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Ucapan terima kasih
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gagasan-gagasan tersebut,  konsultan Fouad Bendimerad mengembangkan konsep dan struktur awal Panduan ini Naskah ini 
didiskusikan pada IATF/DR-12 di Genewa pada tanggal 22 – 24 November 20051. Berdasarkan masukan-masukan tambahan 
yang ada, Sekretariat ISDR mengembangkan revisi naskah Panduan ini dan mengadakan lokakarya internasional bagi para 
ahli untuk mendapatkan lebih banyak tinjauan dan revisi. Pada November 2006, naskah dengan format lengkap dicetak dan 
disebarkan untuk mendapatkan masukan dan perbaikan yang lebih luas, dan mengumpulkan praktik-praktik yang baik dan 
ilustratif untuk dimasukkan ke dalam Panduan ini. Bab 5 dokumen ini, yang berkaitan dengan kesiapsiagaan terhadap bencana, 
diangkat dari proses konsultatif berbeda yang berada di bawah lindungan Kantor Koordinasi Masalah Kemanusiaan/Office for 
the Coordination of Humanitarian Affairs.

Panduan ini tidak mungkin diterbitkan tanpa adanya masukan-masukan dari individu, negara, dan perwakilan-perwakilan 
institusi. Sekretariat ISDR memohon maaf bila dalam daftar kontributor berikut ada organisasi maupun individu yang tidak 
disebutkan.

Panduan ini mendapat petunjuk dan masukan-masukan nyata dari anggota IATF/DR, yaitu :

UN/Internasional : Food and Agriculture Organization, International Labour Organization, International Telecommunication 
Union, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, United Nations Centre for Regional Development, United Nations 
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Cultural Organization, World Meteorological Organization.
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Centre, International Council of Scientific Unions, International Federation of Red Cross, Red Crescent Societies, dan Munich 
Re-Insurance.

Kontribusi yang tak terkira nilainya juga kami terima dari organisasi-organisasi berikut : All India Disaster Mitigation Institute, 
Association of Caribbean States, Huairou Commission, Indian National Institute of Disaster Management, International 
Recovery Platform, Plan International, Platform for the Promotion of Early Warning/International Early Warning Programme, 
ProVention Consortium, Proyecto Apoyo a la Prevencion de Desastres en la Comunidad Andina-PREDECAN, United Kingdom 
Department for International Development, United Nations Institute for Training and Research Operational Satellite Applications 
Programme, dan United Nations Children’s Fund.

Ucapan terima kasih khusus kami berikan kepada orang-orang yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat 
berharga berdasarkan pengalaman dan keahlian mereka, yaitu : Cheryl Anderson, Amal Bendimerad, Mihir Bhatt, Ana Campos 
Garcia, Luis Carpio, Dhar Chakrabarti, Olivia Coghlan, Tanya Miquilena de Corrales, Maxx Dilley, Elaine Enarson, Maureen 
Fordham, Johann Goldammer, Suranjana Gupta, Ilan Kelman, Shirley Mattingly, Ricardo Mena, Masahiko Murata, Masaaki 
Nakagawa, Junaid Nasir, Norah Niland, Ron Ockwell, Notate Pelesikoti, Everett Ressler, Loy Rego, Seyed Mohammad 
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Ricardo Zapata.

1  Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.unisdr.org/iatf
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Prakata
Kerangka Kerja Aksi Hyogo (HFA) dirumuskan sebagai tanggapan yang komprehensif dan berorientasi tindakan terhadap 
keprihatinan masyarakat internasional terhadap semakin meluasnya dampak bencana alam terhadap individu, komunitas, dan 
pembangunan nasional. Berdasarkan studi terhadap tren risiko bencana dan pengalaman praktis dalam pengurangan risiko 
bencana, dan melalui berbagai perundingan intensif selama tahun 2004 sampai dengan awal 2005, akhirnya HFA dirumuskan 
dan diadopsi oleh 168 Pemerintahan pada World Conference on Disaster Reduction yang diadakan di Kobe, daerah Hyogo, 
Jepang tanggal 18 – 22 Januari 20052. Hasil yang diharapkan adalah “Secara substansiil mengurangi kerugian yang terjadi 
karena bencana, baik kerugian karena kehilangan nyawa maupun karena kehilangan aset-aset sosial, ekonomi, dan lingkungan 
masyarakat dan negara.” Hal ini kemudian diuraikan dalam tiga Tujuan Strategis dan lima Prioritas Aksi.

Fitur penting dari HFA adalah sifatnya yang tidak mengikat secara hukum, yang memungkinkannya untuk memperkenalkan 
sejumlah syarat teknis dan organisasional mendasar yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko bencana namun menyerahkan 
implementasinya kepada pemerintah dan organisasi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing. Ada 
penjelasan mengenai tanggung jawab berbagai badan dalam hal implementasi dan tindak lanjut – terutama negara, organisasi-
organisasi regional, organisasi-organisasi internasional, dan International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). Tanggung 
jawab utama ada pada negara, tetapi dukungan dari lingkungan internasional juga sangat penting.

Diantaranya, HFA menuntut ISDR untuk “memfasilitasi proses-proses konsultatif dengan keahlian nasional, regional, maupun 
internasional yang relevan untuk mengembangkan pedoman dan perangkat kebijakan bagi masing-masing area prioritas.” 
Dokumen “Words into Action : A Guide for Implementing the Hyogo Framework” ini merupakan produk pertama yang dibuat 
untuk memenuhi tuntutan di atas. Dokumen ini dibuat melalui proses pembuatan naskah dan konsultasi yang panjang, yang 
menyangkut partisipasi berbagai organisasi maupun individu dari lusinan negara. Dengan mengambil keahlian dan pengalaman 
ISDR, Panduan ini menguraikan 22 tugas yang disusun untuk membahas dan memandu implementasi kelima Prioritas Aksi 
HFA. Bergantung pada situasi nasional, tugas-tugas tersebut dapat memberikan titik awal yang baik untuk menentukan 
tindakan, atau sebagai acuan dalam mengkaji kebijakan dan prosedur yang berlaku. Masing-masing pengguna dapat 
mengambil bagian-bagian yang bermanfaat untuk mereka dan mengadaptasi tugas-tugas sesuai kebutuhan mereka.

Peran penting sistem ISDR adalah mengembangkan perangkat untuk membantu pemerintah dan organisasi-organisasi lain 
dalam mengimplementasikan HFA. Dengan selesainya keseluruhan Panduan ini, kami akan memfasilitasi usaha-usaha 
pengembangan panduan untuk sektor dan situasi yang spesifik. Kami menyambut baik masukan dari para pembaca dan 
pemakai Panduan ini untuk membantu usaha kami dan memperbaiki Panduan versi selanjutnya.

Salvano Briceno
Direktur Sekretariat ISDR
30 April 2007

2  Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.unisdr.org/wcdr
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Pendahuluan
Kerangka Kerja Aksi Hyogo 
Dalam beberapa tahun terakhir ini perbaikan manajemen bencana alam dan pengurangan risiko bencana harus 
mendapatkan prioritas teratas tanpa perlu diingatkan lagi. Pentingnya kebutuhan akan strategi pengurangan 
bencana global telah ditekankan oleh terjadinya serangkaian bencana : tsunami di Samudera Hindia yang menelan 
korban lebih dari 250.000 jiwa, gempa bumi di Pakistan dan Indonesia, kekeringan yang berkepanjangan di Afrika, 
gelombang panas dan kebakaran di Eropa, angin topan di Amerika Serikat, dan longsor yang diakibatkan oleh topan 
di Asia Tenggara.

Pada bulan Januari 2005, lebih dari 4.000 perwakilan pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), institusi 
akademik, dan sektor swasta berkumpul di Kobe, Jepang, pada World Conference on Disaster Reduction (WCDR) 
kesebelas. Konferensi tersebut mengakhiri perundingan-perundingan tentang Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-
2015 : Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana (HFA)3. Kerangka Aksi ini diadopsi oleh 
168 negara dan menetapkan tujuan yang jelas – secara substansiil mengurangi kerugian akibat bencana, baik 
korban jiwa maupun kerugian terhadap aset-aset sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu masyarakat dan negara – 
dan merinci  seperangkat prioritas untuk mencapai tujuan setindaknya pada tahun 2015.

HFA menekankan bahwa pengurangan risiko bencana adalah isu sentral kebijakan pembangunan, selain 
juga menjadi perhatian berbagai bidang ilmu, kemanusiaan, dan lingkungan. Bencana merusak hasil-hasil 
pembangunan, memelaratkan rakyat dan negara. Tanpa usaha yang serius untuk mengatasi kerugian akibat 
bencana, bencana akan terus menjadi penghalang besar dalam pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium 
(Millenium Development Goals).

Untuk membantu pencapaian hasil yang diinginkan, HFA mengidentifikasi lima Prioritas Aksi yang spesifik :

1. Membuat pengurangan risiko bencana sebagai prioritas.

2. Memperbaiki informasi risiko dan peringatan dini.

3. Membangun budaya keamanan dan ketahanan.

4. Mengurangi risiko pada sektor-sektor utama.

5. Memperkuat kesiapan untuk bereaksi.

Peranan dan tanggung jawab Kerangka Kerja Aksi Hyogo 
HFA menjelaskan tanggung jawab berbagai badan dalam implementasinya. Tanggung jawab utama implementasi 
ada pada negara, tetapi kolaborasi dan kerjasama di antara para pemangku kepentingan termasuk NGO akan 
sangat penting dalam meningkatkan ketahanan masyarakat. Kontribusi organisasi-organisasi regional dan 
internasional juga sangat penting. Dalam hal ini, United Nations International Strategy for Disaster Reduction 
sebagai pemangku kepentingan memegang peranan penting dan mendapat tanggung jawab khusus dari HFA. 
Sistem ISDR4 mendukung kebijakan nasional dan mekanisme koordinasi, memfasilitasi koordinasi regional dan 

3 The Kerangka Kerja Hyogo untuk Tindakan 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters dapat diunduh dari situs web 
ISDR di at: www.unisdr.org/hfa

4 Istilah sistem ISDR berarti bahwa berbagai badan, platform, program, dan mekanisme internasional, regional, dan nasional, telah didirikan untuk 
mendukung pelaksanaan ISDR dan HFA. Lihat www.unisdr.org untuk informasi lebih lanjut.
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internasional, menstimulasi tukar-menukar praktek yang tepat, meninjau ulang dan mendokumentasi kemajuan 
menuju implementasi HFA, dan membuat perangkat praktis untuk membantu penentu kebijakan dan keputusan  
mempromosikan serta mengimplementasikan pengurangan risiko bencana sesuai dengan masing-masing daerah 
dan negara. Panduan ini merupakan salah satu perangkat bagi penentu keputusan di atas.

Ringkasan mengenai peranan dan tanggung jawab dari kategori utama pemangku kepentingan diidentifikasi oleh 
HFA dalam catatan berikut.

Peranan dan tanggung jawab negara

Tanggung jawab utama negara adalah memastikan keamanan warga negaranya, karena itu negara berkewajiban 
untuk

● Mengembangkan mekanisme koordinasi nasional.

● Melakukan penilaian dasar (baseline) mengenai status pengurangan risiko bencana.

● Menerbitkan dan memperbaharui ringkasan program-program nasional.

● Meninjau kemajuan nasional dalam mencapai tujuan dan prioritas HFA.

● Melakukan implementasi instrumen hukum internasional yang relevan.

● Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam strategi perubahan iklim.

HFA tidak menyebutkan secara spesifik Kementerian mana yang harus bertanggungjawab dalam implementasinya, 
karena itu merupakan hak prerogatif masing-masing negara. Lagipula pengurangan risiko bencana mencakup 
semua bidang dan memerlukan perhatian sebagian besar Kementerian. Namun demikian, patut dicatat bahwa 
kebanyakan negara memiliki Kementerian atau organisasi resmi yang bertanggung jawab atas manajemen 
bencana, manajemen darurat atau perlindungan masyarakat sipil. Organisasi-organisasi ini biasanya memiliki 
kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai risiko dan bahaya bencana alam dan juga memiliki motivasi untuk 
mengurangi risiko bencana. Dalam kasus ini, adalah masuk akal jika organisasi manajemen bencana nasional 
menerima keseluruhan tanggung jawab untuk memfasilitasi dan mendorong implementasi HFA. Termasuk di 
dalamnya adalah mengangkat isu ini ke tingkat pemerintahan tertinggi, menstimulir pengembangan mekanisme 
implementasi nasional, mengasuh dan memelihara platform nasional pengurangan risiko bencana dan, mendorong 
agar organisasi negara dan organisasi masyarakat dari segala bidang mengadopsi dan mengimplementasi 
pengurangan bencana sesuai tanggung jawab masing-masing. Dalam kasus lain, peranan dan tanggung jawab 
mungkin jatuh pada Kementerian lain seperti Kementerian dalam negeri atau Kementerian lingkungan.

Peranan dan tanggung jawab organisasi-organisasi regional

Selain melakukan tugas di dalam negeri, negara juga setuju untuk mengintensifkan kerjasama pengurangan risiko 
bencana melalui organisasi-organisasi regional dan internasional. Tugas-tugas yang teridentifikasi dalam tingkat 
regional adalah :

● Mempromosikan program-program regional yang mendukung pengurangan risiko bencana, misalnya kerjasama 
teknis.

● Melakukan penilaian baseline regional dan meninjau kemajuannya.

● Mendukung pengembangan pusat-pusat kolaborasi regional dan kapasitas peringatan dini regional.
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Peranan dan tanggung jawab ISDR dan organisasi-organisasi internasional

Organisasi internasional – khususnya ISDR – dihimbau untuk mendorong dan mendukung usaha-usaha nasional 
dan regional di atas melalui serangkaian kegiatan, termasuk di dalamnya :

● Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam program mereka untuk membantu negara-negara 
yang rawan bencana.

● Mendukung pengumpulan dan ramalan data yang konsisten secara global; dan mendorong pertukaran 
informasi.

● Mengembangkan sumber daya informasi termasuk praktek-praktek terbaik dan bahan panduan.

● Menjamin koordinasi di antara PBB dan organisasi lainnya.

● Memberikan nasehat dan bantuan kepada pemerintah, mendukung upaya pemerintah mengimplementasikan 
HFA.

● Menyusun tinjauan berkala atas kemajuan implementasi HFA.

Konsep dan organisasi Panduan
Tujuan dan model Panduan

Panduan ini dibuat untuk memberikan nasehat mengenai strategi-strategi yang berguna dalam implementasi HFA. 
Panduan tersebut merepresentasikan hasil pengolahan dari pengalaman-pengalaman di seluruh dunia tentang 
bagaimana menangani dan mengurangi risiko bencana. Panduan ini dapat membantu negara menilai posisinya 
dalam proses implementasi, dan menentukan celah-celah yang mungkin ada serta langkah-langkah selanjutnya 
berdasarkan pengalaman serta struktur yang ada. Panduan ini tidak berusaha mencakup semua risiko ataupun 
semua elemen pengurangan risiko bencana. Beberapa bagian secara garis besar menjelaskan proses dan poin 
penting pengurangan risiko bencana, sementara bagian lainnya menguraikan tugas-tugas yang lebih kompleks.

Karena negara memiliki tanggung jawab utama dalam pengurangan risiko bencana, Panduan ini ditujukan bagi 
pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal. Termasuk di dalamnya pengambil keputusan, pemimpin, praktisi, 
dan pegawai sipil lainnya. Sebagai tambahan, diharapkan Panduan ini menarik minat pembaca yang lebih 
beragam dan digunakan pada tingkat berbeda untuk beragam keperluan. Misalnya oleh pimpinan dan perwakilan 
bidang-bidang khusus, organisasi masyarakat sipil, organisasi komunitas, sektor swasta, akademisi, organisasi 
internasional, organisasi regional, dan organisasi lainnya yang bekerja untuk mengurangi risiko bencana.

Sekretariat ISDR telah menyusun Panduan ini sebagai tanggapan atas paragraf 33 (b) HFA yang meminta 
agar sistem ISDR “mendukung implementasi kerangka ini, mengidentifikasi celah-celah dalam implementasi, 
dan memfasilitasi proses konsultasi untuk mengembangkan panduan dan perangkat kebijakan masing-masing 
area prioritas.” Panduan dikembangkan dari konsultasi secara luas dengan pemegang peranan penting dalam 
pengurangan risiko bencana. Termasuk di dalamnya mitra ahli, mitra badan-badan, platform nasional, dan badan-
badan regional.

Struktur dan penggunaan Panduan

Panduan terdiri dari kata pengantar ini, lima bab tugas-tugas spesifik yang direkomendasikan, dan seperangkat 
lampiran pendukung. Kata pengantar berisi tambahan informasi serta menggarisbawahi asal dan tujuan Panduan. 
Masing-masing bab utama Panduan mewakili satu dari lima Priorities for Action HFA dan berisi 22 usulan tugas. 
Setiap tugas menangani satu bidang utama dari usaha implementasi pengurangan risiko bencana. Nasehat 
mengenai cara menyelesaikan tugas-tugas tersebut disediakan secara praktis, langkah demi langkah. Contoh-
contoh ilustratif dari seluruh dunia ditampilkan berikut hubungan ke sumber informasi tambahan dan definisi istilah-
istilah penting.
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Berbagai negara berada pada tingkatan implementasi dan pengurangan risiko bencana HFA pada tingkat yang 
berbeda-beda. Karena itu tugas pada Panduan diberikan dalam bentuk semi-independen sehingga pengguna 
dapat memilih dan melaksanakan tugas tertentu yang paling sesuai dengan prioritas dan keadaannya. Sekalipun 
setiap tugas pada umumnya bersifat mandiri, tetapi terdapat hubungan dengan tugas-tugas lainnya, yang masing-
masing disertai dengan catatan tentang bagaimana penyelesaian satu tugas dapat membantu penyelesaian tugas 
lainnya. Sekalipun sebagian besar tugas tidak harus dilakukan dengan urutan tertentu, adalah penting untuk 
pertama-tama mengorganisir tugas-tugas Prioritas 1. Ini akan memberikan fondasi bagi tugas-tugas lainnya dengan 
mengamankan dukungan politis dan institusi dari pemerintah dan para pemimpin.

Banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk sepenuhnya mengimplementasikan HFA, tetapi banyak pula jalan 
untuk mencapai tujuan tersebut. 22 tugas yang diajukan dalam Panduan ini tidak mencakup setiap persyaratan, 
tetapi dipilih sebagai bidang-bidang utama yang pencapaiannya bermanfaat dalam pengurangan risiko bencana. 
Dalam semua kasus, pengguna didorong untuk mengambil hal-hal yang berguna bagi negaranya untuk kemudian 
mengaplikasikan konsep umum dan langkah-langkah yang sesuai dengan sistem dan kebijakannya.

Beberapa lampiran pada akhir Panduan memberikan informasi pendukung tambahan. Termasuk di dalamnya 
sejumlah indikator untuk mengukur kemajuan lima Priorities for Action, referensi yang berguna, ringkasan rencana 
HFA, diagram yang menekankan kerangka konseptual untuk memahami pekerjaan pengurangan risiko bencana dan 
daftar terminologi yang komprehensif.

Indikator-indikator untuk memantau kemajuan

HFA menekankan pentingnya pengembangan indikator yang dapat digunakan untuk memantau kemajuan mengenai 
pengurangan risiko. Indikator adalah pernyataan spesifik untuk mengukur kemajuan. Misalnya “Kerangka hukum 
pengurangan risiko bencana sudah ada”, atau “Pengurangan risiko telah dimasukkan dalam kurikulum SMP”. 
Indikator sengaja dibuat sebagai alat sederhana dan singkat untuk menguji atau mengevaluasi status dari sebuah 
unsur penting risiko bencana atau aksi pengurangan risiko bencana. Indikator dapat membantu dalam membuat 
kebijakan dan proyek, serta mengevaluasi efektifitas kegiatan pengurangan risiko bencana tertentu. Indikator 
dampak yang terukur seperti “Jumlah kematian yang disebabkan kejadian bahaya alam” adalah penting untuk 
memantau kemajuan implementasi HFA secara keseluruhan.

Setiap bab dari Panduan ini menyertakan indikator-indikator yang disarankan, berhubungan dengan prioritas 
tindakan yang ditunjukkan pada bab tersebut. Indikator-indikator juga digabungkan bersama pada Lampiran III. 
Indikator tersebut diambil dari dokumen terpisah yang dikembangkan sekretariat ISDR. Dokumen dibuat sebagai 
tanggapan atas permintaan HFA untuk memfasilitasi pengembangan pedoman indikator kemajuan generik. 
Dokumen ini dinamai Indicators for Assessing Progress on Disaster Risk Reduction.

Seperangkat prinsip-prinsip panduan untuk menerapkan pengurangan risiko 
bencana
Pengalaman dalam pengurangan risiko bencana membawa kepada pengembangan sejumlah prinsip dasar yang 
menjadi kunci atau memfasilitasi tercapainya pengurangan risiko bencana yang efektif. Prinsip-prinsip berikut 
ditawarkan sebagai pedoman pagi pengguna Panduan ini. Banyak di antara prinsip-prinsip ini yang secara eksplisit 
disinggung dan ditekankan dalam HFA.

● Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menerapkan langkah-langkah mengurangi risiko bencana. 
Pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian penting dari investasi negara dalam pembangunan yang 
berkelanjutan. Negara memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk melindungi warga negara dan asset-aset 
nasionalnya dengan cara mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan bencana. Namun demikian, negara tidak 
dapat melakukannya sendirian. Pengurangan risiko bencana yang efektif bergantung pada usaha-usaha yang 
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dilakukan berbagai pemangku kepentingan. Termasuk di dalamnya organisasi regional, organisasi internasional, 
masyarakat sipil, sukarelawan, sektor swasta, media, dan komunitas ilmiah.

● Pengurangan risiko bencana harus diintegrasikan ke dalam kegiatan pembangunan. Bencana merusak hasil-
hasil pembangunan yang telah dicapai dengan susah payah, menghilangkan nyawa dan mata pencaharian, 
dan menyeret banyak orang ke dalam kemiskinan. Negara dapat meminimalisir kerugian semacam itu 
dengan mengintegrasikan langkah-langkah pengurangan risiko bencana ke dalam strategi pembangunan, 
menilai potensi risiko sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, dan mengalokasikan sumber daya 
untuk mengurangi risiko, termasuk dalam perencanaan sektoral. Karena besarnya kerugian terhadap hasil 
pembangunan yang diakibatkan bencana, bank pembangunan dan institusi bantuan internasional semakin 
menekankan pentingnya pengurangan risiko pembangunan ke dalam praktek dan kebijakan pembangunan. 
Pada saat yang sama, pengurangan risiko bencana juga mulai disadari oleh lembaga kemanusiaan sebagai 
komponen pokok program dan kebijakan mereka. Ini dilakukan untuk menghindari hilangnya nyawa dan mata 
pencaharian, dan mengurangi kebutuhan terhadap bantuan kemanusiaan.

● Pendekatan multi-hazard dapat meningkatkan efektifitas. Sebuah komunitas biasanya menghadapi risiko dari 
berbagai macam bahaya yang dapat disebabkan oleh manusia atau alam, baik berupa hidro-meteorologi, 
geologi, biologi, teknologi, maupun lingkungan. Risiko kumulatif yang dihasilkannya tidak dapat ditangani 
dengan efektif bila pelaku hanya membuat perencanaan untuk kejadian bahaya tertentu saja. Pendekatan 
multi-hazard melibatkan penerjemahan dan penyatuan pengetahuan mengenai semua bentuk bahaya ke dalam 
manajemen risiko dan bencana, strategi politik, penilaian profesional, analisa teknis, kemampuan operasional, 
dan pemahaman publik yang membawa kepada efektifitas dan efisiensi biaya yang lebih baik.

● Pengembangan kapasitas adalah strategi pokok dalam pengurangan risiko bencana. Pengembangan kapasitas 
dibutuhkan untuk membangun dan mempertahankan kemampuan rakyat, organisasi, dan masyarakat dalam 
mengelola risiko sendiri secara baik. Ini membutuhkan pelatihan, bantuan teknis khusus, dan penguatan 
kapasitas komunitas maupun perorangan dalam mengenali dan mengurangi risiko di daerahnya. Termasuk 
di dalamnya transfer teknologi berkesinambungan, pertukaran informasi, pengembangan jaringan, keahlian 
manajemen, hubungan profesional, dan sumber daya lainnya. Pengembangan kapasitas sebagai tujuan yang 
berkelanjutan harus dipertahankan melalui institusi yang mendukung pembangunan dan perawatan kapasitas 
itu sendiri.

● Desentralisasi tanggung jawab pengurangan risiko bencana. Banyak kegiatan pengurangan risiko bencana 
harus diterapkan pada tingkat propinsi, kota, dan daerah saat bahaya menghadang dan populasi yang 
terancam ada dalam daerah geografis khusus. Dengan cara yang sama, tanggung jawab administratif dalam 
mengelola faktor utama risiko seperti menetapkan penggunaan lahan atau pemberian izin membangun 
seringkali diserahkan kepada tingkat tersebut. Desentralisasi tanggung jawab dan sumber daya pengurangan 
risiko bencana kepada bagian dari negara atau penguasa lokal yang sesuai, penting dalam mengenali dan 
menanggapi karakteristik spesifik seperti ini. Desentralisasi juga dapat memotivasi munculnya partisipasi lokal 
dan bersama pelayanan lokal memperbaiki efisiensi dan memberikan keuntungan yang layak. 

● Pengurangan risiko bencana yang efektif memerlukan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masayarakat dalam 
perencanaan dan penerapan kegiatan-kegiatan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dibuat sesuai 
dengan tingkat kerawanan dan kebutuhan rakyat yang terpengaruh. Ikatan ini membantu menghindari masalah 
dan efek sekunder saat terjadi bahaya. Pendekatan partisipan yang efektif, berperan besar pada mekanisme 
penanganan asli yang sudah ada. Efektif pula dalam memperkuat kapasitas dan pengetahuan masyarakat. 
Masyarakat biasanya lebih sensitif terhadap masalah jender, budaya, dan masalah-masalah spesifik lainnya 
yang merusak. Pemberian kuasa kepada kelompok atau perorangan tertentu untuk mengambil tindakan secara 
lokal dilakukan. Penggabungan perspektif lokal ke dalam kegiatan dan keputusan juga memastikan bahwa 
perubahan dalam persepsi risiko dikenali dan dipecah menjadi proses-proses institusional, penilaian risiko, 
program-program, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

● Jender adalah faktor inti dalam risiko bencana dan dalam pengurangan risiko bencana. Jender adalah prinsip 
pengaturan utama dalam semua masyarakat. Karenanya risiko bencana bagi pria dan wanita berbeda. Dalam 
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semua tatanan – di rumah, lingkungan kerja, atau lingkungan sekitar – jender membentuk kapasitas dan 
sumber daya individu dalam meminimalkan kerusakan, beradaptasi dengan bencana dan berekasi terhadap 
bencana. Bukti-bukti menunjukkan bahwa wanita berpendapatan rendah dan mereka yang termarjinalkan 
karena status pernikahan, keterbatasan fisik, usia, kasta atau kelas sosial sangat tidak diuntungkan. Namun 
demikian, pada tingkat akar rumput, wanita justru sering berada dalam posisi untuk menangani risiko,karena 
peranan wantita sebagai pengguna dan manajer sumberdaya lingkungan, penyedia ekonomi, pengurus dan 
pekerja masyarakat. Karena alasan inilah informasi perbedaan jender perlu diidentifikasi dan digunakan untuk 
memastikan bahwa strategi pengurangan risiko diarahkan kepada kelompok yang tepat dan paling rawan. Hal 
ini dapat diterapkan secara efektif melalui penentuan peranan pria dan wanita.

● Kemitraan antara masyarakat dan swasta merupakan perangkat penting dalam pengurangan risiko bencana. 
Kemitraan antara masyarakat dan swasta merupakan asosiasi bersama yang dibentuk secara sukarela 
untuk mencapai tujuan tertentu melalui serangkaian tindakan kolaboratif. Kemitraan ini melibatkan organisasi 
masyarakat seperti badan pemerintah, institusi akademik, institusi profesional, dan NGO. Pihak swasta meliputi 
organisasi usaha seperti perusahaan, asosiasi industri, dan yayasan swasta. Kemitraan antara masyarakat 
dan swasta memberikan peluang dalam mengurangi risiko dan kerugian potensial dengan cara bertindak 
bersama-sama. Sumber daya dan keahlian masing-masing bidang digabungkan karena ancaman bahaya 
alam mempengaruhi kepentingan masyarakat maupun kepentingan swasta. Dengan cara demikian, ketahanan 
masyarakat pun akan meningkat.

● Pengurangan risiko bencana harus disesuaikan dengan keadaan tertentu. Setiap negara memiliki situasi 
politik, sosial ekonomi, budaya, lingkungan, dan bahaya yang berbeda-beda. Langkah-langkah yang berhasil 
mengurangi risiko di satu negara belum tentu berhasil di negara lainnya. Penyesuaian yang akan dilakukan 
harus melibatkan pengalaman lain, misalnya meninjau langkah-langkah dan praktek-praktek tertentu yang 
telah berhasil. Hasil dari peninjauan tersebut diubah agar kegiatan dan kebijakan yang akan diterapkan sesuai 
dengan konteks lokal. Aspek penting dalam penyesuaian adalah kepedulian terhadap keragaman budaya, 
mengenali perbedaan bahasa di antara kelompok-kelompok rakyat, sistem politik, sistem sosial ekonomi, 
etnis, agama, dan sejarah hubungannya dengan alam. Dalam masa-masa sulit, hampir selalu berlaku struktur 
sosial politik dan sistem politik lokal seperti ikatan kekeluargaan, hukum adat, jaringan masyarakat, jaringan 
kekeluargaan, dan sistem kepemimpinan. Penyusunan maupun penerapan praktek dan kebijakan baru harus 
menggunakan faktor-faktor penting ini harus sebagai titik awal.

Langkah-langkah dasar mengelola tugas
Setiap tugas yang dijelaskan dalam badan Panduan dapat dianggap sebagai kegiatan tunggal yang independen. 
Umumnya melibatkan sejumlah langkah-langkah seperti perencanaan, konsultasi, dan pelaporan. Sekalipun tujuan 
yang ingin dicapai oleh masing-masing tugas berbeda, langkah-langkah yang perlu diambil umumnya serupa. Untuk 
membantu pengguna Panduan dalam merencanakan tugas, mendorong penggunaan sumber daya yang efisien, 
dan menyelesaikan tugas dengan baik, kami uraikan secara singkat langkah-langkah utama yang biasa dilakukan 
dalam mengelola kegiatan.

1. Mengembangkan rencana kerja internal. Rencana kerja membantu manajer kegiatan untuk menentukan 
sumber daya manusia dan keuangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Rencana kerja juga 
membantu menentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan dalam tugas tersebut.

2. Mendapatkan kesepakatan atau persetujuan yang diperlukan. Perjanjian dengan tingkatan penguasa yang lebih 
tinggi akan mengamankan sumber daya yang diperlukan dan menaikkan profil politik yang diperlukan.

3.	 Mengidentifikasi	pemangku	kepentingan. Pemangku kepentingan adalah mereka yang tertarik dalam atau 
terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan dan dapat memberikan kontribusi atau menghalangi pencapaian tujuan. 
Pemangku kepentingan untuk setiap tugas berbeda-beda. Tugas 1.1 akan menjelaskan langkah-langkah ini 
secara lebih rinci.
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4. Menyusun informasi. Kebutuhan data dan informasi akan sangat bervariasi, tergantung pada tugas yang 
dilakukan. Pengumpulan data dan informasi mungkin memerlukan beberapa tahap. Sejumlah informasi dasar 
diperlukan pada awal kondisi risiko bencana dan kebijakan pengurangan risiko bencana yang berlaku. Informasi 
dasar diperlukan untuk mengidentifikasi sifat masalah yang dituju oleh tugas dan memberikan dokumentasi titik 
referensi atau “tolok ukur” keberhasilan tugas yang diukur sesudahnya.

5. Mengadakan pertemuan mengenai perencanaan dan organisasi dengan semua pemangku kepentingan. 
Langkah ini melibatkan kebersamaan dalam mengembangkan dan menyetujui hal-hal berikut :

•	 Ruang lingkup, sasaran, dan tujuan tugas.

•	 Rencana kerja (diadaptasi dari rencana kerja internal untuk mengikutsertakan pemangku kepentingan 
lainnya).

•	 Peranan dan tanggung jawab badan maupun individu.

•	 Metode-metode untuk melakukan tugas.

•	 Metode-metode untuk melaporkan hasil.

•	 Strategi komunikasi dan penyebaran informasi selama dan sesudah tugas dilaksanakan.

6. Melaksanakan tugas. Manajer tugas perlu memastikan bahwa setiap anggota dan subkelompok mengerti apa 
yang diharapkan dari mereka. Manajer juga perlu memastikan bahwa mereka telah memiliki sumber daya yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Manajer tugas kemudian mengawasi pekerjaan yang berlangsung, 
memantau kemajuan, dan menyelesaikan masalah yang timbul.

7. Konsultasi dan pencapaian target. Keberhasilan tugas seringkali bergantung kepada pemangku kepentingan 
yang menilai apakah kegiatan sesuai kebutuhan dan harapan mereka. Karena itu, untuk membantu 
perkembangan dan mempertahankan tugas tetap pada jalurnya, manajer harus menginformasikan, 
mengkonsultasikan, dan mengintegrasikan pandangan pemangku kepentingan secara reguler. Melibatkan 
sejumlah besar pemangku kepentingan akan membuat pemangku kepentingan belajar dari tugas, 
mengidentifikasi, dan mengambil kesempatan untuk menerapkan pengurangan risiko bencana.

8. Menyebarkan hasil. Dalam hal ini manajer menyampaikan hasil dari penyelesaian tugas kepada berbagai 
bidang pemerintahan yang terlibat, pemangku kepentingan lainnya, dan kepada masyarakat umum melalui 
media. Bab 3 secara spesifik memberikan strategi komunikasi yang berguna.

9. Tindak lanjut. Sekalipun sangat bervariasi, sesuai dengan tugasnya, langkah ini secara spesifik meliputi 
pembelaan internal dan eksternal untuk memastikan semua rekomendasi dan rencana akan dikenali dan 
diadopsi.

10. Memantau dan mengevaluasi. Manajer memantau dan mengevaluasi kemajuan langkah-langkah yang diambil 
dan menilai keefektifan proyek. Proses pemantauan dan proses evaluasi harus dibuat dalam perencanaan 
khusus. Ini perlu dilakukan untuk memastikan pengumpulan data yang tepat sebagai bagian dari seluruh 
aktivitas. Proses pemantauan dan evaluasi harus dibuat agar dapat menjawab pertanyaan terkait dari 
manajemen, khususnya menyangkut pencapaian hasil yang diharapkan dari kelompok sasaran dengan biaya 
yang efektif.
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1
Bab 1 
Menjadikan Pengurangan Risiko Bencana sebagai 
Prioritas

Kerangka Kerja Aksi Hyogo Prioritas 1
Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi prioritas nasional dan lokal 
dengan basis kelembagaan yang kuat. 

Perwujudan Prioritas 1 menuntut dukungan terhadap peningkatan komitmen politis dan partisipasi masyarakat 
dalam upaya mengurangi risiko bencana, dan mengembangkan atau memperkuat mekanisme institusi, legislatif dan 
operasional untuk mengurangi bencana. Perwujudan prioritas ini mencakup integrasi pengurangan risiko bencana 
dalam perencanaan pembangunan, dan bila perlu dengan pembagian tanggung jawab. Selain itu juga diperlukan 
penentuan kebutuhan sumber daya manusia dan finansial, serta pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan.

Negara dapat melakukan sejumlah tugas untuk mewujudkan Prioritas 1. Bab ini merekomendasikan tugas-
tugas sebagai berikut:
1.1 Ikut serta dalam dialog yang melibatkan banyak pemangku kepentingan (multi-stakeholder) untuk mendirikan 

fondasi bagi pengurangan risiko bencana.

1.2 Menciptakan atau memperkuat mekanisme untuk koordinasi yang sistematis dalam mengurangi risiko bencana.

1.3 Menilai dan mengembangkan dasar kelembagaan bagi pengurangan risiko bencana.

1.4 Memprioritaskan pengurangan risiko bencana dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai.

Indikator berikut merupakan cara yang dapat digunakan untuk menilai kemajuan dalam perwujudan prioritas ini:

● Adanya suatu kerangka hukum untuk pengurangan risiko bencana, dengan tanggung jawab yang eksplisit dan 
diketahui dengan jelas oleh semua tingkat pemerintahan, dari tingkat nasional hingga tingkat lokal. 

● Adanya suatu platform multi-sektor nasional yang operasional untuk mengurangi risiko bencana.

● Terdapat suatu kerangka kebijakan nasional dalam pengurangan risiko bencana yang menuntut perencanaan 
dan aktivitas di semua tingkat administratif, dari tingkat nasional hingga tingkat lokal.

● Adanya sumber daya yang memadai dan dialokasikan khusus untuk mewujudkan rencana pengurangan risiko 
bencana di seluruh tingkat administratif. 

Bab 1. Menjadikan Pengurangan Risiko Bencana sebagai Prioritas
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A. Pemahaman tugas

Apa tujuan dari tugas ini?

Tugas ini membawa semua pemangku kepentingan yang terkait 
dengan pengurangan risiko bencana di suatu negara untuk bersatu 
dalam diskusi terstruktur untuk mengembangkan atau memperkuat 
upaya pengurangan risiko bencana di negara tersebut. Dialog ini suatu 
waktu dapat berkembang menjadi suatu platform pengurangan risiko 
bencana nasional yang melibatkan banyak pemangku kepentingan 
(multi-stakeholder) (lihat Tugas 1.2 untuk informasi lebih jelas 
mengenai platform national). 

Mengapa tugas ini penting?

Dialog terstruktur antara para pemangku kepentingan adalah cara 
terbaik untuk menghadapi rumitnya pengurangan risiko bencana itu 
sendiri, ataupun rumitnya permasalahan yang dihadapi oleh para 
pemangku kepentingan. Dialog ini dapat menyatukan golongan-
golongan yang berbeda untuk bersama-sama berbagi visi. Diskusi 
antara para pemangku kepentingan dapat membantu membangun 
konsensus nasional untuk mengurangi risiko bencana. Diskusi ini 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya, risiko, dan 
pengurangan risiko. Diskusi ini dapat memberi kekuatan kepada 
pemangku kepentingan yang rapuh, dan melalui pembagian 
informasi dan pembentukan koalisi, dapat meningkatkan tindakan 
yang diambil oleh pemerintah lokal, entitas swasta, wanita dan 
kelompok masyarakat serta LSM lainnya. Dialog ini membantu dalam 
mengklarifikasi peran dan dapat menjadi panduan menuju kolaborasi 
dalam upaya pengurangan risiko di tingkat regional, baik antar institusi 
ataupun lintas sektor.

Bagaimana tugas ini terkait dengan tugas prioritas lain?

Tugas ini merupakan dasar untuk mencapai keberhasilan dalam 
mengurangi risiko bencana. Secara khusus, tugas ini merupakan tahap 
pertama yang harus dilaksanakan sebelum dapat melaksanakan tugas 
1.2, yang menciptakan dan/atau memperkuat mekanisme koordinasi.

1.1 Ikut serta dalam dialog berbagai pemangku kepentingan (multi-
stakeholder) untuk mendirikan basis bagi pengurangan risiko bencana.

Terminologi
Bencana: gangguan serius pada 
berfungsinya suatu komunitas atau 
masyarakat, yang menyebabkan 
kerugian manusia, materi, ekonomi 
atau lingkungan yang tersebar luas, 
serta melampaui kemampuan manusia 
atau penduduk tersebut dalam 
mengatasinya dengan menggunakan 
sumber daya yang mereka miliki. 
Bencana merupakan sebuah fungsi 
dari proses risiko. Bencana merupakan 
hasil penggabungan dari bahaya, 
kondisi yang rentan, dan tidak 
cukupnya kapasitas atau tindakan 
untuk mengurangi potensi konsekuensi 
negatif dari risiko. (sumber: Terminologi 
UN/ISDR)
Pengurangan risiko bencana: 
kerangka kerja unsur-unsur konseptual 
yang mempertimbangkan kemungkinan 
untuk meminimalkan kerentanan dan 
risiko bencana seluruh penduduk, 
untuk menghindari (pencegahan) 
atau membatasi (mitigasi dan 
kesiapsiagaan) akibat buruk dari 
bahaya, dalam konteks pengembangan 
yang luas. (sumber: terminologi UN/
ISDR)
Champion pengurangan risiko 
bencana adalah seseorang yang 
berpengaruh dan menaruh perhatian 
pada pengurangan risiko bencana. 
Orang ini bersedia melakukan tindakan 
untuk membuat pengurangan risiko 
bencana menjadi suatu prioritas. 
Seorang champion bisa merupakan 
petugas pemerintahan yang 
ditunjuk, seorang profesional dari 
berbagai bidang atau seorang aktivis 
masyarakat. Institusi atau bahkan 
negara juga bisa memegang peran 
sebagai champion. 
Multi-stakeholder adalah sebuah 
istilah untuk menggambarkan suatu 
perkumpulan indivisu dan organisasi 
yang menaruh perhatian atau 
“punya andil” dalam suatu masalah 
dan bekerjasama untuk mengambil 
tindakan dalam menghadapi masalah 
tersebut – dalam hal ini dalam 
mengurangi risiko bencana.
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B.  Bagaimana melaksanakan tugas ini?

Langkah-langkah yang direkomendasikan: 

1. Identifikasi pemangku kepentingan yang menjadi kunci (key stakeholder) dan pastikan adanya kolaborasi 
aktif di antara mereka. Key stakeholder ini adalah mereka yang memegang peran dalam merencanakan, 
meningkatkan dan mewujudkan strategi dan program pengurangan risiko.

2. Identifikasi organisasi pemerintahan atau organisasi masyarakat sipil yang relevan dan telah ada. Nilailah 
apakah dialog dapat diakarkan pada jaringan-jaringan ini, atau mengambil manfaat darinya.

3. Identifikasi satu atau lebih champion dalam pengurangan risiko bencana. 

4. Kumpulkan dan ajak diskusi golongan-golongan yang tertarik dan terimbas.

5. Setujui tujuan, ruang lingkup, agenda, rencana kerja bersama, dan peraturan dasarnya.

6. Bila perlu, bentuk kelompok kerja atau komite multi disiplin untuk membahas masalah-masalah spesifik.

7. Bentuk suatu mekanisme untuk keseluruhan koordinasi dalam upaya melaksanakan pekerjaan. Koordinasi ini 
mencakup penentuan dan pemantauan kemajuan, serta penggabungan hasil (output). 

8. Kembangkan suatu rancangan untuk menjaga agar dialog tetap berjalan.

9. Susun suatu sistem untuk menyebarkan hasil diskusi, dan untuk menerima serta menindaklanjuti masukan 
eksternal. Hasil diskusi biasanya harus tersebar hingga ke pejabat penting, organisasi yang berpartisipasi, 
dan masyarakat.

C.  Tanggung jawab dan sumber daya

Apa saja yang harus dilibatkan?

Jenis organisasi-organisasi berikut ini, yang semuanya memegang peran dalam mewujudkan pengurangan risiko 
bencana, sepatutnya menaruh perhatian terhadap adanya sebuah dialog. Dalam kasus-kasus tertentu partisipasi 
organisasi-organisasi ini amatlah perlu. Satu organisasi, mungkin manajemen bencana nasional atau organisasi 
perlindungan masyarakat sipil, atau Kementerian yang mendukung platform nasional atau organisasi nasional 
resmi untuk HFA, perlu memulai proses pengurangan risiko bencana ini.

•	 Badan perencanaan, keuangan, lingkungan dan pembuat kebijakan pusat.

•	 Kementerian pendidikan, kesehatan, pertanian dan sektor lain yang relevan.

•	 Organisasi-organisasi penanganan bencana nasional dan organisasi perlindungan masyarakat sipil, dan 
rekan operasional yang terkait dengan organisasi tersebut seperti jasa kepolisian, pelayanan darurat dan 
Palang Merah serta Red Crescent Society.

•	 Pemilik dan pelaksana infrastruktur ekonomi dan sosial: usaha-usaha yang sangat penting untuk 
kelangsungan hidup manusia dan berfungsinya masyarakat.

•	 Agensi publik: yaitu agensi yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan 
bangunan dan dalam mengatur, memberi sanksi atau memberi insentif. Juga mencakup pengelola lingkungan 
hidup, focal point nasional konvensi Rio, komisi peranan wanita dan organisasi kemanusiaan serta pelayanan 
sosial.

•	 Organisasi profesional yang relevan, yang meliputi organisasi perencana penggunaan-lahan, arsitek, insinyur, 

Ikut serta dalam dialog berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholder) untuk mendirikan basis bagi pengurangan risiko bencana.1.1
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pengembang, builder, ahli geografi, spesialis risiko atau bahaya, advokat, pendidik, pelatih dan peneliti. 

•	 Institusi atau pelayanan teknik dan ilmiah: yaitu institusi yang terkait dengan identifikasi risiko, pemantauan 
bahaya, peringatan dini dan kesiapsiagaan.

•	 Sektor swasta: institusi keuangan, meliputi institusi yang menyediakan pinjaman atau asuransi, serta 
perusahaan teknologi komunikasi.

•	 Organisasi media (yang dapat menjadi sarana untuk mengkomunikasikan peringatan bahaya dan memberi 
pendidikan bagi masyarakat)

•	 Lembaga Sosial Mandiri, kelompok wanita dan pemuda, dan kelompok masyarakat lain yang bisa menjadi 
penyokong bagi masyarakat di lingkungan berisiko-tinggi.

Kondisi seperti apa yang akan mendukung pelaksanaan tugas??

•	 Dukungan dari eksekutif pemerintah dan organisasi pemangku kepentingan, serta pemimpin masyarakat.

•	 Champion yang dapat memotivasi, menggembleng atau menjembatani dukungan dan perhatian pemerintah 
dan masyarakat.

•	 Perencanaan yang teliti dan memungkinkan adanya partisipasi yang luas (melalui pemilihan waktu, lokasi dan 
kondisi pertemuan)

•	 Seorang fasilitator komunikasi yang berpengalaman untuk memimpin pertemuan.

•	 Latar belakang informasi untuk menyampaikan diskusi (seperti penilaian terhadap bahaya, kerentanan dan 
risiko, penelitian terhadap kejadian bencana dan perspektif sosial-budaya dan ,, kompilasi hukum, peraturan, 
kebijakan, strategi, rencana dan sumber daya, ringkasan rancangan kelembagaan untuk manajemen risiko 
bencana, perencanaan penggunaan lahan dan urbanisasi, perkembangan ekonomi dan perlindungan 
lingkungan, dan daftar organisasi yang aktif termasuk kelompok masyarakat yang aktif di daerah berisiko 
tinggi.)

D.  Ilustrasi

Dialog para pemangku kepentingan (multi-stakeholder), Maroko

Maroko pertama kali melakukan dialog mengenai pengurangan risiko bencana ketika negara tersebut 
melaksanakan First National Workshop on Catastrophe Risks di tahun 2004. Lokakarya ini mempersatukan 
perwakilan-perwakilan dari berbagai departemen, institusi pemerintahan lokal dan provinsi, sektor swasta, 
LSM, asosiasi profesional dan organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan dari organisasi akademis, media 
dan internasional. Lokakarya ini mendata kembali gerakan pengurangan risiko bencana yang telah ada, 
mengidentifikasi beberapa kelemahan lintas sektor dan kelemahan pada sistem hukum, kelembagaan dan 
organisasional, serta kelemahan di bidang pengembangan pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran. 

Setelah lokakarya pertama ini, Maroko mengaktifkan beberapa platform dialog dan membentuk suatu komite 
koordinasi nasional. Divisi Lingkungan pada Kementerian Perencanaan Penggunaan Lahan, Air dan Lingkungan 
mengemban tugas kesekretariatan. Maroko melaksanakan lokakarya tematik tambahan di tahun berikutnya, 
dan beberapa konferensi dan diskusi dengan pemangku kepentingan tertentu. Selain itu, pemimpin meminta 
menteri dan agensi yang bersangkutan untuk melaporkan program dan rencana mereka dalam penanganan risiko 
bencana, dan  untuk mengembangkan prioritas yang spesifik dan kebutuhan dana untuk mewujudkan rencana 
tindakan yang diajukan. 

Ikut serta dalam dialog berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholder) untuk mendirikan basis bagi pengurangan risiko bencana. 1.1
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Secara keseluruhan, dialog ini melahirkan suatu diskusi yang luas dan meningkatkan pertukaran ide antar 
spektrum pemangku kepentingan yang luas. Buku prosiding dari masing-masing lokakarya dan seminar 
diterbitkan dan didistribusikan pada peserta, dan peserta diminta untuk memberi komentar. Selain itu terlahir pula 
beberapa laporan dan dokumen mengenai permasalahan dan topik yang spesifik. Dialog ini mencapai puncaknya 
pada pengembangan suatu laporan komprehensif mengenai manajemen risiko bencana, suatu proposal 
mengenai strategi nasional untuk mengurangi risiko bencana dan rencana nasional untuk tanggap darurat.

Untuk informasi yang lebih lengkap, dapat menghubungi Direction de la Surveillance et Prevention des Risques, 
Departement de I’Environnement, Ministere de L'Amènagement du Territoire, de l'Eau et de l'Environnment, 
Morocco.

Atau kunjungi website : www.minenv.gov.ma 

Pendirian Andean Committee for Disaster Reduction and Response to Disasters (CAPRADE), Bolivia, 
Colombia, Ekuador, Peru dan Venezuela.

Dengan mempertimbangkan dampak dari fenomena El Nino tahun 1997-1998, anggota negara-negara bagian 
(Bolivia, Colombia, Ekuador, Peru dan Venezuela) Andean Community of Nations (CAN), dan didesak oleh Konsil 
Kepresidenan Andean, memprakarsai suatu proses partisipatif yang luas untuk meningkatkan manajemen risiko 
bencana di wilayah mereka pada tahun 1998.

Proses ini terdiri dari beberapa tahap. Pertama, negara-negara melakukan suatu penelitian komprehensif 
mengenai fenomena El Nino, dan menyimpulkan bahwa penyebab utama dampak El Nino adalah kurangnya 
praktek pencegahan di wilayah mereka. Berdasarkan kesimpulan ini, agensi-agensi CAN memprakarsai 
dilaksanakannya Regional Andean Programme for Risk Reduction and Disaster Prevention (PREANDINO) 
dengan dukungan Andean Development Bank (CAF) di tahun 2000. PREANDINO (2002-2004) memfokuskan 
strateginya untuk meningkatkan dan memperkuat mekanisme dan rencana pengurangan risiko bencana dengan 
partisipasi multi-stakeholder yang meliputi badan-badan dan proses-proses pembangunan. Upaya ini telah 
membantu dalam memulai pembentukan suatu organisasi pengurangan risiko bencana yang formal di CAN, yang 
beroperasi dengan pendekatan antar-sektor dan multi-disiplin.

Untuk menggabungkan hasil PREANDINO dengan pekerjaan organisasi yang merespon bencana, CAN 
mendirikan Andean Committee for Disaster Reduction and Response (CAPRADE) pada tahun 2002. CAPRADE 
adalah suatu organisasi regional holistik baru untuk mengurangi dan merespon risiko bencana dengan tujuan 
utama mengurangi dampak bencana di wilayah Andean. Organisasi ini menggabungkan Kementerian Luar 
Negeri, Kementerian atau institusi perencanaan nasional dan pertahanan sipil atau pengurangan bencana, dan 
sistem respon negara-negara anggota CAN. Organisasi ini melakukan kolaborasi sistematis dalam meningkatkan 
strategi, kebijakan, rencana dan aktivitas untuk pengurangan, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan bencana. 
Pada tahun 2004 CAPRADE memimpin penyusunan Andean Strategy for Disaster Reduction and Response, 
yang meliputi program dan subprogram nasional dan tematik untuk diwujudkan oleh sektor-sektor di lima negara 
Andean. 

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website: www.caprade.org

Menyatukan fokus pemerintah, masyarakat sipil dan PBB dalam pengurangan risiko: Deklarasi Islamabad, 
Pakistan.

Pada bulan November 2006, Kementerian Kesejahteraan Sosial dan Kementerian Pendidikan Pakistan serta 
Development Fund for Women PBB bersama-sama menyelenggarakan suatu perundingan regional untuk 
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memasukkan unsur jender ke dalam penanganan bencana di Islamabad. Deklarasi Islamabad yang dihasilkan 
dari pertemuan tersebut, yang telah disetujui oleh semua perwakilan organisasi pemerintah dan masyarakat sipil 
yang hadir, mencakup suatu pernyataan keputusan dan beberapa komitmen yang spesifik, yang menekankan 
pada kebutuhan untuk mengenali ’pertahanan’ wanita dan untuk melembagakan pengurangan risiko di antara 
para wanita. Perundingan ini mengidentifikasi organisasi pelopor di Pakistan, India, dan Sri Langka untuk 
mengamalkan deklarasi tersebut di negara mereka masing-masing, baik dengan pemerintah maupun dengan 
organisasi lain. The All India Disaster Mitigation Institute (AIDMI) memberikan dukungan teknis untuk upaya 
pengurangan risiko ini.

Untuk informasi lebih jauh lihat AIDMI. 2007. Disaster Risk Reduction and Risk Transfer in recovery: A Regional 
Training of Trainers: southasiadisasters.net.

E.  Bacaan Tambahan

Alesch, D.J. and Petak, W.J. 2001. Overcoming Obstacles to Implementing Earthquake Hazard Mitigation 
Policies: Stage 1 Report. MCEER Technical Reports http://mceer.buffalo.edu/publications/bulletin/01/15-04/
techreports1.asp

Suatu laporan dari The Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research (MCEER) yang 
memuat hasil kajian literatur ekstensif mengenai perwujudan dan pengambilan keputusan dari berbagai 
spektrum sosial dan ilmu pengetahuan perilaku, dengan menggunakan temuan dari studi ilmiah empiris 
sebagai sumber utama.

Antrobus, P., et al. 1990. Guidelines on the Role of Women in Disaster Management: Caribbean Region. Pan 
American Health Organization (PAHO). www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc1447/doc1447-contenido.
pdf 

Sebuah laporan dari konferensi di Kosta Rika mengenai Peran Wanita dalam Manajemen Bencana, yang 
memberi penekanan khusus pada penyatuan para wanita dari berbagai sektor dan tingkat, dan pada 
wanita dan kesehatan. 

UNDP. 2005. A Global Review: UNDP Support to Institutional and Legislative Systems for Disaster Risk 
Management. Final Draft.www.undp.org/bcpr/documents/dru/proj_fact/ILS_DRM_Global_Review_Final_AP.doc

Kajian United Nation Development Programme (UNDP) memberikan pemahaman yang lebih baik 
mengenai kecenderungan tertentu dalam mengembangkan dan memperkuat sistem institusional dan 
legislatif, serta membuka kesempatan bagi negara-negara yang dikaji untuk mendapatkan bantuan yang 
efektif. Kajian ini membentuk suatu garis dasar yang penting dari karakteristik sistem institusional dan 
legislatif, yang akan membantu tujuan pemantauan lebih lanjut. 

UNDP/BCPR, et al. 2005. Governance: Institutional and policy frameworks for risk reduction. Thematic Discussion 
Paper for Cluster 1 on Governance, Institutional and Policy Frameworks for Risk Reduction Twigg, J. ed. World 
Conference on Disaster Reduction, Kobe, Japan, 18-22 January 2005. www.unisdr.org/wcdr/thematic-sessions/
WCDR-discussion-paper-cluster1.pdf
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A. Pemahaman Tugas

Apa tujuan tugas ini?

Tugas ini mempersatukan para pemangku kepentingan untuk 
mengembangkan atau memperkuat suatu mekanisme, disini disebut 
sebagai sebuah “platform nasional”, untuk menghasilkan aksi yang 
terkoordinasi dan efektif dalam mengurangi risiko bencana. 

Tujuan dari platform nasional ini adalah untuk membantu dalam 
membangun ketahanan negara dalam menghadapi bencana, guna 
menyelamatkan asset negara dan memastikan para penduduk 
sejahtera, dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas berikut:

•	 Bertindak sebagai pemimpin dalam sebuah rencana nasional 
untuk mewujudkan HFA.

•	 Memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar para pemangku 
kepentingan yang berperan dalam upaya pengurangan risiko 
bencana.

•	 Membantu mengembangkan suatu budaya keselamatan dan 
ketahanan, dimana pengurangan risiko bencana dianggap 
sebagai tanggung jawab setiap warganegara.

•	 Melakukan advokasi pengurangan risiko bencana, khususnya 
dalam mengintegrasikannya ke dalam kebijakan pembangunan, 
strategi dan aktivitas, serta dengan perjanjian multilateral 
mengenai lingkungan.

Walau tugas ini sebenarnya difokuskan pada mekanisme nasional, 
organisasi regional juga berperan penting dan dapat memperoleh 
manfaat dari perlakuan serupa. 

1.2 Menciptakan atau memperkuat mekanisme untuk koordinasi yang 
sistematis dalam mengurangi risiko bencana

Terminologi
Platform nasional untuk 
pengurangan risiko bencana 
adalah suatu forum atau komite 
yang terdiri dari banyak stakeholder 
atau pemangku kepentingan, 
yang dimiliki dan dipimpin secara 
nasional. Komite ini berfungsi 
sebagai penyokong upaya 
pengurangan risiko bencana di 
berbagai tingkat dan memberikan 
koordinasi, analisa serta saran 
bagi wilayah prioritas yang 
membutuhkan tindakan melalui 
suatu proses koordinasi dan 
partisipasi. Suatu platform nasional 
dalam upaya pengurangan risiko 
bencana harus berupa mekanisme 
koordinasi untuk membawa 
pengurangan risiko bencana 
menuju kebijakan, perencanaan, 
dan program pengembangan, 
seiring dengan implementasi HFA. 
Platform ini harus bertujuan untuk 
berkontribusi dalam pendirian 
dan pengembangan suatu sistem 
pengurangan risiko bencana yang 
terpadu, sesuai dengan kebutuhan 
setiap negara. (Sumber: UN/ISDR, 
Guidelines National Platform for 
Disaster Risk Reduction)

Mengapa tugas ini penting?

Pengurangan risiko bencana merupakan masalah yang rumit dan lintas sektor,  yang membutuhkan komitmen 
politik, pemahaman publik, pengetahuan ilmiah, perencanaan dan praktek pembangunan yang bertanggung 
jawab, sistem peringatan dini yang dipusatkan pada keselamatan manusia, dan mekanisme respon terhadap 
bencana. Suatu platform nasional multi-stakeholder, menyatukan berbagai pengetahuan, skill, dan sumber daya 
dalam satu forum, yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana dan yang dibutuhkan untuk penggabungan 
dalam pembangunan. Sebuah platform nasional yang efektif akan dapat:

•	 Memandu dan meningkatkan implementasi aktivitas pengurangan risiko bencana nasional.

•	 Memberi kesempatan kepada masyarakat sipil, terutama LSM, untuk berdiskusi dan berkontribusi dalam 
upaya mengurangi risiko bencana di tingkat nasional maupun masyarakat.

•	 Memfasilitasi diskusi dan kerjasama antara para anggota masyarakat inernasional, termasuk Sistem PBB dan 
badan-badan nasional yang berwenang.
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•	 Meningkatkan upaya pembagian informasi dan pengetahuan serta teknologi di antara para anggota platform 
nasional dan antara dua platform nasional.

•	 Membantu perkembangan hubungan antara para pelaku upaya pengurangan risiko bencana dengan badan 
lain yang terkait di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Bagaimana tugas ini terkait dengan tugas lain yang juga menjadi prioritas?

Platform nasional dapat membantu negara-negara dalam melakukan sebagian besar tugas-tugas yang 
terdapat dalam Buku Panduan ini. Memulai sebuah dialog multi-stakeholder yang berasal dari berbagai bidang, 
sebagaimana dianjurkan dalam Tugas 1.1, merupakan tahap awal yang sangat membantu dalam melaksanakan 
tugas ini.

B. Bagaimana melaksanakan tugas ini?

Membentuk suatu platform nasional

Dalam upaya mengembangkan suatu platform nasional, pertama ikutilah saran yang dikemukakan di Tugas 
1.1, yang berkaitan dengan dialog multi-stakeholder. Platform nasional harus dibentuk berdasarkan manajemen 
bencana atau rencana pengembangan dan sistem keuangan yang telah ada. Platform nasional juga harus 
membantu interaksi para pelaku kunci pengembangan yang berasal dari kementerian, terutama pendidikan, 
kesehatan dan pertanian, serta pelaku yang berasal dari institusi ilmiah dan akademik, LSM, Palang Merah 
Nasional, sektor swasta, pemberi opini dan sektor lain yang terkait dengan agenda pengurangan risiko bencana. 
Kapanpun jika memungkinkan, platform nasional bisa meminta partisipasi dari agensi donor dan organisasi PBB. 

Idealnya, institusi yang mengkoordinasi platform nasional harus berupa struktur yang permanen, dan berada pada 
posisi yang cukup tinggi untuk dapat mengkoordinasi partisipasi semua rekan kerja yang relevan, dengan suatu 
mandat koordinasi nasional dalam manajemen bencana atau pengurangan bencana. Institusi ini harus memiliki 
kepemimpinan yang kuat, serta kapasitas untuk mempengaruhi komitmen politik dan menggerakkan sumber daya 
untuk berupaya mengurangi risiko bencana. 

Pendekatan yang bermanfaat untuk menciptakan atau memperkuat suatu platform nasional meliputi: 

•	 Bentuk platform dengan berdasarkan pada manajemen atau rencana pengembangan dan sistem koordinasi 
bencana yang telah ada.

•	 Permudah interaksi para pelaku kunci pengembangan. Peserta yang penting meliputi peserta dari 
kementerian, dari pihak yang berwenang dalam manajemen bencana, dari institusi ilmiah dan akademik, 
LSM, Palang Merah Nasional, sektor swasta dan media, para pemberi opini dan sektor lain yang terkait erat 
dengan agenda pengurangan risiko bencana.

•	 Jika memungkinkan meminta partisipasi dari agensi donor dan organisasi PBB.

Aktivitas yang dilakukan oleh platform nasional

Suatu platform nasional dapat:

1. Membentuk garis dasar informasi untuk mengurangi risiko bencana, yang mencakup profil bencana, 
kebijakan, strategi, kapasitas, sumber daya dan program nasional.

Menciptakan atau memperkuat mekanisme untuk koordinasi yang sistematis dalam mengurangi risiko bencana 1.2
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2. Mengidentifikasi kecenderungan, gap, kepentingan dan tantangan, dan menentukan area prioritas dalam 
mengurangi risiko bencana, yang meliputi pengidentifikasian populasi yang paling rentan.

3. Membuat benchmark atas kemajuan yang telah dicapai dalam mengurangi risiko bencana dan integrasinya 
dengan rencana serta praktek pengembangan.

4. Mengembangkan rencana kerja yang berorientasi pada hasil dalam mengkoordinasikan implementasi HFA.

5. Mengkoordinasikan upaya kerjasama antar para anggota platform nasional untuk mengurangi kerentanan 
penduduk yang relatif berisiko tinggi.

6. Mendokumentasi pelajaran yang dipelajari, praktek yang benar, dan membagi penemuan. Memudahkan 
pembagian informasi, pengetahuan dan teknologi antar para anggota platform nasional dan antara dua 
platform nasional. 

7. Memantau, mencatat dan melaporkan implementasi HFA baik di tingkat nasional maupun masyarakat.

8. Mengadvokasi pengembangan dan adopsi kebijakan dan legislasi, guna mengikutsertakan pembuat 
kebijakan tingkat-atas dan kelompok-kelompok lain yang berkepentingan.

9. Bekerja dengan tujuan untuk mencapai integrasi yang lebih baik antara upaya pengurangan risiko bencana 
dengan bantuan kemanusiaan, program dan konsep pengembangan, dan persetujuan lingkungan 
multilateral, yang mencakup perubahan iklim, biodiversity dan desertifikasi. Pemimpin dapat mengembangkan 
pengalaman yang telah dimiliki dalam menggabungkan masalah-masalah lingkungan. 

10. Berkoordinasi dengan platform nasional lain dan mencari kesempatan untuk menggabungkan sumber daya 
dan untuk berpartisipasi dalam organisasi pengurangan risiko bencana regional. 

11. Melakukan kolaborasi dengan mekanisme lain yang juga bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, seperti 
pengembangan ketahanan nasional serta focal point dan komite perubahan iklim.

12. Membantu perkembangan agenda penelitian multidisiplin nasional. Mendukung dan memandu penelitian 
yang dapat membantu mengembangkan kerangka kerja konseptual dan struktur atau pendekatan metodologi. 

13. Merangsang partisipasi para pelaku dan perencana pengembangan untuk menggabungkan upaya 
pengurangan risiko bencana dengan agenda pengembangan, yang meliputi Millenium Development Goals 
(MDG), Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) dan Common Country Assessment/UN Development 
Assistance Framework (CCA/UNDAF), yang dibentuk berdasarka pengalaman dala mengintegrasikan 
masalah-masalah lingkungan dengan pengembangan.

14. Mendukung suatu pendekatan dan dialog multi stakeholder dan memberi kesempatan bagi masyarakat sipil, 
terutama LSM untuk berdialog dan berkontribusi dalam upaya mengurangi risiko bencana baik di tingkat 
nasional maupun di tingkat masyarakat. Selain itu, memfasilitasi dialog dan kerjasama antara komunitas 
internasional, yang mencakup Sistem PBB dan kewenangan nasional.

Melibatkan focal point dan organisasi perubahan iklim dalam platform nasional.

Banyak dampak yang terkait dengan perubahan iklim memperburuk atau mengubah bahaya yang telah ada 
(seperti kekeringan, banjir, badai dan gelombang panas). Berdasarkan pada Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC), perubahan iklim akan menekan ekosistem yang kritis dan menyebabkan terjadinya kekurangan 
air dan makanan pada abad ini. Masyarakat harus beradaptasi untuk dapat menghadapi dampak pemanasan 
yang tidak lagi dapat dihindarkan, akibat efek rumah kaca. IPCC mengkonfirmasi bahwa adaptasi terhadap 
perubahan cuaca yang sangat besar ini dapat meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim (IPCC 2007b). 
Langkah-langkah adaptasi perubahan iklim yang dibutuhkan, seperti sistem peringatan dini, penilaian risiko dan 
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penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pada prakteknya merupakan aktivitas pengurangan risiko.

Untuk dapat beradaptasi dengan perubahan iklim dan menciptakan ketahanan terhadap dampaknya, Prioritas 4 
dari HFA menuntut adanya integrasi pengurangan risiko dalam strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Tahap 
pertama menuju integrasi semacam ini adalah dengan melibatkan focal point dan/atau organisasi perubahan 
iklim nasional dalam platform nasional. Dengan mempersatukan perwakilan-perwakilan seperti ini maka akan 
memungkinkan platform nasional untuk (i) mengeksplor trade-off yang biasa terjadi antara tindakan saat ini dan 
masa mendatang; (ii) mengidentifikasi sinergi dalam menggunakan dana yang ada sebaik-baiknya untuk adaptasi 
jangka pendek maupun jangka panjang; (iii) berbagi sumber daya manusia, teknis dan praktek; (iv) menggunakan 
pengalaman masa lalu dan saat ini sebaik-baiknya untuk mengurangi risiko yang muncul; (v) menghindari 
duplikasi aktivitas proyek; dan (vi) melakukan kolaborasi dalam melaporkan kebutuhan. Dengan alasan yang 
sama, platform nasional juga perlu mencakup focal point biodiversity dan desertification. 

