maupun kerugian/kerusakan akibat 

bencana gerakan tanah dikhawatirkan akan meningkat di masa mendatang, apabila tidak 

dilakukan upaya pengurangan risiko bencana gerakan tanah. 

Jumlah korban jiwa maupun kerugian/kerusakan akibat bencana gerakan tanah dapat 

dikurangi dan bahkan dihindari dengan menyusun suatu rencana pengelolaan bentuk 

Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Gerakan Tanah. Masterplan Pengurangan Risiko 

Bencana Gerakan Tanah 2015-2019 ini merupakan penjabaran dari RENAS PB, yang disusun 

dengan tujuan spesifik untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana gerakan tanah, 

terutama untuk memberikan arahan/panduan dalam program pencegahan, mitigasi dan 

peringatan dini, serta respon darurat dan rehabilitasi. Penyusunan masterplan ini juga 

bertujuan untuk memberikan acuan program kegiatan, fokus prioritas dan anggaran indikatif 

bagi Kementerian/Lembaga dan seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan 

bencana gerakan tanah di Indonesia secara terencana, terpadu, terkoordinasi. 

Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Gerakan Tanah 2015-2019 ini merupakan 

penjabaran dari RENAS PB, yang disusun dengan tujuan spesifik untuk mendukung upaya 

pengurangan risiko bencana gerakan tanah, terutama untuk memberikan arahan/panduan 
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dalam program pencegahan, mitigasi dan peringatan dini. Penyusunan masterplan ini juga 

bertujuan untuk memberikan acuan program kegiatan, fokus prioritas dan anggaran indikatif 

bagi Kementerian/Lembaga dan seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan 

bencana gerakan tanah di Indonesia secara terencana, terpadu, terkoordinasi.  

Tujuan penyusunan Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Gerakan Tanah 2015 – 

2019 dapat tercapai melalui pelaksanaan dan penerapan  enam  komponen utama yang 

dititikberatkan pada tahap mitigasi dan kesiapsiagaan, sebagai berikut: (1) Kebijakan dan 

Kerangka Kerja Kelembagaan; (2) Riset/Penelitian dan Industrialisasi; (3) Pemetaan dan 

Analisis Tingkat Kerentanan Bahaya; (4) Mitigasi Bencana Gerakan Tanah (struktural dan non-

struktural); (5) Pemantauan Gerakan Tanah dan Sistem Peringatan Dini; dan (6) Kaji Cepat. 

Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Gerakan Tanah, rapat koordinasi juga 

dilaksanakan untuk Penyusunan Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Banjir.  Bencana 

banjir merupakan salah satu bencana alam yang selalu terjadi di berbagai wilayah di 

Indonesia. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) termasuk banjir tidak dibatasi oleh wilayah 

administrasi, tetapi pengelolaan SDA dibatasi oleh Wilayah Sungai (WS). Rencana induk 

pengelolaan SDA yang terpadu untuk tiap wilayah sungai sangat diperlukan agar kinerja 

pengelolaan SDA hasilnya dapat optimal. Pengurangan Risiko Bencana Banjir merupakan 

bagian dari pilar pengurangan daya rusak air yang dapat dicapai dengan strategi dan 

kebijakan pengelolaan fisik dan non-fisik di masing-masing WS. 

 Peningkatan aktivitas “perdagangan dan industri”, menyebabkan peningkatan jumlah 

penduduk yang cukup tinggi disertai pula dengan peningkatan kebutuhan hidupnya, sehingga 

dapat berakibat pada berubahnya tataguna lahan yang berdampak pada peningkatan luas 

lahan yang kedap air (impervious). Peningkatan luas lahan yang kedap air adalah akibat dari 

pembangunan pemukiman maupun prasarananya di wilayah sungai, hal ini dapat 

menyebabkan meningkatnya masalah banjir, karena berkurangnya daerah peresapan air 

hujan.  

Banjir dapat disebabkan oleh kondisi alam yang statis seperti geografis, topografis, 

dan geometri alur sungai. Peristiwa alam yang dinamis seperti curah hujan yang tinggi, 

pembendungan dari laut/pasang pada sungai induk, amblesan tanah dan pendangkalan 

akibat sedimentasi, serta aktivitas manusia yang dinamis seperti adanya tata guna di lahan 

dataran banjir yang tidak sesuai, yaitu: dengan mendirikan pemukiman di bantaran sungai, 

kurangnya prasarana pengendalian banjir, amblesan permukaan tanah dan kenaikan muka 

air laut akibat global warming.  

Pembangunan fisik yang non-struktur yaitu konservasi lahan dari suatu Daerah Aliran 

Sungai (DAS) berguna untuk menekan besarnya aliran permukaan dan mengendalikan 

besarnya pendangkalan/sedimentasi di dasar sungai. Upaya lainnya yakni pengelolaan 

dataran banjir (flood plain management) berupa penataan ruang dan rekayasa sarana dan 
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prasarana pengendali banjir, yang diatur dan disesuaikan sedemikian rupa untuk 

memperkecil risiko/kerugian/bencana banjir.  

Strategi dan kebijakannya harus sejalan dengan aturan yang ada pada UU. No. 7, 

Tahun 2004 berupa pencegahan bencana secara fisik dan non fisik, penanggulangan 

bencana, dan pemulihan kondisi setelah bencana. Berbagai strategi yang dilakukan dapat 

berupa upaya fisik dan non-fisik melalui konservasi lahan, pembangunan tampungan air 

(waduk dan embung), rehabilitasi sungai dan pembangunan polder serta adanya penataan 

ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan 

kenyamanan kehidupan serta menjaga kelestarian lingkungan.  

Pengurangan risiko bencana banjir merupakan bagian dari pengelolan sumber daya 

air (SDA) yang harus direncanakan dan dilaksanakan secara terintegrasi. Oleh karena itu, 

pengurangan risiko bencana banjir harus menjadi bagian dari pengelolaan SDA yang perlu 

diatur dalam suatu rencana pengelolaan dalam bentuk Masterplan. 

Selain rapat koordinasi master plan, Bappenas juga melaksankan FGD yang 

bertujuan memberikan masukan terhadap usulan dan sasaran SDGs terutama dalam hal 

kemungkinan pengukuran pencapaian (SDM, dana dan ketersediaan data).  Adapun tujuan 

SDGs yang sesuai dengan sasaran Pengurangan Risiko Bencana (PRB) antara lain adalah : 1) 

Tujuan 1 : Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di manapun ; 2) Tujuan 2 : 

Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan 

pertanian berkelanjutan; 3) Tujuan 3 : Memastikan hidup sehat dan memajukan 

kesejahteraan bagi semua orang dari segala usia ; 4) Tujuan 9 : Membangun infrastruktur 

yang tangguh, menggalakkan industrialisasi berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan 

inovasi; 5) Tujuan 11 : Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, 

tangguh dan berkelanjutan.; dan 6) Tujuan 13 : Mengambil tindakan segera untuk 

memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya. 

Dalam isu PRB kemiskinan dan bencana memiliki pola hubungan timbal balik. Perlu 

ada indikator yang jelas untuk ketangguhan, keterpaparan dan kerentanan. Sasaran pada 

tujuan ke 2 memperlihatkan dengan jelas pengarus-utamaan PRB ke dalam sektor pertanian, 

perlu ada indikator untuk climate-smart agriculture. Sasaran pada tujuan ke 3 memiliki 

lingkup yang sangat luas, walau jelas-jelas menyasar PRB dalam sektor kesehatan terutama 

berkaitan dengan pemantauan dan penanganan wabah dan KLB. Sasaran pada tujuan ke 9 

bersifat input, yang mungkin berguna untuk mendorong aksi, tetapi tak jelas apakah akan 

dapat mendukung ketangguhan manusia. Sasaran pada tujuan ke 11 masih sangat luas, 

butuh komitmen dalam PRB dan API terutama penanganan bencana terkait air. Sasaran pada 

tujuan ke 13 bersifat input/masukan. Perlu dipikirkan indikator capaian yang bersifat 

outcome yang lebih terukur, misalkan perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang lebih 

PRB dan climate smart.  
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Bappenas juga berkoordinasi dengan pihak legislator melalui kegiatan Rapat dengar 

pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2015 di Gedung DPR RI, yang bertujuan 

untuk memberikan penjelasan kepada Anggota DPR Komisi VIII terkait dengan 

“Penanggulangan Bencana Dalam Perencanaan Nasional”. 

