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DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,

Menimbang : Menimbang : a. a. bahwa adanya perubbahwa adanya perubahan paradigma penaahan paradigma penanggulangan bencana daringgulangan bencana dari
tanggap darurat ke kesiapsiagaan dan mitigasi maka diperlukan suatutanggap darurat ke kesiapsiagaan dan mitigasi maka diperlukan suatu
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b. b. bahwa dalam bahwa dalam upaya melindupaya melindungi masyungi masyarakat di arakat di daerah rawan daerah rawan bencanabencana
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bencana maka diperlukan adanya partisipasi aktif masyarakat yangbencana maka diperlukan adanya partisipasi aktif masyarakat yang
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perlu di teperlu di terbitkan Pedomrbitkan Pedoman Teknis an Teknis Kampung SiagKampung Siaga Bencana;a Bencana;

e. e. bahwa berdbahwa berdasarkan sebagasarkan sebagaimana huruaimana huruf a, huruf f a, huruf b, huruf b, huruf c dan huruf c dan huruf dd
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KATA PENGANTAR

Semenjak diterbitkannya UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan

Bencana dan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Kementerian

Sosial terus berupaya memadukan kedua UU tersebut melalui kebijakan dan program

yang dapat berlaku baik di Pusat maupun di Daerah. Tujuannya adalah agar

masyarakat terlindungi dari ancaman dan risiko bencana yang setiap saat dapat

terjadi. Upaya ini akan strategis dan bermakna apabila antara Pemerintah Pusat,

Daerah dan Masyarakat yang ada di daerah rawan bencana bersatu padu untuk

menguranginya, yang dapat dimulai dari pra bencana, pada saat dan pasca bencana.

Kampung Siaga Bencana merupakan program penanggulangan bencana

berbasis masyarakat yang dimiliki Kementerian Sosial yang sebagian urusan dan

kewenangannya menjadi urusan bersama (concurrent) . Dengan adanya Buku Petunjuk

Teknis KSB ini maka diharapkan adanya suatu pedoman dalam pembentukan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Kampung Siaga Bencana. Disamping adanya

pedoman yang jelas, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program ini lebih

luas lagi terutama di daerah rawan bencana.

Kemudian bagi Tim Kampung Siaga Bencana tentunya, Buku Petunjuk Teknis ini

dapat memperjelas dalam menjalankan program-program penanggulangan bencana.

Sehingga masyarakat yang ada di daerah rawan bencana mendapatkan pengetahuan,

pemahaman baru dan keterampilan-keterampilan praktis tentang penanggulangan

bencana. Dengan demikian masyarakat akan memiliki daya lenting (ketahanan)

terhadap bencana.

Tim Penyusun Buku Petunjuk Teknis mengucapkan terima kasih atas masukan

dari berbagai pihak sehingga akhirnya tersusun buku ini. Akhirnya, semoga Buku

Petunjuk Teknis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam

upaya melaksanakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Jakarta, Oktober 2011

i

Plt. Direktur
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

DRS. MOCH HELMI
NIP. 19550212 198403 1 001
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BAB I PENDAHULUAN

 A. Dasar Pemikiran

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara membagi urusan antara

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Dalam UU tersebut disebutkan

bahwa urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan,

keamanan, yustisi, fiskal, dan agama. Sedangkan urusan pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota sebagaimana disebutkan pada Pasal 11 adalah perencanaan dan

pengendalian pembangunan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang,

penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penyediaan sarana

dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, pendidikan,

 penanggulangan masalah sosial , pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi

pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan

hidup, pelayanan pertahanan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil,

pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman

modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, urusan wajib lainnya yang

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 Tentang

Penanggulangan Bencana dan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan

Sosial bahwa Kementerian Sosial mengubah arah kebijakan dalam

penanggulangan bencana yang awalnya bantuan sosial menjadi perlindungan

sosial. Kegiatan penanggulangan bencana pada bantuan sosial arahnya lebih

kepada karikatif sedang bidang perlindungan sosial memiliki kegiatan lebih luas,

kegiatan penanggulangan bencana diarahkan dalam upaya mencegah dan

menangani permasalahan sosial yang diakibatkan oleh guncangan (shock).

Berkaitan dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa

Urusan Pemerintah bidang sosial merupakan salah satu urusan yang dibagi

kewenangannya dengan Pemerintah Daerah. Kementerian Sosial dalam upaya

memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang bermukim di daerah

rawan bencana mengembangkan suatu model kebijakan penanggulangan yang

berbasis masyarakat yaitu Kampung Siaga Bencana (KSB) dimana urusan

bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
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Kampung Siaga Bencana merupakan program nasional yang tersebar di seluruh

wilayah Indonesia. Dalam KSB ini masyarakat yang berada di daerah rawan

bencana diberdayakan dengan cara meningkatkan kapasitas mereka dan

sekaligus menginisiasi adanya suatu prasarana penanggulangan bencana tingkat

komunitas seperti Lumbung Sosial Penanggulangan Bencana, Gardu Sosial yang

didalamnya dilengkapi cara-cara lokal (setempat) dalam menanggulangi bencana

serta identifikasi potensi dan sumberdaya lokal untuk penanggulangan bencana.

Untuk memberikan pedoman dan arah dalam pelaksanaan Kampung Siaga

Bencana di seluruh Indonesia maka dibutuhkan Buku Petunjuk Teknis bagi para

pelaku penanggulangan bencana di Indonesia khususnya berkaitan dengan

bidang perlindungan sosial.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai petunjuk teknis dalam pembentukan dan pelaksanaan Kampung Siaga

Bencana bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan

bencana.

2. Tujuan

a.  Adanya acuan dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Bencana yang

sesuai dengan kebijakan Kementerian Sosial.

b. Terimplementasinya pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang sinergis

antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
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2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara

RI Nomor 4437);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;

4. UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 Tentang

Penanggulangan Bencana;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang

Kesejahteraan Sosial;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana;

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;

14. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah;
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15. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 Tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja

Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

17. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan

Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Sosial RI;

19. Permensos Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana (Berita

Negara RI Tahun 2011 Nomor 693).

D. Batasan Operasional

1. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang

tepat guna dan berdaya guna.

2. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan

menghadapi ancaman bencana.

3. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,

klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada

suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan

mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk

menanggapi dampak buruk bahaya tersebut.

4. Kemampuan adalah penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki

masyarakat, sehingga memungkinkan untuk mengurangi tingkat risiko

bencana dengan cara mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah,

menanggulangi, meredam, serta dengan cepat memulihkan diri dari kaibat

bencana.

