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TREN KEJADIAN BENCANA NASIONAL DAN GLOBAL
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Source: https://www.statista.com/ dan https://dibi.bnpb.go.id/xdibi

• Terdapat tren peningkatan jumlah bencana alam, baik secara
global maupun di Indonesia, khususnya bencana yang berkaitan
dengan ancaman hidrometeorologi.

• Kerugian ekonomi yang disebabkan bencana (alam) di Indonesia 
meningkat cukup signifikan pada tahun 2019 sebesar USD 1.29 
Miliar, kedua tertinggi pada 2 dasawarsa terakhir setalah tahun
2015 (USD 1.39 M).

KEJADIAN BENCANA INDONESIA

KEJADIAN BENCANA GLOBAL
KERUGIAN EKONOMI AKIBAT BENCANA

https://www.statista.com/
https://dibi.bnpb.go.id/xdibi


PROYEKSI TANTANGAN DI MASA DEPAN

Source: Bappenas, 2022



Mempercepat pemerataan
pembangunan wilayah pesisir 
barat Sumatera dan daerah rawan 
bencana melalui pengembangan 
daerah 3T di Sumatera

Meningkatkan sarana prasarana dan
kapasitas masyarakat dalam upaya
penguatan mitigasi bencana di Jawa
Bali

Meningkatkan upaya 
pengendalian pencemaran dan 
kerusakan lingkungan serta 
ketangguhan terhadap ancaman 
bencana alam di Kalimantan

Menguatkan mitigasi bencana dan 
pemulihan pascabencana di 
Sulawesi Tengah

Menuntaskan pemulihan 
pascabencana di Nusa Tenggara

Peningkatan kapasitas aparat 
pemerintah daerah yang diikuti 
dengan pemutakhiran data 
kebencanaan di Papua

Perbaikan sistem logistik/distribusi dan 
pengendalian harga pada komoditas 
strategis untuk mengantisipasi 
terganggunya pelayaran antarpulau 
akibat cuaca ekstrem dan gelombang 
laut yang tinggi di Maluku

Tema dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana dalam
Aspek Kewilayahan Tahun 2023

Source: Bappenas, 2022
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1. ANGGARAN

5. COVID-19

3. SARANA DAN PRASARANA

4. DATA

2. SDM

Permasalahan Utama PB di daerah

• Keterbatasan SDM (kualitas dan kuantitas)
• Leadership, Mutasi
• Jabatan Fungsional

• Sarpras terbatas
• Sarpras belum terstadarisasi
• Operator Sarpras terbatas

• Belum ada singkronisasi data
• Kesulitan sharing data dan informasi
• Data belum terdigitalisasi

• Refocusing anggaran
• Penanganan COVID-19  prioritas

• Keterbatasan anggaran pada APBD
• Belum terintegrasinya PB ke dalam

dokumen perencanaan dan anggaran



PEMBANGUNAN DAERAH

TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL

sinkronisasi dan harmonisasi 
koordinasi teknis dikoordinasikan oleh 

Mendagri dengan Menteri Bidang 
Perencanaan

K/L PROV+KAB/KOTA

TARGET
PEMBANGUNAN PROVINSI

koordinasi teknis pembangunan 
dilaksanakan oleh GUBERNUR 

sebagai wakil Pemerintah Pusat

PROV KAB

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan 
ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional

Peningkatan & Pemerataan 
Kesempatan Kerja

Peningkatan & Pemerataan
Lapangan Berusaha

Peningkatan & Pemerataan 
Akses dan Kualitas 
Pelayanan Publik

Peningkatan & Pemerataan
Daya Saing Daerah

MENDUKUNG DAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK:

Peningkatan & Pemerataan 
Pendapatan Masyarakat

kontribusikontribusi

Pasal 258 UU 23/2014
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KEUANGAN DAERAH

KEUANGAN DAERAH

Semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat
dijadikan milik Daerah berhubung
dengan hak dan kewajiban Daerah
tersebut.

Keuangan Daerah dilaksanakan
dengan dasar “Money Follow
Function”



PRIORITAS BELANJA DAERAH

88

Penyelenggara Pemerintahan Daerah
memprioritaskan pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar

Daerah wajib mengalokasikan belanja
untuk mendanai Urusan Pemerintahan
daerah yang besarannya telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara
lain besaran alokasi belanja fungsi
pendidikan, kesehatan, dan
insfrastruktur



bencana alam, bencana non-
alam, bencana
sosial dan/atau kejadian luar biasa;

pelaksanaan operasi pencarian & 
pertolongan;

kerusakan sarana/prasarana yang
dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik

Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemda dan 
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat PUU;

BELANJA TIDAK TERDUGA

1. Digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian
atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
serta untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

2. Kriteria Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak Ditetapkan Dalam Perda
Tentang APBD Tahun Berkenaan.

KEADAAN DARURAT

KRITERIA
KEPERLUAN MENDESAK

kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar 
masyarakat yang anggarannya belum tersedia

Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
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KONSEP Penanggulangan Bencana yang Efektif

a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus
menggunakan pendekatan penguatan kapasitas
Pemerintah Daerah (capability) dan penguatan
jaringan (networking) melalui kolaborasi multi pihak.

