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Overview
Bahaya ≠ Bencana
Bahaya (Hazard) : Suatu kejadian yang berpotensi
menyebabkan terjadinya
kecelakaan,cedera, hilanganya nyawa
atau kehilangan harta benda.
Bencana

: Bahaya yang terjadi di area dengan
tingkat kerentanan tertentu sehingga
menimbulkan korban dan kerugian

Perubahan Iklim – Loss & Damage
Dampak Perubahan Iklim (termasuk kejadian slow
onset dan cuaca ekstrem) yang belum, atau tidak
dapat dihindari, melalui upaya mitigasi dan adaptasi (Warner & van der Geest, 2013)

Sumber : UNFCCC 2017

Bencana Hidrometeorologi
Kejadian yang dipengaruhi oleh faktor
cuaca dan berpotensi membahayakan,
merusak, dan menyebabkan kerugian.
§ Banjir
§ Kekeringan

§ Tanah Longsor
§ Cuaca Ekstrem

Identifikasi Penyebab:
-

Kerusakan DAS, Lahan kritis, laju
kerusakan, perubahan tata guna lahan
meningkat
Laju perubahan lahan pertanian menjadi
non-perhatian hingga 110.000 ha / tahun
Luas lahan kritis 14 juta ha

Sumber: BNPB

…

PENCEGAHAN BENCANA

Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan
risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman
bencana maupun kerentanan pihak yang terancam
bencana
“Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk
menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman
bencana”
(Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana)

Pencegahan
Bencana
Operasional/
Perencanaan/
Prediksi
Diagnosa
<<< Jangka Waktu >>>

Activities and measures to avoid existing and new
disaster risks.

SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA
Tata Kelola
Tanggung Jawab
Dukungan

Analisa
Operasional

Desiminasi
Ledtime

Standariasasi Pendanaan
Sumber: ilustrasi Perdinan et al. (2020)

…

Annotations: Prevention (i.e., disaster prevention)
expresses the concept and intention to completely avoid
potential adverse impacts of hazardous events. While
certain disaster risks cannot be eliminated, prevention
aims at reducing vulnerability and exposure in such
contexts where, as a result, the risk of disaster is removed
(UNDRR Terminology)

…

MANDAT PENCEGAHAN BENCANA
PERKA BNPB 02/2012

UU No. 32 tahun 2009 Pasal 16 butir e
bahwa KLHS antara lain meliputi kajian
kerentanan dan kapasitas adaptasi
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Konsep Model IPCC (2014)
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UU No. 31 tahun 2009 Pasal 1 ayat (19)
berisi mitigasi adalah usaha pengendalian
untuk mengurangi risiko akibat perubahan
iklim

Sumber: Kompilasi berbagai sumber (Perdinan et al, 2020)
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PP No. 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional

UU No. 24 tahun 2007 Pasal 6
tentang penyelenggaraan
penanggulangan bencana

KERANGKA PIKIR PENCEGAHAN BENCANA

Informasi Media

How early?

Kerangka Kerja
FbA tidak berfokus
pada bahaya tetapi
lebih pada dampak
bahaya, yang akan
menyebabkan bencana,
untuk menyusun
tindakan yang tepat
Banjir: prakiraan meteorologi
Kekeringan: prediksi iklim
Tantangan utama:
•
•
•
•
•
•

Trigger
Kebutuhan
Prakiraan

Rekonstruksi data historis
Keunikan bahaya (siklus, faktor, ambang batas)
Keterampilan ramalan (kejadian dan besaran)
Ketersediaan dan aksesibilitas ke kumpulan data yang diperlukan
Ketidakpastian terjemahan dampak
Pemahaman dan partisipasi publik (validasi)

Aksi Implementasi

Tindakan Otomatis
Tindakan yang
Direncanakan
Alokasi
Sumberdaya

Daftar Aksi
Para Pihak
Bertanggung jawab

Image source: modified from Perdinan et al. (2020)

KONDISI
CUACA
KETIKA
SIKLON
SEROJA
Kondisi Curah Hujan Periode 1 – 13 April 2021
Curah Hujan Stasiun Rote Ndao: 23-74 mm/hari
Curah Hujan Flores Timur: 21 – 150 mm/hari
Curah Hujan Sabu Raijua: 41 – 113 mm/hari

Kecepatan Angin
berkisar 45-120
km/jam

Desain Perencanaan Peringatan Dini

Source: UNDP (2009)

Source: Perdinan et al. (2020)