5. Simulasi/Gladi penanggulangan bencana adalah suatu latihan kegiatan

penanggulan bencana yang dilakukan oleh Tim Kampung Siaga Bencana dan

masyarakat serta pihak terkait untuk menguji atau mempraktekkan

keterampilan dan pengetahuan tentang penanggulangan bencana.
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6. Direktori adalah kumpulan data yang ada dalam Kampung Siaga Bencana yang

terdiri atas Standar Operasional Prosedur (SOP), Peta Kawasan dan Potensi

dan Sumber yang dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana di

wilayah KSB.

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) KSB adalah suatu pedoman/acuan

penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang disusun oleh Tim

Kampung Siaga Bencana yang akan dipergunakan untuk kegiatan

pengurangan risiko bencana.

8. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan

menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

9. Tim Kampung Siaga Bencana (TKSB) adalah Kepengurusan Kampung Siaga

Bencana yang terdiri atas Pengurus dan Anggota serta seksi-seksi yang ada

dalam Kampung Siaga Bencana.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

11. Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek perencanaan kebijakan

pembangunan yang berisiko bencana yang meliputi pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan yang mencakup kegiatan sebelum, pada saat

dan setelah terjadinya bencana yang terdiri dari pencegahan bencana,

mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan kembali kondisi yang

lebih baik sebagai akibat dampak bencana.

12. Kerentanan masyarakat adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya

masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi

ancaman bencana.
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13. Kampung Siaga Bencana yang selanjutnya disebut KSB adalah suatu wadah

formal dalam rangka penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan menggunakan

potensi dan sumberdaya yang ada pada masyarakat dalam menghadapi

ancaman bencana.

14. Lumbung Sosial Penanggulangan Bencana adalah bangunan permanen sebagai

tempat penyimpanan dan persediaan barang-barang kesiapsiagaan

penanggulangan bencana yang dilengkapi dengan papan nama berukuran

minimal 1 x 1 meter yang bertuliskan Lumbung Sosial Penanggulangan

Bencana disertai dengan logo Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah.

15. Gardu Sosial adalah bangunan permanen sebagai sekretariat KSB yang

dilengkapi dengan papan nama berukuran minimal 1 x 1 meter bertuliskan

identitas Gardu Sosial Kampung Siaga Bencana setempat dan logo

Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah.

16. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah relawan berasal dari masyarakat yang

memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang

perlindungan sosial.

17. Kearifan lokal adalah cara-cara dan praktik-praktik yang dikembangkan oleh

sekelompok masyarakat, yang berasal dari pemahaman mendalam akan

lingkungan setempat, yang terbentuk dari tinggal di tempat tersebut secara

turun-temurun yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

E. Pengguna

Pengguna buku ini adalah Dinas Sosial/Institusi Sosial di Provinsi dan

Kabupaten/Kota, Tim Kampung Siaga Bencana (TKSB), Masyarakat Peduli

Bencana, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pihak Lain yang memiliki

kepentingan dalam penanggulangan bencana.

F. Sistematika

Sistematika dalam penulisan buku Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana ini

adalah:

1. BAB I PENDAHULUAN

2. BAB II PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT

3. BAB III KAMPUNG SIAGA BENCANA

4. BAB IV KEANGGOTAAN TIM KSB DAN PENDANAAN
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5. BAB V PEMBAGIAN URUSAN DAN KEWENANGAN KSB

6. BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

7. BAB VII PENUTUP
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BAB II

PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT

 A. Umum

Penanggulangan bencana berbasis masyarakat merupakan upaya terorganisir

atas kegiatan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang dimulai dari

sebelum, pada saat dan sesudah bencana dengan cara mengutamakan

pemanfaatan sumberdaya lokal baik berbentuk sumber daya manusia yang

terlatih (skilled), alam dan sarana dan prasarana yang ada pada masyarakat

tersebut dengan tujuan mengurangi risiko/dampak yang mungkin timbul akibat

peristiwa bencana.

Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah suatu model penanggulangan bencana

berbasis masyarakat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial bersama dengan

masyarakat untuk mewadahi kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan

oleh masyarakat, dibentuk di daerah rawan bencana dengan cara melibatkan

seluruh elemen yang ada pada masyarakat.

Prinsip utama pelaksanaan Kampung Siaga Bencana adalah mengutamakan

kemandirian masyarakat. Namun demikian, dukungan pihak-pihak lain yang

berkepentingan dalam penanggulangan seperti pemerintah dan pihak swasta

masih tetap dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi dan memperkuat

kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat masyarakat.

Upaya perlindungan terhadap masyarakat yang ada di daerah rawan bencana

ataupun korban bencana merupakan amanat UU No. 24/2007 Tentang

Penanggulangan Bencana dan UU No. 11/2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Beberapa alasan pentingnya penanggulangan bencana berbasis masyarakat

adalah:

1. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak, bukan

pemerintah saja

2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan, keselamatan dan

keamanan dari bencana.
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3. Masyarakat adalah sasaran pihak pertama yang langsung berhadapan dengan

ancaman dan bencana. Karena itu kesiapan masyarakat menentukan besar

kecilnya dampak bencana di masyarakat.

4. Masyarakat yang terkena bencana adalah pelaku aktif untuk membangun

kembali kehidupannya.

5. Masyarakat meskipun terkena bencana mempunyai kemampuan yang bisa

dipakai dan dibangun untuk pemulihan melalui keterlibatan aktif.

6. Masyarakat adalah pelaku penting untuk mengurangi kerentanan dengan

meningkatkan kemampuan diri dalam menangani bencana.

7. Masyarakat yang menghadapi bencana adalah korban yang harus siap

menghadapi kondisi akibat bencana.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko dan ancaman

bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana

berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia

yang ada pada lingkungan setempat.

2. Tujuan

a. Memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan

risiko bencana;

b. Membentuk jejaring masyarakat siaga bencana berbasis masyarakat di

seluruh Indonesia;

c. Mengorganisir potensi masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana;

d. Memberikan kepastian bahwa penangulangan bencana berbasis

masyarakat berjalan berkesinambungan mulai dari sebelum, pada saat dan

sesudah bencana;

e. Memperkuat solidaritas inter dan antar anggota masyarakat;

f. Mengoptimalkan potensi dan sumber daya masyarakat dalam

penanggulangan bencana.

3. Sasaran
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Sasaran Kampung Siaga Bencana adalah masyarakat yang berada di daerah

rawan, dan berisiko terhadap bencana.