b. Apabila Pemda memiliki keterbatasan dalam
sumber daya (pendanaan, SDM, sarana prasarana) 
maka harus memperkuat aspek kolaborasi.

c. Kolaborasi dapat dilaksanakan dengan pelibatan
lintas pemangku kepentingan (pemerintah dan non-
pemerintah) serta lintas level pemerintahan
(horizontal dan vertical)



SINERGI

Pemerintah  
dan 

Pemerintah  
Daerah

Perguruan  
Tinggi dan 
Lembaga 

Riset

Pelaku  
Usaha

Organisasi 
dan 

Kelompok 
Masyarakat

Partai
Politik,
Asosiasi
dan Media

• Faktor kunci: modal sosial, modal
pengetahuan, modal SDA dan lingkungan, 
modal keuangan dan modal fisik

• Menghasilkan lulusan yang 
unggul, tangguh dan adaptif;

• Mengembangkan ilmu dan
pengetahuan;

• Melakukan riset dasar dan riset
unggulan; dan

• Mengembangkan manajemen 
pengetahuan (knowledge 
management) bersama Pemda, 
Pelaku usaha dan media

• Mengembangkan usaha yang adil,
menguntungkan dan berkelanjutan

• Memperluas kerjasama dan kemitraan 
dalam rantai nilai: produksi, pengolahan,
distribusi, promosi dan perdagangan.

• Meningkatkan edukasi, literasi dan
budaya sadar bencana

• Memasok kebutuhan pokok saat tanggap
darurat.

• Meningkatkan literasi, edukasi dan 
budaya sadar bencana berbasis 
komunitas dan desa

• Menjaga, menguatkan dan 
mengembangkan solidaritas, 
kerjasama dan gotong royong

Kede•puMtianeBnidgaunagtEkkaonnomsei mangat dan optimisme

• Memberikan dan menyebarkan 
informasi, advokasi, dan 
umpan balik (feed-back)

• Menguatkan literasi
• Mendorong transparansi dan 

akuntabilitas dalam tata kelola

• Menyusun rencana pembangunan dan rencana tata 
ruang berbasis pengurangan risiko bencana: pemulihan,
penguatan dan percepatan pembangunan sosial, budaya
dan ekonomi

• Melakukan adaptasi dan mitigasi bencana
• Mengembangkan skema pembiayaan terintegrasi
• Mengembangkan pengendalian dan evaluasi

(safeguarding) pembangunan.

MEMBANGUN KERJASAMA DAN KEMITRAAN PB



A Holistik
Pelaksanaan SPM terpetakan jelas 
hulu dan hilirnya termasuk 
pemetaan keterlibatan aktor-
aktornya (pemerintah dan non 
pemerintah)

C

Spasial
Wilayah atau fokus intervensi 

SPM harus jelas. Apabila 
anggaran terbatas, penerima 

layanan difokuskan kepada 
penerima yang paling prioritas, 
(misal: masyarakat miskin dan

rentan, dll)

D

Tematik
SPM merupakan urusan wajib
dasar sehingga harus menjadi
fokus prioritas pembangunan

daerah

B Integratif
SPM dapat didukung dari
berbagai macam sumber
pembiayaan

SPM
Standar Pelayanan

Minimal

Collaborative Governance
Sumber: Direktorat PD Bappenas, 2021

PERENCANAAN SPM BERBASIS “THIS”



#SPMBencanaUrusanBersama
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• Pencapaian target SPM bukan hanya didanai dari APBD kab/kota namun
harus dapat melibatkan para pemangku kepentingan (pemerintah dan non-
pemerintah) untuk dapat mencapai target capaian SPM kab/kota

• Kemendagri telah mengeluarkan surat terkait strategi pencapaian SPM SU 
Bencana melalui kolaborasi multi sektor



PENEKANAN
Tata Kelola Penanggulangan Bencana di Daerah harus dilaksanakan berdasarkan pada

data dan ilmu pengetahuan dengan pendekatan wilayah secara terpadu

ISU
Adanya perbedaaan tingkat kapasitas (SDM, 
Pendanaan, dll), ketangguhan masyarakat, dan
tingkat kerawanan bencana di setiap daerah.

Adanya ketidaksamaan komitmen dan dukungan 
dalam manajemen bencana di setiap daerah.

Adanya ketidakseimbangan peralatan dan
infrastruktur kebencanaan di setiap daerah.

Adanya ketidaksamaan tingkat pemahaman dan 
pengetahuan kebencanaan di setiap daerah.

SOLUSI
Perumusan kebijakan, program dan kegiatan 
pembangunan harus memperhatikan kondisi nyata 
yang terjadi di masyarakat dan daerah.

Pengembangan manajemen pengetahuan 
kebencanaan (knowledge management) didukung 
dengan penguatan literasi, edukasi, narasi dan 
budaya sadar bencana di setiap wilayah.

Pemetaan dan analisis kebutuhan (gap analysis) 
hard and soft infrastructure kebencanaan termasuk 
sistem deteksi dini dan keterkaitan upstream-
downstream kebencanaan di setiap wilayah.

Penguatan kerjasama pentahelix (Pemerintah-
Pemerintah Daerah-Perguruan Tinggi-Pelaku Usaha-
Organisasi Masyarakat-Media) dan Dukungan DPRD 
dalam pembiayaan terpadu.
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