Pada rapat dengar pendapat ini dihadiri oleh unsur Pengarah BNPB, Direktur Jenderal 

Anggaran (Kemenkeu), dan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. 

Masing-masing memberikan paparan dan penjelasan terkait dengan penanggulangan 

bencana sesuai dengan tupoksi. 

Unsur pengarah BNPB menyampaikan bahwa penanggulangan bencana merupakan 

kegiatan yang bersifat investasi bukan konsumtif. Selama ini paradigma baru 

penanggulangan bencana yang mengedepankan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) belum 

tercapai, masih banyak yang menganggap bahwa penanggulangan bencana tidak bisa 

direncanakan dan tidak bisa dihindari. Untuk mendukung pendanaan penanggulangan 

bencana perlu peningkatan transparansi dan akuntabilitas pendanaan bencana 

(pengumpulan dana dan penyaluran dan memasukan ranah asuransi).  

Direktur Jenderal Anggaran memberikan penjelasan terkait penganggaran 

penanggulangan bencana. Dalam UU APBN 2015, telah dialokasikan dana cadangan 

penanggulangan bencana sebesar Rp 4 T, dengan komposisi alokasi Dana Siap Pakai (DSP)/ 

dana on-call sebesar Rp 2,5 T dan dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) sebesar 

Rp 1,5 T .Penjelasan  mengenai pemanfaatan dana tersebut yaitu : 

a. DSP dikonsentrasikan di BNPB. Mekanisme penggunaannya melalui pengusulan BNPB 

kepada Kementerian Keuangan yang dipindahkan secara bertahap. Digunakan untuk 

penanganan kejadian bencana pada tahun anggaran yang bersangkutan.Dana 

cadangan PB (untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi). BNPB mengusulkan untuk 

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kepada Kementerian Keuangan 

sesuai dengan perhitungan. 

b. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi selama ini dikoordinasikan oleh BNPB. 

Pembangunan sekolah, jalan, pasar, dll dilaksanakan oleh BNPB. Pelaksanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi harus dikembalikan kepada tugas dan fungsi-nya 

kementerian/lembaga. Diharapkan untuk pembangunan fisik diserahkan pada 

lembaga teknis namun tetap dikoordinasikan oleh BNPB. Jika ada kebutuhan 

rehabilitasi dan rekonstruksi, akan dialokasikan langsung ke K/L sesuai tusinya dan 

dikoordinasikan oleh BNPB, yang selama ini pendanaannya melalui BNPB.Alternatif 

lain untuk pendanaan rehab-rekons adalah merevisi PMK mengenai alokasi belanja 

menjadi hibah ke pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh masing-masing daerah.  

BNPB masih tetap memegang peranan sebagai koordinator. 
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c. Sesuai PP 22/2008 (yang menjadi landasan pendanaan PB) menggunakan bantuan 

social berpola hibah.Hasil evaluasi 2014, bahwa terdapat mekanisme tersebut tidak 

sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dimana, dalam UU 

17/2003 jenis-jenis belanja pemerintah pusat dalam APBN diantaranya adalah 

Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bantuan Sosial, dan Hibah. Tidak 

ada terdapat jenis belanja bantuan sosial berpola hibah. Dalam hal ini, PP 22/2008 

perlu dikoreksi. 

Perencanaan penanggulangan bencana dilakukaan pada saat pra bencana dan pasca 

bencana (renkon, renaksi RR dll). Yang dimaksud dengan perencanaan penanggulangan 

bencana adalah upaya antisipasi terhadap ancaman-ancaman dan potensi bencana yang 

akan terjadi dengan membuat rencana kontijensi dengan tujuan untuk mengurangi risiko 

apabila terjadi bencana. Pada tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga bisa dilakukan dengan 

perencanaan yang bagus agar proses perbaikan tetap mengedepankan aspek Pengurangan 

Risiko Bencana. 

Pemahaman PRB kepada seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat luas perlu 

ditingkatkan untuk merubah paradigma penanggulangan bencana, dari yang sebelumnya 

bersifat responsif menjadi preventif. 

 

Koordinasi di Daerah untuk Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana 

Selain melakukan koordinasi integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam 

dokumen perencanaan terkait RPJMN 2015-2019, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah 

Tertinggal juga melakukan kunjungan ke daerah untuk pelaksanaan rapat dengan 

pemerintah daerah yang mempunyai  kerawanan bencana dan daerah pasca bencana. 

Bappenas melaksanakan Workshop Penyusunan Kajian Identifikasi dan Analisa 

Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah Tertinggal yang di laksanakan pada tanggal 

29 Januari 2015 di Bogor-Jawa Barat, Bappenas mengarahkan agar kegiatan tersebut agar 

sesuai dengan sasaran yang ada pada RPJMN 2015-2019.  

Kegiatan Strengthenend Indonesian Resilience: Reducing Risk from Disasters (StIRRRD) 

bertujuan untuk mewujudkan pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan di 

tingkat daerah menuju penguatan ketahanan Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan atas 

kerjasama Universitas GadjahMada (UGM) dan GNZ Science New Zealand dan di danai oleh 

Ministry of Foreign Affair and Trade (MFAT) New Zealand. StIRRRD dimulai sejak 2011-2012 

di 2 daerah pilot yaitu Kota Paludan Kota Padang. Kegiatan yang di laksanakan meliputi 

workshop kebencanaan, penyusunan rencana aksi daerah, kunjungan dan pelatihan di New 

Zealand dan pemantapan serta implementasi rencana aksi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan 
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ini mengutamakan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak seperti pemerintah daerah, 

universitas lokal, kalangan swasta, LSM dan kelompok-kelompok komunitas siaga bencana. 

 Strategi Tindak Lanjut Sinkronisasi Dukungan StiRRRD Terhadap Pengurangan 

Risiko Bencana : (1) Dukungan seluruh stakeholders yang terkait penanggulangan bencana 

diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pengurangan risiko bencana secara 

nasional; (2) Diperlukan sinkronisasi lokus StIRRRD terhadap lokasi prioritas penanggulangan 

bencana dan daerah tertinggal dalam RPJMN 2015 – 2019; (3) Perlu dilakukan pemetaan 

kebijakan baik di pusat dan daerah yang terkait dengan pengurangan risiko bencana; (4) 

Mendukung Pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan integrasi penanggulangan 

bencana dan pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan daerah baik jangka 

menengah dan panjang (RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD/RKPD); (5) Mendorong komitmen 

pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mengalokasikan program penanggulangan 

bencana dalam prioritas pembangunan daerah; (6) Bencana tidak mengenal batas 

administrasi, agar mendukung peningkatan kerjasama antar daerah/wilayah dalam 

penanggulangan bencana. 

 Pada Bulan Februari 2015, Bappenas melaksanakan rapat koordinasi PRB 

khususnya dalam kegiatan persiapan 3rd World WCDRR (World Conference on Disaster Risk 

Reduction) yang diselenggarakan pada Bulan Maret 2015.  Dalam rapat koordinasi, 

disampaikan gagasan-gagasan pemikiran dan pengetahuan dalam konteks PRB. Negara 

Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi tantangan bagi kota-kota yang 

terletak di kawasan pesisir dengan risiko yang lebih tinggi dan multi ancaman yang ada. 

Sebagai negara kepulauan yang berwawasan Nusantara, pemanfaatan modal budaya dan 

sosial menjadi penting dalam tata kelola kebencanaan. Pemahaman pengetahuan lokal dan 

tradisional menjadi modal penting dalam kepimpinan. Komitmen sebagai tindak lanjut PRB 

dalam pembangunan nasional telah diwujudkan dalam RPJMN 2015-2019 dengan memuat 

esensi investasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. 

Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal melakukan koodinasi dengan unsur 

pemerintah daerah melalui forum Rakornas Strategi Penguatan Kapasitas Pemda dalam 

Pengurangan Risiko Kebakaran yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

Urusan kebakaran merupakan urusan wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, UU Nomor 23 Tahun 2014 berikut lampirannya. Sehingga 

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Wajib di urus oleh Pemerintah dan Pemda; 

Penanggung jawab Utama Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah Pemda 

Kabupaten/Kota sedang Provinsi Pendamping Kabupaten/Kota dalam menunjang Sarana 

prasarana dan SDM dan memfasilitasi Kerjasama antar kabupaten/kota yang bersandingan. 
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Kejadian kebakaran di Indonesia sangat tinggi malah dominan dalam intensitas kejadian 

bencana nomor 2 setelah banjir namun kepeduliannya sangat kurang. 

Kejadian Kebakaran menimbulkan korban jiwa dan kerugian asset sumber daya alam 

maupun sumber daya buatan, yang berdampak terganggu nya kesehatan masyarakat, 

transportasi, kemunduran ekonomi dan kerusakan lingkungan hidup. Rendahnya Kapasitas 

Pemda mencapai Output Pemda dalam penyediaan Public Regulation dan Public Goods 

untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal bidang Pencegahan dan 

Penanggulangan Kebakaran yang terdiridari 6 (enam) elemen unsur pokok masalah : (a) 

Sistem peraturan perundang – undangan dan SOP : Sebagian besar Pemda belum 

menetapkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah maupun SOP dalam Pencegahan dan 

Penanggulangan Kebakaran; (b) Kelembagaan yang menangani fungsi P2K : masih banyak  

daerah kabupaten/kota yang menempatkan fungsi P2K pada SKPD yang berbeda – beda; (c) 

SDM : Sebagian besar Pemda belum memenuhi standar jumlah Petugas Pemadam 

Kebakaran. Disamping itu petugas yang adapun lebih dari 50% merupakan tenaga Kontrak 

sehingga pelaksanaan tugas belum maksimal; (d) Sarana prasarana : Sebagaian besar Pemda 

belum memenuhi ketersediaan jumlah Sarana prasarana khususnya Mobil Damkar di sertai 

Peralatan Proteksi Kebakaran dan Rescue baik untuk kebakaran pemukiman, hutan dan 

lahan perkebunan maupun gambut; (e) Respon Time Waktu Tangggap Kebakaran : Sebagian 

besar Pemda belum memenuhi Respon Time Waktu Tanggap Kebakaran 15 menit untuk 

pemukiman dan bangunan gedung publik, 30 menit untuk lahan perkebunan dan 60 menit 

untuk hutan dan lahan gambut, yang disebabkan belum tercapainya cakupan Wilayah 

Manajemen Kebakaran; dan (f) Perencanaan dan anggaran : Sebagaian besar Pemda belum 

mengakomodir Rencana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagai prioritas 

dalam perencanaan pembangunan dan anggaran daerah yang terdokumentasi dalam RPJMD, 

Renstra dan RKPD maupun Renja di masing SKPD dalam rangka Pengurangan Risiko 

kebakaran bagian dari Pengurangan Risiko Bencana. 

 Sebagai hasil rapat koordinasi, diperlukan langkah penyelesaian antara 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Pusat : 

Kementerian Dalam Negeri segera mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebakaran 

yang substansinya meliputi Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 

untuk digunakan sebagai acuan Kementerian/ Lembaga dan Pemda serta 

masyarakat; Kementerian Dalam Negeri perlu segera mengusulkan Pembentukan Jabatan 

Fungsional Damkar kepada Kemen PAN dan RB; Kementerian Dalam Negeri membangun 

Central Fire Figther Akademi di Tingkat Nasional dan Regional di harap prioritas di Kampus 

Diklat Kemendagri Semplak Bogor dan IPDN Jatinagor  serta di berbagai Regional untuk 

percepatan pemenuhan kualifikasi dan sertifikasi petugas Damkar; Kementerian Dalam 
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Negeri perlu segera membentuk Komisi Standardisasi Kompetensi dibidang Pencegahan dan 

Penanggulangan Kebakaran yang ber anggota kan para Pakar, Praktisi dan Pejabat Terkait di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat 

memperjuangkan formasi khusus PNS untuk Petugas Pemadam Kebakaran, atau paling tidak 

menjadi PPPK bagi Petugas Damkar yang saat ini masih berstatus sebagai tenaga kontrak 

mengingat pembentukan kompetensi petugas Damkar yang professional merupakan proses 

yang berlangsung secara berkelanjutan selama mereka bekerja.  

 Selain itu, Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan 

agar Kelembagaan Pemadam Kebakaran di Daerah menjadi SKPD Mandiri mengingat 

berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa 

pemadam kebakaran merupakan suatu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan 

pelayanan dasar; Kementerian Dalam Negeri mengusulkan peninjauan kembali SNI Mobil 

Pemadam Kebakaran dan Peralatan Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan dan membentuk 

Komite Penilaian Produksi Mobil Damkar dan Peralatan Proteksi Kebakaran dan 

Penyelamatan; Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pengendalian Kebakaran 

dan Penyelamatan; Melakukan evaluasi kinerja Pemda dalam Implementasi Standar 

Pelayanan Minimal untuk mendukung Public Regulation dan Public Goods; Melakukan Audit 

dan member sanksi kepada Pemda yang tidak menyediakan Public regulation dan Public 

Goods untuk mendukung pengendalian kebakaran dan penyelamatan.  

 DI sisi Pemerintah daerah Provinsi: Gubernur menetapkan Perda/Perkadan SOP 

Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan; Diharapkan Gubernur dapat segera melakukan 

pemetaan kabupaten/kota dan kecamatan rawan kebakaran; Diharapkan Gubernur dapat 

memfasilitasi pendampingan Sarana prasarana pengendalian kebakaran untuk 

kabupaten/kota melalui Dana APBD Provinsi; Diharapkan Gubernur dapat memfasilitasi 

Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran kabupaten/kota. Sedangkan untuk 

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota: Diharapkan Bupati/WaliKota dapat menetapkan 

Perda/Perkadadan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; Diharapkan 

Bupati/WaliKota membentuk Kelembagaan Pemadam Kebakaran di Daerah menjadi SKPD 

Mandiri mengingat berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, bahwa pemadam kebakaran merupakan suburusan pemerintahan 

wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; Pemda kabupaten/kota menyediakan Anggaran 

Sarpras pengendalian kebakaran untuk memenuhi target SPM ; Meningkatkan kualitas 

kompetensi SDM dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui peningkatan 

Anggaran Pendidikan dan Pelatihan untuk Petugas Pemadam Kebakaran kabupaten/kota 

maupun untuk masyarakat dan pelaku usaha; Pemda kabupaten/kota agar menyusun RISPK 

dan Pengembangan UMK untuk mendukung pencapaian Respon Time Waktu Darurat 
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Kebakaran sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM; Pemda kabupaten/kota memprioritas 

program pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam 

perencenaan pembangunan dan anggaran baik pada dokumentasi RPJMD, Renstra, RKPD 

dan Renja, RKA-SKPD dan RAPBD. 

 Pada bulan November 2015, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal 

membahas project Reverse Linkage pada rapat koordinasi yang diselenggarakan di Serpong, 

Banten. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional PPN/Bappenas) bekerja sama dengan Tim Misi/Delegasi Islamic 

Development Bank (IDB) untuk menyusun IDB Member Country Partnership Strategy (MCPS) 

2015-2019. Dalam project Reverse Linkage, terdapat 3 project Reverse Linkage yang 

diselenggarakan di beberapa negara, yaitu:  

1. Reverse linkage in Senegal (Strengthening of the Flood Risk Management Program in the 

Republic of Senegal).  

Project direncanakan berlangsung 3 tahun. Project reverse linkage yang berkaitan dengan 

BNPB, karena IDB merekomendasikan BNPB sebagai lead provider agency.    