C. Prinsip

Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB) memiliki beberapa prinsip utama

diantaranya :

1) Kesukarelaan

Tim Kampung Siaga Bencana dalam menjalankan programnya bersifat

sukarela, bertujuan semata untuk kemanusiaan dan tidak berafiliasi dengan

kegiatan politik tertentu.

2) Kerja sama

Kegiatan yang ada dalam Kampung Siaga Bencana baik bersifat kedalam dan

keluar yang dilaksanakan sebelum, pada saat dan paska bencana

mengedepankan kerja sama dan keterpaduan.

3)  Akuntabilitas

Kegiatan Kampung Siaga Bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah

bencana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

4) Partisipasi

Kegiatan KSB melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada pada

daerah tersebut.

5) Menghargai dan menghormati nilai-nilai lokal

Kegiatan penanggulangan bencana menghargai nilai-nilai setempat yang

telah berlaku dalam menanggulangi masalah kebencanaan.

6) Kemandirian

Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat Tim

Kampung Siaga Bencana mengedepankan kemandirian masyarakat.
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BAB III KAMPUNG SIAGA BENCANA

 A. Umum

Menurut bentuknya kegiatan Kampung Siaga Bencana (KSB) dapat dibedakan

menjadi dua, yakni kegiatan fisik seperti membangun tanggul, membuat gorong-

gorong, membuat jalur evakuasi, penghijauan wilayah hutan gundul serta

pembersihan parit untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Sedangkan untuk

kegiatan non fisik dapat dicontohkan seperti pelatihan dan simulasi/gladi

penanggulangan bencana atau memberikan masukan kepada Pemerintah dalam

merumuskan kebijakan penanggulangan bencana. Kedua kegiatan tersebut

bertujuan untuk mengurangi risiko bencana yang ada pada masyarakat.

Sebaiknya kegiatan seperti telah disebutkan diatas mendapatkan dukungan

masyarakat sehingga keberlangsungannya dapat dipertahankan.

Untuk itu kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana yang telah tumbuh dan

berkembang ditengah-tengah masyarakat perlu dilestarikan dan dikelola. Untuk

mencapai hasil maksimal Pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas

berkembangnya kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Menurut tahapnya, kegiatan Kampung Siaga Bencana dapat dibedakan menjadi

tiga tahap yaitu sebelum, pada saat dan sesudah bencana. Ketiga tahap

tersebut memiliki titik fokus penanganan yang berbeda, hal ini disesuaikan

dengan skala masalah dan prioritas penanganan.

g. Kegiatan Kampung Siaga Bencana

Pada dasarnya kegiatan Kampung Siaga Bencana menekankan pentingnya

kesiapsiagaan menghadapi bencana. Artinya kesiapsiagaan masyarakat menjadi

pokok kegiatan Kampung Siaga Bencana. Karena dengan kesiapsiagaan

masyarakat dapat merencanakan suatu tindakan untuk mengurangi akibat suatu

bencana. Namun demikian bencana memiliki sifat tidak terduga (unpredictable)

sehingga kesiapsiagaan saja belum cukup. Tim Kampung Siaga Bencana penting

untuk mempersiapkan kegiatan baik sebelum bencana, pada saat dan paska

bencana, sebagai bagian tak terpisahkan antar tahap satu dengan tahap lainnya.

1. SEBELUM BENCANA

Kegiatan sebelum bencana berfokus pada pengenalan potensi dan

sumberdaya yang ada pada masyarakat, ancaman dan risiko bencana yang
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mungkin timbul akibat suatu peristiwa bencana serta mempersiapkan

masyarakat sewaktu-waktu terjadi bencana (kesiapsiagaan). Kesiapsiagaan

masyarakat sebelum bencana sangat penting dilakukan, mengingat bencana

dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa tahu waktunya.

a. Merencanakan kegiatan sebelum bencana yang meliputi:

1) Memperkirakan risiko bencana dengan langkah-langkah seperti

berikut:

a) Pembuatan profil desa yang meliputi :

(1) Luas dan batas wilayah, jumlah dan nama-nama wilayah,

sarana jalan (kabupaten, Jalan Desa, Jalan Dusun, jalan

Kampung) jembatan

(2) Tata guna lahan (hutan, sawah, permukiman, mata air,

sungai, laut sesuai dengan kondisi setempat)

(3) Sarana-sarana umum (balai desa atau kelurahan, sekolah,

pasar, tempat ibadah, puskesmas, atau klinik dsb)

(4) Jumlah masyarakat berdasarkan umur dan jenis kelamin,

pekerjaan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS)

(Contoh Tabel Profil Desa Terlampir pada Lampiran 1)

b) Penilaian Ancaman

(1) Jenis ancaman

(2) Penyebab

(3) Tanda awal

(4) Perkiraan kekuatan, kecepatan, frekuensi dan luas wilayah

terkena

(5) Perkiraan waktu kedatangan/timbulnya ancaman

(6) Dampak yang merugikan

Contoh Penilaian Ancaman pada Tabel 1

c) Penilaian kerentanan dan kemampuan

Tujuan kegiatan ini agar masyarakat, mengetahui kekuatan

dan kerentanan. Untuk menilai kerentanan masyarakat kita

dapat menggunakan sumber penghidupan, jika positif disebut
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kemampuan dan jika negatif disebut kerentanan. Sumber

penghidupan tersebut adalah:

(1)  Alam (tanah, air, udara, tumbuhan, binatang)

(2) Manusia (sikap, motivasi, kebiasaan, keterampilan, jenis

kelamin, usia, kelengkapan anggota badan, fungsi alat

indera)

(3) Sosial (hubungan keluarga, organisasi, kelembagaan,

 jaringan sosial)

(4) Ekonomi (mata pencaharian, keuangan, akses pinjaman)

(5) Fisik (jalan, jembatan, puskesmas, pelabuhan, bandara,

terminal angkutan, sekolah, pasar, KUD, tempat

pelelangan ikan, rumah gadai, tempat ibadah, sarana

rekerasi, perkantoran, pertokoan)

Contoh Kegiatan Penilaian kerentanan pada Lamp 3

d) Penilaian risiko

 Adalah proses memperkirakan besarnya risiko kemungkinan

bencana.

