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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 LATAR  BELAKANG 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana bahwa salah satu penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah 

pengurangan risiko bencana (Pasal 35). Kegiatan pengurangan risiko bencana 

dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul terutama dilakukan 

dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Jadi pengurangan risiko bencana adalah 

upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategi dan 

tindakan yang dapat mengurangi kerentanan dan risiko bencana yang dihadapi 

masyarakat, guna menghindari dan membatasi dampak negatif dari bencana. Kebijakan 

pengurangan risiko bencana biasanya memiliki dua tujuan, yakni untuk meningkatkan 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan menjaga agar kegiatan pembangunan 

dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bahaya.  

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai berbagai ancaman bencana baik bencana 

alam maupun  non alam,  Beberapa permasalahan pernah terjadi dalam pembangunan 

di Provinsi Sumatera Selatan, di antaranya banjir  dan banjir bandang, tanah longsor, 

gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung dan  bencana kekeringan 

serta bencana Asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan,  Hal tersebut 

erat hubungannya dengan kondisi geologi dimana topografi yang berbukit, posisi 

geografis yang berdekatan dengan sesar geser Sumatera (sesar Semangko), serta 

lahan gambut yang sangat luas dibeberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan.   

Berkenaan dengan isu global warming, akibat terjadinya anomali cuaca dan curah 

hujan untuk kawasan Indonesia  khususnya Provinsi Sumatera Selatan, mengalami 

peningkatan curah hujan. Selain peningkatan jumlah curah hujan, intensitas hujan juga 

telah meningkat baik hujan maksimum harian maupun hujan rata-rata harian. 

Peningkatan intensitas dan frekuensi curah hujan memperburuk kondisi banjir dan 

masalah-masalah drainase yang ada di seluruh kota. Urbanisasi dan peralihan fungsi 

tanah telah mengurangi jumlah luas resapan yang memungkinkan penyerapan air hujan 

secara alami ke dalam tanah. Hujan yang turun deras ke permukaan kedap air 

meningkatkan limpasan ke sungai dan kanal yang kapasitasnya terbatas, sehingga 

banjir meluap ke jalan-jalan dan permukiman.  
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Untuk mengurangi dampak bencana sangat memerlukan kajian Pengurangan 

Resiko Bencana (PRB), kajian resiko ini  akan menjadi landasan konkret bagi kegiatan 

atau tindakan-tindakan penanggulangan bencana khususnya pengurangan risiko 

bencana. Hal ini dikarenakan aspek-aspek pengurangan risiko bencana dimasukan ke 

dalam Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi 

Sumatera Selatan. Kajian resiko Bencana ;  Banjir,  Bencana Tanah Longsor serta 

Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan  yang disusun ini merupakan kajian dasar  yang 

pada akhirnya akan diturunkan pada kegiatan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang 

merupakan strategi yang disusun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk 

mengurangi risiko bencana. Proses penyusunan kajian ini dikoordinasi oleh BPBD 

Provinsi Sumatera Selatan,  disamping melibatkan unsur SKPD di Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan juga melibatkan seluruh BPBD Kabupaten dan  Kota yang ada di  

Provinsi Sumatera Selatan, proses penyusunan dan analisis akademis di lakukan oleh  

Jurusan Fisika FMIPA UNSRI.  

Dalam hal kajian pengurangan resiko  bencana masyarakat menduduki tempat 

penting karena masyarakat merupakan subyek, obyek sekaligus sasaran utama upaya 

pengurangan risiko bencana. Rencana aksi ini juga berupaya mengadopsi dan 

memperhatikan kearifan lokal (local wisdom) dan pengetahuan tradisional (traditional 

knowledge) yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Kedua aspek ini merupakan 

faktor penentu dalam keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana, mengingat 

banyaknya tradisi penanganan bencana yang telah ada dan berkembang di masyarakat. 

Sebagai subyek masyarakat diharapkan dapat aktif mengakses saluran informasi 

formal dan non-formal, sehingga upaya pengurangan risiko bencana secara langsung 

dapat melibatkan masyarakat. Pemerintah bertugas mempersiapkan sarana, prasarana 

dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan rencana aksi ini. Paradigma yang 

bekembang bahwa penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab 

pemerintah semata tetapi menjadi unsur bersama masyarakat.  

 

1.2. TUJUAN  

Kajian Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan ini disusun sebagai 

landasan dan strategi yang kuat serta pedoman dalam pengambilan keputusan dan 

penyusunan kegiatan dan program prioritas bagi pengurangan risiko bencana yang 

melibatkan stake holder (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Adapun tujuan 

disusunnya  kajian resiko Bencana  Banjir,  Bencana Tanah Longsor serta Bencana 

Kebakaran Hutan dan Lahan  ini adalah : 
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1. Sebagai Landasan untuk upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) 

; Bencana  Banjir,  Bencana Tanah Longsor serta Bencana 

Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Pedoman bagi institusi terkait dalam pelaksanaan upaya 

pengurangan resiko bencana (PRB) Bencana  Banjir,  Bencana 

Tanah Longsor serta Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di 

Provinsi Sumatera Selatan 

3. Saran  kebijakan  dan  peningkatan  kapasitas  untuk  mengurangi  

dan mengelola  resiko  Bencana  Banjir,  Bencana Tanah Longsor 

serta Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan ke  dalam  kerangka  

kebijakan,  hukum,  regulasi  dan perencanaan serta Meningkatkan  

kapasitas  dalam  mempersiapkan  diri  menghadapi  situasi  darurat  

dan sistem tanggap di provinsi Sumatera Selatan .  