Platform Peringatan Dini dan Manajemen Darurat Nasional
Pengetahuan Risiko Bencana: Platform dianggap memenuhi persyaratan
elemen kunci ini jika platform mengungkapkan penilaian risiko bencana
terbaru. Informasi ini diperlukan untuk
mengidentifikasi di mana kelompok rentan, infrastruktur dan aset penting
berada, agar dapat mengeluarkan pesan peringatan secara memadai dan
merancang strategi tanggap bencana.
Pemantauan dan prakiraan: Platform dianggap memenuhi persyaratan
elemen kunci ini jika menyediakan prakiraan dan siaran sekarang (forecast
and nowcast), dan/atau berisi fungsionalitas untuk mendeteksi bahaya. Hal
ini perlu mencakup sistem pemantauan khusus yang secara langsung
digunakan untuk pembuatan peringatan dan/atau berisi fungsi perkiraan.
Diseminasi peringatan: Platform dianggap memenuhi persyaratan
elemen kunci ini jika mengandung fungsi peringatan, komunikasi dan/atau
diseminasi. Fungsionalitas yang diperlukan memicu peringatan dan
diseminasi pesan peringatan ke pengguna akhir. Dalam menilai sejauh
mana platform harus mendukung komunikasi langsung dengan pengguna
akhir, skala waktu untuk bahaya yang relevan telah diperhitungkan: untuk
peringatan tsunami setelah deteksi gempa bumi hanya tersedia beberapa
menit untuk diseminasi peringatan, saat kekeringan dan kerentanan
kebakaran hutan dapat diramalkan beberapa bulan sebelumnya (Basher,
2006).
Kesiapsiagaan dan respons: Platform dianggap memenuhi persyaratan
elemen kunci ini jika mendukung manajer bencana dalam persiapannya
menghadapi bencana dan/atau selama fase tanggap darurat bencana.
Source: Draft - GFDRR & Worldbank (2020)

…

Komponen Sistem Peringatan Dini
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Contoh Arahan Aksi API-PRB
BANJIR BANDANG
Pilihan Aksi

Faktor Pembentuk

Perencanaan

Respon

▪

Rekonstruksi model hubungan curah hujan,
transformasi penggunaan lahan, dan jaringan
hidrologi 1

▪

Sistem peringatan dini dan monitoring
berbasis masyarakat untuk seluruh wilayah
1
(Kelompok TSBK)

Kecepatan Aliran Sungai

▪

▪

Melakukan usulan di level desa mengenai
design drainase

Aktivitas Manusia

▪

Menyusun strategi dalam management banjir
andang, dengan monitoring spasial dan
temporal besaran curah hujan serta dinamika
sistem hidrologi; rekonstruksi model hubungan
curah hujan, transformasi penggunaan lahan
dan jaringan hidrologi; dan peta evakuasi korban
apabila banjir bandang terjadi 1
Melakukan cut and fill pada lahan yang bekas
penambangan 3

▪

Rehabilitasi dan reklamasi hutan dan
revegetasi pada lahan kritis bekas tambang

Curah Hujan
Pengaruh Topografi
Letak Geografis Wilayah
Geometri Sungai (ketinggian)

Keterangan:
(1) Pemerintah; (2) Masyarakat; (3) Pemerintah dan Masyarakat
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Contoh Metode Tingkat
KerentananWilayah
Beban
Tingkat Ketergantungan
Tingkat
Usia Kerja Kesejahteraan Sumber air
Kesejahteraan
Keluarga
keluarga
Masyarakat

Ekonomi

Sensitivitas
Fasilitas Dasar

Kerentanan

Kelompok Rentan
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Fasum Penunjang

Fasilitas
Dasar

Sumber: Perdinan et al (2018)

Ekonomi

Keberadaan Bangunan

Infrastruktur Utama

Beban Usia Kerja
Tingkat Kesejahteraan
Masyarakat

Sumber Air Keluarga

Kapasitas Adaptasi

Kec. Tanjung

Keterpaparan

Sensitivitas

Kapasitas Adaptif

Keterpaparan

Fasum
Penunjang

Keberadaan
Bangunan

Kelompok
Rentan

Infrastruktur
Utama

Contoh Hasil Analisis HRNA
Sektor
Kelompok Rentan (perempuan, anakanak, difabel, lansia)

Kesehatan

Pemerintah

Sumber: Perdinan et al (2018)

Lingkungan

Aksi Intervensi (Program)
Perlindungan grup rentan*
Dukungan grup rentan*
Pencegahan kekerasan (berbasis gender dan seksual)*
Pendataan grup rentan
Sistem manajemen fasilitas kesehatan dan pengelolaan pasien*
Tenaga kesehatan berkeahlian bidang luka dan rehabilitasi*
Sistem peringatan dini
Pengendalian penyakit melalui pemantauan fokus sanitasi dan limbah
padat
Layanan kesehatan reproduksi
Layanan kesehatan mental dan psikososial*
Dukungan operasional dan koordinasi*
Regulasi bangunan kesehatan sementara (sewa)*
Suplai obat terkait informasi musim (diare, DBD, Influenza)*
Layanan konseling psikososial*
Jaminan kesehatan sementara (alat pembayaran)/Asuransi*
Investigasi potensi wabah
Kampanye air dan sanitasi
Penguatan manajemen informasi untuk kesiapsiagaan bencana
Rekonstruksi fasilitas layanan pemerintah
Mekanisme pelayanan selama kedaruratan pemulihan (koordinasi dan
partisipasi)
Peningkatan ketahanan ekosistem berdasarkan kearifan lokal
Rekonstruksi berbasis kebencanaan

Sumber: PSB – LPPM - IPB (2020)