C.  Tanggung Jawab dan Sumber Daya 

Siapa yang harus dilibatkan?

Platform nasional dalam upaya pengurangan risiko bencana merupakan mekanisme koordinasi yang, dalam 
rangka menjadi sesuatu yang efektif dan dapat bertahan, perlu dibentuk melalui suatu proses partisipasi dengan 
komposisi multi-stakeholder yang melibatkan berbagai perspektif dan tindakan yang berbeda-beda. Para 
pemangku kepentingan yang terkait sama dengan mereka yang disebutkan di Tugas 1.1, yaitu meliputi:

•	 Perwakilan pemerintah: perwakilan dari tingkat nasional, provinsi dan lokal, termasuk dari kementerian 
seperti keuangan dan perencanaan, lingkungan, urusan dalam negeri, pertahanan, pendidikan, kesehatan, 
kesejahteraan sosial, pelayanan umum dan pertanian. Selain itu juga termasuk perwakilan-perwakilan yang 
mewujudkan rancangan multilateral terkait, seperti konvensi Rio.

•	 Perwakilan dari penduduk dan organisasi sipil dengan memegang suatu peran dalam upaya pengurangan 
risiko bencana. Kelompok-kelompok yang relevan meliputi LSM-LSM dalam pengembangan dan perlindungan 
lingkungan; habitat manusia; federasi bisnis swasta, perbankan dan asuransi; organisasi wanita, asosiasi 
keagamaan dan gerakan pemuda; dan institusi pelatihan bagi pegawai negeri dan organisasi kewanitaan. 

•	 Entitas media

•	 Institusi ilmiah dan akademik

•	 Institusi atau penyedia jasa layanan teknis dan ilmiah yang berurusan dengan identifikasi risiko, penelitian 
dan pemantauan bahaya, peringatan dini dan kesiapsiagaan.

Kondisi apa yang dapat memudahkan pelaksanaan tugas ini?

•	 Komitmen politik yang kuat dari kepemimpinan teratas.

•	 Suatu program kerja yang eksplisit, yang dikelola atau diawasi dari segi kapasitas administratif.

•	 Aktifitas teknis seperti pengembangan basis pengetahuan mengenai pengurangan risiko bencana, dan 
pengembangan kerangka kerja metodologis untuk platform nasional yang melibatkan serangkaian indikator 
pengurangan bencana. 

•	 Suatu proses partisipatif dengan keterlibatan penuh kelompok-kelompok yang terkait, termasuk pemerintah, 
sektor swasta, LSM-LSM dan organisasi akademis.
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•	 Sumber daya yang tersedia baik untuk pengembangan suatu platform nasional maupun pengembangan 
aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan.

Memberikan pengakuan resmi kepada platform nasional mengenai pengurangan risiko bencana

Jika suatu negara memiliki badan yang berfungsi sebagai suatu platform nasional untuk pengurangan risiko 
bencana, maka badan tersebut dapat secara formal menginformasikan  kepada sekretariat ISDR dan koordinator 
residen PBB di negara tersebut mengenai status ini dan mengenai titik kontak yang tepat. Sekretariat ISDR 
kemudian dapat membantu dalam pertukaran informasi mengenai kepentingan dan pengalaman platform 
nasional di berbagai keadaan. Platform nasional yang diakui secara resmi merupakan alat yang berharga untuk 
meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana secara lebih luas di tingkat internasional.

D.  Ilustrasi

The national platform for Natural Hazards (PLANAT), Swiss

Pada tahun 1997, Swiss Federal Council mendirikan platform nasional PLANAT untuk meningkatkan kerangka 
kerja pencegahan bencana di negaranya. PLANAT memiliki tiga misi utama. Misi pertamanya adalah melakukan 
pekerjaan strategis untuk melindungi populasi Swiss, lingkungan alamnya dan kekayaannya dari bencana alam. 
Tindakan perlindungan dievaluasi secara berkala dan didokumentasi. Misi kedua PLANAT adalah peningkatan-
kesadaran. Ia bekerja untuk menciptakan pergeseran jangka panjang dalam pengelolaan bahaya alam menuju 
penggabungan upaya pengurangan risiko budaya. Misi ini memastikan bahwa semua tindakan yang diambil 
kompatibel dari segi ekologi, benar dan adil dari segi sosial, dan efisien dari segi ekonomi. Pergeseran budaya 
ini seharusnya dapat meningkatkan kemampuan untuk mendiskusikan secara koheren masalah-masalah 
pencegahan yang berhubungan dengan bahaya alam. Misi ketiga PLANAT adalah koordinasi. Platform ini 
bertujuan untuk menghindari pelipatgandaan dan untuk meningkatkan penggunaan sinergi dengan cara bertukar 
pengetahuan dan pengalaman di tingkat nasional dan internasional. 

PLANAT telah menyelesaikan pengembangan suatu strategi yang terpadu dan saling berhubungan untuk 
meningkatkan perlindungan terhadap bahaya alam. PLANAT juga telah menganalisa situasi saat ini dan 
mengajukan suatu rencana aksi yang disertai dengan tindakan. Tahap selanjutnya adalah untuk mewujudkan 
tindakan-tindakan ini.

Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi website PLANAT di: www.cenat.ch

Contoh kolaborasi antar kementerian, Uganda

Dengan dukungan sekretariat ISDR, Uganda telah mendirikan suatu platform nasional untuk mengurangi 
risiko bencana, dengan partisipasi dari kementerian yang terkait, seperti lingkungan, pendidikan, kesehatan 
dan pertanian. Platform nasional akan merencanakan dan mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana 
dan inisiatif respon. Platform ini, yang dikenal sebagai Inter-Ministerial Technical Committee, menyatukan para 
petugas ’focal point’ sektoral, yang ditugaskan untuk mengintegrasikan masalah pengurangan bencana dengan 
rencana kerja dan anggaran sektoral. Petugas-petugas ini mengetuai forum kelompok kerja sektoral, yang 
masing-masing memiliki rencana sektoral tersendiri.

Meskipun Inter-Ministerial Technical Committee tidak melibatkan penduduk sipil, namun komite ini juga dibentuk 
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di tingkat kota/kabupaten. Komite ini telah berhasil dalam mendapatkan dukungan internasional (dari UNDP dan 
German Technical Cooperation) untuk membantu dalam mengintegrasikan manajemen krisis dan pengurangan 
risiko bencana menuju pembangunan yang berkelanjutan. Uganda juga telah menggabungkan pengurangan risiko 
bencana ke dalam Rencana Aksi Pemberantasan Kemiskinan. 

Untuk informasi lebih lanjut lihat: Department	of	Disaster	Management	and	Refugees,	Office	of	the	Prime	Minister,	
Republic of Uganda. 2004. Uganda National Report and Information on Disaster Risk Reduction Efforts for the 
World Conference for Disaster Reduction. Uganda's National Disaster Preparedness Policy and Institutional 
Framework dapat diakses di: www.opm.go.ug

Kerangka kerja Regional Pasifik, Sekretariat South Pasific Applied Geoscience Commission

Untuk mewujudkan HFA, pada tahun 2005 wilayah Pasifik mengembangkan ”Pacific	Regional	Framework	for	
Action	2005-2015:	An	Investment	for	Sustainable	Development	in	the	Pasific	Island	Countries”. Dirancang untuk 
membangun ketahanan negara dan masyarakat dalam menghadapi bencana, kerangka kerja ini disokong dan 
diadopsi oleh para pemimpin Forum Pasifik. Kerangka kerja ini dibuat berdasarkan pada kolaborasi pengurangan 
risiko bencana yang erat dan berkelanjutan antar negara-negara tersebu selama sepuluh tahun terakhir. 

Rencana kerja ini menggambarkan semakin rentannya negara-negara dan penduduk Kepulauan Pasifik terhadap 
dampak bahaya. Kerentanan ini telah meningkatkan komitmen nasional dan regional untuk mengurangi risiko 
bencana dan manajemen bencana dengan didasarkan pada ’semua tipe bahaya’ guna menjaga keberlanjutan 
pembangunan wilayah. Visi kerangka kerja ini adalah ’menuju negara dan penduduk Kepulauan Pasifik yang lebih 
aman dan lebih dapat bertahan terhadap bencana, sehingga penduduk Pasifik dapat mencapai mata pencaharian 
yang layak dan menuju kehidupan yang bebas dan berfaedah.

Kerangka kerja ini memiliki enam wilayah prioritas, yaitu: (i) kerangka kerja pemerintahan – organisasional, 
institusional, kebijakan dan pengambilan keputusan; (ii) pengetahuan, informasi, kesadaran masyarakat dan 
pendidikan; (iii) analisa dan evaluasi bahaya, kerentanan dan elemen-elemen risiko; (iv) perencanaan untuk 
kesiapsiagaan, respon dan pemulihan yang efektif; (v) sistem peringatan dini yang terintegrasi dan berfokus pada 
manusia; dan (vi) pengurangan faktor-faktor risiko yang mendasar.

Rekan-rekan pembangunan regional ikut membantu implementasi Kerangka Kerja ini. Melalui koordinasi dan 
fasilitasi Secretariat	of	the	South	Pacific	Applied	Geoscience	Commission	(SOPAC),	para rekanan membentuk 
Pacific	Disaster	Risk	Management	Partnership	Network (PDRMPN), yang mencakup lebih dari 30 anggota yang 
mendukung Negara-negara kepulauan Pasifik dalam rangka memperkuat rencana dan kebijakan.

Vanuatu adalah negara pertama di wilayah itu yang menggunakan kerangka kerja ini sebagai panduan dalam 
mengembangkan rencana aksi nasional untuk manajemen risiko bencana. Suatu tim advokasi regional tingkat 
tinggi yang terdiri dari anggota-anggota terpenting PDRMPN mengunjungi Vanuatu pada bulan Juni 2006. Tim ini 
memperoleh dukungan politik dari pemerintah Vanuatu untuk melakukan pendekatan terhadap bencana sebagai 
suatu masalah pembangunan dan untuk menaruh fokus baik pada pengurangan risiko bencana maupun pada 
manajemen bencana. 

Vanuatu dengan segera mendirikan suatu gugus tugas nasional multi-disiplin untuk mengembangkan Rencana 
Aksi Nasional Manajemen Risiko Bencana Vanuatu (RAN) melalui serangkaian lokakarya dan perundingan 
di tingkat masyarakat, propinsi dan nasional. Perdana menteri Vanuatu secara formal meresmikan RAN pada 
tanggal 28 November 2006. Anggota PDRMPN yang membantu Vanuatu dalam proses pembentukan RAN 
meliputi SOPAC, Pacific	Island	Forum	Secretariat, UNDP, Bank Dunia, South	Pasific	Regional	Environmental	
Programme dan sekretariat ISDR.
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Vanuatu saat ini sedang mengembangkan program implementasi sementara sebelum memulai perundingan 
lebih lanjut dengan donor dan PDRMPN untuk mencari sumber daya yang diperlukan untuk implementasi RAN. 
Berdasarkan pada pengalaman di Vanuatu, SOPAC dan Pacific	Island	Forum	Secretariat kini membuat suatu 
naskah panduan untuk membantu negara-negara dan PDRMPN dalam mengembangkan rencana aksi nasional. 

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: www.sopac.org

Suatu platform regional dalam upaya pengurangan risiko bencana, Asia Selatan.

Negara-negara di Asia Selatan mewakili salah satu dari wilayah dunia yang memiliki konsentrasi titik-titik 
risiko bahaya alam tertinggi. Seismicity yang tinggi, kondisi iklim ekstrim dan degradasi lingkungan, disertai 
dengan peningkatan kepadatan populasi, telah membuat hampir semua negara di wilayah ini menjadi sangat 
rentan terhadap berbagai macam bahaya. Meskipun beberapa negara telah berhasil mengurangi jumlah 
korban bencana, namun masih harus dilakukan banyak upaya agar dapat mengurangi risiko bencana secara 
keseluruhan.

Karena penyebab dan konsekuensi bencana utama di wilayah Asia Selatan seringkali melebihi batas politik 
negara, maka kerjasama regional menjadi sesuatu yang perlu dilakukan untuk dapat melakukan pencegahan dan 
perencanaan mitigasi yang tepat. Sayang sekali, meskipun negara-negara di wilayah ini bekerjasama satu sama 
lain secara bilateral, namun kerjasama regional antara pemerintah dan para pelaku non-pemerintah belum terjalin 
secara efektif saat ini.

Pada bulan Agustus 2006, Afganistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka 
mengambil suatu langkah yang sangat penting menuju suatu pendekatan regional. Institut Nasional Managemen 
Bencana India bekerjasama dengan Duryog Nivaran (sebuah LSM di Asia Selatan yang bertujuan untuk 
mengurangi risiko bencana) menyelenggarakan Perundingan Kebijakan Asia Selatan untuk pertama kalinya. 
Dilaksanakan di New Delhi, inisiatif pelaksanaan perundingan ini didukung oleh UNDP dan LSM Practical Action. 
Lebih dari 150 delegasi berpartisipasi dalam acara ini, termasuk fungsionaris pemerintahan, para ilmuwan, media 
dan perwakilan sektor terkait, dan tokoh-tokoh masyarakat dari tujuh negara Asia Selatan. Peserta konferensi 
mendiskusikan aspek-aspek kerjasama regional dalam upaya mengurangi risiko bencana dan, berdasarkan 
kesimpulan dari konferensi ini, melahirkan Deklarasi Delhi.

Deklarasi Delhi menyusun suatu platform yang melibatkan semua pemangku kepentingan tingkat regional 
dalam upaya pengurangan risiko bencana, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Platform regional ini 
akan mengadakan pertemuan secara berkala untuk meninjau kemajuan yang telah dicapai dalam implementasi 
berbagai resolusi yang dibuat dalam deklarasi. Hal ini tampaknya dapat membantu terciptanya interaksi yang 
lebih baik si antara para pemangku kepentingan regional dan juga dapat membantu meningkatkan kerjasama 
regional antar pemerintah negara.

Untuk informasi lebih lengkap silakan kunjungi: www.janathakshan.org/sapd, www.janathakshan.org/sapd/pdf/
DelhiDeclaration.pdf

E.  Bacaan tambahan

UN/ISDR. (2007): Guidelines: National Platforms for Disaster Risk Reduction. United Nations. www.unisdr.org/
guidelines-np-eng

Dokumen ini memberi panduan dalam mendirikan dan memperkuat platform nasional untuk 
pengurangan risiko bencana. 
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Beberapa contoh website platform nasional :

Kosta Rika: Website resmi Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 
(Spanish): www.cne.go.cr/

Nikaragua:  Website resmi Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres 
(SINAPRED) (Spanish): www.sinapred.gob.ni/

Kolumbia: Website Resmi  the Sistema Nacional de Prevencion y Atencion de Desastres 
 www.dgpad.gov.co/

Jerman:  Website resmi the German Committee for Disaster Reduction (German): www.dkkv.org

Republik Ceko: Website resmi the Czech National Committee for Disaster Reduction (Czech and English): 
 www.chmi.cz

Hungaria: Website resmi the Hungarian National Directorate General for Disaster Management 
(Hungarian): www.katasztrofavedelem.hu/

Madagaskar:  Website resmi the Conseil National de Secours (French): www.madagascar-contacts.com/cns/

Senegal:   Official website of the Direction de la Protection Civile (French):                                              
www.interieur.gouv.sn/directions.php?dir=dpc&num=6 

Djibouti: Website resmi Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (French): 
 www.elec.dj/Presentation%20LaProtectionCivile.htm

China:  Website resmi China National Committee for International Disaster Reduction (Chinese): 
 www.mca.gov.cn

Filipina: Website resmi National Disaster Coordinating Council. (English): www.ndcc.gov.ph/

Japan: Website resmi of the Cabinet Office Disaster Management (Japanese): www .bousai.go.jp                     
English summary of the Central Disaster Management Council:  

 www.cao.go.jp/about_e/pmf2006/p24_25.pdf

Untuk informasi lebih lengkap lihat website ISDR yang menyediakan data, kontak platform nasional statistic 
bencana, profil bencana dan laporan nasional yang diklasifikasi oleh negara di: www.unisdr.org/national-platform
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A. Pemahaman tugas

Apa tujuan dari tugas ini?
Tugas ini ditujukan untuk menilai dan mengembangkan kerangka 
kerja kebijakan, undang-undang dan kelembagaan negara mengenai 
pengurangan risiko bencana. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk 
menciptakan basis formal demi mencapai lingkungan yang lebih 
aman dan stabil dalam menghadapi risiko. Lebih khususnya, tugas 
ini akan membantu untuk mengidentifikasi kapasitas dan gap di 
dalam kerangka kerja kebijakan, undang-undang dan institusional, 
untuk membuat rencana dan program yang efektif demi mengisi gap 
yang ada dan untuk mengembangkan baseline untuk mengukur dan 
memantau kemajuan.

Alasan tugas tersebut penting
Sistem legislatif dan pemerintahan suatu negara merupakan basis 
untuk perencanaan dan pengaturan di semua area pengurangan 
risiko bencana. Oleh karena itu, basis institusional yang memadai 
dan juga pemerintahan yang baik merupakan persyaratan penting 
untuk manajemen risiko bencana. Penilaian situasi legislatif dan 
administratif yang ada akan membantu menggambarkan kapasitas, 
kekuatan dan kelemahan pada saat ini dan menyediakan basis 
untuk membuat peningkatan pada kerangka kerja kebijakan, hukum 
dan kelembagaan. Untuk menentukan area pengembangan dan 
mendorong adanya persetujuan terhadap perubahan-perubahan yang 
diusulkan, penilaian diri partisipatif biasanya lebih efekif dibandingkan 
evaluasi dari pihak luar. Hal tersebut membutuhkan kepemimpinan 
yang efektif. Peningkatan kebijakan mengenai pengurangan risiko 
bencana juga dapat mendorong majunya pemerintahan, misalnya 
dengan merangsang pembuatan kebijakan dan tindakan oleh 
pemerintah daerah dan memperkuat perencanaan penggunaan lahan 
dan penguatan keselamatan bangunan. Penilaian kelembagaan perlu 
diperbaharui secara periodik untuk merefleksikan perubahan yang 
terus-menerus di dalam pengaturan risiko dan administrasi negara.

Keefektifan Pengurangan Risiko Bencana
Kebijakan dan perencanaan pengurangan risiko bencana dapat 
dikatakan efektif jika kebijakan dan praktek dari semua sektor 
menggabungkan elemen pengurangan risiko, jika ada  dukungan 
politik terhadap peraturan dan pengeluaran untuk pengurangan risiko 
bencana, dan jika lembaga dan masyarakat yang bertanggung jawab 
atas implementasi mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan 
bersedia  mengambil tindakan terhadapnya.  

1.3 Menilai dan Mengembangkan Basis Kelembagaan bagi                
Pengurangan Risiko Bencana

Terminologi
Manajemen Risiko 
Bencana:Proses sistematis 
dalam menggunakan keputusan 
administratif, organisasi, keahlian 
operasional dan kapasitas-
kapasitas dalam perwujudan 
kebijakan, strategi dan kemampuan 
bertahan komunitas dan 
masyarakat untuk mengurangi 
dampak bahaya alam dan bencana 
teknologi dan lingkungan yeng 
berkaitan dengannya. Hal ini 
terdiri dari semua bentuk aktivitas 
termasuk tindakan-tindakan 
struktural dan non-struktural untuk 
menghindari (mencegah) atau untuk 
membatasi (mitigasi dan persiapan) 
akibat buruk dari bahaya. 
(Sumber: UN/ISDR terminology). 
Lihat juga Annex 4: Framework 
for Disaster Risk Management 
(Kerangka Kerja untuk Manajemen 
Risiko Bencana)Kerangka kerja 
kebijakan nasional:Sekumpulan 
kebijakan yang diadopsi oleh pihak 
nasional yang berwenang untuk 
menguraikan dan menghadapi 
sebuah isu khusus secara koheren 
dan untuk menuntun pembuatan 
keputusan, dimana kebijakan ini 
terdiri dari berbagai penilaian, 
strategi, tujuan, pendekatan, 
peraturan, perencanaan, aktivitas, 
prioritas, perantara dan tanggung 
jawab yang relevan. Kerangka 
kerja kebijakan pengurangan risiko 
bencana nasional dapat menuntun 
semua pemangku kepentingan 
(lembaga sektoral, pemerintahan 
daerah dan pemerintahan yang 
lainnya) dalam mengembangkan 
kebijakan pelengkap pengurangan 
risiko di dalam ranah kewenangan 
mereka.
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Bagaimana tugas tersebut berkaitan dengan prioritas tugas lain

Kerangka kerja nasional yang baik memungkinkan implementasi manajemen risiko bencana menjadi efektif. 
Khususnya, tugas ini merupakan tugas pertama untuk tugas 1.4 yang membawa kerangka kerja nasional yang 
telah ditingkatkan ke tingkat pengoperasian. 

B. Bagaimana Melakukan Tugas Tersebut

Langkah-Langkah yang Direkomendasikan

1. Mengumpulkan para pemangku kepentingan untuk bertemu 
membicarakan perencanaan dan organisasi, idealnya yang 
merupakan platform nasional mengenai pengurangan risiko 
bencana.

2. Mengumpulkan dokumentasi. Mengkaji penelitian terhadap 
pengalaman dan pembelajaran dari bencana yang telah lewat, dan 
mewawancarai pegawai pemerintahan dan pemangku kepentingan 
lain dari kelompok akademisi dan sektor-sektor non-pemerintahan.

3. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem yang ada, dan 
peluang pengembangan. Khususnya, menganalisa pengaturan 
kelembagaan dan sumber daya bagi pengurangan risiko bencana, 
untuk menentukan di mana masuknya, ataupun cara memasukkan 
pengurangan risiko bencana di dalam proses-proses perencanaan 
pembangunan nasional.

4. Menyiapkan rekomendasi untuk pemerintah nasional, provinsial 
dan daerah dengan semua pemangku kepentingan terkait 
di pemerintahan nasional, provinsi dan daerah mengenai 
cara mengembangkan kerangka kerja nasional yang meliputi 
cara mengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam 
perencanaan sektor-sektor pembangunan. Bekerjalah dengan 
semua pemangku kepentingan untuk melakukan hal ini. 

5. Melakukan rapat untuk membahas hasil evaluasi dan rekomendasi 
tersebut.

6. Secara sistematis mengkaji pilihan kebijakan pengurangan risiko 
bencana dan menentukan prioritas tindakan. Menentukan tujuan 
khusus bagi program-program yang akan mengimplementasikan 
kebijakan dan strategi dan sebuah rencana pemantauan, dengan 
mengukur kemajuan terhadap baseline .

7. Membuat sebuah rencana untuk mewujudkan usulan perubahan 
kebijakan dan praktek. Masukkan deskripsi program-program 
pengurangan risiko bencana yang diusulkan.

8. Bersama dengan para pemangku kepentingan, membuat dan 
menyebarkan pernyataan visi, kebijakan, strategi dan rencana 
implementasi kerangka kerja nasional.

Menilai dan Mengembangkan Basis Kelembagaan bagi Pengurangan Risiko Bencana 1.3 

Catatan tentang Proses dan 
Hambatan
Proses pembuatan keputusan 
sebaiknya sedekat mungkin dengan 
komunitas yang berisiko, memiliki jalur 
akuntabilitas yang jelas berdasarkan 
tanggung jawab yang telah ditentukan, 
dan memungkinkan banyak pemangku 
kepentingan untuk memberikan 
kontribusi dalam pengurangan risiko 
bencana. Sistem kelembagaan dan 
legislatif mengenai manajemen risiko 
bencana merupakan komponen 
yang penting dari pemerintahan 
yang baik bersamaan dengan 
peningkatan pendekatan demokratis 
dan partisipatif, menghormati hak-
hak manusia dan syarat-syarat 
pemerintahan yang baik lainnya, dan 
seharusnya dituntun oleh prinsip-
prinsip dasar yang sama: akuntabilitas, 
partisipasi, kekuasaan hukum, 
efektifitas dan keberlanjutan. 
Namun demikian,proses yang amat 
bagus pun mungkin tidak berhasil 
dalam mengubah rekomendasi 
menjadi suatu bentuk perubahan 
kerangka kerja hukum karena 
kurangnya komitmen politik, 
kurangnya sumber daya dan/atau 
persaingan prioritas dan kebutuhan 
pemangku kepentingan. Hambatan 
ini dapat diatasi dengan memperoleh 
dukungan dari pemimpin politik, 
membuat kampanye media atau 
melibatkan diri di dalam litigasi 
kepentingan masyarakat (di dalam 
situasi yang melibatkan keselamatan 
masyarakat).
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Pertanyaan untuk Ditanyakan

Di dalam menentukan ruang lingkup evaluasi kerangka kerja nasional bagi pengurangan risiko bencana, 
pertimbangkan:

•	 Apa saja yang termasuk area fokus evaluasi (sebagai contoh proses-proses perencanaan, perencanaan 
penggunaan lahan, manajemen lingkungan, peraturan konstruksi bangunan, atau perkembangan ekonomi)?

•	 Masalah apa saja yang akan dievaluasi (seperti seberapa jauh kewenangan dialihkan ke pemerintahan 
provinsi dan daerah dan kesatuan lain, atau peran jender  di dalam pengurangan risiko bencana)?

•	 Apakah sudah ada insiatif-inisiatif pengurangan risiko yang cocok untuk dimasukkan ke dalam evaluasi?

Di dalam menentukan metodologi evaluasi, pertimbangkan:

•	 Bagaimana informasi dapat dikumpulkan secara sistematis? Kriteria dan indikator apa saja yang akan 
berguna?

•	 Bagaimana wawancara akan dilakukan dan oleh siapa?

Untuk menilai efektifitas pengaturan undang-undang yang ada, pertimbangkan:

•	 Apakah mandat dan peran, termasuk jalur kewenangan dan koordinasi, cukup jelas?

•	 Apakah pengaturan perundang-undangan peka terhadap hukum adat?

•	 Apakah terdapat peraturan dan regulasi untuk implementasi?

•	 Apakah terdapat mekanisme sangsi dan penegakan hukum yang tepat?

•	 Apakah terdapat alokasi khusus untuk dukungan finansial?

•	 Apakah alat perundang-undangan subnasional peka terhadap local content?

•	 Apakah hukum-hukum ini terintegrasi ke dalam kerangka kerja dan perencanaan pembangunan nasional?

•	 Apakah komunitas-komunitas ikut berpartisipasi di dalam perencanaan, implementasi, pemantauan dan 
evaluasi?

Untuk menilai keefektifan struktur-struktur administratif, pertimbangkan:

•	 Apakah jalur kewenangan dan dasar kewenangan jelas?

•	 Apakah jalur pelaporan jelas dan langsung?

•	 Apakah setiap orang benar-benar memahami peran dan tanggung jawabnya?

•	 Apakah kewenangan untuk bertindak diturunkan ke tingkat dimana tindakan harus dilakukan?

•	 Apakah kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam hubungan vertikal dan horizontal antara berbagai 
tingkat pemerintahan, satuan dan yuridiksi?

•	 Apakah institusi yang dibebani dengan respon dan pertolongan darurat bencana memahami tanggung jawab 
mereka dalam hal pengurangan risiko bencana yang lebih luas?

Menilai dan Mengembangkan Basis Kelembagaan bagi Pengurangan Risiko Bencana1.3
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Untuk menilai efektifitas kerangka kerja kebijakan, pertimbangkan:

•	 Apa yang dapat dipelajari dari pengalaman yang lalu?

•	 Isu atau kesenjangan apa yang dilaporkan mengenai bencana saat ini?

•	 Apakah aktivitas berkaitan erat dengan arah kebijakan?

•	 Apakah terdapat proses follow-up yang dilakukan?

Dalam mengembangkan visi bersama untuk kerangka kerja nasional mengenai pengurangan risiko bencana, 
pertimbangkan:

•	 Bagaimana isu-isu seperti kurangnya lapangan kerja, hak keadilan sosial, pengurangan kemiskinan, 
manajemen lingkungan dan risiko yang muncul berkaitan dengan kebijakan pengurangan risiko bencana?

•	 Kebijakan dan rencana pengurangan risiko bencana yang mana yang dapat menghadapi masalah-masalah 
ini untuk memaksimalkan manfaat?

Dalam mengumpulkan informasi risiko, pertimbangkan:

•	 Bahaya mana saja yang mempengaruhi populasi dan kehidupannya?

•	 Kondisi apa saja yang memperburuk kerentanan populasi terhadap bahaya, fasilitas dan infrastruktur utama 
lain, lingkungan dan perkembangan ekonomi?

•	 Faktor hukum, institusional, politik, sosial, budaya ekonomi dan lingkungan apa yang menyokong atau 
merintangi pengurangan risiko bencana? Dimana letak kekuatan kelembagaan? Kelemahan dan kesenjangan 
apa yang muncul?

Dalam mengevaluasi pilihan kebijakan pengurangan risiko bencana, pertimbangkan:

•	 Bagaimanakah kapasitas yang ada bagi implementasi langkah-langkah pengurangan risiko bencana?

•	 Bagaimana kebijakan-kebijakan ini mendorong tercapainya tujuan pengurangan risiko bencana? Apakan 
kebijakan tersebut dapat diterima secara sosial dan politik? Apakah kebijakan tersebut memungkinkan secara 
finansial dan teknis? Kerangka kerja peraturan atau administratif macam apa yang akan dibutuhkan?

Dalam mengembangkan prioritas, pertimbangkan:

•	 Sumber daya apa yang saat ini dapat dikerahkan?

•	 Aksi-aksi mana yang dapat dianggarkan di dalam program yang ada?

•	 Bagaimana dana dapat digerakkan di masa yang akan datang untuk mendanai perluasan dan/atau program 
tambahan?

•	 Aksi-aksi mana yang dapat disokong oleh mekanisme pembangunan yang ada?

•	 Apakah kebijakan yang diusulkan merespon terhadap bencana yang terakhir atau merespon risiko sekarang 
dan risiko di masa yang akan datang?

•	 Apakah portfolio kebijakan menyeimbangkan antara langkah-langkah jangka panjang dan jangka pendek, 
antara tindakan pengurangan risiko dan respon bencana, dan tindakan-tindakan struktural dan non struktural?

Menilai dan Mengembangkan Basis Kelembagaan bagi Pengurangan Risiko Bencana 1.3
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•	 Bagaimana sistem tersebut memberi jalan bagi pemantauan dan evaluasi kemajuan?Bagaimana masyarakat 
dapat mengakses informasi kemajuan?

•	 Kesiapan apa saja yang harus dimasukkan ke dalam sektor lain untuk mendukung kajian periodik dan 
perbaharuan kerangka kerja kebijakan?

Untuk menentukan prioritas tindakan, pertimbangkan pembuatan tabel atau ‘matriks’ yang mengurutkan 
perubahan kebijakan dan praktek yang memungkinkan, dan inisiatif-inisiatif yang diusulkan untuk mengurangi 
risiko. Matriks sebaiknya mengiidentifikasi apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, sumber 
daya apa yang diperlukan dan kerangka waktu.

Melakukan pendekatan komprehensif

Paket kebijakan dan program yang komprehensif sebaiknya mencakup tindakan-tindakan struktural dan non-
struktural. Tindakan struktural seperti program untuk mengembangkan sistem komunikasi untuk informasi 
hidrologi atau gempa bumi yang real-time, dapat disertai oleh tindakan-tindakan non struktural seperti pelatihan 
untuk pegawai pemerintahan mengenai bagaimana menggunakan informasi dalam keputusan mereka dan 
keterampilan media mengenai penyebaran informasi yang berguna dan tepat waktu kepada masyarakat. 
Gedung-gedung utama (kantor kota, klinik atau gedung sekolah) dapat diperkuat untuk menahan aktivitas 
gempa bumi dengan lebih baik sebagai bagian dari program advocacy negara mengenai pengurangan risiko: 
tindakan-tindakan struktural seperti itu sangat jelas terlihat dan dapat bersifat sangat efektif dalam meningkatkan 
kesadaran dan antusiasme di tingkat daerah. Sumber: Asian Development Bank (1991).

C. Tanggung jawab dan Sumber Daya

Siapa yang seharusnya terlibat?

Terkadang tidaklah selalu memungkinkan atau bermanfaat untuk melibatkan setiap orang. Untuk membawa 
evaluasi dan pengembangan kebijakan lebih jauh, pertimbangkan wakil-wakil yang terlibat dari:

•	 Tingkat pemerintah nasional, provinsi dan daerah. Libatkan kementerian seperti kementerian keuangan dan 
perencanaan, lingkungan, urusan dalam negeri, pertahanan sipil, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan 
sosial, pekerjaan umum dan perumahan, pembangunan dan pertanian. Juga libatkan departemen-
departemen yang bertanggung jawab atas implementasi perjanjian multilateral terkait.

•	 Organisasi yang berperan dalam pengurangan risiko bencana. Contohnya meliputi kesatuan perlindungan 
pembangunan dan lingkungan, federasi bisnis swasta, utilitas, bank dan asuransi, dan lembaga-lembaga 
pelatihan untuk pegawai negeri dan komunitas dan kelompok-kelompok wanita.

•	 Akademisi. Ahli-ahli dalam ilmu sosial dan alam, universitas yang memiliki fakultas manajemen risiko bencana 
atau universitas yang berkaitan dengan geografi, administrasi publik, arsitektur dan teknik sipil dan juga pusat 
pelatihan perkembangan ekonomi.

•	 Ahli kebijakan hukum dan publik (yang dapat mengevaluasi dan mengembangkan kerangka kerja).

Kondisi apa saja yang memudahkan tugas tersebut?

•	 Dukungan politis dan publik.

1.3 Menilai dan Mengembangkan Basis Kelembagaan bagi Pengurangan Risiko Bencana
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•	 Dukungan eksekutif dan organisasi untuk evaluasi ,dan komitmen terhadap adanya sebuah tim antar-bidang 
ilmu dan antar-lembaga.

•	 Dana dan sumber daya manusia untuk evaluasi dan pengembangan kerangka kerja.

•	 Akses ke sumber dokumen seperti hukum-hukum, aturan-aturan eksekutif, peraturan, kebijakan dan rencana-
rencana, dan penelitian pengalaman bencana yang telah terjadi dan pembelajarannya.

D. Ilustrasi

Perkembangan kerangka kerja kelembagaan dan hukum pengurangan risiko bencana, Sri Lanka

Pada tahun 2005, Sri Lanka mengesahkan Disaster Management Act No. 13 yang menjadi basis hukum untuk 
sistem manajemen risiko bencana yang baru. Undang-undang tersebut mengesahkan adanya sebuah National 
Council for Disaster Management (Dewan Nasional untuk Manejemen Bencana) tingkat tinggi yang baru yang 
diketuai oleh Presiden Sri Lanka. Undang-undang tersebut juga membentuk Kementerian Manajemen Bencana 
yang baru, dan memberinya peran utama dalam mengarahkan perencanaan strategis untuk manajemen risiko 
bencana. Di dalam kementerian tersebut, Pusat Manajemen Bencana merupakan lembaga perencanaan strategi 
yang utama. 

Kementerian yang baru tersebut mengembangkan strategi holistik untuk menjadi kerangka kerja untuk 
mengidentifikasi dan mengkoordinasi usaha-usaha para pemangku kepentingan dalam jangka waktu sepuluh 
tahun mendatang. Strategi yang bernama Towards a Safer Sri Lanka : A Road Map for Disaster Risk Management  
(Menuju Sri Lanka yang Lebih Aman: Peta Jalan untuk Manajemen Risiko Bencana) ini diterbitkan pada bulan 
Desember 2005.

Untuk informasi selanjutnya hubungi Disaster Management center, Ministry of Disaster Management & Human 
rights, Government of Sri Lanka at dmcsl@sltnet.lk,dgdmcsl@gmail.com

 
Undang-undang Manajemen Bencana, Afrika Selatan

Undang-undang Manajemen Bencana Afrika Selatan 57 mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juni 2004. Undang-
undang 57 ditulis untuk menjadi rencana manajemen bencana nasional bagi negara teresebut, sesuai dengan 
kebutuhan yang telah digaris bawahi di dalam Rencana Pembangunan Integral. Undang-undang 57 memiliki 
tiga tujuan utama. Pertama, untuk mengkoordinasikan kebijakan manajemen bencana sehingga terfokus pada 
pencegahan atau pengurangan risiko bencana, mitigasi keparahan bencana, kesiapsiagaan darurat, respon yang 
cepat dan efektif terhadap bencana dan pemulihan pasca-bencana. Kedua, undang-undang tersebut membuat 
serangkaian pusat manajemen bencana nasional, provinsi dan kota. Ketiga, undang-undang tersebut mengatur 
suatu program sukarelawan manajemen bencana. 

Undang-undang tersebut meliputi ketentuan lain yang berguna. Undang-undang tersebut mendorong kotamadya 
tidak hanya untuk merespon terhadap bencana tetapi juga untuk mencegahnya dan juga untuk membuat dan 
mengimplementasikan kerangka kerja manajemen bencana kota. Untuk memaksimalkan sumber yang terbatas 
dan untuk memfasilitasi berbagai insiden, kebakaran dan manajemen bencana telah disatukan di bawah satu 
kelompok fungsional.

Untuk informasi selanjutnya kunjungi : web. Capetown. Gov. za/eDocuments/Disaster%20Management%20
Act%20Act%2057%20of202002_1812200615952_470.pdf

1.3Menilai dan Mengembangkan Basis Kelembagaan bagi Pengurangan Risiko Bencana
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Kerangka kerja kelembagaan dan evaluasi pengurangan risiko bencana, Kolombia

Di ibukota Kolombia, Bogota, sistem tanggap darurat dan pengurangan bencana terdiri dari 41 organisasi 
pemerintah, komunitas dan organisasi swasta dengan personil dengan spesialisasi risiko dan darurat khusus 
di bidang tertentu (seperti kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan kota, perencanaan kota dan kelompok 
penyelamatan). Sistem tersebut diatur dan dikoordinasikan oleh Dirección de Prevención y Atención de 
Emergencias (DPAE). Sumber daya ekonomis disediakan melalui dana kota untuk pencegahan darurat yang 
disokong oleh 0.5 persen dari pajak yang dikumpulkan daerah tersebut, dengan pendanaan khusus lain. DPAE 
mengevaluasi kinerjanya secara terus menerus dengan tujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam 
pengurangan bencana. Untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan yang lain dan 
khususnya kepada komunitas biasa untuk meningkatkan proses keiikutsertaan. DPAE telah mengembangkan 
matriks yang sederhana. Matriks tersebut menetapkan wajah yang tersenyum, wajah yang netral atau wajah yang 
berkerut untuk kinerja dalam mengurangi risiko bencana dalam berbagai macam bahaya. Dalam mengevaluasi 
kinerja, DPAE menggunakan kriteria pengetahuan, pencegahan dan kelonggaran, persiapan dan darurat, 
reahabilitasi dan rekonstruksi dan pengalihan risiko. 

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi website DPAE di: www.fopae. Gov.co 

Undang-undang Bencana, India

Setelah sunami Samudra India tahun 2004, Pemerintah india mempersiapkan perundang-undangan komprehensif 
mengenai manajemen bencana yang menjadi Undang-undang Manajemen Bencana 2005. Undang-undang 
tersebut menyusun wewenang manajemen bencana di tingkat nasional, negara dan distrik yang melibatkan  
banyak bidang ilmu dan sektor di masing-masing tingkat. Undang-undang tersebut memperkuat wewenang ini 
dengan fungsi dan tanggung jawab yang jelas. Undang-undang tersebut juga membuat National Institute of 
Disaster Mangement yang memiliki tanggung jawab untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas manajemen 
bencana dan Satuan National Disaster Response untuk respon yang efisien terhadap situasi bencana. Selain 
itu, Undang-undang tersebut menyusun dana respon bencana dan dana mitigasi bencana di tiga tingkat 
pemerintahan.

National Disaster Management Authority di bawah pimpinan Perdana Menteri India telah berfungsi sejak 
bulan September 2005 dan mengembangkan berbagai macam kebijakan, pedoman, modul dan standar untuk 
manajemen holistik dari berbagai macam bencana yang disebabkan oleh alam dan manusia. 

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: www.nidm.net/DM_act2005.pdf

E. Bacaan Tambahan

Cardona,O.D.2005. Indicators for Disasters Risk and Risk Management. Program for Latin America and the 
Carribean: Summary Report. Manizales, Colombia: Instituto de Estudios Ambientales, Universisad nacional de 
Colombia. http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=465922

Inter-American Development Bank mengikat sekelompok ahli, yang dikoordinasikan melalui Universidad 
nacional de Colombia, Manizales untuk mengembangkan dan menerapkan sistem indikator risiko dan 
manajemen risiko untuk mengevaluasi mekanisme dan  kebijakan institusional dan perundang-undangan 
dan juga faktor yang mempengaruhi risiko. Alat tersebut memungkinkan pendekatan analitis dan sistematis 
untuk pembuatan keputusan manajemen risiko. Sistem tersebut telah diterapkan di tingkat nasional di 
kisaran negara, di tingkat provinsi dan daerah di Bogota dan di Barcelona

1.3 Menilai dan Mengembangkan Basis Kelembagaan bagi Pengurangan Risiko Bencana
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UNDP.2005. UNDP Support ti Institutional and Legislative Systems for Disaster Risk management – Executive 
Summary. Geneva: UNDP. www.undp.org/bcpr/disred/documnets/wedo/ils/ils_esummaru.pdf

UNDP mengembangkan kajian sistem institusional dan legislatif ini untuk manajemen risiko bencana. 
Kajian tersebut dilakukan selama periode tiga bulan di 19 negara yang meliputi empat area (Afrika, Asia 
dan Pasifik, eropa/CIS, Amerika Latin dan Karibia). Kajian tersebut memfokuskan pada kerangka kerja 
undang-undang dan peraturan, kebijakan dan perencanaan, aspek organisasi, sumber dan kapasitas dan 
persekutuan.

UNDP/BCPR, et al. 2005. Governance: Institutional and policy frameworks for risk reduction. Thematic Discussion 
Paper for Cluster 1 on Governance, Institutional and Policy Frameworks for Risk Reduction. Edited by J. Twigg. 
World Conference on Disaster Reduction, Kobe, Japan, 18-22 January 2005. 
www.unisdr.org/wcdr/thematic-sessions/WCDR-discussion-paper-cluster1.pdf

UN/ISDR and UNDP. 2006. Integrating Disaster Risk Reduction into CCA and UNDAF. Draft Guidance Note.United 
Nations publication. www.unisdr.org/cca-undaf

Catatan ini yang disetujui oleh United nations development Group, memberikan petunjuk kepada United 
nations tim negara dan United Nations sistem koordinator pribumi mengenai penggabungan pengurangan 
risiko bencana dengan proses CCA/UNDAF.

USAID Center for Development Information and Evaluation. 1996. Performance Monitoring and Evaluation TIPS. 
Washington DC: USAID. www.usaid.gov/pubs/usaid_eval/pdf_docs/pnabs539.pdf

United States Agency for International Development (USAID) mengembangkan brosur empat lembar yang 
tepat sasaran dengan info-info yang berguna mengenai pelaksanaan evaluasi partisipasi

       

1.3Menilai dan Mengembangkan Basis Kelembagaan bagi Pengurangan Risiko Bencana



Bab 1. Menjadikan Pengurangan Risiko Bencana sebagai Prioritas

Perkataan Menjadi Tindakan: Panduan untuk Mengimplementasikan Kerangka Kerja Hyogo32

A. Pemahaman Tugas

Apa tujuan dari tugas ini?

Tugas ini bertujuan untuk membuat atau memanfaatkan, kerangka kerja kebijakan, institusional dan perundang-
undangan yang lebih baik dengan menetapkan peran-peran dan memastikan terlaksananya tanggung jawab ; 
menggabungkan pengurangan risiko bencana dengan undang-undang, perencanaan dan program pemerintah 
dan NGO di semua sektor; dan mengalokasikan dana.

Alasan tugas tersebut penting

Implementasi penguatan atau pembuatan kerangka kerja nasional yang baru akan menanamkan pengurangan 
risiko bencana ke dalam praktek keseharian, kebijakan dan aksi organisasi-organisasi yang berkaitan dengan 
perkembangan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pemakaian infrastruktur, manajemen lingkungan, pendidikan 
dan bidang-bidang lain yang sesuai. Pengurangan risiko bencana bergantung pada pemahaman dan kemampuan 
organisasi serupa untuk merencanakan dan mengimplementasikan aktivitas yang paling sesuai dengan sektor 
khusus mereka.

Bagaimana tugas tersebut berkaitan dengan prioritas tugas lain

Tugas ini menyusun analisa dan perencanaan yang dilakukan di dalam Tugas 1.3. Tugas tersebut melibatkan 
pelatihan yang dibahas lebih lanjut di Tugas 3.3. Tugas tersebut juga membutuhkan perhatian kepada 
penggabungan pengurangan risiko bencana dengan sektor khusus seperti manajemen lingkungan dan sosial-
ekonomi sebagaimana yang direkomendasikan di dalam Bab 4.

Biaya pengurangan risiko bencana

Pengalokasian secara khusu jalur pendanaan dan mekanisme pembiayaan merupakan alat yang penting untuk 
menggabungkan pengurangan risiko bencana dengan pengembangan kebijakan, perencanaan dan program. 
Diantaranya, negara dapat mempertimbangkan menyiapkan sekian persen dari dana pembangunan untuk biaya 
mitigasi untuk mendukung proyek-proyek prioritas penahanan-bahaya atau pengurangan kerentanan di dalam 
proyek pembangunan yang telah berlangsung. Proyek pengurangan risiko bencana harus dipandang sebagai 
investasi, dengan justifikasi berupa berkurangnya jumlah korban nyawa, aset dan penghidupan di masa yang 
akan datang.

B. Bagaimana Melakukan Tugas Tersebut

Langkah-Langkah yang Direkomendasikan

Tindakan untuk mengimplementasikan kerangka kerja nasional untuk pengurangan risiko bencana meliputi:

1. Melembagakan suatu sistem penilaian dampak risiko bencana di dalam proses perencanaan ekonomi 

1.4 Memprioritaskan Pengurangan Risiko Bencana dan
Mengalokasikan Sumber yang Tepat
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nasional dan lokal untuk area risiko tinggi untuk menjamin mitigasi risiko dimasukkan ke dalam perencanaan 
alokasi sumber daya.

2. Menentukan tanggung jawab secara formal untuk aktivitas pengurangan risiko bencana di dalam organisasi. 
Mekanisme untuk menentukan tugas meliputi perundang-undangan, implementasi peraturan, aturan eksekutif 
dan/atau rencana  pengurangan risiko bencana.

3. Membangun atau memperkuat organisasi titik fokal melalui tugas wewenang, tanggung jawab, sumber daya 
manusia, pelatihan dan sokongan.

4. Mengembangkan atau memperkuat komite antar-organisasi untuk mengkoordinasikan aktivitas pengurangan 
risiko bencana di antara institusi yang berbeda, contohnya dengan mengesahkan platform nasional (lihat 
Tugas 1.2) dari sebuah dialog nasional.

5. Memberikan kesempatan pelatihan dan alat untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas organisasional 
untuk melaksanakan fungsi yang ditugaskan kepadanya (lihat tugas 3.3).

6. Memperuntukkan dana untuk pengurangan risiko bencana di dalam anggaran operasi dan modal, 
memberikan insentif fiskal untuk inisiatif pengurangan risiko bencana dan memanfaatkan sumber-sumber 
daya yang telah  dikumpulkan.

7. Menjamin bahwa sistem pemerintahan daerah untuk pengurangan risiko bencana diuraikan dengan jelas, 
didukung dengan sumber daya dan dikaitkan dengan baik dengan tingkat pemerintahan yang lain.

8. Menghargai dan menghadiahi para champion.

9. Memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan, 
kontrol dan dokumentasi implementasi pengurangan risiko bencana.

10. Meningkatkan pengembangan dan penggunaan skema asuransi yang menjamin populasi yang sangat rentan, 
mendorong mitigasi melalui insentif premium dan mengurangi pertanggungjawaban pemerintah jika terjadi 
bencana (Tugas 4.6 membahas hal ini lebih rinci).

11. Memastikan anggaran memberikan pria dan wanita akses yang sama pada sumber daya yang tersedia untuk 
pengurangan risiko bencana.

Pertanyaan untuk ditanyakan

Ketika melembagakan pengurangan risiko bencana tanyakan:

•	 Apakah institusi yang ada yang dibebankan dengan respon bencana (Bab 5) dan pemulihan (tugas 4.7) 
memahami dan terlibat di dalam tanggung jawab pengurangan risiko bencana yang lebih luas?

•	 Apakah institusi yang dibebankan dengan tanggung jawab perlindungan sipil dan keselamatan warga negara, 
dan institusi yang bertanggung jawab atas infrastruktur ekonomi dan sosial memahami dan menerima 
tanggung jawab pengurangan risiko bencana khususnya dalam penilaian bahaya, analisa kerentanan, 
mitigasi dan pengurangan risiko bahaya?

C. Tanggung jawab dan Sumber

Siapa yang seharusnya terlibat?

•	 Sekumpulan masyarakat dan pemerintah yang mengatur atau mengadopsi kebijakan atau program 
pengurangan di tingkat nasional dan daerah.

Memprioritaskan Pengurangan Risiko Bencana dan Mengalokasikan Sumber yang Tepat 1.4
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•	 Organisasi yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan dan program pemerintah.

•	 Organisasi yang mengarahkan atau memberikan insentif kepada organisasi lain untuk bertindak.

•	 Organisasi swasta seperti badan hukum, institusi keuangan dan penjamin asuransi.

•	 Advokat masyarakat dan organisasi berbasis komunitas yang dapat membantu di dalam implementasi dan 
memberikan memontum politik.

D. Ilustrasi

Melembagakan respon terhadap banjir, Viet Nam

Dalam merespon terhadap masa-masa banjir, Viet Nam mengembangkan sistem organisasi komprehensif di 
seluruh negeri yang meluas dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah yang menempatkan pengurangan 
risiko bencana. Organisasi-organisasi yang terdiri dari  Komite Masyarakat provinsi, distrik dan pedesaan, dan 
juga jaringan persatuan wanita ini memberikan kontribusi pada penyampaian arus informasi bencana yang cepat 
dan efektif.

Di tingkat pemerintahan pusat, Central Committee for Flood and Storm Control yang didirikan pada tahun 1990 
melaksanakan beberapa tanggung jawab penting. Komite tersebut berkoordinasi dengan organisasi lain untuk 
mengembangkan program dan perencanaan untuk pengurangan bencana. Komite tersebut mengimplementasikan 
pengurangan bencana. Komite tersebut juga berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk meningkatkan 
kerjasama di dalam aktivitas pengurangan bencana..

Banjir yang meluluhlantakkan Viet Nam pusat pada tahun 1999 menimbulkan pembuatan natural Disaster Mitigation 
Partnership. Partnership tersebut merupakan pengaturan kelembagaan untuk memudahkan kerjasama dan 
koordinasi regional secara formal. Sebuah memorandum perjanjian yang ditandatangani oleh sejumlah departemen 
pemerintahan, lembaga internasional, donor dan NGO memberikan dukungan untuk kisaran proyek prioritas yang 
termasuk di dalam strategi perkembangan peserta penandatangan. (lihat  www.undp.org.vn/ndmpartnership/NDM-
Partners.htm).  Pada tahun 2002, Pemerintah memperkenalkan konsep “Living with Flood” (Hidup dengan Banjir) 
yang menjadi strategi untuk pengurangan risiko bencana di Delta sungai Mekong. Strategi tersebut mencakup 
langkah-langkah jangka pendek, sedang dan panjang untuk mengurangi risiko banjir dan dalam waktu yang sama 
memberikan kontribusi kepada kestabilan sosial ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk informasi selanjutnya lihat: The Asian Disaster Preparedness Center’s Primer on Disaster Risk Mangement 
in Asia, 2005, pp 58-9,165.

Perubahan Kebijakan dan Pengembangan kapasitas, Madagaskar

HFA telah menjadi titik balik untuk pengurangan bencana di Madagaskar, pulau yang mudah terkena angin topan, 
pesisir tenggara Afrika. Kata HFA memberikan arah baru yang jelas untuk aktivitas pengurangan risiko bencana 
yang dilaksanakan oleh Madagascar’s National Relief Council (lembaga nasional negara untuk pengurangan 
bencana) dan Malagasy National Platform untuk pengurangan risiko bencana.

Madagaskar memiliki National Strategy for Risk and Disaster Management (Strategi Nasional untuk Manajemen 
Risiko dan Bencana). Kata-kata HFA membantu pegawai pemerintah Malagasy untuk membuat surat keputusan 
pemerintahan yang memperkuat strategi tersebut. Surat keputusan tersebut diadopsi pada pertengahan tahun 
2005 yang memberikan alokasi anggaran nasional yang terpisah sebesar USD 230,000 ke National Relief Council 
(Dewan Pertolongan Nasional) dan membuat National Council for Disaster Risk Reduction (Dewan Nasional untuk 
Pengurangan Risiko Bencana).
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Madagaskar telah mengambil beberapa langkah lain untuk mengimplementasikan peningkatan kerangka kerja 
untuk pengurangan risiko bencana. Malagasy National Platform terlibat sejak awal dari proses revisi Poverty 
PRSP negara tersebut. Pada bulan Juli tahun 2006, pengurangan risiko bencana digabungkan menjadi Rencana 
Aksi Madagaskar yang menggantikan PRSP melalui rencana aksi lima tahun berdasarkan Prioritas 5 HFA. Di 
dalam pengembangan kapasitas, dari Juli 2005 sampai Oktober 2006, negara melatih 900 pendukung, promotor 
dan pelaksana yang meliputi pegawai pemerintah dan non pemerintah, pemuka agama dan jurnalis di 22 wilayah 
di  negara tersebut. Madagaskar menggabungkan pengurangan risiko bencana dengan kurikulum sekolah melalui 
pengembangan buku-buku teks siswa dan pedoman guru. Platform nasional mengembangkan situs webnya 
sendiri untuk memudahkan pembagian informasi.

Angin topan Boloetse yang menghantam Madagaskar bagian selatan pada awal tahun 2006 tidak mengakibatkan 
korban nyawa,  yang menunjukkan peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana di pulau tersebut. Ini dikatakan 
sebagai akibat dari latihan simulasi wilayah, yang dilakukan untuk banyak jenis bahaya, dan pembuatan rencana 
kontinjensi regional yang telah dites lapangan. Anggota platform nasional juga menerima pelatihan pengurangan 
risiko bencana.

Untuk informasi selanjutnya kunjungi website Conseil National de Secours di www.madagascar-contacts.com/cns

Dana Pengurangan Bencana, India

Undang-undang manajemen bencana India membuat dana terpisah di tingkat nasional, negara dan daerah yang 
tersedia untuk tujuan pengurangan bencana. Pembuatan dana ini melalui Undang-undang Parlemen memastikan 
masing-masing tingkat pemerintahan mendedikasikan sumber daya yang memadai. Perjanjian politik untuk 
alokasi sumber daya itu adalah akibat pembelajaran dari bencana yang berulang – dalam jangka panjang lebih 
ekonomis dan berkelanjutan untuk membiayai pencegahan dan pengurangan pra-bencana dibandingkan dengan 
mengalihkan sumber daya untuk pemulihan dan rehabilitasi pasca-bencana. 

India mengembangkan berbagai macam proyek mitigasi risiko bencana untuk bencana-bencana tertentu seperti 
angin topan, gempa bumi dan tanah longsor. Diharapkan semua insiatif ini menghasilkan dampak yang diinginkan 
dalam jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana di negara yang ditempati oleh satu per enam populasi 
dunia. 

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: www.nidm.net/DM_act2205.pdf

E. Bacaan Tambahan

ADB.	2005.	Climate	Proofing:	A	Risk-Based	Approach	to	Adaptation:	Summary	for	Policy	and	Decision	Makers.
The	Philippines:	Asian	Development	Bank	(ADB).	www.asiandevbank.org/Documents/Reports/Climate-Proofing/
climate-proofing-summary.pdf

Froot, K. ed. 1999. The Financing of Catastrophe Risk. University of Chicago Press. Chicago.

Ganderton P.T., et al. 2006. "Mitigation Generates Savings of Four to One and Enhances Community Resilience: 
Multi-hazard Mitigation Council (MMC) Releases Independent Study on Savings from Natural Hazard Mitigation." 
Natural Hazards Observer Vol. 30, No. 4. pp. 1-3.www.colorado.edu/hazards/o/archives/2006/mar06/mar06.pdf
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Multi-hazard Mitigation Council. 2005. Natural Hazard Mitigation Saves: An Independent Study to Assess the 
Future	Savings	from	Mitigation	Activities.	Washington,	DC:	National	Institute	of	Building	Sciences.	www.floods.org/
PDF/MMC_Volume1_FindingsConclusionsRecommendations.pdf

UN/ISDR and UNDP. 2006. Integrating Disaster Risk Reduction into CCA and

UNDAF. Draft Guidance Note.www.unisdr.org/cca-undaf

Catatan ini yang telah disetujui oleh United Nations Developments Group memberikan petunjuk untuk tim 
negara United Nations dan resident coordinator United Nations mengenai integrasi pengurangan risiko 
bencana dalam proses CCA/UNDAF.  

World Bank/Independent Evaluation Group. 2006. Hazards of Nature, Risks to Development. An Independent 
Evaluation Group Evaluation of World Bank Assistance for Natural Disasters. Washington DC: The World Bank.

www.worldbank.org/ieg/naturaldisasters/docs/natural_disasters_evaluation.pdf

Laporan menyampaikan gagasan baru yang menyampaikan risiko bencana yang dapat diprediksi.
dengan program pengembangan dan menyimpulkan bahwa hal yang mungkin untuk mengantisipasi 
dimana banyak bencana akan terjadi namun menunjukkan hal bahwa upaya bantuan bencana Bank 
Dunia yang menggunakan pertolongan ramalan cuaca yang sangat penting. 

Situs web

Informasi pembiayaan kegiatan-kegiatan adaptasi perubahan iklim di bawah United Nations Framework 
Convention on Climate Change:
•  The Least Developed Countries Fund telah mendukung pembuatan National Adaptation Programmes of 

Action (NAPA), http://unfccc.int/adaptation/napas/items/2679.php) oleh Least Developed Countries (LDCs) 
menggunakan panduan yang dibuat oleh LDC Expert Group. The NAPA dibuat untuk identifkasi tindak 
adaptasi darurat dan yang dibutuhkan Negara segera, dan membuat daftar prioritas proyek adaptasi.

 http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/least_developed_country_fund/items/3660.
php

•  The Special Climate Change Fund is untuk semua Negara berkembang dan meliputi adaptasi dan aktifitas-
aktifitas lain seperti transfer teknologi, mitigasi dan diversifikasi ekonomi. 

 http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/special_climate_change_fund/items/3657.php

•  The Adaptation Fund dibuat untuk mendukung kegiatan-kegiatan‘adaptasi nyata’.
 http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/items/3659.php

•  The Strategic Priority on Adaptation baru-baru ini dibentuk oleh Global Environment Facility (GEF). Isinya 50 
juta USD dari GEF's trust funds untuk mendukung kegiatan adaptasi percontohan selama 3 tahun.

 www.undp.org/gef/adaptation/funds/04c_i.htm
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Bab 2 
Meningkatkan informasi risiko dan peringatan dini

Rangka Kerja Hyogo untuk Prioritas Tindakan 2:
Identifikasi, pengkajian, dan pemantauan risiko bencana dan peningkatan             
peringatan dini.

Penerapan Prioritas 2 memerlukan pengumpulan dan penggunaan data risiko bencana, dan oleh karena itu 
membutuhkan pembangunan dan pemeliharaan kapasitas dan infrastuktur untuk mengobservasi, menganalisa, 
dan meramalkan keadaan bahaya, kerentanan, dan dampak bencana. Hal tersebut melibatkan penggunakan peta 
risiko, informasi korban statistik dan sistem indikator risiko dan kerentanan5. Hal ini memerlukan pembuatan sistem 
peringatan dini yang berpusat pada masyarakat dan terintegrasi dengan baik dalam proses pengambilan keputusan. 
Hal ini membutuhkan penilaian, pemantauan, dan pertukaran bebas informasi tentang risiko regional dan risiko yang 
bermunculan, serta sosialisasi peringatan dini secara kilat. Kerja sama regional dan internasional juga dibutuhkan 
untuk menilai dan memantau bahaya regional dan lintas-perbatasan. Yang terakhir, hal tersebut juga membutuhkan 
keterlibatan komunitas lokal, yang merupakan pengguna terakhir dari semua sistem dan harus dilibatkan 
sepenuhnya dalam setiap tahap. Banyak elemen dari Bab 2 yang berkaitan erat dengan Bab 5: Memperkuat 
kesiapan menghadapi bencana untuk respon yang efektif dan dengan Bab 4.

Negara dapat melakukan sejumlah upaya untuk menerapkan Prioritas 2: Bab ini merekomendasikan upaya-upaya 
berikut;

2.1 Membuat insiatif untuk penilaian risiko di seluruh negeri

2.2  Meninjau ketersediaan informasi terkait risiko dan kapasitas pengumpulan dan penggunaan data

2.3 Melakukan penilaian kapasitas dan memperkuat sistem peringatan dini.

2.4 Membangun mekanisme komunikasi dan diseminasi informasi risiko bencana dan peringatan dini.

Indikator-indikator berikut disarankan sebagai cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian perkembangan 
dalam menerapkan prioritas ini.

5 Informasi yang dibutuhkan untuk pengurangan risiko bencana meliputi data kuantitatif mengenai faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terkait 
bahaya dan dampaknya pada masyarakat. Perlu dilakukan pengumpulan data geofisik secara terus-menerus, sedangkan data sosio-ekonomi, seperti 
populasi, kelas, etnik, jender, usia, kemampuan fisik, dan agama harus dikumpulkan secara periodik melalui survei sampling, sebagai bagian survei 
statistik nasional dari penelitian khusus. Sistem kepastian kualitas dan dapat diaksesnya basis data merupakan elemen penting dari program data yang 
baik.
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•	 Adanya Penilaian risiko nasional yang berdasarkan pada data bahaya serta informasi kerentanan dan 
mencakup penilaian risiko untuk sektor-sektor penting.

•	 Adanya Sistem untuk memantau, mengarsip dan menyebarkan data mengenai bahaya utama dan kerentanan  

•	 Sistem peringatan dini berfungsi untuk semua bahaya utama.

•	 Peringatan dini menjangkau dan melayani masyarakat pada tingkat komunitas.

Bab 2. Meningkatkan informasi risiko dan peringatan dini
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A. Memahami Tugas

Apakah tujuan dari tugas ini?

Tugas ini bertujuan untuk menginisiasi penilaian risiko di seluruh 
negeri. Penilaian ini akan mengisi gap dalam pengetahuan pengguna 
mengenai risiko dan, dengan memberikan gambaran risiko negara 
secara lebih lengkap dan diperbaharui secara teratur, memungkinkan 
pengambil keputusan untuk menetapkan prioritas tindakan secara 
lebih baik.

Mengapa hal ini penting

 Penilaian risiko mengidentifikasi bahaya yang ada di negara 
tersebut dan juga kerentanan negara tersebut, sehingga memberikan 
pemahaman mengenai distribusi risiko secara geografik dan sektoral. 
Analisa risiko meliputi pemutakhiran data, alat dan informasi secara 
sistematik dan periodik, untuk mengidentifikasi, memetakan, dan 
memantau bahaya dan kerentanan. Penilaian risiko dan analisa 
risiko dibutuhkan dalam tahap-tahap pengembangan dan penerapan 
kebijakan dan langkah-langkah pengurangan bencana yang berhasil. 
Selain itu, penilaian dan analisa risiko merupakan dasar identifkasi 
langkah-langkah mitigasi struktural dan non-struktural yang efektif. 
Penilaian dan analisa risiko haruslah sistematik dan juga dimutakhirkan 
sesering mungkin mengikuti sifat risiko yang selalu berubah-ubah.

Bagaimana hal ini berkaitan dengan tugas prioritas lain

Tugas ini berkaitan dengan Tugas 2.2, yang mengevaluasi 
ketersediaan informasi terkait risiko dan kapasitas negara untuk 
pengumpulan dan penggunaan data. Tugas ini menyediakan 
informasi yang dapat membantu negara untuk menilai kapasitas 
dan memperkuat sistem peringatan dini, seperti yang disebutkan 
dalam Tugas 2.3., tugas ini juga sangat berkaitan dengan kegiatan 
kesiapsiagaan yang memadai, dibahas dalam Bab 5.

2.1 Membuat Inisiatif untuk Penilaian Risiko di Seluruh Negeri

Terminologi
Elemen-elemen yang berisiko: 
Elemen-elemen yang berisiko 
meliputi apapun yang dapat rusak 
- orang, infrastruktur, hasil panen, 
kapal, kendaraan, dan sebagainya. 
(Sumber: Terminologi UNI/ISDR)
Eksposur: Eksposur adalah derajat 
kemungkinan elemen berisiko 
mengalami peristiwa bahaya dengan 
kekuatan berbeda-beda. (Sumber: 
Terminologi UNI/ISDR)
Kerentanan: Kondisi-kondisi yang 
ditentukan oleh faktor fisik, sosial, 
ekonomi, dan lingkungan atau 
proses-proses, yang meningkatkan 
kerentanan masyarakat terhadap 
dampak bahaya. (Sumber: 
Terminologi UNI/ISDR)
Risiko: kemungkinan adanya 
konsekuensi merugikan, atau 
dugaan kerugian (kematian, cedera, 
harta benda, mata pencaharian, 
terganggunya kegiatan ekonomi, 
atau kerusakan lingkungan) yang 
disebabkan oleh interaksi antara 
bahaya alami atau yang diinduksi 
oleh manusia dan kondisi yang 
rentan. (Sumber: Terminologi UNI/
ISDR)
Analisa bahaya: Identifikasi, studi, 
dan pemantauan semua bahaya 
untuk menentukan potensi, asal, 
karakteristik, dan perilakunya 
(Sumber: Terminologi UNI/ISDR)
Penilaian/Analisa Risiko: Suatu 
metodologi untuk menentukan 
sifat dan besarnya risiko dengan 
menganalisa bahaya potensial dan 
mengevaluasi kondisi kerentanan 
yang ada dan dapat menyebabkan 
ancaman atau membahayakan 
orang, harta benda, mata pencarian, 
dan lingkungan tempat mereka 
bergantung. (Sumber: Terminologi 
UNI/ISDR)
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B. Bagaimana Melakukannya

Langkah-langkah yang dianjurkan
1. Identifikasi badan-badan pemerintah nasional yang penting, 

pusat-pusat penelitian, para ahli dan praktisi yang terlibat dalam 
penilaian bahaya dan kerentanan dan petakan peran dan 
tanggung jawab mereka.