4. Dasar perencanaan pengembangan pengurangan resiko bencana 

(PRB) Bencana  Banjir,  Bencana Tanah Longsor serta Bencana 

Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan. 

5. Memastikan  komparabilitas  analisis  paparan  risiko  di  seluruh      

Provinsi Sumatera Selatan untuk menjamin tersedianya dukungan 

politik dan keuangan bagi langkah-langkah penangulangan dan 

mitigasi bencana Bencana  Banjir,  Bencana Tanah Longsor serta 

Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 

 

 

1.3. RUANG LINGKUP 

Kajian Resiko Bencana  Provinsi Sumatera Selatan merupakan panduan 

penyelenggaraan pengurangan resiko bencana (PRB) yang disusun berdasarkan kajian 

risiko bencana Banjir,  Bencana Tanah Longsor serta Bencana Kebakaran Hutan dan 

Lahan  serta kondisi terkini penyelenggaraan pengurangan resiko bencana (PRB) di 

Provinsi Sumatera Selatan. Panduan dijabarkan dalam visi, misi,  kebijakan program 

dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pengurangan resiko bencana (PRB) 

selama lima tahun ke depan. Selain itu panduan ini juga menjabarkan mekanisme yang 

mampu menjamin penerapan, pemantauan, dan evaluasi 
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1.4. LANDASAN HUKUM 

Kajian Pengunaran Resiko Bencana  Sumatera Selatan ini dibuat berdasarkan 

landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan Sumatera Selatan. Landasan hukum tersebut 

adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengurangan resiko 

bencana (PRB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Pengurangan resiko bencana (PRB) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4828); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan 

Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4829) 

 

1.5. PENGERTIAN  

Untuk memahami Kajian Resiko Bencana ini, maka disajikan pengertian-pengertian 

kata dan kelompok kata sebagai berikut:  

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis. 

2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya 

pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat 

bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, 

terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. 

3. Pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) adalah segala tindakan 

yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap 

jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu. 

4. Penanggulangan bencana (disaster management) adalah upaya yang meliputi: 

penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan 
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bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan, yang 

adalah badan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang melakukan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Selatan 

6. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh 

pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi 

tugas untuk menanggulangi bencana. 

7. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau 

meninggal dunia akibat bencana. 

8. Bahaya (hazard) adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, 

geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat 

di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban 

dan kerusakan. 

9. Kerentanan (vulnerability) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu 

masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi 

dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial 

dan tabiat, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab. 

10. Kemampuan (capacity) adalah penguasaan sumber-daya, cara dan kekuatan yang 

dimiliki penduduk, yang memungkinkan mereka untuk, mempersiapkan diri, 

mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat 

memulihkan diri dari akibat bencana. 

11. Risiko (risk) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana 

pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu  berupa kematian, luka, sakit, jiwa 

terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan 

gangguan kegiatan masyarakat. 

12. Pencegahan (prevention) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 

sebagian atau seluruh bencana. 

13. Mitigasi (mitigation) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana 

dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi 

ancaman bencana. 

14. Mitigasi fisik (structure mitigation) adalah upaya dilakukan untuk mengurangi 

risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur. 
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15. Mitigasi non-fisik (non structure mitigation) adalah upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau 

meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan 

kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. 

16. Kesiap-siagaan (preparedness) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat 

guna dan berdaya guna. 

17. Peringatan dini (early warning) adalah upaya pemberian peringatan sesegera 

mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu 

tempat oleh lembaga yang berwenang. 

18. Tanggap darurat (emergency response) bencana adalah upaya yang dilakukan 

dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 

ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, 

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, 

serta pemulihan pra-sarana dan sarana. 

19. Bantuan darurat (relief) bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 

20. Pemulihan (recovery) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, 

lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi. 

21. Rehabilitasi (rehabilitation) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek 

pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah 

pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara 

wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah 

pascabencana. 

22. Rekonstruksi (reconstruction) adalah  pembangunan kembali semua prasarana 

dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat 

pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan 

berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan 

ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan 

bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 

23. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar 

dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak 

buruk bencana. 

24. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. 
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25. Prosedur tetap adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara 

bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara 

penanganan bencana. 

26. Gagal teknologi adalah jenis ancaman bahaya yang disebabkan oleh tidak 

berfungsinya atau kesalahan operasi suatu media/aplikasi tertentu. 