2. Reverse Linkage in Mozambique  

3. Reverse Linkage in Kazahkstan  dan Kyrgyz Republic 

 

Sehubungan dengan rencana kegiatan Reverse Linkage untuk Disaster Risk Management on 

Flood Mitigation antara Indonesia, Senegal, dan IDB, maka rencana kegiatan tersebut 

merujuk kepada salah satu area kerjasama dalam MoU Reverse Linkage yang ditandatangani 

pada tahun 2013. Persiapan kegiatan telah dilakukan antara lain Validation Mission ke 

Senegal pada 24-31 Januari 2015 yang diikuti wakil dari BNPB, TDMRC Unsyiah Aceh dan IDB. 

 

Pada Mei 2015 sebagai bagian misi IDB untuk program Reverse Linkage, maka IDB telah 

berkunjung ke BNPB. Hasil dari Misi telah dituangkan dalam Minutes of Meeting yang 

menyepakati BNPB sebagai provider pada kegiatan tersebut.  Project direncanakan 

berlangsung 3 tahun. Project reverse linkage yang berkaitan dengan BNPB, karena IDB 

merekomendasikan BNPB sebagai lead provider agency.   Dalam minutes of meeting 

disampaikan bahwa: (1) Bappenas in principle will support this Reverse Linkage project 

through co-financing as per its rules and regulation; (2) Based on the outcome of validation 

mission, the total amount of this activity is USD 1.7 Million, and IDB is proposing USD 900.000 

to be considered by the GoI as its contribution; dan (3) The Bank expects 

this Reverse Linkage project to start by Q4 2016. Merujuk pada Minutes of Meeting tersebut, 

maka untuk pelaksanaan program tersebut Pemerintah Indonesia diminta untuk 

menerbitkan surat pernyataan atas pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk Letter of 

Commitment.  
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Dalam beberapa pertemuan koordinasi setelah misi IDB tersebut, yang dilaksanakan Biro 

Hukum dan Kerjasama BNPB, maka BNPB akan menunjuk kedeputian Bidang Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan Bencana sebagai focal point dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Terkait 

pendanaan, IDB telah berkomitmen bahwa kegiatan pada tahun pertama dapat dibiayai oleh 

dana bersumber dari IDB sebesar USD 300.000. Sedangkan pembiayaan selanjutnya dapat 

didasarkan pada desain program yang disepakati antara Indonesia dan Senegal.  

 

Pada perkembangan terakhir, Kementerian PPN/Bappenas dalam posisinya sebagai GoI 

mempertimbangkan bahwa program Manajemen Risiko Bencana Mitigasi sebaiknya 

dilaksanakan dengan bekerjasama dengan negara-negara di wilayah Pasifik. Dengan 

demikian, program reverse linkage ini akan dikaji ulang oleh Kementerian PPN/Bappenas 

bersama dengan K/L teknis terkait.      

 

Aspek Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana ke Dalam Rencana Tata Ruang 

disampaikan pada Workshop Penyusunan  Pedoman Penataan Ruang Berbasis Pengurangan 

Risiko Bencana di Bandung pada tanggal 18-19 Mei 2015. Dalam hal pengintegrasian PRB, 

aspek tata ruang perlu mendapatkan perhatian yang besar karena hal ini menyangkut 

dengan penataan ruang wilayah untuk nasional dan provinsi/kabupaten/kota. Aspek PRB 

akan berpengaruh pada instrument pengendalian tata ruang untuk mendukung pengurangan 

dampak bencana dan peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana. 

Keterkaitan PRB dengan Penataan Ruang : (1) Dampak dari berbagai kejadian bencana telah 

memberikan pembelajaran tentang perlunya pengintegrasian kesadaran multi-risiko bencana 

dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 

(2) Pengetahuan tentang risiko bencana perlu  digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan 

perencanaan tata ruang dan peraturan zonasi yang ditegakkan dalam pengendalian 

pemanfaatan ruang; dan (3) Hasil kajian risiko bencana perlu diperhatikan sebagai masukan 

dalam penyusunan atau pelaksanaan rencana tata ruang. 
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III.2. Pelaksanaan the Indonesia Disaster Fund dan SCDRR Phase-II 
 

Indonesia Disaster Fund (IDF) adalah fasilitas dana perwalian (trust fund facility) 

untuk mengkoordinasikan bantuan internasional dalam mendukung penguatan sistem 

penanggulangan bencana di Indonesia sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana 

Prinsip dukungan IDF adalah sebagai katalis dan pengisi gap untuk memperkuat 

sistem penanggulangan bencana nasional. Berikut perkembangan IDF: 

 

Sumber Pendanaan Penanggulangan Bencana di Indonesia berasal dari: (1) Dana 

Tanggap Darurat (APBN); (2) Dana Reguler APBN dan APBD; (3) Dana Perwalian (Trust Fund): 

Multi Donor Fund Aceh-Nias (telah berakhir), Java Reconstruction Fund/JRF (telah berakhir), 

IDF; (4) Dukungan Donor Multilateral/ Bilateral; dan (5) Kontribusi NGO dan dunia usaha. 
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Pada 4 Desember 2015, IDF melaksanakan Steering Comittee meeting dengan Deputi 

Bidang Pengembangan Regional sebagai National Project Director dan Direktur Kawasan 

Khusus dan Daerah Tertinggal sebagai Ketua Tim Teknis IDF.  Sejak disetujui pemrosesannya 

pada Pertemuan Tim Pengarah tahun 2014, kegiatan pemulihan di Sinabung dan Manado 

melalui “Replikasi dan Pengarusutamaan REKOMPAK” saat ini belum dapat efektif 

Beberapa kendala yang dihadapi adalah dinamika perkembangan kebijakan 

pemulihan, serta sifat dukungan Bank Dunia yang merupakan pelengkap (complementer) 

kegiatan utama pemerintah dan meskipun sangat strategis, tetapi juga sangat bergantung 

dengan proses program pemerintah 

Perkembangan terakhir, Kementerian PUPR telah mengusulkan kegiatan secara resmi 

ke Bappenas pada 21 Oktober 2015 dan saat ini sedang dilakukan proses hibah di internal 

pemerintah. Diharapkan kegiatan dapat efektif di akhir tahun 2015 

 Ke depannya, diperlukan penguatan dukungan IDF melalui Window Bank Dunia agar 

dapat lebih fleksibel dan dapat segera merespon kebutuhan sesuai mandat IDF sebagai 

katalis dan pengisi gap. UNJP Kelud telah efektif pada Desember 2014 dan akan berakhir 

pada Februari 2016.  

 Capaian kegiatan: penguatan Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan dan 

melaksanakan kegiatan pemulihan pascabencana, fasilitasi forum koordinasi livelihood, 

persiapan intervensi kegiatan pemulihan untuk masyarakat (pengembangan pisang, 

pengembangan ternak, dan ternak burung hantu untuk mengendalikan hama pertanian), 

pengembangan Sistem Informasi Desa (SID), penyusunan rencana kontijensi lahar hujan. 

Rencana tindak lanjut: Paruh akhir pelaksanaan kegiatan akan dilakukan untuk melanjutkan 

penyelesaian kegiatan dan memperkuat keberlanjutannya melalui koordinasi kegiatan 

dengan pemerintah daerah. Dinamika pelaksanaan kegiatan: kurangnya kapasitas BPBD yang 

relatif baru terbentuk serta gap waktu dan pendanaan untuk pelaksanaan pemulihan yang 

memerlukan penguatan koordinasi lebih lanjut; penanaman komoditas pisang baru 

dilaksanakan di akhir tahun 2015 (mendekati akhir masa laku kegiatan) menyesuaikan 

dengan musim penghujan; permintaan dari BPBD agar UNJP dapat memfasilitasi dukungan 

rencana kontijensi yang lebih menyeluruh. Usulan No-Cost Extension: UNJP komponen 

kegiatan livelihood (FAO) mengusulkan perpanjangan masa laku kegiatan sampai dengan 

Agustus 2016 untuk menyelesaikan dan memastikan keberlanjutan kegiatan pertanian, 

melakukan diseminasi akhir program dan evaluasi menyeluruh, serta menyelesaikan 

administrasi kegiatan termasuk BAST hibah. Usulan No-Cost Extension dan Cost Extension: 

UNJP komponen kegiatan UNDP mengusulkan penambahan dana sebesar USD 140.000 

untuk melaksanakan kegiatan tambahan yang dibutuhkan pemda. Pelaksanaan tambahan 

kegiatan tersebut akan dilaksanakan dalam durasi pelaksanaan Maret sampai dengan 
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Agustus 2016. Tim Teknis dan Sekretariat IDF akan melakukan review dan proses lebih lanjut 

terhadap laporan kegiatan dan usulan no-cost extension dan cost-extension yang diusulkan 

oleh UNJP Kelud. 

