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1Pengarusutamaan

Perangkat

2
Perangkat

Pengarusutamaan

Penerapan

Harmonisasi UU 24/2007 dengan UU 25/2004 

merupakan salah satu kunci keberhasilan

penyelenggaraan penanggulangan bencana

Pemaduan

PRB dalam Perencanaan

Pembangunan
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PENGARUSUTAMAAN
PENGURANGAN RISIKO BENCANA

PERANGKAT
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Pemaduan
Penanggulangan
Bencana Dalam

Perencanaan
Pembangunan

Pengintegrasian

Strategi untuk menjamin penyelenggaraan  

pengurangan risiko bencana yang ada dalam 

dokumen RPB ke perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan

Strategi untuk menjamin penyelenggaraan

pengurangan risiko bencana dalam berbagai 

kegiatan pembangunan yang diselenggarakan OPD 

dan tidak termasuk dalam dokumen RPB
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BENTUK

3
BENTUK

2
BENTUK

1
Koordinatif

PENGARUSUTAMAAN

Penyelenggara

Kolaboratif

PENGINTEGRASIAN

Penyelenggara

Teknis

PENGINTEGRASIAN

Rencana Pembangunan Dalam Perspektif Pengurangan Risiko Bencana

Pengurangan Risiko Bencana adalah salah satu bagian dalam Sub Sistem Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana sebelum bencana terjadi
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Rencana Pembangunan Dalam Perspektif

Pengurangan Risiko Bencana

Koordinatif

Rencana kerja pemerintah daerah

yang tidak berhubungan langsung

dengan aspek pengurangan risiko

bencana namun menjadi ranah pe-

nyelenggaraan penanggulangan ben-

cana yang memberikan mandat

kepada BPBD untuk mengkoordi-

nasikan pekerjaan sejenis sesuai

dengan standar

Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap 

sumber bahaya atau ancaman bencana

Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan 

sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau 

berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya 

bencana

Pemantauan penggunaan teknologi yang secara 

tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi 

sumber ancaman atau bahaya bencana

Penataan ruang dan penegakannya

Penguatan ketahanan sosial masyarakat

pengelolaan lingkungan hidup

Pengaturan pembangunan, pembangunan 

infrastruktur, tata bangunan

Penyelenggaraan pendidikan formal, informal dan 

non formal

Penyediaan dan penyiapan barang pasokan 

pemenuhan kebutuhan dasar

Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan 

peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana 

dan sarana
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Rencana Pembangunan Dalam Perspektif

Pengurangan Risiko Bencana
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Peluang Pengarusutamaan Pengurangan

Risiko Bencana
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Peluang Pengarusutamaan Pengurangan

Risiko Bencana

Masa Penyusunan RPJMD

Masa Penyusunan RKPD

Masa Penyempurnaan Renstra OPD

Masa Pelaksanaan RKPD

Masa Evaluasi RKPD
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Perangkat Pemaduan Penanggulangan Bencana Dalam Rencana Pembangunan
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Langkah 1

Kegiatan yang direncanakan oleh OPD selain BPBD 

yang berkolerasi dengan 10 komponen untuk

Pengarusutamaan

Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana

Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau 

berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana

Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber 

ancaman atau bahaya bencana

Penataan ruang dan penegakannya

Penguatan ketahanan sosial masyarakat

pengelolaan lingkungan hidup

Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan

Penyelenggaraan pendidikan formal, informal dan non formal

Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar

Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan 

sarana

Perangkat Pemaduan Penanggulangan Bencana Dalam Rencana Pembangunan
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Langkah 2

Data pendukung yang menjadi standar desain atau

pun kriteria kegiatan yang akan dianalisa

Perangkat Pemaduan Penanggulangan Bencana Dalam Rencana Pembangunan



drrindonesia@2021

Langkah 3

Kemungkinan kebutuhan terkait pengurangan risiko

bencana yang belum diperhitungkan/dikaji dalam

rencana tersebut

Perangkat Pemaduan Penanggulangan Bencana Dalam Rencana Pembangunan
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Langkah 4

Akar masalah dari perspektif internal yang menjadi

penyebab terjadinya kesenjangan ( yang ada pada 

Langkah 3)

Perangkat Pemaduan Penanggulangan Bencana Dalam Rencana Pembangunan
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Langkah 5

Akar masalah dari perspektif eksternal yang 

menjadi penyebab terjadinya kesenjangan ( yang 

ada pada Langkah 3)

Perangkat Pemaduan Penanggulangan Bencana Dalam Rencana Pembangunan
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Langkah 6

Bila dibutuhkan perubahan dan/atau penambahan

tujuan dari tujuan awal kegiatan yang telah

direncanakan sebelumnya

Konsekuensi perubahan volume/dimensi/kriteria

pekerjaan yang direncanakan sebelumnya

Perangkat Pemaduan Penanggulangan Bencana Dalam Rencana Pembangunan
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Langkah 7

Usulan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana

yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan baik

internal mau pun eksternal

Perangkat Pemaduan Penanggulangan Bencana Dalam Rencana Pembangunan
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Langkah 8

Data dasar yang digunakan untuk mengukur

keberhasilan usulan rencana aksi pengurangan risiko

bencana (Langkah 7)

Perangkat Pemaduan Penanggulangan Bencana Dalam Rencana Pembangunan
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Langkah 9

Indikator kinerja SPM yang dapat di klaim sebagai

capaian akibat usulan Rencana Aksi (Langkah 7)

Perangkat Pemaduan Penanggulangan Bencana Dalam Rencana Pembangunan
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Langkah 10

Indikator aksi RPB yang dapat di klaim sebagai

capaian akibat usulan Rencana Aksi (Langkah 7)

Perangkat Pemaduan Penanggulangan Bencana Dalam Rencana Pembangunan
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Perangkat Pemaduan Penanggulangan Bencana Dalam Rencana Pembangunan
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PENGARUSUTAMAAN
PENGURANGAN RISIKO BENCANA

PENERAPAN
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Penerapan
Pengarusutamaan

PRB Dalam
Perencanaan

Pembangunan

Awal penerapan pastinya memiliki banyak tantangan.

Perlu ujicoba untuk memetakan wilayah tantangan yang

mungkin dihadapi dalam proses penerapan ini.

Sesi ini merupakan ujicoba kedua untuk mendapatkan

kerangka penerapan pengarusutamaan PRB dalam

perencanaan pembangunan
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Penerapan
Pengarusutamaan

PRB Dalam
Perencanaan

Pembangunan

UJI COBA

Untuk peserta yang tidak membawa contoh Renstra/ RKPD

OPD diluar BPBD, akan diberikan contoh format kegiatan

diluar PB tapi butuh penguatan PRB dalam pelaksanaan

kegiatan tersebut.

Kami berharap Anda dapat Menyusun format

pengarusutamaan PRB dalam kegiatan tersebut.
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Penerapan
Pengarusutamaan

PRB Dalam
Perencanaan

Pembangunan

IDENTIFIKASI TANTANGAN

Setelah kita mengujicoba, apa saja tantangan untuk

penerapan mekanisme pengarusutamaan PRB dalam

perencanaan pembangunan ini?
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Terimakasih