27. Sistem penanganan darurat bencana adalah serangkaian jaringan kerja 

berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan 

yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi 

dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi 

korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan 

pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 
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BAB II 
KONDISI KEBENCANAAN   

PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

 

 

 

 

 

2.1. UMUM 

2.1.1. Gambaran Umum 

Secara geografis, provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1 derajat sampai 4 

derajat lintang Selatan dan antara 102 derajat dan106 derajat Bujur Timur dengan luas 

daerah seluruhnya 8.702.741 hektar. Letak provinsi ini berbatasan dengan provinsi 

Jambi di sebelah utara, provinsi Lampung di sebelah selatan, provinsi Bangka Belitung 

di sebelah timur dan provinsi Bengkulu di sebelah barat. 

Provinsi Sumatera Selatan terdiri 17 Kabupaten/Kota, yaitu :  

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) 

2. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 

3. Kabupaten Muara Enim 

4. Kabupaten Lahat 

5. Kabupaten Musi Rawas (MURA) 

6. Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) 

7. Kabupaten Banyuasin 

8. Kabupaten OKU Selatan 

9. Kabupaten OKU Timur 

10. Kabupaten Ogan Ilir 

11. Kabupaten Empat Lawang 

12. Kabupaten PALI 

13. Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) 

14. Kota Palembang 

15. Kota Prabumulih 

16. Kota Pagar Alam 

17. Kota Lubuk Linggau 

 



KAJIAN PENGURANGAN  RESIKO BENCANA (PRB) 

 PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUAN 2017  

BPBD 

PROV.SUMSEL 
 

 9 

 

Gambar. 2.1. Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan 

 

Provinsi Sumatera Selatan di pantai timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan 

perairan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan 

palmaseae dan kayu rawa (bakau). Sedikit makin kearah barat merupakan dataran 

rendah yang luas. Lebih jauh masuk ke dalam wilayah daratan bagian barat semakin 

berbukit-bukit konturnya. Di sana terdapat Bukit Barisan yang membelah Sumatera 

Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900 meter sampai 

dengan 1.200 meter di atas permukaan laut. Bukit Barisan terdiri atas puncak Gunung 

Seminung (1.964 meter), Gunung Dempo (3.159 meter), Gunung Patah (1.107 meter) 

dan Gunung Bungkuk (2.125 m). 

Musim yang terdapat di Sumatera Selatan sama seperti umumnya yang terjadi 

di bagian lain dari Indonesia. Di Indonesia, hanya dikenal dua musim, yaitu musim 

kemarau dan penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus anginb erasal 

dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim 

kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak 

mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik terjadi musim hujan. 

Keadaan seperti itu terjadi setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada 

bulan April-Mei dan Oktober-November. 

 

2.1 Potensi Kejadian Bencana 

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Sumatera Selatan merupakan bencana alam 

dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Terdapat 10 (Sepuluh) potensi 

bencana baik utama maupun bencana susulan yang teridentifikasi berdasarkan sejarah 

kejadiannya. Potensi bencana tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Bencana Banjir 

2. Bencana Tanah Longsor 

3. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 

4. Bencana Asap yang disebabkan karena Kebakaran Hutan dan Lahan 

5. Bencana Puting Beliung 

6. Bencana Gempa Bumi 

7. Bencana Letusan Gunung Api 

8. Bencana Kekeringan 

9. Bencana erosi dan kekeringan 

10. Bencana sosial 

 

Dari sepuluh potensi  bencana yang ada Provinsi Sumatera Selatan, BPBD  provinsi 

Sumatera selatan pada tahun 2017  memetakan 3 (tiga)  resiko  bencana yaitu bencana 

banjir, bencana tanah longsor dan bencana kebakaran hutan dan lahan. 

 

2.1.1. Potensi Bencana  Banjir  

Banjir merupakan peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air 

akibat hujan deras, luapan air sungai atau pecahnya bendungan. Banjir bisa terjadi saat 

curah hujan normal karena buruknya daya serap tanah terhadap air atau saat jumlah curah 

hujan di atas normal dan melebihi daya serap tanah. Ada beberapa jenis banjir, antara lain 

adalah banjir bandang dan banjir genangan. 

Banjir bandang umumnya terjadi pada sungai dengan kemiringan dasar sungai yang 

curam. Aliran banjir bandang tinggi, sangat cepat dan limpasannya dapat membawa batu 

besar, bongkahan tanah, lumpur dan material lain yang merusak dan menghanyutkan apa 

saja yang berada di jalurnya, namun tinggi dan kecepatan air tidak bertahan lama. 

