
PENDAHULUAN
§ Penuhi Standar Pelayanan Minimal bidang Kebencanaan

sebagai tanggung jawab daerah dalam melaksanakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana

§ Mainstreaming Pengurangan Risiko Bencana, 
Pembangunan Daerah dan Adaptasi Perubahan Iklim

§ BPBD yang Tangguh menjadi cerminan kepedulian
Kepala Daerah terhadap perlindungan masyarakat, 
khususnya dari ancaman bencana

§ Bencana dapat menghancurkan pembangunan yang 
sudah dimulai puluhan bahkan ratusan tahun, mungkin
juga menghancurkan peradaban. Lakukan investasi PRB 
untuk pembangunan berkelanjutan

§ Masyarakat selamat dari bencana karena kemampuan
diri sendiri, keluarga, orang terdekatnya, bukan
pertolongan dari tempat yang jauh (yang biasanya butuh
waktu untuk menjangkau lokasi bencana

§ Lembagakan FPRB sebagai mitra BPBD, dengan tugas
memastikan dukungan pada Kepala Daerah dalam
melaksanakan pembangunan daerah berbasis PRB

§ Bencana terjadi di masyarakat, sehingga penguatan
kapasitas masyarakat di tingkat lokal menjadi hal yang 
sangat penting

INOVASI KEBIJAKAN
Leadership Development Programme

for Disaster Risk Management

RINGKASAN EKSEKUTIF
Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung
jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 
[UU 24/2007, Pasal 5]. Dalam implementasi
penanggulangan bencana, pemerintah Kabupaten/Kota 
menjadi ujung tombak, didukung provinsi dan pusat. 
Bencana yang terjadi sudah mempengaruhi pembangunan
daerah dengan berbagai isu seperti kurangnya anggaran, 
SDM minim, aturan yang tidak mendukung. Padahal begitu
dekatnya bencana dengan daerah, bahkan bencana
hidrometeorologi bisa dipastikan setiap tahun terjadi. Saat
penghujan, identik dengan ancaman banjir, banjir bandang, 
longsor, dll. Saat kemarau identik dengan ancaman
kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Lalu kapan
kabupaten/kota menjadi Tangguh ? Perlu inovasi kebijakan
bidang penanggulangan bencana.
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KESIMPULAN
Peran Kepala Daerah dalam membangun
ketangguhan daerah menjadi kunci.
Melindungi masyarakat yang tinggal di 
daerah rawan bencana bukan hanya
menjalankan mandat Pembukaan UUD 
1945 dan UU 24/2007, tapi juga merawat
konstituen. Invovasi kebijakan diambil
dengan mempertimbangkan sumbrerdaya
yang ada di daerah.

INPLIKASI DAN REKOMENDASI
Bila Kepala Daerah tidak menjalankan
inovasi kebijakan dan hanya
mengandalkan pihak lain, maka bisa jadi
dampak bencana semakin besar. Tetapi
bila Kepala Daerah menjalankan inovasi
kebijakan, maka selain dapat melindungi
masyarakat dari bencana, juga merawat
konstituennya yang pasti bermanfaat
untuk pemilihankepala daerah berikutnya.

PENDEKATAN YANG 
DIGUNAKAN
Membangun ketangguhan daerah, dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang 
dimiliki dan strategi yang tepat menjadi
suatu inovasi kebijakan. Pengalaman dari
berbagai daerah dalam penanggulangan
bencana dapat digunakan dalam membuat
strategi.Pendekatan yang dilakukan secara
kualitatif. 