2. Dengan tim ahli, lakukan peninjauan terhadap studi penilaian 
risiko yang ada – baik identifikasi bahaya maupun analisa 
kerentanan – dan identifikasi gap pengetahuan risiko yang 
penting.

•	 Fokus pada area yang paling rawan risiko, dan area yang 
konsekuensi bahayanya dapat menjadi malapetaka (misalnya 
pengelompokan-pengelompokan urban yang sangat besar 
atau area-area ekonomi kunci dari negara tersebut).

•	 Perhatikan perubahan spasial, demografi, atau perubahan 
lain dalam lingkungan spasial atau bangunan sejak analisa 
terdahulu.

3. Bentuklah standar dan prosedur nasional untuk pengumpulan, 
penggunaan bersama, dan penilaian data bahaya dan kerentanan 
secara sistematis. Samakan standar tersebut dengan negara atau 
daerah yang bertetangga.

4. Buatlah suatu strategi untuk melibatkan semua sektor dalam 
analisa kerentanan dan bahaya lokal.

5. Buatlah suatu proses untuk meninjau dan memutakhirkan data 
risiko secara teratur, menggabungkan informasi dari setiap 
bahaya dan kerentanan baru atau yang timbul. Pastikan bahwa 
informasi termutakhirkan tersebut tersedia secara luas.

6. Buatlah peta bahaya terintegrasi untuk mengidentifikasi area 
geografis dan masyarakat yang menghadapi risiko.

7. Lakukan penilaian kapasitas dan kerentanan komunitas lokal. 
Perhatikan faktor-faktor kerentanan sosial, ekonomi, fisik, dan 
lingkungan seperti jender, cacat, akses ke infrastruktur, diversitas 
ekonomi, dan sensitifitas lingkungan. Dokumentasikan dan 
petakan kapasitas dan kerentanan tersebut.

8. Kelompokkan dan tentukan prioritas bahaya alami yang dapat 
mempengaruhi negara pada tingkat lokal, regional, dan nasional 
(misalnya intensitas, frekuensi, dan kemungkinan). Masukkan 
data historis dalam evaluasi Anda.

9. Kembangkan analisa risiko, termasuk identifikasi bahaya dan 
analisa kerentanan. Lakukan pengintegrasian hasil penilaian 
risiko ke dalam rencana penanganan risiko lokal. Gunakan sistem 
informasi geografis dan perangkat lunak/aplikasi perencanaan 
penggunaan lahan secara benar.

Membuat Inisiatif untuk Penilaian Risiko di Seluruh Negeri

Sepatah kata dalam menangani 
proses tersebut
Penilaian proses dilakukan dalam 
tahapan-tahapan, yaitu secara 
berurutan memperhatikan bahaya, 
eksposur, kerentanan, risiko, dan 
kapasitas. Bahaya harus diidentifikasi, 
dan kemudian ciri-ciri yang dapat 
menyebabkan hilangnya nyawa atau 
harta benda harus didiagnosis. Setelah 
risiko kehilangan diidentifasi, pelaku 
dapat melakukan suatu ‘penilaian 
kapasitas (bagian dari Tugas 2.3); 
yaitu mereka menilai kapasitas tertentu 
apa yang ada dan yang dibutuhkan 
untuk menangani risiko res://ieframe.
dll/tabswelcome.htmkehilangan. Hasil 
yang didapat memberikan dasar untuk 
pengembangan kapasitas dan program 
lainya. Studi penilaian risiko ini dapat 
memakan waktu dan biaya (studi 
yang kompleks dapat memakan waktu 
selama beberapa tahun), sehingga 
penting untuk bersikap realistis 
pada saat menentukan prioritas dan 
merencanakan pekerjaan.
Hasil dari studi penilaian risiko dapat 
bersifat sangat teknis dan sulit untuk 
diterjemahkan oleh orang yang 
tidak ahli. Oleh karena itu, sangat 
membantu jika terdapat dukungan 
ahli untuk menerjemahkan hasil 
dari berbagai aplikasi manajemen 
bencana, yang meliputi peningkatan 
kewaspadaan, peringanan (mitigasi), 
keiapan, tanggapan atau perencanaan 
pemulihan.
Untuk memproses data yang dihasilkan 
dan sangat banyak ini, program 
komputer memberikan informasi risiko 
beresolusi tinggi. Walaupun begitu, 
umumnya penilaian risiko tidak perlu 
bergantung pada alat yang canggih 
seperti itu. Perkiraan risiko yang baik 
dapat dihasilkan dengan menggunakan 
metoda sederhana, seperti frekuensi 
terhadap skala keparahan dari 
kombinasi berbagai keadaan bahaya. 
Selain itu, pada hampir semua 
kasus, diperlukan ahli untuk analisa, 
interpretasi / penerjemahan, dan.. 
(terpotong dari aslinya)
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10. Lakukan penilaian terhadap interaksi bahaya dan kerentanan untuk menentukan risiko yang dihadapi oleh 
berbagai lokasi atau berbagai segmen populasi. Identifikasi kegiatan-kegiatan dan juga proses sosial dan 
politik yang dapat meningkatkan atau menurunkan risiko tersebut.

11. Konsultasikan dengan semua sektor untuk memastikan informasi risiko tersebut menyeluruh dan meliputi 
pengetahuan pribumi dan historis.

12. Mengembangkan serangkaian indikator kewaspadaan jender untuk mengukur perkembangan dalam 
penilaian risiko dan identifikasi risiko yang dapat digunakan oleh berbagai badan dan dan komunitas dalam 
mengomunikasikan dan memahami profil risiko mereka.

13. Mengembangkan dokumen naskah dan kebijakan dengan rekomendasi dan suatu rencana strategis yang 
dapat menjadi basis untuk alokasi sumberdaya dan untuk meningkatkan program evaluasi risiko. Bagikan 
hasil tersebut ke semua jenjang pemerintahan dan kepada masyarakat, untuk meningkatkan kewaspadaan 
terhadap risiko.

C. Tanggung jawab dan sumber daya

Siapa yang harus dilibatkan?

•	 Ahli yang dilibatkan sangat bervariasi sesuai dengan jenis penilaian risiko.

•	 Untuk mengidentifikasi bahaya, dibutuhkan ahli dengan kemampuan dalam pengumpulan data ilmiah dan 
pengembangan pengetahuan. Kelompok yang relevan meliputi jawatan meteorologi, institut geologi dan ilmu 
bumi, kalangan akademia, organisasi profesional, dan asuransi.

•	 Untuk menilai kapasitas dan kerentanan masyarakat, kelompok dan organisasi masyarakat harus dilibatkan, 
bersama-sama dengan para ahli dan institusi ilmu sosial, dan juga para ahli di bidang evaluasi perubahan dan 
eksposur di infrastruktur dan lingkungan yang telah dibangun.

•	 Manajer lingkungan harus dilibatkan untuk menilai dampak praktek-praktek yang ada terhadap lingkungan.

Kondisi seperti apa yang membantu tugas tersebut?

•	 Data terbaru dan data yang kompatibel, dengan akses terbuka atau akses bersama.

•	 Dukungan organisasional dan eksekutif untuk inisiatif.

•	 Pendanaan dan sumberdaya manusia, termasuk pada tingkat lokal.

•	 Akses pada para ahli untuk penilaian dan penerjemahan informasi teknis.

•	 Tim yang terdiri atas orang-orang dari berbagai bidang ilmu dan organisasi dan melakukan pendekatan untuk 
menghubungi berbagai badan dalam proses tersebut.

•	 Pemahaman terbaru mengenai proses nasional untuk penilaian risiko di dalam negara tersebut dan di luar 
negara tersebut (misalnya pusat penelitian regional, badan-badan internasional).

D. Ilustrasi

Atlas Kerentanan, India

Hampir seluruh benua India rentan terhadap salah satu atau lebih dari bahaya-bahaya gempa bumi, tanah 
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longsor, banjir, dan topan. Untuk mendukung pengembangan rencana pencegahan dan mitigasi bencana pada 
tingkat nasional, negara bagian (state), dan lokal secara efektif, India telah memetakan sebagian besar dari zona-
zona bahayanya. India telah membuat peta dalam skala yang sesuai, dan memasukkan data kondisi perumahan 
dan sosio-ekonomi yang didapat dari sensus. Pekerjaan ini telah menghasilkan Vulnerability Atlas (Atlas 
Kerentanan) India yang unik.

Vulnerability Atlas (Atlas Kerentanan) terebut memberikan peta bahaya terperinci dari negara bagian (state) 
dan district di seluruh negara tesebut, dan juga tabel risiko perumahan untuk pemukiman. Peta ini berperan 
sebagai panduan untuk pengembangan rencana tindakan tingkat mikro, yang mengurangi dampak bahaya alam. 
Pengetahuan mengenai Atlas tersbut sangat membantu rumah tangga, manajer bencana, dan administrasi 
negara bagian (state), dan district untuk memahami peran mereka dan tanggung jawab mereka dalam tindakan 
pra-bencana secara lebih baik.

Pemerintah daerah dan pejabat lokal menggunakan Atlas tersebut untuk memperkuat rangka kerja reguler, 
dengan mengembangkan pembangunan berdasarkan hukum, dan juga peraturan perencanaan utama dan 
perencanaan penggunaan lahan. Mreka juga menggunakan Atlas tersebut untuk meningkatkan praktek 
rancangan dan konstruksi tahan bencana. Metodologi yang dikembangkan untuk penilaian kerentanan dan 
risiko maupun panduan teknis untuk konstruksi yang aman memperlihatkan kemungkinan tinggi untuk transfer, 
adaptasi, dan replikasi pada berbagai kondisi.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Vulnerability Atlas of India: State-wise Hazard Maps and District-wise Risk 
Tables,2007, 2nd Edition. www.bmtpc.org/disaster.htm

Pengumpulan informasi risiko secara sistematis, Turki

Turki melakukan pengumpulan, pendaftaran, dan sosialisasi informasi mengenai konstruksi bangunan di seluruh 
negara tersebut secara terperinci. Informasi yang dikumpulkan meliputi lokasi bangunan, jumlah lantai, luas area 
keseluruhan, area yang dibangun, material bangunan (beton, kayu, batu, dan sebagainya) serta umurnya. Adanya 
data terperinci seperti itu memungkinkan para ahli teknik untuk melakukan evaluasi kerugian akibat bahaya 
secara akurat dengan cara menyederhanakan (dan dalam beberapa kasus, menghilangkan) proses pengumpulan 
data yang diperlukan untuk memperkirakan kemungkinan kerusakan bangunan. Para ahli teknik juga dapat 
mengikuti peningkatan kerentanan selama bertahun-tahun.

Selain itu, Istanbul Metropolitan Municipality memberikan statistik bangunan terperinci sendiri berdasarkan 
kelurahan. Tingkat resolusi yang tinggi tersebut memungkinkan evaluasi dari berbagai risiko dan perencanaan 
pengurangan bencana. Hal ini memungkinkan studi risiko berdasarkan kelurahan, dengan memperkirakan tingkat 
kerusakan terhadap bangunan maupun akibatnya. Selain itu, statistik tersebut juga menyebabkan studi mengenai 
kemungkinan longsor dan liquefaction dengan resolusi tinggi, dan studi lain yang berkaitan dengan banjir bandang 
dapat dilakukan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: Building Construction Statistics, State Institute of Statistics, Republic of 
Turkey Prime Ministry, Ankara, Turkey. www.die.gov.tr/yayin

Aplikasi dan manfaat peta bahaya, Jepang

 Sejak tahun 1960-an hinga 1980-an, pembangunan daerah perkotaan di Jepang menyebabkan adanya 
sejumlah area dengan populasi sangat padat yang berisiko mengalami bencana, terutama di bukit-bukit dekat 
kota besar. Pemerintah Jepang telah menyadari bahwa identifikasi lokasi seperti itu dan analisa risiko perlu 
dilakukan. Setelah beberapa dekade bekerja keras, telah dilakukan pemetaan bahaya dari 44 persen dari seluruh 
kotamadya dengan sedimentasi yang berkaitan dengan lokasi rawan bencana. Peta ini telah dipublikasikan. 
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Pemerintah kotamadya berusaha untuk selalu memberitahukan masyarakat mengenai peta bahaya dengan 
semua cara yang dapat dilakukan, karena banyak orang yang tidak memerhatikan peta tersebut pada waktu-
waktu aman (tanpa bencana). Sebagian pemerintah kotamadya memasukkan peta tersebut dalam situs web, dan 
sebagian yang lain mengirimkan surat langsung ke setiap keluarga yang tinggal di daerah rawan bahaya.

Selain itu, pada tahun 2001 Jepang menetapkan Sediment-Related Disaster Prevention Act (Undang-undang 
Pencegahan Bencana Terkait Sedimentasi). Undang-undang ini melarang pembangunan bangunan baru 
untuk perumahan ataupun untuk tujuan lain, mendorong relokasi perumahan yang telah terbangun, dan 
mengembangkan sistem peringatan dini untuk penduduk yang tinggal di daerah bahaya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: Asian Disaster Reduction Center (ADRC), Total Disaster Risk Management, 
Good Practices 

www.adrc.or.jp/publications/TDRM2005/TDRM_Good_Practices/Index.html

Penilaian risiko dengan populasi perkotaan, Etiopia dan Kenya

Suatu tim peneliti Amerika Serikat mengembangkan pendekatan sederhana namun sistematis untuk 
mengelompokkan dan mengurutkan sumber risiko yang dihadapi oleh populasi pastoralist di wilayah yang kering 
dan semi-kering di selatan Etiopia selatan dan utara Kenya. Para peneliti tersebut membuat metoda partisipasi 
sempurna yang lebih murah dan lebih singkat dibandingkan dengan survei menyeluruh. Metoda tersebut 
melibatkan dua tahap: pertama mengidentifikasi risiko, dan selanjutnya mengurutkan risiko-risiko tersebut. 
Tahap pertama didapatkan dengan menggunakan kuesioner ujung terbuka (open-ended questionnaire). Para 
peneliti tersebut menekankan pada narasumber pastoralist tersebut bahwa mereka boleh mendaftarkan berbagai 
masalah, dan harus mengidentifikasi masalah-masalah tersebut dengan cara mendiskusikannya antar mereka 
sendiri. Tahap kedua menggunakan metoda pengurutan numerik sederhana untuk mengelompokkan risiko 
berdasarkan tingkat keparahan. Risiko yang dianggap memiliki tingkat keparahan yang sama dapat diberi ranking 
yang sama. Setelah mereka selesai mengurutkan, para narasumber tersebut diminta untuk membahas setiap 
risiko dan selanjutnya menjelaskan bagaimana mereka menghadapi masalah tersebut, atau mengapa mereka 
tidak lagi dapat menghadapi masalah tersebut, dan bagaimana keinginan mereka untuk mengatasinya.

Metoda penilaian risiko tersebut mengevaluasi insidensi risiko berdasarkan proporsi dari peserta/orang 
yang mengidentifikasinya. Metoda ini menilai tingkat keparahan risiko melalui perhitungan matematis yang 
menerjemahkan persepsi narasumber ke dalam suatu skala risiko sederhana. Temuan tersebut dapat dipindahkan 
ke dalam peta untuk mengidentifikasi area dan kelompok yang menghadapi risiko. Selain itu, pemisahan 
berdasarkan usia, jenis kelamin, kekayaan, dan ciri sosio-ekonomi lainnya juga dapat dilakukan.

Dilakukan pengujian lapangan terhadap metoda tersebut pada tahun 1998 selama enam bulan. Pengujian ini 
melibatkan 120 kelompok (59 kelompok wanita, 61 kelompok pria). Respon yang didapat mengidentifikasikan 15 
sumber utama risiko, berkisar dari ketersediaan pangan dan air hingga perampokan/kejahatan. Masalah yang 
paling sering disebut adalah tidak amannya akses menuju makanan dan air, penyakit hewan ternak, dan akses 
menuju klinik kesehatan. Kekurangan pangan dan air hanyalah satu-satunya risiko yang disebutkan oleh sebagian 
besar narasumber. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keparahan risiko lain di seluruh daerah dan populasinya 
bervariasi, walaupun di beberapa tempat tingkat keparahan sejumlah risiko (sebagai contoh, malaria dan konflik) 
sangatlah tinggi.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: K. Smith et al., Participatory Risk Mapping for Targeting Research and 
Assistance:With an Example from East African Pastoralists, glcrsp.ucdavis.edu/projects/project_subpages/PRMP_
folder/PRMPrpt3.html.
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Dilley, M., et al. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, DC: International Bank for 
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http://publications.worldbank.org/ecommerce/catalog/product?item_id=4302005 "Synthesis report: Introduction 
and Data sections", pp. 2-7. qww.ldeo.columbia.edu/chrr/research/hotspots/

Enarson E., et al. 2003. Working with Women at Risk: Practical Guidelines for Assessing Local Disaster Risk. 
Miami, Florida: International Hurricane Center, Florida International University.http://gdnonline.org/resources/
Working w Women English .pdf

Dokumen proyek penelitian tindakan internasional ini meliputi metodologi untuk melakukan penilaian 
kerentanan dan kapasitas masyarakat dari sudut pandang kelompok wanita berbeda yang dilatih sebagai 
peneliti masyarakat. Termasuk dalam dokumen ini adalah panduan proyek langkah-demi-langkah ini 
adalah “pertanyaan penelitian yang dipandu” untuk mengeksplorasi kerentanan dan kapasitas wanita 
dari kalangan bawah dalam lingkungan yang berisiko, dan mengasilkan serta menggunakan profil 
masyarakat yang didasarkan pada penelitian lokal ini. Pengembangan dan pengujian lapangan proyek 
tersebut dilakukan di Republik Dominika, St. Lucia, Dominica, dan El Salvador. Dokumen ini tersedia 
dalam bahasa Spanyol dan Inggris, dan dapat diperoleh melalui Gender and Disaster Network.

UNDP/BCPR. 2004. Reducing Disaster Risk: A Challenge for Development. New York: UNDP, Bureau for Crisis 
Prevention and Recovery (BCPR). www.undp.org/bcpr/disred/documents/publications/rdr/english/rdr_english.pdf

Situs Web

Earth Simulator - www.es.jamstec.go.jp/esc/eng/

Earth Simulator adalah suatu superkomputer besar yang memproses data dalam jumlah besar yang 
dikirim melalui satelit, pelampung, dan poin-poin pengamatan di seluruh dunia lainnya. Komputer ini juga 
menganalisa dan meramalkan perubahan lingkunan di bumi melalui simulasi dari berbagai fenomena 
lingkungan berskala global, seperti pemanasan global, El Niño, polusi udara dan laut, hujan yang amat 
deras, serta fenomena rumit lainnya, dan juga fenomena terestrial seperti tektonik lempeng, gempa 
bumi, dan tanda-tandanya.

GEO Data Portal - http://geodata.grid.unep.ch/
GEO Data Portal adalah sumber rangkaian data yang digunakan oleh United Nations Environmental 
Programme (UNEP) dan mitranya untuk penilaian lingkungan terintegrasi. GEO Data Portal ini 
merupakan basis data yang tersambung dan memiliki statistik nasional, subregional, regional, dan global 
atau sebagai rangkaian data geospasial (peta), dan meliputi tema-tema seperti air tawar, populasi, hutan, 
emisi, iklim, bencana, kesehatan, dan produk domestik kotor (gross domestic product). 
Informasi dapat ditampilkan dalam bentuk peta, grafik, dan tabel data atau diunduh dalam berbagai 
format berbeda.

Global Risk Identification Program - www.gri-p.net

Global Risk Identification Program (GRIP) bertujuan untuk meningkatkan bukti pengambilan keputusan 
manajemen risiko bencana di area dengan risiko tinggi. Kegiatan proyek meliputi: (i) mendemonstrasikan 
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bahwa informasi mengenai risiko dan kerugian akibat bencana dapat diterapkan untuk meningkatkan 
keputusan penanganan risiko dan hasil pembangunan, (ii) pengembangan kapasitas, (iii) meningkatkan 
data kerugian bencana global, (iv) memberikan analisa risiko untuk mendukung keputusan manajemen 
risiko di negara-negara berisiko tinggi dan (v) pemutakhiran risiko global.

HAZUS-MH - www.fema.gov/plan/prevent/hazus/

HAZUS-MH adalah program perangkat lunak penilaian risiko yang hebat dan dimiliki oleh United States 
Federal Emergency Management. Program ini berguna untuk memperkirakan kemungkinan kerugian 
akibat banjir, angin topan, dan gempa bumi. 

ProVention: Improving risk identification and analysis – www.proventionconsortium.org/?pageid=17

Situs web ini mendokumentasikan sumber-sumber kunci yang ada dalam bidang analisa risiko dan 
aplikasinya. Situs web ini dikembangkan oleh ProVention Consortium dan mitra-mitranya.

RADIUS - Risk Assessment Tools for Diagnosis of Urban Areas against Seismic Disasters. www.geohaz.org/
contents/projects/radius.html

Proyek RADIUS diluncurkan oleh International Decade for Natural Disaster Reduction pada tahun 
1996 untuk meningkatkan kegiatan pengurangan bencana seismik di area perkotaan di seluruh dunia, 
terutama di negara-negara berkembang. Proyek tersebut mengembangkan suatu program perangkat 
lunak yang memberikan alat praktis untuk melakukan perkiraan kerusakan akibat gempa bumi. 

RISK-UE - www.risk-ue.net

RISK-UE mengembangkan suatu metodologi modular dan umum untuk membuat skenario risiko gempa 
bumi yang berkonsentrasi pada ciri khas dari kota-kota di Eropa, termasuk bangunan-bangunan baru 
dan bersejarah.

United Nations Institute for Training and Research's Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT) -
http://unosat.web.cern.ch/unosat/

Situs web ini mendukung penggunaan pencitraan satelit dan sistem informasi geografis untuk penilaian 
risiko dan pengurangan kerentanan.

Membuat Inisiatif untuk Penilaian Risiko di Seluruh Negeri 2.1
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A. Memahami Tugas

Apakah tujuan dari tugas ini?

Tugas ini bertujuan untuk mengidentifikasi kapasitas dan gap dari proses-proses yang ada untuk mengumpulkan 
data, menganalisa, dan mensosialisasikan data mengenai bahaya dan kerentanan. Hal ini akan membangun 
pemahaman mengenai risiko yang ada dan kemungkinan risiko bagi kelompok sosial berbeda, dan 
memungkinkan pembentukan garis dasar (baseline) untuk memantau perkembangan dalam penilaian risiko 
dan peringatan dini. Penggunaan data kerugian akan membantu untuk meyakinkan pengambil keputusan untuk 
berinvestasi dalam tindakan pencegahan, dan akan memperkuat penilaian risiko dan sistem peringatan dini.

Mengapa hal ini penting?

Membangun suatu basis bukti mengenai risiko bencana dan kerugian terkait hal tersebut memungkinkan 
pengambil keputusan dan masyarakat untuk memahami eksposur negara terhadap berbagai bahaya serta 
kerentanan sosial, ekonomis, lingkungan, dan fisik. Data seperti itu, dikumpulkan dan disosialisasikan secara 
teratur, memungkinkan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan risiko. Evaluasi informasi kerentanan 
dan bahaya yang ada maupun proses pengumpulan dan sosialisasi informasi seperti itu memungkinkan 
penjelasan keadaan pengetahuan, serta kekuatan dan kesenjangan, pada saat itu dan pada akhirnya membantu 
pengembangan strategi untuk meningkatkan proses terkait.

Bagaimana keterkaitan hal ini dengan tugas prioritas lain?

Tugas 2.2 sangat terkait dengan penetapan inisiatif untuk penilaian risiko di seluruh negara (tugas 2.), 
menetapkan sistem peringatan dini yang efektif (Tugas 2.3), dan mengembangkan mekanisme komunikasi dan 
sosialisasi untuk informasi risiko bencana dan peringatan dini (Tugas 2.4). Hal ini juga berkontribusi terhadap 
input penting bagi produksi informasi dan material kewaspadaan (Tugas 3.4).

B. Bagaimana Melakukannya

Langkah-langkah yang dianjurkan

1. Identifikasi badan-badan dan organisasi-organisasi yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengoleksi 
dan menilai data-data terkait dengan bahaya dan kerentanan. Hal ini meliputi:

•	 Organisasi yang terlibat dalam mengamati, memantau, menganalisa, atau mensosialisasikan informasi 
menenai bahaya hidro-meteorologi, geologi, biologi, teknologi dan kerusakan lingkungan.

•	 Badan-badan yang menyimpan data sensus penduduk, inventaris infrastruktur, inventaris bisinis, data 
kepemilikan tanah, data pajak harta-benda, data ekonomi, dan data lokasi material berbahaya.

•	 Organisasi-organisasi yang terlibat dalam mengumpulkan data sosial dan budaya (seperti pengetahuan 
pribumi), melalui cara-cara seperti penilaian kerentanan dan kapasitas pada tingkat masyarakat, dan 
dengan kelompok yang rentan.

2. Tetapkan metoda untuk meninjau data tersebut serta cara pendaftaran, penggabungan, dan sosialisasi data 
tersebut.

2.2 Tinjauan terhadap ketersediaan informasi terkait risiko dan kapasitas 
untuk pengumpulan dan penggunaan data
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3. Dokumentasikan dan ringkas sumber-sumber data yang ada.

4. Identifikasi aspek kuat dan lemah dari sistem informasi dan data 
yang ada serta kesempatan untuk melakukan perbaikan.

5. Tinjau kembali studi penilaian risiko yang ada. Evaluasi 
kesenjangan penting yang ada dalam pengetahuan mengenai 
risiko, berfokus pada area-area yang paling terkena risiko dan 
area-area dengan konsekuensi dari peristiwa bahaya dapat 
berakibat malapetaka (misalnya pusat perkotaan yang besar, atau 
area-area yang penting secara ekonomi).

6. Analisa dan sintesiskan temuan evaluasi tesebut, bekerja dengan 
pemangku kepentingan.

7. Bentuklah kelompok kerja lintas departemen untuk 
mengidentifikasi data kerentanan yang diperlukan, dan untuk 
melihat kumpulan dan analisa data yang relevan.

8. Siapkan kebijakan-kebijakan dan program-program untuk 
memperbaiki proses pengumpulan data dan sosialisasikan pada 
badan-badan pemerintah lokal, provinsi, dan nasional, untuk 
mengisi gap informasi risiko (Tugas 2.1) dan memperbaiki proses 
pengumpulan dan distribusi.

9. Sosialisasikan hasil evaluasi pada institusi-insitusi dan organisasi-
organisasi terkait.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

Dalam melakukan peninjauan terhadap jenis data dan bagaimana 
data tersebut dikumpulkan, didaftarkan, digabungkan, dan 
disosialisasikan, pertimbangkan untuk membuat suatu tabel, atau 
‘matriks’, untuk memetakan temuan tersebut. Matriks tersebut 
haruslah:

•	 Mengaitkan data dengan berbagai bahaya. Sebagai contoh, 
statistik curah hujan digunakan untuk mengevaluasi aliran air dan 
kemungkinan banjir.

•	 Mengidentifikasi badan-badan dan organisasi-organisasi yang 
mengumpulkan data bahaya, mendeskripsikan ruang lingkup 
kerja mereka dan apakah fungsi mereka bertumpang tindih 
dengan badan-badan lain atau bila terdapat gap.

•	 Mengaitkan data dengan kerentanan yang ada. Sebagai contoh, 
data sensus dapat mengungkapkan kerentanan dalam usia, 
kesehatan, dan mata pencarian dari populasi tersbut. Harus 
diberikan perhatian pada risiko yang spesifik terhadap jender.

•	 Mengidentifikasi badan-badan dan organisasi-organisasi yang 
mengumpulkan data kerentanan, menjelaskan ruang lingkup kerja 
mereka dan apakah fungsi mereka bertumpang tindih dengan 
badan-badan lain, atau apakah terdapat gap.

Tinjauan terhadap ketersediaan informasi terkait risiko dan kapasitas untuk pengumpulan dan penggunaan data 2.2

Beberapa petunjuk untuk 
menyelesaikan tugas tersebut

Semua badan mengumpukan 
data untuk tujuan selain evaluasi 
dan manajemen risiko bencana. 
Hal ini dapat memperrsulit tugas 
identifikasi informasi risiko. Pada 
beberapa kasus, mungkin sulit 
untuk mendapatkan informasi yang 
berharga karena informasi tersebut 
rahasia/terbatas, seperti informasi 
mengenai penyimpanan material 
berbahaya, atau mungkin terdapat 
keterlibatan sejumlah kelompok 
sosial (misalnya kelompok wanita), 
sehingga data tersebut tidaklah 
mewakili. Walaupun begitu, evaluasi 
tersebut dapat menjadi kesempatan 
untuk meningkatkan kewaspadaan 
badan-badan terhadap bahaya dan 
kerentanan, dan untuk mendukung 
badan-badan tersebut dalam 
meningkatkan praktek mereka dan 
memperluas kegunaan informasi 
yang mereka tangani.Petunjuk lain 
adalah bahwa identifikasi gap dan 
kebutuhan dapat menyebabkan daftar 
yang sangat panjang karena badan-
badan khusus umumnya kekurangan 
staf atau kekurangan dana. Oleh 
karena itu, evaluasi tersebut harus 
membantu skala prioritas dengan 
cara mengidentifikasi risiko bencana 
yang memiliki konsekuensi negatif 
terbesar bagi masyarakat negara 
tersebut dan ekonominya.Tugas 
tersebut dapat dilakukan dengan cara 
yang lebih dapat ditangani dengan 
cara mendelegasikan pekerjaan 
pada badan-badan di negara bagian 
(state)/provinsi dan badan-badan 
lokal. Badan-badan ini mungkin 
memiliki sebagian informasi tesebut, 
dan dapat menambahkan bidang 
terkait lain ke data yang telah mereka 
kumpulkan.
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Dalam mengidentifikasi kekosongan penting dari data kerentanan dan bahaya yang ada, ajukanlah pertanyaan:

•	 Apakah ada data yang dapat dipercaya untuk semua hal – atau yang paling penting – bahaya dan 
kerentanan? Apakah data sosial tersebut spesifik terhadap jender? Apakah dalam data tersebut dimasukkan 
pengetahuan lokal dan pribumi dengan benar? Apakah terdapat informasi mengenai seluruh wilayah yang 
memadai? Apakah terdapat riwayat sejarah yang dapat diandalkan? Apakah terdapat proses yang tepat untuk 
memutakhirkan informasi?

•	 Apakah badan-badan tersebut memahami dan apakah mereka mampu untuk memenuhi tanggung jawab 
untuk semua proses informasi (misalnya mengamati, memantau, mengarsipkan, kendali mutu, analisa, 
penggabungan, dan sosialisasi)? Apakah mereka mengkoordinir secara memadai atau apakah terdapat 
hubungan yang lemah dalam manajemen informasi? Apakah badan-badan terkait memiliki peralatan dan 
kapasitas yang memadai?

•	 Apakah terdapat penetapan tanggung jawab yang jelas untuk menggabungkan data di seluruh sektor dan 
bahaya, atau meliatkan banyak perhatian profesional?

•	 Apakah informasi tersebut mencapai semua orang yang membutuhkannya? Apakah informasi tersebut dapat 
dipahami oleh target? Apakah informasi tersebut memungkinkan pengambilan keputusan untuk mengurangi 
risiko?

C. Tanggung jawab dan sumber daya daya

Siapa yang harus dilibatkan?

•	 Pihak berwenang terpilih bertanggung jawab untuk pengurangan risiko bencana (misalnya platform nasional 
pengurangan risiko bencana).

•	 Organisasi-organisasi penanganan bencana tambahan yang menggunakan data risiko, dan institusi yang 
bertugas dalam penanganan bencana.

•	 Wakil dari badan-badan yang bertugas dalam pengumpulan data ilmiah (misalnya jawatan meteorologi, 
institut geologi dan ilmu bumi) serta badan-badan yang mengumpulkan statistik populasi, ekonomi, pajak, dan 
pembangunan (misalnya biro sensus, administrasi dan kadaster pajak).

•	 Para peneliti dan kalangan akademi dalam ilmu sosial dan ilmu teknik.

•	 Regulator, administrasi asuransi dan wakil pekerja masyarakat.

 

Kondisi seperti apa yang membantu tugas tersebut?

•	 Dukungan eksekutif dan organisasional untuk tinjauan tersebut.

•	 Sumber daya manusia (termasuk ahli basis data) dan pendanaan untuk evaluasi.

•	 Tim yang beranggotakan orang-orang dari berbagai bidang ilmu dan organisasi serta seimbang secara jender 
untuk menjamin agar penilaian seluruh bahaya dan kerentanan terkait dilakukan dengan benar.

D. Ilustrasi

Suatu badan untuk mengumpulkan data pengurangan risiko bencana, Meksiko

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) adalah organisasi Pemerintah Meksiko yang didirikan 

2.2 Tinjauan terhadap ketersediaan informasi terkait risiko dan kapasitas untuk pengumpulan dan penggunaan dataTinjauan terhadap ketersediaan informasi terkait risiko dan kapasitas untuk pengumpulan dan penggunaan data
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untuk mengumpulkan, mendaftarkan, dan menggabungkan data untuk mendukung program dan kebijakan 
penanganan risiko bencana pemerintah dan kewaspadaan masyarakat. Organisasi ini memusatkan perhatian 
pada bahaya yang paling mengancam Meksiko, seperti gempa bumi dan gunung berapi, dan bertujuan untuk 
melengkapi peranan badan-badan lain. Salah satu kontribusi kunci CENAPRED adalah untuk menyimpan data 
dan informasi mengenai gelombang bahaya dan kerentanan. Organisasi ini juga mensosialisasikan informasi 
tersebut kepada badan-badan dan juga masyarakat umum.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Centro Nacional de Prevención de Desastres di: www.cenapred.
unam.mx

Andean System of Information for Disaster Prevention and Relief (Sistem Informasi Andean untuk 
Pencegahan dan Bantuan Bencana), Amerika Selatan

CAPRADE, Andean Committee for Disaster Prevention and Relief (Komite Andean untuk Pencegahan dan 
Bantuan Bencana), adalah organisasi utama untuk Strategi Pencegahan dan Bantuan Bencana Andean. Strategi 
tersebut menyarankan pembentukan Andean System of Information for Disaster Prevention and Relief (SIAPAD; 
Sistem Informasi Andean untuk Pencegahan dan Bantuan Bencana) sebagai bagian dari sumbu tematis 2: 
“Informasi, penelitian, dan pembangunan”. SIAPAD didukung oleh PREDECAN, proyek yang didanai oleh 
Masyarakat Andean – Uni Eropa dan didedikasikan untuk pencegahan bencana di Masyarakat Andean. 

SIAPAD dilahirkan sebagai suatu web portal dengan spesialisasi dalam informasi teknis dan umum mengenai 
penanganan risiko bencana. Web portal tersebut memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dalam 
cara yang teritegrasi dari berbagai institusi di negara-negara Andean dan dari organisasi-organisasi internasional. 
SIAPAD memiliki tiga tujuan. Pertama, memberikan cara untuk melakukan pencarian maupun penyebaran 
informasi. Kedua, memberikan alat untuk visualisasi informasi umum secara umum dan khusus. Ketiga, berfungsi 
sebagai pedoman navigasi untuk sumber pengetahuan dan informasi yang tersedia di web tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web berikut ini: www.comunidadandina.org/predecan, www.siapad.net

E. Bacaan Tambahan

Guha-Sapir, D., Hargitt, D. and Hoyois, P. 2004. Thirty Years of Natural Disasters 1974-2003: The Numbers. 
Louvain-la-Neuve, Belgium: Presses universitaires de Louvain. www.emdat.net/documents/Publication/
publication_2004_emdat.pdf

UNDP/CRED. 2006. An Analytical Review of Selected Data Sets on Natural Disasters and Impacts. Prepared for 
the ProVention Consortium's Global Risk Identification Program Workshop on Improving Compilation of Reliable 
Data on Disaster Occurrence and Impact, Bangkok, Thailand. April 2-4, 2006. Brussels: Centre for Research on 
the Epidemiology of Disasters (CRED). www.em-dat.net/documents/Publication/TschoeglDataSetsReview.pdf

Beberapa badan nasional dan inisiatif global menawarkan informasi risiko di situs web mereka. Sebagai 
contoh, lihat:

Division of Early Warning and Assessment/Global Resource Information Database Europe (DEWA/GRIDEurope) - 
www.grid.unep.ch/index.php

DEWA/GRID-Europe adalah salah satu dari pusat utama manajemen data dan informasi UNEP.

Tinjauan terhadap ketersediaan informasi terkait risiko dan kapasitas untuk pengumpulan dan penggunaan data 2.2Tinjauan terhadap ketersediaan informasi terkait risiko dan kapasitas untuk pengumpulan dan penggunaan data 2.2
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Emergency Events Database - www.em-dat.net/

Basis data bencana internasional ini diurus oleh CRED.

Integrated Global Observing Strategy (IGOS) - www.fao.org/gtos/igos/index.asp

IGOS mencoba memberikan rangka kerja komprehensif untuk menyelaraskan perhatian umum dari 
sistem in situ dan berbasis ruang yang besar bagi pengamatan global Bumi.

LA RED: DesInventar - www.desinventar.org

LA RED, suatu jejaring untuk studi sosial mengenai pencegahan bencanan di Amerika Latin, mulai 
mengembangkan program inventaris bencana DesInventar pada tahun 1994. DesInventar memiliki 
kurang-lebih 16 basis data bencana teknologi dan bencana alam tingkat nasional di Amerika Latin.

Munich Reinsurance Company - http://mrnathan.munichre.com

Situs web ini mengumpulkan informasi mengenai bencana (selain bencana teknolog), menggunakannya 
untuk memberikan peta bahaya, profil negara, dan informasi lain. Basis data tersebut memiliki informasi 
yang diurutkan berdasarkan tanggal, bahaya, daerah, negara, dan sebagainya, dan pengguna dapat 
membuat peta secara individual berdasarkan semua kombinasi dari faktor-faktor tersebut.

United Nations Statistics Division - http://unstats.un.org/unsd/default.htm

Basis data statistik ekonomi, demografi, sosial, lingkungan, dan energi yang dapat ditelurusi.

United States Geological Survey (USGS) - www.usgs.gov/

Situs web USGS antara lain memberikan informasi ilmiah mengenai hilangnya nyawa dan harta benda 
akibat bahaya alamiah.

World Data Center System - www.ngdc.noaa.gov/wdc/

World Data Center System memberikan basis data solar, geofisik, dan data terkait lingkungan lainnya 
yang dapat ditelusuri.

World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Programme on Space Applications -www.wmo.
int/web/sat/vl.htm

WMO dan UN Programme on Space Applications mengembangkan laboratorium virtual bagi pelatihan 
satelit dan penggunaan data untuk memaksimalkan eksploitasi data satelit.

2.2 Tinjauan terhadap ketersediaan informasi terkait risiko dan kapasitas untuk pengumpulan dan penggunaan data
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Terminologi
Sistem peringatan dini: penyediaan 
informasi yang efektif dan tepat 
waktu, melalui institusi yang telah 
diidentifikasi, dan memungkinkan 
individu yang terancam bahaya 
agar mengambil tindakan untuk 
menghindari atau mengurangi risiko 
dan bersiap-siap untuk menanggapi 
secara efektif. Sistem peringatan dini 
meliputi serangkaian hal yang perlu 
diperhatikan, yaitu: pemahaman 
dan pemetaan bahaya, pemantauan 
dan peramalan peristiwa yang akan 
terjadi, pemrosesan dan sosialisasi 
peringatan yang dapat dipahami 
kepada pihak yang secara politis 
berwenang dan kepada masyarakat, 
dan melakukan tindakan yang tepat 
dan pada waktunya sebagai respon 
terhadap peringatan tersebut. 
(Sumber: Terminologi UNI/ISDR)

A. Memahami Tugas

Apakah tujuan dari tugas ini?

Tugas ini mencoba untuk menilai kapasitas untuk peringatan dini yang 
ada dan, berdasarkan penilaian tersebut, mengembangkan strategi 
untuk memperkuat sistem peringatan dini negara tersebut.

Mengapa hal ini penting?

Sistem peringatan dini memberdayakan individu dan masyarakat 
yang terancam oleh bahaya untuk bertindak dalam waktu yang cukup 
dan dengan cara yang benar sehingga mengurangi kemungkinan 
terjadinya cedera personal, hilangnya nyawa, kerusakan harta benda 
dan lingkungan, dan kehilangan mata pencaharian. Istilah “sistem 
peringatan dini yang berpusat pada masyarakat” digunakan untuk 
menekankan bahwa sistem peringatan harus mengenali kebutuhan 
manusia dan perilaku manusia, dan harus dikembangkan dengan 
partisipasi lokal dari wanita maupun pria. Penilaian kapasitas untuk 
memberikan empat elemen peringatan dini adalah tahap pertama 
untuk mengidentifikasi area kelemahan dan pengukuran yang perlu 
dilakukan untuk mengisi kekosongan. Strategi untuk mengembangkan 
atau memperkuat sistem peringatan dini harus menjamin bahwa semua 
elemen tersebut bersifat efektif: kelemahan dalam salah satu elemen 
peringatan dini dapat menyebabkan kegagalan seluruh sistem.

2.3 Penilaian kapasitas dan penguatan sistem peringatan dini

Bagaimana keterkaitan hal ini 
dengan tugas prioritas lain?

Sistem peringatan dini bergantung 
pada pengetahuan risiko yang akurat 
dan tepat pada waktunya (Tugas 
2.1); komunikasi informasi seperti 
itu, seperti yang dijelaskan dalam 
Tugas 2.4 dan Bab 3; dan kesiapan 
untuk memberikan reaksi yang tepat, 
dijelaskan dalam Bab 5.

Peringatan dini membutuhkan 
dasar kapasitas yang luas, seperti 
digambarkan dalam kotak Keempat 
Elemen Peringatan Dini yang 
Berpusat pada Masyarakat.

Keempat Elemen Peringatan Dini yang Berpusat pada Masyarakat

PENGETAHUAN RISIKO

Mengumpulkan data secara sistematik 
dan melakukan penilaian risiko

Apakah bahaya dan kerentanan dikenal 
dengan baik?

Bagaimana pola dan kecenderungan 
faktor-faktor tersebut?

Apakah peta risiko dan data tersedia 
secara luas?

JASA PEMANTAUAN & PERINGATAN

Mengembangkan jasa pemantauan 
bahaya dan peringatan dini

Apakah parameter-parameter yang benar 
dipantau?

Apakah terdapat dasar ilmiah untuk 
melakukan ramalan?

Apakah dapat dibuat peringatan yang 
akurat dan tepat pada waktunya?

SOSIALISASI & KOMUNIKASI

Mengkomunikasikan peringatan dini 
dan informasi risiko

Apakah peringatan teresbut menjangkau 
semua orang yang menghadapi risiko?

Apakah risiko dan peringatan telah 
dipahami?

Apakah informasi peringatan tersebut jelas 
dan dapat digunakan?

KEMAMPUAN RESPON

Membangun kemampuan tanggapan 
masyarakat dan nasional

Apakah rencana tanggapan tersebut 
adalah rencana terbaru dan telah diuji?
Apakah kemampuan dan pengetahuan 

lokal digunakan?
Apakah masyarakat telah siap dan dalam 

kondisi siap untuk bereaksi terhadap 
peringatan?
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B. Bagaimana Melakukannya

Langkah-langkah yang dianjurkan

Untuk melakukan evaluasi efektifitas dan memperkuat sistem peringatan dini negara yang ada:

1. Mengatur tim dari berbagai disiplin ilmu untuk menilai apakah sistem peringatan dini negara tersebut:

•	 Didukung secara memadai oleh perundang-undangan dan kebijakan.

•	 Meliputi peran dan tanggung jawab semua organisasi terkait secara jelas. Pemangku kepentingan yang 
terkait juga harus mengetahui peran dan tanggung jawab tesrebut.

•	 Memiliki satu pemimpin politik atau pegawai pemerintahan yang memberikan kewenangan secara legal 
untuk bertindak sebagai pengambil keputusan nasional untuk peringatan.

•	 Meliputi kebijakan yang diterapkan untuk mendesentralisasikan dan memberdayakan partisipasi 
masyarakat dan mengambil keputusan lokal.

•	 Meliputi pengaturan regional dan di luar perbatasan yang memadai untuk integrasi sistem.

•	 Ditunjang oleh mekanisme pendanaan pemerintah untuk peringatan dini dan kesiapan terhadap bencana. 

2. Standarisasikan proses yang dibuat oleh seluruh badan-badan (jawatan meteorologi, pemadam kebakaran, 
NGO pelayanan publik, dan sebagainya) dan masalah peringatan, agar pengumpulan dan analisa data lebih 
mudah dilakukan.

3. Kembangkan sistem pemantauan efektif yang:

•	 Mengukur semua parameter penting untuk setiap bahaya terkait.

•	 Memiliki peralatan teknis yang sesuai dengan kondisi dan keadaan lokal, dijalankan oleh personil yang 
terlatih untuk menggunakan dan memelihara alat tersebut.

•	 Memastikan bahwa staf di pusat peringatan ada setiap saat (24 jam sehari, 7 hari seminggu).

•	 Memproses data yang terukur dalam format yang berarti dan dalam waktu yang sebenarnya, atau 
mendekati waktu sebenarnya (penundaan yang terjadi sehingga data yang ditampilkan mendekati waktu 
yang sebenarnya diakibatkan oleh pemrosesan data secara otomatis atau transmisi jaringan, antara 
waktu terjadinya peristiwa dan penggunaan data yang diproses).

4. Mengembangkan sistem peringatan dan peramalan yang baik yang:

•	 Memastikan analisa data, perkiraan, dan peringatan didasarkan pada metodologi teknik dan ilmiah yang 
berlaku.

•	 Mengeluarkan data dan hasil peringatan dalam standar internasional.

•	 Memiliki sistem untuk menjaga agar tidak terjadi kegagalan, seperti cadangan listrik, pemborosan 
peralatan, dan sistem personil yang dapat dipanggil.

•	 Membuat dan mensosialisasikan peringatan secara tepat waktu dan dalam format yang sesuai dengan 
kebutuhan pengguna.

•	 Memantau dan mengevaluasi proses-proses operasional, termasuk kualitas data dan pelaksanaan 
peringatan.

5. Menganalisa studi-studi terhadap pengalaman bencana di masa lalu, tanda-tanda dan pelajaran yang telah 
dipelajari. Mengidentifikasi kapasitas dan gap, dan bersama-sama dengan tim, mendiskusikan temuan dan 
mempersiapkan rekomendasi untuk semua tingkat pemerintahan.
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6. Membuat suatu rencana untuk mengembangkan atau memperkuat sistem peringatan dini multi-hazard, 
mengidentifikasi tindakan prioritas secara jelas, dan memberikan dasar rekomendasi untuk analisa 
keuntungan-kerugian.

7. Mengidentifikasi kesempatan untuk mengintegrasikan peringatan dini dalam perencanaan ekonomi nasional 
dan kebijakan pembangunan.

8. Mengembangkan rencana pembangunan kapasitas dan program pelatihan, dengan sumberdaya dan 
pratisipasi sektor swasta (bukan pemerintahan) yang memadai.

9. Mengamankan sumber daya finansial, mengeksplorasi sumber dana regional dan internasional, dan 
mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta dan media.

10. Mensosialisasikan hasil evaluasi dan rencana yang diajukan, dengan penekanan pada keuntungan ekonomi 
dan sosial dari peringatan dini dan mendukung penemuan tersebut dengan studi kasus.

Untuk daftar lengkap dari indikator-indikator masing-masing elemen dari keempat elemen sistem peringatan 
dini yang efektif, lihat Developing Early Warning Systems: A Checklist (referensi lengkap dalam bagian “Bacaan 
Tambahan”).

C. Tanggung jawab dan sumber daya

Siapa yang harus dilibatkan?

Ahli teknis utama dari:

•	 Badan-badan yang ditugaskan dalam pengumpulan data ilmiah dan pengetahuan.

•	 Jasa pemantauan dan peringatan (layanan meterologis, institut geologi, dan sebagainya).

•	 Komunikasi dan sosialisasi (organisasi-organisasi berbasis komunitas, perusahaan teknologi komunikasi, dan 
media).

•	 Kemampuan merespon (badan-badan bantuan bencana, pertahanan sipil, dan NGO).

Kondisi seperti apa yang membantu tugas tersebut?

•	 Dukungan eksekutif dan organisasi.

•	 Sumber daya manusia dan dana.

•	 “champion” peringatan dini yang meningkatkan kesadaran.

•	 Akses kepada orang yang ahli, termasuk orang-orang dengan latar belakang teknis untuk pemantauan dan 
peringatan, dan juga respons.

•	 Pemahaman dan akses menuju sumber daya regional dan sumber daya di seluruh dunia.

•	 Kerjasama dengan organisasi-organisasi nasional, regional, dan internasional yang terlibat dalam keempat 
elemen peringatan dini (misalnya World Meterorological organization (WMO); United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO); World Health Organization (WHO); Red Cross Society dan 
Red Crescent Society.
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D. Ilustrasi

Program peringatan dini angin puyuh, Bangladesh

Bangladesh adalah salah satu dari negara-negara di dunia yang paling rawan terhadap bencana. Karena 
menyadari bahwa bencana yang dapat diramalkan umumnya mengenai negara tersbut, Bangladesh Red 
Crescent Society dan Pemerintah Bangladesh meluncurkan Cyclone Preparedness Program (Program Kesiapan 
terhadap Angin Puyuh). Tujuan program tersebut adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan harta-benda 
dalam bencana angin puyuh dengan cara memperkuat kapasitas penanganan bencana dari orang-orang yang 
hidup di tepi pantai. Program tersebut mengembangkan suatu rencana darurat wilayah (district) pada setiap 
cabang dengan sasaran masyarakat yang terkena banjir, tornado, erosi sungai, kekeringan, dan angin puyuh. 
Program kegiatan masyarakat tersebut meliputi sosialisasi sinyal peringatan angin puyuh yang dikeluarkan oleh 
Bangladesh Meteorological Department (Departemen Meteorologi Bangladesh) pada masyarakat, dan juga 
membantu masyarakat untuk mendapatkan tempat perlindungan, menyelamatkan orang-orang yang kesulitan, 
dan menyediakan pertolongan pertama.

Cycone Preparedness Program (Program Kesiapan terhadap Angin Puyuh) tersebut menyebarkan pesan 
peringatan dini angin puyuh melalui jaringan radio yang luas (143 stasiun) pada wilayah-wilayah (district) yang 
ada di sepanjang garis pantai. Markas Dhaka program dan 143 stasion nirkabel tersebut adalah jaringan nirkabel 
terbesar di Asia. Selain itu, 33.000 sukarelawan mengirimkan pesan dengan menggunakan megafon (pengeras 
suara) dan sirine pada desa-desa yang terancam bahaya, dan membantu anggota masyarakat yang paling 
lemah untuk mencari tempat perlindungan di tempat perlindungan angin puyuh. Secara keseluruhan terdapat 
1.600 tempat perlindungan di sepanjang daerah pinggir pantai, 149 dari tempat perlindungan tersebut dibangun 
oleh Bangladesh Red Crescent Society. Tempat perlindungan tersebut dapat menampung 1.500 orang, dan 
dapat berfungsi sebagai sekolah dan pusat masyarakat pada waktu-waktu “normal”. Sukarelawan kesiapsiagaan 
terhadap angin puyuh juga terlibat dalam penyelamatan, kegiatan pertolongan pertama, dan distribusi barang-
barang bantuan.

Di luar musim angin puyuh sepanjang 4 bulan, sukarelawan tersebut melakukan kegiatan peningkatan kesadaran 
publik, menampilkan drama yang mendidik, dan latihan simulasi. Sukarelawan, juga semakin banyak berkontribusi 
dalam kegiatan mitigasi jangka panjang, seperti menanam pohon palem sebagai pemecah angin di sepanjang 
pantai. Program tersebut melingkupi sebelas wilayah (district) di daerah pantai dan dapat mengirimkan sinyal 
peringatan pada kurang-lebih delapan juta orang.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Bangladesh Red Crescent Society, Cyclone Preparedness Program at a Glance, 
February 2002; International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: World Disaster Report: Focus 
on Reducing Risk, March 2002; or Asian Disaster Reduction Center, Total Disaster Risk Management-Good 
Practices, January 2005.

Sistem peringatan angin puyuh tropis global

Angin puyuh tropis, juga dikenal sebagai angin topan, dipantau dan diramalkan setiap hari secara global melalui 
WMO Global Tropical Cyclone Warning System (Sistem Peringatan Angin Puyuh Tropis Global WMO). Sistem 
ini adalah jaringan global untuk pengamatan, pertukaran data, dan kemampuan analisa dan peramalan regional, 
yang dioperasikan oleh jawatan hidrologi dan meteorologi nasional. Hal ini melibatkan enam pusat meteorologi 
khusus regional yang memberikan ramalan secara terus-menerus, memberikan peringatan dan kabar mengenai 
tingkat keparahan, jalur yang akan dilalui, dan perkiraan tempat terjadinya angin puyuh tropis. Informasi ini 
dikirimkan pada jawatan meteorologi nasional dari negara yang terancam bahaya. Kemudian jawatan meteorologi 
tersebut mengeluarkan peringatan bagi negaranya secara terus-menerus selama sekurang-kurangnya 24 jam 
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hingga beberapa hari. Waktu tersebut cukup untuk melakukan evakuasi massa secara efektif dan oleh karena 
itu menghindarkan kematian secara luas. Lima komite regional angin puyuh tropis (terdiri atas para ahli di bidang 
pemodelan dan peramalan angin puyuh) menyediakan koordinasi regional, serta dukungan pelatihan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web WMO di: www.wmo.ch/web/www/TCP/TCP-home.html

Sistem peringatan dini untuk kebakaran hutan belantara

Kebakaran hutan belantara membakar beberapa ratus juta hektar vegetasi setiap tahunnya, dan dilaporkan 
bahwa peningkatan aktivitas kebakaran terjadi di berbagai tempat di dunia. Kebakaran memiliki dampak negatif 
yang serius bagi keamanan manusia, kesehatan, ekonomi regional, perubahan iklim global, dan ekosistem pada 
bioma-bioma yang cenderung tidak mengalami kebakaran. Pengeluaran biaya untuk menekan kebakaran di 
seluruh dunia meningkat secara cepat dalam usaha untuk membatasi dampak kebakaran hutan belantara.

Untuk membantu masalah dan biaya terkait kebakaran, badan-badan manajemen tanah dan hutan, dan 
juga pemilik lahan dan masyarakat, telah mendukung penetapan sejumlah sistem peringatan dini. Sistem ini 
mengidentifikasi perioda bahaya kebakaran ekstrim yang kritis sebelum terjadi kebakaran. Peringatan dini dari 
kondisi-kondisi tersebut memungkinkan manajer kebakaran untuk menerapkan tindakan rencana pencegahan 
kebakaran, pendeteksian, dan pra-supresi (penekanan) sebelum masalah kebakaran mulai terjadi. Pemberian 
peringkat bahaya kebakaran umumnya digunakan untuk memberikan peringatan dini mengenai kemungkinan 
terjadinya kebakaran hutan serius berdasarkan data cuaca harian. Informasi bahaya kebakaran umumnya 
diperkuat dengan data satelit dan data spektrum penutupan lahan dan kondisi bahan bakar. Secara normal, 
sistem ini memberikan peringatan dini dalam waktu 4 hingga 6 jam mengenai bahaya kebakaran tertinggi pada 
hari tertentu yang diberikan oleh data cuaca.

Tersedia sejumlah sistem pemberian peringkat bahaya kebakaran untuk negara-negara dan untuk beberapa 
daerah di seluruh dunia. Ramalan iklim dan cuaca kebakaran nasional, regional, dan global, dan juga material 
pendukung, dapat ditemukan di Web Portal for Early Warning of Wildland Fire yang disediakan oleh Global Fire 
Monitoring Center (GFMC).

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Portal Web GFMC untuk Peringatan Dini Kebakaran Wildland di: www.fire.
unifreiburg.de/fwf/fwf/htm.
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freedom: towards development, security and human rights for all" in 2005 (www.un.org/largerfreedom/). 

Survei ini memerikasa kapasitas teknis dan institusional pada semua tingkat terkait dalam keempat 
komponen sistem peringatan dini yang efektif.
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Conference on Early Warning Conference held 27-29 March 2006, Bonn, Germany. 
www.ewc3.org/upload/downloads/Early_warning_complete2.pdf
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Entwicklung & Ländlicher Raum, 2/2006, pp. 23-25. 

Zschau, J. and Küppers, A.N. 2003. Early Warning Systems for Natural Disaster Reduction. New York: Springer 
Verlag Berlin Heidelberg.

Situs web

The International Center on Research El Niño (CIFEN) - www.ciifen-int.org/

CIFEN mempromosikan, melengkapi, dan memulai proyek penelitian ilmiah dan terapan yang diperlukan 
untuk meningkatkan pemahaman dan peringatan dini dari peristiwa El Niño.

IGAD Climate Prediction and Applications Centre (ICPAC) - www.icpac.net/

Organisasi berbasis Nairobi untuk negara-negara di ujung Afrika dari Intergovernmental Authority on 
Development (Kewenangan Antar-Pemerintahan dalam Pembangunan).

Global Fire Monitoring Center (GFMC) Web Portal for Early Warning of Wildland Fire - www.fire.uni-freiburg.de/
fwf/fwf.htm

Ramalan cuaca dan iklim kebakaran global, regional, dan nasional, dan juga materi dasar.

Global Information and Early Warning Service (GIEWS) of the Food and Agriculture Organization (FAO) - www.
fao.org/giews/english/index.htm

GIEWS meninjau situasi permintaan/penyediaan pangan dunia dan masalah-masalah yang dilaporkan 
mengenai situasi pangan dunia secara terus-menerus. 
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Global Earth Observing System of Systems (GEOSS) - www.earthobservations.org/index.html

GEOSS merujuk pada pengumpulan, pemrosesan, pemodelan, dan sosialisasi data mengenai sistem 
Bumi.

HEWSweb - www.hewsweb.org/home_page/default.asp

Layanan HEWSweb telah mendedikasikan halaman-halaman untuk setiap jenis bahaya, termasuk 
kekeringan, banjir, badai, belalang, gunung berapi, gempa bumi, cuaca, El Niño dan bahaya-bahaya lain 
serta perkembangan situasi sosio-politik.

International Research Institute for Climate and Society (IRI) - www.iri.columbia.edu/

IRI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami, mengantisipasi, dan 
menangani dampak fluktuasi iklim musiman untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan lingkungan, 
terutama di negara-negara berkembang, melalui penelitian strategis dan terapan, pendidikan dan 
peningkatan kemampuan, dan ketentuan ramalan cuaca dan……. (terpotong dari aslinya)
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A. Memahami Tugas

Apakah tujuan dari tugas ini?

Tugas ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme komunikasi dan sosialisasi informasi risiko bencana dan 
peringatan dini secara efektif pada seluruh sektor dari populasi.

Mengapa hal ini penting?

Komunikasi informasi risiko bencana, dan juga peringatan dini, 
yang efektif memungkinkan masyarakat melakukan tindakan untuk 
mengurangi risiko mereka dan melindungi nyawa dan mata pencarian 
mereka. Strategi komunikasi dan sosialisasi pengurangan risiko 
yang efektif menjamin bahwa informasi tersebut dapat dipahami dan 
menjangkau semua orang yang memerlukannya secara tepat waktu 
untuk mengambil keputusan yang tepat. Proses pengkomunikasian  
risiko dan mempersiapkan masyarakat untuk memberikan respon 
terhadap peringatan – misalnya melalui latihan keadaan darurat – 
merupakan kesempatan untuk meningkatkan kesiapan dan membangun 
kepemilikan pengurangan risiko, sehingga memberdayakan masyarakat 
dan pria serta wanita dari segala usia. Umumnya dalam sistem 
peringatan dini, komunikasi, sosialisasi, dan kesiapan untuk merespon 
peringatanlah yang merupakan rantai terlemah.

Bagaimana keterkaitan hal ini dengan tugas prioritas lain?

Tugas untuk mengkomunikasikan informasi risiko bergantung 
pada penilaian dan analisa risiko di seluruh negara yang dilakukan 
secara efektif (Tugas 2.1 dan 2.2). Hal ini berkaitan erat dengan 
kegiatan  seperti melakukan penilaian kapasitas dan memperkuat 
sistem peringatan dini (Tugas 2.3), mengembangkan program untuk 
meningkatkan kesadaran (tugas 3.1), dan meningkatkan sosialisasi 
informasi (Tugas 3.4). Secara umum, hal ini berkaitan dengan kesiapan 
respon bencana yang efektif (bab 5).

B. Bagaimana Melakukannya

Langkah-langkah yang dianjurkan
1. Untuk mengembangkan proses sosialisasi peringatan dan komunikasi yang efektif, awali dengan melakukan 

evaluasi terhadap kapasitas yang ada:
•	 Identifikasi berbagai organisasi dan badan-badan dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam 

komunikasi dan sosialisasi peringatan, dan ajak mereka untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.
•	 Buatlah sebuat tabel, atau ‘matriks’, untuk memetakan pemangku kepentingan, peran dan tanggung 

2.4 Mengembangkan mekanisme komunikasi dan sosialisasi informasi 
risiko bencana dan peringatan dini

Pengkomunikasian peringatan 
dini yang efektif

Agar komunikasi peringatan dini 
dilakukan secara efektif, peringatan 
haruslah singkat, sederhana, 
dan tepat, memberikan informasi 
tepat waktu mengenai situasi 
bahaya; menyatakan tindakan 
apa yang harus dilakukan untuk 
mengurangi risiko kematian, cedera, 
dan kerusakan harta-benda; 
menjelaskan konsekuensi dari 
tidak menghiraukan peringatan; 
menyebutkan pihak berwenang 
yang dapat dipercaya; memberikan 
umpan balik bagi pengambil 
keputusan operasional mengenai 
tingkat kepatuhan publik; memiliki 
konteks personal; mengandung kata 
kerja aktif, dan mengulang informasi 
penting secara teratur. Lihat definisi 
sistem peringatan dini dalam Tugas 
2.3. (Sumber: Diadaptasi dari NDO 
1992, Bagian 8.08)
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jawab mereka dan area interaksi mereka.
•	 Identifikasi gap dalam jasa komunikasi dan dalam koordinasi jasa komunikasi dan sosialisasi.
•	 Kembangkan rencana untuk meningkatkan komunikasi di antara pemangku kepentingan, dan keputusan 

yang berkaitan dengan sistem peringatan dini dan tanda bahaya, di antara berbagai badan pemerintah 
dan non-pemerintah.

•	 Bersama-sama dengan badan-badan dan organisasi-organisasi, kembangkan suatu strategi dan rencana 
tindakan terkait untuk komunikasi dan sosialisasi risiko yang dikoordinasikan dengan baik dengan 
rencana tanggapan, serta mencerminkan nilai-nilai dan minat masyarakat dan juga melibatkan wanita 
sepenuhnya.

2. Untuk mendukung proses sosialisasi peringatan dan komunikasi:
•	 Perkuat rantai sosialisasi peringatan melalui kebijakan atau undang-undang pemerintah, berdayakan 

pihak berwenang yang dikenal untuk mensosialisasikan pesan peringatan.
•	 Tentukan peran dan tanggung jawab pusat peringatan dini regional atau di luar daerah, termasuk 

sosialisasi peringatan pada negara-negara tetangga.
•	 Identifikasi dan tunjuk kelompok relawan untuk menerima dan mensosialisasikan peringatan bahaya 

secara luas pada masyarakat yang terkena bahaya, terutama pada area perkotaan, sambil memastikan 
bahwa wanita terlibat.

•	 Promosikan “kelompok kerja” pemangku kepentingan yang dapat bertindak sebagai koalisi bagi 
komunikasi risiko dan dapat berpartisipasi dalam kewaspadaan terhadap risiko dan memperluas program 
pengurangan risiko bencana.

•	 Kembangkan sistem evaluasi untuk meningkatkan koordinasi tindakan penanganan risiko bencana dan 
untuk mempromosikan kepemilikan.

3. Untuk menginstal sistem komunikasi peringatan dini yang efektif:
•	 Sesuaikan sistem tersebut dengan kebutuhan setiap masyarakat (misalnya selain radio atau televisi, 

gunakan sirine, bendera peringatan, atau penyampai pesan yang secara jender seimbang untuk 
masyarakat terpencil).

•	 Pastikan bahwa teknologi komunikasi mencapai seluruh populasi, termasuk populasi musiman dan lokasi 
terpencil.

•	 Gunakan berbagai teknologi komunikasi untuk mensosialisasikan peringatan (misalnya media massa dan 
juga komunikasi informal).

4. Untuk memastikan bahwa pesan peringatan dipahami:
•	 Sesuaikan sinyal dan pesan peringatan dengan kebutuhan spesifik dari masyarakat yang menghadapi 

risiko (misalnya dengan memperhatikan keragaman latar belakang budaya, sosial, jender, bahasa, dan 
pendidikan).

•	 Sosialisasikan sinyal dan pesan peringatan yang spesifik secara geografis, untuk menjamin agar 
peringatan tersebut ditujukan untuk orang-orang yang menghadapi risiko.

•	 Sosialisasikan sinyal peringatan secara konsisten dan dapat dikenali sepanjang waktu serta lakukan 
tindakan lanjutan jika diperlukan.

•	 Informasikan masyarakat jika ancaman tersebut telah berakhir.
•	 Lakukan studi mengenai bagaimana masyarakat mendapatkan dan menerjemahkan pesan peringatan 

dini. Gabungkan temuan tersebut ke dalam format pesan dan proses diseminasi.

Mengembangkan mekanisme komunikasi dan sosialisasi informasi risiko bencana dan peringatan dini 2.4
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Untuk daftar lengkap dari indikator-indikator masing-masing elemen dari keempat elemen sistem peringatan 
dini yang efektif, lihat Developing Early Warning Systems: A Checklist (referensi lengkap dalam bagian “Bacaan 
Tambahan”).

C. Tanggung jawab dan sumber daya

Siapa yang harus dilibatkan?

•	 Badan-badan dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam komunikasi dan sosialisasi pengurangan risiko 
bencana, seperti badan-badan peringatan, organisasi berbasis komunikasi, perusahaan teknologi komunikasi, 
dan media.

•	 Badan-badan dan organisasi-organisasi dengan kemampuan respon, termasuk bantuan bencana, ketahanan 
sipil, dan NGO.

•	 Ahli teknik kunci di badan-badan seperti jawatan cuaca dan institut ilmu bumi dan geologi juga harus 
dilibatkan, untuk memastikan kebenaran bahan-bahan yang bersifat teknis, dan bahwa bahan-bahan tersebut 
mengandung informasi yang relevan bagi pendengar/pemirsa target.

•	 Organisasi-organisasi berbasis masyarakat umumnya berkedudukan baik dalam masyarakat untuk 
membantu mengkomunikasikan pesan pengurangan bencana dan mensosialisasikan peringatan. Jika mereka 
dilibatkan sejak awal dalam perancangan strategi komunikasi risiko, informasi yang dihasilkan umumnya lebih 
efektif: pesan tersebut dapat disesuaikan secara lebih baik bagi pendengar/penonton target dan juga dengan 
ketertarikan spesifik mereka. 

•	 Pemerintah lokal, karena mereka akan bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan peringatan pada 
masyarakat dan menerapkan kegiatan respon terhadap bencana (seperti evakuasi).