Banjir genangan terjadi saat tinggi air melebihi muka air normal sungai dan 

menyebabkan genangan air di lahan rendah di sepanjang sisi sungai. Banjir berasal dari 

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang didahului oleh curah hujan yang tinggi dan menyebabkan 

genangan air yang luas dengan ketinggian air minimal 1 meter dan kehadirannya dapat 

diprediksi. Aliran  air  sungai  yang  tingginya  melebihi  muka  air  normal  sehingga 

melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan 

rendah disisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi 

mengalir dan melimpasi muka  tanah  yang biasanya  tidak dilewati  aliran air.   

Pada  umumnya bencana banjir yang terjadi di  Provinsi Sumatera Selatan  

disebabkan  oleh  curah  hujan  yang  tinggi  di  atas  normal,  sehingga  sistim  pengaliran  
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air  yang  terdiri  dari  sungai  dan  anak  sungai  alamiah  serta sistem  saluran  drainase 

dan  kanal  penampung  banjir  buatan  yang  ada  tidak mampu menampung  akumulasi    air 

hujan  tersebut  sehingga  meluap.  Kemampuan/daya  tampung  sistem  pengaliran  air  di

maksud  tidak  selamanya  sama,  tetapi  berubah  akibat  sedimentasi,  penyempitan  sungai 

akibat phenomena alam dan ulah manusia, . Penggundulan hutan di  terutama 

daerah  tangkapan  air hujan  (catchment  area)  juga  menyebabkan  peningkatan 

debit  banjir.   

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 11 sub DAS Musi  yakni, Komering, 

Lematang, Musi Hulu, Rawas, Lakitan, Ogan, Kelingi, Kikim, Semangun, Batang hari Leko,  

dan Musi Hilir Nama dan panjang DAS ditampilkan dalam Tabel 3.1.  

Tabel. 2.1. Nama dan Panjang Sungai DAS Musi di Propinsi Sumatera Selatan 
Menurut Nama Sungai Utama dan Anak Sungai 

 

No Sub DAS 
Nama Sungai 

Utama 
Panjang 

(km) 
Anak Sungai 

1. Komering Komering 145.45 Saka, Penaku, Gilas, 
Lempuing 

2. Lematang Lematang 97.56 Enim, Selangis, Endikat, 
Lengi 

3. Musi Hulu Musi Hulu 51.71 Keruh, Lintang, Kungku 

4. Rawas Rawas 67.23 Rupit, Liam, Khumpang, 
Kemang, Kulus, Kutu 

5. Lakitan Lakitan 70.08 Hitam, Megang, Malus 

6. Ogan Ogan 69.33 Kelekar, Rambang, Lubai, 
Kuang, Laya 

7. Kelingi Kelingi 49.53 Pring, Beliti, Noman, 
Cawang 

8. Kikim Kikim 38.81 Lingsing, Pengi, Cawang 

9. Semangun Semangun 60.12 Keruh, Teras, Sialang, 
Temuan, Sembuta 

10. Batanghari Leko Batanghari 
Leko 

89.75 Kapas, Menanti, Lain 

11. Musi Hilir Musi Hilir 174.24 Gasing, Telang, Bulan, 
Padi, Saleh Upang, 
Padang 

 

Ancaman banjir berpotensi terjadi karena Sumatera Selatan memiliki DAS yang 

tersebar di semua wilayah Sumatera Selatan. DAS yang ada saat ini sebagian besar tidak 

mampu lagi menampung debit air sehingga terjadi luapan air yang menggenangi daerah 

sepanjang sungai. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan curah hujan akibat perubahan 

iklim, adanya alih fungsi lahan hutan yang tidak terkontrol dan pemanfaatan DAS sebagai 

kawasan budidaya. Berkurangnya daerah resapan dan daerah terbuka hijau di kawasan 

permukiman/perkotaan turut berkontribusi menambah potensi ancaman banjir 
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Gambar.2.2. Peta  DAS Musi (Sumber BPDAS) 
 

Potensi bahaya banjir di Sumatera Selatan umumnya dijumpai pada seluruh wilayah 

kabupaten-kabupaten terutama yang berada di kawasan DAS.   

 

Tabel. 2.2. Kejadian Bencana Banjir di Provinsi Sumatera Selatan  
Tahun 2016/2017 

(Sumber . BPBD Sumsel) 
 

NO KAB/KOTA KECAMATAN 

1 Kota Palembang Sukarami 

2 
  
  

Kabupaten Ogan Ilir 
  
  

Pemulutan Selatan 

Muara Kuang 

Lubuk Keliat 

3 Kota Prabumulih Prabumulih Timur 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabupaten OKI 
  
  
  
  
  
  
  
  

SP Padang 

Teluk Gelam 

Tanjung Lubuk 

Lempuing  

Lempuing Jaya 

Pampangan  

Sungai Menang 

Jejawi 

Kota Kayuagung 

5 Kabupaten OKU Peninjauan 
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6 
 
 
 
 
 
 

Kabupaten OKU Selatan 
  
  
  
  
  
  

Buay Pemaca 

Mekakau Ilir 

Muara Sindang 

Sindang Danau 

Sungai Are 

Tanjung Beringin 

Tigadihaji 

7 
 
 