 Ada tiga komponen dalam penilaian risiko, yaitu :

(1) Menghitung kemungkinan risiko

(2) Mengkaji kemungkinan dampak tiap ancaman

(3) Mempertimbangkan situasi wilayah (desa, kota, pantai atau

pegunungan

(4) Mengkaji unsur fisik, bahan, sosial, sifat setiap unsur

berisiko yang membuatnya rentan terhadap ancaman

Contoh Penilaian Risiko pada Lamp 3

b. Mempersiapkan pembagian tugas/seksi Tim Kampung Siaga

Bencana

Mempersiapkan dan menyusun Tim Kampung Siaga Bencana

dalam bentuk seksi/tugas per kelompok. Nama tiap-tiap kelompok

disesuaikan dengan tugas yang akan dilaksanakan. Seperti Tim

Peringatan Dini, Tim Evakuasi, Tim Komunikasi, Tim Pengungsian

dll. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar dan mempertegas

tugas dan tanggung jawab. Sehingga apabila terjadi bencana





15

masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana

cara melakukan dan dengan siapa mereka harus bekerja sama

serta kapan waktunya.

c. Menyusun dan melaksanakan kegiatan gladi/simulasi

penanggulangan bencana

Kegiatan gladi/simulasi di Kampung Siaga Bencana dimaksudkan

untuk menguji pengetahuan dan keterampilan yang telah disusun

antara Tim KSB bersama masyarakat yang diwujudkan dalam

bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).

d. Menyusun Standar Operasional Prosedur

Dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

semaksimal mungkin melibatkan seluruh unsur perwakilan

masyarakat.

SOP menggambarkan bagaimana masyarakat melaksanakan

kegiatan penanggulangan bencana. Dalam penyusunannya

menyesuaikan dengan kondisi kerawanan bencana yang ada pada

daerah masing-masing. Namun demikian, SOP harus mencakup

beberapa aspek penting kondisi daerah seperti:

1) Kerawanan bencana

2) Pembagian tugas yang terdiri dari seksi-seksi

3) Menyusun jalur evakuasi

4) Metode Evakuasi masyarakat pada saat ada potensi bencana

dan saat bencana

5) Metode penanganan korban bencana yang memiliki

permasalahan kesejahteraan sosial (kelompok rentan) seperti

ibu hamil, anak-anak, penyandang cacat dan lansia.

6) Pendirian tenda dan atau shelter

7) Pendirian Dapur Umum Lapangan

8) Lokasi Pusat Kendali Lapangan

9) Pengujian SOP

SOP berlaku dalam jangka tertentu, karena alasan

perkembangan sosial, budaya, politik dan lingkungan maka
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SOP dapat dirubah disesuaikan dengan perkembangan kondisi

dan situasi yang ada pada Kampung Siaga Bencana.

2. PADA SAAT BENCANA

Pada saat terjadi bencana tindakan Tim Kampung Siaga Bencana berfokus

pada pemberian pertolongan langsung kepada korban bencana yaitu

mempraktekkan apa yang sudah disusun sebelum bencana. Ketua Tim

Kampung Siaga Bencana memutuskan apakah warga desa mengungsi atau

tidak dan kemudian apabila meminta pertolongan siapa yang harus

dihubungi.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada saat terjadi bencana oleh Tim

Kampung Siaga Bencana meliputi antara lain:

a. Mempersiapkan tugas setiap seksi (tim).

Untuk pembentukan seksi/bagian paling tidak terdapat beberapa bagian

seksi yaitu:

1) bagian evakuasi;

2) bagian dapur umum;

3) bagian logistik;

4) bagian hunian sementara;

5) Bagian komunikasi

Pembagian seksi/bagian ini dapat diperluas dengan

mempertimbangkan situasi dan kompleksitas masalah yang ada di

lapangan.

b. Membantu menangani korban bencana seperti mempersiapkan dan atau

mendirikan tenda, dapur umum umum lapangan, pos komunikasi

terpadu, mengurus jenazah, menolong orang yang mengalami gangguan

 jiwa.

Terkait Terhadap tempat pengelolaan pengungsian hal-hal penting yang

perlu mendapat perhatian yaitu:

(1) Lokasi Pengungsian harus aman dari berbagai ancaman bencana

dan binatang buas

(2) Pembagian tanggung jawab dan tugas didalam pos (tenda) yang

dikoordinasikan oleh Tim Kampung Siaga Bencana
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c. Membuat laporan kondisi bencana dan korban bencana kepada

Pemerintah Daerah setempat (Dinas Sosial/Institusi Sosial, BPPD)

Laporan disampaikan kepada:

Dinas Sosial/Institusi Sosial Kabupaten yang ditembuskan kepada Dinas

Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial

Beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian saat terjadi

bencana:

a. Penanganan Korban Bencana

Pada saat terjadi bencana korban bencana diidentifikasi berdasarkan

kondisinya dan dicatat identitasnya, yaitu untuk menentukan pemberian

Pertolongan Pertama:

(1) KR = Kritis

Perawatan Langsung. Korban kritis diutamakan dan secepatnya

dibawa ke rumah sakit terdekat.

(2) DR= Darurat

Perawatan Segera. Korban yang darurat segera diberi bantuan

untuk meringankan penderitaan dan secepatnya dibawa ke rumah

sakit terdekat.

(3) NK= Non-Kritis

Bisa menunggu perawatan. Korban yang tidak kritis sebaiknya

ditempatkan ditempat terlindung dan diberikan pertolongan

pertama.

(4) TH= Tanpa Harapan

Meninggal atau tidak bisa dirawat. Korban yang tanpa harapan

ditempatkan dilokasi khusus.

b. Penanganan Jenazah

Penatalaksanaan korban yang meninggal sedapat mungkin mengikuti

kaidah-kaidah yang berlaku di daerah setempat seperti berdasarkan
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keyakinan atau agama. Namun akan lebih lagi baik bila mengikuti

standar penatalaksanaan korban bencana yang ditetapkan oleh

Kepolisian Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan Disaster Victim

Identification (DVI).

c. Mendirikan Tenda dan atau Shelter

Dalam mendirkan tenda perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut:

1)  Aman dari ancaman bencana dan binatang buas

2) Tempat datar dan tidak bergelombang

3) Cukup luas untuk menampung pengungsi

4) Dekat dengan akses jalan dan mudah dijangkau

5)  Air bersih dan sanitasi lingkungan

b) Pencarian Orang Hilang

Dalam Kondisi bencana kemungkinan ada anggota keluarga yang hilang

untuk itu perlu disiapkan formulir pencarian orang hilang (Form

Terlampir).

c) Pendampingan Terhadap Kelompok Rentan

Untuk kelompok Rentan seperti Anak-anak usia dibawah 5 tahun ke

bawah, Perempuan Hamil, Perempuan Menyusui, Orang Penyandang

Cacat, Orang Lanjut Usia, Orang Sakit mungkin memerlukan transportasi

khusus atau obat.