Kondisi seperti apa yang membantu tugas tersebut?

•	 Dukungan eksekutif dan organisasi.

•	 Sumber daya manusia dan dana untuk melakukan penilaian kebutuhan dan menerapkan tindakan untuk 
memperkuat proses.

•	 Pemahaman protokol dan koordinasi komunikasi oleh badan-badan pemerintah dan non-pemerintah yang 
terlibat dalam manajeman data ilmiah, studi risiko, sinyal dan peringatan dini.

•	 Koordinasi yang baik antara fungsi ilmiah dan fungsi manajemen keadaan darurat pemerintah pada tingkat 
nasional, provinsi, dan lokal.

•	 Kemampuan untuk melibatkan komunitas dan masyarakat sipil, dan untuk membangun kapasitas 
terlokalisasi.

D. Ilustrasi

Kampanye komunikasi pengurangan risiko bencana, Papua New Guinea

Papua New Guinea sangat rentan terhadap tsunami, bukan hanya karena kondisi topografinya, tetapi juga karena 
frekuensi gempa bumi dan aktivitas gunung berapi di lautan yang mengelilinginya. Pada tahun 1998, terjadi 
gempa bumi dengan besar 7,0 skala Richter, dengan episenter yang hanya berjarak 30 kilometer dari pantai 
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barat laut Papua New Guinea. Tsunami yang disebabkan oleh gempa tersebut mengenai desa-desa tepi pantai di 
wilayah Aitape, menyebabkan kematian 2.200 jiwa. Walaupun tsunami bukanlah hal baru di Papua New Guinea, 
tingginya angka kematian tersebut memperlihatkan bahwa pelajaran yang didapat dari pengalaman terdahulu 
tidak tersampaikan pada generasi baru. Pada tahun 1998, masyarakat Papua New Guinea kurang mengetahui 
akan ancaman bahaya tsunami, dan pada saat penduduk merasakan gempa bumi, mereka tidak mencari 
perlindungan di dataran yang lebih tinggi dari tsunami tersebut secepatnya. Hal ini menyebabkan tingginya jumlah 
korban.

Atas permintaan pihak berwenang Papua New Guinea, ADRC di Kobe, Jepang setuju untuk membagika 
pengalaman tsunami yang dimiliki Jepang untuk masyarakat Papua New Guinea. Proyek ADRC tersebut 
memperlihatkan hasil yang memuaskan. ADRC membuat poster dan pamflet dalam bahasa Inggris dan bahasa 
lokal dan banyak menggunakan gambar dan ilustrasi. Poster dan pamflet tersebut disebarkan oleh Red Cross 
Papua New Guinea. Sebagai hasilnya, banyak penduduk Papua New Guinea yang belajar untuk mewaspadai 
tsunami yang terjadi setelah gempa bumi dan mencari perlindungan di dataran yang lebih tinggi dari tsunami. 
Pada tahun 2000, gempa bumi berukuran delapan skala Richter terjadi di pantai Papua New Guinea. Walaupun 
gempa tersebut menyebabkan tsunami yang menghancurkan ribuan rumah, tidak terjadi kematian. ADRC terus 
melanjutkan kerja di bidang ini, karena komitmennya untuk memberikan bantuan bagi negara-negara tetangga 
dengan masalah serupa.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: UN/ISDR, Living with Risk; ADRC 2001.

Sistem komunikasi bencana, India

Dampak bencana yang parah dapat dikurangi jika ada sistem komunikasi bencana yang tidak akan gagal. 
Tidak adanya komunikasi dan sistem peringatan dini yang efisien tercermin dari tingginya jumlah korban akibat 
bencana, kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Salah satu bencana seperti itu, tsunami Laut India pada 
tahun 2004, mendesak India untuk membuat sistem komunikasi bencana yang anti gagal dengan redundansi lipat 
tiga, yang menghubungkan pusat-pusat operasi keadaan darurat pada tingkat nasional, negara bagian (state), 
dan district. Selain itu, dikembangkan pula pusat operasi keadaan darurat yang dapat berpindah, yang dapat 
diterjunkan pada lokasi terkena bencana di lokasi terpencil dan dihubungkan dengan jaringan nasional oleh satelit. 
Sistem komunikasi tersebut meliputi sistem sinyal bencana instan, yang mentransmisikan informasi pada manajer 
bencana yang ada di seluruh negara tersebut. Tahap awal proyek tersebut, yang menghubungkan ibukota negara 
bagian (state) dengan ibukota nasional, telah dikembangkan. Tahap kedua yang akan menghubungkan markas 
district masih dikembangkan.

Untuk	informasi	lebih	lanjut,	kunjungi:	www.ndmindia.nic.in/Workshop_ppt/	Communication_Plan_files/frame.htm

Penggunaan radio untuk bantuan kekeringan, Afrika Barat

Radio dapat menjadi alat yang murah dan efektif dalam melawan proses pembentukan gurun dan kekeringan. 
Pada pertengahan tahun 1990, suatu tim dari Cranfield Disaster preparedness Centre di United Kingdom 
Britania Raya dan Irlandia Utara bekerja dengan tiga stasiun radio dan penyiaran lokal di Mali, Burkina Faso, dan 
Eritrea dalam suatu pilot proyek untuk mencari cara bagaimana medium tersebut dapat digunakan dalam cara 
yang paling efektif. Selama 18 bulan, mitra proyek tersebut meneliti, mencatat, dan menyiarkan tiga kampanye 
radio mengenai penghutanan kembali. Program tersebut mengkombinasikan pendidikan dengan hiburan, 
mempromosikan saran-saran yang sederhana dan dapat dilakukan dalam format yang sesuai dan bahasa lokal. 
Dilakukan penilaian kebutuhan untuk mengidentifikasi tema yang paling relevan terhadap pendengar, dan juga 
terhadap persepsi mereka mengenai masalah tersebut. Dilakukan perancangan jadwal siaran untuk mendapatkan 
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dampak maksimum. Selama proses pembuatan program tersebut dilakukan pelatihan untuk penyiar lokal. 
Dampak kampanye tersebut dievaluasi melalui serangkaian survei skala kecil pada tingkat desa.

Hasil yang didapat bervariasi di setiap negara. Walaupun begitu, survei tersebut memperlihatkan bahwa program 
radio yang dibuat dengan baik dan ditargetkan secara seksama dapat menghasilkan perubahan sikap dan tingkah 
laku. Sebagai contoh, di Mali, setelah program memberikan saran untuk menandai dan melakukan konservasi 
terhadap pohon-pohon yang tumbuh secara alami, jumlah petani dalam kelompok sampel yang menandai pohon 
mereka meningkat dari 6 persen menjadi 43 persen. Pengetahuan mengenai jarak penanaman pohon antara 
pohon yang satu dengan pohon lain yang benar meningkat dari 25 persen sebelum penyiaran tersebut menjadi 
80 persen setelah dilakukan penyiaran tersebut. Temuan ini ditegaskan dengan pengamatan yang dilakukan oleh 
rimbawan/jagawana lokal dan pekerja penyuluhan. Mereka memperhatikan adanya peningkatan jumlah petani 
yang melakukan tindakan konservasi. Perbandingan antara desa-desa di dalam dan di luar jangkauan sinyal radio 
menegaskan bahwa perubahan ini terutama disebabkan oleh penyiaran tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: M. Myers, G. M. Adam and L. Lalanne, The Effective Use of Radio for 
Mitigation of Drought in the Sahel: Final Project Report and Recommendations Plus Guidelines for Broadcasters 
(Shrivenham:	Cranfield	University	Disaster	Preparedness	Centre,	1995).

E. Bacaan Tambahan

Perez, F.Y.L. 2005. "Survival Tactics of Indigenous People".

http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/LEEPERFY/

UN/ISDR. 2007. Lessons for a Safer Future: Drawing on the experience of the Indian Ocean tsunami disaster. 
Geneva: United Nations. www.unisdr.org/lesson-for-a-safer-future

UN/ISDR. 2006. Developing Early Warning Systems: A Checklist. Developed as an outcome of the Third 
International Conference on Early Warning, 27-29 March 2006, Bonn, Germany. www.unisdr.org/ppew/
inforesources/ewc3/checklist/English.pdf

Daftar tersebut dibuat untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan sistem 
peringatan dini yang berpusat pada manusia. Daftar tersebut diterjemahkan ke dalam 19 bahasa negara 
Laut India. Lihatlah daftar sosialisasi dan komunikasi.
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Bab 3 
Membangun sebuah budaya keselamatan dan 
ketangguhan  

Rangka Kerja Hyogo untuk Prioritas Tindakan 3:
Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya 
keselamatan dan ketangguhan di semua tingkatan.

Proses penerapan Prioritas 3 memerlukan pembangungan sistem berbagi informasi dan layanan-layanan yang 
memungkinkan adanya akses ke informasi dan penggunaan informasi. Hal ini melibatkan penguatan jejaring dan 
mendorong dialog dan kerja sama antara komunitas ilmuwan dan para praktisioner, dan penggunaan terminologi 
pengurangan risiko bencana yang standar. 

Hal ini juga menuntut keterlibatan pengurangan risiko bencana di dalam kurikulum sekolah dan pengembangan 
program-program pengajaran dan pelatihan dalam hal pengurangan risiko bencana pada tingkat komunitas, bagi 
para pihak yang berwenang di tingkat lokal dan sektor-sektor target. Terakhir, hal ini menuntut penguatan kapasitas 
riset dan keterlibatan media dalam meningkatkan kesadaran. 

 Negara dapat melaksanakan sejumlah tugas untuk menerapkan Prioritas 3. Bab ini merekomendasikan hal-hal 
berikut ini:

3.1 Mengembangkan sebuah program untuk meningkatkan kesadaran pengurangan risiko bencana

3.2 Memasukkan pengurangan risiko bencana di dalam sistem pendidikan dan komunitas peneliti 

3.3 Mengembangkan pelatihan pengurangan risiko bencana untuk sektor-sektor utama

3.4 Meningkatkan kompilasi, diseminasi dan penggunaan informasi pengurangan risiko bencana

Indikator berikut ini dianggap sebagai alat yang mungkin dapat digunakan untuk menilai kemajuan dalam penerapan 
Prioritas  ini.

•  Adanya sebuah strategi kesadaran masyarakat tingkat nasional untuk pengurangan risiko bencana yang dapat 
menjangkau semua komunitas dan orang dari semua tingkatan.

•  Kurikulum sekolah di semua tingkat memasukkan unsur pengurangan risiko bencana dan para instrukturnya 
dilatih dalam bidang pengurangan risiko bencana mulai tingkat nasional hingga tingkat lokal.

2.4
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3.1 Mengembangkan program untuk meningkatkan pengetahuan mengenai 
pengurangan risiko bencana

Terminologi
Kesadaran Masyarakat: Proses-
proses penginformasian masyarakat 
umum, peningkatan tingkat 
kesadaran mengenai risiko dan 
bagaimana masyarakat dapat 
bertindak mengurangi eksposur 
mereka terhadap bahaya. Hal ini 
penting khususnya bagi para pejabat 
publik untuk memenuhi tanggung 
jawab mereka menyelamatkan 
nyawa dan properti pada saat terjadi 
bencana.
Kegiatan penyadaran publik 
menumbuhkan perubahan-
perubahan perilaku yang mengarah 
ke budaya pengurangan risiko. Ini 
melibatkan informasi masyarakat, 
sosialisasi, pendidikan, siaran-siaran 
radio atau televisi dan penggunaan 
media cetak, juga pendirian pusat-
pusat informasi dan jaringan dan 
aksi-aksi komunitas dan partisipasi. 
(Sumber: Terminologi PBB/ISDR)

Ketangguhan (resilience): 
Kapasitas sistem, komunitas atau 
masyarakat yang potensial terpapar 
bahaya untuk beradaptasi dengan 
cara menolak atau berubah untuk 
mencapai dan memelihara tingkatan 
fungsi dan struktur yang dapat 
diterima. Hal ini ditentukan oleh 
sejauh mana sistem sosialnya dapat 
mengatur dirinya secara mandiri 
untuk meningkatkan kapasitasnya 
untuk belajar dari bencana-
bencana yang terjadi sebelumnya 
demi perlindungan masa depan 
yang lebih baik dan memperbaiki 
langkah-langkah pengurangan risiko. 
(Sumber: Terminolgi PBB/ISDR)  

A.  Memahami terminologi tugas  

Apakah tujuan tugas ini?

Tugas ini bertujuan untuk merencanakan dan menerapkan kampanye 
untuk membangun kesadaran risiko bencana dan langkah-
langkah untuk mengurangi risiko-risiko ini. Tujuan akhirnya adalah 
untuk pengurangan risiko bencana menjadi nilai yang diterima 
di antara para pembuat opini dan masyarakat umum, dan untuk 
memberdayakan semua tingkat masyarakat untuk mengurangi risiko-
risiko mereka. 

Mengapa hal ini penting 

Kesadaran memungkinkan orang untuk melindungi diri mereka sendiri 
dalam kehidupan mereka sehari-hari dan melalui tanggung jawab 
professional mereka. Memahami risiko bencana juga meningkatkan 
keefektifan peringatan dini dan implementas kebijakan 

Bagaimana hal ini berhubungan dengan tugas-tugas Prioritas 

Tugas ini berkaitan erat dengan pengetahuan risiko komunikasi 
(Tugas 2.4) dan tugas-tugas yang lebih luas dalam hal meningkatkan 
diseminasi informasi risiko (Tugas 3.4). Ini juga menjadikan orang 
lebih siap merespon bencana-bencana (Bab 5)

 

 Kampanye-kampanye kesadaran sebagai alat untuk 
memengaruhi dan mengubah perilaku

Peningkatan kesadaran merupakan proses interaktif di mana 
berbagai pihak terlibat, masing-masing dengan peran, tanggung 
jawab dan caranya sendiri agar suara mereka didengar dan untuk 
menciptakan pengaruh sosial. Dalam kampanye kesadaran, 
pembuat kebijakan dan kelompok-kelompok lain yang tertarik 
bertujuan untuk mengubah perilaku dengan cara mengalihkan 
norma sosial dan perilaku. Umumnya, kampanye berfokus pada 
penyediaan informasi dan pengetahuan untuk mempengaruhi 
perilaku individu. Mengetahui hasil perilaku mereka dan menyadari 
pentingnya perubahan dapat mempengaruhi orang-orang untuk 
mengalihkan tindak-tanduk mereka. Prakarsa-prakarsa lainnya 
mungkin mempengaruhi norma sosial. 

Merancang kampanye dengan cara pertisipatif dapat membantu 
penyelenggara untuk selalu dekat dengan ide-ide, hambatan-
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3.1 Mengembangkan program untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengurangan risiko bencana

hambatan dan kesempatan-kesempatan kelompok targetnya. Pertukaran pengetahuan dengan kelompok-
kelompok perempuan dan komunitas lebih berguna daripada komunikasi top-down pengetahuan ‘ahli’. 
Kampanye sebaiknya berfokus pada peningkatan pemahaman masalah-masalah yang dirasa ada dan 
solusinya. Perubahan-perubahan perilaku yang dicari sebaiknya tidak hanya merefleksikan pemahaman 
yang luas mengenai isu-isu yang penting bagi kehidupan orang-orang itu sendiri, tapi juga harus sesuai 
kenyataan dan mudah dilakukan. (Sumber: Schaap dan van Steenbergen 2004)

 

B. Bagaimana caranya?

Langkah-langkah yang direkomendasikan 

Kampanye-kampanye kesadaran harus mencakup berbagai macam aktivitas yang luas dan beragam yang 
memfokuskan pada kelompok-kelompok yang beragam yang diterapkan oleh aktor-aktor yang berbeda.

1. Untuk mengembangkan strategi kampanye kesadaran yang baik, sebuah negara perlu:

•  Mengamankan sumber-sumber yang berkelanjutan untuk mewujudkan kampanye-kampanye kesadaran

•  Menentukan cara komunikasi yang akan menarik berbagai pemangku kepentingan, untuk memastikan 
kampanye-kampanye itu menjangkau perempuan dan kelompok-kelompok berisiko tinggi lainnya.

•  Merangkul dan memberikan informasi pada semua generasi untuk membangun pemahaman yang 
berkelanjutan di semua generasi.

•  Menciptakan kerja sama untuk menarik keterlibatan profesional media dan kepentingan lembaga-
lembaga komersil dan pemasaran lainnya.

•  Merangkul pegawai pemerintahan lokal, agama, dan pemimpin komunitas yang berkaitan dan komunitas-
komunitas perempuan dan kelompok minat khusus lainnya untuk menyebarkan informasi dan mendorong 
partisipasi. 

2. Langkah-langkah yang dapat mendukung implementasi kampanye kesadaran termasuk:

•	 Memilih dan melakukan aktvitas-aktivitas yang menarik bagi kelompok-kelompok target – seperti 
kampanye-kampanye edukasi di sekolah-sekolah dan pusat-pusat komunitas, pameran-pameran 
komunitas, perhelatan-perhelatan atau festival-festival peringatan tahunan, dan pelatihan dan simulasi 
keselamatan di lingkungan rumah.

•	 Mempromosikan aktivitas-aktivitas yang memungkinkan anak usia sekolah mempengaruhi orang tua.

•	 Mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan komersial untuk meningkatkan kesadaran di 
antara pegawai-pegawai mereka dan menciptakan insentif untuk keterlibatan pegawai-pegawai 
dalam kampanye-kampanye kesadaran melalui aktivitas-aktivitas semacam itu sebagai sponsor dan 
kesempatan beriklan.  

•	 Mengadakan lokakarya, forum dan kegiatan-kegiatan edukasi komunitas di fasilitas-fasilitas lokal, sosial, 
dan kultural.

3. Prinsip-prinsip dasar program-program penyadaran 

•	 Merancang dan menerapkan program-program dengan pemahaman yang jelas mengenai pandangan-
pandangan dan persyaratan lokal Materi-materi deskriptif harus mencerminkan kondisi lokal.

•	 Menargetkan semua bagian masyarakat termasuk pembuat keputusan, pendidik, tenaga profesional, 
anggota masyarakat dan individu yang tinggal di komunitas-komunitas yang terancam.
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•	 Tipe-tipe pesan, lokasi, dan sistem penyampaian yang berbeda diperlukan untuk menjangkau kelompok 
target yang berbeda

•	 Usaha-usaha yang berkesinambungan penting untuk kesuksesan, meskipun kegiatan-kegiatan tersendiri 
seperti peringatan peristiwa pengurangan risiko dan kampanye-kampanye mengenai masalah-masalah 
khusus dapat juga bermanfaat jika merupakan bagian dari program yang lebih besar dan konsisten.

C. Tanggung jawab dan sumber daya

Siapa yang harus terlibat?

•	 Pegawai-pegawai pemerintah tingkat nasional dan lokal.

•	 Media and komunikator masyarakat.

•	 Pendidik dan aktor-aktor institusi.

•	 Pemimpin-pemimpin komunitas, kelompok perempuan dan kelompok lokal yang terlibat dalam aksi 
masyarakat.

•	 LSM - lokal, nasional, regional and internasional.

Kondisi apa yang mewadahi tugas tersebut?

•	 Pengetahuan yang akurat dan baru baik mengenai risiko bencana dan komunitas yang berkaitan.

•	 Partisipasi pegawai-pegawai pemerintah dan pemimpin-pemimpin komunitas.

•	 Pemahaman, penerimaan, dan dukungan dari anggota-anggota komunitas lokal. 

•	 Sumber daya materi and keuangan untuk meneruskan program.

D. Ilustrasi

Kampanye penyadaran, Republik Islam Iran

Pada Desember 2003 gempa bumi melanda Iran bagian tenggara, membunuh lebih dari 43.000 orang, 
menyebabkan 60.000 orang kehilangan rumah dan merusak sebagian besar kota Bam. Tidak lama setelahnya, 
pemerintah merevisi strategi nasionalnya dalam bidang pengurangan risiko gempa bumi, berfokus pada 
mendorong budaya pencegahan melalui kampanye penyadaran. Kampanye tersebut mempromosikan 
kesiapsiagaan dan keselamatan dalam format yang popular dan mudah dipahami menggunakan semua media 
termasuk poster, billboard dan materi lain yang didedikasikan untuk pendidikan anak-anak. Materi pendidikan ini 
termasuk informasi berwarna yang sesuai dengan usia anak mengenai gempa bumi dan keselamatan di dalam 
booklet, poster, dan pameran-pameran tulisan dan lukisan. Kampanye ini juga membuat latihan tahunan untuk 
sekolah dan mengorganisasi rally masyarakat. Upaya-upaya khusus dilakukan untuk melibatkan para perempuan 
dalam proses tersebut. 

Penyelenggara kampanye mengidentifikasikan indikator-indikator untuk mengukur kemajuan mereka dalam 
meningkatkan pemahaman masyarakat. Panel-panel anggota-anggota masyarakat dari berbagai usia dan 
jender merespon pertanyaan yang bisa menggambarkan pengetahuan dan rencana mereka untuk tindakan 
penyelamatan gempa bumi. Kemajuan diukur dengan cara melihat balasan-balasan mereka. Hasil menunjukkan 
peningkatan kesadaran, perhatian dan kesiapsiagaan pada masyarakat lokal.  

Mengembangkan program untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengurangan risiko bencana 3.1
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Untuk informasi lebih lanjut kunjungi the Natural Disaster Task Force of Iran: 

http://havades.moi.ir dan untuk informasi mengenai latihan siaga gempa bumi, lihat situs the International Institute 
of Earthquake Engineering and Seismology:
www.iiees.ac.ir/English/index_e.asp

Manajemen risiko tingkat lokal di zona gempa bumi, Kazakhstan

Karena lansekapnya, kondisi iklim dan infrastruktur industrinya, Kazakhstan memiliki risiko terjadinya bencana-
bencana alam dan bencana yang diakibatkan oleh tindakan manusia yang cukup sering terjadi. Sekira 30 
persen (650,000 km2) dari territorial Kazakhstan merupakan tempat tinggal bagi lebih dari enam juta manusia, 
dan konsentrasi tinggi fasilitas-fasilitas industry (40 persen) berada pada zona seismik tinggi. Sekira 200,000 
penduduk di Almaty, kota terbesar di Kazakhstan, tinggal di bangunan-bangunan yang rentan bahaya seismik. 
Diprediksikan lebih dari sepertiga bangunan-bangunan di Almaty akan hancur pada kejadian gempa yang dasyat. 
Ini tidak termasuk sarana dan prasarana seperti sekolah, rumah sakit, pembangkit listrik dan fasilitas penting 
lainnya yang juga berisiko.

 Mengingat kecilnya kemungkinan melakukan retrofitting	struktur-struktur yang sudah ada untuk bertahan 
terhadap kerentanan seismik, dibutuhkan suatu program keselamatan seismik menyeluruh yangharus melibatkan 
peningkatan baik kesadaran maupun kapasitas organisasi lokal untuk merespon keadaan darurat. Dalam respon 
terhadap prakarsa yang dipayungi oleh BCPR UNDP, Disaster Reduction Unit, Pemerintah Kazakhstan dan 
UNDP merancang proyek gabungan di negara tersebut untuk mendukung manajemen risiko lokal dalam zona-
zona gempa bumi melalui peningkatan kesadaran. Proyek ini menggunakan pelatihan, brosur, film dan modul-
modul pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang terkena bencana, pembuat keputusan dan 
masyarakat lebih luas mengenai bencana dan strategi respon bencana. Pengalaman pertama pada sekolah 
percontohan menunjukkan hasil yang bagus, dengan siswa-siswa dan guru-guru yang tertarik untuk terlibat dalam  
program masalah-masalah keselamatan. 

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi situs ISDR: www.unisdr.org/wdrc-2006-2007

Sekolah-sekolah 

Schools cooking up a storm in Jamaica

Jamaica menjalankan program-program penyadaran bahaya berbagai segi di sekolah-sekolah. Unsur-unsur 
termasuk latihan siaga kebakaran dan gempa bumi, kompetisi poster dan kompetisi budaya – kontes-kontes ini 
melibatkan lagu, tarian dan pertunjukan lawak, dan juga pameran dan acara bincang-bincang. Bekerja sama 
dengan Kementerian Pendidikan, Jamaica's	Office	of	Disaster	Preparedness	and	Emergency	Management 
mempromosikan Disaster Awareness Day dan Disaster Preparedness Day di sekolah-sekolah. Acara ini 
diselenggarakan pada bulan Januari dan Juni, dimana bulan Juni juga menandakan awal dari musim badai. 
Departemen tersebut juga menjalankan sebuah situs yang informatif untuk anak-anak dan memproduksi buku-
buku anak-anak, video-video, dan poster-poster.

Terlebih lagi, persiapan menghadapi bencana dimuat dalam kurikulum mata pelajaran pada tingkat sekolah dasar, 
menengah dan pendidikan tinggi termasuk mata pelajaran seperti komunikasi masa dan manajemen sumber 
daya. Departemen ini mendukung Kementerian Pendidikan untuk mempertimbangkan pengurangan bahaya dan 
kerentanan dalam kaitannya dengan lokasi dan rancang bangun sekolah-sekolah.

 Untuk informasi lebih lanjut lihat: "Let Our Children Teach Us! A Review of the Role of Education and Knowledge 
in Disaster Risk Reduction". www.unisdr.org/let-our-children-teach-us 

3.1 Mengembangkan program untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengurangan risiko bencana
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UN/ISDR. 2006. Let Our Children Teach Us! A Review of the Role of Education and Knowledge in Disaster Risk 
Reduction. UN/ISDR system Thematic Cluster/Platform on Knowledge and Education study prepared by Ben 
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www.unisdr.org/let-our-children-teach-us

Wisner, B. et al. 2005. At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters.2nd edition. London: 
Routledge.

Situs-situs:

Awareness and Preparedness for Emergencies at the Local Level (APELL) -
www.uneptie.org/pc/apell/disasters/lists/nat_disaster.htm

APELL adalah sebuah proses yang dirancang untuk mencipatakan kesadaran bahaya atas dan untuk meyakinkan 
bahwa komunitas dan layanan darurat cukup terlatih dan siap merespon.

Global Fire Monitoring Center (GFMC): Community Based Fire Management (CBFiM) - www.fire.unifreiburg.de/
Manag/CBFiM.htm

CBFiM adalah jenis manajemen tanah dan hutandi mana komunitas penduduk lokal  (dengan atau 
tanpa kolaborasi para pemangku kepentingan) secara serius terlibat dalam memutuskan tujuan-
tujuan dan praktik-praktik untuk pencegahan, pengaturan atau penggunaan api. 

Situs portal The GFMC CaniM menyediakan akses ke prinsip-prinsip CBFiM, studi kasus dan pelajaran 
yang dipelajari melalui dunia

Kampanye PBB/ISDR (2006-2007): Pengurangan risiko bencana dimulai di sekolah. -- www.unisdr.org/wdrc-2006-
2007  Ini adalah situs pada tahun 2006-2007 World Disaster Reduction Campaign.

Mengembangkan program untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengurangan risiko bencana 3.1
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A. Memahami Tugas

Apa tujuan dari tugas ini? 

Tugas ini bertujuan untuk memasukkan elemen-elemen pengurangan risiko bencana ke dalam seluruh sistem 
pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga universitas dan secara merata mempromosikan riset yang aplikatif 
dan sensitif terhadap jender dalam praktek pengurangan risiko bencana.

Mengapa tugas ini penting

Memadukan masalah bahaya dan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan yang sudah ada akan berperan 
terhadap pembelajaran berkesinambungan dan memperkokoh pengetahuan pengurangan risiko bencana. 
Mendidik generasi muda mengenai pengurangan risiko bencana akan menjadikan pengurangan risiko bencana 
sebagai sebuah nilai dalam masyarakat – nilai yang akan diturunkan ke generasi berikutnya. Anak-anak 
merupakan agen yang sangat efektif untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan. Pendidikan di tingkat yang 
lebih tinggi dan riset aplikatif juga memerlukan perhatian khusus karena merupakan sumber cara-cara praktis 
untuk membangun kapasitas pengurangan bencana.

Bagaimana tugas ini terkait dengan tugas prioritas lain

Tugas ini membangun pengetahuan risiko (Bab 2) dan memungkinkan respon yang sesuai untuk peringatan dini 
dan peristiwa bencana melalui kesiapsiagaan (Bab 5).

B. Bagaimana Melakukannya

Langkah-langkah yang direkomendasikan

Untuk memasukkan unsur pengurangan risiko bencana dalam sistem pendidikan:

1. Menciptakan suatu task force dan berbagai kepanitiaan untuk berfokus pada berbagai tingkat pendidikan 
yang berbeda termasuk universitas. 

2. Menilai pengetahuan saat ini mengenai bencana dan pengurangan bencana di semua tingkatan usia melalui 
survei. Menganalisa kurikulum yang ada saat ini untuk menentukan apakah masalah risiko bencana telah 
dicakup dengan baik.

3. Mempromosikan masukkan topik-topik pengurangan risiko bencana ke dalam mata pelajaran yang sudah 
ada dan tidak terbatas dalam sains dan geografi saja, namun juga dalam pelajaran membaca, seni, sejarah, 
sosiologi, ilmu teknik, manajemen lingkungan, hidrologi, perencanaan dan kesehatan masyarakat.

4. Mengumpulkan bahan pendidikan dan menganalisanya untuk mengembangkan panduan untuk para pendidik 
bagaimana cara terbaik memadukan informasi terkait bencana ke dalam kurikulum mereka.

5. Menyediakan pelatihan untuk guru dan pejabat sekolah mengenai pengurangan risiko bencana. 

6. Mendorong universitas untuk mengembangkan program gelar yang spesifik untuk manajemen bencana dan 
masalah pengurangan risiko.

3.2 Memasukkan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Sistem Pendidikan 
dan Komunitas Riset
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7. Mendorong pemakaian pembelajaran secara elektronik dan jarak jauh untuk memperluas akses terhadap 
pendidikan pengurangan risiko bencana.

8. Mendorong pengembangan riset ilmiah, sosio ekonomi 
dan teknik aplikatif untuk meningkatkan pemahaman 
dan aplikasi pengurangan risiko bencana dalam praktek 
pembangunan.

9. Menciptakan kesempatan untuk dialog antar peneliti, 
pembuat keputusan dan praktisi.

Pertanyaan yang  perlu diajukan 

Dalam mengembangkan kurikulum pendidikan, tanyakan:

• Apakah kurikum mencerminkan bahaya dan kerentanan 
baik di tingkat nasional maupun lokal? Apakah kurikulum 
tersebut membuat informasi yang relevan dengan 
kondisi lokal dengan berfokus pada dimensi sosial, 
ekonomi dan lingkungan dari bahaya dan eksposur 
masyarakat yang lebih luas terhadap risiko di tempat 
siswa dan keluarganya tinggal?

• Apakah kurikum sekolah dasar mengkomunikasikan informasi ini secara menarik (melalui permainan, 
kunjungan lapangan, drama dan bentuk pembelajaran lain yang melibatkan siswa)?

• Apakah  sekolah dan pusat-pusat pendidikan lain melibatkan pembicara dan para ahli dari luar dan mencari 
kesempatan untuk menyatukan generasi muda dan tua untuk membahas pengurangan risiko bencana?

• Apakah institusi akademik tingkat tersier memiliki program riset yang terfokus pada pengurangan risiko 
bencana? 

• Apakah sumber daya dan dana yang diperlukan tersedia untuk para pendidik dan komunitas akademik?

• Dapatkah jaringan yang ada diperkuat untuk membangun kerjasama antara para pendidik dan komunitas 
akademik dan bersifat lintas fakultas dan disiplin ilmu?

• Apakah terdapat insentif untuk para pembuat kebijakan nasional dan lokal untuk membuat kurikulum 
pendidikan yang mencakup masalah pengurangan risiko?

C.  Tanggung Jawab dan Sumber Daya

Siapa yang seharusnya terlibat?

• Pendidik dan para profesional dari sektor pendidikan.

• Perwakilan Departemen Pendidikan dan pembuat kebijakan untuk perguruan tinggi

• Ahli manajemen bencana dan risiko

• Perwakilan komunitas akademik dan riset

• Asosiasi guru dan orang tua murid.

• Anak-anak dan remaja

Memasukkan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Sistem Pendidikan dan Komunitas Riset 3.2

Mempromosikan Riset Aplikatif melalui 
Agenda Riset Nasional

Pemerintah dapat mempromosikan riset 
aplikatif dengan mengembangkan agenda 
riset nasional yang menciptakan kesempatan 
untuk berdialog antara akedmisi, profesional 
dan sektor swasta. Platform nasional secara 
khusus memiliki tanggung jawab penting 
untuk memfasilitasi riset aplikatif melalui 
pengembangan agenda riset multidisiplin 
nasional dan mendorong serta memandu riset 
yang membantu mengembangkan kerangka 
kerja konseptual dan struktur atau pendekatan 
metodologis (lihat Tugas 1.2 mengenai 
platform nasional).
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• Sektor swasta, sektor umum dan masyarakat

• Organisasi non pemerintahan dan Organisasi berbasis komunitas

Kondisi seperti apa yang akan mendukung pelaksanaan tugas?

• Komitmen politik dan dukungan masyarakat.

• Alokasi sumber daya manusia dan sumber daya keuangan

• Komitmen dan keterlibatan pihak berwenang terkait di bidang pendidikan

D.  Ilustrasi

National Institute of Disaster Management, India

Setelah diadopsinya Yokohama Strategy and Plan Action for a Safer World, India membangun sebuah pusat 
manajemen bencana di Indian Institute of Public Administration, New Delhi. Pusat ini kemudian diperbaharui 
menjadi sebuah institut nasional otonom pada bulan Oktober 2003 dan pada tahun 2005 memperoleh status 
sebagai badan negara. Menteri Dalam Negeri India menjadi ketua dari institut ini sementara Wakil National 
Disaster Management Authority menjadi ketua pelaksana. Urusan harian dilaksanakan oleh direktur eksekutif 
yang ditunjuk pemerintah dan merupakan pegawai negeri dengan latar belakang manajemen bencana. 

Institut ini memiliki mandat untuk beraksi sebagai think tank bagi pemerintah, melaksanakan riset dan 
dokumentasi mengenai berbagai aspek pengurangan risiko dan manajemen bencana dan mengembangkan 
modul-modul pelatihan inovatif untuk membangun kapasitas mengenai manajemen bencana di semua tingkatan.

Dalam waktu yang singkat, institut ini menciptakan sebuah ceruk bagi dirinya sendiri. Institut ini telah 
mengembangkan jaringan yang kuat dengan sejumlah besar institut riset, akademis dan pelatihan di tingkat 
nasional dan internasional. Institusi ini juga menjadi pusat manajemen bencana untuk South Asia Association for 
Regional Cooperation (SAARC) yang merupakan organisasi regional untuk tujuh negara Asia Selatan termasuk 
Bangladesh, Bhutan, India, Maldiva, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nidm.net

Mengembangkan agenda untuk riset aplikatif (Applied Research), Amerika Serikat

Second Assessment of Research and Applications for Natural Hazards Amerika Serikat adalah suatu proyek 
beberapa tahun yang disponsori oleh National Science Foundation dengan dukungan dari Federal Emergency 
Management Agfency, the United States Environmental Protection Agency, the United States Forest Service 
dan the United States Geological Survei.  Proyek ini dimulai pada tahun 1994 dengan misi resmi untuk pertama 
merangkum apa yang telah diketahui di berbagai bidang sains dan engineering yang dapat diterapkan dalam 
bencana dan bahaya teknologis terkait di Amerika Serikat. Setelah itu, riset dan rekomendasi kebijakan untuk 
masa depan dikembangkan. Proyek ini melibatkan bantuan sukarela dari sejumlah besar ilmuwan dan praktisi 
dari seluruh negara. Sebuah badan penasehat yang terutama terdiri dari perwakilan agen federal dengan program 
mitigasi bencana memandu kerja proyek ini.

Hasil dari proyek ini dirangkum dalam buku Disaster by Design: a Reassessment of Natural Hazards in the 
United States. Hasil-hasil ini mencakup agenda menyeluruh yang direkomendasikan untuk riset mitigasi bencana 
berkelanjutan di Amerika Serikat. Buku ini juga merangkum temuan riset bencana dari dua dekade terakhir dan 

3.2 Memasukkan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Sistem Pendidikan dan Komunitas Riset
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menyebutkan garis besar pergeseran arah arah riset dan kebijakan yang diajukan untuk bencana alam dan 
bencana yang terkait dengan teknologi. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website Natural Hazards Research and Application Information Center, 
University of Colorado di: www.colorado.edu/hazards/publications/disastersbydesign.html.

Let’s be prepared – Sebuah proyek pendidikan mengenai bencana, Kuba 

Kuba adalah negara yang sangat terekspos terhadap bahaya alam seperti siklon tropis, banjir, hujan lebat dan 
angin besar. Selama suatu musim rata-rata, hingga 10 topan badai terbentuk di dekat pulau ini. Kewaspadaan 
terhadap risiko bencana alam ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan Pemerintah Kuba telah 
menerapkan strategi untuk mengurangi kerentanan populasi terhadap bencana secara bermakna. 

Kuba telah memadukan kewaspadaan risiko bencana ke dalam berbagai program sekolah melalui pelatihan 
budaya, aktifitas ekstrakurikuler dan aktifitas terpusat untuk non guru. Selain upaya ini, hubungan antara 
pendidikan bencana dan masyarakat masih memerlukan penguatan dengan siswa sebagai aktor utama dalam 
proses ini.

Sebagai respon terhadap kebutuhan ini, sebuah proyek yang berjudul “Á prepararnos” diterapkan di Porpinsi 
Holguin untuk mengembangkan pendidikan lingkungan dan bencana melalui cara formal dan informal. Proyek ini 
melibatkan partisipasi anak-anak dan masyarakat umum. Proyek ini berfokus pada hubungan antara sekolah dan 
masyarakat dan mengadaptasi sejumlah metode berdasarkan lingkungan lokal, masalah yang ada, bencana alam 
dan manusia serta pencegahannya. Proyek ini juga membuat mekanisme follow up untuk mengejar hasil yang 
diinginkan. Proyek ini diterapkan di sekolah-sekolah pilot dan masyarakat di 14 kota di Holguin.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website ISDR di: www. unisdr.org/wdrc.2006-2007

Siswa memimpin relokasi sekolah, Filipina

Di Filipina, Biro Pertambangan dan Ilmu Geologi melaksanakan penilaian risiko terhdap longsor untuk daerah 
Leyte Selatan pada tahun 2006 dan menyatakan bahwa dalam wilayah San Francisco, delapan distrik (atau 
“barangay”) berisiko tinggi. Distrik ini mencakup Santa Paz Sur dan Santa Paz Norte yang memiliki sebuah 
sekolah menengah atas dan sebuah sekolah dasar. Aksi siswa mendorong adanya cepatnya relokasi sekolah 
menengah atas tersebut, yang menunjukkan kekuatan anak-anak sebagai pembawa perubahan. 

Setelah perdebatan mengenai apakah dan bagaimanakah cara merelokasi sekolah menengah atas, kepala 
sekolah menyerahkan keputusan kepada referendum komunitas yang mencakup pengambilan suara untuk siswa 
sekolah. Umumnya siswa mendukung relokasi dan para orang tua menentangnya karena orang tua merasa 
khawatir mengenai kenyataan bahwa anak mereka harus menempuh perjalanan lebih jauh ke sekolah dan 
kehilangan mata pencaharian terkait dengan relokasi sekolah (misalnya hilangnya bisnis penyediaan makan siang 
di toko-toko lokal). Selain itu, afiliasi politik berbda dari para pemimpin dari dua barangay mengaburkan risiko-
risiko yang sesungguhnya dihadapi oleh sekolah-sekolah tersebut. Organisasi siswa di sekolah menengah atas 
diberangkatkan untuk kampanye penyuluhan mengenai proses fisik longsor dan banyak siswa menulis ke Division 
Superintendent yang menyatakan keinginan mereka untuk merelokasi sekolahnya. Tindakan siswa membuat 
mereka menang pemilihan dengan suara 101 lawan 49.

Siswa dan orang tuanya membantu pembangunan sebuah sekolah tenda sementara dalam satu akhir pekan. 
Tenda, pasokan air dan toilet disediakan oleh badan pembangunan internasional Plan Philippines, bersama 
dengan program beasiswa utnuk membantu siswa miskin dalam hal seragam dan peralatan sekolah. Anak-anak 
melaporkan perasaan gembira dengan keseluruhan proses dan tidak memperlihatkan penyesalan mengenai 
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keputusan untuk pindah meskipun mereka memang melaporkan beberapa kondisi sulit di sekolah sementara. 
Sebuah sekolah permanen baru saat ini sedang dibangun di dekat sekolah sementara dengan pembiayaan 
bersama dengan Pan Phillipines. Sekolah permanen akan mengikuti persyaratan mitigasi gempa seperti pengikat 
baja di atap. Toilet juga sedang dibangun di setiap kelas sebagai persiapan untuk pemakaian sekolah sebagai 
shelter evakuasi. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Plan International Website di www.plan-  international.org/
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UN/ISDR. 2006. Let Our Children Teach Us! A Review of the Role of Education and Knowledge in Disaster Risk 
Reduction. UN/ISDR system Thematic Cluster/Platform on Knowledge and Education study prepared by Ben 
Wisner. Bangalore, India: Books for Change. www.unisdr.org/let-our-children-teach-us 

Website:

"Expect the Unexpected™"- www.redcross.ca/article.asp?id=002627&tid=015 

Program Red Cross ini memberikan berbagai alat bantu pengajaran dan komunikasi untuk para guru atau 
edukator, siswa dan orang tua mereka termasuk panduan fasilitator, transparansi, buklet aktifitas, catatan 
rangkuman untuk orang tua, video, poster dan sertifikat partisipasi untuk siswa. Situs ini memaparkan rencana 
pengajaran dan aktifitas yang terfokus pada pencegahan yang konsisten dengan tujuan program pendidikan 
untuk dinas pendidikan propinsi dan teritorial. Program terdiri dari tiga modul. Modul “It can happen, be ready” 
ditujukan untuk siswa usia 7-8 tahun. Modul “Facing the unexpected, be prepared” ditujukan untuk siswa usia 
10-11 tahun. Modul “Be ready, be safe” ditujukan untuk siswa usia 12-13 tahun. Setiap modul mengajarkan 
kepada generasi muda bagaimana bertindak dengan aman ketika terjadi bencana dan membatu mereka 
menangani kedaruratan.

"Let's learn to prevent disasters!" -www.unisdr.org/wdrc-2004 

Sekretariat ISDR dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) secara bersama-sama telah memproduksi 
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kit pendidikan ini untuk anak-anak. Kit ini mencakup permainan papan “Riskland” dimana pemain belajar 
mengenai apa yang mereka bisa lakukan untuk mengurangi pengaruh bencana dengan menjawab 
pertanyaan dan melaju di jalur yang berliku pada papan. Kit dan permainan ini dapat diadaptasi sesuai 
dengan jenis bencana yang dihadapi oleh masyarakat dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lokal. 
Hingga saat ini, kit tersedia dalam bahasa Inggris, Kreol Haiti, Kackchiquel Maya, Nepal, Portugis dan 
Spanyol dengan proses penerjemahan ke dalam 15 bahasa lain yang saat ini tengah dilakukan. 

“Stop Disaster: - www.stopdisastersgame.org

Stop Disaster merupakan sebuah permainan elektronik yang tersedia secara online untuk mengajarkan 
anak bagaimana cara menyelamatkan nyawa dan kehidupan. Sekretariat ISDR mengembangkan 
permainan ini untuk membantu guru mengajar anak mengenai bagaimana membangun desa dan kota 
yang lebih aman terkait dengan risiko bencana.

Jaringan Terpilih
Consortium of Universities for Research in Earthquake Engineering (CUREE)
www.unisdr.org/wdrc-2006-2007 Madras University

CUREE merupakan suatu organisasi non profit yang ditujukan untuk kemajuan riset engineering, 
pendidikan dan implementasi untuk bencana gempa.

Global Fire Monitoring Center (GFMC): Community Based Fire Management (CBFiM) –  www.fire.uni-freiburg.de/
Manag/CBFiM.htm

CBFim merupakan penatalaksanaan tanah dan hutan dimana masyarakat lokal sangat terlibat dalam 
memutuskan tujuan dan praktek terkait dengan pencegahan, kontrol dan penggunaan api. Portal web 
GFMC CBFiM menyediakan akses untuk prinsip-prinsip CBFiM, studi kasus dan lessons learned di 
seluruh dunia

Internal Council for Science (ICSU) – www.icsu.org/index.php

ISCU adalah sebuah NGO yang mewakili keanggotaan global dan mencakup 111 badan ilmiah nasional 
dan 29 ikatan ilmiah internasional. NGO ini menyediakan forum diskusi untuk masalah yang relevan 
dengan kebijakan untuk sains internasional dan pentingnya sains internasional untuk masalah kebijakan. 

Kyoto University – www.kyoto-u.ac.jp/english/euni_int/e01_camp/foreign.htm

Kyoto University terlibat dalam riset bersama dengan banyak universitas luar negeri dan juga tengah 
membangun fasilitas riset luar negerinya sendiri.

START – System for Analysis, Research and Training on global change – www.start.org/index.html

START mendorong jaringan regional kolaborasi ilmuwan dan institusi di negara-negara berkembang 
untuk melakukan riset mengenai aspek regional perubahan lingkungan, menilai pengaruh dan kerentana 
terhadap perubahan tersebut dan memberikan informasi kepada pembuat kebijakan. START juga 
memberikan sejumlah besar pelatihan dan kesempatan pengembangan karir untuk ilmuwan muda.

United Nations University (UNU) Networks – http://unu.edu/networking/index/htm

Jaringan UNU menawarkan gambaran umum mengenai beberapa jaringan akademik yang tercakup dalam 
UNU. 

Memasukkan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Sistem Pendidikan dan Komunitas Riset 3.2
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A. Memahami tugasnya

Apakah tujuan dari tugas ini?

Tugas ini memusatkan pada pengembangan inisiatif pelatihan untuk 
sektor-sektor yang akan melengkapi para penentu kebijakan, praktisi 
pembangunan, dan pengelola bencana dengan ilmu pengetahuan dan 
keahlian untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam 
pembangunan dan sektor-sektor lain yang terkait.

Mengapa tugas ini penting

Pelatihan pengurangan risiko bencana membangun pengurangan 
risiko ke dalam kehidupan pekerjaan dan profesional individu, yang 
membantu mereka memastikan keselamatan mereka dengan lebih baik, 
juga keselamatan keluarga dan komunitas mereka. Program pelatihan 
formal secara sistematis mengintegrasikan pengurangan risiko bencana 
kedalam sektor-sektor utama pembangunan. Aktivitas pelatihan juga 
menyediakan kesempatan untuk memikirkan ilmu pengetahuan asli, praktek tradisional, perhatian yang terkait 
dengan jender, dan sudut pandang budaya lainnya dalam pengurangan risiko.

Bagaimana kaitannya dengan tugas-tugas lain

Tugas mengembangkan inisiatif pelatihan untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana kedalam 
pembangunan negara berdasarkan pada usaha-usaha untuk menaikkan kesadaran pengurangan risiko (Tugas 
3.1). Hal itu menyempurnakan fokus pada pendidikan untuk sekolah-sekolah dan universitas-universitas.

B. Bagaimana cara melaksanakannya

Langkah-langkah yang disarankan

1. Mengidentifikasi sektor-sektor utama yang perlu dilibatkan dalam pelatihan, berdasarkan pada kebutuhan 
pengurangan bencana pada tingkat nasional dan lokal.

2. Mengidentifikasi kelompok perempuan dan masyarakat, dan asosiasi profesional atau organisasi 
perdagangan yang dapat berperan atau memperoleh manfaat dari pelatihan.

3. Mengidentifikasi, memperkuat atau mengembangkan standar atau sistem-sistem lain untuk sertifikasi 
profesional dan atau perijinan yang dapat mempromosikan keahlian dan ilmu pengetahuan pengurangan 
risiko bencana yang berkelanjutan. 

4. Mengembangkan, memperkuat, dan menanam modal untuk melanjutkan program-program dan pusat-pusat 
pelatihan nasional, dan juga kursus-kursus, seminar, dan lokakarya profesional.

5. Menghasilkan bahan-bahan pelatihan secara lokal, melalui konsultasi dengan kelompok wanita dan 
masyarakat untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan dan sumber daya lokal untuk pelatihan 
pengurangan risiko yang sensitif terhadap jender. Mengembangkan modul pelatihan yang spesifik dalam hal 
jender dan konteks, dan menyebarkan modul ini secara luas.

3.3 Mengembangkan pelatihan mengurangi risiko bencana untuk        
sektor- sektor penting

Terminologi
Pembangunan-kapasitas: Usaha-
usaha untuk mengembangkan 
keahlian manusia atau infrastruktur 
kemasyarakatan didalam komunitas 
atau organisasi yang diperlukan 
untuk mengurangi tingkat risiko. 
Pengembangan-kapasitas 
juga termasuk pengembangan 
kelembagaan, keuangan, politik dan 
sumber daya –sumber daya lain 
seperti teknologi pada tingkat dan 
sektor masyarakat yang berbeda-
beda.

(Sumber: Istilah ISDR/UN) 
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6. Mengidentifikasi atau mendirikan sebuah fasilitas informasi untuk menyusun, bertukar dan memperluas 
informasi tentang pelatihan-pelatihan pengurangan risiko bencana yang tersedia.

Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan

Dalam mengembangkan inisiatif pelatihan, tanya:

•	 Insensif apakah yang dapat diberikan melalui kesempatan pelatihan dan pendidikan untuk menjamin 
keterlibatan yang berkelanjutan dan terus menerus dari individu? Apakah ada rencana sertifikasi, konferensi, 
seminar, dan kesempatan membina jejaring?

•	 Apakah ada pusat pendidikan lokal atau fasilitas profesional yang dapat menyelenggarakan dan 
mempromosikan pelatihan pengurangan risiko bencana untuk mendorong kepemilikan yang luas?

•	 Apakah ada persiapan untuk menindaklanjuti seminar dan lokakarya pelatihan dengan memadai untuk 
menjamin bahwa ilmu pengetahuan dan keahlian yang diperoleh digunakan, dan tidak terlupakan?

•	 Apakah pelatihan disiapkan di lokasi yang mudah diakses dan pada waktu dan tempat yang tepat?

•	 Apakah wanita dan pria terlibat sebagai pelatih dalam pengurangan risiko bencana?

C. Tanggungjawab dan sumber daya

Siapa yang harus terlibat?

•	 Para praktisi dari kelompok sasaran pelatihan.

•	 Para instruktur dan pelatih.

•	 Para pegawai manajemen bencana.

•	 Para ahli jender, pembangunan, dan bencana.

Kondisi apa yang memudahkan tugasnya?

•	 Dukungan organisasi dan eksekutif.

•	 Sumber daya barang, keuangan, dan manusia untuk menciptakan inisiatif pelatihan yang baru dan menopang 
inisiatif yang ada dengan dukungan dan perlengkapan yang sesuai.

•	 Kapasitas dalam negara untuk mendesain dan melaksanakan pelatihan.

D. Ilustrasi

Pelatihan pembangunan-kapasitas nasional untuk para insinyur dan arsitek pada manajemen risiko 
gempa bumi, India

Jurusan Teknik sipil dan Arsitektur di universitas-universitas India telah menambahkan semakin banyak instruksi 
formal pada teknologi konstruksi tahan-gempa bumi kedalam kurikulum mereka. Bagaimanapun, teknologi ini 
sekarang dipersyaratkan berdasar peraturan by-laws bangunan tingkat kotamadya di seluruh negara untuk semua 
bangunan baru dan pekerjaan memperkuat struktur yang ada. Akibatnya, India menghadapi tantangan bagaimana 
meningkatkan mutu keahlian para insinyur dan arsitektur yang berpraktek di dalam dan di luar pemerintahan.

Mengembangkan pelatihan mengurangi risiko bencana untuk sektor- sektor penting 3.3
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Untuk menanggulangi masalah ini, India telah melibatkan seluruh Pemerintah negara bagian dan perguruan tinggi 
teknik dan arsitektur terkemuka dalam gerakan peningkatan-kapasitas yang luas. Gerakan ini telah meluncurkan 
dua program nasional, satu untuk para insinyur dan satunya lagi untuk para arsitek. The National Programme for 
Capacity-Building for Engineers dirancang untuk mempersiapkan 10 Institusi Sumber Daya Nasional untuk melatih 
420 insinyur-pelatih. Pelatihan tersebut berlangsung selama 6 minggu/180 jam di institusi sumber daya negara 
bagian. Para insinyur-pelatih ini pada gilirannya akan melatih 10.000 insinyur di seluruh negara itu. Dengan cara 
yang sama, di bawah National Programme for Capacity-Building for Architects in Earthquake Risk Management, 
250 arsitek-pelatih akan dilatih untuk menyediakan pelatihan lebih lanjut untuk 10.000 arsitek.

Informasi lebih lanjut kunjungi: www.ndmindia.nic.id/EQProjects/NPCBAERM.pdf, dan www.ndmindia.nic.in/
EQProjects/NPCBEERM.pdf 

Proyek kesiapsiagaan terhadap bencana komunitas menjangkau para wanita Umraniye, Turki 

Proyek ini melibatkan para wanita yang mengajar di distrik Umraniye, Turki, memberi pelatihan waspada bencana 
kepada komunitas yang lebih besar. Pelatihan itu dilaksanakan oleh the Kandili Observatory dan the Earthquake 
Research Institute, Bosphorus University, Istanbul, dengan dukungan finansial dari NGO Caritas dan Cordaid. 
Para koordinator proyek memilih dan melatih 10 wanita lokal untuk memberi keahlian dasar kesiapsiagaan 
bencana kepada anggota masyarakat lain. Para pelatih melatih secara individu 1015 ibu rumah tangga. 
Selanjutnya, mereka melaksanakan 84 pertemuan kelompok di pusat-pusat kesehatan umum, sekolah-sekolah, 
perkumpulan orang cacat, aula konferensi, seminar-seminar seni dan kerajinan tangan, dan pada malam-malam 
di tempat-tempat dimana para tetangga bertemu secara ramah-tamah.

Proyek itu memiliki sebuah dampak yang mengesankan. Empat sampai delapan minggu setelah penyelesaian 
proyek, para koordinator melaksanakan penilaian tindak lanjut melalui telepon. Penilaian itu menunjukkan 
peningkatan besar pada kesadaran risiko diantara para ibu rumah tangga yang sudah menerima pelatihan 
tersebut, dan tingkat adopsi yang diinginkan berupa penyesuaian perilaku yang nyata (seperti menyimpan 
persediaan untuk kelangsungan hidup atau mengambil ;angkah-langkah perlindungan fisik). Selain itu, para 
wanita yang bertindak sebagai pelatih diperkuat oleh pembelajaran sistematiknya, dan menikmati kemampuan 
untuk membuat perbedaan dalam lingkungannya.

Contoh-contoh lain program pelatihan, Nepal dan India

1. Nepal: The Kathmandu Valley Earthquake Risk Management Project, dilaksanakan oleh the National Society 
for Earthquake Technology di Nepal, menyediakan pelatihan musim panas mengenai konstruksi yang 
aman bagi lebih dari 100 mahasiswa teknik, melengkapi kurikulum reguler mereka. Para mahasiswa itu 
melaksanakan inventarisasi gedung dan analisa kerentanan. 

 Informasi lebih lanjut lihat: Bothara, Jitendra Kumar, dan R. Guragain, A. Dixit, National Society for 
Earthquake Technology-Nepal, Protection of Educational Buildings Against Earthquake Brochure, 2002.

2. India: The Mason Association merupakan federasi pandai batu dan pekerja tangan yang bekerja di sektor 
konstruksi informal. Melalui dukungan dari the Sustainable Environment dan Ecological Society (SEEDS), 
menawarkan pelatihan yang mengajari praktek konstruksi yang baik, termasuk teknik mengurangi risiko 
bencana. Program ini juga melatih anggotanya untuk ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh the Pemerintah 
Gujarat. Program tersebut memungkinkan pandai batu mengenal bahan-bahan dan peralatan professional 
yang terbaru, dan mengetahui lowongan-lowongan kerja di wilayahnya.

 Untuk keterangan lebih lanjut lihat : SEEDS India, SEEDS Mason Association, Mason Training Programme 
Brochure, 2004.

Mengembangkan pelatihan mengurangi risiko bencana untuk sektor- sektor penting3.3
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3. India: sejak 2001, the All India Disaster Mitigation telah melatih lebih dari 400 guru dan administrator tentang 
berbagai aspek kesiapsiagaan sekolah dan keselamatan siswa. Pelatihan itu dilaksanakan dengan the 
Gujarat State Council on Science and Technology. Pelatihan-pelatihan berfokus pada memberitahukan para 
guru dan administrator mengenai risiko terhadap sekolah-sekolah di area yang mudah terkena musibah di 
India. Pelatihan tersebut juga membantu mereka mengembangkan rencana siaga darurat dan mendapat 
perlindungan asuransi terhadap kerugian akibat bencana.

Untuk informasi lebih lanjut lihat: AIDMI.2007. Right to Safer Schools Campaign, Brochure.

Pelatihan di seluruh negara pada pertahanan sipil untuk para remaja, Ekuador 

Di Ekuador, instruksi sekolah berkenaan dengan bencana dimulai pada tahun 1980-an dan dipercepat pada tahun 
1990-an. Pengajaran memusatkan pada ”pertahanan sipil”, atau persiapan untuk dan respon terhadap bencana, 
untuk murid berusia 14-18. Para murid di akhir tahun sekolah menengah mengambil kursus 200 jam pada mata 
pelajaran itu.

Untuk mendukung instruksi bencana ini, departemen pelatihan dari kantor nasional untuk pertahanan sipil dan 
Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan erat. Pertahanan sipil telah menyiapkan sebuah program pelatihan 
tentang bagaimana seharusnya para guru dan murid bertindak dalam hal darurat gempa bumi dan letusan 
gunung berapi. Kantor-kantor pertahanan sipil tingkat provinsi dan departemen pemadam kebakaran setempat 
menyediakan bantuan tambahan.

Informasi lanjut lihat: Let Our Children Teach Us! A Review of the Role of Education and Knowledge in Disaster 
Risk Reduction www.unisdr.org/let-our-children-teach-us

E. Bacaan Tambahan

Briceno, S. 2003. ”The International Strategy for Disaster Reduction and Sustainable Development: Public 
awareness, Education and Capacity-Building for the Future”. In Regional Development Dialogue, Vol. 24, No. 1 
pp.79-85. www.unisdr.org/the-ISDR-and-sustainable-development

Dixit, A., Bothara, J.K. dan Guragain, R. 2002. Protection of Educational Against Earthquake: A Manual for 
Designers and Builders. Disediakan oleh the Nasional Society for Earthquake Technology-Nepal. Kathmandu, 
Nepal: Office of U.S. Foreign Disaster Assistance, USAID dan UNESCO. www.unesco.org/kathmandu/
documentation/kathmanduPublication.php

Gulkan, P. 2000. ”What Emerged from the Rubble”. Washington DC: ProVention Consortium, World Bank.

Essay on seismic hazard parameters for Northwestern Turkey.

IFRC. 2001. Improving Basic Training Skills. www.ifrc.org/what/disaster/dp/manual.asp

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) telah mengembangkan 
pelatihan siap siaga bencana secara manual yang meliputi sembilan modul.

Marks, C. 2006. Reducing Risk: Learning from the Community. Experience Learning Series no. 34. www.
southasiadisasters.net/publi%20els%20list.htm

UNRCD. 2004. Sustainable Community Based Disaster Management Practices in Asia: A Users Guide. Edited by 
R. Shaw and K. Okazaki. Kobe, Japan: United Nation Centre for Regional Development (UNCRD). www.adpc.net/
pdrsea/pubs/uncrd-cbdrm-guide.pdf
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Von Kotze, A. dan Holloway, A. 1996. Reducing risk: participatory learning activities for disaster mitigation in 
Southern Africa. Natal: International Federation of Red Cross dan Red Crescent Societies Departement of Adult 
and Community Education, University of Natal. www.ifrc.org/publicat/catalog/autogen/3386.asp

Situs-situs

Capacity Development for Disaster Reduction Initiative (CADRI) –  www.unisdr.org

Pada tahun 2007 the United Nations Disaster Management Training Programme akan diubah bentuknya 
menjadi sebuah inisiatif untuk memusatkan pada pengembangan dukungan untuk pembangunan kapasitas 
– dukungan seperti penilaian kapasitas, pengembangan kurikulum dan dukungan untuk institusi-institusi 
pelatihan. Inisiatif baru ini disponsori oleh ISDR, Kantor PBB untuk Coordination of Humanitarian Affairs 
(OCHA) dan UNDP, dan disebut CADRI.

United Nations Disaster Management Training Programme (DMTP) – www.undmtp.org/modules_e.htm

DMTP telah mengembangkan jangkauan yang luas dari modul pelatihan pada manajemen bencana umum, 
waspada bencana, respon terhadap bencana, pengurangan risiko bencana, dan kelonggaran konflik. 

United Nations Institute for Training and Research Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT) – 
http://unosat.web.cern.ch/unosat

Program ini mengembangkan proyek pembangunan-kapasitas dan kurikulum pelatihan on-the-job pada 
penggunaan perbandingan satelit dan sistem informasi geografis untuk mengurangi bencana pada level lokal 
dan nasional.

          

United States Federal Emergency Management Agency (FEMA) – www.training.fema.gov/EMIWeb/

FEMA telah mengembangkan berbagai modul pelatihan.

Institut Bank Dunia
webworldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/0,,contentMDK:20100808~menuPK:204777~
pagePK:209023~piPK:207535~thesitePK:213799,00.html

Institut Bank Dunia memiliki sebuah program pendidikan on-line mengenai manajemen risiko bencana yang 
terdiri dari lima kursus yang ditawarkan dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol. Kursus ini mencakup 
Comprehensive Disaster Risk Management Framework, Safe Cities, Damage and Reconstruction Needs 
Assessment dan bekerja sama dengan the Environmental Planning Collaborative, Community-Based Disaster 
Risk Management and Financial Strategies for Managing the Economic Impacts of Natural Disasters.

3.3 Mengembangkan pelatihan mengurangi risiko bencana untuk sektor- sektor penting
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A. Memahami tugasnya

Apakah tujuan dari tugas ini?

Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan identifikasi, pengumpulan dan penyebaran informasi dan ilmu 
pengetahuan mengenai hal bahaya alam, manajemen bencana dan pengurangan risiko untuk digunakan oleh 
pemerintah, masyarakat, organisasi dan para praktisi.

Mengapa tugas ini penting

Informasi penting untuk pengambilan keputusan dan tindakan yang efektif. Mengingatnya melimpahnya informasi 
yang ada di jaman modern ini, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mengidentifikasi dan menyatukan 
informasi itu sehingga dapat memudahkan akses dan penggunaannya bagi orang-orang yang berkepentingan 
dalam hal risiko bencana. Informasi yang ada sering terpencar-pencar secara geografis, terpecah-pecah secara 
profesional dan kurang digunakan. Hal ini membatasi pengembangan dan efektifitas keterlibatan lintas sektor 
dalam pengurangan bencana dan semakin menjauhkan komunitas terasing dari pengetahuan yang diperlukannya.

Bagaimana kaitannya dengan tugas-tugas lain

Tugas ini membangun di atas aktifitas yang ditargetkan untuk memperkuat komunikasi dari informasi risiko 
bencana dan peringatan dini kepada masyarakat (Tugas 2.4)

B. Bagaimana cara melaksanakannya

Langkah-langkah yang disarankan

1. Mengembangkan sebuah program manajemen informasi yang komprehensif, mencakup identifikasi 
kebutuhan akan informasi yang belum terpenuhi di antara berbagai pemirsa dalam pengurangan risiko 
bencana.

2. Mengidentifikasi dan memastikan keterlibatan para pelaku utama dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat 
sipil dan berbagai disiplin akademik dalam pengumpulan, sintesis, penyebaran, dan penggunaan informasi 
yang tersedia.

3. Melakukan inventarisasi informasi yang ada secara rinci, yang dapat dan seharusnya dibuka kepada publik.

4. Menjamin bahwa persiapan, pengumpulan, penggunaan, dan analisa informasi sesensitif mungkin terhadap 
jender, dan mendukung pembuatan, pengumpulan dan penggunaan informasi yang sensitif terhadap jender .

5. Mengevaluasi cara yang tepat untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh pemirsa tertentu.

6. Membantu perkembangan pertukaran informasi dengan membangun di atas rekanan multidisipliner yang ada.

7. Mengidentifikasi atau memperkuat pusat-pusat informasi lokal dan nasional yang ada untuk pengurangan 
risiko bencana, dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas manajemen informasi tetangga atau regional.

3.4 Meningkatkan kumpulan, penyebaran dan penggunaan informasi 
pengurangan risiko
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Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan

•	 Sumber informasi utama apa yang tersedia pada level nasional dan lokal dan dalam format apa sumber itu 
tersedia?

•	 Apakah bahan-bahan pelajaran dapat dengan mudah dan bebas diakses oleh orang-orang di dalam 
masyarakat yang paling terancam bahaya?

•	 Dapatkah produk-produk informasi yang ada (database, situs, dan lain-lain) diperluas dan ditingkatkan untuk 
menyebarkan informasi lebih luas dan efektif?

•	 Apakah informasi tersedia dalam bahasa-bahasa yang relevan, dan apakah hal itu sensitif terhadap latar 
belakang pendidikan dan kebudayaan yang relevan, maupun kelompok usia, jender, dan kemampuan?

•	 Apakah ada sebuah kebijakan yang menjamin penggunaan terminologi standar yang konsisten untuk 
bencana dan informasi pengurangan risiko, untuk menjamin bahwa informasi itu dapat dipahami oleh semua 
pemangku kepentingan?

•	 Apakah alat komunikasi pribadi – seperti pesan singkat, telepon atau faks – dan kontak sehari-hari atau 
fasilitas-fasilitas masyarakat lokal telah digunakan untuk menyebarkan informasi pengurangan risiko 
bencana?

C. Tanggungjawab dan sumber daya

Siapa saja yang harus terlibat?

•	 Pemerintah di semua level.

•	 Kelompok masyarakat, termasuk jaringan para wanita.

•	 Sektor swasta, dengan perhatian khusus yang diarahkan untuk melibatkan media.

•	 Institusi-institusi akademik dan pusat-pusat peneliltian universitas.

•	 Organisasi-organisasi yang berdasarkan penelitan dan penentu-kebijakan.

Kondisi-kondisi apa saja yang memudahkan tugasnya?

•	 Pemahaman yang jelas mengenai informasi yang relevan dan tujuan yang dimaksudkan.

•	 Kesediaan para pemangku kepentingan untuk membagi informasi.

•	 Teknologi yang tepat dan memadai untuk mengumpulkan dan menyebarkan data dan informasi.

•	 Kemampuan dan kapasitas teknis yang diperlukan untuk memanfaatkan informasi.

D. Penjelasan

Program regional untuk menyebarkan informasi pengurangan risiko bencana, Afrika

Jaringan Universitas untuk Disaster Risk Reduction di Afrika (UNeDRA) mendorong pembagian informasi, 
pengembangan-kapasitas dan penelitian kolaboratif di antara universitas-universitas Afrika yang mengajarkan 
pengurangan risiko bencana.