Kabupaten OKU Timur 
  
  

Cempaka 

Martapura 

Madang Suku I 

8 
 
 
 
 
 
 
 

Kabupaten Muara Enim 
  
  
  
  
  
  
  

Semendo Darat Laut 

Muara Belida 

Lawang Kidul 

Tanjung Agung 

Muara Enim 

Ujan Mas 

Lawang Kidul 

Tanjung Agung 

9 Kabupaten Pali Tanah Abang 

10 
 

Kabupaten Lahat 
  

Lahat 

Tanjung Sakti PUMI 

11 Kabupaten Empat Lawang Pendopo  

12 
 

Kabupaten Muratara 
  

Rawas Ilir 

Karang Dapo 

13 
 

Kota Lubuk Linggau 
  

Lubuk Linggau Utara I 

Lubuk Linggau Selatan I 

14 
 
 
 
 

Kabupaten Musi Rawas 
  
  
  
  

Megang Sakti 

STL Ulu Terawas 

TP Kepungut 

Muara Lakitan 

Muara Kelingi 

15 
 
 
 

Kabupaten Musi Banyuasin 
  
  
  

Bayung Lencir 

Sanga Desa 

Lais 

Sanga Desa 
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2.1.2. Pergerakan Tanah (Longsor) 

Ada 5 kondisi yang menjadi penentu terjadinya bencana longsor, yaitu kondisi 

geomorfologi, geologi, tanah atau batuan penyusun lereng, iklim, dan hidrologi lereng. 

Sumatera Selatan terdiri dari wilayah-wilayah yang sebagian besar merupakan perbukitan 

atau penggunungan sehingga banyak dijumpai lahan miring ataupun bergelombang. Lereng 

pada lahan miring ini berpotensi mengalami gerakan massa tanah atau batuan. Wilayah 

Sumatera Selatan juga memiliki kondisi geologi yang dinamis karena adanya pergerakan 

Lempeng Samudera Australia yang menunjam di bawah Lempeng Benua Eurasia.  

Temperatur dan curah hujan tinggi sangat mendukung terjadinya proses pelapukan 

batuan menjadi tanah pada lereng, akibatnya lereng akan tersusun oleh lapisan tumpukan 

tanah tebal yang relatif lebih rentan terhadap gerakan tanah. Getaran gempa bumi atau 

letusan gunungapi bisa menyebabkan terlepasnya lapisan bumi paling atas seperti bebatuan 

dan / atau tanah dari bagian utama gunung atau bukit. 

Tanda-tanda terjadinya longsor dapat dilihat dari beberapa parameter; antara lain 

timbulnya keretakan pada tanah di lereng bukit atau gunung, runtuhnya bagian-bagian 

tanah dan batu dalam jumlah besar atau jumlah kecil dengan intensitas sering, adanya 

suara gemuruh dan tanda-tanda lain yang menunjukkan adanya penurunan kualitas 

landskap dan ekosistem.  

 

Gambar.2.3. Peta Indeks Resiko Bencana Gerakan Tanah di Indonesia  
(Sumber : BNPB) 
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Tabel. 2.3. Kejadian Bencana Tanah longsor di Provinsi Sumatera Selatan  
Tahun 2016/2017 

(Sumber . BPBD Sumsel) 
 

Kabupaten/kota Kecamatan Kelurahan/Desa 

   

OKU Selatan 
 

Sungai Are 
 

Cukohnau 

Simpang Luas 

Sindang Danau   

OKI Pedamaran Timur Pulau Geronggang 

OKU Selatan 
  
  

Sungai Are 
  
  

Pecah Pinggan 

Guntung Jaya 

Tanah Pilih 

Musi Banyuasin Sekayu Sukarami 

MUBA  Lais Teluk Kijing II 

Muara Enim Tanjung Agung Tanjung Karangan  

Lawang Kidul  Desa Darmo 

Muara Enim Karang Raya 

 
 

2.1.3. Kebakaran Hutan dan Lahan 

Kebakaran lahan/hutan biasanya disebabkan karena faktor manusia seperti 

pembukaan lahan pertanian baru dengan cara pembakaran, baik yang dilakukan secara 

perorangan maupun kelompok tanpa ijin atau menyalahi peraturan yang ada. Potensi risiko 

pada masyarakat berupa kerugian harta benda, kerusakan hutan, kerusakan lahan 

pertanian, perkebunan, perternakan, dan rumah penduduk. Potensi risiko pada 

pemerintahan berupa kerusakan hutan lindung, hutan wisata dan taman hutan rakyat 

(tahura), hutan tanaman industri, sarana dan prasarana umum.  

Asap yang merupakan efek dari kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah 

nasional yang mengancam setiap tahun. Asap disebabkan oleh terjadinya proses 

pembakaran baik lahan maupun hutan. Secara umum, tingkat kadar asap tergantung 

dari banyak titik api (fire spot) yang berpotensi membakar area hutan dan lahan. 