SCDRR atau Safer Communities through Disaster Risk Reduction Phase II merupakan 

kerjasama antara UNDP dengan BNPB, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam 

Negeri, untuk mendukung implementasi UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana. Bappenas merupakan salah Responsible Party SC-DRR Phase II yang sudah dimulai 

sejak 2013 - hingga saat ini. Kegiatan SCDRR Phase II di Bappenas dilakukan melalui 

Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal dan Direktorat Tata Ruang dan 

Pertanahan. Salah satu output kegiatan adalah Pengembangan pedoman kebijakan untuk 

mendukung integrasi yang lebih baik pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan 

penganggaran, melalui Penyempurnaan pedoman yang ada terkait perencanaan tata ruang 

Perkembangan Kegiatan SCDRR Phase II : 

KEGIATAN KETERANGAN 

I. EP-DRR ; Sebagian besar kegiatan sudah selesai dan beberapa masih dalam proses penyelesaian  

  Materi Teknis Penataan Ruang ini akan dimasukkan kedalam Pedoman 

Penataan Ruang di Kementerian ATR, komunikasi masih dilakukan, 

kegiatan menunggu restrukturisasi selesai. 

 Penyusunan SPM PB yang sedang berproses dan masih mmerlukan 

konsultasi dengan Pemerintah Daerah, BNPB dan pihak lain-lain. SPM 

ini akan disahkan dalam bentuk Permendagri. Pada akhir juni akan 

dihasilkan Draft Final untuk SPM PB. 

II. IC-DRM  ; mempunyai 2 output besar yaitu Kerangka Konvergensi API- PRB dan Peningkatan 

kapasitas pemerintah daerah untuk pengkajian risiko iklim dan pertukaran data informasi.  

  Banyak pemangku kepentingan yang tertarik dengan upaya ini untuk 

melihat sinergi API dan PRB agar resiliency bisa tercapai. Upaya sinergi 

ini memang memakan waktu yang lama. Targetnya awal Mei draft 

kerangka kerja Konvergensi termasuk metodologi dan data sharing ini 

selesai. 

 Peningkatan kapasitas daerah, modul akan segera disusun dan 

dilatihkan di tiga Kabupaten di NTT di Kabupaten Sabu Raijua, 

Manggarai, dan Sumba Timur bekerjasama dengan Project SPARC – 

UNDP. Rencana kerja di bulan Agustus setelah Idul Fitri.  

III. UCLIM ;  

  Pelaksanaan Kajian Kerentanan Iklim dan Management Plan untuk Kota 

Makassar dan Kota Kupang. Kota Kendari di drop karena ada kendala 
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dengan pendanaan. 

 Sesuai kerangka kerja kegiatan, diharapkan pada akhir tahun ini sudah 

dirumuskan kajian kerentanan iklim wilayah perkotaan untuk Kota 

Kupang dan Kota Makassar. 

 Isu dan tantangan terkait dengan penyesuaian jadwal, lamanya proses 

recruitment konsultan mengundurkan jadwal sehingga pemerintah 

daerah sudah mulai sibuk dengan musrenbang. 

 Dalam pelaksanaan Project Board SCDRR Phase II, Project Board meeting dilakukan 

pada tanggal 10 April 2015 bertempat di Hotel Meridien. Sehubungan dengan adanya 

restrukturisasi dalam UNDP dimana Crisis Prevention and Recovery Unit (CPRU) yang 

menaungi project SCDRR Phase II dimerger ke dalam Environmental Unit-UNDP. SCDRR 

Phase II ini akan berakhir pada 31 Desember 2015, maka diperlukan Project Document yang 

baru. UNDP bukan lagi sebagai donor tapi memposisikan diri sebagai Development Partner. 

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya pembahasan mengenai modality melalui 

Government Cost-Sharing. 

Semua pihak dalam Project SCDRR ini baik Bappenas, Kemendagri, BNPB dan UNDP 

sendiri perlu aktif dalam mencari dukungan pendanaan untuk SCDRR ini karena selama ini 

semenjak phase I yang dilakukan SCDRR ini telah terlihat manfaatnya dalam bidang 

kebencanaan. Apabila SCDRR ini berlanjut, harus sejalan dan mengacu pada RPJMN serta 

Post HFA. Hal yang  menjadi prioritas adalah kegiatan-kegiatan yang bisa memenuhi 

kebutuhan nasional terutama dalam menurunkan indeks risiko bencana. 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan juga harus bersinergi antara BNPB dan Kemendagri 

karena substansi memang di pundak BNPB namun pelaksanaan di daerah yang menjadi 

kewenangan dari Kemendagri. Salah satu isu strategis adalah kelembagaan, erat 

hubungannya dengan kemendagri dimana daerah-daerah akan mengikuti aturan 

Kemendagri, terutama dalam hal SDM. BNPB telah menginisiasi sertifikasi, namun perlu 

tetap berkoordinasi dengan Kemendagri  untuk menghindari pemindahan SDM yang tidak 

melihat dari sertifikasi. 

Kemendagri merupakan fasilitator pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana 

(PB) di daerah.Melalui Undang-undang Pemerintah Daerah No.23/2014 bencana telah 

menjadi urusan wajib untuk pemerintah daerah sehingga menjadi suatu terobosan yang luar 

biasa bagi penanggulangan bencana. Terkait hal tersebut, maka perlu adanya SPM PB yang 

sudah diinisiasi dan dilaksanakan proses penyusunannya sejak kuartal akhir tahun 2014. 

Pedoman perencanaan dan penganggaran PB untuk pemerintah daerah sudah 

diselesaikan yang didalamnya juga terdapat panduan mainstreaming PRB dalam 
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perencanaan dan penganggaran.Permendagri 27/2014 tentang perencanaan dan 

penganggaran, bidang kebencanaan telah masuk. 

Program kerjasama RI-UNICEF periode 2011-2015 akan berakhir pada tahun ini, maka 

untuk kerjasama periode 2016-2020 diperlukan  penyusunan Draft Country Programme 

Document ( CPD). CPD merupakan dokumen Kerangka Kerjasama Jangka Menengah antara 

UN Agencies (UNICEF) dengan Pemerintah RI. Penyusunan CPD merujuk kepada UNPDF 

2016–2020 dan RPJMN 2015–2019.CPD menjadi dasar penyusunan Country Programme 

Action Plan (CPAP) 2016–2020.Terkait dengan konsep penanggulangan bencana yang ada 

pada dokumen tersebut sudah sesuai dengan RPJMN 2015-2019, perlu ditambahkan tentang 

Sekolah Tanggap Bencana dan diharapkan adanya kebijakan dan petunjuk pada 

penanggulangan bencana yang berfokus pada anak. 

Kebutuhan pemanfaatan sisa dana IDF di REKOMPAK Merapi untuk penyelesaian 

proyek, terutama di Magelang. Pemanfaatan sisa dana IDF Merapi untuk penyelesaian 70 

rumah di Magelang, memerlukan justifikasi dari pelaksana proyek untuk disampaikan kepada 

Tim Teknis IDF dan Pemerintah NZ. Termasuk jika dibutuhkan perpanjangan masa laku hibah 

hingga Desember 2015. Pemrosesan pemanfaatan sisa dana hibah tersebut, sebaiknya 

terpisah dari pemrosesan dukungan baru IDF di Sinabung dan Manado. Kebutuhan 

pengarusutamaan skema REKOMPAK. Skema REKOMPAK telah disepakati banyak pihak 

sebagai salah satu skema yang baik untuk RR permukiman pascabencana. Pemanfaatan 

skema REKOMPAK sebagai program nasional bagi RR perumahan dan permukiman 

pascabencana memerlukan konsensus dalam bentuk regulasi atau kebijakan, serta dukungan 

kebijakan penanggulangan bencana yang memadai (misalnya adalah Renaksi sebagai acuan 

pemanfaatan skema REKOMPAK). Dana IDF yang disalurkan melalui BETF juga akan 

dimanfaatkan untuk pengarusutamaan skema REKOMPAK.  