3. PASCABENCANA/SETELAH BENCANA

Pasca bencana berkaitan erat dengan kegiatan pemulihan. Selama masa

pemulihan, sebaiknya Pengurus dan Anggota KSB secara rutin mengadakan

pertemuan dengan anggota masyarakat lainnya untuk mengetahui

kebutuhan dan cara pemulihan terhadap dampak bencana.

Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan antara Tim KSB

dan Anggota masyarakat yang terkena bencana tentang bagaimana masa

pemulihan untuk lingkungannya. Apakah perlu adanya dibentuk Tim/Seksi

untuk membuat analisa kebutuhan.
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Sebelum meminta bantuan dari pihak luar Tim Kampung Siaga Bencana

dapat mengidentifikasi sumberdaya lokal yang mungkin dapat dimanfaatkan

untuk penanggulangan bencana seperti:

a. Sumber daya alam (mata air bersih)

b. Peralatan PB yang masih dapat dipergunakan kemudian apabila terjadi

bencana

c. Uang Kas yang dimiliki Tim KSB

d. Bahan Bangunan yang masih bisa dipergunakan

e. Makanan yang bersifat lokal (sagu, lauk pauk, singkong, gaplek, ubi,

dan nasi jagung dll)

f. Tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana

g. Bangunan untuk perlindungan sementara

Untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana, Tim Kampung Siaga

Bencana dapat meminta bantuan dari Pemerintah, Masyarakat Peduli

Bencana, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan atau Masyarakat

lainnya.

Disamping kerusakan bangunan dan infrastruktur penting lainnya, bencana

membawa dampak psikologis bagi korban bencana sehingga ada

masyarakat yang mengalami gangguan psikologis seperti stress dan depresi.

Untuk itu Tim Kampung Siaga Bencana dapat meminta bantuan kepada

tokoh-tokoh masyarakat atau tim ahli (psikososial) yang ada pada

Pemerintah guna memberikan bantuan seperlunya sehingga kesejahteraan

psikososial korban bencana dapat dipenuhi.

Pada tahap pascabencana penting untuk membuat analisa kebutuhan

seperti:

a. Tempat tinggal atau beratap (setiap orang membutuhkan tempat

berteduh 3,5 m²)

b.  Air bersih untuk minum dan mencuci lainnya

c. Penyimpanan bantuan (Lumbung Sosial Penanggulangan Bencana)

d. Kebutuhan rasa aman
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e. Penerangan (Listrik)

f. Konsultasi kejiwaan (psikolog , pekerja sosial,ustadz, pendeta, dll

h. Pembentukan Kampung Siaga Bencana

Kampung Siaga Bencana dibentuk dan dilaksanakan di seluruh Indonesia,

disetiap wilayah memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda-beda. Untuk

itu perlu adanya suatu panduan dan syarat yang jelas dan mudah dipahami.

Secara umum mekanisme pembentukan dibagi dalam tiga tahap kegiatan yaitu

pra pembentukan, pembentukan dan pasca pembentukan.

1) Syarat dan Tata Cara

a) Syarat

Lokasi yang akan dijadikan Kampung Siaga Bencana harus memenuhi

syarat-syarat berikut:

(1) memiliki kerawanan, kerentanan dan berisiko terhadap jenis bencana

tertentu;

(2) adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat dalam bentuk

penetapan pembentukan;

(3) adanya kesiapan dan peran serta aktif masyarakat yang bermukim di

daerah rawan bencana untuk membentuk KSB;

(4) adanya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

 Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana penanggulangan

bencana adalah lumbung sosial penanggulangan becana dan gardu

sosial yang didalamnya telah tertera adanya direktori yang terdiri

dari:

(a) Prosedur Standar Operasional penanggulangan bencana

(b) Peta kawasan yang menggambarkan kondisi atau tingkat

kerawanan, kerentanan masyarakat terhadap bencana atau

risiko bencana.

Untuk membuat peta kawasan dibutuhkan beberapa data

seperti demografi, geografi, ancaman bencana dan kerentanan

penduduk.
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Dalam menentukan tempat Gardu Sosial dan Lumbung Sosial

Penanggulangan Bencana hendaknya memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

(1) Mudah dijangkau oleh masyarakat umum

(2) Terhindar dari ancaman bencana

(3) Status tanah dan bangunan tidak dalam sengketa

(4) Mendapatkan kesepakatan Pemerintahan Desa dan

Masyarakat lainnya

(c) Potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk

mendukung penanggulangan bencana di daerah setempat

seperti nilai-nilai yang positif berkaitan dengan penanggulangan

bencana (berkearifan lokal), permakanan, peralatan

penanggulangan bencana, kas desa.

b). Tata Cara

Tata cara merupakan tata urutan persyaratan yang harus dipenuhi.

Dalam tata cara ini perlu melibatkan masyarakat dan juga Pemerintah

Daerah. Tata urutan ini menggambarkan bahwa proses penentuan suatu

daerah menjadi Kampung Siaga Bencana berasal dari bawah ke atas

(bottom up process).

Tatacara tersebut adalah sebagai berikut :

(1) masyarakat mengusulkan kegiatan pengurangan risiko bencana

dalam rangka mitigasi dan kesiapsiagaan kepada dinas/instansi

sosial yang berada di lingkungan lokasi KSB yang akan dibentuk.

(2) Pemerintah daerah melalui dinas/instansi sosial mengidentifikasi dan

memverifikasi daerah rawan bencana di wilayah provinsi atau

kabupaten/ kota.

(3) Pemerintah daerah melalui dinas/instansi sosial menetapkan lokasi

KSB

(4) Setelah lokasi KSB ditetapkan maka dilakukan beberapa kegiatan

yang mendukung pembentukan KSB yaitu :
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(a) Kementerian Sosial atau Pemerintah daerah melakukan

penyuluhan tentang penanggulangan bencana kepada

masyarakat

(b) Masyarakat melakukan seleksi untuk memilih calon anggota

(c)  Anggota Tim menentukan dan membentuk kepengurusan KSB

(d) TAGANA melakukan pelatihan dan simulasi

(e) Penetapan KSB oleh Pemerintah Daerah, Bupati/Dinas

Sosial/Camat

2) Tahapan Pembentukan:

a) Pra pembentukan

Kegiatan pra pembentukan merupakan kegiatan penyebaran informasi

pada tingkat pembuat kebijakan (provinsi) dan para para pihak yang

memiliki kepentingan dalam penanggulangan bencana. Misalnya BPPD,

BMKG, Dinas Pekerjaan Umum dan sebagainya. Dalam pra pembentukan

ini terdapat beberapa hal penting untuk dibahas menyangkut hal-hal

penting berikut ini:

(1) Sosialisasi informasi yang menggambarkan betapa pentingnya

penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan masyakarat dalam

menghadapi bencana kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota

dan masyarakat yang ada di daerah rawan bencana.