Semakin banyak titik api (fire spot) di suatu wilayah yang rentan terbakar, maka semakin 

besar potensi kebakaran yang menimbulkan asap. Dampak yang ditimbulkan asap 

sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan, selain itu sangat menganggu aktivitas 

berbagai sektor. Asap dengan kadar ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) > 200 

ppm dari aspek kesehatan akan berakibat pada kondisi kesehatan masyarakat yang 

beresiko, sedangkan dari aspek transportasi dilihat dari sisi jarak pandang yang akan 

berdampak pada kelancaran transportasi terutama untuk penerbangan.  
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Gambar.2.4. Peta Sebaran Area/Lahan kebakaran tahun 2015 (lapan) 
 

Tabel. 2.4. Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan longsor  
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016/2017 

(Sumber . BPBD Sumsel) 

Kabupaten/kota Kecamatan Kelurahan/Desa 

Banyuasin 
  
  
  
  
  
  
  

Banyuasin II 
  

Tanah Pilih 

Pulai Gading 

Muara Padang Sungai Batang 

Tungkal Ilir 
  

Karang Agung 

Teluk Tenggulang 

Tanjung Lago 
  

Kuala Puntian 

Bunga Karang 

Muara Sugihan Kuala Sugihan 

Muara Enim 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sungai Rotan 
  

Sungai Rotan 

Penyandingan 

Tanjung Agung 
  

Tanjung Agung 

Tanjung Karangan 

Gunung Megang Bangun Sari 

Rambang Dangku 
  

Suban Jeriji 

Gemawang 

Benakat 
  

Padang Bindu 

Pagar Jati 

Gelumbang 
  
  

Gumai 

Teluk Limau 

Bakung 

Lubai 
  

Prabu Menang 

Lubai Makmur 

Rambang Lubai Persada 

Lawang Kidul 
  

Lingga 

Keban Agung 
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Musi Banyuasin 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bayung Lencir 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Muara Medak 

Pulai Gading 

Mangsang 

Muara Merang 

Kepayang 

Senawar Jaya 

Tampang Baru 

Mendis 

Bayung Lencir 

Telang 

Pagar Desa 

Kali Berau 

Mendis Jaya 

Simpang Bayat 

Lalan 
  

Karang Agung 

Sri Gading 

Lais 
  
  

Rantau Keroya 

Danau Cala 

Teluk Kijing I 

Batang Hari Leko 
  

Sako Suban 

Lubuk Bintialo 

Sanga Desa 
  
  

Air Balui 

Panai 

Ulak Embacang 

Sekayu 
  

Kayuara 

Lumpatan 

Tungkal Jaya Pangkalan Tungkal 

Sungai Keruh Sindang Marga 

Ogan Komering 
Ilir 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Air Sugihan 
  

Sungai Batang 

Banyu Biru 

Cengal 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sungai Ketupak 

Sungai Lumpur 

Sungai Pasir 

Sungai Somor 

Ulak Kedondong 

Kuala Sungai Jeruju 

Talang Rimba 

Sungai Jeruju 

Kuala Sungai Pasir 

Cengal 

Kota Kayuagung Kedaton 

Mesuji 
  

Sungai Sodong 

Pagar Dewa 
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Pampangan Jungkal 

Pangkalan Lampam 
  
  
  

Riding 

Air Rumbai 

Sungai Bungin 

Rambai 

Pedamaran 
  
  

Cinta Jaya 

Menang Raya 

Pedamaran V 

Pedamaran Timur 
  
  
  
  

Kayu Labu 

Sumber Hidup 

Tanjung Makmur 

Pulau Geronggang 

Pancawarna 

Sungai Menang 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Gajah Mati 

Sungai Pinang Indah 

Sungai Ceper 

Gajah Mulya 

Bumi Pratama Mandira 

Karangsia 

Sari Gading 

Gading Jaya 

Sungai Sibur 

Gajah Mukti 

Sido Mulyo 

Gading Mas 

Sungai Tepuk 

Tanjung Lubuk 
  

Tanjung Beringin 

Ulak Kapal 

Tulung Selapan 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Simpang Tiga Sakti 

Pulu Beruang 

Simpang Tiga 

Lebung Gajah 

Rantau Lurus 

Lebung Itam 

Simpang Tiga Makmur 

Kuala Dua Belas 

Simpang Tiga Abadi 

Simpang Tiga Jaya 

Tulung Selapan Ilir 

Penanggoan Duren 

Ujung Tanjung 

Penyandingan 
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Penukal Abab 
Lematang Ilir 
  
  
  
  
  
  

Abab Pengabuan 

Penukal Air Itam Timur 

Penukal Utara 
  

Tempirai Utara 

Tempirai 

Talang Ubi 
  
  

Sungai Baung 

Semangus 

Talang Akar 

Musi Rawas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Muara Lakitan 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Semangus 