3.4 Meningkatkan kumpulan, penyebaran dan penggunaan informasi pengurangan risiko
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UNeDRA didirikan dalam sebuah lokakarya di Kampala, Uganda, pada September 2005. Lokakarya itu dikoordinir 
oleh empat organisasi: the Disaster Management Training Centre, University College of Lands and Cultural 
Studies, Tanzania; the Regional Centre for Mapping of Resources for Development, Nairobi, Kenya; the Makere 
University, Kampala, Uganda; dan the International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation, 
Enschede, the Netherlands.

UNeDRA menyediakan beberapa pelayanan. Jaringan ini bekerja untuk menciptakan sebuah pusat data jaringan 
informasi-geo antar universitas, dan juga database bencana-bencana untuk sub-Saharan Afrika. Selain itu, ia 
memberikan kursus praktis dan pendek untuk para dosen, teknisi, mahasiswa tentang piranti-piranti seperti 
pemetaan bahaya. Disamping itu, ia juga mencari jalan untuk mengkoordinasikan pertukaran ilmu pengetahuan 
dan data melalui pertemuan-pertemuan tahunan. Terakhir, ia juga mendirikan komunitas web dimana ide 
penelitian, aktivitas jejaring masa depan, lokakarya dan kesempatan pelatihan dapat disiarkan.

Informasi lebih lanjut kunjungi situs the University Network for Disaster Risk Reduction in Africa di: www.itc/unu/
dgim/unedra/default.asp

Menyebarkan informasi untuk merangsang manajemen bencana berdasarkan komunitas, Afganistan

Afganistan sering mengalami bencana yang datang dari gempa bumi, banjir, badai pasir, dan musim yang sangat 
dingin. Proses respons dan pemulihan menjadi lebih sulit karena kapasitas negara yang secara keseluruhan 
rendah, dan semakin rendah akibat perang dan konflik internal selama lebih dari dua dasawarsa. Anak-anak 
sekolah menderita baik akibat bencana dan kesusahan-kesusahan pasca konflik. Gedung-gedung sekolah tidak 
memadai, sudah tua, dan kurang dirawat. Prasarana sangat kurang dan sedikit sekali sumber daya administrasi 
lokal yang tersedia untuk memperbaiki keadaan. Yang paling penting, sumber daya ilmu pengetahuan mengenai 
mitigasi dan kesiapsiagaan sangatlah langka. 

Pada tahun 2003, organisasi nasional dan internasional menggabungkan diri untuk menangani kondisi ini. 
NGO yang disebut Sustainable Environment and Ecological Development Society (SEEDS) berkolaborasi 
dengan Department of Disaster Preparedness dan the United Nations Assistance Mission di Afganistan untuk 
menghasilkan rencana manajemen bencana nasional untuk Afganistan. Setahun kemudian SEEDS bekerja 
dengan organisasi yang sama untuk menyebarkan rencana nasional secara spesifik untuk manajemen bencana 
yang berbasis masyarakat.

Aktivitas-aktivitas penyebarluasan untuk meningkatkan manajemen bencana berbasis masyarakat mencakup 
peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan di kementerian dan lembaga, negara, dan pemerintahan daerah. 
Rencana tersebut juga berisi sebuah komponen yang berfokus pada sekolah-sekolah, yang dipandang sebagai 
hubungan kritis antara rencana pemerintah dan implementasi inisiatif masyarakat. Sebagai bagian dari komponen 
ini, SEEDS sudah mempersiapkan lingkup bahan-bahan pelajaran mengenai keselamatan sekolah.

Informasi lebih lanjut, kunjungi situs ISDR di: www.unisdr.org/wdrc-2006-2007

Sebuah model kelembagaan untuk mendukung pembelajaran yang berkelanjutan, India

Inisiatif Learning Resources dari the All India Disaster Mitigation Institute merupakan contoh kelembagaan 
bagaimana sebuah NGO dari selatan dapat membantu perkembangan dan memperluas pembelajaran mengenai 
pengurangan risiko. Learning Resources juga mempromosikan penelitian asli melalui publikasi, evaluasi, tinjauan, 
dan jejaring antara para pemangku kepentingan. Publikasi dibuat setiap bulan dalam tiga bahasa – Gujarati, India, 
Inggris. Learning Resources mengevaluasi bantuan-bantuan yang diberikan oleh organisasi-organisasi asing 
dalam rangka mendukung akuntabilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Learning Resources menghadirkan lebih 
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dari 58 siswa dan para profesional dari 19 negara yang berbeda, untuk mendorong generasi muda supaya tertarik 
pada pengurangan risiko bencana di negara-negara berkembang. 

Informasi lebih lanjut, kunjungi: AIDMI (2007): Disaster Risk Reduction. www.southasiadisasters.net

Menyebarkan informasi melalui radio ke seluruh Central America dan Karibia

Beberapa prakarsa di Central America dan Karibia telah mendistribusikan secara efektif informasi pengurangan 
risiko bencana melalui penggunaan media radio yang kreatif.

Pada tahun 2001, tiga organisasi internasional bersama-sama menghasilkan sejumlah episode opera sabun 
radio untuk disebar di masyarakat lokal yang terancam bahaya. Opera sabun itu telah terbukti bermanfaat 
terutama sebelum dan selama musim hujan deras dan angin topan. Ceritanya dibuat dengan humor, melibatkan 
persoalan sehari-hari yang akan menarik dan menyita perhatian pendengar. Opera sabun itu kemudian dapat 
mempromosikan kesadaran bahaya, kesiapsiagaan, dan mitigasi. Selain itu, opera itu membuat sudut pandang 
dan suara para wanita menjadi dimensi yang penting. Opera sabun tersebut dikembangkan oleh ISDR, the Pan 
American Health Organization dan the International Organization for Mitigation for Use in Central America dan 
diperluas dengan bantuan the Association of Carribean States. Program-program tersebut hanya tersedia dalam 
bahasa Spanyol.

Informasi lebih lanjut, kunjungi: www.crid.or.cr/CD_EIRD_informa/ing/No3_2001/Pagina18.htm

Berdasarkan pada kesuksesan proyek awal ini, organisasi-organisasi mengembangkan opera sabun radio untuk 
menjangkau masyarakat rentan orang-orang Karibia yang berbahasa Inggris. The Rough Season terdiri dari 10 
sampai 15 menit episode yang umumnya menggambarkan situasi yang muncul di wilayah itu. The Rough Season 
diproduksi oleh International of Red Cross dan Red Crescent Societies, the Association of Carribean States, ISDR 
dan the Pan American Health Organization.

Informasi lebih lanjut, kunjungi: www.acs-aec.org/Disasters/RoughSeason/TheRoughSeasonCD_En.htm.  

Dapat ditinjau: www.eird.org/eng/education/radionovela-caribe-ing.htm.

Dengan cara yang berbeda, the Feminist International Radio Endeavor, program radio internet wanita yang 
pertama, juga telah menyebarkan informasi tentang relief bencana dan pemulihan. Program radio Feminist 
bergabung dan mendokumentasikan kampanye “Women-to-Women with Affected Communities” Oktober 2005, 
yang meneruskan bantuan kepada para wanita dan komunitasnya di bagian Guatemala yang dipengaruhi oleh 
Hurricane Stan dan bencana-bencana lain.

Informasi lebih lanjut, kunjungi situs ini untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kampanye, melihat foto, dan 
mendengarkan analisa dan narasi perseorangan dalam bahasa Spanyol dengan disajikan catatan bahasa Inggris.

www.radiofeminista.net/oct05/camp_guate/camp_guate-ing.htm; 

Bahasa Spanyol: www.radiofeminista.net/oct05/camp_guate/camp/ campana_comunicadoras.htm

3.4 Meningkatkan kumpulan, penyebaran dan penggunaan informasi pengurangan risiko
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E. Bacaan Tambahan

Situs-situs

Natural Hazards Center Colorado – www.colorado.edu/hazards/

Natural Hazards Center memajukan dan mengkomunikasikan ilmu pengetahuan mengenai pengurangan bahaya 
dan waspada bencana, respon dan pemulihan melalui pengembangan pembagian informasi dan integrasi 
aktivitas-aktivitas di antara para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari seluruh dunia. Natural Hazards 
Center juga mendukung dan melakukan penelitian, dan menyediakan kesempatan pendidikan bagi generasi 
berikut para sarjana hazards dan profesional

PreventionWeb – www.preventionweb.net/

Sekretariat ISDR sedang mengembangkan PreventionWeb, platform informasi global untuk mengurangi risiko 
bencana, untuk: memudahkan pekerjaan para professional yang menangani pengurangan risiko bencana melalui 
penyebaran informasi yang relevan; menyediakan platform umum agar institusi-institusi dapat berhubungan; 
saling bertukar pengalaman dan berbagi informasi mengenai pengurangan risiko bencana; dan menciptakan 
lingkungan yang akan mendorong kreasi dan pembagian ilmu pengetahuan mengenai pengurangan risiko 
bencana. PreventionWeb juga akan memudahkan pemahaman tentang pengurangan risiko bencana oleh non-
profesional. 

ProVention Consortium – www.proventionconsortium.org

Situs ProVention Consortium berisi perlengkapan yang bernilai dan dokumentasi mengenai pengurangan risiko 
bencana, mencakup dokumen dan artikel yang berkaitan dengan teknik penilaian, standar internasional untuk 
bantuan, kerentanan, dan strategi-strategi pengurangan risiko. Situs ini juga menyoroti metode-metode praktek 
dan manajemen risiko yang baik. Publikasi yang lebih umum dan bersifat akademis dipertahankan dan dapat 
didownload.

Regional Disaster Information Center (CRID) – 
www.crid.or.cr/crid/ing/busqueda_documentos_electronicos_ing.html

Perpustakaan maya CRID menyediakan akses bebas lebih dari 10.900 dokumen elekronik. CRID merupakan 
prakarsa yang disponsori oleh enam organisasi yang memutuskan untuk berupaya menjamin kumpulan dan 
penyebaran informasi yang berkaitan dengan bencana di Amerika Latin dan Karibia. Organisasi-organisasi ini 
adalah: the Pan American Health Organization – Regional Office of the World Health Organization, ISDR, the 
Costa Rica National Risk Prevention and Emergency Commission, the International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies, the Coordination Center for Natural Disaster Prevention di Central Amerika, dan the 
Regional office of Doctors Without Borders.

Relief Web – www.reliefweb.int.

Diluncurkan pada tahun 1996 oleh United States State Department, the United States Agency for International 
Development dan the United Nations, ReliefWeb dikembangkan untuk mempercepat pembagian informasi 
bencana. Sebuah tempat penyimpanan online untuk sumber berita, sebagus mesin pencari yang berkaitan 
dengan manajemen bencana, tempat ini bertindak sebagai pendorong bagi organisasi manajemen krisis dan 
NGOs untuk menyimpan informasi bencana pada sebuah platform umum.
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Bab 4 
Mengurangi Risiko di Sektor-Sektor Kunci

Rangka Kerja Hyogo untuk Prioritas Tindakan 4:
Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasari bencana

Penerapan Prioritas 4 memerlukan tindakan untuk mendorong penggunaan dan manajemen ekosistem, tanah dan 
sumber daya alam yang berkesinambungan serta memadukan strategi pengurangan risiko bencana dan perubahan 
iklim. Tindakan ini mendorong peningkatan ketahanan pangan, pemaduan perencanaan pengurangan risiko 
bencana ke dalam sektor kesehatan dan mendukung rumah sakit yang aman. Perlindungan terhadap fasilitas publik 
dan implementasi skema pemulihan dan jaringan keamanan sosial juga diperlukan. Selain itu, Prioritas 4 mencakup 
mengembangkan opsi-opsi diversifikasi pendapatan, mengembangkan mekanisme untuk pembagian risiko 
finansial dan pembentukan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Terakhir, prioritas ini memerlukan pemaduan 
pertimbangan risiko bencana dalam perencanaan penggunaan lahan dan peraturan bangunan serta memadukan 
penilaian risiko bencana dalam rencana pembangunan daerah pedesaan.

Negara dapat melakukan sejumlah tugas untuk mengimplementasikan Prioritas 4. Bab ini merekomendasikan 
tugas-tugas berikut:

4.1 Lingkungan: Memadukan pengurangan risiko bencana ke dalam manajemen lingkungan dan sumber daya alam

4.2 Kebutuhan sosial: Membangun mekanisme untuk meningkatkan ketahanan kelompok miskin dan yang paling 
rentan

4.3 Perencanaan fisik. Membuat tindakan-tindakan untuk memadukan pengurangan risiko bencana ke dalam 
perencanaan kota dan penggunaan lahan.

4.4 Struktur: Memperkuat mekanisme untuk meningkatkan keamanan bangunan dan perlindungan fasilitas-fasilitas 
penting.

4.5 Merangsang aktifitas pengurangan risiko bencana alam dalam sektor produksi dan jasa.

4.6 Instrumen keuangan/ekonomi: Menciptakan kesempatan untuk keterlibatan sektor swasta dalam penurunan 
risiko bencana.

4.7 Pemulihan Bencana: Mengembangkan proses perencanaan pemulihan yang memadukan pengurangan risiko 
bencana.
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Indikator-indikator berikut ini dinyatakan sebagai cara yang mungkin digunakan untuk menilai kemajuan dalam 
menerapkan prioritas ini:

•	 Kebijakan perubahan iklim, manajemen sumber daya alam, dan proteksi lingkungan mengandung elemen-
elemen pengurangan risiko bencana.

•	 Kebijakan dan rencana yang spesifik telah diimplementasikan dengan tujuan untuk mengurangi kerentanan 
kelompok-kelompok miskin.

•	 Zona pengembangan penggunaan lahan dan perencanaannya serta kode-peraturan bangunan telah dibuat dan 
mencakup unsur-unsur terkait risiko bencana yang diterapkan secara kuat.

•	 Program nasional jangka panjang dibentuk untuk melindungi sekolah, fasilitas kesehatan dan infrastruktur 
penting dari peristiwa bencana alam yang biasa terjadi.

•	 Adanya prosedur untuk menilai implikasi risiko bencana terhadap proposal proyek infrastruktur besar.

Bab 4. Mengurangi risiko di sektor-sektor kunci  
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A. Memahami tugas

Apa tujuan dari tugas ini?

Tugas ini berupaya untuk mengembangkan sebuah strategi 
serta sebuah program spesifik untuk mengurangi risiko dari 
pemakaian sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan 
sekaligus melindungi lingkungan.

Mengapa tugas ini penting

Suatu lingkungan yang sehat meningkatkan ketahanan 
bencana pada masyarakat dalam dua cara: mengurangi 
pengaruh bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh 
manusia, dan secara alami memitigasi terhadap peristiwa 
bencana. Sebaliknya, degradasi lingkungan meningkatkan 
risiko bencana akibat longsor, tsunami, banjir, kekeringan, 
pengaruh perubahan iklim dan bencana-bencana lain. 
Mengurangi risiko bencana dan melindungi lingkungan 
bersifat saling melengkapi dan seringkali merupakan praktek 
yang indentik.

Memadukan pengurangan risiko bencana dan tata laksana 
lingkungan menciptakan banyak sinergi. Tindakan ini 
mengurangi biaya untuk menerapkan program dan aktifitas 
paralel dengan meniadakan upaya yang sama secara 
total dari setiap aktifitas yang direncanakan. Tindakan 
ini meningkatkan transparannya kedua hal ini sehingga 
memadukan setiap tindakan ke sejumlah besar masalah 
politis penting (seperti perubahan iklim atau bencana 
besar). Kondisi ini meningkatkan pemahaman dengan 
memungkinkan pihak-pihak berbagi informasi, misalnya 
para praktisi dapat saling mempelajari strategi satu sama 
lain dalam upaya meningkatkan komitmen keuangan 
dan politik. Institusi keuangan internasional (seperti 
Bank Dunia) dan badan-badan PBB semakin mengenali 
pentingnya memadukan pengurangan risiko bencana 
dengan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam 
serta dengan tindakan adaptasi terhadap perubahan iklim 
dan mulai untuk memadukan tindakan-tindakan ini ke dalam 
strategi pendanaan mereka. 

Bagaimana tugas ini terkait dengan tugas prioritas lain

Tatalaksana lingkungan yang baik berkaitan erat dengan 

4.1 Lingkungan: Memadukan pengurangan risiko bencana dalam tata 
laksana lingkungan dan sumber daya

Terminologi
Ekosistem: suatu rangkaian hubungan kompleks 
dari oganisme-organisme hidup yang berfungsi 
sebagai satu unit dan berinteraksi dengan 
lingkungan fisik mereka. Batas dari apa yang dapat 
disebut ekosistem bersifat arbitrer, bergantung 
pada fokus ketertarikan atau bidang ilmu. Dengan 
demikian, batas suatu ekosistem dapat bervariasi 
dari suatu skala ruang yang sangat kecil sampai, 
pada akhirnya, mencakup seluruh bumi. (Sumber 
UN/ISDR terminology).

Layanan ekosistem adalah manfaat yang diperoleh 
manusia dari ekosistem. Layanan ini termasuk 
layanan-layanan persediaan seperti persediaan 
makanan dan air, layanan pengaturan seperti 
pengaturan banjir, kekeringan, degradasi lahan dan 
penyakit, layanan pendukung seperti pembentukan 
tanah dan siklus nutrien serta layanan budaya 
seperti keuntungan rekreasional, spiritual, agama, 
dan keuntungan non materi lainnya (Sumber: 
Hassan, Scholes dan Ash 2005).

Degradasi lingkungan: Pengurangan kapasitas 
lingkungan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan 
ekologi. Efek potensialnya bervariasi dan dapat 
berperan terhadap peningkatan kerentanan 
dan frekuensi serta intensitas bencana alam. 
Beberapa contoh adalah: degradasi lahan, 
deforestasi, desertifikasi, kebakaran liar, kehilangan 
biodiversitas, polusi tanah, air dan udara, perubahan 
iklim, naiknya permukaan laut dan berkurangnya 
ozon. (Sumber: UN/ISDR Terminology).

Penilaian dampak lingkungan: Penelitian yang 
dilakukan untuk menilai efek pada suatu lingkungan 
tertentu akibat masuknya suatu faktor baru 
yang dapat menganggu keseimbangan ekologi 
yang ada saat ini. Penilaian dampak lingkungan 
(EIA) merupakan suatu perangkat pengambilan 
keputusan yang membantu untuk menyediakan 
bukti dan analisa dampak lingkungan terhadap 
aktifitas dari sejak dibuat konsepnya hingga ke 
pengambilan keputusan. Perangkat ini digunakan 
secara luas dalam program-program nasional 
dan dalam proyek-proyek bantuan pembangunan 
internasional. EIA harus mencakup suatu penilaian 
risiko yang rinci dan menyediakan solusi atau 
pilihan alternatif. (Sumber UN/ISDR Terminology)
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semua area pengurangan risiko bencana: dialog pengurangan bencana atau platform nasional harus melibatkan 
para manajer lingkungan (tugas 1.1 dan 1.2). Peraturan, rencana dan program mengenai pengurangan bencana 
harus mencakup tata laksana lingkungan (tugas 1.3 dan 1.4). Identifikasi bahaya dan penilaian kerentanan  (tugas 
2.1 dan 2.2) harus dipadukan dengan penilaian pengaruh lingkungan. Kurikulum pendidikan dan kampanye 
untuk meningkatkan kesadaran akan pengurangan risiko bencana harus mempromosikan praktek lingkungan 
yang berkesinambungan (Bab 3). Selain itu, pelatihan yang dikembangkan untuk tugas ini harus dikoordinasikan 
dengan inisiatif pelatihan pengurangan risiko bencana yang lebih besar (tugas 3.3). Perencanaan kota dan 
penggunaan lahan harus melindungi ekosistem penting (tugas 4.3). Upaya pemulihan harus memastikan adanya 
perlindungan lingkungan (tugas 4.7).

B.  Bagaimana Cara Melakukannya

Langkah-langkah yang direkomendasikan

Untuk memadukan pengurangan risiko bencana ke dalam tata laksana lingkungan:

1. Membentuk satu task force. Task force ini harus mencakup perwakilan dari:

• Departemen lingkungan/sumber daya alam (atau badan lain yang serupa).

• Kelompok lingkungan utama yang aktif secara nasional.

• Para ahli dalam hal pengurangan risiko, terutama risiko dari bencana hydro-meteorological.

• Organisasi akar rumput untuk masyarakat, wanita dan populasi penduduk asli.

• Platform pengurangan risiko bencana alam, termasuk poin fokal perubahan iklim, keanekaragaman 
biologis dan desertifikasi.

2. Bentuk atau perkuat mekanisme untuk menyatukan para praktisi bersama-sama dalam pengurangan risiko 
bencana (misalnya anggota platform nasional) dan perwakilan untuk jaringan lingkungan.

3. Buat rencana untuk bekerjasama dalam berbagai aktifitas dan program pengurangan risiko bencana. Mulailah 
dengan mengidentifikasi hal-hal yang saling overlap dan sinerginya. Hal-hal semacam itu harus mencakup, 
misalnya, program untuk mencegah kekeringan, desertifikasi, banjir dan perlindungan sumber air bersih, 
karang di pantai, lahan basah, lahan kering dan ekosistem hutan.

4. Mengembangkan suatu strategi pertukaran data untuk melaporkan kebutuhan di bawah hukum dan 
kesepakatan nasional, bilateral, regional dan internasional. Kesepakatan relevan dapat mencakup konvensi 
mengenai keanekaragaman, perubahan iklim dan desertifikasi serta HFA.

5. Menginstitusionalisasi suatu mekanisme untuk melakukan penilaian bersama yang mengintegrasikan 
parameter-parameter pengurangan risiko bencana dan perlindungan lingkungan. Contohnya adalah penilaian 
risiko dan dampak lingkungan yang terintegrasi.

6. Melaksanakan pelatihan bersama untuk mempromosikan pengurangan risiko dan praktek lingkungan yang 
berkesinambungan. Pelatihan semacam ini dapat mengajarkan, misalnya, identifikasi alternatif “green-
enginering” untuk mengurangi risiko. Green-enginering melibatkan perpaduan teknologi yang sensitif secara 
lingkungan dan prinsip-prinsip yang sadar lingkungan dengan praktek ilmiah, teknologi dan rekayasa. 
Pelatihan ini juga dapat mencakup praktek-praktek pengurangan risiko bencana yang dapat membantu 
masyarakat beradaptasi dengan perubahan iklim.

7. Bersama-sama mencari dana dan mengembangkan aktifitas, proyek dan program yang secara 
berkesinambungan mengurangi risiko dan mempertahankan layanan ekosistem. Contohnya mencakup 
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proyek untuk mengurangi kerentanan terhadap kekeringan dan perubahan iklim melalui penyebaran benih 
yang kuat.

8. Membuat draft dokumen strategi yang menggarisbawahi wilayah kerjasama yang disepakati, menyoroti 
bagaimana strategi melanjutkan agenda lingkungan pengurangna risiko. Distribusikan dan promosikan 
rencana dan institusionalisasi proses ini untuk mendukungnya.

9. Melibatkan praktisi pengurangan risiko bencana dalam proses untuk mengatur Program Adaptasi Tindakan 
Nasional/National Adaptation Programmes of Action (NAPA) dan untuk melaporkan implementasi dari 
konvensi Rio 1992. NAPA menyediakan suatu proses untuk negara yang kurang berkembang untuk 
mengidentifikasi aktifitas prioritas yang merespon kebutuhan paling mendesak dalam beradaptasi dengan 
perubahan iklim. Konvensi Rio 1992 merupakan tiga perjanjian internasional mengenai perubahan iklim, 
biodiversitas dan desertifikasi.

Pertanyaan yang perlu diajukan

Untuk mengidentifikasi wilayah sinergi untuk pengurangan 
risiko bencana dan manajemen lingkungan, tanyakan:

• Layanan ekosistem mana yang terancam di negara 
tersebut? Populasi mana yng bergantung pada layanan-
layanan ini untuk kehidupannya? Layanan ekosistem 
dapat, misalnya, berbentuk keuntungan yang diperoleh 
dari vegetasi yang mencakup pembentukan tanah, 
pengaturan aliran air dan kualitas air serta pembersihan 
udara. 

• Apakah rencana, proyek dan program untuk melindungi 
layanan ekosistem juga mempertimbangkan 
pengurangan risiko dan mendukung green-engineering? 
Apakah semua rencana, proyek dan program tersebut 
mengenali dan mendukung praktek-praktek yang akan 
melindungi lingkungan?

• Apakah pemakaian tanah dan proyek pembangunan lain memerlukan suatu penilaian dampak lingkungan? 
Apakah penilaian mencakup parameter-parameter pengurangan risiko bencana? 

• Apakah perencanaan untuk pengurangan risiko bencana dan manajemen lingkungan mempertimbangkan 
dampak perubahan iklim di masa depan?

C.  Tanggung jawab dan sumber daya

Siapa yang harus terlibat?

Task force harus mencakup perwakilan dari:

• Badan-badan pengaturan dan perencanaan lingkungan termasuk yang bertugas untuk menerapkan 
kesepakatan lingkungan multilateral dalam hal perubahan iklim dan masalah lingkungan global lain.

• Praktisi tata laksana lingkungan dan risiko bencana.

• Pemerintah dan institusi lokal.

Lingkungan: Memadukan pengurangan risiko bencana dalam tata laksana lingkungan dan sumber daya 4.1

Beberapa contoh tindakan manajemen 
sumber daya untuk mengurangi risiko

Melindungi tanah dari erosi dan desertifikasi 
melalui keberlanjutan pertanian dan peternakan 
yang lestari juga membantu untuk mengurangi 
kerentanan masyarakat terhdadap kekeringan 
dan banjir. Mempertahankan dan menanam 
kembali hutan bakau dapat melindungi populasi 
pantai dan kehidupan dari badai dan tsunami. 
Mempertahankan batas air dengan menghindari 
deforestifikasi atau penggundulan hutan dan 
pengalihan jalur air melindungi kualitas dan 
kuantitas air serta mempertahankan kehidupan 
yang bergantung pada perikanan laut. Tindakan-
tindakan pengurangan risiko seperti konstruksi 
yang sesuai untuk menahan badai dan banjir 
juga dapat membantu masyarakat untuk 
beradaptasi terhadap perubahan iklim.
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• Masyarakat dan kelompok wanita yang bekerja untuk perlindungan lingkungan dan manajemen sumber daya 
alam.

• Populasi penduduk asli

• Jaringan pengurangan risiko bencana dan lingkungan yang sudah ada termasuk kelompok-kelompok kerja 
yang terlibat dalam topik-topik yang relevan seperti perubahan iklim, biodiversitas dan manajemen sumber air.

Kondisi seperti apa yang memfasilitasi tugas?

• Mandat untuk kolaborasi antara badan pengurangan risiko bencana dan lingkungan.

• Dukungan dari pemimpin, serta dukungan dana dan organisasi.

• Keberadaan badan konsultasi dan koordinasi yang bertemu secara rutin untuk membahas tantangan-
tantangan lingkungan termasuk pengurangan risiko.

• Gugus tugas yang terinformasi yang baik, yang memiliki pengetahuan tentang program manajemen 
lingkungan dan sumber daya dan kewajiban pemerintah dalam masalah-masalah ini serta mengenai 
peraturan dan implementasinya di berbagai sektor.

• Pertimbangan di semua sektor masalah perubahan iklim.

D.  Ilustrasi

Mengkombinasikan pengurangan risiko bencana dengan manajemen lingkungan, Vietnam

Beberapa tahun terakhir ini, cabang Thai Binh dari Vietnam Red Cross telah melaksanakan proyek restorasi 
lingkungan dengan tujuan beragam untuk mengatasi masalah-masalah yang mempengaruhi populasi pantai 
di distrik Thai Thuy, propinsi Thai Binh. Delapan hingga sepuluh badai topan menyerang pantai Vietnam setiap 
tahunnya. Gelombang banjir (tidal floods) yang ditimbulkan acapkali merusak tanggul-tanggul laut di Thai Thuy 
sehingga menyebabkan kerugian ekonomi bagi populasi lokal. 

Proyek restorasi ini menghasilkan penanaman hutan bakau seluas 2000 hektar yang memiliki tiga peran penting. 
Pertama, pembentukan kembali habitat hutan bakau membantu melestarikan kekayaan biodiversitas pantai 
Vietnam. Kedua, pohon ini berperan sebagai zona penyangga di depan sistem tanggul laut sehingga mengurangi 
kecepatan air, kekuatan ombak dan energi angin. Ini membantu melindungi tanah pantai, kehidupan manusia dan 
aset yang diinvestasikan dalam pembangunan. Ketiga, hutan ini berperan terhadap produksi barang eksport yang 
berharga seperti udang dan kepiting, spesies ikan laut yang bernilai tinggi, moluska dan rumput laut untuk agar 
dan alginat. Kontribusi ini menawarkan kesempatan kerja baru untuk membantu populasi yang tadinya miskin 
untuk meningkatkan kehidupan mereka. 

Semua anggota komunitas memperoleh keuntungan karena rumah, ternak dan tanah pertanian mereka terlindung 
dari risiko banjir. keluarga-keluarga miskin dengan sedikit uang untuk mereparasi atau mengganti barang-barang 
yang hilang akibat kerusakan yang diakibatkan oleh badai merupakan pihak yang mungkin paling diuntungkan. 
Daerah proyek diserang oleh topan terburuk dalam satu dekade tersebut dua bulan sebelum evaluasi proyek. 
Sedikitnya kerusakan bermakna pada tanggul laut dan sistem kolam akuakultur di Thai Thuy merupakan indikator 
yang paling baik dari efektifitas hutan bakau.

Untuk informasi lebih lanjut lihat : www.unisdr.org/wcdr/thematic-sessions/presentations/session 3-9/ifrcrs-vietnam.pdf
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Mengurangi risiko bencana melalui adaptasi terhadap perubahan iklim

Penelitian memprediksi bahwa perubahan iklim akan terus meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca buruk di 
banyak bagian di dunia yang membuat banyak negara dan masyarakat terancam bencana. Peningkatan bencana 
ini memunculkan tantangan lingkungan dan sumber daya alam. Masyarakat inovatif beradaptasi dengan berhasil 
terhadap tantangan-tantangan ini dengan cara yang bervariasi seperti yang diperlihatkan dalam dua studi kasus di 
bawah ini.

(a)    Beternak itik selama monsoon, Bangladesh

 Beternak itik telah menjadi pilihan mata pencaharian penting untuk penduduk yang terkena banjir di 
Bangladesh. Selama monsoon, ketika tanah pertanian rusak, penduduk daerah pantai barat daya 
tidak dapat mempertahankan ternak ayam tradisional mereka. Hujan membanjiri lahan, sehingga tidak 
meninggalkan ruang untuk beternak dan juga membanjiri makanan ternak sehingga penduduk tidak dapat 
memberi makan ternaknya. Sebagai respon, penduduk telah beralih ke beternak bebek, baik di kandang 
atau di kolam air biasa. Anak bebek dibeli dan dibesarkan di kolam. Anak bebek diberi makanan tambahan 
atau mencari makanan sendiri yang terdiri dari ikan dan serangga di kolam. Bebek dewasa dan telur 
dikonsumsi oleh keluarga atau dijual di pasar. 

 Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: ITDG-B. 2003. An Attempt on Application of Alternative Strategies for 
Community Based Flood Preparedness in South-Asia, Bangladesh. www.unisdr.org/wdrc-2003

(b)     Domestikasi varietas sereal dan pohon buah asli, Arunachal Pradesh, India

 Suku Adi dari Arunachal Pradesh, India Timur telah mengembangkan kemampuan yang menakjubkan untuk 
diversifikasi tanaman pertanian di agroekosistem mereka yang rentan terhadap risiko. Suku ini melestarikan 
lebih dari 80 varietas sereal asli (terutama padi dan millet), pulse, oil seed, sayuran dan rempah melalui 
sistem kultivasi yang bergeser. Tanaman ditanam dan dipertahankan secara lokal dan kemudian digunakan 
untuk memenuhi berbagai kebutuhan pertanian lokal. Selain melestarikan keanekaragaman biologi dari 
agrikultur, sistem ini juga berperan sebagai buffer jika terjadi gagal panen.

 Selain itu, suku Adi telah melestarikan banyak buah-buahan lokal untuk digunakan. Pelestarian ini telah 
didorong oleh kebutuhan yang spesifik untuk lokasi tersebut, budaya, ekonomi, etnisitas dan kebutuhan 
keseluruhan. Varietas buah asli mencakup fig liar, jamun, leci, rambutan dan asam. Buah-buahan ini 
dikumpulkan oleh para wanita dari daerah hutan atau dipanen dari kebun dapur asli. Buah-buahan yang 
didomestikasi ini kemudian dijual di pasar lokal sehingga menjadi sumber pendapatan utama bagi wanita. 
Wanita juga mendomestikasi banyak variestas tanaman lokal untuk memastikan ketahanan pangan.

 Untuk informasi lebih lanjut, hubungan Dr. Ranjay K. Singh, ranjay_jbp@refiffmail.com

Rencana manajemen zona pantai, India

Badai, siklon, air pasang dan banjir merupakan sejumlah bencana alam yang menybabkan kerusakan berskala 
besar baik terhadap kehidupan, kekayaan dan sumber daya alam di daerah pantai India setiap tahun. Peristiwa-
peristiwa yang bersifat menghancurkan ini menyebabkan ketinggian laut meningkat hingga ketinggian yang 
abnormal sehingga menyebabkan erosi yang parah. 

Pada tahun 1991 pemerintah India mengeluarkan sebuah peraturan yang dinamakan Notifikasi Zona Peraturan 
Pantai untuk mengatur aktifitas manusia di wilayah 500 m dari garis pasang di sepanjang pantai yang terentang 
di negara ini. Peraturan ini berupaya untuk melindungi “zona pantai” ini dari degradasi karena pembangunan 
yang tidak direncanakan dan/atau pembangunan berlebihan. Pembangunan semacam ini menyebabkan polusi 
dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan pada sumber daya alam yang sangat berharga, rapuh dan tak dapat 
diganti ini. Tigabelas negara bagian dan pihak berwenang di teritorial ini serta Kewenangan Manajemen Zona 
Pantai Nasional dibentuk untuk memantau dan menerapkan peraturan tersebut. 
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Berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama lebih dari 15 tahun, peraturan zona pantai asli kini diganti oleh 
Notifikasi Manajemen Zona Pantai 2007. Transisi dari peraturan lama ke peraturan baru ini menunjukkan adanya 
pergeseran paradigma dari peraturan yang tersentralisasi ke manajemen zona pantai yang terdesentralisasi 
yang dilakukan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat lokal. Peraturan baru ini menekankan “manajemen 
zona pantai yang berkesinambungan”, perlindungan dan pembangunan pantai yang berkesinambungan 
serta perlindungan lingkungan laut. Manajemen ini didasarkan pada prinsip ilmiah yang kuat dengan 
mempertimbangkan kerentanan pantai terhadap bencana alam serta kehidupan yang berkesinambungan untuk 
masyarakat lokal serta pelestarian sumber daya pantai yang bernilai ekologis dan budaya. Semua faktor ini 
masuk ke dalam rencana manajemen zona pantai terintegrasi. Pengembangan rencana terjadi melalui proses 
partisipatoris yang melibatkan pemerintah pusat dan negara bagian, institusi riset ilmiah, administrasi distrik dan 
masyarakat lokal.

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi website Department of Ecology & Environment, Pemerintah Kamataka: 
parisara.kar.nic.in/czm.htm/#CZM.
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A. Memahami tugas

Apakah tujuan dari tugas ini?

 Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan 
rakyat miskin terhadap bencana melalui modal sosial, 
pemberdayaan dan perlindungan mata pencarian, yang 
diberikan melalui perencanaan strategis dan aplikasi 
sumber daya pada tingkat nasional, terutama dalam konteks 
kerjasama internasional.

Mengapa hal tersebut penting?

 Masyarakat melarat adalah masyarakat yang paling 
rentan terhadap bencana dan kurang mampu untuk pulih. 
Bencana dapat menyapu habis mata pencaharian masyarakat 
miskin dengan cara menghancurkan kapasitas agrikultur 
dan aset penting lainnya. Kerentanan masyarakat miskin 
terhadap bencana diperparah dengan marjinalisasi akibat 
ketidakmampuan fisik, kasta, usia, ras, etnik, dan jender. 
Dengan memusatkan perhatian pada upaya untuk melindungi 
masyarakat miskin, dampak bencana dapat dikurangi. 
Untuk tujuan ini, adan agar memenuhi kebutuhan rakyat 
miskin akan perlindungan terhadap bencana, pemerintah 
dapat mempertimbangkan program yang mempromosikan 
peningkatan aset, diversifikasi mata pencarian, lingkungan 
yang aman untuk dibangun, perlindungan sosial, dan 
pemberdayaan melalui partisipasi dalam pemerintahan. 
Program seperti itu dapat berkontribusi dalam program 
untuk menghilangkan kemiskinan, yang dapat dirusak 
oleh bencana, dan dapat juga membantu secara langsung 
orang-orang melarat akibat bencana. Masyarakat miskin juga 
memiliki sumber daya dan strategi untuk mengatasi bencana 
dan pemerintah dapat membantu mengembangkan strategi 
tersbut untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap 
bencana.

Bagaimana hal tersebut berkaitan dengan tugas prioritas 
lainnya

 Tugas tersbut umumnya dibantu dengan 
menginstitusionalisasikan pengurangan risiko bencana dan 
mengalokasikan sumberdaya yang tepat untuk hal tersebut 
(Tugas 1.4), dan juga mengembangkan instrumen finansial/
ekonomi yang membantu mengurangi risiko (Tugas 4.6). Hal 
ini juga dibantu dengan pengintegrasian pengurangan risiko 

4.2 Kebutuhan sosial: Mengembangkan mekanisme untuk meningkatkan 
ketahanan bagi rakyat miskin dan paling rentan

Terminologi

Country Common Assessment / United 
Nations Development Assistance Framework: 
proses (CCA/UNDAF) merupakan kerangka 
kerja umum yang strategis untuk aktivitas 
operasional Sistem PBB pada tingkat negara. 
Proses ini memberikan suatu respon Sistem 
PBB yang kolektif, koheren, dan terpadu 
kepada prioritas dan kebutuhan nasional 
dalam cakupan kerangka kerja Tujuan 
Pengembangan Millenium  serta komitmen 
lainnya.  Sedangkan tujuan dan target 
Deklarasi Millenium dan deklarasi serta 
program tindakan, diadaptasi pada konferensi 
internasional dan melalui konvensi utama PBB. 
CCA adalah perangkat diagnostik utama yang 
tersedia untuk tim negara PBB dan rekannya 
dalam menilai dan mengembangkan pengertian 
umum mengenai tantangan yang mendasar 
yang dihadapi oleh suatu negara dalam proses 
perkembangannya. UNDAF muncul dari upaya 
analitis dan kolaborasi CCA dan merupakan 
dasar program-program kerja sama Sistem 
PBB. (Sumber : PBB/ISDR dan UNDP 2006)

Naskah Strategi Pengurangan Angka 
Kemiskinan/Poverty Reduction Strategy 
Paper (PRSP): Dipersiapkan oleh pemerintah 
di negara-negara dengan angka pendapatan 
rendah melalui proses partisipasi yang 
melibatkan pemangku kepentingan domestik 
dan mitra pembangunan eksternal, meliputi 
Internanational Monetary Fund (IMF) 
dan Bank Dunia (World Bank). Naskah 
Strategi Pengurangan Angka Kemiskinan 
ini menjelaskan mengenai kebijakan dan 
program ekonomi makro, struktural, dan sosial 
yang akan dicapai oleh negara dalam jangka 
waktu beberapa tahun untuk meningkatkan 
pertumbuhan secara luas dan mengurangi 
angka kemiskinan, dan juga kebutuhan 
pendanaan eksternal dan sumber pendanaan 
terkait. (Sumber: International Monetary) 
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bencana ke dalam sektor-sektor melalui penggunaan sumber daya alam secara berkesinambungan, praktek 
penggunaan lahan, dan langkah-langkah pengamanan lingkungan bangunan (Bab 4). Pada saat yang sama, 
penyelesaian tugas secara efektif memerlukan penilaian risiko partisipatif (Tugas 2.1), dan perencanaan kesiapan 
dan pemulihan secara menyeluruh (Tugas 4.7 dan Bab 5).

B. Bagaimana melakukannya

Langkah-langkah yang disarankan

Sejumlah langkah dapat dilakukan untuk melindungi rakyat miskin dan mata pencarian mereka, termasuk:

1. Meningkatkan kualitas data melalui statistik terdisagregrasi yang dikorelasikan dengan lingkungan berisiko 
tinggi (Contoh: usia, ketidakmampuan, disparitas sosial, dan jender). Data yang lebih terperinci akan 
membantu negara dan organisasi untuk menjangkau rakyat miskin baik sebelum maupun sesudah bencana 
terjadi.

2. Bekerja dengan pemimpin masyarakat, kelompok wanita, dan pekerja yang terlibat dalam partisipasi tindakan 
pengurangan dan penilaian risiko. Contoh-contohnya meliputi proyek untuk:

•	 Memperbaiki drainase untuk banjir dan tanah longsor

•	 Membangun penampungan air dan fasilitas ketahanan terhadap kekeringan

•	 Membersihkan sampah dan mengurangi bahaya kebakaran

•	 Melaksanakan perlindungan banjir dan tindakan-tindakan lain untuk melindungi sumur air dan 
meyakinkan bahwa meja air terisi kembali

•	 Menerapkan upaya-upaya kesiapan lain bagi individu, rumah tangga, dan sekolah, serta menjamin 
bahwa didapat pelajaran dari pengalaman masa lalu.

3. Merancang paket-paket kompensasi yang adil-jender sebagai jaring pengaman agar masyarakat yang 
sangat miskit dapat memulihkan mata pencarian minimum setelah suatu bencana terjadi. Merencanakan 
program kerja untuk makan atau kerja untuk tempat tinggal sebagai upaya perlindungan rakyat miskin lain. 
Untuk petani yang berpenghasilan rendah, dilakukan perancangan alokasi uang dan/atau alokasi bibit untuk 
memungkinkan pemulihan.

4. Masukkan tindakan-tindakan untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana bagi rakyat miskin di negara 
PRSP, dalam kemitraan dengan badan bantuan bilateral atau multilateral, untuk bekontribusi terhadap 
pencapaian Millenium Development Goals (Sasaran Pembangunan Milenium).

Lima langkah untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam PRSP:

I) Lakukan kerja analisa dan diagnosis, termasuk pembuatan peta risiko bencana dan kemiskinan.

II) Menetapkan tujuan pengurangan kemiskinan

III) Memprioritaskan tindakan publik untuk pengurangan kemiskinan

IV) Menetapkan prosedur pemantauan dan evalusi

V) Menerapkan, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik.

5. Memasukkan persiapan-persiapan untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana dalam CCA/UNDAF, 
dalam kemitraan dengan badan bantuan bilateral atau multilateral, untuk berkontribusi dalam mencapai MDG 
(Sasaran Pembangunan Milenium).

4.2 Kebutuhan sosial: Mengembangkan mekanisme untuk meningkatkan ketahanan bagi rakyat miskin dan paling rentan
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Tiga langkah untuk mengintegrasikan penguranan risiko bencana di UNDAF:

I) Memahami risiko bencana dalam konteks diagnosisi masalah dan analisa negara secara umum

II) Memperhatikan risiko bencana yang didiagnosis sebagai bagian dari prioritas pembangunan yang 
diidentifikasi di UNDAF.

III) Mengintegrasikan inisiatif pengurangan bencana sebagai komponen rencana untuk menerapkan MDG 
yang termasuk dalam UNDAF.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses PRSP dan CCA/UNDAF, lihat Lampiran V atau lihat ProVention 
Consortium (2007).

C. Tanggung jawab dan sumber daya

Siapa yang harus dilibatkan?

•	 Spesialis bidang kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

•	 Ahli masalah pembangunan terkait jender

•	 Departemen perencanaan dan keuangan pemerintah

•	 Spesialis perlindungan agrikultur dan pembangunan perkotaan.

•	 Spesialis pelestarian air dan kekeringan

•	 Pemimpin masyarakat, pekerja, dan suka relawan.

•	 Penasihan pengurangan kemiskinan

•	 Institusi dan spesialis finansial dengan keahlian di bidang perlindungan masyarakat berpendapatan rendah 
dan masyarakat miskin.

•	 NGO, organisasi kemanusiaan dan organisasi suka rela, dan donor

Kondisi apa yang memfasilitasi tugas?

•	 Strategi dan program pemberantasan kemiskinan yang didefinisikan dengan baik untuk negara tersebut.

•	 Nasihat dari ahli di NGO, organisasi berbasis masyarakat dan badan kemanusiaan yang bekerja dalam 
bidang pengurangan kemiskinan.

•	 Interaksi erat dengan layanan sosial, badan kesejahteraan sosial, dan jejaring yang ada, bekerja untuk 
memahami kondisi kerawanan rakyat miskin  yang mendasarinya, dan juga membangun atau memperkuat 
jejaring yang ada dengan kelompok masyarakat dan wanita.

D. Ilustrasi

Proyek pengurangan risiko dan kemiskinan, Ekuador

Malnutrisi mempengaruhi seperlima populasi Ekuador. Bahaya kekeringan dan banjir, dikombinasikan dengan 
keragaman iklim secara umum, memperparah masalah tersebut. Diyakini bahwa peningkatan terjadinya malnutisi 

Kebutuhan sosial: Mengembangkan mekanisme untuk meningkatkan ketahanan bagi rakyat miskin dan paling rentan 4.2
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di Ekuador berkaitan dengan kegagalan panen akibat perubahan iklim. Proyek dan diajukan untuk menangani 
masalah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai keragaman iklim di negara tersebut serta 
efeknya terhadap agrikultur, dengan tujuan akhir untuk membuat jejaring dengan profesional di bidang lingkungan 
dan ketahanan pangan.

Proyek tersebut memerlukan pengetahuan menangani cuaca dan iklim, dan informasi lainnya untuk meningkatkan 
pengambilan keputusan mengenai perencanaan panen dan panenan yang dilakukan oleh ilmuwan, penentu 
kebijakan, dan agen lain serta petani itu sendiri. Hal ini seharusnya meningkatkan ketahanan pangan dan 
mengurangi malnutrisi. Suatu tim yang beranggotakan orang-orang dari berbagai disiplin ilmu, yaitu ahli geografi, 
ilmuwan pertanian, ahli nutrisi, dan ahli iklim akan melaksanakan proyek tersebut. Proyek tersebut akan 
mengkombinasikan citra satelit dan pengukuran di darat, menganalisa cuaca dan iklim pada musim pertumbuhan, 
untuk memahami variabel kunci dari pertumbuhan panenan.

Proyek tersebut akan menghasilkan empat hasil langsung: (i) penelitian yang membandingkan informasi aktual 
dan informasi sekunder dan dirasakan secara terpisah; (ii) mempublikasikan informasi geografi dan satelit yang 
dapat diakses untuk pengambilan keputusan agrikultur dan ketahanan pangan; (iii) informasi yang dikumpulkan 
dan digunakan bersama oleh masyarakat ahli ketahana pangan di Ekuador; dan (iv) pelatihan mitra Ekuador 
untuk menggunakan sistem tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: www.ewc3.org/upload/downloads/P-09_Hyman_web.pdf or visit the 
International Center for Tropical Agriculture website at:www.ciat.cgiar.org/

Kamar dagang (chamber of commerce) untuk rakyat miskin, India

Kamar dagang (Chamber of Commerce) dan Industri untuk Bisnis Kecil adalah suatu forum bagi penghuni 
pemukiman kumuh yang ingin bekerja dengan sesama untuk meningkatkan mata mencarian mereka. Kamar 
dagang yang khusus ini dirancang setelah terjadinya gempa bumi Gujarat pada tahun 2001 untuk mengumpulkan 
penerima bantuan mata pencarian dan bisnis kecil lainnya. Kamar dagang ini terdiri atas pebisnis dari sektor 
informal, dan memiliki masalah dengan bank, kotamadya, dan petugas lainnya. Hal ini memungkinan 600 
keluarga mendapatkan kartu makanan “di bawah garis kemiskinan”, dan telah membantu banyak anggotanya 
untuk memperbaiki posisinya melalui rekening bank dan asuransi.

Untuk informasi lebih lanjut lihat: Vaux, T. (2005): Beyond Relief: Review of a "Human Securities" approach to the 
Gujarat Earthquake. Experience Learning Series no. 32. check:www.southasiadisasters.net/publi%20els%20list.
htm

E. Bacaan tambahan

Benson, C. and Twigg, J. 2007. Tools for Mainstreaming Disaster Risk Reduction: Guidance Notes for 
Development Organisations. Geneva: ProVention Consortium Secretariat. www.proventionconsortium.org/?pageid
=37&publicationid=132#132

Pantoja, E. 2002. Microfinance and Disaster Risk Management: Experience and Lessons Learned. Washington 
DC: The World Bank. www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/microfin_DRM.pdf

Laporan ini merupakan bagian dari suatu inisiatif dalam manajemen risiko bencana dan mikrofinansial 
yang dilaksanakan di bawah payung ProVention Consortium oleh World Bank's Disaster Management 
Facility, UNDP, dan United Nations Capital Development Fund.

4.2 Kebutuhan sosial: Mengembangkan mekanisme untuk meningkatkan ketahanan bagi rakyat miskin dan paling rentan
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UN/ISDR and UNDP. 2006. Integrating Disaster Risk Reduction into CCA and UNDAF. Draft Guidance Note. www.
unisdr.org/cca-undaf

Catatan ini, disahkan oleh United Nations Development Group, memberikan panduan bagi tim Negara 
PBB dan sistem koordinator anggota PBB untuk masalah pengurangan risiko bencana ke dalam proses 
CCA/UNDAF.

Situs web

The Gender and Disaster Sourcebook - www.gdnonline.org/sourcebook/index.htm

Satu pedoman elektronik mengenai kaitan antara kesetaraan jender dan risiko bencana yang user-
friendly: Pelajaran yang didapat dan aplikasi praktis.

4.2Kebutuhan sosial: Mengembangkan mekanisme untuk meningkatkan ketahanan bagi rakyat miskin dan paling rentan
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A. Memahami tugas

Apa tujuan dari tugas ini?

Tugas ini bertujuan untuk memasukkan tindakan pengurangan 
risiko bencana dalam perencanaan pembangunan,  
penggunaan lahan, dan perkotaan. Disarankan agar hal 
tersebut dilakukan dengan memasukkan parameter bahaya 
dan kerentanan dalam bentuk perencanaan ini, dengan 
meningkatkan standar dan praktek, dan dengan menerapkan 
dan melaksanakan kode pembangunan dan aturan 
penggunaan lahan. Strategi lain meliputi; melakukan tindakan 
untuk mengurangi pemukiman perkotaan informal, penempatan 
fasilitas dan infrastruktur penting, memberikan premium 
pada ruang yang tidak dibangun dan membuat jejaring 
ruang terbuka, penzonaan area berbahaya, dan melakukan 
kontrol pembangunan yang ketat pada area tersebut, serta 
meningkatkan keamanan bangunan berbahaya dan kumuh.

Mengapa hal tersebut penting?

Memasukkan pertimbangan bahaya alam dalam perencanaan pembangunan, penggunaan lahan, dan perkotaan 
akan, dalam jangka panjang, mengurangi akumulasi risiko pada area perkotaan dan area urbanisasi yang 
cepat. Risiko bencana perkotaan umumnya disebabkan oleh manajemen penggunaan lahan dan pembangunan  
perkotaan yang tidak baik, praktek kontruksi yang buruk, peningkatan kompleksitas masyarakat modern, dan 
keputusan penggunaan lahan yang tidak tepat pada masa lalu.

Jika parameter risiko dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan, dan juga rencana penggunaan lahan 
perkotaan dan regional, maka tindakan yang tepat dapat dilakukan untuk mengatasi risiko. Hal ini terutama 
penting untuk kota besar dan lokasi pada populasi lain, dan juga untuk kelompok miskin dan termarjinalisasikan. 
Selain untuk meyakinkan adanya penggunaan lahan yang lebih baik, pengenalan praktek perencanaan 
penggunaan lahan dan praktek kontruksi yang baik juga akan membantu meningkatkan standar bagi praktek dan 
etika profesional.

Perencanaan penggunaan lahan dan pengurangan risiko bencana

Perencanaan penggunaan lahan adalah suatu proses sistematik yang memungkinkan identifikasi dan evaluasi 
bahaya dan kerentanan pada pemukiman manusia. Melalui proses perencanaan, suatu program tindakan dapat 
dipersiapkan untuk memulai perubahan dalam struktur perkotaan. Pada keadaan perkotaan yang sangat dinamis, 
tempat terjadinya urbanisasi dan peningkatan ekonomi secara cepat, perencanaan penggunaan lahan bertujuan 
untuk mengarahkan atau setidak-tidaknya mengatur perubahan penggunaan lahan dan pembangunan perkotaan 
yang berlangsung sangat cepat dengan cara memberikan tujuan dan strategi jangka panjang. Hal ini akan 
memungkinkan terjadinya perubahan dalam cara yang lebih aman dan lebih berkesinambungan. Perencanaan 
seperti itu memperkuat tujuan kesinambungan kota dengan memperhatikan saling ketergantungan antara 
ekosistem alam dan ekosistem perkotaan.

Terminologi

Rencana penggunaan lahan: Cabang dari 
perencanaan fisik dan sosio-ekonomi yang 
menentukan cara dan penilaian batasan 
atau nilai dari berbagai pilihan lokasi lahan 
yang akan digunakan. Rencana tersebut 
memiliki pengaruh terhadap berbagai 
segmen populasi atau kepentingan 
yang diperhitungkan masyarakat 
untuk mengambil keputusan. Rencana 
penggunaan lahan melibatkan studi dan 
pemetaan, analisa data lingkungan dan 
bahaya, perumusan keputusan penggunaan 
lahan alternatif, dan perancangan rencana 
jangka panjang untuk berbagai skala 
administrasi dan geografi. (Sumber: 
Terminologi PBB/ISDR)

4.3 Perencanaan fisik: Mengembangkan upaya untuk menerapkan pengurangan 
risiko bencana dalam perencanaan penggunaan lahan dan perkotaan
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Perencanaan penggunaan lahan mendukung pengurangan risko bencana karena difokuskan pada modifikasi 
kerentanan kota dan bukan mengatur bahaya, yang oleh karena itu mendukung mitigasi dan pencegahan 
bencana. Dasar pemikiran perencanaan penggunaan lahan sejalan dengan pengurangan risiko bencana karena 
keduanya bersifat sistematik, berorientasi masa depan, berorientasi keputusan, dan proaktif.

Bagaimana hal tersebut berkaitan dengan tugas prioritas lainnya

 Perbaikan perencanaan bergantung pada penguatan rangka kerja institusional, legal, dan kebijakan 
negara (Tugas 1.3 dan 1.4), dan memerlukan analisa risiko yang efektif (tugas 2.1). Agenda pelatihan yang 
dikembangkan untuk tugas ini harus dikoordinasikan dengan inisiatif pelatihan pengurangan risiko bencana yang 
lebih besar (Tugas 3.3). Tugas ini berkaitan erat dengan peningkatan keamanan bangunan dan fasilitas penting 
(tugas 4.4). Selain itu, sektor swasta, profesional, dan organisasi perdagangan dapat memainkan peran penting 
dalam meningkatkan pengetahuan dalam keanggotaan mereka dan meningkatkan etika dan standar praktek 
(tugas 4.6).

B. Bagaimana melakukannya

Langkah-langkah yang disarankan

Banyak langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana melalui perbaikan perencanaan 
penggunaan lahan dan pembangunan hunian manusia, di antaranya:

1. Mengevaluasi kapasitas badan-badan pada tingkat pemerintah untuk memahami, menerapkan, dan 
melaksanakan perencanaan pembangunan dan program, rencana, dan aturan penggunaan lahan. Selain itu, 
perhatikan pula kemampuan badan-bandan untuk menilai kapasitas insititusional mereka dan pelatihan yang 
diperlukan dalam manajemen risiko bencana.

2. Bekerja dengan badan perencanaan nasional, regional, provinsi, dan lokal, lakukan penilaian parameter 
bahaya dan kerentanan yang diinkorporasikan dalam proses perencanaan. Pelajari proses alokasi 
penggunaan lahan, perencanaan lahan, dan perencanaan pembangunan.

3. Kembangkan suatu agenda pelatihan untuk perencana penggunaan lahan lokal, pegawai pemerintah lokal, 
staf teknis dan regulator untuk meningkatkan kapasitas teknis dalam perencanaan penggunaan lahan yang 
sensitif terhadap risiko dan pembangunan perkotaan.

•	 Pelatihan harus meliputi penilaian risiko dan teknik untuk menginkorporasikan parameter bahaya dan 
kerentanan dalam proses perencanaan dan dalam memasukkan kriteria keamanan minimal.

•	 Peserta pelatihan haruslah perencana perkotaan dan penggunaan lahan, pegawai pembangunan, 
insinyur kota, pegawai penzonaan, manajer lingkungan, dan personil pemerintah lokal lain yang bertugas 
dalam penerapan dan pelaksanaan lokal.

4. Pastikan bahwa Kementerian dan departemen sektoral memasukkan langkah-langkah pengurangan risiko 
dan penilaian risiko dalam program mereka. Kesiapan-kesiapan seperti itu bergantung pada sektor dan 
memerlukan keahlian khusus yang berkaitan dengan sektor tersebut.

5. Bekerjalah dengan profesional dan organisasi perdagangan untuk meningkatkan etika dan standar praktek 
dalam profesi yang relevan. Berikan mereka peran aktif dalam meningkatkan standar praktek.

6. Laksanakan peraturan dan prosedur penggunaan lahan untuk memastikan bahwa penzonaan distrik 
dilaksanakan dan didasarkan pada aturan pembangunan tertentu dan standar yang dilaksanakan tesebut 

4.3Perencanaan fisik: Mengembangkan upaya untuk menerapkan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan penggunaan lahan dan perkotaan



Bab 4. Mengurangi risiko di sektor-sektor kunci  

Perkataan Menjadi Tindakan: Panduan untuk Mengimplementasikan Kerangka Kerja Hyogo104

sejalan dengan penggunaan lahan dan peruntukan setiap zona. Promosikan, jika benar, aturan restriktif dan 
standar tinggi yang ditujukan pada pembatasan area berbahaya yang rawan tanah longsor, gempabumi, 
liquefaction, kerusakan permukaan, banjir, dan angin puyuh. Aturan dan standar tersbut harus melibatkan 
elemen seperti intensitas penggunaan lahan, kepadatan populasi, beban pemukiman, besar dan tinggi 
bangunan, bangunan tambahan, tanda dan billboard (papan iklan), lalu lintas, dan dampak lingkungan 
lainnya.

7. Kembangkan suatu program untuk menghambat kontruksi informal/tidak resmi. Lakukan program yang 
bertujuan untuk relokasi pemukiman liar dari area berbahaya, penutupan bangunan yang tidak aman, 
pembaruan dan pembangunan kembali area yang rusak, 
dan memperbaiki daerah kumuh dalam kota.

8. Mengembangkan jejaring ruang terbuka yang saling 
terhubung – seperti taman umum, jalur hijau, dan koridor 
hijau – sebagai elemen perkotaan yang penting dalam 
struktur spasial kota dan area urbanisasi, dan sebagai 
strategi untuk mencegah pemekaran kota.

9. Meningkatkan akuisisi lahan yang berbahaya oleh 
pemerintah lokal. Lahan ini dapat dialokasikan untuk 
penggunaan lahan intensitas rendah, kepadatan rendah.

10. Menginstitusikan strategi partisipasi publik dalam proses 
perencanaan penggunaan lahan untuk mengintegrasikan 
kerentanan dan masalah persepsi risiko dalam 
perencanaan. Membangun konsensus di antara pemangku 
kepentingan berbeda untuk meningkatkan penerimaan 
sosial akan rencana penggunaan lahan yang sensitif 
terhadap risiko, dan untuk meningkatkan kesesuaian 
dengan aturan dan standar.

11. Rancang paket fiskal atau insentif lain untuk meningkatkan 
praktek yang baik dan dapat meningkatkan standar 
penggunaan lahan dan praktek profesional, seperti 
penutupan lokasi properti yang berbahaya bagi publik. 
Buatlah mekanisme ijin dan hadiah bagi profesional seperti 
arsitek, perencana, insinyur, pengembang real estat, 
kontraktor, dan properti individual dan pemilik bangunan.

12. Kembangkan prosedur untuk menginkorporasikan 
pengurangan risiko bencana dalam siklus proyek tersebut. 
Pastikan bahwa institusi finansial dan badan pengatur 
mengadopsi prosedur ini.

13. Kembangkan strategi untuk memberikan tanggung jawab legal dan pilihan untuk melakukan tindakan legal 
untuk menghukum praktek yang salah.

14. Sejalan dengan tindakan penggunaan lahan, penzonaan, dan pembangunan perkotaan yang disebutkan di 
atas, promosikan strategi keterlibatan publik, termasuk edukasi dan sosialisasi informasi, untuk meningkatkan 
kewaspadaan penduduk dan untuk mengumpulkan dukungan bagi pengambilan keputusan penggunaan 
lahan yang didasarkan pada parameter risiko bencana.

4.3 Perencanaan fisik: Mengembangkan upaya untuk menerapkan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan penggunaan lahan dan perkotaan

Proses perencanaan penggunaan lahan.  

Proses perencanaan dan alokasi 
penggunaan lahan terjadi dalam konteks 
politik dan melibatkan berbagai nilai dan 
kepentingan yang berkompetisi. Oleh 
karena itu, perencanaan penggunaan 
lahan memerlukan pengembangan 
pemahaman umum mengenai hukum 
dan peraturan, serta tekanan ekonomi 
dan sosial, dan perhatian terhadap risiko 
relatif. Untuk mempertahankan perbaikan 
dalam etika, dalam praktek standar dan 
dalam pelaksanaan peraturan dan kode 
pembangunan, institusi pemerintah harus 
bekerja sama dengan sektor swasta, 
profesional, dan organisasi perdagangan, 
yang memainkan peran penting dalam 
meningkatkan pengetahuan dan praktek 
dalam keanggotaan mereka. Selain itu, 
ada baiknya untuk berkonsultasi dengan 
anggota dari masyarakat yang terkena 
bencana dan melibatkan mereka dalam 
proses perencanaan dan manajemen 
penggunaan lahan – anggota-anggota 
tersebut seperti populasi miskin yang 
umumnya tidak punya pilihan lain dan harus 
tinggal di area yang berbahaya.

Terminologi PBB/ISDR)
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Pertanyaan yang diajukan

Dalam mengidentifikasi jangkauan program untuk paket kebijakan, tanyakan apakah pakter tersebut meliputi 
elemen yang:

•	 Mempromosikan dan menginkorporasikan pengurangan risiko bencana pada berbagai kepentingan 
terkait dengan penggunaan lahan. (Hal ini harus meliputi inkorporasi strategi pengurangan risiko yang 
dikembangkan untuk sektor tertentu, seperti lingkungan, dan masyarakat melarat).

•	 Mengembangkan mekanisme untuk penerapan dan pelaksanaan rencana, aturan dan standar penggunaan 
lahan: seperti pengetahuan, persetujuan suka rela, dan tindakan penghukuman.

•	 Mengontrol konstruksi informal dan perkembangan urban.

•	 Membuat kemitraan dan melakukan perjanjian dengan organisasi profesional, organisasi dan persatuan 
perdagangan.

•	 Merancang dan menerapkan program pelatihan kompeten dan program peningkatan keterampilan 
profesional.

•	 Memberikan respon terhadap kekhawatiran dan kebutuhan orang-orang yang paling rentan.

•	 Memungkinkan prosedur pelaksanaan yang efisien dan tindakan yang bertanggung jawab.

•	 Membuat mekanisme insentif untuk mendorong dan meningkatkan praktek kontruksi dan penggunaan lahan 
yang baik.

•	 Menginkorporasikan strategi pengurangan risiko bencana yang spesifik sektor.

C. Tanggung jawab dan sumber daya

Siapa yang harus dilibatkan?

•	 Badan perancanaan kota dan regional, badan perumahan, badan pekerjaan umum dan infrastruktur.

•	 Pemerintah lokal, terutama kota dan perkotaan.

•	 Wakil profesional, real estat, dan organisasi perdagangan.

•	 Organisasi berbasis masyarakat dan pemimpin masyarakat. Termasuk anggota masyarakat yang terkena, 
seperti populasi miskin, yang umumnya tidak memiliki pilihan dan harus tinggal di lingkungan berbahaya.

•	 Kementerian dan departemen sektoral dengan keahlian spesifik sektor, termasuk keahlian dalam risiko terkait 
iklim.

D. Ilustrasi

Manajemen dan perencanaan penggunaan lahan nasional, Kuba

Di Kuba, manajemen dan  perencanaan penggunaan lahan diintegrasikan dengan pengurangan risiko bencana. 
Selama lebih dari 40 tahun, Institute for Physical and Spatial Planning telah menjadi badan yang bertanggung 
jawab untuk implementasi perencanaan fisik di negara tersebut. Sistem perencanaannya mengintegrasikan 
semua skala politik dan yurisdiksi administrasi dalam memperhatikan masalah penggunaan lahan berskala luas. 
Hal tersebut meliputi manajemen sumber daya alam dan keputusan mengenai hunian manusia, lingkungan, 
bahaya, dan kerentanan. Institut tersebut menetapkan aturan dan memberikan metodologi untuk manajemen 
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risiko yang meliputi kode pembangunan dan penzonaan risiko, yang mengurangi kerentanan fisik rumah tangga 
dan infrastruktur penting, terutama pada area rawan banjir. Hal ini dan juga perangkat terkait untuk penerapan 
pengontrolan penggunaan lahan didukung oleh metodologi yang terintegrasi dengan baik dan juga rangka kerja 
legal yang terkait dengan proses pembangunan berkesinambungan negara tersebut. Selain institut itu, pihak 
berwenang ketahanan sipil nasional dan jawatan hidro-meteorologi membantu untuk merealisasikan strategi 
tersebut.

Inisiatif manajemen penggunaan lahan dan perencanaan urban telah melibatkan masyarakat dalam 
mengidentifikasi masalah lokal, dalam proses perencanaan dan dalam menerapkan keputusan manajemen 
penggunaan lahan yang diambil. Sifat dari pekerjaan yang lintas- ilmu dan lintas- institusi ini telah membantu 
untuk mengembangkan suatu konsep dan dasar metodologi untuk pengurangan risiko bencana yang efektif.

Area tepi pantai merupakan ekosistem yang paling rentan dan paling kompleks di Kuba. Peningkatan eksposur 
area tersebut terhadap dampak bencana telah memotivasi Pemerintah untuk mendukung studi manajemen 
penggunaan lahan tepi pantai. Pada tingkat nasional, rencana-rencana menentukan pedoman penggunaan 
area tepi pantai, mengidentifikasi skenario prioritas untuk menentukan studi resolusi mana yang lebih perlu 
dilakukan. Peta bahaya serangan badai dan peta kerentanan lainnya telah dihasilkan. Penggunaan peta tersebut 
memungkinkan Kuba mengidentifikasi tingkat risiko relatif untuk pemukiman yang berlokasi di area tepi pantai. 
Beberapa peraturan penggunaan lahan telah dihasilkan dari analisa ini, termasuk rekomendasi spesifik untuk 
penyesuaian, pemukiman kembali, dan peraturan pertumbuhan perkotaan untuk 107 pemukiman tepi pantai.