 

1. Administrasi penyaluran dana IDF melalui window Bank Dunia. 

- Setelah dilakukan finalisasi Project Paper, akan dilakukan pemrosesan yang terpisah 

untuk RETF dan BETF.  

- Untuk mekanisme RETF, akan dilakukan pemrosesan perjanjian hibah baru antara 

pemerintah dan Bank Dunia. Perjanjian hibah tersebut akan disusun dengan lebih 

fleksibel agar dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan skema REKOMPAK di berbagai 

lokasi dan kondisi kejadian pascabencana di Indonesia, serta menyesuaikan dengan 

struktur kelembagaan baru di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Pelaksana 

proyek perlu mengusulkan pencantuman kegiatan terebut dalam Daftar Rencana 

Kegiatan Hibah (DRKH) tahun 2015.  
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- Untuk mekanisme BETF, baik untuk pemulihan pascabencana maupun intervensi non-

pemulihan, akan dilakukan pemrosesan internal Bank Dunia. Pemrosesan mekanisme 

ini diharapkan dapat lebih cepat untuk menjembatani pelaksanaan pemulihan 

pascabencana Sinabung dan Manado, sambil menunggu proses mekanisme RETF.  

2. Strategi pemulihan pascabencana Sinabung. 

- Saat ini konstruksi perumahan ditugaskan untuk dilaksanakan oleh TNI sebanyak 370 

rumah, sementara masih diperlukan pembangunan 1.685 rumah. Masterplan 

permukiman telah disusun oleh tim Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, namun 

belum disosialisasikan ke masyarakat.  

- Fokus pemanfaatan dana IDF akan dilaksanakan untuk pendampingan dan fasilitasi 

keterlibatan masyarakat dalam proses RR permukiman dan perumahan. BNPB 

menyampaikan agar dana IDF juga dimanfaatkan untuk fasilitasi proses konsultasi 

pemerintah daerah, serta diperlukan pemetaan kegiatan pendampingan dan fasilitasi 

untuk menghindari duplikasi kegiatan yang saat ini juga dianggarkan oleh 

pemerintah.  

3. Strategi pemulihan pascabencana Manado. 

- Dukungan IDF diusulkan untuk difokuskan bagi fasilitasi RR bagi perumahan dan 

permukiman in-situ. BNPB menyampaikan bahwa dukungan untuk perumahan dan 

permukiman relokasi juga dibutuhkan, karena banyaknya kendala dalam proses 

relokasi tersebut. Sama halnya dengan Sinabung, juga dibutuhkan fasilitasi proses 

konsultasi untuk pemerintah daerah, serta pemetaan kegiatan untuk menghindari 

duplikais kegiatan.  

 

Dalam menindaklanjuti permasalahan ini Tim Bank Dunia akan melakukan pemetaan 

kegiatan yang akan dilakukan IDF untuk masing-masing komponen, untuk dikoordinasikan 

dengan Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB. Pemetaan tersebut dibutuhkan 

untuk menghindari duplikasi dengan kegiatan APBN, dan mengidentifikasi kegiatan sebagai 

komplemen kegiatan yang dilakukan APBN. Tim Bank Dunia akan melakukan finalisasi 

dokumen Project Paper sesuai dengan hasil pertemuan ini dan hasil koordinasi dengan BNPB 

untuk disampaikan kepada Tim Teknis IDF dan dilakukan pemrosesan lebih lanjut. 

 

Project Board Meeting United Nation Joint Programme – UNJP Sinabung . Dalam acara 

Project Board Meeting UNJP Sinabung yang di laksanakan 10 Juli 2015 Bappenas 

menyampaikan Skema IDF sebelumnya melalui IMFF-DR hanya memfasilitasi untuk bidang 

rehabilitasi dan pemulihan bencana. Skema Pendanaan IDF melalui dua window : window 

satu melalui UN dan BNPB dan Window dua Melalui World Bank dan Dirjen PU. Dukungan 

IDF meliputi wilayah : Mentawai, Merapi, Sinabung dan Kelud. RENAKSI belum 
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dipublikasikan, pemerintah Daerah membutuhkan dokumen bencana seperti Perda 

Kebencanaan, Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Penanggulangan Bencana(RPB) dan 

Rencana Kontijensi.  

Hasil Masyarakat terdampak oleh Letusan Gunung Sinabung pemulihan dengan mata 

pencaharian berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan yang di sampaikan UNDP: 

- Output 1 : Pemerintah Daerah memiliki Kapasitas untuk mengkoordinasikan 

pemulihan dini pasca bencana. UNDP akan bekerjasama dengan BPBD Prov Sumatera 

Utara melalui mekanisme LoA akan berjalan kurang lebih selama 6 bulan. 

- Output 2 : Pemerintah Daerah memiliki kapasitas untuk merencanakan dan  

melaksanakan kegiatan pemulihan pasca bencana. UNDP akan bekerjasama dengan  

BPBD Kab. Karo melalui mekanisme LoA program akan berjalan kurang lebih selama 6  

bulan. 

- Output 3 : Prinsip – Prinsip pengurangan risiko terintegrasi dalam tindakan-tindakan 

pemulihan. UNDP akan memberikan bantuan teknis untuk Sistem Informasi Desa 

(SID) dan untuk merumuskan rencana kontijensi yang bekerjasama dengan FAO 

dibidang pertanian program akan berjalan dalam 6 bulan kedepan. 
 

Dari pihak FAO dalam paparannya menyatakan Produktifitas tanaman hortikultura yang 

ada menurun pasca erupsi. FAO akan melaksanakan Analisis Rantai Nilai (Value Chain 

Analysis) dan Uji Coba Tanaman melalui Demplot serta FAO juga akan mendukung 

terbentuknya Forum Mata Penghidupan (Livelihood Forum) dan memperkenalkan Konsep 

Pertanian Terpadu. 

ILO sendiri dalam sambutannya mendukung Percepatan pemulihan mata penghidupan di 

daerah terdampak erupsi berdasarkan hasil kajian Rantai Nilai. ILO akan melaksanakan 

pelatihan tentang modul Membuat Lembaga Keuangan Mikro Lebih Berkembang. Bantuan 

teknis untuk mendorong keterkaitan kredit dan jasa keuangan juga akan diberikan oleh ILO. 

ILO akan menyediakan pendampingan lapangan paling sedikit 3 bulan sebagai dukungan 

paska pelatihan kepada LKM. Di samping itu ILO akan memberi dukungan dalam penyediaan 

peralatan dasar untuk produksi untuk UKM atau kelompok UMK. ILO akan merekrut 20 

pelatih lokal dan melaksanakan Pelatihan untuk Pelatih tentang Pendidikan Keuangan dan 

Kewirausahaan dan juga akan menfasilitasi Pelatihan Pendidikan Keuangan kepada keluarga 

keluarga terpilih dari desa-desa yang di relokasi. 

BNPB memberikan pernyataan bahwa Renaksi Sinabung sudah ada namun secara formal 

namun belum dipublikasikan. Renaksi untuk mendukung pengembangan mata pencaharian 

direncanakan hanya untuk 7 desa saja (Bakerah, Simacem, Sukameriah, Berassitepu, Gamber 

dan Kuta Tonggal). Dari BNPB mengusulkan untuk melaksanakan integrasi kegiatan UNJP di 

Siosar dan memfokuskan kegiatan kepada masyarakat di relokasi (370KK). 
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Bappenas memberikan masukan untuk UNJP, BPBD Prov Sumatera Utara, BPBD Karo, Dinas 

Pertanian, Badan Penyuluhan, Dinas Peternakan dan Disperindagkop untuk  

melanjutkan pertemuan di Provinsi dan Kabupaten untuk mencapai kesepakatan dalam  

pelaksanaan kegiatan. 