Dalam sosialisasi ini Pemerintah Daerah dan SKPD yang terkait

menjadinnarasumber untuk menyampaikan kebijakan tentang

penanggulangan bencana yang ada pada daerahnya.

(2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi tentang potensi dan sumber

daya yang ada pada wilayah tersebut untuk penanggulangan

bencana.

(3) Mengenali berbagai ancaman yang menimbulkan bencana

Disamping data dari lapangan (survei lapangan), data tentang

ancaman dan risiko bencana dapat diperoleh dari instansi pemerintah

seperti BPPD, Dinas PU, dan Bakosurtanal. Data ini umumnya

ditampilkan dalam peta ancaman dan risiko bencana. Untuk
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mengetahui tingkat/skala bahayanya dinyatakan dalam bentuk tinggi,

sedang dan rendah.

(4) Setelah pada poin 1 s/d 3 terpenuhi maka langkah selanjutnya

adalah persiapan penetapan lokasi dengan cara berkoordinasi

dengan pihak-pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya.

Dalam hal ini telah diperoleh kesepakatan mengenai lokasi Gardu

Sosial dan Lumbung Sosial.

b). Pelaksanaan pembentukan

(1) Penyuluhan atau penyebaran informasi kepada 100-150 orang

masyarakat yang peduli terhadap masalah kebencanaan.

(2) Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan Tim KSB yang

berjumlah 30-50 orang yang benar-benar kompak dan solid. Karena

Tim KSB ini dimasa mendatang menjadi ujung tombak dalam

pelaksanaan KSB.

(3) Pelatihan Penanggulangan Bencana

(4) Dalam pelatihan ini disampaikan hal-hal umum berkaitan dengan

penanggulangan bencana. Pelatihan ini melibatkan berbagai pihak

yang berkepentingan dengan kegiatan penanggulangan di daerah

masing-masing. Materi yang diberikan bersifat konseptual dan

praktikal (skill) diantaranya mencakup: Kebencanaan Secara

Umum, Masalah Kebijakan dan Peraturan Penanggulangan Berbasis

Masyarakat, Kampung Siaga Bencana, Cara Mengenali Ancaman

dan Risiko Bencana dan Cara Membuat Peta Kawasan, Cara

Membuat Standar Umum Penanggulangan Bencana (SOP) dan lain

lain. Pelatihan disampaikan kepada 30 – 50 orang yang akan

menjadi Tim KSB.

(5) Kegiatan Simulasi

Simulasi yaitu melibatkan masyarakat yang telah mendapatkan

penyuluhan minimal berjumlah 100 orang di lapangan terbuka.

Tujuannya adalah mempraktekkan/memperagakan pengetahuan

bencana sekaligus bagaimana tindakan saat terjadi bencana.

Simulasi penanggulangan bencana difasilitasi oleh TAGANA





diantaranya bagaimana mendirikan Tenda untuk Pengungsian,

Mendirikan Dapur Umum, Pengorganisasian Bantuan/Sumbangan

Masyarakat, Pertolongan Pertama, Komunikasi dengan Pihak-pihak

Berkepentingan dan Pelaporan Data Penanggulangan Bencana.

c) Pasca Pembentukan

Pihak-pihak yang yang memiliki kewenangan dapat melakukan

pemantauan secara berkala. Aspek-aspek yang dipantau dalam KSB

seperti:

(1) Gardu Sosial dan kelengkapannya (direktori)

(2) Lumbung Sosial Penanggulangan Bencana dan Isinya

(3) Kegiatan KSB lain yang mendukung penanggulangan bencana

3) Identitas

Kampung Siaga Bencana yang telah terbentuk, harus melengkapi pqpan nama,

Gardu Sosial, Lumbung Sosial Penanggulangan Bencana dan untuk

keseragaman Tim KSB membuat kaos tim.

a) Kelengkapan KSB tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Papan Nama

(a) Papan nama Lumbung Sosial KSB

24

(b) Papan nama Gardu Sosial KSB
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Kampung Siaga
Bencana (KSB)
“ ………………”
Provinsi ……….

(c) Kaos

Tim KSB membuat kaos berkerah dengan warna biru

Kementerian Sosial sebagai identitas bersama seperti tampak

pada gambar di bawah ini.

Tampak Belakang

4) Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan KSB ditekankan pada kemandirian masyarakat. Adapun

Pemerintah Pusat dan Daerah memfasilitasi tahap awal pembentukan.

Selanjutnya kegiatan KSB pendanaan bersumber dari swadaya masyarakat.

Misalnya melalui iuran bulanan, sumbangan dari Perusahaan, atau sumbangan

dari hibah pihak tertentu yang peduli masalah kebencanaan.

Sesuai dengan prinsip KSB maka semua kegiatan kegiatan KSB harus dapat

dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan transparan baik kepada masyarakat

maupun pemerintah dan pihak lain yang membutuhkan.
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BAB IV KEANGGOTAAN TIM KAMPUNG SIAGA BENCANA

 A. Keanggotaan Tim KSB

Kedudukan KSB di berada di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa/ Dusun dalam

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah ditentukan

bersama pada saat pembentukan. Keanggotaan Tim KSB dan tugas adalah:

1. Pengurus

a) Susunan

1) Organisasi Kampung Siaga Bencana bersifat terbuka dan tunduk

kepada aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2) pengurusan Tim KSB terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta

dibantu paling sedikit 4 bagian yaitu bagian Evakuasi, bagian dapur

Umum, bagian Logistik dan bagian Hunian Sementara.

3) Unsur TAGANA dapat terlibat dalam kepengurusan

4) Kepengurusan Kampung Siaga Bencana memperoleh pengukuhan dari

Pemerintah Daerah setempat.

5) Kepengurusan Kampung Siaga Bencana berlaku selama 3 tahun untuk

selanjutnya ditentukan kembali.

b) Tugas

1) Merencanakan dan menyusun kegiatan kerja

2) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

3) Menyampaikan laporan pelaksanaan KSB kepada Pemerintah Daerah

4) Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan

2.  Anggota

a) Susunan

1) Keanggotaan Kampung Siaga Bencana bersifat sukarela yang

didasarkan pada ketertarikan dan kepedulian seseorang terhadap

masalah-masalah kebencanaan yang ada di lingkungannya.