Mukti Karya 

Sp V Tri Anggunjaya 

Harapan Makmur 

Bumi Makmur 

Mambang 

Sungai Pinang 

Sindang Laya 

Lubuk Pandan 

Semeteh 

Bts Ulu 
  

Pelawe 

Pangkalan Tarum Lama 

Bulan Tengah Suku Ulu 
  

Lubuk Pauh 

Pelawe 

Jayaloka 
  

Lubuk Besar 

Muara Kati Baru I 

Megang Sakti 
  

Karya Mukti 

Mekarsari 

Muara Kelingi 
  

Pulau Panggung 

Binjai 

Ogan Komering 
Ulu 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lengkiti 
  
  
  
  
  

Bumi Kawa 

Karang Endah 

Sundan 

Tanjung Lengkayap 

Tualang 

Merbau 

Muara Jaya 
  
  

Karang Lantang 

Suka Merindu 

Ulak Pandan 

Semidang Aji 
  

Batang Hari 

Sukarami 

Sosoh Buay Rayap 
  

Penyandingan 

Kungkilan 
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Musi Rawas Utara 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Karang Dapo 
  
  
  

Karang Dapo I 

Biaro Lama 

Karang Dapo II 

Aringin 

Karang Jaya Embacang Baru 

Megang Sakti Mekarsari 

Nibung 
  
  

Jadi Mulya 

Tebing Tinggi 

Bingin Teluk 

Rawas Ilir 
  
  
  
  
  
  
  

Bingin Teluk 

Beringin Makmur Ii 

Pauh 

Mandi Angin 

Beringin Sakti 

Aringin 

Biaro Lama 

Beringin Makmur I 

Surulangun 

Ulu Rawas 
  
  

Muara Kulam 

Napal Licin 

Muara Kuis 

Kuto Tanjung 

Ogan Komering 
Ulu Timur 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Buay Pemuka Peliung Pulau Negara 

Bantan Pelita 

Cempaka 
  
  
  

Campang Tiga Ulu 

Gunung Jati 

Cempaka 

Campang Tiga Ilir 

Gunung Batu 

Madang Suku I Karta Mulya 

Martapura Dusun Martapura 

Semendawai Barat 
  

Tanjung Mas 

Betung Timur 

Ogan Ilir 
  
  
  
  

Muara Kuang Tanabang Ulu 

Lubuk Keliat Lubuk Keliat 

Indralaya Utara 
  

Sungai Rambutan 

Tanjung Pule 

Pemulutan Muara Baru 
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BAB III 

PENGKAJIAN RESIKO BENCANA 

( BANJIR, TANAH LONGSOR, KEBAKARAN 

HUTAN DAN LAHAN) 

 
 

 

 

 

 

3.1. UMUM 

Bencana akan terjadi dan menimbulkan dampak kerugian bila skala dari ancaman 

terlalu tinggi,  kerentanan terlalu besar, dan kapasitas serta kesiapan  yang dimiliki  

masyarakat atau  pemerintah tidak cukup  memadai untuk mengatasinya. Ancaman atau 

bahaya tidak akan menjadi bencana apabila kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian 

baik fisik maupun korban jiwa. Secara teknis, bencana terjadi karena adanya ancaman dan 

kerentanan yang bekerjasama secara sistematis serta dipicu oleh faktor-faktor luar sehingga 

menjadikan potensi ancaman yang tersembunyi muncul ke permukaan sebagai ancaman 

nyata.  

Nilai risiko bencana tergantung dari besarnya ancaman dan kerentanan yang 

berinteraksi.  Interaksi ancaman, kerentanan dan faktor - faktor luar menjadi dasar untuk 

melakukan pengkajian risiko bencana terhadap suatu daerah. Kajian risiko bencana menjadi 

landasan untuk memilih strategi yang dinilai mampu mengurangi risiko bencana.  

Kajian risiko bencana dilakukan dengan melakukan identifikasi, klasifikasi dan evaluasi 

risiko melalui beberapa langkah, yaitu : 

 

1. Pengkajian Ancaman; 

Pengkajian  ancaman dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur 

ancaman yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter ancaman pada 

suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain. 

Pengkajian karakter ancaman dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan 

mengidentifikasikan unsur-unsur berisiko oleh berbagai ancaman di lokasi tertentu.  

 

2. Pengkajian Kerentanan; 

Pengkajian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisa kondisi dan 

karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan 
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faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi 

bencana. Kerentanan dapat ditentukan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi 

penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau 

proses-proses fisik, sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan 

kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana. 

 

3. Pengkajian Kapasitas; 

Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasikan status kemampuan 

individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah dan aktor lain dalam 

menangani ancaman dengan sumber daya  yang tersedia untuk melakukan tindakan 

pencegahan, mitigasi, dan  mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani 

kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. 

 

4. Pengkajian dan Pemeringkatan Risiko 

Pengkajian  dan pemeringkatan risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian 

ancaman, kerentanan  dan kemampuan/ketahanan suatu daerah terhadap bencana hal 

tersebut diperlukan untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk 

rencana kerja dan rekomendasi guna mengurangi risiko bencana. 