IDF mengusulkan masing-masing Dinas terkait (stakeholder) menunjuk satu orang PIC 

tetap untuk kegiatan dengan UNJP. Aktifitas yang sudah direncanakan masih bisa disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat. IDF menginginkan kegiatan bersama UNDP, ILO dan FAO 

saling terintegrasi dibawah payung UNJP. 

III.3. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 
Bencana  

Dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, 

Bappenas berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, 

Kementerian PMK, Basarnas, serta kementerian/lembaga teknis lainnya. Dalam rapat 

koordinasi Pembentukan Tim Pendamping Nasional Sinabung 2015 dibentuk Tim Koordinasi 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sinabung  tingkat pusat yang terdiri dari Menteri dari K/L 

terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden seperti pada pengalaman di Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi Sumatra Barat dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Merapi. Tim 

Pendamping Nasional merupakan perpanjangan tangan dari Tim Koordinasi, yang bertugas 

melaksanakan kegiatan harian dari Tim Koordinasi. Tim Pendukung Nasional bertugas 

membantu Tim Koordinasi dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan 

pelaksanaan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan 

rekonstruksi di Sinabung. 

Peranan Tim Pendamping Nasional agar dioptimalkan dalam mendukung kegiatan 

rehabilitasi dan rekonstruksi yang sifatnya koordinatif dan fasilitasi, tidak pada tatanan 

implementasi. Pendampingan  dan dukungan teknis terkait pelaksanaan rehabilitasi dan 

rekonstruksi agar dilaksanakan oleh K/L teknis sesuai dengan kewenangan dan kapasitas 

implementasi-nya. Perlu ditetapkan/diatur mekanisme koordinasi dalam Tim Koordinasi, 

misalnya mengadakan rapat koordinasi per triwulan untuk memantau perkembangan 

pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan pembahasan isu-isu strategis yang 

memerlukan keputusan tingkat Menteri. Dalam pembahasan perkembangan rehabilitasi dan 

rekonstruksi Sinabung yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2015, pembahasan meliputi 

kegiatan: (1) pembangunan huntap 112 unit untuk warga desa bekerah; (2) Pembangunan 

128 unit untuk warga Suka Meriah; (3) Pembangunan 130 unit untuk warga Simacem; (4) 

Lahan seluas 416 Ha untuk pertanian; (5) Pembangunan Huntara; (6) Penyadapan getah 

pinus/deres; (7) Perbaikan jalan sepanjang 9,2 km; (8) pembangunan sekolah; (9) 

pembangunan sekolah lapang pertanian; (10) Pemanfaatan sisa-sisa kayu yang tergeletak di 
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berbagai tempat; (11) Tempat ibadah; (12) transportasi; dan (13) jalan lingkungan.  Dalam 

pembahasan dilakukan identifikasi permasalahan, tindak lanjut, serta kebutuhan 

pembiayaan.  

Dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kelud, 

Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal  terlibat dalam rapat Koordinasi 

Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Erupsi Gunung Kelud. 

Pelaksanaan rapat pembahasan pasca bencana Kelud difasilitasi oleh UNDP yang tergabung 

dalam United Nations Joint Programme (UNJP) Kelud yang merupakan program dukungan 

IDF dalam pemulihan di wilayah terdampak pasca bencana erupsi Gunung Kelud pada 

Februari 2013 lalu. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk memperoleh kesepakatan 

bersama terkait percepatan pelasksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di Kelud. 

Rapat dipimpin oleh  Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Timur dan 

dihadiri peserta dari Bappenas, BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur, UNDP, Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian Provinsi Jawa 

Timur, BBWS Brantas, BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kabupaten Kediri, BPBD Blitar, 

Perwakilan FAO (UNJP Kelud) dan Komunitas Jangkar Kelud. 

Untuk tindak lanjut penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi, Bappenas mengusulkan 

pembangunan jembatan dari Pemkab Malang dibiayai dari pusat melalui renaksi atau melalui 

DAK, sehingga perlu masuk dalam perencanaan pemerintah pusat (Kemen PUPR). Usulan 

daerah sebagaian besar untuk pembangunan fisik, asumsinya sektor pendidikan, kesehatan 

lainnya sudah terpenuhi. Jika ada kebutuhan lainnya, Bappeda diharapkan memfasilitasi 

untuk memasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk penanganan darurat 

di daerah, daerah memiliki anggaran dari APBD berupa Dana Tak Terduga (DTT), akan tetapi 

proses pencairannya cukup sulit dan belum tentu alokasinya untuk penanganan bencana. 

Untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat diusulkan melalui mekanisme 

musrenbang, sehingga diharapkan usulan kebutuhan pendanaan masuk dalam perencaaan 

atau melalui BNPB (mekanisme renaksi dan regular). Loan IP 551 dari JICA untuk Semeru dan 

Kelud, akan dikoordinasikan dengan direktorat terkait di Bappenas (Direktorat Pengairan dan 

Irigasi). 

 Selain usulan dari Bappena, BNPB juga memberikan masukan bahwa usulan dari 

kabupaten/kota disampaikan secara berjengjang dan rekomendasi dari Provinsi dan pelaksanaan 

harus sesuai dengan kewenangannya. Batas waktu pengusulan adalah maksimal 2 tahun setelah 

tanggap darurat berakhir. Namun, masih dikaji lebih lanjut mengenai batasan waktu tersebut. Saat ini 

sedang dilakukan revisi terhadap PP 22/2008 tentan Penyelenggaraan PB karena tidak sesuai dengan 

nomenklatur anggaran di Kementerian Keuangan. Untuk revisi PP diperlukan adanya ijin prakarsa dari 

Presiden, (tidak perlu persetujuan dari DPR). Kementerian Keuangan sedang menyusun PMK tentang 

Mekanisme pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Mekanismenya adalah dari DJA 
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disampaikan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan (Direktorat Perimbangan Keuangan Daerah 

menjadi KPA), kemudian akan ada perjanjian hibah antara pemda dan DJPK yang dilengkapi dengan 

persyaratan usulan rencana pemanfaatan hibah dari pemerintah daerah. BNPB saat ini sedang 

menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) pemanfaatan hibah. Beberapa kegiatan sudah tertangani 

dari APBD Provinsi dan Kab/Kota. Untuk kegiatan yang belum tertangani, yang akan diusulkan melalui 

APBN BNPB, sudah diverifikasi oleh BNPB dan sudah diproses ke Kemenkeu, saat ini masih menunggu 

PMK dan juklak pemanfaatan dana hibah. Untuk Kabupaten Blitar dan Malang yang diusulkan di TA 

2015 memerlukan dukungan dari Bappenas. BNPB, Kemenkeu dan Bappenas akan melakukan rapat 

pembahasan untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Terkait usulan rehabilitasi dan 

rekonstruksi regular yang disampaikan dalam bentuk proposal dari daerah akan diverifikasi oleh 

BNPB. Setelah verifikasi BNPB, Kajian Jitu Pasna dan pembobotan  diusulkan ke DJA Kemenkeu, 

selanjutnya disampaikan kepada DJPK (Direktorat perimbangan keuangan Daerah akan menjadi KPA), 

kemudian surat penetapan alokasi disampaikan kepada BNPB, hingga pada tahap penyusunan RKA 

dimana BNPB akan mengawal penyusunan RKA.  

 Sebagai tindak lanjut, Pemda diharapkan dapat melengkapi usulan dan proposal kebutuhan 

rehabilitasi dan rekonstruksi, yang akan diverifikasi oleh BNPB pada semester II tahun 2015. 

Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak pasca bencana erupsi Gunung Kelud. Untuk 

pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi mekanisme pengusulan dan perencanaannya dapat 

dilakukan melalui renaksi dan regular. 