2) Keanggotaan Kampung Siaga Bencana setiap Kampung/Komunitas

atau setara berjumlah 30 s.d. 50 orang yang berasal dari wakil-

wakil seluruh lapisan masyarakat.
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3) Setiap anggota Kampung Siaga Bencana adalah mereka yang telah

mengikuti latihan penanggulangan bencana atau sejenis yang

dilaksanakan oleh dinas/instansi sosial

kabupaten/kota/provinsi/Kementerian Sosial R.I.

4) Keanggotaan Kampung Siaga Bencana berlaku selama yang

bersangkutan berdomisili di kawasan/komunitas dimaksud, kecuali

mundur atau mengundurkan diri, serta faktor lain atas alasan

tertentu yang mengakibatkan harus berhenti menjadi anggota.

b) Tugas

1) Membantu pengurus dalam penerapan kegiatan penanggulangan

bencana

2) Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebelum, saat

tanggap darurat dan pasca bencana

B. PENDANAAN

Pembentukan KSB dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat maka

pendanaan dalam rangka pembentukan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pemerintah

a) Pembentukan oleh pemerintah atau dalam hal ini oleh Kementerian Sosial

melalui dana dekonsentrasi diberikan dana melalui APBN

b) pemerintah daerah provinsi dapat membentuk dengan menggunakan

dana APBD I

c) pemerintah daerah kabupaten/kota dapat membentuk dengan

menggunakan dana APBD II

2. Masyarakat

Pembentukan oleh masyarakat dapat menggunakan dana masyarakat dengan

ketentuan tetap mengacu pada mekanisme pembentukan yang telah diatur

oleh peraturan Menteri Sosial RI.

C. Pengukuran keberhasilan Kampung Siaga Bencana

Pengukuran keberhasilan Kampung Siaga Bencana dilakukan oleh Pemerintah

dan Pemerintah Daerah secara berkala melalui kegiatan evaluasi yang

melibatkan tim dari berbagai pihak. Tujuan kegiatan ini adalah untuk

memotivasi Tim KSB menjalankan Kampung Siaga Bencana secara benar dan

tepat. Beberapa hal yang dievaluasi adalah sebagai berikut:
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1. Direktori Penanggulangan Bencana

2. Standar Operasional Prosedur

3. Gardu Sosial

4. Lumbung Sosial Penanggulangan Bencana dan isinya

5. Tenaga Terlatih Dalam Penanggulangan Bencana

6. Pemutakhiran data potensi dan sumber alam yang terkait dengan

penanggulangan bencana

7. Pemutakhiran data demografi
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BAB V PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

Otonomi Daerah menuntut adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota. Hal ini selaras dengan PP Nomor 38 tahun 2007

tentang pembagian urusan pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi dan

pemerintahan daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan tersebut adalah tentang

perlindungan sosial.

Salah satu tujuan Program Kampung Siaga Bencana KSB adalah melindungi

masyarakat dari ancaman bencana melalui sosialisasi kegiatan pengurangan risiko

bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah memandang bahwa urusan

tentang pengembangan Kampung Siaga Bencana menjadi kewajiban Pemerintah

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada masing-masing tingkatan pemerintahan

memiliki kewenangan yang berbeda. Uraian kewenangan masing-masing tingkatan

pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut:

 A. Pemerintah (Kementerian Sosial) memiliki kewenangan:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan KSB;

2. menetapkan norma-norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan

KSB;

3. mengembangkan model kebijakan dengan memfasilitasi pelaksanaan

kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan KSB

percontohan

4. melakukan koordinasi, melaksanakan pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan KSB dengan instansi sosial provinsi atau kabupaten/kota

terhadap KSB;

5. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KSB

lingkup Nasional;

6. menghimpun dan mengkompilasikan data KSB lingkup nasional.

B. Pemerintah Provinsi (Gubernur) memiliki kewenangan:

1. mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan KSB antar

kabupaten/kota di daerahnya;

2. melakukan kerjasama dengan provinsi lain dan kabupaten/kota di provinsi lain

serta fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota di daerahnya;

3. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya;
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4. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya

manusia, pendanaan untuk pelaksanaan KSB;

5. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas

serta kemampuan KSB; dan

6. menghimpun dan mengkompilasikan data KSB tingkat provinsi.

C. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan:

1. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan KSB;

2. menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan KSB;

3. melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota lain di dalam dan di luar

provinsi

4. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan

pendanaan untuk pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta

kemampuan KSB;

5. melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta

kemampuan KSB;

6. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya; dan

7. melakukan pendataan KSB.
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BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

 A. Pemantauan

Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota melakukan

pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektifitas langkah-

langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan

KSB. Monitoring yang dilakukan sebagaimana berikut:

1. Pemerintah melakukan pemantauan penyelenggaraan Kampung Siaga

Bencana pada lingkup nasional sebagaimana Petunjuk Teknis yang ditetapkan

Kementerian

2. Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan penyelenggaraan Kampung Siaga

Bencana di wilayah Kab/kota

3. Pemerintah Kabupaten/kota melakukan pemantauan pelaksanaan Kampung

Siaga Bencana di Lokasi yang ditetapkan pada daerahnya.

B. Evaluasi

Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan

evaluasi pelaksanaan kebijakan,program dan kegiatan dilakukan pada akhir

tahun anggaran.

1. Pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan,

program dan kegiatan penyelenggaraan kampung siaga bencana lingkup

nasional

2. Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kampung

Siaga Bencana di daerah yang menjadi kewenangan daerah

3. Pemerintah Kabupaten/kota mengevaluasi pelaksanaan Kampung Siaga

Bencana di Lokasi yang ditetapkan pada daerahnya

C. PELAPORAN

Penyampaian laporan kegiatan secara berjenjang sesuai dengan tugas, fungsi

dan kewenangannya masing-masing kepada pemerintah daerah/Bupati ke

Gubernur, dari Gubernur ke Menteri Sosial sesuai PP Nomor. 3 Tahun 2007

Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Kepala Daerah Kepada DPRD,

dan Informasi Laporan LPPD Kepada Masyarakat dan PERMENDAGRI Nomor 73

Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintahan

Daerah.





BAB VII PENUTUP

Demikian Panduan teknis ini disusun sebagai acuan untuk melaksanakan pembentukan

dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang telah dibnetuk di seluruh wilayah

Republik Indonesia. Penyusun menyadari bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki

keunikan dan karakteristik. Untuk itu Penyusun berharap besar agar pembentukan dan

pelaksanaan secara garis besar tetap mengacu pada pedoman ini.