Kota Havana memberikan suatu contoh perencanaan perkotaan di zona tepi pantai. Kota tersebut memiliki 
dinding pemecah yang kokoh, atau malecon, yang membentang sepanjang tujuh kilometer di sepanjang laut 
untuk mengurangi dampak dari terjangan badai yang secara periodik mengenai kota tepi pantai tersebut. 
Penzonaan, kode, dan standar konstruksi bertujuan untuk memperbaiki prosedur organisasi relevan, untuk 
mendorong konstruksi yang lebih efektif dan untuk meningkatkan perbaikan di area tersebut. Ruang bawah tanah 
telah dibangun, tinggi bangunan diatur, dan rancangan untuk area publik telah diadopsi.

Untuk informasi lebih lanjut lihat: UN/ISDR. 2004. Living with Risk, pp. 317-319. /www.unisdr.org/lwr-2004

Memperkuat kapasitas lokal untuk perencanaan lahan di Matagalpa, Nikaragua

Kerusakan yang parah akibat Badai Mitch pada bulan Oktober tahun 1998 mengungkapkan sejumlah 
kerentanan pada kota Matagalpa, Nikaragua. Canton of Geneva dan United Nations Operational Satellite 
Applications Programme (UNOSAT) memimpin suatu proyek pembangunan kapasitas yang, bertujuan untuk 
mengurangi kerentanan kota tersebut, memungkinkan pelaku lokal mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam 
perencanaan daerah perkotaan dan pedesaan. Sebagai hasil dari kegiatan proyek ini, kotamadya tersebut dapat 
menggunakan rencana pengembangan kota dan rencana aturan lahan untuk memandu tindakannya selama 
sepuluh tahun ke depan.

Proyek pembangunan kapasitas tersebut memiliki dua pilar:

(i) Memfasilitasi akses informasi geografi termutakhir dengan penggunaan citra satelit. Proyek tersebut telah 
memberikan akses ini dengan meluncurkan Matagalpa Geographical Information Center (www.CIGMAT.
org). CIGMAT telah mengirimkan peta-peta dari area yang menghadapi risiko dan dipengaruhi oleh banjir, 
dan juga peta penggunaan tanah, peta hidrografi, dan gambaran digital dari topografi kota, sungai, dan jalan 
lokal. Pusat sumber ini sekarang beroperasi penuh dan diperlengkapi dengan baik, dengan staf yang dilatih 
mengenai penggunaan citra satelit dan sistem informasi geografi.

(ii) Kantor Perencanaan Lahan (OPT; Land Planning Office) dalam kotamadya Matagalpa. OPT dimulai untuk 
menjamin bahwa dewan lokal dapat menggunakan tim teknik yang memenuhi syarat untuk mendukung 
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rencana dan program manajemen lahannya. Kantor ini telah memberikan kontribusi besar pada dewan kota 
tesebut. Kantor ini telah menguraikan situasi risiko pada penduduk, untuk meningkatkan kewaspadaan dan 
perhatian pada relokasi di area yang lebih sesuai. Kantor ini juga telah mengevaluasi rumah-rumah keluarga 
yang terkena badai tropis, telah meninjau syarat referensi untuk lokasi pembuangan sampah kota yang baru, 
telah merancang suatu proyek perumahan dalam koordinasi dengan National Institute of Urban and Rural 
Housing, dan telah mengembangkan rencana kota untuk mitigasi dan pencegahan bencana alam.

Kerjasama antara CIGMAT dan OPT memungkinkan pengmbangan rencana awal kota Matagalpa. CIGMAT 
memberikan informasi geografi dasar, dan juga studi ciri-ciri geologi dan fisik di daerah tersebut. OPT 
menggunakan informasi ini untuk melakukan diagnosis menyeluruh terhadap area tersebut. Diagnosis tersebut 
menggunakan metoda partisipasi, melibatkan pemimpin sosial dan organisasi sosial utama di setiap lingkungan 
tetangga perkotaan yang terkait dengan pertumbuhan kota di masa mendatang.

Untuk informasi lebih lanjut kunjugi situs web UNOSAT di: unosat.web.cern.ch/unosat/achievements/matagalpa/
project.htm

Contoh rujukan peraturan bangunan dan aturan penzonaan, India

Lingkungan yang dibangun di India mengalami kerentanan yang sangat tinggi, dan menyebabkan kerusakan 
bangunan akibat gempa bumi yang berulang. Menyadari adanya kerentanan ini, Pemerintah India menunjuk 
komite ahli untuk memperhatikan undang-undang perencanaan, aturan penzonaan, hukum pengatur 
pembangunan, rujukan peraturan bangunan. Komite tersebut membuat konsep dari dua model hukum – Model 
Town and Country Planning Act (Contoh Undang-undang Perencanaan Negara dan Kota), dan Model Regional 
and Town Planning and Development Act (Contoh Undang-undang Perencanaan dan Pembangunan Kota dan 
Regional). Komite tersebut juga menyarankan untuk memberikan amandemen pada pedoman negara untuk 
merumuskan dan menerapkan rencana pembangunan kota.

Contoh hukum dan aturan telah disebarkan pada negara dan kota di seluruh negara tersebut, baik melalui 
pengadopsian atau sebagai dasar untuk membuat amandemen yang sesuai dengan instrumen hukum yang 
ada. Negara dan kotamadya tersebut sedang dalam proses mengadopsi perubahan-perubahan yang terjadi 
dalam aturan hukum tersebut. Sementara itu, India telah memulai suatu program besar untuk pelatihan dan 
pembangunan kapasitas, yang bertujuan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan arsitek, insinyur, dan 
pembangun. Program tersebut harus membiarkan profesional-profesional tersebut berada pada posisinya masing-
masing agar dapat menerapkan aturan kontrusi baru yang telah dimodifikasi tersebut, dan untuk memperkuat 
kontruksi yang ada.

Untuk informasi lebih lanjut lihat: Model Amendment in Town and Country Planning Legislations, Regulation for 
Land Use Zoning and Building Byelaws for Structural Safety, Ministry of Home Affairs, Government of India, New 
Delhi 2004. www.ndmindia.nic.in/EQProjects/VOLUME%20II%20Reference%20Documents.pdf

Mengembangkan keterampilan teknik para perencana, Metro Manila, Filipina

Konsep penggunaan perencanaan penggunaan lahan sebagai alat yang efektif untuk mengurangi efek bencana 
telah disadari oleh perencana penggunaan lahan lokal di Filipina. Walaupun begitu, integrasi parameter risiko 
dalam proses dan praktek perencanaan lokal tersebut dihambat oleh kurangnya pemahaman mengenai penilaian 
risiko bencana sebagai dasar dari keputusan perencanaan penggunaan lahan yang sensitif terhadap risiko.
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Sebagai usaha untuk mengisi gap ini, Earthquakes and Megacities Initiative (EMI), bekerja sama dengan 
organisasi internasional seperti UNDP, ProVention Consortium, Pacific Disaster Center, dan Universitas Kobe, 
dan juga institusi mitra lokalnya, Phillippine Institute of Volcanology and Seismology dan pihak berwenang dari 
Metro Manila Development, baru-baru ini telah mengembangkan kursus e-learning mengenai “Perencanaan 
Penggunaan Lahan yang Sensitif terhadap Risiko”. Kursus tersebut mengintegrasikan rencana penggunaan 
lahan dan pengurangan risiko bencana, dan disebut sebagai “MEGA-Plan”, dan pengetahuan perusahaan 
mengenai praktek yang baik, “MEGA-Know”. Isi kursus tersebut dikembangkan oleh para ahli di bidang tersebut 
dan disahkan melalui keterlibatan langsung praktisi yang berbasis di Manila. Tujuan kursus tersebut adalah 
untuk membekali praktisi dengan keterampilan teknis sehingga mereka dapat menggunakan teknik yang 
disarankan tersebut dengan yakin dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Proyek tersebut juga mencoba untuk 
menggambarkan teorinya melalui proyek nyata yang dilakukan dalam kemitraan dengan Kota Makati, unit 
pemerintah lokal dalam Metro Manila. MEGA-Plan adalah salah satu alat e-learning yang dikembangkan oleh 
konsorsium tersebut sebagai bagian dari “Program 3cd” EMI, yang bertujuan untuk menerapkan pengurangan 
risiko bencana di kota besar dan metropolitan lain yang ada di negara-negara berkembang. Program 3cd 
tersebut mempromosikan penggunaan rencana induk pengurangan risiko bencana sebagai model untuk proses 
perencanaan di seluruh kota yang berkenaan dengan strategi dan kegiatan pengurangan risiko bencana.

Untuk informasi lebih lanjut lihat: www.emi-megacities.org
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Situs web

ICLEI: Local Government for Sustainability - www.ICLEI.org

ICLEI memberikan sumber yang berguna melalui inisiatif Resilient Communities & Cities-nya, termasuk 
laporannya mengenai penilaian perangkat dan instrumen manajemen risiko bencana bagi pemerintah 
lokal melalui workshop dengan ahli teknik dan pemerintah lokal.

MEGA-Know and MEGA-Plan - www.earthquakesandmegacities.org/megaknow

Ini merupakan alat e-learning yang dikembangkan sebagai proyek bersama EMI, UNDP, ProVention 
Consortium dan Pacific Disaster Center. Hal ini dirancang secara khusus untuk meningkatkan 
keterampilan profesional dan praktisi di bidang pengurangan risiko bencana. Subjek MEGA-Plan adalah 
perencanaan penggunaan lahan yang sensitif terhadap risiko, sedangkan subjek MEGA-Know adalah 
basis pengetahuan manajemen risiko bencana yang mengandung profil mega-kota dan praktek DRM 
yang baik, dan juga sumber yang dapat diunduh dan informasi orang yang dapat dihubungi mengenai 
penerapan EMI's 3cd Program.

MEGA-Learn - www.earthquakesandmegacities.org/megalearn

MEGA-Learn adalah platform online EMI untuk pelatihan, peningkatan kapasitas dan berbagi 
pengentahuan. Hal ini mengandung alat, teknologi, metodologi, dan kursus pelatihan online bagi praktisi 
manajemen risiko bencana, manajer kota, peneliti, dan profesional lainnya.

RADIUS: Risk Assessment Tools for Diagnosis of Urban Areas against Seismic Disasters -
www.geohaz.org/contents/projects/radius.html

Proyek RADIUS diluncurkan oleh International Decade for Natural Disaster Reduction pada tahun 
1996 untuk meningkatkan kegiatan pengurangan bencana seismik di area prekotaan seluruh dunia, 
terutama di negara berkembang. Proyek tersebut mengembangkan suatu program perangkat lunak yang 
memberikan alat praktis untuk memperkirakan kerusakan akibat gempa bumi. www.geohaz.org/contents/
projects/radius.html
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A. Memahami Tugas

Apa tujuannya?

Tugas ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme untuk 
memastikan keamanan perumahan dan bangunan-bangunan 
lainnya, serta melindungi fasilitas dan infrastruktur penting 
untuk mengurangi hilangnya nyawa dan tempat tinggal, 
begitu juga biaya pemulihan.

Mengapa tugas ini penting

Memastikan bahwa konstruksi baru tersebut itu aman yang 
dapat dilakukan dengan cara mengadopsi dan memperkuat 
peraturan bangunan dan standar konstruksi yang kompeten. 
Hal ini akan mengurangi kerugian yang berpotensi terjadi 
dari peristiwa berbahaya di masa datang. Bangunan dan 
infrastruktur dapat dirancang untuk tahan terhadap peristiwa-
peristiwa berbahaya, seperti gempabumi dan serangan 
angin yang ekstrim. Pengetahuan mengenai bagaimana 
membangun konstruksi dan infrastruktur yang aman dan 
tahan terhadap goncangan telah tersedia selama beberapa 
tahun.

Bagaimana tugas ini berkaitan dengan tugas prioritas 
lainnya

Tugas ini menggambarkan mengenai penilaian risiko yang 
dilakukan untuk Tugas 2.1. Pelatihan yang dikembangkan 
untuk tugas ini harus dikoordinasikan dengan inisiatif 
pelatihan pengurangan risiko bencana yang lebih 
besar (Tugas 3.3). Tugas ini berhubungan erat dengan 
pengurangan risiko bencana terkait dalam perencanaan 
penggunaan lahan dan tata kota (Tugas 4.3), dan 
pengembangan instrumen keuangan dan ekonomi (Task 4.6). 
Tugas ini juga berhubungan dengan penggunaan sumber 
daya alam (Tugas 4.2) dan manajemen lingkungan (Tugas 
4.7).

4.4 Struktur: Memperkuat mekanisme untuk perlindungan dan keamanan 
pembangunan fasilitas penting yang ditingkatkan

Terminologi

Peraturan bangunan (building codes): 
ordonansi dan peraturan yang mengatur 
rancangan, konstruksi, bahan-bahan, 
perubahan dan pemilikan struktur apapun 
untuk memastikan keselamatan dan 
kesejahteraan manusia. Peraturan bangunan 
mencakup standar teknis dan fungsional. 
(Sumber: UN/ISDR Terminology)

Fasilitas penting/pelayanan kedaruratan: 
Fasilitas tersebut (seperti rumah sakit, 
pembangkit listrik, bangunan yang 
berhubungan dengan keselamatan manusia) 
dan pelayanan (seperti polisi, pemadam 
kebakaran, Ambulans, Red Cross dan Red 
Crescent, serta badan-badan sukarelawan) 
yang mempunyai tanggung jawab dan tujuan 
khusus untuk melayani dan melindungi 
masyarakat dan properti dalam situasi 
bencana.

Pembaharuan (Retrofitting)

Peningkatan struktur agar mempunyai 
ketahanan yang lebih kuat terhadap kekuatan 
bencana alam. Pembaharuan meliputi 
pertimbangan perubahan-perubahan terhadap 
masa, kekakuan (stiffness), perendaman 
(damping), jalur muatan dan kesulitan bahan-
bahan, begitu juga perubahan radikal seperti 
pengenalan damper penyerap-energi dan 
sistem isolasi dasar (base isolation system). 
(Sumber: UN/ISDR Terminology)
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B. Bagaimana melakukannya

Langkah-langkah yang direkomendasikan

Langkah-langkah yang harus diikuti dalam keselamatan pembangunan

1. Meninjau ulang aturan dan prosedur peraturan bangunan untuk mengevaluasi sejauh mana peningkatan yang 
dibuat untuk mengatasi risiko-risiko yang ada dan terhadap apa implementasinya dilaksanakan.

2. Mengevaluasi kemampuan badan-badan di semua tingkat pemerintahan untuk memahami, 
mengimplementasikan dan mendukung peraturan bangunan.

3. Mengembangkan agenda pelatihan mengenai prosedur dan teknik untuk pertimbangan bahaya dan 
kerentanan yang terkait dalam konstruksi serta proses perencanaan terkait. Pelatihan harus meliputi para 
perencana, pembuat aturan, ahli-ahli dari badan, dan juga praktisi yang berwenang dalam implementasi dan 
pelaksanaan lokal.

4. Melakukan proses konsultasi dengan industri konstruksi, termasuk komunitas profesional, untuk 
mengembangkan agenda bersama guna meningkatkan kode konstruksi, menetapkan standar profesional 
minimum latihan dan memenuhi kebutuhan pelatihan industri.

5. Membantu perkembangan proses pelatihan konstruksi yang tahan bencana/bahaya diantara komunitas 
profesional, asosiasi perdagangan,  koperasi perumahan dan organisasi pengembangan komunitas.

6. Mengembangkan program untuk merelokasi konstruksi di wilayah yang tidak aman, merenovasi bangunan 
yang tidak aman, dan mendukung konstruksi informal/illicit. Mempertimbangkan penggunaan strategi renovasi 
tata kota dan proyek pengembangan ulang ekonomi di dalam program.

7. Merancang paket insentif untuk praktek. Hal ini dapat meliputi perijinan dan mekanisme penggajian untuk 
para profesional seperti arsitek, insinyur, dan kontraktor untuk meningkatkan standar konstruksi.

8. Mengembangkan strategi untuk memberikan liabilitas legal untuk praktek yang lalai serta pilihan-pilihan untuk 
sumber daya legal guna memulihkan kerusakan.

9. Melakukan kampanye pendidikan untuk pembeli rumah yang berpotensi dan untuk sektor konstruksi informal 
untuk meningkatkan kesadaran mengenai ketetapan/aturan keselamatan minimum.

Langkah-langkah yang harus diikuti untuk melindungi fasilitas penting:

1. Mengembangkan inventori untuk fasilitas-fasilitas penting. Mengidentifikasi kepentingannya terhadap 
pemulihan dan ketahanan nasional dalam menghadapi peristiwa bahaya.

2. Menganalisa risiko terhadap fasilitas penting ini dengan menggunakan hasil penilaian risiko (Tugas 2.1), dan 
jika diperlukan dengan bantuan penelitian atau survey tambahan. Mengidentifikasi lokasi yang sangat rentan 
untuk tindakan prioritas.

3. Melakukan penelitian untuk memahami pilihan dan biaya guna mengurangi kerentanan fasilitas kunci.

4. Mengembangkan prioritas untuk investasi cepat untuk ketahanan yang ditingkatkan, termasuk pembaharuan 
(retrofit), penggantian dan kemampuan backup/redudansi.

5. Mengembangkan rencana dan program fasilitas penting untuk sektor tertentu untuk menjamin kehidupan, 
keselamatan dan kesinambungan pelayanan dalam peristiwa bencana/bahaya. Program dan rencana ini 
harus melibatkan rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, jejaring komunikasi, dan sistem sanitasi serta 
transportasi energi, dll.

4.4Struktur: Memperkuat mekanisme untuk perlindungan dan keamanan pembangunan fasilitas penting yang ditingkatkan
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6. Bermitra dengan perusahaan utilitas dan pemilik industri untuk mengembangkan sebuah program guna 
mengurangi kerenatanan di sektor-sektor tersebut.

7. Menggunakan hasil dari aktivitas di atas untuk mengembangkan strategi dan program jangka panjang untuk 
menciptakan penguatan fasilitas penting.

C. Tanggung jawab dan sumber daya

Siapa saja yang harus dilibatkan?

Selain perwakilan dari industri dan pemerintah sebagaimana dijelaskan di atas, dipertimbangkan juga 
untuk melibatkan para ahli mesin dari akademia, begitu juga organisasi-organisasi wanita dan organisasi 
pengembangan komunitas.

D. Ilustrasi

Program untuk perlindungan fasilitas penting, Turki

Pada tanggal 18 Oktober 2005, World Bank dan Pemerintah Turki menandatangi perjanjian senilai €310 juta untuk 
Istambul Seismic Risk Mitigation dan Emergency Preparedness Project. Istanbul Special Provincial Administration 
menjadi badan yang bertanggung jawab di Turki. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengubah Istanbul 
dalam 10-20 tahun mendatang menjadi kota dengan ketahanan yang lebih kuat yang akan melindungi nyawa dan 
mengurangi dampak sosial, ekonomi dan keuangan saat terjadi gempa bumi hebat di daerah tersebut.

Proyek ini akan meningkatkan kesiapan Istanbul untuk menghadapi potensi gempa bumi dengan beberapa 
cara. Proyek ini akan memperkuat kapasitas institusional dan teknis untuk manajemen bencana dan respon 
kedaruratan serta memperkuat ketahanan fasilitas publik penting terhadap gempa bumi, memperbaharui rumah 
sakit, sekolah dan fasilitas publik prioritas lainnya. Selain itu, proyek ini juga mendukung langkah-langkah untuk 
perbaikan peraturan bangunan yang lebih baik serta pemenuhan rencana penggunaan lahan. Akhirnya, proyek 
ini akan membangun kapasitas institusional untuk mendukung implementasi pengurangan risiko dan kesiapan 
melebihi masa pelaksanaan proyek tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut lihat:
www.iiasa.ac.at/Research/RAV/conf/DRiMo6/pres/elgin.pdf
www.worldbank.org.tr/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&SitePk\K=361712&menuPK=361
744&Projectid=P078359

Implementasi peraturan bangunan nasional wajib, Nepal

Di Nepal, Bureau of Standards and Meteorology telah mengawali proses untuk merancang naskah peraturan 
bangunan nasional sebagai standar untuk semua daerah di Nepal. Pada tahun 2003, Dewan Kementerian telah 
memutuskan bahwa ketentuan dari kode tersebut bersifat wajib bagi semua konstruksi bangunan pemerintahan. 
Dewan juga menghimbau otoritas kota/municipal untuk memperkuat proses perijinan bangunan yang sudah ada 
sehinga pemenuhan kode tersebut akan diperintahkan untuk semua konstruksi baru di area tata kota. Kathmandu 
Metropolitan City mulai mengimplementasikan peraturan bangunannya pada tanggal 21 Agustus 2005 untuk 
konstruksi baru. Pada September 2005, orang yang ingin membangun di dalam kota harus mematuhi baik secara 
hukum maupun peraturan bangunan sebelum cetak biru/blueprint mereka dapat disahkan.

4.4 Struktur: Memperkuat mekanisme untuk perlindungan dan keamanan pembangunan fasilitas penting yang ditingkatkan
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Untuk informasi lebih lanjut kunjungi Earthquakes and Mega-cities Initiative, Sound Practice, di:
Emi.pdc.org/soundpractices/Kathmandu/SP3-KMC-Building-Code-Implementation.pdf

Kebutuhan standar bangunan, Algeria

Sebelum tahun 1990, pasar perkembangan properti di Algeria sebagian besar dimiliki oleh pemerintah pusat. 
Karena bangunan publik merupakan subjek dari hukum pengendalian/kontrol bangunan yang menetapkan standar 
untuk konstruksi yang aman, maka sebagian besar konstruksi diatur untuk keselamatannya. Bagaimanapun juga, 
setelah tahun 1990, Algeria membebaskan pasar perkembangan dan real estatenya. Lahan diberikan kepada 
pemerintah kota lokal dan kemudian dijual kepada pasar swasta. Negara ini mengalami adanya tuntutan yang 
sangat tinggi terhadap perumahan dan ledakan konstruksi. Karena hukumnya tidak berubah, sebagian besar 
konstruksi swasta yang baru tidak menjadi subjeknya, dan dibangun dengan cepat tanpa adanya kontrol dan 
standar apapun. Saat gempa bumi Boumerdes melanda di Mei 2003, hal ini menunjukkan lemahnya konstruksi 
setelah tahun 1990, dimana sebagian besar kerusakan/kehilangan baik material maupun nyawa, terjadi terhadap 
bangunan-bangunan tersebut. Hal yang dapat dipelajari adalah perbaikan peraturan bangunan harus menangani 
properti yang dimiliki oleh swasta maupun publik, dan memastikan standar keselamatan di semua bangunan.

Untuk Informasi lebih lanjut lihat: UN/ISDR: Living with Risk, pp. 83-5 337

E. Pemahaman lebih lanjut

Bachmann, H. 2002. Seismic Conceptual Design of Buildings – Prinsip-prinsip dasar untuk insinyur, arsitek, 
pemilik bangunan, dan otoritas. Diedit oleh Swiss Federal Office for Water and Geology dan Swiss Agency for 
Development and Cooperation. Bern, Switzerland: BBL, Vertrieb Publikationen

Institution of Civil Engineers. 1995. Megacities: Reducing vulnerability to natural disasters. London: Thomas 
Telford.Key, D. ed. 1995. Structures to withstand disasters. Institution of Civil Engineers. Bristol University, 
London: Thomas Telford.

PAHO/WHO. 2005. Safe Hospitals: A Collective Responsibility, A Global Measure of Disaster Reduction. PAHO/ 
WHO.
 www.paho.org/english/dd/ped/SafeHospitalsBooklet.pdf

Booklet ini mengilustrasikan masalah yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan yang lebih aman dan bencana.

4.4Struktur: Memperkuat mekanisme untuk perlindungan dan keamanan pembangunan fasilitas penting yang ditingkatkan
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A. Memahami Tugas

Apa tujuan dari tugas ini?

Tugas ini bertujuan untuk menstimulasi aktivitas 
pengurangan risiko bencana di sektor-sektor tertentu, 
melalui pengembangan kelompok kerja sektoral yang 
menitikberatkan pada pengurangan kerentanan dan 
meningkatkan ketahanan.

Mengapa tugas ini penting

Produksi barang dan jasa merupakan kegiatan utama 
manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan 
kualitas hidupnya. Sektor-sektor produksi barang dan 
jasa utama meliputi agrikultur, perikanan, pertambangan, 
kehutanan, turisme, transportasi, persediaan air, 
energi, pengolahan makanan, konstruksi, perindustrian, 
perdagangan, keuangan, kesehatan dan sanitasi. 
Masing-masing sistem produksi memerlukan lokasi untuk 
aktivitas-aktivitas yang spesifik, penggunaan sumber 
daya dan teknologi, serta mengakibatkan modifikasi 
ekosistem yang terpengaruh olehnya. Masing-masing 
sistem produksi akan menjadi subjek  bahaya/bencana 
alam tertentu yang mungkin dapat memberikan pengaruh 
negatif terhadap aktivitasnya, dan juga mempengaruhi 
manfaatnya bagi masyarakat. Sementara pada waktu 
yang sama, sistem ini mempunyai potensi untuk 
meningkatkan dan menurunkan dampak dari bencana 
tersebut pada ekosistem dan pemukiman di sekitarnya, 
serta manfaatnya bagi masyarakat.

Sektor-sektor dapat meningkatkan ketahanan mereka 
terhadap risiko bencana dengan bekerja sama dengan 
para pemangku kepentingan mereka, terutama 
pada tingkat perencanaan untuk menentukan lokasi 
dengan tingkat eksposur yang lebih rendah terhadap 
bahaya alam, untuk memilih teknologi dan fasilitas 
yang dapat bertahan terhadap bahaya alam, dan 
untuk mengembangkan sistem produksi yang ramah 
lingkungan dan mengurangi risiko terhadap sektor-sektor 
lainnya, bukan meningkatkannya.

4.5 Merangsang Aktivitas Pengurangan Risiko Bencana dalam sektor 
pelayanan dan produksi

Terminologi
Proses-proses perencanaan pengembangan: 
Tindakan proaktif yang memungkinkan 
pemerintahan nasional, sektoral, regional 
atau pemerintah lokal beserta mitranya untuk 
mendukung dan memanfaatkan sumber daya 
intelektual, fisikal, serta ekonomi untuk menuju ke 
gambaran masa depan pembangunan yang terkait 
di setiap tingkatan. (Sumber: UN/ISDR Terminology)

Rencana pengurangan risiko bencana: 
Dokumen-dokumen yang berisikan kebijakan 
dan proposal pihak yang berwenang dalam 
perencanaan untuk pengurangan risiko bencana, 
yang harus dipertimbangkan dalam rencana dan 
aksi pembangunan yang sesuai. Akibat adanya 
perbedaan skala geografis yang diterapkan pada 
tingkatan yang berbeda, rencana pengurangan 
risiko bencana adalah spesifik pada setiap tingkat 
pemerintah. 

Mitigasi: Tindakan struktural dan non-struktural 
yang dilakukan untuk membatasi dampak negatif 
bahaya alam, kerusakan lingkungan, dan bahaya 
teknologi. (Contoh tindakan struktural misalnya 
pekerjaan teknis dan kontruksi tahan bahaya, 
sedangkan tindakan non-struktural misalnya 
peningkatan kewaspadaan, pengembangan 
pengetahuan, kebijakan manajemen sumber 
daya dan penggunaan lahan, serta praktek 
pengoperasian fasilitas). (Sumber: Diadaptasi dari 
UN/ISDR Terminology)

Pencegahan: Kegiatan yang memberikan jalan 
untuk menghindari dampak buruk bahaya dan 
meminimalkan bencana lingkungan, teknologis, 
dan biologis yang terkait. Bergantung pada 
pertimbangan untung rugi dan kelayakan sosial 
dan teknis, investasi dalam tindakan pencegahan 
terkadang diijinkan pada area yang sering terkena 
bencana. Dalam konteks kesadaran dan edukasi 
publik terkait dengan pengurangan risiko bencana, 
perubahan sikap dan tingkah laku berkontribusi 
untuk meningkatkan “budaya pencegahan”. 
(Sumber: UN/ISDR Terminology)

Skenario: Catatan atau sinopsis dari beberapa 
peristiwa yang dapat terjadi, termasuk hipotesis 
dampak yang mungkin terjadi. Skenario tersebut 
membentuk dasar untuk perencanaan pencegahan, 
mitigasi, atau kesiapsiagaan. 
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Bagaimana tugas ini berkaitan dengan tugas prioritas lainnya

Untuk dapat mengurangi risiko bencana secara efektif, maka perwakilan dari tiap sektor harus ikut berpartisipasi 
dalam dialog nasional (Tugas 1.1) dan platform nasional (Tugas 1.2). Mereka harus membantu dengan memberi 
dukungan kepada kebijakan dan kerangka kerja institusional yang terkait dengan sektor tersebut, sesuai dengan 
potensi peran mereka dalam mempengaruhi kerentanan di saat ini maupun di masa yang akan datang (Tugas 1.3 
dan 1.4). Mereka juga dapat memberikan kontribusi terhadap penilain risiko dan penyebaran informasi bencana 
yang penting (Tugas2.2 dan 2.4), serta mengembangkan kesadaran, pendidikan dan program pelatihan yang 
efektif (Bab 3). Tergantung dari sektornya, mungkin terdapat hubungan yang penting dengan lingkungan dan 
manajemen sumber daya alam (Tugas 4.1), kebijakan sosial (4.2) dan mekanisme keuangan dan ekonomi (Tugas 
4.6). Rencana pemulihan (Tugas 4.7) dan rencana kesiapsiagaan (Tugas 5.2) menuntut partisipasi sektor-sektor 
tersebut secara langsung.

B. Bagaimana melaksanakannya

Langkah-langkah yang direkomendasikan

Membentuk kelompok kerja sektoral (untuk sektor tertentu):

Kelompok kerja sektoral dapat dibentuk atas dasar mekanisme perencanaan industri atau pemerintahan yang 
sudah ada untuk sektor tersebut. Kelompok kerja ini harus menyertakan pemangku kepentingan selain mereka 
yang sudah diwakili dalam sistem perencanaan dan keuangan sektor, dan biasanya dipimpin atau diatur oleh 
Kementerian terkemuka terkait untuk sektor tersebut. Anggota-anggotanya dapat meliputi organisasi swasta dan 
publik terkait yang berperan di tingkat teritorial yang berbeda, akademia khusus dan kelompok penelitian, NGO 
dan perwakilan dari komunitas yang terkena dampak.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kelompok kerja sektoral

1. Memproposikan diskusi di sektor tersebut dalam sistem perencanaan dan keuangan sektoral secara formal 
dan informal. Melibatkan semua tingkat – nasional, regional, lokal dan tingkat perusahaan.

2. Menyelidiki bagaimana mekanisme yang sudah ada untuk pemrograman perencanaan pengembangan dan 
investasi dapat digunakan dalam pengurangan risiko bencana. Mempertimbangkan faktor-faktor seperti 
kriteria untuk alokasi sumber daya, rencana pengembangan sektoral, anggaran, dan praktek-praktek 
teknologi.

3. Mempertimbangkan bahaya/bencana tertentu yang dapat mempengaruhi sektor tersebut dan menyiapkan 
rangkuman dan skenario dari kerentanan yang ada dan risiko bencana. Memprakirakan gambaran di masa 
yang akan datang berdasarkan tren sektoral dan risiko di masa mendatang.

4. Mengkoordinasikan pengembangan rencana sektoral untuk pengurangan risiko bencana. Memasukkan 
karakteristik bencana, kebijakan dan strategi, kapasitas yang dibutuhkan, dan sumber daya serta program. 
Membuat metode perencanaan untuk penyebaran di tingkat yang berbeda-beda.

5. Mempromosikan pembuatan kelompok sektoral pada masing-masing tingkat geografis yang dapat 
melaksanakan aktivitas pengurangan risiko bencana.

6. Berpartisipasi dalam platform nasional untuk pengurangan bencana, bertindak sebagai penghubung dengan 
sektor tersebut dan informasi nasional yang terkait komunikasi dengan sektor.

7. Mempromosikan perencanaan dan pendidikan pengurangan risiko bencana di dalam sektor, di tingkat 
nasional, regional dan lokal. Memanfaatkan mekanisme implementasi dan perencanaan yang telah ada.

4.5Merangsang Aktivitas Pengurangan Risiko Bencana dalam sektor pelayanan dan produksi
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8. Mendorong peningkatan kesedaran pengurangan risiko bencana dalam organisasi sektoral dan pemangku 
kepentingan.

9. Mengkoordinasikan aktivitas untuk mengimplementasikan rekomendasi pengurangan risiko bencana untuk 
beragam organisasi yang diwakili dalam kelompok kerja sektoral.

10. Mendokumentasikan dan membagi pelajaran yang didapat serta praktek yang baik terkait dengan 
pengurangan risiko bencana dalam sektor tersebut.

11. Mengkomunikasikan perkembangan sektoral pada tingkat nasional dan komunitas mengenai implementasi 
HFA.

12. Atas nama sektor, memberikan saran yang berhubungan dengan rencana pemulihan, bantuan kemanusiaan 
dan program pengembangan.

Hal-hal yang perlu ditanyakan

Untuk memperkuat keterlibatan sektoral yang bersifat permanen, tanyakan:

•	 Apakah sektor tersebut mempunyai informasi yang baik mengenai masing-masing bahaya/bencana alam 
yang dapat mempengaruhi aktivitas sektoral?

•	 Apakah sektor tersebut mengetahui kerentanan dan risiko dari peralatan dan aktivitas mereka?

•	 Apakah sektor tersebut mempunyai pemahaman mengenai peranan mereka dalam menciptakan atau 
mengurangi risiko bencana?

•	 Apakah pemangku kepentingan sektoral mempunyai konsep yang jelas mengenai pengurangan risiko 
bencana dan bagaimana konsep itu dapat disatukan dalam proses dan tindakan pengembangan sektoral?

•	 Apakah sektor tersebut mempunyai cara untuk mengkoordinasikan kepentingan pemangku kepentingan 
dengan intervensi-intervensi (misalnya dari ilmuwan, sektor swasta, komunitas dan yang lainnya) berkaitan 
dengan pengurangan risiko bencana?

•	 Apakah sektor tersebut telah menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai sebuah kebijakan kerja dan 
praktek sehari-hari?

C. Tanggung jawab dan sumber daya

Siapa saja yang harus dilibatkan?

Kelompok kerja harus meliputi:

•	 Perwakilan dari Kementerian yang bertindak sebagai pemimpin dalam sektor.

•	 Badan perencanaan sektoral

•	 Badan sektor swasta terkait (perwakilan kepentingan bisnis, dll).

•	 Praktisi manajemen risiko bencana.

•	 Organisasi akademia terkait dan kelompok penelitian.

•	 Perwakilan rekan kerja, pengguna dan komunitas serta NGO terkait.

•	 Aktor sektor kunci lainnya.

4.5 Merangsang Aktivitas Pengurangan Risiko Bencana dalam sektor pelayanan dan produksi
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Kondisi apa yang memfasilitasi tugas ini?

•	 Dukungan politik dari Kementerian sektoral untuk pembentukan kelompok kerja dan untuk menyatukan 
organisasi-organisasi tambahan dalam sistem keuangan perencanaan di semua tingkat.

•	 Interaksi yang kuat dengan organisasi terkait dalam sektor sosial dan lingkungan.

•	 Panduan dan bantuan dari platform nasional

•	 Kerjasama internasional dalam sektor untuk mendukung pertukaran informasi dan praktek terbaik, 
pengembangan kapasitas dan memperkuat kerangka kerja kelembagaan.

D. Ilustrasi

Sektor energi, Ekuador

Pada tahun 2001, Kementerian perencanaan dan pengembangan Ekuador (National Secretary for Planning 
and Development, atau SENPLADES) mengawali proses menyertakan pengurangan risiko bencana ke dalam 
tindakan sektoral. SENPLADES merupakan perwakilan negara untuk PREANDINO, organisasi pengurangan 
risiko bencana regional Andea Country. Strategi SENPLADES adalah untuk bekerja secara progresif, dan 
melibatkan institusi dan badan tambahan lainnya dari waktu ke waktu.

Proses SENPLADES mempunyai tiga fase. Fase pertama meliputi pelaksanaan sejumlah besar lokakarya/
workshop yang berjalan di tujuh sektor: transportasi, kesehatan, agrikultur, perikanan, energi, persediaan/suplai 
air dan sanitasi, pendidikan dan perumahan tata kota. Lokakarya ini mendiagnosis risiko dan mengembangkan 
rencana kerja.

Fase kedua merinci dasar rencana pengurangan risiko bencana untuk sektor-sektor tersebut, dengan dua hasil. 
Pertama, menciptakan data base dan sistem informasi geografis mengenai bahaya alam, kerentanan dan risiko 
di beberapa sektor. Dan yang kedua, menyiapkan proposal awal mengenai strategi, kebijakan dan proyek untuk 
pengurangan risiko bencana.

Yang ketiga, fase ini melibatkan pengembangan rencana pengurangan risiko bencana untuk masing-masing 
sektor. Sektor-sektor tersebut telah membentuk komite, yang terdiri dari perwakilan institusi dan aktor utama 
mereka. Komite tersebut telah memulai persiapan rencana mereka masing-masing, yang mencakup tentang 
bagaimana memasukkan aktivitas dan target yang diinginkan ke dalam program investasi publik dan perencanaan 
pengembangan. Mereka juga menggali informasi dan menganalisa serta mengadopsi kebijakan dan regulasi 
terhadap kebutuhan khusus mereka. Beberapa sektor, seperti sektor listrik, mengembangkan studi kasus dan 
menguraikan panduan yang berguna untuk rancangan proyek. Untuk menyebarkan informasi yang berguna, 
SENPLADES pada tahun 2006 mengedit dan menerbitkan dokumen sektoral dari semua fase proses tersebut.

Sektor energi memberikan sebuah gambaran mengenai bagaimana proses  SENPLADES berjalan. Kementerian 
energi dan pertambangan selaku kepala sektor energi bersama dengan SENPLADES memimpin koordinasi. 
Mereka menyusun komite yang melaksanakan koordinasi, melalui partisipasi tiga subsektor utama: hidrokarbon, 
listrik dan geologi/pertambangan. Masing-masing subsektor menetapkan kelompok kerjanya sendiri, menyatukan 
aktor dan badan yang relevan. Pada tahun 2005, sebagai sebuah dukungan legal, Kementerian menyesahkan 
Persetujuan Kementerian (Ministerial Agreement) yang mendorong perusahaan publik dan swasta untuk 
melaksanakan rencana pengurangan risiko bencana.

Sektor energi telah menunjukkan kemajuan yang pesat. Mulai dari tahap awal partisipasi sektoral, contohnya, baik 
Petroecuador (sebuah perusahaan minyak) dan National Electric Commission telah mengidentifikasi kelemahan 
kelembagaan dan hukum untuk manajemen risiko bencana; menilai bahaya alam dan kerentanan utama di dalam 
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berbagai subsektor; menetapkan sistem informasi pengurangan risiko bencana dan menciptakan proposal khusus 
lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: www.senplades.gov.ec/

Persediaan/suplai air dan sanitasi, Kolombia

Dalam kerangka kerja PREANDINO, sebuah program regional untuk meningkatkan manajemen pengurangan 
risiko bencana, pada tahun 2001 kesatuan sanitasi dan persediaan air Kolombia menciptakan kelompok kerja 
antar-lembaga untuk memasukkan pengurangan risiko bencana ke dalam sektor tersebut. Department of Water 
and Basic Sanitation (DAPSB) memimpin kelompok ini. Keanggotaan meliputi National Direction for Disaster 
Prevention dan Attention, National Department of Planning, Institute for Environmental Studies, National Institute 
of Geology and Mines, Colombian Association of Environmental and Sanitary Enginneers (ACODAL), Publik Utility 
Superintendence dan Water Regulation Commision.

DAPSB telah bekerja untuk menciptakan kewaspadaan dan komitmen politis terhadap pengurangan risiko 
bencana di antara penyedia layanan publik melalui berbagai forum, seminar, presentasi dan acara-acara teknis 
dan akademis lainnya. Pada tahun 2002 dan 2005 DAPSB menyelenggarakan pertemuan nasional yang 
melibatkan lebih dari 80 perusahaan penyedia layanan publik, menyelenggarakan dialog dan memberikan 
informasi. Pertemuan ini menjelaskan pengurangan risiko bencana sektoral dan perkembangan kebijakan 
pemulihan; menggambarkan secara garis besar terminologi dan konsep pengurangan risiko bencana; 
menguraikan pendekatan metodologis untuk penilaian kerentanan; menyoroti pengalaman terkini dalam 
pengurangan risiko bencana lokal dan tindakan pemulihan; serta menyelidiki masalah teknis yang berhubungan 
dengan pencegahan bencana, rencana kontinjensi dan langkah-langkah mitigasi di dalam sektor tersebut.

Anggota lain dari kelompok kerja ini telah membantu memasukkan pengurangan risiko bencana ke dalam 
sektornya. National Department of Planning telah memperkuat pemahaman mengenai pengurangan risiko 
bencana dalam mekanisme untuk investasi proyek, terutama dalam kasus proyek investasi baru. Selain itu, 
National Direction for Disaster Prevention and Attention bekerja sama dengan DAPSB, telah menguraikan 
program dalam manajemen risiko bencana untuk satuan-satuan publik.

Semua pekerjaan ini telah memungkinkan Kolombia mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas sektor untuk 
pengurangan risiko bencana, dan juga perkembangan yang telah dibuat dalam mengurangi risiko. Perkembangan 
meliputi modifikasi regulasi legal sektoral, persiapan program kerja, dan perincian panduan metodologis 
manajemen banjir dan kekeringan untuk perusahaan penyedia layanan publik. Panduan metodologis tambahan 
telah dibayangkan pula untuk menangani gempa bumi dan tanah longsor. Analisa institusional telah dilakukan, 
yaitu penilaian organisasi sektor terkini, hubungan antara tingkat-tingkat geografis, dan interaksi pemerintah 
dengan badan swasta.

Kelompok kerja sektoral ini juga telah mencoba untuk berhubungan dengan organisasi terkait lainnya, seperti 
ACODAL. Kelompok ini mempelajari peranan yang dapat dilakukan ACODAL dalam meningkatkan pencegahan 
risiko dalam sektor tersebut. Salah satu hasilnya adalah promosi acara pelatihan nasional mengenai pengurangan 
risiko bencana untuk perusahaan fasilitas publik. Usaha yang serupa untuk bekerjasama dengan organisasi 
lainnya juga telah dilakukan, seperti dengan National Commission of Micro-basins, untuk menggambarkan area 
strategis dan kritis.

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi:  Reglamento Tecnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico 
Ras-2000. República de Colombia Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Dirección de Agua 
Potable, Saneamiento Básico y Ambiental.

4.5 Merangsang Aktivitas Pengurangan Risiko Bencana dalam sektor pelayanan dan produksi



4

Bab 4. Mengurangi risiko di sektor-sektor kunci  

Perkataan Menjadi Tindakan: Panduan untuk Mengimplementasikan Kerangka Kerja Hyogo 119

www.minambiente.gov.co/viceministerios/ambiente/dir_agua_potable_saneam_basico/direccion/T%EDtuloIAmbi 
ental.pdf

E. Pemahaman lebih lanjut

Luna, E.M. 2000., 'Bayanihan': Building Multi-Sectoral Partnership for Sustainable Disaster Prevention, Mitigation 
and Preparedness: An Impact Program Evaluation. Executive Summary. Manila: Corporate Network for Disaster 
Response

PAHO/WHO. 2005. Safe Hospitals: A Collective Responsibility, A Global Measure of Disaster Reduction.

PAHO/WHO. www.paho.org/english/dd/ped/SafeHospitalsBooklet.pdf

UN-Water. 2004. Water Hazard Risks. www.unwater.org/downloads/unwaterseries.pdf
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A. Pemahaman Tugas

Apa yang tujuan dari tugas ini?

Tujuan dari tugas ini adalah untuk 
membuat mekanisme kebijakan fiskal 
dan instrumen yang inovatif untuk 
meningkatkan konstribusi sektor swasta 
terhadap pengurangan risiko.

Alasan tugas tersebut penting

HFA mencatat pentingnya peran bahwa 
proyek bisnis dan sektor privat dapat 
berperan penting dalam bekerja sama 
dengan pemerintah nasional untuk 
mengurangi bencana. Proyek bisnis yang 
ekonomis, ditempatkan dengan tepat 
dan dirancang dengan baik merupakan 
alat yang penting untuk meningkatkan 
fleksibilitas bisnis dan masyarakat terhadap 
bencana. Kemitraan dengan sektor 
swasta memungkinkan pemerintah untuk 
memperkuat investasi dalam aktivitas 
pengurangan risiko bencana dengan 
memperdalam pengetahuan, sumber 
dan keahlian di dalam sektor swasta. 
Kemitraan tersebut juga dapat membantu 
dalam menggabungkan pengurangan 
risiko, pemindahan risiko dan aktivitas 
pengurangan dengan pangsa pasar dan 
juga meningkatkan ketahanan praktek 
pengurangan risiko dalam bisnis.

Manfaat utama bahwa pemerintah 
dapat menyediakan sektor swasta 
yaitu kemampuan memprediksi dalam 
kebijakan risiko terkait yang memiliki 
dampak langsung terhadap operasi 
bisnis yang meliputi kekuatan peraturan 
yang konsisten dan logis. Kemampuan 
memprediksi juga dicapai  melalui sebagai 
contoh memberikan surat izin jangka 
panjang untuk beroperasi berdasarkan 
kondisi saling menyetujui. Sebagai contoh 
kondisi dapat meliputi komitmen bisnis 

4.6 Instrumen keuangan/ekonomi: Menciptakan peluang untuk keterlibatan 
sektor swasta dalam pengurangan risiko bencana alam

Terminologi
Keuangan mikro dan kredit mikro: Program pemberian pinjaman 
kecil dan jasa finansial lainnya seperti tabungan bagi masyarakat 
yang sangat miskin untuk digunakan dalam proyek wirausaha untuk 
mendapatkan penghasilan sehingga mereka dapat menjaga diri 
sendiri maupun keluarganya. (Microcredit Summit Campaign)
Kemitraan swasta publik: Kerjasama suka rela dari pelaku-pelaku 
pemerintah dan non-pemerintah atau satuan-satuan organisasi 
yang umumnya berasal dari pemerintah, bisnis, profesional dan/
atau institusi akademis dan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya 
yang bertujuan untuk memperhatikan tujuan bersama melalui 
penggunaan sumber daya, keterampilan, dan kemampuan secara 
bersama-sama. Kemitraan umumnya melibatkan suatu bentuk 
pengambilan keputusan bersama dan berbagi tanggung jawab, 
kesempatan, dan risiko dalam mengenali sehingga nilai gabungan 
dari masing-masing mereka menjadi suatu potensi untuk melakukan 
penyelesaian dengan lebih baik jika dibandingkan dengan apa 
yang dapat dilakukan melalui usaha-usaha individual. (Sumber : 
Microcredit Summit Campaign)
Penghindaran risiko: Praktek yang menggunakan keahlian 
perusahaan dalam bidang-bidang seperti manajemen risiko 
perusahaan untuk mengidentifikasi kemungkinan untuk menghindari 
risiko. Sebagai contoh, risiko dapat dihindari dengan menahan ijin 
konstruksi atau ijin beroperasi di area berisiko tinggi, seperti dataran 
banjir, zona tepi pantai, dan area rawa longsor. 
Mitigasi risiko: Penggunaan keahlian dan investasi perusahaan 
untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan (retrofit) fasilitas 
kehidupan seperti rumah sakit dan penampungan minyak di 
daerah rawan bahaa yang, jika rusak, dapat mengganggu 
operasi bisnis dan masyarakat normal. Pendekatan yang sama 
diterapkan untuk jejaring fasilitas kehidupan (seperti saluran 
listrik, jaringan komunikasi, dan penyediaan air serta sanitasi). 
Mitigasi risiko juga melibatkan tindakan untuk mendorong mitra 
perusahaan agar mengumpulkan sumber daya: sebagai contoh 
membangun fasilitas pembangkit listrik perusahaan yang dapat 
diandalkan bagi masyarakat bisnis yang berada di kota yang sama, 
bukannya bergantung pada generator masing-masing perusahaan. 
Pemerintah juga dapat melakukan investasi untuk meningkatkan 
keandalan fasilitas kota, sehingga fasilitas itu tetap dapat beroperasi 
pada kondisi bahaya. 
Transfer risiko meliputi asuransi dan reasuransi bagi kerusakan 
fisik dan gangguan terhadap kegiatan usaha, meliputi pemberian 
kompensasi uang tunai sesegera mungkin setelah terjadi bencana. 
Selain itu, mungkin pula dilakukan pembuatan kantung asuransi 
yang besar untuk mengindari pembayaran premium yang tinggi, dan 
memperkenalkan asuransi wajib (mandatory insurance) bagi institusi 
publik dan bisnis yang harus beroperasi pada kondisi rawan bahaya. 
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yang merupakan kontribusi terhadap aktivitas pengurangan bencana dengan manfaat langsung bagi komunitas 
lokal. Pemerintah juga dapat memudahkan kemitraan swasta-pemerintah dengan menciptakan kebijakan fiskal 
atau langkah kebijakan lain sebagai contoh mempromosikan skema kredit mikro, asuransi, konstruksi yang lebih 
aman dan teknologi informasi yang berguna untuk peringatan awal. Hal ini akan menjamin partisipasi sektor 
swasta dalam pengurangan risiko dan juga meningkatkan banyak investasi yang dibutuhkan untuk pencegahan 
risiko dan kegiatan pengurangan.

Bagaimana tugas tersebut berkaitan dengan prioritas tugas lain

Tugas ini menciptakan peluang untuk keterlibatan sektor swasta berkaitan dengan keterlibatan dialog multi-
stakeholder (Tugas 1.1), karena sektor swasta seharusnya terlibat di dalam dialog seperti itu. Lebih umumnya, 
tugas tersebut berkaitan dengan semua sektor tersebut dan permasalahan dibahas di dalam Bab 4 dari 
pedoman ini, seperti di dalam setiap sektor terdapat peluang untuk mengembangkan sinergi dengan sektor 
swasta.

B. Bagaimana melakukan tugas tersebut

Langkah-langkah yang direkomendasikan

Cara untuk mengikat sektor swasta mungkin berbeda-beda bergantung pada kondisi khusus suatu negara.

(I). Biasanya baik untuk mulai dengan pertemuan meja bundar. Pertemuan seperti itu dapat memulai dialog 
antara pegawai pemerintah dengan sektor swasta yang membantu untuk mengidentifikasi area kepentingan 
yang sama untuk mengadakan kegiatan pengurangan risiko bersama.

Untuk mengembangkan pertemuan meja bundar:

1. Persiapkan dengan mengkaji kemitraan yang telah ada dengan sektor swasta.

2. Identifikasi risiko utama menghadapi ketertarikan kemitraan di dalam Negara tersebut. Identifikasi risiko 
mana yang lebih baik dihadapi dengan jalan pencegahan risiko, mitigasi atau mekanisme pengalihan risiko.

3. Atur pertemuan dengan perwakilan sektor swasta.

4. Bahas bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama, dalam menentukan jenis proyek kemitraan yang 
dapat mengakomodasi batasan dan peluang baik untuk partner pemerintah maupun swasta, agar mereka 
dapat menyatukan sumber daya demi pengurangan bencana.

5. Memanfaatkan kemampuan kepemimpinan bisnis, kemampuan professional  dan sumber daya di dalam 
praktek pembangunan yang mengurangi risiko untuk masyarakat dan perusahaan.

(II). Ketika Negara tertarik untuk mengembangkan kemitraan yang lebih formal, maka  pemerintah dapat 
menciptakan kekuatan tugas kemitraan. Kekuatan tugas dapat menganjurkan aktivitas sebagai berikut:

1. Identifikasi peluang bisnis dalam mengurangi risiko bencana untuk sektor swasta.

2. Ciptakan struktur insentif untuk investasi dalam peluang bisnis ini.

3. Fasilitasi investasi swasta dalam aktivitas pengurangan risiko bencana dengan memperkenalkan langkah-
langkah fiskal inovatif. Contoh langkah-langkah ini misalnya konsesi pajak pendapatan, pajak perolehan 
modal, dan pajak properti (untuk investasi pemukiman aman dan aktivitas pengurangan risiko yang lain).

4. Dorong perusahaan-perusahaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk merancang produk dan jasa  
penyebaran peringatan dini yang berpusat pada manusia.

4.6Instrumen keuangan/ekonomi: Menciptakan peluang untuk keterlibatan sektor swasta dalam pengurangan risiko bencana alam
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5. Dorong perusahaan konstruksi untuk merancang tempat tinggal sementara dan permanen yang tahan 
bencana untuk populasi yang terkena bencana.

6. Dorong bisnis-bisnis untuk mengalokasikan sebagian dana “corporate social responsibility” mereka untuk 
aktivitas pengurangan bencana.

7. Diversifikasi produk kredit mikro dan asuransi untuk meningkatkan total basis aset dan memasukkan 
komponen mitigasi risiko.

8. Melalui penelitian bersama dengan institusi akademis dan swasta, tunjukkan pentingnya mitigasi risiko bagi 
industri swasta. Pengurangan risiko dapat menjamin keberlangsungan usaha saat berhadapan dengan 
dampak bencana. 

9. meningkatkan pembiayaan demi kepentingan kebutuhan pemulihan pasca bencana yang spesifik untuk 
kaum miskin atau mereka yang cacat fisik atau lansia melalui produk dan pelayanan kredit mikro dan 
asuransi.

10. Gabungkan jasa kredit mikro dengan program pengembangan keahlian tradisional dan non tradisional.  
Mencari berbagai jalan untuk memperkenalkan jasa ini ke pasar.

11. Evaluasi kemungkinan penggunaan dana mikro dan kredit mikro sebagai alat untuk mendukung pemulihan 
untuk masyarakat yang mampu membayar kembali pinjaman dan/atau mendukung pembayaran bunga.

12. Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan pelatihan dalam program bantuan kesejahtraan 
untuk meningkatkan keahlian dan diversifikasi sumber pendapatan untuk masyarakat miskin.

13. Menilai praktek dan efisiensi mekanisme asuransi dan reasuransi yang ada dalam menghadapi peristiwa-
peristiwa malapetaka untuk sektor pemerintah, sektor swasta dan tempat pribadi.

14. Perluas program asuransi. Kembangkan metode baru penggunaan subsidi masyarakat untuk meningkatkan 
perkembangan bisnis asuransi. Manfaat ekonomi dari subsidi tersebut mungkin lebih efektif dibandingkan 
pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana.

•	 Buat asuransi panen, dimana pemerintah memberikan subsidi pembayaran premi bagi masyarakat 
miskin,  yang memungkinkan penghematan dana pemulihan.

•	 Kembangkan asuransi jiwa untuk para tulang punggung keluarga sebagai bagian dari program 
pengurangan kemiskinan.

•	 Dalam pemukiman yang dibiayai pemerintah, membuat asuransi wajib untuk pengurangan risiko dengan 
premi yang dikurangi.

15. Mempertimbangkan asuransi tempat tinggal wajib untuk melindungi dari bencana (kaji contoh di bawah dari 
Turki).

16. Memperkenalkan langkah kebijakan fiskal yang inovatif seperti konsesi pajak bangunan dan pajak 
penghasilan untuk pemilik rumah dan bisnis yang telah mengambil langkah pengurangan risiko yang tepat.

17. Menilai perubahan undang-undang dan peraturan yang penting untuk memungkinkan mekanisme keuangan 
yang baru untuk diimplementasikan.

18. Evaluasi kemungkinan pengumpulan dana bencana alam nasional yang dapat digunakan untuk membayar 
pemulihan dan rekonstruksi dan juga untuk mendanai proyek untuk pengurangan risiko bencana. Sebagai 
alternatif, pertimbangkan permasalahan bencana alam untuk menanggulangi kehilangan infrastruktur 
masyarakat yang penting.

19. Aktivitas juga sebaiknya meliputi keselamatan wanita, kredit dan kelompok bantuan diri sendiri.
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4

Bab 4. Mengurangi risiko di sektor-sektor kunci  

Perkataan Menjadi Tindakan: Panduan untuk Mengimplementasikan Kerangka Kerja Hyogo 123

C. Tanggung jawab dan sumber

Siapa yang seharusnya terlibat?

Wakil dari:

•	 Sektor swasta yang meliputi federasi dan bagian industri, asosiasi bisnis perdagangan dan asosiasi industri 
professional.

•	 Pemerintah

•	 Institusi professional dan/atau akademis

•	 Elemen lain dari lingkungan sipil.

Kondisi apa saja yang memudahkan tugas tersebut?

•	 Sokongan tingkat tinggi dari pemerintah.

•	 Mandat yang jelas.

•	 Kepemimpinan yang proaktif.

•	 Kelompok partner inti yang kuat dari korporat/bisnis.

•	 Insentif untuk tindakan.

D. Ilustrasi

Program asuransi pengurangan risiko bencana, Turki.

Turki mengalami dua gempa bumi yang besar pada tahun 1999 dengan kekuatan 7.4 dan 7.2. Akhir dari gempa 
bumi ini yang terjadi di area Marmara menimbulkan tewasnya ribuan manusia dan kerugian keuangan pada 
ekonomi dan pemerintah yang luar biasa. Dampak bencana ini dan rendahnya tingkat jangkauan asuransi 
menyebabkan pemerintah untuk membuat sistem asuransi gempa bumi yang efektif dan tersebar luas.

Sebelum tahun 2000, asuransi gempa bumi di Turki disediakan sebagian besar sebagai sebuah tambahan 
untuk asuransi kebakaran dan tempat tinggal. Tingkat jangkauannya cukup rendah, terutama untuk bangunan 
tempat tinggal (5 persen). Menggunakan momentum publik dan politik yang ditimbulkan oleh gempa bumi 
Marmara, Pemerintah pada tahun 2000 memperkenalkan skema asuransi gempa bumi wajib untuk semua 
bangunan tempat tinggal di dalam batasan kotamadya tersebut. Untuk menawarkan asuransi dengan premi 
yang bagus, Pemerintah membuat Turkish Catasthrope Insurance Pool (TCIP) di bawah pengawasan Treasury 
Undersecretary.

Skema asuransi gempa bumi wajib bertujuan untuk membatasi beban keuangan pada anggaran pemerintah 
yang ditimbulkan oleh gempa bumi, untuk membagi risiko dengan masyarakat, untuk meningkatkan praktek 
standar bangunan dan untuk menimbun dana simpanan jangka panjang untuk membiayai kerugian gempa bumi 
di masa yang akan datang. Skema tersebut memberikan kompensasi untuk pemilik rumah tanpa mengganggu 
anggaran pemerintah. Pembayaran premi yang cukup terjangkau mempertahankan solidaritas sosial dan 
pembagian risiko secara efektif. Sementara itu, bagian risiko yang signifikan ditanggung oleh pasar asuransi 
internasional sampai sumber keuangan yang memadai diakumulasi di dalam TCIP.

Untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan, pemilik rumah harus menunjukkan dokumen polis asuransinya 
di kantor registrasi real estate untuk penjualan dan pembelian real estate. Rencana baru akan memperluas 
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persyaratan asuransi ke jasa-jasa pelayanan masyarakat lainnya dan membuat checkpoint yang baru. Jika 
checkpoint yang baru ini dibuat, maka pemilik rumah akan diwajibkan untuk menunjukkan polis asuransi mereka 
ketika membuka rekening gas, air, listrik dan telepon.

Untuk informasi selanjutnya lihat: The Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP) and the Compulsory 
EarthquakeInsurance Scheme. Selamet Yazic. The World Bank.

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/114715/istanbul03/docs/istanbul03/11yazici3-n%5B1%5D.pdf

Program pengurangan risiko melalui kredit mikro, Bangladesh

Di Bangladesh, skema peminjaman akar rumput dan program investasi mikro berjalan dengan berhasil. Salah 
satu pencetus kredit mikro, Bank Grameen, bekerja di Negara ini dengan menargetkan dan menggerakkan kaum 
miskin, menciptakan kondisi sosial dan keuangan yang memungkinkan mereka mendapatkan kredit dengan 
membantu mereka menentukan sumber wiraswasta sendiri di dalam kegiatan non pertanian pedesaan yang 
popular. Menargetkan kaum miskin itu efektif karena hanya menggerakkan mereka yang bersedia menanggung 
beban pembentukkan kelompok, pelatihan dan pengawasan aktivitas masing-masing,  dan mereka yang 
puas dengan jumlah yang kecil yang mereka pinjam dan bayar kembali. Untuk mencapai tujuan akhirnya di 
bidang pembangunan sosial dan ekonomi, Grameen Bank menawarkan lebih banyak pinjaman kepada wanita 
dibandingkan pria. Dengan melakukan hal tersebut, Bank tersebut menyalurkan kredit secara langsung kepada 
kalangan termiskin dan terlemah, membantu mereka meningkatkan standar kehidupan keluarga mereka.

Selain menyediakan kredit, Grameen Bank menawarkan panduan mengenai kode etis untuk anggotanya, serta 
kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial dan finansial mereka. Grameen Bank 
juga menyediakan pelatihan untuk wanita mengenai kesehatan ibu, gizi dan perawatan anak untuk membantu 
meningkatkan permintaan atas pelayanan perawatan kesehatan mendasar.

Bank tersebut telah memberikan sejumlah manfaat baik untuk tingkat rumah tangga maupun pedesaan. 
Program partisipasi memungkinkan anggota untuk meningkatkan aset dan kekayaan bersih mereka. Sebagai 
contoh, rata-rata rumah tangga pengikut program memiliki 56 persen lebih banyak sumber daya dan memiliki 
51 persen lebih banyak kekayaan bersih dibandingkan rumah tangga yang tidak mengikuti program. Program 
partisipasi juga telah meningkatkan asupan kalori terutama diantara anggota rumah tangga wanita dan 
mengurangi insiden kemiskinan. Partisipasi buruh kerja terutama diantara wanita lebih tinggi diantara partisipan 
dibandingkan nonpartisipan; partisipasi buruh kerja wanita 66 persen diantara partisipan program dibandingkan 
dengan 52 persen untuk non partisipan. Tingkat partisipasi partisipan pelajar perempuan juga lebih tinggi (57 
persen) dibandingkan non-partisipan (36 persen). Selain itu, penempatan program meningkatkan perolehan 
pendapatan untuk masyarakat miskin secara keseluruhan melalui dampaknya pada alokasi sumber daerah. 
Sebagai contoh, penghasilan pria sehari 23 persen lebih tinggi di dalam pedesaan yang melakukan program 
dibandingkan dengan pedesaan non program. Penelitian pada tahun 205 mampu untuk membandingkan tingkat 
kemiskinan pada tahun 1991/92 dan 1998/99 dan menemukan bahwa kemiskinan sedang di semua pedesaan 
menurun sebanyak 17 persen; 18 persen di area program dan 13 persen di area non program. Di antara 
partisipan program yang telah menjadi anggota sejak tahun 1991/1992, tingkat kemiskinan menurun lebih dari 
20 persen. Telah diperkirakan bahwa lebih dari setengah dari pengurangan ini secara langsung diakibatkan oleh 
dana mikro, yang dampaknya jauh lebih besar pada kemiskinan yang ekstrim dibandingkan dengan kemiskinan 
sedang. 

Sumber: Grameen Bank promotional literature; S. R. Khandker, B. Khalily and Z.Khan, (1993): Grameen 
Bank:What Do We Know? World Bank, Education and Social Policy Department, Washington, D.C. and 
Measuring	theImpact	of	Microfinance:	Taking	Stock	of	What	We	Know	by	Nathanael	Goldberg.	December	2005.	
Grameen Foundation USA Publication Series.
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Pengalihan Risiko dari Kemiskinan, India

Di India, aset pribadi, rumah tangga dan usaha kecil sering tidak dilindungi dari bencana; situasi ini 
memperparah risiko kemiskinan. Asuransi tradisional dapat melindungi banyak kerugian, namun seringkali tidak 
dapat dimanfaatkan individu miskin akibat tingginya biaya. Pemulihan dan rehabilitasi biasanya bergantung 
pada bantuan untuk menanggung biaya penggantian aset kaum miskin yang rusak, namun dukungan dari luar 
biasanya sulit dipastikan. Akibatnya, kesulitan menggantikan aset-aset ini pada akhirnya menyulitkan proses 
pemulihan. Kelompok yang tidak mengalami pemulihan menjadi semakin rentan terhadap bencana yang 
mungkin menyusul.

Asuransi mikro muncul dari lingkungan ini untuk membantu dalam mengurangi risiko bencana. Istilah “asuransi 
mikro” menggambarkan produk asuransi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran dari komunitas 
yang paling miskin. Perubahan peraturan asuransi di dalam Pemerintahan India saat ini, bersama dengan 
prioritas pengurangan risiko oleh ISDR, ProVention Consortium dan United Kingdom Department untuk 
International Development, telah memberikan kontribusi kepada kehidupan dan kemajuan asuransi mikro.

Afat Vimo (bahasa Gujarat untuk ‘asuransi bencana’) merupakan salah satu contoh dari asuransi mikro. Sebuah 
produk dari the All India Disaster Mitigation Institute, Afat Vimo telah dikembangkan melalui kemitraan baik 
dengan perusahaan asuransi sektor pemerintah dan swasta. Tuntutan untuk Afat Vimo telah berkembang; 
sekarang ini Afat Vimo menjangkau lebih dari 5,500 bisnis kecil. Skema tersebut telah menunjukkan bahawa 
sejumlah perusahaan asuransi bersedia untuk menawarkan paket asuransi bencana yang terjangkau dan 
menarik bagi kaum miskin. 

Untuk informasi lebih lanjut lihat: Bhatt, M. R., Pandya, M. and Reynolds, T. 2006. Taking risk off the backs of 
thepoor: Afat Vimo disaster insurance. Real Risk. Tudor Rose.
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A. Memahami tugas 

Apakah tujuan dari tugas ini?

Tugas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan proses 
perencanaan pemulihan bencana yang menangani penyebab- 
penyebab bencana yang mendasar dalam upaya pemulihan dan 
rekonstruksi. Hal ini dilakukan guna membangun ketahanan dan 
menghindari membangun kembali risiko setelah terjadinya bencana. 

Mengapa tugas ini sangat penting

Perencanaan pemulihan bencana merupakan bagian integral dari 
manajemen bencana dan pengurangan risiko. Perencanaan pemulihan 
sebelum terjadinya bencana memungkinkan para pembuat kebijakan 
dan para praktisi untuk tidak sekedar mereplikasi situasi sebelum 
bencana, tapi juga mempertimbangkan kerentanan sosial-ekonomi 
masyarakat yang dipengaruhi olah bencana melalui proses partisipatif, 
sehingga dapat membantu mengurangi risiko bencana.