Selain rehabilitasi dan rekonstruksi Sinabung dan Kelud, Direktorat KKDT terlibat 

dalam evaluasi program pemulihan bencana yang dilaksanakan oleh JICA. Evaluasi Program 

Disaster Recovery and Management Sector Program Loan-Loan Agreement No. INP 31 Tahun 

2007 yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauhmana dampak positif yang didapat dari 

bantuan tersebut bagi pembangunan terutama dalam penanggulangan bencana. Evaluasi 

Program Loan dari JICA meliputi 4 (empat) fokus area, yaitu: 1) Penguatan Hukum dan 

Peraturan Manajemen Bencana; 2) Penguatan Organisasi Penanggulangan Bencana; 3) 

Meningkatkan pengelolaan dan penyaluran dana bencana; dan 4) Meningkatkan 

perencanaan penanggulangan bencana, pelaksanaan dan evaluasi. 

Berdasarkan dari hasil evaluasi banyak manfaat yang diperoleh, terutama pada fokus 

area yang menjadi fokus utama evaluasi. Dengan adanya kebijakatan dan peraturan terkait 

maka : 1) penanggulangan bencana maka penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih 

terencana dan terkoordinasi; 2)Tersediaanya dana untuk penanggulangan bencana setiap 

tahunnya. 3) Terbentuknya kelembagaan di pusat dan daerah yang memiliki tugas dan fungsi 

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di pusat maupun daerah; 4) Mendorong 

aspek pengurangan risiko bencana menjadi muatan dalam penyusunan rencana tata ruang 

wilayah nasional; 5) Tersediaanya informasi sistem peringatan dini yang dikeluarkan secara 

resmi oleh pemerintah. 
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BAB IV KESIMPULAN DAN 
REKOMENDASI 

 

IV.1 Kesimpulan 

Integrasi Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Dokumen Perencanaan terkait RPJMN 
2015 - 2019 

 Sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019, Penanggulangan Bencana 
merupakan tanggung jawab semua pihak. Untuk itu, peranan pemerintah daerah, 
masyarakat, LSM, swasta sangat penting dalam mendukung pencapaian sasaran nasional 
Pengurangan Risiko Bencana dalam RPJMN 2015-2019. Pemda diharapkan dapat 
menyediakan landasan kebijakan bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah 
masing-masing. Pemerintah daerah melakukan kajian kerentanan, kerawanan, dan 
identifikasi risiko bencana daerah, sebagai dasar pengambilan kebijakan pengarusutamaan 
PRB dalam perencanaan pembangunan. Untuk itu pengintegrasian pengurangan risiko 
bencana dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah multi sektoral 
merupakan upaya untuk melibatkan semua stakeholders dalam mengurangi risiko 
bencanapada wilayah tertentu.  

 Kegiatan integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan 
terkait RPJMN 2015-2019 bertujuan untuk memaksimalkan hasil pelaksanaan kegiatan 
pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan oleh KL teknis, pemerintah daerah, NGOs, 
dan publik. Koridor yang digunakan untuk mengintegrasikan PRB dalam berbagai dokumen 
perencanaan yang disusun masing-masing stakeholder adalah RPJMN 2015-2019. Sesuai 
dengan arah kebijakan RPJMN, dalam upaya mengurangi risiko bencana pada kawasan 
pertumbuhan yang memiliki indeks risiko tinggi terhadap bencana dan meningkatkan 
ketangguhan dalam menghadapi bencana maka  melalui strategi Internalisasi pengurangan 
risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah; penurunan 
tingkat kerentanan terhadap bencana; dan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat. 

Dalam rangka mensosialisasikan arah kebijakan dan strategi RPJMN 2015-2019 

bidang penanggulangan bencana, dilaksanakan rapat penyusunan Master Plan Pengurangan 

Risiko Bencana di Indonesia bersama dengan BNPB, pembahasan Dana Siap Pakai, 

pelaksanaan Kegiatan Strengthenend Indonesian Resilience: Reducing Risk from Disasters 

(StIRRRD), persiapan 3rd World Conference on Disaster Risk Reduction, dan persiapan 

Reverse linkage in Senegal (Strengthening of the Flood Risk Management Program in the 

Republic of Senegal).  
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Pelaksanaan the Indonesia Disaster Fund dan SCDRR Phase-II 
 

Indonesia Disaster Fund (IDF) adalah fasilitas dana perwalian (trust fund facility) 

untuk mengkoordinasikan bantuan internasional dalam mendukung penguatan sistem 

penanggulangan bencana di Indonesia sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana. Prinsip dukungan IDF adalah sebagai katalis dan pengisi gap untuk 

memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional. Dalam IDF, program-program 

dilaksanakan untuk strategi pemulihan pascabencana Sinabung dan strategi pemulihan 

pascabencana Manado. Sedangkan SCDRR atau Safer Communities through Disaster Risk 

Reduction Phase II merupakan kerjasama antara UNDP dengan BNPB, Kementerian 

PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, untuk mendukung implementasi UU No. 24 

tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bappenas merupakan salah Responsible Party 

SC-DRR Phase II yang sudah dimulai sejak 2013 - hingga saat ini. Kegiatan SCDRR Phase II di 

Bappenas dilakukan melalui Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal dan 

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. 

 

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 

Dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, 

Bappenas berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, 

Kementerian PMK, Basarnas, serta kementerian/lembaga teknis lainnya. Pada tahun 2015, 

dibentuk dibentuk Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sinabung  tingkat pusat yang 

terdiri dari Menteri dari K/L terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden seperti pada 

pengalaman di Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatra Barat dan Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi di Merapi. Dalam pembahasan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi 

Sinabung dilakukan pembahasan meliputi kegiatan: (1) pembangunan huntap 112 unit untuk 

warga desa bekerah; (2) Pembangunan 128 unit untuk warga Suka Meriah; (3) Pembangunan 

130 unit untuk warga Simacem; (4) Lahan seluas 416 Ha untuk pertanian; (5) Pembangunan 

Huntara; (6) Penyadapan getah pinus/deres; (7) Perbaikan jalan sepanjang 9,2 km; (8) 

pembangunan sekolah; (9) pembangunan sekolah lapang pertanian; (10) Pemanfaatan sisa-

sisa kayu yang tergeletak di berbagai tempat; (11) Tempat ibadah; (12) transportasi; dan (13) 

jalan lingkungan.  Dalam pembahasan dilakukan identifikasi permasalahan, tindak lanjut, 

serta kebutuhan pembiayaan.  
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IV.2 Rekomendasi 

Koordinasi pengintegrasian pengurangan risiko bencana kedalam perencanaan 
pembangunan nasional  

 Pengupayaan kegiatan PRB yang terprogram di dalam dokumen perencanaan 
pembangunan (jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek). 

 Pemerintah daerah melakukan kajian kerentanan, kerawanan, dan identifikasi risiko 
bencana daerah, sebagai dasar pengambilan kebijakan pengarusutamaan PRB dalam 
perencanaan pembangunan. 

 Sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang pentingnya upaya pengurangan risiko 
bencana dalam pembangunan, kepada seluruh stakeholeder di daerah. 

 Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah 
daerah dalam peningkatan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam 
perencanaan pembangunan di pusat dan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih 
kegiatan.  

 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penanggulangan bencana yang 
sedang dilaksanakan ataupun yang sudah dilaksanakan, sehingga output dan outcome 
sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Koordinasi Pelaksanaan the Indonesia Disaster Fund dan SCDRR Phase-II 

 Dalam pelaksanaan IDF, diharapkan dapat dilaksanakan no-cost extension untuk UNJP 
Sinabung dan Kelud, pemakaian sisa dana proyek Rekompak sebesar USD 139.000, serta 
amandemen IMDFF-DR/IDF MoU.  
 

 Perpanjangan SC-DRR Phase II untuk menyelesaikan penyusunan dokumen Standar 
Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana (SPM PB) serta bersinergi dengan kegiatan 
Global Center for Disaster Statistic dalam membangun data and information sharing 
mechanism.   
 

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 
Bencana di daerah pasca bencana. 

 Meningkatkan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi bersama sektor lain untuk melihat sejauhmana kegiatan yang sudah menjadi 
komitmen dalam Renaksi  sudah dilaksanakan, sehingga dapat diketahui lebih cepat 
apabila ada kendala yang dihadapi dan kemudian diselesaikan dengan cepat. 

 Pemutakhiran data dan informasi terkait perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi wilayah pasca bencana. 
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