Semoga Buku Petunjuk Teknis ini menjadi panduan dan menambah referensi

terhadap buku yang telah ada sebelumnya. Penyusun menyadari bahwa buku ini

masih jauh dari sempurna sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat

dibutuhkan.





Lampiran





Lamp 1

Cacat
Lansia

Terlantar 

Yatim

Piatu

0-11 11 88 99 3

1-4 20 47 67 1

5-9 67 13 80 0

10-15 98 17 115 3

16-20 79 18 97 0

PMKS

Jumlah

 Data Penduduk Desa " A"
Tahun 2011

Jenis Kelamin

Gol Umur
Laki-laki Perempuan Penduduk

Lamp 2

Jenis Penyebab Tanda  Awal Perkiraan Perkiraan  Waktu Dampak

Banjir Curah Hujan

Meningkat

Hujan deras Jika Hujan

berlangsung

selama 2 jam

atau lebih

Setiap puncak

musim

Semua permukinan

dan lahan selaus 50

ha

Hutan di kawasan

hulu gundul

tinggi air sungai

melebihi tebing

 Air menjebol

tanggul

Contoh Penilaian Ancaman





Lamp. 3

Contoh sumber kehidupan yang menjadi kerentanan

 Alam Manusia Sosial Ekonomi Fisik

Hutan Gundul

akibat

penebangan

Tidak punya

keterampilan

dan pendidikan

yang memadai

Hubungan

kekerabatan

buruk

Tidak punya

pekerjaan tetap

Letak rumah, ladang dan

pelayanan dsar di lokasi

berbahaya (bantaran sungai,

lereng gunung api, lereng terjal,

tanah labil, dll

Daerah resapan

air berkurang

Sikap pasrah,

tidak punya

inisiatif 

Organisasi

yang ada

kurang

berfungsi

Penghasilan

rendah

Rancangan dan bahan

bangunan tidak aman

Lamp 4

Contoh Penilaian Risiko

 Ancaman Unsur Berisiko Dampak Sifat

Hanyut terbawa air Menimpa masyarakat di

sepanjang sungai

Mengungsi
Kekurangan air bersih

dan pangan

Sakit gatal, diare,

infeksi saluran

pernapasan

Ternak

Pertanian

Bangunan

Sarana

Manusia

Bayi, anak-anak, orang yang

sedang sakit, perempuan

hamil, orang cacat danlanjut

usia mudah terserang penyakitBanjir 





Lamp 5
GAMBAR

Salah Satu Peta Rawan Bencana di Kampung Siaga Bencana
Desa Harapan Jaya Kab. Pemalang Prov. Jateng





Lamp 6

Contoh Gambar identifikasi Daerah Rawan Bencana





amp 7.

CONTOH
SKENARIO SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA

KAMPUNG SIAGA BENCANA

Dalam menyusun simulasi penanggulangan bencana terdapat beberapa hal penting yang
arus dalam scenario yaitu:

enis Bencana : Misalnya Banjir Bandang dan Tanah Longsor, Gempabumi dan
Tsunami, Tanah longsor

ulasi mendekati peristiwa bencana alam
mun apabila lokasi (tempat) tidak memungkinkan

Jumlah Peserta : mun sebaiknya
melibatkan semua unsur penanggulangan bencana seperti BPPD,

Waktu :
kan waktu seperti pagi, siang atau sore hari. Hal

Pembagian Tim :
giatan penanggulangan bencana

Peralatan Simulasi :

1. Tenda Regu, Keluarga dan Pengungsi

BERIKUT SALAH SATU CONTOH KEGIATAN

Diawali oleh suara bencana ……………………………………………..

na longsor dan banjir di Desa …… Kecamatan……. Kabupaten
…… pada tanggal ….. Bulan …… Tahun 20…..

L

h

J

Durasi Simulasi : … Jam …. Menit

Lokasi : Diusahakan lokasi sim
sesuai aslinya, na
maka simulasi sebaiknya di tempat tanah terbuka

Jumlah peserta tidak dibatasi jumlahnya, na

Puskesmas, Lembaga Adat, Kepolisian, Danramil, Tagana, Tokoh
Masyarakat dll

Pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Bencana
mempertimbang
ini sangat tergantung dari kondisi setempat. Pertimbangan
utamanya lebih kepada semua unsure yang akan terlibat dapat
hadir untuk mengikuti simulasi.

Pembagian Tim Simulasi disesuaikan dengan kebutuhan di
lapangan misalnya dalam ke
diasumsikan paling tidak dibutuhkan 5 tim yaitu Tim Peringatan
Dini (Early Warning), Tim Komunikasi, Tim Evakuasi, Tim
Kesehatan, Tim Dapur Umum Lapangan, Tim Pengungsian dll

Peralatan pendukung simulasi seperti :

2. Tandu
3. Peralatan P3K
4. Dll

SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA

Laporan Tim Komunikasi :

Laporan telah terjadi benca

SESI 1:





.
TIM KENTONGAN

h terjadi bencana longsor dan banjir di Desa ……. Kecamatan ……. Kabupaten
……… Bulan …….. Tahun 20…...

2. 5 RUMAH RUSAK BERAT

ILANG

TIM MEDIS
 NJALANKAN TUGAS SEBAGAI BERIKUT:

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya.
enentuan status keadaan darurat bencana

arana dan sarana vital.

munikasi mengkoordinasikan bencana tersebut kepada pihak terkait seperti Dinas
Sosial, BPPD dan organisasi lainnya untuk segera meminta bantuan.

DUMLAP DATANG MENURUNKAN ALAT-ALAT TENDA DAN DAPUR
UMUM SERTA PERAHU

G DUMLAP KIT
TIM SHELTER MEMASANG TENDA PENGUNGSI

EH TIM DAMKAR DAN TAGANA

DENGAN KESIAPSIAGAAN TIM TAGANA, BENCANA BISA DIATASI DAN PARA
ORBAN SELAMAT.

SELESAI.

SIRINE…

Laporan tela
……… pada Tanggal

Diketahui bahwa akibat bencana tersebut berakibat pada :

1. 7 HA SAWAH TERTIMBUN LONGSOR

3. 15 ORANG LUKA RINGAN
4. 1 ORANG DINYATATAN H

TIM EVAKUASI

TIM TAGANA ME

P
Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
Pemenuhan kebutuhan dasar
Perlindungan terhadap kelompok rentan
Pemulihan dengan segera pras

Sesi 2

Tim Ko

SESI 3

MOBIL

TIM DUMLAP MEMASAN

KEBAKARAN TERJADI
MOBIL PEMADAM KEBAKARAN DATANG
MEMADAMKAN API OL

K 