Upaya pemulihan akan sangat efektif ketika upaya tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang dipelajari dari 
bencana yang terjadi sebelumnya sebagai suatu pengetahuan langkah-langkah pengurangan risiko. Rencana 
pemulihan yang menggabungkan aspek-aspek ini dapat mengurangi kerugian yang disebabkan oleh bencana, 
baik dalam kehidupan sosial, aset lingkungan dan ekonomi masyarakat. Tanpa adanya rencana pemulihan 
bencana, akan diperlukan waktu yang lebih lama untuk negosiasi dan penyetujuan dana pembangunan, yang 
menimbulkan gap antara bantuan kemanusiaan dengan awal program rekonstruksi; gap dimana masyarakat 
umumnya ditinggalkan tanpa mendapat dukungan untuk pemulihan). Selain itu, rekonstruksi yang tidak didukung 
oleh rencana pemulihan yang efektif seringkali membangun kembali kondisi risiko yang ada sebelum bencana.  

Persiapan pembuatan rencana pemulihan yang spesifik hanya dapat terjadi setelah terjadi bencana, namun 
perencanaan pemulihan umum dapat dilakukan sebelumnya, dengan menggunakan informasi yang sudah 
ada untuk menentukan peran kebijakan dan institusional, dan untuk mengembangkan skenario serta rencana 
kontinjensi. Rencana kontinjensi sendiri dapat digunakan sebagai titik awal rencana pemulihan spesifik, yang 
disesuaikan dengan sifat peristiwa bencana tertentu. Perencanaan kesiapsiagaan akan bencana seringkali 
dilakukan untuk menghadapi skenario bencana yang mungkin terjadi (melalui rencana kontinjensi, lihat Tugas 
5.3). Namun rencana ini jarang sekali melibatkan persiapan untuk tindakan pemulihan pasca bencana. 

Bagaimana hubungannya dengan tugas-tugas prioritas lainnya

Tugas pengembangan rencana pemulihan pengurangan risiko bertumpu pada akses dan analisa informasi risiko 
(Bab 2) serta pada hubungan dengan sistem kesiapsiagaan negara (Bab 5). Rencana pemulihan yang efektif juga 
harus melibatkan pengetahuan mengenai cara bagaimana mengantisipasi dan mengurangi risiko masa depan di 
dalam sektor–sektor utama, yang tercakup dalam tugas lainnya pada Bab 4. 

Terminologi 
Pemulihan: Keputusan dan 
tindakan-tindakan yang diambil 
setelah terjadi suatu bencana 
dengan tujuan untuk memperbaiki 
atau meningkatkan kondisi 
kehidupan pra-bencana pada 
masyarakat terkena bencana, 
sambil mendorong dan membantu 
penyesuaian yang perlu untuk 
mengurangi risiko bencana. 
Pemulihan (rehabilitasi dan 
rekonstruksi) memberikan suatu 
kesempatan untuk mengembangkan 
dan menerapkan tindakan-tindakan 
pengurangan risiko bencana. 
(Sumber: Terminologi UN/ISDR). 

4.7 Pemulihan bencana: Mengembangkan proses perencanaan pemulihan 
yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana
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B. Bagaimana cara melakukannya

Langkah-langkah yang disarankan 

Untuk mengembangkan proses perencanaan pemulihan yang dapat mengurangi risiko yang akan terjadi:

1. Kumpulkan dan tinjaulah dokumentasi latar belakang yang tersedia mengenai hal tersebut, seperti:

•	 Kondisi fisik dan ekonomi serta rencana pembangunan. 

•	 Bahaya alami.

•	 Aktivitas, institusi, dan struktur-struktur yang paling berisiko dalam bahaya-bahaya tersebut.

•	 Kerentanan masing-masing sektor.

•	 Penilaian kemampuan (lihat Tugas 5.2) memperlihatkan sumber daya apa saja yang tersedia untuk 
merespon dan memulihkan diri dari bencana. 

•	 Kekuatan dan kelemahan organisasi-organisasi yang bertanggung jawab untuk tanggap darurat, 
mengelola pemulihan, dan mengurangi kerugian. 

2. Tentukan kebutuhan dan respon yang sesuai untuk beragam jenis peristiwa bencana. Selain itu, tentukan 
pula langkah-langkah mitigasi yang harus dimasukkan dalam pemulihan dan rekonstruksi dari beragam 
skenario bencana. Tentukan kekuatan dan kerentanan sektor-sektor tertentu (lihat kotak di bawah untuk 
keterangan selanjutnya).

3. Identifikasi badan-badan penting untuk melaksanakan perencanaan dan implementasi pemulihan untuk 
beragam jenis bencana. Peroleh persetujuan pada peranan. 

4. Buatlah naskah rencana umum untuk pemulihan. Libatkan rencana kontinjensi dan pertimbangan yang 
relevan, dan persiapan-persiapan tindak administratif dan pendanaan saat terjadi bencana. Konsultasikanlah 
dengan departemen pemerintah, organisasi-organisasi yang terkait, perusahaan swasta dan masyarakat, 
dan kembangkan mekanisme untuk menerima review, mengakomodasi berbagai kepentingan dan merevisi 
dokumen. 

5. Di dalam rencana pemulihan umum, cantumkan suatu deskripsi proses pengembangan rencana pemulihan 
saat terjadi peristiwa-peristiwa yang spesifik. Proses ini harus mencakup hubungan dan mekanisme untuk 
koordinasi antar badan, antar tingkatan pemerintahan, dan dengan sektor swasta dan publik, dan juga 
mencakup sistem untuk memberitahukan informasi mengenai situasi, kebutuhan, dan perintah kepada dan 
dari pihak yang berwenang. 

6. Selenggarakan acara adopsi dan penandatanganan rencana umum akhir oleh perwakilan-perwakilan dari 
seluruh organisasi yang terlibat.

7. Terbitkan dan sebarkan secara luas rencana pemulihan umum, dan promosikan prinsip-prinsip pokoknya.

8. Kembangkan proses untuk menguji, mencoba dan merevisi rencana sesuai dengan keadaan dan kebutuhan 
yang berubah-ubah.

Sektor-sektor yang dilibatkan dalam perencanaan pemulihan 

Sebagian sektor yang umumnya dilibatkan dalam rencana pemulihan adalah:

•	 Rehabilitasi/pemulihan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas penting: Rehabilitasi yang cepat pada infrastrukur 
utama seperti jalan utama, jembatan, persediaan air dan sistem sanitasi, pembangkit listrik utama dan 
fasilitas distribusi, irigasi dan fasilitas agrikultur, fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan serta fasilitas sosial 
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lainnya akan memberikan revitalisasi ekonomi daerah yang mengalami bencana. Kunci untuk program 
rehabilitasi yang efektif merupakan suatu penilaian kerusakan yang akurat dan secara menyeluruh, yang akan 
memberikan informasi penting mengenai penyebab mengapa infrastruktur mengalami kerusakan atau hancur 
dan akan menentukan metode untuk melibatkan pengurangan risiko dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. 

•	 Ketenaga-kerjaan dan mata pencarian: Berikan dukungan untuk produksi ternak serta agrikultur, melalui 
penyediaan benih, peralatan, kredit mikro dan cara lainnya. Berikan dukungan untuk usaha kecil dengan cara 
memberikan kredit atau melalui cara lainnya. Berikan dukungan untuk rekonstruksi sektor perumahan dengan 
menggunakan teknologi lokal, bahan bangunan dan keterampilan lokal guna memastikan bahwa aktivitas 
konstruksi memberikan dampak positif secara langsung kepada perekonomian lokal. Berikan dukungan 
pengembangan jangka pendek, dengan ketenaga-kerjaan alternatif yang memperhatikan jender untuk 
mengganti hilangnya pekerjaan dalam periode pasca bencana. 

•	 Perumahan: Rehabilitasi/rekonstruksi perumahan merupakan elemen kunci dalam mengatasi gap antara 
pertolongan kedaruratan dan pemulihan yang berkelanjutan. Hal ini adalah langkah pertama untuk 
menggiatkan kembali perekonomian yang produktif. Dengan membangun kapasitas pihak berwajib lokal 
dalam mempromosikan, mengawasi, dan memberi panduan kepada proses konstruksi serta perencanaan, 
akan membantu memastikan bahwa proses rekonstruksi mengalami keberhasilan dan berjalan secara 
berkelanjutan. Pemerintah lokal harus dimampukan untuk membuat kerangka kerja hukum dan peraturan 
untuk mengembangkan inisiatif lokal dan keterlibatan lokal dalam hal perencanaan dan konstruksi. 

•	 Perpindahan tempat tinggal keluarga: Diperlukan perhatian lebih pada perpindahan (seringkali sebagai 
akibat bencana, para ahli dan pejabat pemerintah mengusulkan lokasi yang lebih aman untuk menempatkan 
masyarakat rawan risiko). Namun demikian, pengalaman membuktikan bahwa perpindahan tempat tinggal 
populasi ke tempat baru selalu menghadapi tantangan–tantangan yang berarti, sehingga masyarakat acapkali 
pindah kembali ke daerah asalnya. 

C. Tanggung jawab dan sumber daya

Siapakah yang harus terlibat?

Sangatlah penting bahwa orang-orang berilmu dari sektor-sektor berikut ikut serta dalam tim pembuatan rencana, 
sehingga pemulihan menjadi suatu komponen terpadu dari proses perencanaan dan proses kesiapsiagaan.

•	 Departemen pemerintahan infrastruktur, tata kota, perencanaan dan keuangan.

•	 NGO.

•	 Industri konstruksi swasta.

•	 Sektor-sektor swasta/korporat.

Kondisi apakah yang dapat memfasilitasi tugas ini?

Tindakan berikut dapat memfasilitasi integrasi pemulihan kedalam menjadi aktivitas kesiapan bencana:

•	 Pengembangan dan penilaian risiko secara akurat atas skenario bencana yang mungkin terjadi

•	 Partisipasi pemerintah dari tingkat provinsi dan tingkat lokal, dengan wewenang eksekutif untuk perencanaan 
dan implemetasi pemulihan serta rencana rekonstruksi setelah bencana. 

•	 Fokus pada aspek partisipasi proses perencanaan lebih besar jika dibandingkan pada rencana yang 
dihasilkan, hal tersebut akan membantu pengadopsian yang penting untuk implementasi rencana yang efektif. 

4.7 Pemulihan bencana: Mengembangkan proses perencanaan pemulihan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana
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•	 Kemampuan untuk melibatkan pihak yang berwenang dalam pendanaan dan penganggaran guna 
memperuntukkan sumber daya secara langsung  untuk pemulihan bencana.

D. Ilustrasi

Pembelajaran dari manajemen pemulihan bencana yang efektif setelah adanya dua gempa bumi, India

Suatu perbandingan strategi pemulihan setelah dua buah gempa bumi di India memberikan pelajaran yang 
bermanfaat untuk perencanaan pemulihan bencana. Kota Latur, di distrik Maharashtra, India, mengalami gempa 
bumi pada bulan September 1993. Mengikuti gempa bumi tersebut, pemerintah distrik membuat Program 
Rehabilitasi Kedaruratan Gempa Bumi Maharashtra (MEERP). MEERP melapor kepada Menteri dan Sekretaris 
distrik tersebut. MEERP amat penting dalam pelaksanaan kilat proyek rehabilitasi gempa bumi. Bagaimanapun, 
setelah selesai proyek, MEERP dibubarkan. Selanjutnya, pemerintah menciptakan pusat-pusat manajemen 
bencana yang baru di dalam departemen pertolongan dan rehabilitasi yang sudah ada. Meskipun MEERP 
mengembangkan banyak rencana mitigasi bencana untuk distrik, termasuk untuk kota Mumbai, dan memperoleh 
pembelajaran yang berharga dalam mitigasi bencana, namun ia tidak dilembagakan. Akibatnya ketika Mumbai 
mengalami banjir di tahun 2004, tingkat kesiapan dan responnya tidaklah memperoleh manfaat.  

Lain halnya, ketika gempa bumi terjadi di Negara Bagian Gujarat di tahun 2001, Penasihat Manajemen Bencana 
Negara Begian Gujarat (GSDMA) sangatlah efektif dalam fase pemulihan. Terdapat beberapa alasan dibalik 
keberhasilan GSDMA tersebut. Yang pertama, GSDMA sendiri di atur oleh pejabat pemerintah senior Negara 
Bagian. Yang kedua, GSDMA saling berhubungan dengan banyak departemen, dan telah memiliki kewenangan 
eksekutif serta finansial yang independen untuk mengeluarkan dana dan untuk meninjau kemajuan, selain itu 
juga untuk menilai kebijakan korektif berdasarkan penilaian di lapangan. Yang ketiga, GSDMA mampu untuk 
menggunakan badan-badan pemerintah Negara yang ada , seperti departemen ketenaga kerjaan publik, 
departemen pendidikan, departemen kesehatan dan persediaan air, untuk mengimplementasikan banyak 
program. GSDMA terus berlanjut setelah penutupan proyek Gujarat, dan menjadi organisasi pencegahan dan 
manajemen bencana yang permanen di Negara tersebut. Dengan demikian, pembelajaran yang telah diperoleh 
pun dilembagakan ke dalam rencana manajemen bencana negara bagian tersebut. 

Untuk informasi lebih lanjut lihat: Praveen Pardeshi, quoted from: ADRC, UN/ISDR, UNDP. Learning from Disaster 
Recovery. Ed I. Davis. Expected publication of the International Recovery Platform, 2007. 

Sektor perumahan: Membangun kapasitas dan komunitas melalui pemulihan bencana, Montserrat. 

Di bulan September 1989, Badai Hugo melanda pulau kecil Karibia, Montserrat, menelan korban jiwa 11 orang 
dan menyebabkan kerusakan fisik yang sangat parah. Badai Hugo menghancurkan 98 persen rumah di pulau 
tersebut, dan membuat 3000 penduduk (seperempat dari populasi) tidak memiliki tempat tinggal. Delapan bulan 
kemudian, tiga organisasi bergabung untuk membantu membangun kembali satu komunitas Montserrat, yaitu 
desa miskin Streatham. Hampir semua rumah di Streatham mengalami kerusakan yang parah bahkan hancur 
oleh bedai tersebut. Sebagai responnya, pengembangan Internasional NGO (Organisasi Mahasiswa Universitas 
Kanada-CUSO), suatu NGO perantara dari Karibia bagian timur (Kenferensi Gereja Karibia-CCC) dan kelompok 
aksi komunitas Streatham mencetuskan suatu program pembangunan kembali yang berbasis komunitas, bekerja 
sama dengn masyarakat setempat untuk membentuk tim pembantu pembangunan perumahan.

Program tersebut memberikan hasil jangka pendek dan jangka panjang. Singkatnya, tim yang dibentuk tersebut 
membantu merehabilitasi struktur Streatham: Tim pembantu ini mengadakan lokakarya pelatihan dalam 
pembangunan-kembali dan penguatan struktural, membangun 22 rumah, dan memperbaiki pusat komunitas 
yang rusak parah. Program tersebut juga menunjukkan prestasi pengembangan jangka panjang yang signifikan. 

4.7Pemulihan bencana: Mengembangkan proses perencanaan pemulihan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana
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Anggota tim pembangunan perumahan melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati, dan tindakan di 
dalam program yang melibatkan anggota kelompok tersebut mampu meningkatkan kepentingannya. Aktifitas 
sukarelawan yang diorganisir oleh kelompok aksi pasca-pemulihan banyak diikuti oleh oleh partisipan-partisipan 
dari masyarakat setempat. 

Berdasar hal ini, Organisasi Mahasiswa Universitas Kanada memutuskan untuk menyumbangkan dana tambahan 
kepada proyek pembangunan lokal, memperkenalkan praktek produksi agrikultur baru dan memperbaiki 
distribusi air. Hal ini telah direncanakan sebelum terjadinya badai, tetapi dalam skala waktu yang lebih lama (kini 
dipercepat). Dua tahun setelah terjadinya badai Hugo, kelompok komunitas itu berhasil mendirikan koperasi 
produksi dan pemasaran agrikultur yang menguntungkan. 

Untuk informasi lebih lanjut lihat: Berke, P.R. dan Beatley, T. 1997. After the Hurricane: Linking Recovery to 
Sustainable Devlopment in the Caribbean. Baltimore, MD and London: John Hopkins University Press. Pp. 82-116.

Merehabilitasi fasilitas kesehatan yang penting, Guatemala

Hujan yang sangat lebat dari Badai Stan tahun 2005 di daerah pegunungan Guatemala menyebabkan tanah 
longsor dan banjir di sepanjang pesisir pantai. Pusat kesehatan dan pos-pos kesehatan membantu menangani 
kerusakan yang paling parah. Namun, karena banyaknya pusat kesehatan berada dalam daerah bahaya dan 
masih kurang pemeliharaan, hujan yang lebat menghancurkan atap sehingga menyebabkan kebocoran, selain itu 
banjir juga merusak sistem listrik dan peralatan. 

Setelah terjadi badai, Departemen Kesehatan Guatemala, dengan dukungan dari PAHO/WHO, melakukan 
penilaian kerusakan dan retrofitting untuk 40 pusat kesehatan dalam tujuh depertemen yang terkena dampak 
paling besar. Departemen kesehatan tersebut melakukan perbaikan dan memilih lokasi yang dikhususkan untuk 
mengurangi kerentanan akan badai atau banjir di masa yang akan datang. Atap baru dibangun dengan lebih 
aman, kanal drainase dan downspout ditambahkan, sistem-sistem listrik diperbaiki dan dilakukan pengujian, dan 
dalam fasilitas yang tidak terkena dampak bencana, sistem air serta sanitasinya di periksa untuk memastikan 
bahwa sistem-sistem tersebut tidak akan terpengaruhi jika terjadi bencana. 

Sebagai bagian dari komitmen PAHO/WHO untuk menjaga rumah sakit, organisasi tersebut bekerja untuk 
mengurangi kebutuhan negara akan rehabilitasi seperti itu di kemudian hari. Dengan para ahli teknik struktural 
dan kesehatan regional, PAHO/WHO mengembangkan suatu model komputer yang mudah digunakan untuk 
mengurutkan tingkatan fasilitas kesehatan dari segi risiko dan kerentanan sebelum terjadinya bencana. 
Program tersebut memudahkan dan menstandarisasikan evaluasi fasilitas-fasilitas tersebut dari segi keamanan 
fungsional, non-struktural dan struktural, sehingga meningkatkan keefektifan evaluasi tersebut. Program ini 
telah dikembangkan di Spanyol dan Inggris dan akan dilakukan uji lapangan di Cuba, Meksiko, St. Lucia dan St. 
Vincent serta Grenadine.

Untuk informasi yang lebih lanjut lihat: PAHO/WHO. Disaster:Preparedness and Mitigation in the Americas, Issue 
105: October 2006. Pp 2-4.  

E. Bacaan Tambahan 

ADRC, UN/ISDR and UNDP. 2006. International Recovery Platform: Learning from Disaster Recovery. Ed. I.Davis. 
Preliminary PowerPoint presentation: www.adrc.or.jp/irp/pdf/Prof.%20Davis_Keynote.pdf

Bhatt, M.R. 2005. "Learning from Recovery". In Know Risk. United Nations/Tudor Rose. pp 351-353.
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DMTP. 1996. Contingency planning: A Practical Guide for Field Staff. Training Module. www.undmtp.org/english/
contingency/conting_planning.pdf

IFRC. 2001. World Disasters Report: Focusing on Recovery. www.ifrc.org/publicat/wdr2001/

PERI and Natural Hazards Center at the University of Colorado. 2006. Holistic Disaster Recovery: Ideas for 
Building Local Sustainability after a Natural Disaster. www.riskinstitute.org/PERI/PTR/Disaster+Management_
PTR_1037.htm

Natural Hazards Center at the University of Colorado, Boulder, United States of America and the Public 
Entity Risk Institute (PERI) telah merevisi (pada tahun 2006) versi 2001 buku pegangan ini. Buku 
ini membahas penggabungan prinsip-prinsip kesinambungan-misalnya kualitas lingkungan, vitalitas 
ekonomi, kualitas kehidupan, ekuitas sosial, partisipasi penduduk dan ketahanan akan bencana-kedalam 
proses pemulihan. 

Twigg, J. 2004. Good Practices Review, Disaster Risk Reduction, Mitigation and Preparedness in Developing and 
Emergency programming. Good Practice Review No. 9. London: Overseas Development Institute.

UNDP/BCPR. Disaster Reduction and Recovery for Sustainable Human Development. New York: UNDP. www.
undp.org/bcpr/disred/english/publications/overview.htm

UNDP/BCPR. 2005. Post-Disaster Recovery - Guidelines (Version 1). www.undp.org/bcpr/disred/documents/
publications/regions/america/recovery_guidelines_e g.pdf

Dokumen  tersebut memberikan kerangka kerja konseptual, langkah-langkah dan prinsip-prinsip panduan untuk 
mefasilitasi perencanaan pemulihan setelah terjadinya suatu bencana.

 

Situs Web

International Recovery Platform (IRP): www.recoveryplatform.org/
Basis data mengenai paraktek pemulihan yang baik 

Asian Disaster Reduction Center (ADRC): www.adrc.or.jp/publications/recovery_reports/index.htm
Laporan regional dan nasional mengenai pemulihan dan rekonstruksi 
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Bab 5 
Menguatkan kesiapsiagaan untuk respon

Rangka Kerja Hyogo untuk Prioritas Tindakan 4:
Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasari bencanaBab 5 Menguatkan kesiapsiagaan 
untuk respon

Penggabungan pendekatan-pendekatan pengurangan risiko yang sistematis ke dalam implementasi kesiapan 
darurat, program respon dan pemulihan merupakan salah satu dari tiga Tujuan Strategis HFA. Walaupun langkah-
langkah pengurangan risiko yang efektif telah diterapkan, masih tetap ada beberapa elemen risiko yang tidak 
dapat dihindari, mungkin karena biaya yang terlalu besar atau secara teknis tidak mungkin dihilangkan. Kesiapan 
bencana juga berhubungan dengan tindakan-tindakan dan kapasitas untuk mengatasi risiko yang tersisa dan tidak 
tertangani ini.

Prioritas 5 ini khas karena mewakili hubungan yang penting antara aktivitas pengurangan risiko bencana 
berkelanjutan yang telah dirinci dalam Prioritas 1 hingga 4, dan kemampuan operasional yang umumnya 
teridentifikasi dalam manajemen kedaruratan (atau bencana). Tanggung jawab yang digaris bawahi dalam Prioritas 
1 hingga 4 adalah komplemen dan acapkali penting untuk manajemen kedaruratan. Prioritas 5 memperhatikan 
domain operasional dimana kepentingan dan kemampuan yang berkaitan ini bertemu. Pemangku kepentingan 
bersama-sama menghimpun kemampuan untuk perencanaan, kesiapan orang-orang dan fasilitas, pemahaman dan 
komunikasi publik, serta memberikan kontribusi pengalaman mereka kepada kebijakan strategis yang lebih luas 
yang berkaitan dengan bencana dan manajemen risiko.

Hal ini melibatkan penguatan kebijakan, kapasitas teknis dan kelembagaan; dukungan dialog; pertukaran informasi; 
koordinasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan; tinjauan ulang dan pembaharuan kesiapsiagaan 
bencana dan rencana dan kebijakan kontinjensi, serta pengembangan mekanisme pendanaan kedaruratan.

Untuk mencapai tingkat kesiapan yang efektif, dengan kemampuan untuk menentukan dan menjalankan 
kesiapan serta rencana kontinjensi, membutuhkan fondasi-fondasi tertentu yang telah dicantumkan dari Bab 1 
hingga 4 Panduan ini. Struktur institusional yang diperkuat, kapasitas dan kerangka kerja perundang-undangan 
yang disetujui termasuk alokasi sumber daya (Bab 1) merupakan basis tanggung jawab dan langkah-langkah 
kesiapsiagaaan multi-stakeholder. Identifikasi risiko termasuk pemantauan bahaya, analisa kerentanan dan sistem 
peringatan dini (Bab 2) memberikan perangkat untuk kesiapan dan perencanaan kontinjensi. Kesadaran publik, 
pengembangan pengetahuan dan sistem komunikasi (Bab 3) memfasilitasi pemahaman dan kemampuan untuk 
mengaplikasikan kesiapan dan rencana darurat. Identifikasi faktor-faktor risiko tambahan dan utama (Bab 4) 
memberikan kontribusi untuk memperbaiki kesiapan dan rencana serta langkah-langkah darurat.

Implementasi Prioritas 5 membutuhkan pemahaman umum mengenai apa yang mendasari sistem kesiapan 
bencana yang efektif, termasuk pemahaman faktor-faktor risiko bencana. Rencana dan program kesiapsiagaan 
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bencana harus mencakup penilaian dan penguatan kebijakan yang ada, kapasitas teknis dan institusional, 
penguatan manajemen dan struktur koordinasi (termasuk manajemen dengan negara-negara lain), mekanisme 
untuk koordinasi dan petukaran informasi dan peringatan dini, perencanaan darurat dan kesiapan respon, 
seperti evakuasi dan susunan standby untuk ketetapan persediaan dan pelayanan yang penting, tinjauan ulang 
periodik, latihan dan modifikasi rencana dengan partisipasi aktif serta kepemilikan pemangku kepentingan yang 
terkait, termasuk komunitas dalam pengurangan risiko bencana.

Akhirnya, kesiapan untuk respon efektif membutuhkan alokasi sumber daya finansial yang dibutuhkan, termasuk 
dana kedaruratan.

Pemerintah pusat dapat menjalankan sejumlah tugas untuk mengimplementasikan Prioritas 5. Bab ini 
merekomendasikan tugas-tugas sebagai berikut:

5.1. Mengembangkan pemahaman umum dan aktivitas dalam mendukung kesiapan bencana.

5.2. Menilai mekanisme dan kapasitas kesiapan bencana.

5.3 Menguatkan perencanaan dan pemrograman untuk kesiapan bencana.

 

Indikator berikut diajukan sebagai cara-cara yang memungkinkan untuk menilai perkembangan dalam 
mengimplementasikan prioritas ini:

•	 Penilaian independen terhadap kapasitas dan mekanisme kesiapsiagaan bencana telah dilakukan dan telah 
ditunjuk pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkan rekomendasinya dengan dukungan sumber daya.

•	 Adanya rencana kesiapsiagaan bencana dan rencana kontinjensi di seluruh tingkat administratif, dan 
pelatihan reguler serta gladi resik dilakukan untuk menguji dan mengembangkan program tanggap bencana. 

•	 Seluruh organisasi, personil dan sukarelawan yang bertanggungjawab untuk menjaga kesiapsiagaan 
diberikan perlengkapan dan pelatihan untuk kesiapsiagaan dan respon bencana yang efektif. 

•	 Adanya cadangan finansial dan mekanisme kontinjensi untuk mendukung respon dan pemulihan yang efektif 
saat dibutuhkan. 

•	 Adanya prosedur-prosedur untuk mendokumentasikan pengalaman saat peristiwa bahaya dan terjadinya 
bencana bencana dan untuk membuat tinjauan ulang pasca- peristiwa. 

(Catatan: Paket pelengkap panduan dan indikator untuk kesiapan dikembangkan dengan pertolongan Inter-
Agency Committee (IASC) terhadap bantuan kemanusiaan dan dibawah koordinasi OCHA.)

Bab 5. Menguatkan kesiapsiagaan untuk respon
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A. Memahami tugas

Apa tujuan dari tugas ini?

Tugas ini bertujuan untuk membangun kesepahaman dan 
kegiatan umum dalam mendukung kesiapsiagaan dengan 
cara mengumpulkan para pemangku kepentingan yang 
terlibat dalam pengurangan risiko bencana dan menajemen 
kedaruratan. Dengan cara ini, diharapkan dapat memperluas 
apresiasi mereka mengenai semua fitur kesiapan bencana 
yang efektif.

Mengapa tugas ini penting?

Pemahaman umum dan aktivitas yang terkoordinasi dalam 
mendukung kesiapan yang efektif sangat penting karena 
pengalaman telah menunjukkan bahwa respon bencana 
yang efektif tergantung dari sejauh mana beragam aktor dan 
kesatuan menyiapkan dan beroperasi dengan terkoordinasi 
dan tepat waktu, menghindari gap, duplikasi usaha dan 
struktur paralel. Lingkungan politis, budaya dan sosial 
ekonomi menuntut adanya mekanisme koordinasi dan 
penyusunan yang berbeda, tetapi apapun pengaturannya, 
koordinasi dan manajemen yang efektif membutuhkan 
kejelasan fungsi dan otoritas, kejelasan pembagian kerja, 
dan kepemimpinan yang dapat dihandalkan dan memberikan 
inspirasi. Manajemen yang efektif mencakup koordinasi di 
antara otoritas lokal dengan pusat, antara aktor-aktor internal 
dengan eksternal, dan di dalam serta di antara sektor-sektor.

Fitur yang penting dari sebuah sistem kesiapsiagaan yang 
efektif adalah adanya apresiasi yang kuat terhadap yang 
rentan, dan kenapa, dan tindakan-tindakan apa yang dapat 
diambil untuk memperkuat ketahanan komunitas yang 
rawan bahaya, termasuk mekanisme pertahanan tradisional. 
Pendekatan yang berpusat pada manusia semacam ini 
harus sensitif terhadap jender, budaya dan berbagai isu yang 
spesifik terhadap konteks, yang dapat memperkuat ataupun 
melemahkan kelompok-kelompok ataupun individu-individu 
tertentu.

Meningkatnya kesadaran publik dan dukungan politis saat 
terjadinya peristiwa bencana merupakan kesempatan yang 
penting untuk meningkatkan semua elemen pengurangan 
risiko bencana, tidak hanya dalam saat tanggap darurat atau 
program pemulihan masyarakat-masyarakat yang terkena 

5.1 Mengembangkan pemahaman umum dan aktivitas dalam mendukung 
kesiapsiagaan bencana

Terminologi

Manajemen Kedaruratan: Organisasi dan 
manajemen sumber daya dan tanggung jawab 
untuk mengatasi semua aspek kedaruratan, 
terutama kesiapan, respon dan rehabilitasi.

Manajemen kedaruratan mencakup rencana, 
struktur dan pengaturan yang dilakukan untuk 
melibatkan usaha/kinerja pemerintah yang 
normal, relawan dan badan swasta dalam 
cara yang terkoordinasi dan menyeluruh 
untuk merespon semua spektrum kebutuhan 
kedaruratan. Hal ini juga dikenal sebagai 
menajemen bencana. (Sumber: Terminologi 
UN/ISDR)

Kesiapsiagaan: Aktivitas pra-bencana yang 
dilaksanakan dalam konteks manajemen 
risiko bencana dan berdasarkan analisa risiko 
yang baik. Hal ini mencakup pengembangan/
peningkatan keseluruhan strategi kesiapan, 
kebijakan, struktur institusional, peringatan dan 
kemampuan meramalkan, serta rencana yang 
menentukan langkah-langkah yang dicocokkan 
untuk membantu komunitas yang berisiko 
menyelamatkan hidup dan aset mereka 
dengan cara waspada terhadap bencana 
dan melakukan tindakan yang tepat dalam 
mengatasi ancaman yang akan terjadi atau 
bencana sebenarnya.

Bantuan/respon (relief/response): 
Ketentuan mengenai bantuan atau intervensi  
selama atau segera setelah bencana untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dasar dan 
menjaga kelangsungan hidup dari orang-
orang yang terkena dampak. Hal ini dapat 
dilakukan dengan cepat, dalam jangka pendek 
atau durasi yang diperpanjang. (Sumber: 
Terminologi UN/ISDR)
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bencana, namun juga dalam program-program pengurangan risiko jangka panjang yang sudah berlangsung dan 
yang bersifat nasional. Peristiwa-peristiwa individual dapat dimanfaatkan melalui program-program penyadaran 
publik khusus dan melalui debat mengenai peningkatan penanaman modal dalam inisiatif-inisiatif mitigasi dan 
siaga bencana.

Bagaimana tugas ini berkaitan dengan tugas prioritas lain

Aktivitas yang diajukan melaui tugas ini dapat dikembangkan di dalam proses dialog pengurangan risiko 
bencana yang lebih besar seperti sebuah platform nasional (Tugas 1.1 dan 1.2). Hasil dari tugas ini harus 
disatukan saat mengembangkan kerangka kerja institusional untuk pengurangan risiko bencana (Tugas 1.3), 
dan saat menginstitusionalisasi pengurangan risiko bencana dan alokasi sumber daya (Tugas 1.4). Tugas 2.1 
mengenai penilaian risiko dan Tugas 2.3 mengenai sistem peringatan dini umumnya penting untuk kesiapan, 
dan Tugas 3.3 mengenai pelatihan untuk pemangku kepentingan khusus yang berkaitan.

B. Bagaimana melakukannya

Langkah-langkah yang direkomendasikan

Untuk membangun aktivitas dan pemahaman umum dalam mendukung kesiapan, mulai dari mengatur 
dialog antara manajer-manajer respon dan pengurangan bencana. Dalam pengaturan dialog semacam ini, 
pertimbangkan langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci – mereka yang telah diberi mandat otoritas atau yang harus 
memainkan peranan dalam perencanaan, promosi atau implementasi pengurangan risiko serta progran dan 
strategi respon bencana.

2. Mengidentifikasi mekanisme dan jejaring yang ada baik untuk pengurangan risiko dan respon bencana 
untuk mengakses dimana dialog dapat dipandu dengan baik (misalnya, sebuah platform nasional untuk 
pengurangan bencana).

3. Mengidentifikasi satu atau lebih institusi terkenal atau “champion”. Champion merupakan perwakilan 
komunitas, kesatuan yang berpengaruh atau orang yang tertarik dengan pendekatan respon dan 
pengurangan risiko bencana, yang bersedia memimpin dalam membuat integrasi semacam ini menjadi 
prioritas publik.

4. Mengumpulkan pihak-pihak yang tertarik dan terkena dampak.

5. Menyetujui target bersama, tujuan umum, ruang lingkup, agenda, penyusunan kerja dan aturan-aturan dasar.

6. Mengidentifikasi area prioritas untuk koordinasi dan integrasi yang ditingkatkan, seperti penyusunan 
institusional, hubungan dan pertukaran informasi.

7. Membangun komite atau kelompok kerja bersama untuk bekerja dalam prioritas yang telah diidentifikasi.

8. Membangun sebuah mekanisme untuk keseluruhan koordinasi usaha kerja, termasuk pengaturan dan 
pemantauan kejadian-kejadian penting, dan integrasi keluaran-keluaran.

9. Mengembangkan susunan untuk menjaga dialog berada dalam basis yang berkelanjutan.

10. Menetapkan sistem untuk menyebarkan hasil diskusi kepada perwakilan-perwakilan kunci, organisasi yang 
berpartisipasi, dan publik, dan juga untuk menerima dan bertindak terhadap input dari pihak-pihak di luar 
proses.

5.1 Mengembangkan pemahaman umum dan aktivitas dalam mendukung kesiapsiagaan bencana
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C. Tanggung jawab dan sumber daya

Siapa yang harus dilibatkan?
•	 Manajer pengurangan bencana, seperti mereka yang bekerja dalam pengetahuan risiko, peningkatan 

kesadaran, peringatan dini dan kesadaran.
•	 Manajer respon dan bencana, seperti mereka yang terlibat dalam pengembangan kesiapan dan rencana 

darurat pada berbagai tingkat, dan memobilisasi sumber daya dan merespon terhadap kedaruratan.
•	 Perwakilan pemerintah
•	 NGO
•	 Anggota masyarakat
•	 Perwakilan sektor swasta

Kondisi apa yang memfasilitasi tugas ini?
•	 Komitmen dan dukungan politis baik terhadap pengurangan bencana dan otoritas respon bencana.
•	 Daftar pemangku kepentingan yang penting untuk pengurangan risiko bencana dan respon, termasuk 

peranan dan tanggung jawab mereka.
•	 Peta atau matriks rencana, program dan inisiatif berkelanjutan untuk pengurangan bencana, kesiapan dan 

respon bencana.
•	 Kapasitas dan sumber daya untuk menilai, mengembangkan dan menguatkan kerangka kerja institusional 

legislatif.
•	 Partisipasi pemangku kepentingan kunci, yang diatur berdasar strategi yang jelas dan prioritas aksi.
•	 Seorang fasilitator komunikasi
•	 Informasi latar belakang untuk persiapan diskusi, seperti penilaian risiko, termasuk penilaian berdasarkan 

jender, dan kompilasi hukum, regulasi, kebijakan, strategi, rencana, dan sumber daya.
•	 Rangkuman pengaturan kelembagaan untuk pengurangan risiko bencana dan respon, penggunaan lahan 

dan perencanaan urban, pengembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

D. Ilustrasi 

Kesiapasiagan berbasis komunitas, India

Pengalaman di West Bengal mengenai kesiapsiagaan berbasis komunitas menunjukkan manfaat melibatkan 
pengurangan risiko dan kelompok manajemen kedaruratan dalam tindakan dan studi bersama. Pemerintah 
West Bengal, India, bersama dengan kelompok antar-badan, telah mengembangkan proyek berbasis komunitas 
untuk menyiakan komunitas regional, baik secara individual dan kolektif, untuk mengatasi bencana banjir yang 
mirip dengan yang menghancurkan daerah ini pada tahun 2000. Proyek mengasumsikan bahwa komunitas 
harus hidup bersama dengan bencana, dan tidak ada intervensi eksternal yang dapat merubah hidup mereka. 
Bagaimanapun juga, jika komunitas disiapkan, maka respon dan kesiapan yang mereka mulai akan lebih efektif 
dalam mengurangi kerusakan dan korban.

Dengan menggunakan pendekatan partisipatif, setiap komunitas menyiapkan rencana aksi. Rencana tersebut 
meliputi peta kerentanan komunitas yang mengidentifikasi tempat-tempat aman, area berisiko rendah, area yang 
sangat rentan dan jumlah perkiraan keluarga yang bertempat tinggal di masing-masing zona, begitu juga jumlah 

5.1Mengembangkan pemahaman umum dan aktivitas dalam mendukung kesiapsiagaan bencana
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dan lokasi populasi yang rentan, seperti lansia, orang cacat, ibu menyusui, wanita hamil, orang yang sakit parah, 
dan anak kecil. Rencana tersebut menyebutkan elemen sosial prioritas, seperti kehidupan, kesehatan, properti, 
ternak, dan mata pencaharian. Di dalamnya juga terdapat daftar sumber daya yang ada, begitu juga mereka 
yang diperlukan untuk menurunkan tingkat risiko. Rencana tersebut juga menekankan aktivitas utama tentang 
apa yang harus dilakukan komunitas sebelum, selama dan setelah bencana.

Proyek ini terbukti sangat efektif, berdasarkan perbandingan kerusakan dan kehilangan di satu desa dari dua 
bencana banjir, pada tahun 2000 dan tahun 2004. Pada tahun 2000, desa tersebut kehilangan hampir 70 ternak, 
sementara pada tahun 2004 tidak ada yang hilang. Pada tahun 2000, 3.000 keluarga hilang atau mengalami 
kerusakan dokumen penting mereka, sementara pada tahun 2004 tidak ada keluarga yang melaporkan 
kehilangan atau kerusakan. Pada pencapaian lainnya, desa tersebut dapat mandiri: tiap keluarga mempunyai 
persediaan makanan untuk 7 hingga 10 hari hingga mencapai kebutuhan daruratnya. Lebih lanjut lagi, desa 
tersebut tidak mengalami penyebaran wabah penyakit. Berdasarkan manfaat proyek dalam komunitas, terutama 
kelompok yang miskin dan yang paling rentan, otoritas lokal meminta perluasan proyek ini ke area rentan 
lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi website UNICEF:
http://www.unicef.org/evaluation/files/fa5_india_comunitybased_disaster_preparedness(1).doc

E. Pemahaman lebih lanjut

IASC Reference Group on Contingency Planning and Preparedness. 2001. Inter-Agency Contingency Planning 
Guidelines for Humanitarian Assistance. Recommendations to the Inter-Agency Standing Committee pada 15 
November. www.humanitarianinfo.org/iasc/content/product/IAContingencyPlanGuide.pdf

Panduan ini dirancang untuk memberikan metodologi antar-badan yang umum untuk perencanaan darurat dan 
untuk memastikan respon efektif terhadap kebutuhan kemanusiaan dalam onset krisis. Mereka menyarankan 
enam langkah proses perencanaan, checklist, dan panduan brainstorming, di atara perangkat lainnya.

Spere Project. 2004. Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Respon. 2nd Edition. Geneva: 
Sphere Project.
www.sphereproject.org/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,70/Itemid,26/lang,English/

Edisi baru dari Sphere Handbook telah diperbaharui dan direvisi secara menyuluh, dan memperhitungkan 
dokumen terkini mengenai latihan kemanusiaan. Handbook ini dapat didownload dalam bahasa Inggris, 
Perancis, Spanyol, Arab, Rusia dan delapan bahasa lainnya.

Website

The Sphere Project – www.sphereproject.org

Sebagai tambahan dari Sphere Handbook, website ini menyajikan informasi luas mengenai standar untuk 
respon bencana, melatih bahan dan informasi untuk kejadian di masa yang akan datang.

Red Cross and Red Crescent Centre on Climate Change and Disaster Preparedness – www.climatecentre.org

Mendukung National Red Cross dan Red Cresent Societies untuk seiring waktu mengurangi hilangnya nyawa 
dan kerusakan mata pencaharian orang-orang yang terkena dampak akibat perubahan cuaca dan peristiwa 
cuaca yang ekstrim.
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A.  Memahami tugas

Apa tujuan dari tugas ini?

Tugas ini bertujuan untuk menilai sistem terkini dan sumber 
daya yang ada, mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak 
untuk tanggap bencana yang efektif. Evaluasi yang dilakukan 
harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, 
kapasitas yang ada, prosedur dan rencana operasional, dan 
juga sistem koordinasi dan komunikasi pada setiap tingkat. 
Proses ini juga harus mempertimbangkan strategi-strategi 
pemulihan dan rekonstruksi.

Mengapa tugas ini penting

Penilaian kapasitas memberikan dasar pengetahuan 
dan motivasi untuk membuat peningkatan terhadap 
mekanisme kesiapsiagaan bencana. Penilaian kapasitas 
dapat menampilkan aset, sumber daya dan keahlian yang 
tersembunyi di seluruh badan pemerintah dan masyarakat sipil, 
sehingga dapat digunakan untuk memebuhi kebutuhan akan 
kesiapsiagaan, respon dan pemulihan. Defisiensi yang besar 
juga dapat diungkap dan diketahui, dan dapat merangsang 
tindakan koreksi.

Bagaimana tugas ini berhubungan dengan tugas prioritas 
lain

Tugas ini berkaitan erat dengan kerja yang dilakukan di 
sebagain besar tahap pengurangan risiko bencana. Tugas ini berkaitan dengan latihan pengurangan bencana 
untuk kelompok pemangku kepentingan khusus (Tugas 3.3), dan meningkatkan penyebaran dan penggunaan 
informasi pengurangan risiko bencana (Tugas 3.4). Tugas ini juga memberikan dasar untuk Tugas 5.3, 
menguatkan perencanaan dan pemrograman untuk kesiapan bencana.

Sebagai bagian dari penilaian kapasitas kesiapan, tugas ini menyarankan evaluasi yang serupa terhadap apa 
yang telah dilakukan di Bab 1-3, tetapi menargetkan subjek yang lebih sempit, dimana kesiapan berfungsi dalam 
peristiwa bencana. Kerja sebelumnya yang dilakukan sebagai bagian dari tugas bab-bab tersebut dapat sangat 
bermanfaat di sini.

B.  Bagaimana melakukannya

Langkah-langkah yang direkomendasikan

Syarat untuk menciptakan strategi kesiapan apapun adalah pengetahuan menyeluruh tentang kerangka kerja 
hukum dan kelembagaan yang ada, organisasi, kapasitas, rencana dan aktivitas dalam manajemen risiko dan 
manajemen bencana. Untuk menilai mekanisme dan kapasitas kesiapsiagaan:

Terminologi

Kapasitas: Kombinasi dari semua kekuatan 
dan sumber daya yang tersedia dalam 
sebuah komunitas, masyarakat atau 
organisasi yang dapat mengurangi tingkat 
risiko atau dampak dari bencana. Kapasitas 
dapat meliputi cara-cara fisik, institusional, 
sosial atau ekonomi, begitu juga personil 
yang kelengkapan keahlian personil 
atau kolektif, seperti kepemimpinan dan 
manajemen. Kapasitas juga dapat dijelaskan 
sebagai kapabilitas. (Sumber: Terminologi 
UN/ISDR)

Kapasitas bertahan (Coping capacity): 
Cara dimana orang atau organisasi 
menggunakan sumber daya dan kemampuan 
yang ada untuk menghadapi konsekuensi 
yang merugikan yang dapat mengarah 
kepada bencana. Secara umum, hal ini 
melibatkan pengaturan sumber daya, baik 
dalam waktu normal ataupun selama krisis 
atau kondisi yang merugikan. Penguatan dari 
kapasitas penanganan biasanya membangun 
ketahanan untuk menangani dampak dari 
bahaya alam maupun yang disebabkan oleh 
manusia. (Sumber: Terminologi UN/ISDR)

5.2 Menilai mekanisme dan kapasitas kesiapan bencana
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1. Menentukan ruang lingkup penilaian (pilih topik dari rangkaian pertanyaan yang diajukan di bawah).

2. Mengumpulkan informasi melalui penelitian sumber dokumenter -  hukum, perintah eksekutif, regulasi, 
kebijakan, strategi, rencana, dan tinjauan ulang pengaturan kelembagaan untuk pemulihan dan tanggap 
bencana.

3. Wawancara dengan perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk para peneliti 
bencana, organisasi-organisasi  dan ahli-ahli lokal yang juga ahli dalam jender.

4. Meninjau ulang pengalaman bencana di masa lalu dan pelajaran yang dapat dipetik, sebagaimana 
diungkapkan dalam penelitian dan laporan-laporan.

5. Mengidentifikasi aspek kekuatan dan kelemahan dari kapasitas yang ada untuk fungsi-fungsi kritis seperti 
manajemen informasi, komunikasi, komando dan kontrol, koordinasi, dan pelayanan medis dan pelayanan 
perlindungan–hidup lainnya.

6. Mengidentifikasi peningkatan yang telah dibuat, kesempatan untuk mempelajari dan memperkuat sistem 
yang sudah ada, dan berkolaborasi dengan kesatuan lokal, nasional, regional, dan internasional.

7. Menyiapkan laporan dengan rekomendasi khusus untuk mengatasi gap dan meningkatkan kapasitas di 
semua tingkat.

8. Menyebarkan laporan secara luas.

Pertanyaan dan topik penilaian yang mungkin diajukan:

I. Menilai kapasitas kelembagaan dalam kesiapsiagaan:

•	 Apakah ada dasar hukum yang memberikan wewenang kepada organisasi-organisasi untuk bertindak?

•	 Apakah ada sistem atau mekanisme institusional yang berjalan di dalam pemerintah untuk kesiapan?

•	 Apakah sistem yang berjalan tersebut memperimbangkan koordinasi antara tingkat-tingkat administratif 
yang berbeda?

•	 Apakah sistem tersebut didesentralisasi dengan baik? Apakah badan lokal mempunyai otonomi dan 
sumber daya yang mencukupi untuk melaksanakan aktivitas mereka?

•	 Apakah kerangka kerjanya menanyakan tentang alokasi dana nasional? Jika iya, apakah permanen atau 
tergantung pada bencana?

II.    Memahami pemantauan bahaya dan risiko untuk kesiapan (lihat Bab 2 untuk lebih rinci)

•	 Apakah terdapat profil analisa risiko? Apakah di dalamnya mencakup peta bahaya, analisa kerentanan 
dan penilaian dampak?

•	 Apakah peta bahaya tersebut digambarkan berdasarkan jenis ancaman dan/atau peta multi-bahaya 
yang mengindikasikan skala, sifat dasar, lokasi, intensitas dan probabilitas ancaman?

•	 Apakah profil risiko tersebut menetapkan keberadaan dan tingkat kerentanan, termasuk aspek jender 
dan tingkat eksposur terhadap bahaya tertentu?

•	 Apakah terdapat analisa skenario untuk faktor-faktor kerentanan dan bahaya yang berbeda? Jika ya, 
apakah diperbaharui secara reguler?

III.    Menilai manajemen informasi dan komunikasi untuk kesiapan (lihat Bab 3 untuk lebih rinci)

•	 Apakah ada platform manajemen informasi atau struktur yang serupa? Apakah meliputi informasi dan 
pemetaan terhadap identifikasi risiko, jejaring pemantau, analisa skenario, dan pesan peringatan yang terkait?

5.2 Menilai mekanisme dan kapasitas kesiapan bencana
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•	 Apakah aktor lokal dan regional telah mengakses sistem informasi? Jika ya, akses seperti apa (hanya 
membaca atau memberikan komentar)?

•	 Apakah jejaring komunikasi menyatu dengan sistem nasional dan apakah berhubungan dengan sistem 
peringatan dini? Jika ya, apakah bersifat operasional dan dapat diakses oleh aktor-aktor lokal dan 
regional? Apa tanggung jawab mereka?

•	 Apakah sistem tersebut memberikan informasi yang akurat dari lapangan kepada mereka yang 
membutuhkannya baik untuk tujuan perencanaan dan untuk digunakan dalam perencanaan komunikasi?

•	 Apakah terdapat built-in redudancy dalam hal kegagalan energi atau masalah-masalah lainnya?

•	 Apakah terdapat mekanisme untuk menjaga agar pemimpin politis tetap memperoleh informasi dan 
untuk memfasilitasi keputusan dan pengumuman resmi?

•	 Apakah informasi publik dan strategi komunikasi media telah diterapkan, termasuk tanggung jawab dan 
target pemirsa?

•	 Apakah mekanisme telah berjalan untuk memberikan buletin informasi, laporan operasional, dan 
permintaan untuk bantuan kemanusiaan, pemberi donor institusional dan swasta serta pemirsa-pemirsa 
lainnya?

IV.    Mengevaluasi sistem peringatan dini (lihat Tugas 2.3 untuk lebih rinci)

•	 Apakah sistem peringatan dini berhubungan dengan sistem respon?

•	 Apakah terdapat sistem peringatan dini di tingkat nasional, regional dan lokal? Apakah sistem ini 
menjangkau dan merespon kepada mereka yang berpotensial terkena dampak?

•	 Apakah sistem ini menyatukan semua aktor terkait? Apakah sistem ini mempertimbangkan pengetahuan 
lokal dan yang berasal dari penduduk asli? Apakah sistem ini menjangkau dan merespon semua 
kelompok termasuk wanita?

•	 Apakah sistem ini mencakup tingkat internasional, regional, nasional dan lokal?

V.    Menilai peningkatan kewaspadaan dan pengetahuan mengenai kesiapsiagaan (lihat Bab 3 untuk lebih rinci)

•	 Apakah pengetahuan mengenai bahaya, risiko, kesiapan dan respon yang layak diberikan kepada 
populasi secara luas (melalui informasi publik, sistem pendidikan dan kursus pelatihan khusus)?

•	 Aktivitas peningkatan kewaspadaan seperti apa yang tersedia? Apakah mencakup aspek 
kesiapsiagaan?

•	 Apakah aktivitas ini meliputi program yang ditujukan pada sistem pendidikan? Jika ya, apakah 
kurikulumnya melibatkan aspek kesiapsiagaan?

•	 Apakah aktivitas ini menargetkan pada populasi skala besar, tetapi menekankan secara khusus untuk 
menjangkau populasi yang hidup di daerah paling rentan?

VI.    Menilai perencanaan kesiapan:

•	 Apakah terdapat rencana kesiapan? Apakah realisasikan dan dilaksanakan?

•	 Apakah semua pemangku kepentingan yang terkait terlibat dalam proses perencanaan? Apakah mereka 
berkomitmen untuk melaksanakannya? Apakah peranan dan tanggung jawab mereka ditentukan dengan 
jelas?

•	 Apakah rencana ini berdasarkan informasi menyeluruh dan terpercaya mengenai bahaya, risiko, 
kerentanan dan kapasitas?

5.2Menilai mekanisme dan kapasitas kesiapan bencana
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•	 Apakah rencana tersebut mencakup mekanisme implementasi, tindakan nyata dan sumber daya?

•	 Apakah rencana tersebut mencakup ketentuan mengenai bagaimana menangani bantuan internasional?

•	 Sejauh mana rencana tersebut dapat mencerminkan kenyataan bahwa pria dan wanita terkena dampak 
yang berbeda dari bencana?

•	 Apakah rencana tersebut ditinjau ulang dan diperbaharui secara berkala?

VII.    Menilai persiapan berjaga-jaga:

•	 Sejauh mana barang-barang kebutuhan tersedia dan dapat diakses? Barang-barang kebutuhan 
mencakup persediaan obat-obatan, makanan, perlindungan darurat air, kantong tidur, dan bahan-bahan 
lainnya.

•	 Sejauh mana sumber daya manusia yang dibutuhkan tersedia dan dapat diakses di area seperti area 
pencarian dan penyelamatan, medis, komunikasi, teknik dan nutrisi?

•	 Apakah tersedia cukup personel ahli yang layak dan siap sedia?

•	 Apakah tersedia kader relawan di seluruh negeri? Bagaimana tingat keahlian dan komitmennya? Sejauh 
mana penyaluran sumber daya perlengkapan dan bahan-bahannya? Apakah berdasarkan institusi 
komunitas yang ada?

•	 Apakah terdapat dana kontinjensi darurat, dan apakah terdapat proses pengadaan yang cepat untuk 
memungkinkan pembelian bahan bakar dan suplai kebutuhan mendesak dan pelayanan lainnya? Sejauh 
mana ketersediaan dan kemampuan akses pendanaan bantuan bencana?

•	 Bagaimana persiapan berjaga-jaga nasional terkait dengan persiapan berjaga-jaga internasional?

VIII.    Menilai mekanisme respon:

•	 Mekanisme apa yang tersedia? Seberapa baik mekanisme tersebut?

•	 Apakah mekanisme ini dikenal baik oleh badan-badan respon bencana?

•	 Apakah mekanisme ini dikenal baik oleh populasi yang berisiko?

•	 Apakah mekanisme ini melibatkan aktivitas dan kapasitas kesiapsiagaan institusi? Jika iya, tolong 
jelaskan.

•	 Apakah terdapat sistem yang berjalan untuk berkoordinasi dengan NGO lokal dan kelompok masyarakat 
sipil?

•	 Apakah terdapat sistem yang berjalan untuk berkoordinasi dengan mekanisme respon internasional (baik 
pemerintah maupun non-pemerintah)?

•	 Apakah mekanisme respon meliputi:

−	 Tim penilaian dengan keahlian mengatasi masalah kerentanan penting, seperti jender?

−	 Prosedur evaluasi?

−	 Tim pencarian dan penyelamatan (search and rescue)?

−	 Pembangunan pusat komando/operasional?

−	 Prosedur untuk mengaktifkan fasilitas pertolongan jiwa darurat (rumah sakit, sistem distribusi dan 
fasilitas komunikasi)?

−	 Persiapan untuk tempat perlindungan (shelter) dan pusat penerimaan kedaruratan?

5.2 Menilai mekanisme dan kapasitas kesiapan bencana
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−	 Prosedur mengaktifkan program kedaruratan untuk lapangan udara, pelabuhan dan transportasi 
darat?

−	 Informasi publik dan strategi komunikasi media?

•	 Apakah rencana pemulihan jangka menengah dan jangka panjang memasukkan prinsip-prinsip 
pengurangan risiko?

C.  Tanggung Jawab dan Sumber daya

Siapa yang harus dilibatkan?

Proses penilaian harus meliputi perwakilan semua badan dan organisasi pemerintah dan non-pemerintah 
dengan peranan dalam kesiapan bencana, meliputi:

•	 Manajer pengurangan bencana, seperti mereka yang bekerja dalam kesiapan dan peringatan dini, 
peningkatan kewaspadaan dan pengetahuan risiko.

•	 Manajer respon dan bencana, seperti mereka yang terlibat dalam pengembangan rencana kesiapan dan 
darurat di berbagai tingkat, dan dalam mobilisasi sumber daya serta bereaksi terhadap kedaruratan.

•	 Perwakilan pemerintah.

•	 NGO.

•	 Anggota masyarakat sipil.

•	 Perwakilan sektor swasta.

Kondisi apa yang memfasilitasi tugas ini?

•	 Dukungan eksekutif dan organisasional untuk penilaian ini.

•	 Sumber daya manusia dan finansial untuk penilaian ini.

•	 Tim multi-organisasional.

•	 Komitmen terhadap proses penilaian-sendiri partisipatori 

•	 Menilai prosedur dan rencana kedaruratan, inventori sumber daya dan peralatan, serta catatan pelatihan.

•	 Meninjau ulang pengalaman bencana di masa lalu dan pelajaran yang dapat diambil dari laporan dan 
penelitian.

D.  Ilustrasi

Menilai kapasitas respon bencana nasional, Mongolia

Pemerintah Mongolia meminta bantuan dalam melaksanakan penilaian kapasitas nasionalnya untuk merespon 
bencana. Pada Juli 2004, OCHA memobilisasi tim United Nations Disaster Assessment and Coordination 
(UNDAC) untuk tujuan ini.

Tim UNDAC bertemu dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam kesiapan bencana, termasuk 
National Disaster Management Agency, semua Kementerian terlibat di dalam respon bencana, otoritas ibu kota 
Ulaanbataar dan Aimag, unit khusus perlindungan bencana, unit pemadam kebakaran, cabang State Reserve, 
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dan polisi, begitu juga Urban Development and Publik Utility Agency, The Nuclear and Energy Commission, 
otoritas lokal, pemberi donor, badan internasional, NGO, IFRC dan Red Cross Mongolia. Penemuan penelitian 
yang meliputi kumpulan rekomendasi secara luas, dipresentasikan kepada Disaster Management State Service 
dan kapada UN Resident Coordinator. OCHA memobilisasi misi lanjutan pada Oktober 2005, untuk berpartisipasi 
dalam pembuatan rekomendasi tersebut, untuk mengidentifikasi rintangan-rintangan proses implementasi dan 
unutk memprioritaskan masalah-masalah yang menonjol. Misi kedua ini juga melibatkan United Nation dalam 
manajemen bencana, termasuk dukungan kepada Mongolia dalam menciptakan jejaring dengan struktur 
internasional. Sejak Juni 2004, telah ditemukan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi 
rekomendasi UNDAC telah membuat kemajuan yang penting.

Penilaian tersebut diijinkan untuk melakukan identifikasi masalah-masalah yang membutuhkan peningkatan, 
seperti kolaborasi antara National Emergency Management Authority dengan organisasi nasional, 
pengembangan forum untuk pembagian informasi berkala dan batasan-batasan dana, begitu juga pelatihan 
dan keperluan peralatan. Laporan penilaian itu sendiri menjadi instrumen politis yang penting dalam diskusi 
mengenai bagaimana mengorganisir National Emergency Management Authority, dan juga disebutkan sebagai 
salah satu contoh praktek United Nation yang baik. IFRC juga menggunakan laporan tersebut sebagai alat untuk 
meninjau secara sistematis rencana tindakan/aksi dan prioritas untuk Mongolia.

Untuk informasi lebih lanjut lihat: Tim OCHA-FCSS/UNDAC, Misision to Mongolia, Assessment of National 
Disaster Response Capacity, 27 Juni – 9 Juli 2004

Penilaian-sendiri menyiapkan IFRC untuk bencana

Pada tahun 1991, IFRC mempersiapkan kumpulan panduan yang disebut Characteristic of a Well-Prepared 
National Society. Dokumen sederhana yang terdiri dari dua halaman ini memperkenalkan 33 indikator untuk 
komunitas nasional Red Corss dan Red Crescent di seluruh dunia. Masyarakat dunia dapat menggunakan 
indikator untuk menilai kesiapan, kapasitasnya untuk meramalkan bencana, mengurangi dampak bencana 
pada komunitas yang rentan dan merespon bencana. Indikator-indikatornya mencakup aspek kapasitas 
organisasional, dari kebijakan dan perencanaan hingga sumber daya manusia, finansial dan bahan-bahan serta 
advokasi. Indikator ini juga meliputi peranan masyarakat nasional dalam perencanaan kedaruratan pemerintah, 
dan perluasan koordinasinya dengan organisasi lainnya. 

IFRC mengembangkan kuesioner berdasarkan indikator-indikator tersebut, untuk membantu masyarakat 
dan staff nasional mendapatkan gambaran mengenai status kesiapan bencana IFRC secara keseluruhan. 
IFRC mengirimkan kuesioner kepada 35 masyarakat nasional untuk diisi sebagai latihan penilaian-sendiri. 
Versi refisinya kemudian dikirim kepada 60 masyarakat nasional lainnya. Metode penilaian sendiri diperlukan 
untuk menemukan keseimbangan antara kecepatan dan kemudahan di satu sisi, dan menghasilkan informasi 
yang berarti di sisi lainnya, tidaklah mudah untuk mengatur semua ini. Pengalaman juga menunjukkan bahwa 
penilaian partisipatif memang diperlukan, kalau tidak, dapat terjadi kuisioner diisi oleh individual dan kelompok 
kecil yang tidak mewakili pandangan-pandangan masyarakat nasional secara keseluruhan, atau oleh seseorang 
yang tidak mempunyai cukup pengetahuan mengenai kesiapan bencana masyarakat nasional.

Walaupun terdapat masalah-masalah ini, banyak masyarakat nasional yang mengisi kuisioner menganggap 
bahwa penilaian sendiri dan perencanaan sangatlah bermanfaat karena memberikan tolak ukur untuk memantau 
kemajuan. Banyak pihak belum pernah meninjau kapasitas kesiapsiagaan bencana dengan cara seperti ini 
sebelumnya. Beberapa orang berselisih bahwa sudah terdapat banyak sistem dan prosedur untuk memastikan 
manajemen yang baik, dan hanya sedikit nilai yang ditambahkan dalam penilaian kesiapan bencana, tetapi bagi 
beberapa orang lainnya hal ini menambahkan nilai dalam memberikan tinjauan luas yang sistematis. Beberapa 
masyarakat nasional menggunakan temuan-temuan dari penilaian ini untuk perencanaan aksi dan pembuatan 
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proposal permintaan sumbangan dana. Temuan-temuan yang telah dikumpulkan digunakan pada tingkat 
regional dan internasional untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. 

Untuk informasi lebih lanjut lihat: IFRC Characteristics of Well-Prepared National Society. Geneva: International 
Federation of Red Cross and Red Cressent Societies, 2001.
www.ifrc.org/docs/pubs/disaster/Checklist_WPNS.pdf.

E.  Pemahaman Lebih Lanjut

Beck, T. 2005. South Asia Earthquake 2005: Learning from previous earthquake relief operation. Briefing paper. 
ALNAP/ProVention Consortium. www.alnap.org  atau www.proventioncosortium.org

Telford, J., Cosgrove, J. and Houghton, R 2004. Joint evaluation of the international response to the 2004 Indian 
Ovean tsunami: synthesis report. London: Tsunami Evaluation Coalition. www.alnap.org dan www.tsunami-
evaluation.org

Laporannya adalah perpaduan dari lima laporan terinci dari multi-pemangku kepentingan Tsunami Evaluation 
Coalition meliputi koordinasi kemanusiaan, penilaian kebutuhan, dampak terhadap kapasitas lokal dan nasional, 
pendanaan hubungan dan dan proses dari bantuan, rehabilitasi dan pengembangan.

Website

ADPC – Asian Disaster Preparedness Center. www.adpc.net

ADPC di Bangkok menawarkan beberapa pelatihan perencanaan manajemen dan aktivitas terkait, contohnya 
Disaster Management Course

APELL - Awareness and Preparedness for Emergencies at the Local Level - www.unep.fr/pc/apell/process/
natural.html

APPELL merupakan perangkat modular, metodologis fleksibel yang bertujuan membantu pengambil 
keputusan dan personil teknis untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan rencana respon 
terkoordinasi yang melibatkan pihak industri, pemerintah dan komunitas lokal.

RADIUS - Risk Assessment Tools for Diagnosis of Urban Areas against Seismic Disasters. www.geohaz.org/
contents/projects/radius.html

Proyek radius diluncurkan oleh International Decade for Natural Disaster Reduction pada tahun 1996 
guna mempromosikan aktivitas di seluruh dunia untuk pengurangan bencana gempa bumi (seimic) 
di area urban, terutama di negara-negara berkembang. Proyek ini mengembangkan sebuah program 
software yang menawarkan perangkat praktis untuk memperkirakan kerusakan akibat gempa bumi.

The World Bank Institute's Disaster Risk Management On-line Program - web.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/WBI/0, contentMDK:20100808~menuPK:204777~pagePK:209023~piPK:207535~theSitePK:213799
,00.html

Program online ini terdiri dari lima kursus yang ditawarkan di Inggris, Perancis, dan Spanyol. Program ini 
meliputi Comprehensive Disaster Risk Management Framework, Safe City, Damage and Reconstruction 
Need Assessment dan bekerjasama dengan Environmental Planning Collaborative, Community-Based 
Disaster Risk Management and Financial for Managing the Economic Impact of Natural Disaster.

5.2Menilai mekanisme dan kapasitas kesiapan bencana
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A.  Memahami tugas

Apa tujuan dari tugas ini?

Tugas ini bertujuan untuk memberikan perangkat yang berguna dan proses untuk mengembangkan rencana 
kesiapsiagaan bencana (dan program-program yang mendukung) bagi mereka yang bertanggung jawab dalam 
perencanaan manajemen bencana sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam manajemen risiko bencana. 
Di dalamnya termasuk cara-cara untuk meningkatkan rencana untuk tanggap darurat/kontinjensi, pemulihan dan 
rekonstruksi yang sudah ada, sebagaimana dipandang perlu.

Mengapa tugas ini penting

Saat terjadi bencana, sudah terlambat untuk mengatur diri. Perencanaan sistematis meliputi semua aktor yang 
terkait merupakan fondasi untuk kesiapsiagaan bencana yang efektif. Kesiapsiagaan bencana dan rencana 
kontinjensi berdasarkan perencanaan kesiapsiagaan yang baik, sangatlah penting untuk membangun suatu 
kondisi siap dan untuk memberikan respon yang efektif pada saat terjadi krisis. Perencanaan yang baik telah 
membuktikan manfaatnya dalam menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian. Sebaliknya, program dan 
rencana kesiapsiagaan yang dikembangkan dengan kurang baik dapat menyebabkan masalah yang cukup berat 
di saat peristiwa bencana.

Tujuan utama dari proses perencanaan kesiapsiagaan tidak hanya untuk menghasilkan rencana. Tetapi juga 
bertujuan untuk merangsang interaksi berkelanjutan antara pihak-pihak yang menghasilkan kesepakatan dan 
pemahaman bersama, dan selanjutnya menghasilkan rencana-rencana yang diinformasikan dengan baik, 
disahkan secara luas dan akan digunakan dengan penuh keyakinan dalam peristiwa nyata. Rencana yang baik 
memiliki tujuan dan mempunyai ruang lingkup yang jelas, akan menentukan tanggung jawab dan akan membuat 
prosedur pengoperasian standar untuk keadaan tertentu.

Di sisi lain, tujuan dari perencanaan kontinjensi tersebut adalah untuk memastikan persiapan yang memadai 
untuk peristiwa khusus yang diprediksi akan terjadi. Rencana kontinjensi biasanya tertanam di dalam 
keseluruhan rencana kesiapsiagaan.

Bagaimana tugas ini berhubungan dengan tugas prioritas lain

Tugas perencanaan kesiapan didasari oleh kerangka kerja institusional yang efektif untuk pengurangan risiko 
bencana (Bab 1). Tugas ini tergantung dari informasi risiko seperti yang apa yang berkembang dalam inisiatif 
penilaian risiko tingkat nasional (Tugas 2.2), dan berkaitan erat dengan tugas pengembangan rencana untuk 
pemulihan (Tugas 4.7). Selain itu, tugas ini menggunakan informasi yang dikumpulkan selagi menilai mekanisme 
dan kapasitas kesiapan bencana (Tugas 5.2).

B.  Bagaimana menjalankannya

Langkah-langkah yang direkomendasikan

Langkah-langkah berikut ini membantu negara menciptakan rencana kesiapsiagaan untuk respon efektif:

1. Membentuk komite perencanaan (planning committee). Termasuk staf teknis dan kebijakan dari badan dan 
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organisasi serta perwakilan sektor bisnis dan publik. Menentukan ruang lingkup, tanggung jawab, dan jadwal 
proses perencanaan.

2. Memilih badan yang akan memimpin pengembangan rencana. Badan ini juga harus memastikan adopsi 
rencana ini dan memantau implemetasinya.

3. Mengumpulkan dokumen yang tersedia. Dokumen yang bermanfaat meliputi bahan-bahan yang berkaitan 
dengan bahaya, kerentanan fasilitas penting, tali pertolongan dan stok pembangunan, inventori sumber daya, 
peta bahaya, skenario bencana dan kebijakan yang ada, rencana, dan prosedur pengoperasian standar.

4. Menilai bahaya. Mengidentifikasi aktivitas, institusi dan struktur yang paling berisiko dari bahaya tersebut, 
dan kerentanannya. Untuk perencanaan pemulihan, juga mengumpulkan pengembangan fisik dan ekonomis 
dan rencana pengembangan kembali serta dokumentasi. Penilaian peninjauan ulang dari sumber daya dan 
kemampuan (lihat Tugas 5.2) yang ada untuk respon dan pemulihan bencana.

5. Menganalisa risiko dan penilaian kapasitas, Menentukan kebutuhan dan prioritas rencana untuk berbagai 
jenis peristiwa bencana, termasuk langkah-langkah mitigasi yang harus dimasukkan di dalam pemulihan dan 
rekonstruksi.

6. Mengidentifikasi badan pemimpin untuk merespon berbagai jenis bencana dan menetapkan peranan-
peranan. Menciptakan sistem untuk mengkomunikasikan informasi situasi, kebutuhan, dan pesanan kepada 
dan dari pihak yang berwenang.

7. Menentukan siapa yang berwenang dalam pemulihan dan rekonstruksi, apakah diatur melalui organisasi 
baru atau yang sudah ada.

8. Membangun hubungan dan mekanisme untuk koordinasi diantara badan-badan, tingkat pemerintahan dan 
dengan sektor swasta dan publik.

9. Menciptakan dan menguji sistem untuk mengembangkan situasi yang cepat dan berkelanjutan serta 
penilaian kerusakan, dan perkiraan kebutuhan.

10. Menciptakan prosedur pengoperasian standar, panduan lapangan, checklist, daftar nama (contact list) dan 
inventori sumber daya (termasuk aspek keahlian dan kapasitas berbasis jender).

11. Membuat naskah rencana untuk respon dan pemulihan. Berkonsultasi dengan departemen pemerintah, 
organisasi yang berkepentingan, sektor bisnis dan publik. Membangun mekanisme untuk peninjauan ulang 
dan mengatasi masalah-masalah. (Tugas 4.7 memberikan bantuan dengan perencanaan pemulihan).

12. Membuat perubahan yang dirasa perlu. Publikasi dan persiapan untuk pengadopsian dan penandatanganan 
rencana oleh perwakilan-perwakilan organisasi terkait.

13. Menyebarkan secara luas dan mempublikasikan prinsip-prinsip utama dari rencana tersebut.

14. Membentuk proses untuk pemantauan berkala dan tindak lanjut, pengujian dan peninjauan ulang rencana 
berkenaan dengan keperluan dan keadaan yang berubah.

Elemen perencanaan kesiapan bencana yang efektif

Sebagai bagian dari proses perencanaan kesiapsiagaan, pemberian tanggung jawab harus disahkan melalui 
legislasi, titah dan/ataupun dalam rencana pembangunan nasional. Setelah rencana dikembangkan, maka 
organisasi-organisasi harus mendukung rencana tersebut melalui pelatihan staff dalam fungsi-fungsi tertentu, 
dan menguji rencana dan prosedur tersebut melalui berbagai drill dan  latihan. Rencana yang efektif mencakup, 
diantara hal-hal lainnya, manajemen informasi, sumber daya dan finansial, pendidikan publik, kesiapsiagaan 
respon dan sistem evakuasi/peringatan.

5.3Penguatan perencanaan dan pemrograman dalam kesiapan bencana
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Rencana kesiapan bencana yang efektif meliputi elemen-elemen berikut:

1. Deskripsi yang jelas dari kerangka kerja legislatif dan “arsitektur” institusional terkait. Rencana tersebut harus 
menjelaskan mandat, tanggung jawab, protokol, dan struktur koordinasi diantara aktor-aktor yang berbeda 
baik secara horisontal (antara sektor yang berbeda) maupun secara vertikal (antara otoritas dan kesatuan 
nasional, subnasional dan lokal)

2. Profil analisa risiko, termasuk identifikasi bahaya alam, analisa kerentanan dan pemantauan serta 
pemahaman risiko yang baik (lihat Tugas 2.1 mengenai membangun inisiatif penilaian risiko di seluruh 
negeri).

3. Mekanisme untuk penyebaran peringatan dini (lihat Tugas 2.4 mengenai mekanisme penyebaran dan 
komunikasi untuk peringatan dini)

4. Persiapan berjaga-jaga, meliputi:

•	 Barang dan jasa yang perlu, seperti obat-obatan, makanan, air, tempat perlindungan darurat, kantong 
tidur, bahan bakar dan bahan-bahan lainnya.

•	 Sumber daya manusia termasuk para ahli di bidang pencarian dan penyelamatan, tenaga ahli medis, 
komunikasi, teknik, dan gizi.

5. Rencana kontinjensi/respon bencana (lihat kotak di bawah), meliputi:

•	 Pusat komando/operasi.

•	 Tim pencarian dan penyelamatan.

•	 Prosedur untuk mengaktifkan fasilitas pertolongan kedaruratan (rumah sakit, fasilitas sistem distribusi 
dan komunikasi).

•	 Prosedur evakuasi.

•	 Persiapan untuk pusat penerimaan kedaruratan dan tempat perlindungan.

•	 Prosedur untuk mengaktifkan progran kedaruratan di lapangan udara, pelabuhan dan transportasi darat.

6. Strategi komunikasi media dan informasi publik, meliputi:

•	 Tanggung jawab yang jelas untuk implementasi strategi.

•	 Sistem untuk memberikan informasi terkini dengan cepat kepada pelayanan media, termasuk para 
profesional terlatih.

•	 Informasi yang akurat dari lapangan kepada mereka yang membutuhkan baik untuk keperluan 
perencanaan maupun digunakan dalam rencana komunikasi.

•	 Mekanisme untuk mengatasi kebutuhan informasi dari para pemngambil keputusan, pemberi donor 
institusional dan swasta serta audiens target lainnya sebagaimana diperlukan.

7. Pengembangan kapasitas kesiapsiagaan (lihat Tugas 3.3 mengenai mengembangkan pelatihan 
pengurangan risiko bencana untuk kelompok pemangku kepentingan tertentu), meliputi:

•	 Program pelatihan yang menyeluruh berdasarkan penilaian kapasitas terkini yang berkelanjutan.

•	 Kader relawan yang dilengkapi sumber daya peralatan dan bahan-bahan untuk disalurkan.

8. Aspek kesiapan yang dapat mengatasi masalah mengenai jender tertentu dengan baik.

5.3 Penguatan perencanaan dan pemrograman dalam kesiapan bencana



5

Bab 5. Menguatkan kesiapsiagaan untuk respon

Perkataan Menjadi Tindakan: Panduan untuk Mengimplementasikan Kerangka Kerja Hyogo 149

Elemen perencanaan kontinjensi

Rencana kontinjensi adalah rencana untuk menangani dan merespon peristiwa-peristiwa tertentu atau skenario 
untuk berbagai bahaya dan pengaturan yang berbeda, contohnya untuk bencana gempa bumi yang sangat 
besar, banjir seluas kota, wabah nasional atau bencana lingkungan pantai. Perlu untuk mengembangkan 
rencana kontinjensi untuk masing-masing jenis bahaya yang cenderung dialami tidak hanya pada tingkat 
lokal atau nasional saja, tetapi juga pada tingkat regional dan global. Rencana kontinjensi harus mencakup 
komponen-komponen internasional seperti kebijakan, tujuan, prosedur, tanggung jawab dan sumber daya yang 
dibutuhkan untuk merespon bencana tersebut.

Untuk menyiapkan rencana kontinjensi, negara dapat:

1. Memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan dalam formulasi rencana kontinjensi akurat dan 
terpercaya.

2. Menjalankan perencanaan skenario berdasarkan peristiwa bahaya yang mungkin terjadi dan kerusakan 
serta kehilangan yang dapat terjadi akibat bencana tersebut, berdasarkan kerentanan komunitas lokal dan 
infrastruktur dan jasa.

3. Menganalisa skenario tersebut, dengan tujuan untuk membuat daftar tindakan-tindakan yang dilakukan. 
Tindakan tersebut dapat meliputi penempatan dini posisi sumber daya, baik dalam sektor yang terkena 
dampak maupun dalam komunitas lokal, dan penyediaan dana darurat untuk departemen pemerintah terkait.

4. Mengatur departemen keuangan dan perencanaan untuk ,menyediakan sumber daya kontinjensi umum 
guna melakukan usaha pemulihan untuk skenario-skenario tertentu.

5. Melibatkan manajer pemulihan dari bencana-bencana terdahulu dalam latihan pra-perencanaan, untuk 
membantu dalam mengaplikasikan pembelajaran dari masa lalu.

6. Memastikan bahwa rencana tersebut mengidentifikasikan dengan jelas peranan dan tanggung jawab, proses 
pengambilan keputusan, sumber daya yang ada, dan langkah-langkah tertentu yang harus diambil dalam 
keadaan darurat. Hal ini akan memungkinkan semua pihak terlibat untuk memberikan respon berdasarkan 
prosedur yang telah ditetapkan.

7. Memberikan latihan sebagaimana diperlukan untuk implementasi rencana kontinjensi. Memastikan bahwa 
rencana ditulis dengan baik, sehingga dapat dipahami oleh staf di semua tingkat.

8. Menyusun untuk tinjauan ulang berkala, berdasarkan pemantauan dan evaluasi, serta gladi dan pengujian.

9. Memastikan bahwa rencana tersebut peka terhadap sensitivitas politik dan budaya lokal, kebutuhan wanita 
dan populasi yang paling rentan, dan juga dampak lingkungan dari tindakan-tindakan darurat.

C.  Tanggung jawab dan Sumber daya

Siapa yang harus dilibatkan?

•	 Kementerian pemerintahan utama yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan keselamatan publik 
(misalnya, urusan dalam negeri, pertahanan sipil, pembangunan, perencanaan, ekonomi, lingkungan dan 
ilmu pengetahuan serta teknologi)

•	 Kementerian pemerintahan utama yang terlibat dalam sektor pembangunan (seperti kesehatan, pendidikan, 
sumber daya alam, dan agrikultur).

5.3Penguatan perencanaan dan pemrograman dalam kesiapan bencana



Bab 5. Menguatkan kesiapsiagaan untuk respon

Perkataan Menjadi Tindakan: Panduan untuk Mengimplementasikan Kerangka Kerja Hyogo150

•	 Sistem atau badan manajemen bencana nasional dan lokal.

•	 Institusi nasional dan kantor lokal yang terkait (hidro-meterologis, survey geologis, pusat pemantauan, 
akademi dan institusi penelitian).

•	 Pemerintahan lokal dan kota.

•	 Perwakilan komunitas dan masyarakat sipil.

•	 Organisasi non-pemerintahan.

•	 Badan Internasional dan PBB.

Kondisi apa yang memfasilitasi tugas ini?

•	 Dukungan pembuat kebijakan dan pemimpin politik, beserta dukungan eksekutif dan organisasional serta 
sumber daya manusia dan finansial yang terkait.

•	 Kejelasan fungsi, otoritas dan pembagian tanggung jawab diantara organisasi-organisasi kunci.

•	 Mekanisme untuk koordinasi yang baik diantara otoritas lokal dan pusat, diantara aktor internal dan eksternal 
dan didalam serta diantara sektor-sektor.

•	 Pemahaman mengenai kapabilitas dan sumber daya dari semua organisasi swasta yang memberikan 
kontribusi kepada pelaksanaan rencana.

•	 Partisipasi pemerintahan lokal dan kota serta perwakilan komunitas. 

•	 Rasa kepemilikan yang kuat terhadap proses perencanaan dari mereka yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakan rencana tersebut.

D. Ilustrasi

Kesiapsiagaan sektor, Kolombia dan Ekuador

Bersama, Kolombia dan Ekuador mempunyai jumlah gunung berapi terbanyak di Amerika Latin. Menurut 
sejarah, kedua negara itu telah mengalami beberapa letusan yang telah mengakibatkan kehilangan ekonomis 
dan jiwa yang dramatis.  Untuk membantu kedua negara tersebut menyiapkan populasi paling rentan mereka 
dengan lebih baik, PAHO/WHO mengembangkan proyek kesiapsiagaan untuk sektor kesehatan negara tersebut. 
Departemen bantuan kemanusiaan European Commission dan ISDR bersama-sama mengidentifikasikan proyek 
tersebut sebagai latihan yang baik untuk komunitas yang dapat bertahan dari bencana.

Baik Kolombia maupun Ekuador telah mempunyai rencana kedaruratan kesehatan untuk menghadapi 
bencana. Bagaimanapun juga, evaluasi pasca-bencana mengindikasikan bahwa masih ada kesempatan untuk 
meningkatkan kapasitas dalam sektor kesehatan. Staf kesehatan perlu bekerja dengan menggunakan peralatan 
dan instrumen yang diperbaharui, dan sistem kesehatan yang ada perlu memadukan apa yang telah dipelajari 
dari bencana sebelumnya. Penyelenggara proyek juga mengharapkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman 
yang dapat membantu diantara kedua negara, dan diantara komunitas yang sama-sama rentan terhadap erupsi 
gunung berapi.

Proyek kesiapsiagaan PAHO/WHO menitikberatkan pada peningkatan kapasitas penanganan (coping) sektor 
pada tingkat nasional, sub-nasional, dan kota di area-area yang berisiko tinggi. Proyek ini menargetkan tidak 
hanya ahli kesehatan dan tim tanggap bencana saja, tetapi juga pemangku kepentingan terkait lainnya, seperti 
staf teknis yang bertanggung jawab terhadap persediaan air dan pelayanan sanitasi, universitas, NGO dan 
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oganisasi terkait bencana beserta program pelatihan terkait. Proyek ini mengembangkan dan menyebarkan 
bahan-bahan pelatihan mengenai kesiapan kesehatan, termasuk modul khusus untuk pengambilan keputusan 
yang menggunakan peralatan pemodelan multi-media dengan skenario kedaruratan erupsi gunung berapi. 
Proyek ini membuat program train-the-trainers bagi para ahli kesehatan, dan melatih tim tanggap bencana yang 
sudah ada.

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi website WCDR: www.unisdr.org/wcdr/publik-forum/good-practices.htm atau 
UN/ISDR informs, Disaster Reduction in Latin America and the Caribbean Issue, 12 206, halaman 57.

Kesiapsiagaan berbasis-komunitas, India

 Samiyarpettai dan Pudupettai adalah dua desa di pantai selatan Tamil Nadu, India. Kedua desa ini 
hampir sama ukuran dan tingkat perkembangannya. Bagaimanapun juga, sepanjang tsunami Indian Ocean 
tahun 2004, Pudupettai kehilangan nyawa (95 korban jiwa) empat kali lebih banyak dari Samiyarpettai (24 
korban jiwa). Perbedaan yang cukup mencolok diantara kedua desa ini adalah: Beberapa bulan sebelum 
tsunami menyerang, Samiyarpettai ikut berpartisipasi dalam program latihan kesiapsiagaan dan peningkatan 
kesadaran.

 Program tersebut mencari cara bagaimana membangun kapasitas komunitas melalui partisipasi dan 
keterlibatan relawan secara ekstensif. Sponsor program meliputi Pemerintahan India, UNDP dan United Nation 
Volunteer Program (UNV). Samiyarpettai, di distrik Cuddalore, telah dipilih sebagai desa model untuk program 
tersebut karena desa tersebut rentan terhadap banjir, kekeringan, dan gempa bumi. Inisiatif dan pelatihan 
program mencakup mengangkat komite bencana desa, menjalankan rencana manajemen bencana desa dan 
melatih tim dalam pencarian dan pelatihan serta pertolongan pertama, dan juga bagaimana melakukan simulasi 
dan melatih penduduk mengenai titik aman yang lebih tinggi, serta melatih bagaimana mencegah agar tidak 
tenggelam dengan menggunakan tong kosong dan batang pisang. Bagi banyak penduduk, latihan dasar yang 
diberikan menjadi sangat berguna dalam menyelamatkan nyawa mereka pada tsunami tahun 2004.

Untuk informasi lebih lanjut lihat: UNDP/BCPR, 2005 United Nations in India – 14.04.2005 Community-based 
Preparedness – Foundation for Disaster Management:
www.undp.org/bcpr/disred/documents/tsunami/undp/pr140405.pdf

E.  Pemahaman lebih lanjut

DMTP. 1996. Contingency planning: A Practical Guide for Field Staff. Training Module. www.undmtp.org/english/
contingency/conting_planning.pdf 

IASC Reference Group on Contingency Planning and Preparedness. 2001. Inter-Agency Contingency Planning 
Guidelines for Humanitarian Assistance. Recommendations to the Inter-Agency Standing Committee pada 15 
November.
www.humanitarianinfo.org/iasc/content/products/docs/IAContingencyPlanGuide.pdf

Dirancang untuk memberikan metodologi antar-badan yang umum bagi perencanaan dan untuk 
memastikan respon efektif untuk kebutuhan kemanusiaan pada onset krisis.

IFRC. 2006. Guide for Developing Response and Contingency Plans for Latin America and the Caribbean. 

5.3Penguatan perencanaan dan pemrograman dalam kesiapan bencana
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NDO. 1992. Australian Emergency Manual: Community Emergency Planning Guide. Edisi kedua. Queanbeyan, 
New South Wales: Natural Disasters Organisation (NDO).
www.ema.gov.au/agd/EMA/rwpattach.nsf/VAP/(383B7EDC29CDE21FBA276BBBCE12CDC0)~Manual+15A.
pdf/$file/Manual+15A.pdf atau www.csu.edu.au/faculty/health/aemf/EMPlaning/PLANING.doc

UNEP/OCHA Environmental Unit. 2005. Guidelines for the Development of a National Environmental 
Contingency Plan. www.reliefweb.int/OCHA_OL/programs/response/unep/planguid.html

Website

CAMEO: Computer-Aided Management of Emergency Operations - www.epa.gov/ceppo/cameo/

CAMEO adalah sebuah sistem aplikasi software yang digunakan secara luas untuk merencanakan dan 
mendukung kedaruratan kimiawi, yang dikembangkan oleh United States Enviromental Proctection 
Agency’s Chemical Emergency Preparedness and Prevention Office dan United States National Oceanic 
and Atmospheric Administration.

FEMA: United States Federal Emergency Management Agency - www.fema.gov

FEMA  memberikan berbagai panduan perencanaan, seperti Guide for All-Hazard Emergency Planning 
dalam websitenya dan juga melalui pusat publikasinya.

5.3 Penguatan perencanaan dan pemrograman dalam kesiapan bencana
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Lampiran I:
Akronim

ADB   Asian Development Bank

ADPC   Asian Disaster Preparedness Center

ADRC   Asian Disaster Reduction Center

ADRRN   Asian Disaster Reduction and Response Network

AIDMI   All India Disaster Mitigation Institute

ALNAP   Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action

APELL   Awareness and Preparedness for Emergencies at the Local Level

BCPR   Bureau for Crisis Prevention and Recovery

CADRI   Capacity Development for Disaster Reduction Initiative

CAMEO   Computer-Aided Management of Emergency Operations.

CARICOM   Caribbean Community

CBD   Convention on Biological Diversity

CBFiM   Community Based Fire Management

CCA   Common Country Assessment

CDB   Caribbean Development Bank

CIIFEN   The International Center on Research El Niño

CRED   Centre for Research on the Epidemiology of Disasters

CRID   Regional Disaster Information Center

CUREE   Consortium of Universities for Research in Earthquake Engineering

DEWA   Division of Early Warning and Assessment

DMTP   United Nations Disaster Management Training Programme

EIA   Environmental impact assessment

EMI   Earthquakes and Megacities Initiative

EWC III   Third International Conference on Early Warning
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FAO  Food and Agriculture Organization

FEMA  United States Federal Emergency Management Agency

GEOSS  Global Earth Observing System of Systems

GIEWS  Global Information and Early Warning Service

GEF  Global Environment Facility

GFMC  Global Fire Monitoring Center

GRID  Global Resource Information Database

GRIP Global Risk Identification Program

HAZUS-MH  United States Federal Emergency Management Agency software programme for estimating 
potential losses from disasters

HFA  Kerangka Kerja Hyogo untuk Tindakan

IASC  Inter-Agency Standing Committee

IATF/DR  Inter-Agency Task Force on Disaster Reduction

ICLEI  Local Government for Sustainability

ICPAC IGAD  Climate Prediction and Applications Centre

ICSU  International Council for Science

IEWP International Early Warning Programme

IFRC  International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

IGAD Intergovernmental Authority on Development

IGOS  Integrated Global Observing Strategy

IOM  International Organization for Migration

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change

IRI  International Research Institute for Climate and Society

ISDR  International Strategy for Disaster Reduction

IUCN  International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources

LDC  Least Developed Countries

MCEER  Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research

MDGs Millennium Development Goals

NAPA  National Adaptation Programmes of Action

NDO  Natural Disasters Organisation of Australia

NGO  Non-governmental organization

OCHA  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

PAHO  Pan American Health Organization

PERI  Public Entity Risk Institute
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PPEW  UN/ISDR Platform for the Promotion of Early Warning

PREANDINO  Regional Andean Programme for Risk Reduction and Disaster Prevention

PRSP  Poverty Reduction Strategy Paper

RADIUS  Risk Assessment Tools for Diagnosis of Urban Areas against Seismic Disasters

SOPAC  Secretariat of the South Pacific Applied Geoscience Commission

START  System for Analysis, Research and Training on global change

UNCCD  United Nations Convention to Combat Desertification

UNCRD  United Nations Centre for Regional Development

UNDAC  United Nations Disaster Assessment and Coordination

UNDAF  United Nations Development Assistance Framework

UNDG  United Nations Development Group

UNDP  United Nations Development Programme

UNEP  United Nations Environment Programme

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNFCCC  United Nations Framework Convention on Climate Change

UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees

UNICEF  United Nations Children's Fund

UN/ISDR Inter-Agency secretariat of the International Strategy for Disaster Reduction

UNITAR  United Nations Institute for Training and Research

UNOSAT  United Nations Operational Satellite Applications Programme

UNU  United Nations University

UNV  United Nations Volunteer Programme UN-Water United Nations mechanism for follow-up 
of water-related decisions reached at the 2002 World Summit on Sustainable Development 
and the Millennium Development Goals.

USAID  United States Agency for International Development

USGS  United States Geological Survey

WFP  World Food Programme

WHO  World Health Organization

WCDR  World Conference on Disaster Reduction, Kobe, Hyogo, Japan, from 18 to 22 January 
2005.

WMO  World Meteorological Organization
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Lampiran III:
Indikator untuk menilai kemajuan dalam 
mengimplementasikan Kerangka Kerja Hyogo untuk 
Prioritas Aksi 1-5

Berikut ini merupakan suatu daftar kumpulan indikator yang dibahas pada pendahuluan bab-bab di atas. Dokumen 
panduan ISDR pada formulasi dan penggunaan indikator-indikator kemajuan akan dikeluarkan di pertengahan tahun 
2007.

Membuat pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas

•	 Adanya suatu kerangka hukum untuk pengurangan risiko bencana, dengan tanggung jawab yang eksplisit dan 
diketahui dengan jelas oleh semua tingkat pemerintahan, dari tingkat nasional hingga tingkat lokal. 

•	 Adanya suatu platform multi-sektor nasional yang operasional untuk mengurangi risiko bencana.

•	 Terdapat suatu kerangka kebijakan nasional dalam pengurangan risiko bencana yang menuntut perencanaan 
dan aktivitas di semua tingkat administratif, dari tingkat nasional hingga tingkat lokal.

•	 Adanya sumber daya yang memadai dan dialokasikan khusus untuk mewujudkan rencana pengurangan risiko 
bencana di seluruh tingkat administratif. 

Meningkatkan informasi risiko dan peringatan dini

•	 Adanya Penilaian risiko nasional yang berdasarkan pada data bahaya serta informasi kerentanan dan 
mencakup penilaian risiko untuk sektor-sektor penting.

•	 Adanya Sistem untuk memantau, mengarsip dan menyebarkan data mengenai bahaya utama dan kerentanan  .

•	 Sistem peringatan dini berfungsi untuk semua bahaya utama.

•	 Peringatan dini menjangkau dan melayani masyarakat pada tingkat komunitas.

Membangun budaya aman dan tahan (resilien)

•	 adanya sebuah strategi kesadaran masyarakat tingkat nasional untuk pengurangan risiko bencana yang dapat 
menjangkau semua komunitas dan orang dari semua tingkatan.

•	 Kurikulum sekolah di semua tingkat memasukkan unsur pengurangan risiko bencana dan para instrukturnya 
dilatih dalam bidang pengurangan risiko bencana mulai tingkat nasional hingga tingkat lokal.
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Mengurangi risiko pada sektor-sektor utama

•	 Kebijakan perubahan iklim, manajemen sumber daya alam, dan proteksi lingkungan mengandung elemen-
elemen pengurangan risiko bencana.

•	 Kebijakan dan rencana yang spesifik telah diimplementasikan dengan tujuan untuk mengurangi kerentanan 
kelompok-kelompok miskin.

•	 Zona pengembangan penggunaan lahan dan perencanaannya serta kode-peraturan bangunan telah dibuat dan 
mencakup unsur-unsur terkait risiko bencana yang diterapkan secara kuat.

•	 Program nasional jangka panjang dibentuk untuk melindungi sekolah, fasilitas kesehatan dan infrastruktur 
penting dari peristiwa bencana alam yang biasa terjadi.

•	 Adanya prosedur untuk menilai implikasi risiko bencana terhadap proposal proyek infrastruktur besar.

Memperkuat kesiapsiagaan akan respon

•	 Penilaian independen terhadap kapasitas dan mekanisme kesiapsiagaan bencana telah dilakukan dan telah 
ditunjuk pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkan rekomendasinya dengan dukungan sumber daya.

•	 Adanya rencana kesiapsiagaan bencana dan rencana kontinjensi di seluruh tingkat administratif, dan pelatihan 
reguler serta gladi resik dilakukan untuk menguji dan mengembangkan program tanggap bencana. 

•	 Seluruh organisasi, personil dan sukarelawan yang bertanggungjawab untuk menjaga kesiapsiagaan diberikan 
perlengkapan dan pelatihan untuk kesiapsiagaan dan respon bencana yang efektif. 

•	 Adanya cadangan finansial dan mekanisme kontinjensi untuk mendukung respon dan pemulihan yang efektif 
saat dibutuhkan. 

•	 Adanya Prosedur-prosedur untuk mendokumentasikan pengalaman saat peristiwa bahaya dan terjadinya 
bencana bencana dan untuk membuat tinjauan ulang pasca- peristiwa. 
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Lampiran IV:
Terminologi

Analisis bahaya: Identifikasi, studi, dan pemantauan semua bahaya untuk menentukan potensi, asal, karakteristik, 
dan perilakunya

Bantuan/respon: Ketentuan mengenai bantuan atau intervensi  selama atau segera setelah bencana untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dasar dan menjaga kelangsungan hidup dari orang-orang yang terkena dampak. Hal 
ini dapat dilakukan dengan cepat, dalam jangka pendek atau durasi yang diperpanjang. (Sumber: Terminologi UN/
ISDR)

Bencana: gangguan serius pada berfungsinya suatu komunitas atau masyarakat, yang menyebabkan 
kerugian manusia, materi, ekonomi atau lingkungan yang tersebar luas, serta melampaui kemampuan 
manusia atau penduduk tersebut dalam mengatasinya dengan menggunakan sumber daya yang mereka 
miliki. Bencana merupakan sebuah fungsi dari proses risiko. Bencana merupakan hasil penggabungan 
dari bahaya, kondisi yang rentan, dan tidak cukupnya kapasitas atau tindakan untuk mengurangi potensi 
konsekuensi negatif dari risiko. 

Champion pengurangan risiko bencana adalah seseorang yang berpengaruh dan menaruh perhatian pada 
pengurangan risiko bencana. Orang ini bersedia melakukan tindakan untuk membuat pengurangan risiko 
bencana menjadi suatu prioritas. Seorang champion bisa merupakan petugas pemerintahan yang ditunjuk, 
seorang profesional dari berbagai bidang atau seorang aktivis masyarakat. Institusi atau bahkan negara 
juga bisa memegang peran sebagai champion. (Rancangan definisi, masih dalam proses diskusi)

Common Country Assessment/United Nations Development Assistance Framework: proses (CCA/UNDAF) 
merupakan kerangka kerja umum yang strategis untuk aktivitas operasional Sistem PBB pada tingkat negara. 
Proses ini memberikan suatu respon Sistem PBB yang kolektif, koheren, dan terpadu kepada prioritas dan 
kebutuhan nasional dalam cakupan kerangka kerja Tujuan Pengembangan Millenium  serta komitmen lainnya.  
Sedangkan tujuan dan target Deklarasi Millenium dan deklarasi serta program tindakan, diadaptasi pada konferensi 
internasional dan melalui konvensi utama PBB. CCA adalah perangkat diagnostik utama yang tersedia untuk 
tim negara PBB dan rekannya dalam menilai dan mengembangkan pengertian umum mengenai tantangan yang 
mendasar yang dihadapi oleh suatu negara dalam proses perkembangannya. UNDAF muncul dari upaya analitis 
dan kolaborasi CCA dan merupakan dasar program-program kerja sama Sistem PBB. (Sumber : PBB/ISDR dan 
UNDP 2006)

Degradasi lingkungan: Pengurangan kapasitas lingkungan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan ekologi. 
Efek potensialnya bervariasi dan dapat berperan terhadap peningkatan kerentanan dan frekuensi serta intensitas 
bencana alam. Beberapa contoh adalah: degradasi lahan, deforestasi, desertifikasi, kebakaran liar, kehilangan 
biodiversitas, polusi tanah, air dan udara, perubahan iklim, naiknya permukaan laut dan berkurangnya ozon. 
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Naskah Strategi Pengurangan Angka Kemiskinan/Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP): Dipersiapkan 
oleh pemerintah di negara-negara dengan angka pendapatan rendah melalui proses partisipasi yang melibatkan 
pemangku kepentingan domestik dan mitra pembangunan eksternal, meliputi Internanational Monetary Fund (IMF) 
dan Bank Dunia (World Bank). Dokumen Strategi Pengurangan Angka Kemiskinan ini menjelaskan mengenai 
kebijakan dan program ekonomi makro, struktural, dan sosial yang akan dicapai oleh negara dalam jangka waktu 
beberapa tahun untuk meningkatkan pertumbuhan secara luas dan mengurangi angka kemiskinan, dan juga 
kebutuhan pendanaan eksternal dan sumber pendanaan terkait. (Sumber: International Monetary Fund)

Ekosistem: suatu rangkaian hubungan kompleks dari oganisme-organisme hidup yang berfungsi sebagai satu unit 
dan berinteraksi dengan lingkungan fisik mereka. Batas dari apa yang dapat disebut ekosistem bersifat arbitrer, 
bergantung pada fokus ketertarikan atau bidang ilmu. Dengan demikian, batas suatu ekosistem dapat bervariasi dari 
suatu skala ruang yang sangat kecil sampai, pada akhirnya, mencakup seluruh bumi. 

Eksposur: Eksposur adalah derajat kemungkinan elemen berisiko mengalami peristiwa bahaya dengan kekuatan 
berbeda-beda. 

Elemen-elemen yang berisiko: Elemen-elemen yang berisiko meliputi apapun yang dapat rusak - orang, 
infrastruktur, hasil panen, kapal, kendaraan, dan sebagainya. 

Fasilitas penting/pelayanan kedaruratan: Fasilitas tersebut (seperti rumah sakit, pembangkit listrik, bangunan 
yang berhubungan dengan keselamatan manusia) dan pelayanan (seperti polisi, pemadam kebakaran, Ambulans, 
Red Cross dan Red Crescent, serta badan-badan sukarelawan) yang mempunyai tanggung jawab dan tujuan 
khusus untuk melayani dan melindungi masyarakat dan properti dalam situasi bencana. (Rancangan definisi, masih 
dalam proses diskusi)

Kapasitas: Kombinasi dari semua kekuatan dan sumber daya yang tersedia dalam sebuah komunitas, masyarakat 
atau organisasi yang dapat mengurangi tingkat risiko atau dampak dari bencana. Kapasitas dapat meliputi cara-
cara fisik, institusional, sosial atau ekonomi, begitu juga personil yang kelengkapan keahlian personil atau kolektif, 
seperti kepemimpinan dan manajemen. Kapasitas juga dapat dijelaskan sebagai kapabilitas.

Kapasitas bertahan (Coping capacity): Cara dimana orang atau organisasi menggunakan sumber daya dan 
kemampuan yang ada untuk menghadapi konsekuensi yang merugikan yang dapat mengarah kepada bencana. 
Secara umum, hal ini melibatkan pengaturan sumber daya, baik dalam waktu normal ataupun selama krisis atau 
kondisi yang merugikan. Penguatan dari kapasitas penanganan biasanya membangun ketahanan untuk menangani 
dampak dari bahaya alam maupun yang disebabkan oleh manusia.

Kemitraan swasta publik: Kerjasama suka rela dari pelaku-pelaku pemerintah dan non-pemerintah atau satuan-
satuan organisasi yang umumnya berasal dari pemerintah, bisnis, profesional dan/atau institusi akademis dan 
elemen-elemen masyarakat sipil lainnya yang bertujuan untuk memperhatikan tujuan bersama melalui penggunaan 
sumber daya, keterampilan, dan kemampuan secara bersama-sama. Kemitraan umumnya melibatkan suatu bentuk 
pengambilan keputusan bersama dan berbagi tanggung jawab, kesempatan, dan risiko dalam mengenali sehingga 
nilai gabungan dari masing-masing mereka menjadi suatu potensi untuk melakukan penyelesaian dengan lebih baik 
jika dibandingkan dengan apa yang dapat dilakukan melalui usaha-usaha individual. (Sumber : Microcredit Summit 
Campaign)

Kerangka kerja kebijakan nasional: Sekumpulan kebijakan yang diadopsi oleh pihak nasional yang berwenang 
untuk menguraikan dan menghadapi sebuah isu khusus secara koheren dan untuk menuntun pembuatan 
keputusan, dimana kebijakan ini terdiri dari berbagai penilaian, strategi, tujuan, pendekatan, peraturan, 
perencanaan, aktivitas, prioritas, perantara dan tanggung jawab yang relevan. Kerangka kerja kebijakan 
pengurangan risiko bencana nasional dapat menuntun semua pemangku kepentingan (lembaga sektoral, 
pemerintahan daerah dan pemerintahan yang lainnya) dalam mengembangkan kebijakan pelengkap pengurangan 
risiko di dalam ranah kewenangan mereka.(Rancangan definisi, masih dalam proses diskusi)
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Kerentanan: Kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses-proses, 
yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bahaya. (Sumber: Terminologi UNI/ISDR)

Kesadaran Masyarakat: Proses-proses penginformasian masyarakat umum, peningkatan tingkat kesadaran 
mengenai risiko dan bagaimana masyarakat dapat bertindak mengurangi eksposur mereka terhadap bahaya. Hal ini 
penting khususnya bagi para pejabat publik untuk memenuhi tanggung jawab mereka menyelamatkan nyawa dan 
properti pada saat terjadi bencana. Kegiatan penyadaran publik menumbuhkan perubahan-perubahan perilaku yang 
mengarah ke budaya pengurangan risiko. Ini melibatkan informasi masyarakat, sosialisasi, pendidikan, siaran-siaran 
radio atau televisi dan penggunaan media cetak, juga pendirian pusat-pusat informasi dan jaringan dan aksi-aksi 
komunitas dan partisipasi. 

Kesiapsiagaan: Aktivitas pra-bencana yang dilaksanakan dalam konteks manajemen risiko bencana dan 
berdasarkan analisa risiko yang baik. Hal ini mencakup pengembangan/peningkatan keseluruhan strategi kesiapan, 
kebijakan, struktur institusional, peringatan dan kemampuan meramalkan, serta rencana yang menentukan 
langkah-langkah yang dicocokkan untuk membantu komunitas yang berisiko menyelamatkan hidup dan aset 
mereka dengan cara waspada terhadap bencana dan melakukan tindakan yang tepat dalam mengatasi ancaman 
yang akan terjadi atau bencana sebenarnya. (OCHA)

Ketahanan (resilience): Kapasitas sistem, komunitas atau masyarakat yang potensial terpapar bahaya 
untuk beradaptasi dengan cara menolak atau berubah untuk mencapai dan memelihara tingkatan fungsi 
dan struktur yang dapat diterima. Hal ini ditentukan oleh sejauh mana sistem sosialnya dapat mengatur 
dirinya secara mandiri untuk meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dari bencana-bencana yang 
terjadi sebelumnya demi perlindungan masa depan yang lebih baik dan memperbaiki langkah-langkah 
pengurangan risiko. (Sumber: Terminolgi PBB/ISDR)  

Keuangan mikro dan kredit mikro: Program pemberian pinjaman kecil dan jasa finansial lainnya seperti tabungan 
bagi masyarakat yang sangat miskin untuk digunakan dalam proyek wirausaha untuk mendapatkan penghasilan 
sehingga mereka dapat menjaga diri sendiri maupun keluarganya. (Microcredit Summit Campaign)

Layanan ekosistem adalah manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Layanan ini termasuk layanan-
layanan persediaan seperti persediaan makanan dan air, layanan pengaturan seperti pengaturan banjir, kekeringan, 
degradasi lahan dan penyakit, layanan pendukung seperti pembentukan tanah dan siklus nutrien serta layanan 
budaya seperti keuntungan rekreasional, spiritual, agama, dan keuntungan non materi lainnya (Hassan, Scholes 
dan Ash 2005).

Manajemen Kedaruratan: Organisasi dan manajemen sumber daya dan tanggung jawab untuk mengatasi semua 
aspek kedaruratan, terutama kesiapan, respon dan rehabilitasi. Manajemen kedaruratan mencakup rencana, 
struktur dan pengaturan yang dilakukan untuk melibatkan usaha/kinerja pemerintah yang normal, relawan dan 
badan swasta dalam cara yang terkoordinasi dan menyeluruh untuk merespon semua spektrum kebutuhan 
kedaruratan. Hal ini juga dikenal sebagai menajemen bencana.

Manajemen Risiko Bencana: Proses sistematis dalam menggunakan keputusan administratif, organisasi, keahlian 
operasional dan kapasitas-kapasitas dalam perwujudan kebijakan, strategi dan kemampuan bertahan komunitas 
dan masyarakat untuk mengurangi dampak bahaya alam dan bencana teknologi dan lingkungan yeng berkaitan 
dengannya. Hal ini terdiri dari semua bentuk aktivitas termasuk tindakan-tindakan struktural dan non-struktural untuk 
menghindari (mencegah) atau untuk membatasi (mitigasi dan persiapan) akibat buruk dari bahaya.  

Mitigasi: Tindakan struktural dan non-struktural yang dilakukan untuk membatasi dampak negatif bahaya 
alam, kerusakan lingkungan, dan bahaya teknologi. (Contoh tindakan struktural misalnya pekerjaan teknis dan 
kontruksi tahan bahaya, sedangkan tindakan non-struktural misalnya peningkatan kewaspadaan, pengembangan 
pengetahuan, kebijakan manajemen sumber daya dan penggunaan lahan, serta praktek pengoperasian fasilitas). 
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Mitigasi risiko: Penggunaan keahlian dan investasi perusahaan untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan 
(retrofit) fasilitas kehidupan seperti rumah sakit dan penampungan minyak di daerah rawan bahaa yang, jika rusak, 
dapat mengganggu operasi bisnis dan masyarakat normal. Pendekatan yang sama diterapkan untuk jejaring 
fasilitas kehidupan (seperti saluran listrik, jaringan komunikasi, dan penyediaan air serta sanitasi). Mitigasi risiko 
juga melibatkan tindakan untuk mendorong mitra perusahaan agar mengumpulkan sumber daya: sebagai contoh 
membangun fasilitas pembangkit listrik perusahaan yang dapat diandalkan bagi masyarakat bisnis yang berada 
di kota yang sama, bukannya bergantung pada generator masing-masing perusahaan. Pemerintah juga dapat 
melakukan investasi untuk meningkatkan keandalan fasilitas kota, sehingga fasilitas itu tetap dapat beroperasi pada 
kondisi bahaya. (Rancangan definisi, masih dalam proses diskusi)

Multi-stakeholder  adalah sebuah istilah untuk menggambarkan suatu perkumpulan individu dan organisasi yang 
menaruh perhatian atau “punya andil” dalam suatu masalah dan bekerjasama untuk mengambil tindakan dalam 
menghadapi masalah tersebut – dalam hal ini dalam mengurangi risiko bencana. (Rancangan definisi, masih dalam 
proses diskusi)

Platform nasional untuk pengurangan risiko bencana adalah suatu forum atau komite yang terdiri dari banyak 
stakeholder atau pemangku kepentingan, yang dimiliki dan dipimpin secara nasional. Komite ini berfungsi sebagai 
penyokong upaya pengurangan risiko bencana di berbagai tingkat dan memberikan koordinasi, analisis serta saran 
bagi wilayah prioritas yang membutuhkan tindakan melalui suatu proses koordinasi dan partisipasi. Suatu platform 
nasional dalam upaya pengurangan risiko bencana harus merupakan mekanisme koordinasi untuk membawa 
pengurangan risiko bencana menuju kebijakan, perencanaan, dan program pengembangan, seiring dengan 
implementasi HFA. Platform ini harus bertujuan untuk berkontribusi dalam pendirian dan pengembangan suatu 
sistem pengurangan risiko bencana yang terpadu, sesuai dengan kebutuhan setiap negara. (UN/ISDR, Guidelines 
National Platform for Disaster Risk Reduction)

Pembaharuan (Retrofitting): Peningkatan struktur agar mempunyai ketahanan yang lebih kuat terhadap kekuatan 
bencana alam. Pembaharuan meliputi pertimbangan perubahan-perubahan terhadap masa, kekakuan (stiffness), 
perendaman (damping), jalur muatan dan kesulitan bahan-bahan, begitu juga perubahan radikal seperti pengenalan 
damper penyerap-energi dan sistem isolasi dasar (base isolation system). (Sumber: UN/ISDR Terminology)

Pembangunan-kapasitas: Usaha-usaha untuk mengembangkan keahlian manusia atau infrastruktur 
kemasyarakatan didalam komunitas atau organisasi yang diperlukan untuk mengurangi tingkat risiko. 
Pengembangan-kapasitas juga termasuk pengembangan kelembagaan, keuangan, politik dan sumber daya 
–sumber daya lain seperti teknologi pada tingkat dan sektor masyarakat yang berbeda-beda

Pemulihan: Keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil setelah terjadi suatu bencana dengan tujuan untuk 
memperbaiki atau meningkatkan kondisi kehidupan pra-bencana pada masyarakat terkena bencana, sambil 
mendorong dan membantu penyesuaian yang perlu untuk mengurangi risiko bencana. Pemulihan (rehabilitasi 
dan rekonstruksi) memberikan suatu kesempatan untuk mengembangkan dan menerapkan tindakan-tindakan 
pengurangan risiko bencana. 

Pencegahan: Kegiatan yang memberikan jalan untuk menghindari dampak buruk bahaya dan meminimalkan 
bencana lingkungan, teknologis, dan biologis yang terkait. Bergantung pada pertimbangan untung rugi dan 
kelayakan sosial dan teknis, investasi dalam tindakan pencegahan terkadang diijinkan pada area yang sering 
terkena bencana. Dalam konteks kesadaran dan edukasi publik terkait dengan pengurangan risiko bencana, 
perubahan sikap dan tingkah laku berkontribusi untuk meningkatkan “budaya pencegahan”. 

Penghindaran risiko: Praktek yang menggunakan keahlian perusahaan dalam bidang-bidang seperti manajemen 
risiko perusahaan untuk mengidentifikasi kemungkinan untuk menghindari risiko. Sebagai contoh, risiko dapat 
dihindari dengan menahan ijin konstruksi atau ijin beroperasi di area berisiko tinggi, seperti dataran banjir, zona tepi 
pantai, dan area rawan longsor. 
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Pengurangan risiko bencana: Kerangka kerja unsur-unsur konseptual yang mempertimbangkan kemungkinan 
untuk meminimalkan kerentanan dan risiko bencana seluruh penduduk, untuk menghindari (pencegahan) atau 
membatasi (mitigasi dan kesiapsiagaan) akibat buruk dari bahaya, dalam konteks pengembangan yang luas. 

Penilaian/Analisis Risiko: Suatu metodologi untuk menentukan sifat dan besarnya risiko dengan menganalisis 
bahaya potensial dan mengevaluasi kondisi kerentanan yang ada dan dapat menyebabkan ancaman atau 
membahayakan orang, harta benda, mata pencarian, dan lingkungan tempat mereka bergantung.

Penilaian dampak lingkungan: Penelitian yang dilakukan untuk menilai efek pada suatu lingkungan tertentu akibat 
masuknya suatu faktor baru yang dapat menganggu keseimbangan ekologi yang ada saat ini. Penilaian dampak 
lingkungan/environmental impact assessment  (EIA) merupakan suatu perangkat pengambilan keputusan yang 
membantu untuk menyediakan bukti dan analisis dampak lingkungan terhadap aktifitas dari sejak dibuat konsepnya 
hingga ke pengambilan keputusan. Perangkat ini digunakan secara luas dalam program-program nasional dan 
dalam proyek-proyek bantuan pembangunan internasional. EIA harus mencakup suatu penilaian risiko yang rinci 
dan menyediakan solusi atau pilihan alternatif.

Peraturan bangunan (building codes): ordonansi dan peraturan yang mengatur rancangan, konstruksi, bahan-
bahan, perubahan dan pemilikan struktur apapun untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan manusia. 
Peraturan bangunan mencakup standar teknis dan fungsional. (Sumber: UN/ISDR Terminology)

Proses-proses perencanaan pengembangan: Tindakan proaktif yang memungkinkan pemerintahan nasional, 
sektoral, regional atau pemerintah lokal beserta mitranya untuk mendukung dan memanfaatkan sumber daya 
intelektual, fisikal, serta ekonomi untuk menuju ke gambaran masa depan pembangunan yang terkait di setiap 
tingkatan. 

Rencana pengurangan risiko bencana: Dokumen-dokumen yang berisikan kebijakan dan proposal pihak yang 
berwenang dalam perencanaan untuk pengurangan risiko bencana, yang harus dipertimbangkan dalam rencana 
dan aksi pembangunan yang sesuai. Akibat adanya perbedaan skala geografis yang diterapkan pada tingkatan 
yang berbeda, rencana pengurangan risiko bencana adalah spesifik pada setiap tingkat pemerintah. (Rancangan 
definisi, masih dalam proses diskusi)

Perencanaan penggunaan lahan: Cabang dari perencanaan fisik dan sosio-ekonomi yang menentukan cara dan 
penilaian batasan atau nilai dari berbagai pilihan lokasi lahan yang akan digunakan. Rencana tersebut memiliki 
pengaruh terhadap berbagai segmen populasi atau kepentingan masyarakat yang diperhitungkan untuk mengambil 
keputusan. Perencanaan penggunaan lahan melibatkan studi dan pemetaan, analisa data lingkungan dan bahaya, 
perumusan keputusan penggunaan lahan alternatif, dan perancangan rencana jangka panjang untuk berbagai skala 
administrasi dan geografi.

Risiko: kemungkinan adanya konsekuensi merugikan, atau dugaan kerugian (kematian, cedera, harta benda, mata 
pencaharian, terganggunya kegiatan ekonomi, atau kerusakan lingkungan) yang disebabkan oleh interaksi antara 
bahaya alami atau yang diinduksi oleh manusia dan kondisi yang rentan.

Sistem peringatan dini: penyediaan informasi yang efektif dan tepat waktu, melalui institusi yang telah 
diidentifikasi, dan memungkinkan individu yang terancam bahaya agar mengambil tindakan untuk menghindari atau 
mengurangi risiko dan bersiap-siap untuk menanggapi secara efektif. Sistem peringatan dini meliputi serangkaian 
hal yang perlu diperhatikan, yaitu: pemahaman dan pemetaan bahaya, pemantauan dan peramalan peristiwa 
yang akan terjadi, pemrosesan dan sosialisasi peringatan yang dapat dipahami kepada pihak yang secara politis 
berwenang dan kepada masyarakat, dan melakukan tindakan yang tepat dan pada waktunya sebagai respon 
terhadap peringatan tersebut.
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 Skenario: Catatan atau sinopsis dari beberapa peristiwa yang dapat terjadi, termasuk hipotesis dampak yang 
mungkin terjadi. Skenario tersebut membentuk dasar untuk perencanaan pencegahan, mitigasi, atau kesiapsiagaan. 
(Rancangan definisi, masih dalam proses diskusi)

Transfer risiko meliputi asuransi dan reasuransi bagi kerusakan fisik dan gangguan terhadap kegiatan usaha, 
meliputi pemberian kompensasi uang tunai sesegera mungkin setelah terjadi bencana. Selain itu, mungkin pula 
dilakukan pembuatan kantung asuransi yang besar untuk mengindari pembayaran premium yang tinggi, dan 
memperkenalkan asuransi wajib (mandatory insurance) bagi institusi publik dan bisnis yang harus beroperasi pada 
kondisi rawan bahaya. (Rancangan definisi, masih dalam proses diskusi)
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Lampiran V:
Naskah Strategi Pengurangan Kemiskinan (PRSP), 
Mempersiapkan United Nations Development 
Assistance Framework
Persiapan-persiapan untuk melakukan pengurangan risiko bencana bagi kaum miskin perlu untuk dimasukkan 
dalam Naskah Strategi Pengurangan Kemiskinan (Poverty Reduction Strategy Paper) milik negara dan dalam 
Common Country Assessment serta dalam United Nations Development Assistance Framework seperti yang 
dijelaskan dalam Tugas 4.2. Lampiran ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai kedua proses ini. 

(I) Menggabungkan pengurangan risiko bencana ke dalam Naskah Strategi Pengurangan Kemiskinan

Naskah Strategi Pengurangan Kemiskinan (PRSP) disiapkan oleh pemerintah yang berada di negara 
berpendapatan rendah melalui proses partisipatif yang melibatkan pemangku-pemangku kepentingan domestik 
dan mitra pembangunan eksternal, termasuk IMF dan Bank Dunia. PRSP menggambarkan kebijakan dan program-
program makroekonomi, sosial dan struktural yang akan dilaksanakan oleh suatu negara dalam beberapa tahun 
mendatang untuk mewujudkan pertumbuhan yang meluas dan mengurangi kemiskinan, serta menggambarkan 
kebutuhan akan pembiayaan eksternal dan sumber-sumber daya yang berkaitan dengannya7. 

Lima langkah untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam PRSP8:

Langkah 1: Kerja analitis dan diagnostik

•	 Pertimbangkan peran kerentanan terhadap bahaya alami sebagai bagian dari analisa yang lebih luas untuk 
mengidentifikasi masyarakat miskin, menganalisa tingkat keparahan kemiskinan, mengidentifikasi faktor-faktor 
yang saling berhubungan dan faktor-faktor penentu, serta memeriksa batasan-batasan dan prioritas masyarakat 
miskin.

•	 Ajak platform-platform nasional untuk berpartisipasi dalam melakukan kerja analitis dan diagnostik PRSP yang 
meliputi:

- Penumpukan (overlay) peta bahaya spatial pada peta kemiskinan.

- Identifikasi potensi konsekuensi bencana untuk beragam tingkat pendapatan dan untuk kesejahteraan 
kelompok-kelompok berbeda.

- Kembengkan strategi-strategi untuk menekan risiko dan implikasinya bagi pendapatan.

7 Dari : International Monetary Fund, 2006. Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs). www.imf.org/external/prsp/prsp.asp
8 ProVention Consortium, 2007
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Langkah 2: Tentukan tujuan pengurangan kemiskinan

•	 Saat ini hampir seluruh PRSP mengidentifikasikan pengurangan risiko bencana sebagai suatu permasalahan 
di antara prioritas utama lainnya, seperti pengurangan kerentanan sosial-ekonomi secara umum. Merupakan 
hal yang penting, terutama bagi negara-negara dengan risiko tinggi untuk mengidentifikasi tujuan pengurangan 
risiko bencana dalam strategi utamanya untuk mengurangi kemiskinan dan untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. 

Langkah 3: Prioritaskan tindakan publik untuk pengurangan kemiskinan

•	 Kembangkan kebijkan dan program-program sektoral untuk mengatasi Tujuan Pembangunan Millenium (MDG) 
dalam berbagai sektor termasuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastuktur.

•	 Sesuaikan kebijakan penyesuaian struktural dan makroekonomi, sehingga kebijakan-kebijakan ini menangani 
hal pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan risiko bencana. Sebagai contoh: ongkos pengguna pada irigasi 
tidak boleh mengurangi kapasitas untuk mengatasi kerentanan. 

•	 Desentralisasi, penguatan, dan biarkan otonomi fiskal menangani risiko pada tingkat pemerintahan lokal; 
sebagai contoh, tetapkan hukum untuk menjamin kepastian hak kepemilikan tanah sebagai insentif untuk 
investasi yang mengurangi risiko.  

•	 Masukan dana mitigasi sebagai bagian dari rencana anggaran umum untuk memastikan infrastruktur dan aset 
penghidupan yang tahan bencana. 

Langkah 4: Tetapkan prosedur-prosedur pemantauan dan evaluasi

•	 Rumuskan indikator-indikator kuantitatif pada pengurangan risiko bencana yang berhubungan dengan indikator 
MDG, yang mana pemerintah nasional telah menyatakan komitmennya untuk melakukan pemantauan, terutama 
pada zona geofisik atau geo-climatic yang mengalami disagregasi (lihat contoh indikator untuk membasmi 
kemiskinan dan kelaparan dibawah ini).

Tujuan Pengembangan Millenium 

Tujuan 1. Membasmi kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem

Target 1:

Antara tahun 1990 dan 2015, mengurangi setengah 
dari penduduk yang pendapatannya kurang dari satu 
dollar per hari

Indikator risiko bencana:

Proporsi populasi dibawah USD 1 per hari •	
tidak mengalami fluktuasi akibat variasi-variasi 
fenomena hidro-meteorologis (hujan, angin 
puyuh, banjir) ataupun peristiwa bahaya seperti 
gempa bumi.

Pembagian kuintil terendah dalam konsumsi •	
nasional tidak mengalami pengurangan di 
dalam tahun-tahun ketika kondisi cuaca buruk 
dan ketika terjadi peristiwa bahaya seperti angin 
puyuh serta gempa bumi. 

Langkah 5: Implementasi, eveluasi dan timbal balik

•	 Lakukan penilaian pada pencapaian risiko bencana dan kelemahan-kelemahannya  sebagai bagian dari 
evaluasi dan manfaatkan pembelajaran (lessons learned) untuk meningkatkan keefektifan penerus PRSP. 

•	 Lakukan konsultasi partisipatif pada relevansi bencana terhadap kemiskinan dan diskusikan pilihan-pilihan yang 
ada untuk memperkuat ketahanan selama persiapan PRSP.
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(II) Menangani hal pengurangan risiko bencana di dalam Common Country Assessment dan United Nations 
Development Assistance Framework.

The Common Country Assessment/United Nations Development Assistance Framework (CCA/UNDAF) 

Proses CCA/UNDAF merupakan kerangka kerja strategis yang umum untuk aktivitas opresional Sistem PBB pada 
tingkat negara. Proses tersebut memungkinkan Sistem PBB memberikan tanggapan yang terpadu dan koheren 
kepada prioritas-prioritas dan kebutuhan nasional dalam kerangka kerja MDG dan komitmen, tujuan, serta target 
lainnya dari Deklarasi Millenium serta deklarasi dan program tindakan yang diadopsi pada konferensi-konferensi 
tingkat tinggi dan melalui konvensi-konvensi PBB. CCA adalah perangkat diagnostik utama untuk tim negara PBB 
dan mitranya dalam melakukan penilaian dan pengembangan pemahaman umum mengenai tantangan yang 
dihadapi oleh negara dalam proses pengembangannya. UNDAF dihasikan dari usaha analitis dan kolaboratif CCA 
dan merupakan dasar program-program kerja sama Sistem PBB.

Analisa CCA meliputi tiga langkah utama:

Langkah 1: Penggabungan pengurangan risiko bencana ke dalam proses CCA/UNDAF

Persiapan CCA dan UNDAF yang seksama melibatkan proses konsultatif yang luas dari Sistem PBB dengan 
pemerintah nasional, masyarakat sipil, sektor lokal dan sektor swasta. Secara signifikan, latihan itu sendiri 
memberikan kesempatan yang baik untuk mengembangkan suatu konsensus pada tantangan pengurangan risiko 
utama yang dihadapi masyarakat dan pada pilihan kebijakan terbaik untuk mengatasi penyebab utamanya. 

Prinsip-prinsip berikut harus dapat memandu proses pemograman PBB dalam mempersiapkan CCA/UNDAF:

•	 Identifikasi akar penyebab utama risiko bencana dalam cakupan eksposur bahaya dan kerentanan populasi 
yang terekspos , aktivitas ekonomi dan infrastruktur.

•	 Lakukan penilaian dan kembangkan kapsitas dalam negeri yang lestari untuk pengurangan risiko bencana pada 
tingkat individu, lembaga, dan masyarakat.

•	 Kurangi kerentanan pada kaum termiskin, termasuk masyarakat pribumi/adat dan imigran (yang umumnya 
paling rentan terhadap risiko bencana). Pengurangan risiko bencana dan peningkatan mekanisme 
penanggulangan komunitas miskin harus dianalisa dalam konteks program pengurangan kemiskinan.   

Faktor-faktor yang berhubungan 
dengan bencana, misalnya, 
eksposur bahaya yang cukup 
tinggi, kemiskinan dan lemahnya 
pemerintahan.

Berdasarkan  hasil analisa, masalah 
pengurangan resiko bencana spesifik, 
komunitas serta derah rentan dapat 
diidentifikasi untuk menjadi sasaran 
kerjasama pembangunan melalui UNDAF, 
baik sebagai isu lintas sektor atau sebagai 
pengurangan resiko bencana yang berdiri 
sendiri.

CCA
Pengumpulan Informasi 

Identifikasi 
Daerah 

Kerjasama

Analisa

Mengatur data dan temuan-temuan 
utama yang berhubungan dengan 
resiko bahaya alami kedalam hubungan 
penyebab dan pengaruh untuk 
mengidentifikasikan akar penyebab 
utama yang berkaitan dengan 
tantangan-tantangan pembangunan.. 

UNDAF
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•	 Tanggulangi risiko dan kerentanan terhadap bahaya spesifik yang dapat mengganggu upaya negara dalam 
mencapai MDG serta konvensi internasional lain yang telah disepakati oleh negara.

•	 Gunakan pembelajaran/ lessons learned pada strategi pengurangan risiko bencana dari kerjasama 
pembangunan yang lalu-lalu. 

Sebuah daftar untuk mengevaluasi penggabungan pengurangan risiko bencana ke dalam  proses CCA/UNDAF ada 
di Lampiran 4 dokumen PBB/ISDR-UNDP: Integrasi Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Panduan CCA dan 
UNDAF, yang dapat dilihat di:http://www.undisr.org/eng/risk-reduction/sustainabledevelopment/cca-undaf/Annex4-
Integrating-DRR-into-CCA-UNDAF.doc

Langkah 2: Pengembangan CCA, Memasukkan penilaian risiko bencana ke dalam CCA meliputi:

•	 Kompilasi data dan informasi relevan mengenai bahaya yang mempengaruhi Negara dan risiko bencana yang 
disebabkannya.

•	 Penentuan tingkat risiko bencana yang melibatkan identifikasi probabilitas terjadinya bencana, elemen-elemen 
yang berisiko serta kerentanan elemen-elemen berisiko tersebut terhadap suatu bahaya tertentu.  

•	 Penilaian faktor-faktor penyebab meningkatnya kerentanan dan potensi bencana yang dapat terjadi kelak. 

•	 Penilaian kapasitas nasional yang ada untuk mengurangi risiko bencana.

•	 Identifikasi indikator-indikator untuk mengurangi risiko bencana yang berhubungan dengan tiap potensi 
tantangan pembangunan.

Data utama, tren, serta temuan-temuan perlu untuk ditransfer kedalam hubungan penyebab-dan-pengaruh, dengan 
tujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab hambatan pembangunan.  Dengan mengaplikasikan perangkat analisa 
seperti pohon hubungan sebab akibat (causality tree) akan dapat membantu mengidentifikasi penyebab utama dan 
mengklarifikasi beragam faktor penentunya. 

Banjir menelan nyawa dan 
menghancurkan  mata pencaharian

Contoh Analisa Pohon Permasalahan: hubungan Bencana-Pembangunan

Penyebab utama

Penyebab yang 
mendasarinya

Penyebab langsung
Banjir

Masyarakat tinggal di daerah yang 
rentan banjir  termasuk lembah 

sungai

Kurangnya lokasi yang aman di 
daerah bebas banjir

Kemiskinan dan tidak adanya 
pemberdayaan

Masalah
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Langkah 3: Mempersiapkan UNDAF

Setelah menyelesaikan CCA, PBB-bersama mitra-mitra utamanya-akan mengatasi masalah-masalah utama yang 
diidentifikasi dalam proses CCA.

Tim Negara PBB dapat mengatur tinjauan, analisa dan diskusi mengenai CCA dengan seluruh pelaku masyrakat 
sipil dan pemerintah nasional, sehingga dapat mengembangkan strategi pengurangan risiko bencana untuk 
pemasukan UNDAF. Ketika sebuah bencana besar terjadi diantara siklus CCA/UNDAF, sangatlah penting untuk 
mempersiapkan addendum pada UNDAF yang telah ada. Tim Negara PBB kemudian akan mengembangkan 
outcome seperti yang diperlihatkan pada contoh di bawah. 

Outcome  Program Negara Output Program Negara Mitra
1.1 Meningkatnya kapasitas 
pemerintah dalam mengadopsi 
dan mengimplementasikan 
program serta kebijakan 
pengurangan kemiskinan yang 
dilakukan pemerintah dan 
dilakukan bersama, melalui 
realisasi potensi ekonomi. 

1.1.2 Didukungnya penciptaan 
kesempatan menghasilkan 
pendapatan melalui penyediaan 
lapangan kerja dan produksi, 
termasuk pilihan-pilihan untuk 
diversifikasi pendapatan bagi 
populasi di daerah rawan bencana 
guna mengurangi kerentanan 
mereka terhadap bahaya 
(WB,IMF, IOM, WFP, FAQ). 
1.1.3 Meningkatnya akses dan 
penggunaan sumber daya oleh 
masyarakat yang miskin, rentan, dan 
kekurangan makanan (WFP, WB, 
UNDP, IOM, FAO).

Kementerian Pertanian, 
Kementerian Tenaga Kerja, 
Kementerian Sosial dan Kesehatan, 
Kementerian Lingkungan. 

1.2 Diadopsi dan 
dimplementasikannya mekanisme 
proteksi sosial dari pemerintah 
dan usaha bersama (joint) yang 
mengutamakan kepentingan 
kelompok populasi yang rentan 
(pensiunan, lansia, anak kecil 
dan orang dewasa cacat, anak 
jalanan, anak-anak yang berisiko 
mengalami institusionalisasi,  
rumah tangga miskin, dan mereka 
yang rentan terhadap bencana).

1.2.2 Didukungnya pembentukan 
reformasi sistem perlindungan sosial 
dan kesejahteraan anak (UNICEF, 
WFP, UNDP, UNHCR, IOM) 
temasuk keuangan mikro, jaringan 
keselamatan sosial dan skema 
microfinance untuk mengisolasi mata 
pencarian terhadap risiko bencana. 

Dana Gabungan Investasi Sosial 
Negara, Kementerian Tenaga Kerja, 
Kementerian Kesehatan dan Sosial, 
Kementerian Hukum, Kementerian 
Keuangan, Kementerian 
Pendidikan.
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Lampiran VI:
Kerangka Kerja Konseptual untuk pengurangan bencana 
Ringkasan Kerangka Kerja Aksi Hyogo 
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Konteks pembangunan berkelanjutan
Sosial-budaya

 

Ekonomi

Fokus pengurangan resiko bencana

PENINGKATAN KESADARAN
Untuk perubahan perilaku

PERKEMBANGAN 
PENGETAHUAN
- Informasi
- Pendidikan & pelatihan
- Penelitian

KOMITMEN POLITIK
- Tingkat internasional, 

regional, nasional dan 
tingkat lokal

- Kerangka kerja 
kelembagaan 
(pemerintahan)
• Pengembangan kebijakan
• Legislasi dan kode
• Pengembangan 

organisasi
- Tindakan komunitas

PENERAPAN PENGUKURAN 
PENGURANGAN RESIKO
• Manajemen lingkungan
• Praktek pembangunan sosial dan 

ekonomi (meliputi pengurangan 
kemiskinan, mata pencarian, 
mekanisme  kesehatan, 
agrikultur, dsb)

• Tindakan  dan teknis
 -  Perencanaan urban /
  penggunaan lahan
 -  Perlindungan fasilitas utama
• Jejaring dan kemitraan PEMULIHAN

MANAJEMEN 
KEDARURATAN 

DAMPAK 
BENCANA

FAKTOR-FAKTOR 
RESIKO
Kerentanan
• Sosial
• Ekomoni
• Fisik
• Lingkungan 

Bahaya
• Geologis
• Hidrometeorologis
• Biologis
• Teknologi
• Lingkungan

Kerentanan/
analisa kemampuan

Pemantauan & 
Analisa bahaya 

IDENTIFIKASI RESIKO & 
PENILAIAN DAMPAK 

PERINGATAN DINI

KESIAPAN

Ekosistem / Lingkungan
P 

o l
 i t

 i k

Kerangka Kerja Konseptual untuk pengurangan bencana 
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Berkontribusi dalam pencapaian sasaran pengembangan yang disetujui secara internasional  (termasuk MDG).
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