 

3.2. PEMETAAN RESIKO BENCANA 

3.2.1. Banjir dan Banjir Bandang  

Banjir merupakan peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air 

akibat hujan deras, luapan air sungai atau pecahnya bendungan. Banjir bisa terjadi saat 

curah hujan normal karena buruknya daya serap tanah terhadap air atau saat jumlah curah 

hujan di atas normal dan melebihi daya serap tanah. Sedangkan Banjir bandang adalah 

banjir yang terjadi secara tiba-tiba yang memiliki debit puncak yang melonjak dan menyurut 

kembali dengan cepat dengan volume dan kecepatan aliran yang besar dan memiliki 

kemampuan erosi yang sangat besar sehingga dapat membawa material hasil erosi ke arah 

hilir. 

Kajian Resiko bencana banjir  di Provinsi Sumatera Selatan ditekankan pada 

penentuan zona rawan bencana banjir  dengan metode kualitatif, yaitu dengan 

menggunakan pendekatan geologi dan geomorfologi serta klimatologi (peta rawan 

banjir, jumlah rata-rata curah hujan, luasan wilayah yang terkena dampak,jumlah curah 

hujan, morfologi, kemiringan lereng).dan divalidasi dengan data sejarah kejadian 

bencana banjir serta kerugian yang diakibatkan oleh bencana banjir tersebut, 
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berdasarkan data BPBD Sumatera Selatan. Parameter - parameter serta analisis 

tersebut digunakan dalam menentukan resiko  bencana banjir  

Hasil  pengolahan data untuk  resiko bencana banjir di Provinsi Sumatera Selatan  

disajikan pada gambar. 3.1. berikut ini : 

 

 

Gambar. 3.1. Peta Resiko  Bencana Banjir Provinsi Sumatera Selatan 

 

3.2.2. Tanah Longsor 

Kajian ancaman bencana tanah longsor  di Provinsi Sumatera Selatan 

ditekankan pada penentuan zona rawan tanah longsor dengan metode kualitatif, yaitu 

dengan menggunakan pendekatan geologi dan geomorfologi serta klimatologi (jenis 

batuan, kemiringan lereng, morfologi, jenis tanah) .dan divalidasi dengan data sejarah 

kejadian longsor serta dampak bencana dari data BPBD Sumatera Selatan. 

 Parameter - parameter tersebut digunakan dalam menentukan zona resiko  

bencana tanah longsor di Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan pada  gambar 3.2 

dibawah ini : 
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Gambar. 3.2. Peta Resiko  Bencana Tanah Longsor Provinsi Sumatera Selatan 

 
 

3.2.3. Kebakaran Hutan dan Lahan  

 Kajian ancaman bencana Kebakaran Hutan dan Lahan  di Provinsi Sumatera 

Selatan ditekankan pada penentuan zona rawan kebakaran hutan dan lahan dengan metode 

kualitatif, yaitu dengan menggunakan data jenis hutan dan lahan. Analisis tersebut digunakan 

dalam menentukan zona atau daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran hutan dan 

lahan  dengan indeks ancaman bencana adalah sebagai berikut : 

Tabel. 3.1. Indeks Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan  
di  Provinsi Sumatera Selatan 

 

No Komponen 
Kelas Indeks Bobot 

Total Rendah Sedang Tinggi 

1 Jenis Hutan dan Lahan Hutan Lahan 
perkebunan 

Padang rumput 
kering dan 
belukar, lahan 
pertanian  

50 

2 Iklim Penghujan Penghujan-
kemarau 

kemarau 50 

Sumber : BNPB. 

Hasil  pengolahan data untuk resiko  bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi 

Sumatera Selatan  disajikan pada gambar. 3.3. berikut ini : 
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Gambar. 3.3. Peta Resiko  Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan  
Provinsi Sumatera Selatan 

 

Prioritas program pengurangan risiko pencapaiannya adalah : 

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas 

pemerindah Provinsi Sumatera Selatan dengan dasar kelembagaan yang kuat 

untuk pelaksanaannya, dengan indikator pencapaian : 

a. Kerangka hukum dan kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk 

pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit 

ditetapkan untuk BPBD Sumatera Selatan dan semua SKPD Terkait 

b. Tersedianya sumber daya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan 

pengurangan risiko bencana di semua SKPD 

c. Terjalinnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian 

kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal 

d. Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana 

2. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan 

kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah; dengan 

indikator : 

a. Tersedianya kajian risiko bencana daerah berdasarkan data bahaya dan 

kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah 
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b. Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan 

menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama 

c. Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar 

dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat 

d. Kajian risiko daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna 

menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko 

 

3. Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk 

membangun ketahanan dan budaya aman dari bencana di semua tingkat dengan 

indikator : 

a. Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di 

semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, 

pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst) 

b. Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup 

konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan 

pemulihan 

c. Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis 

manfaat-biaya (cost benefit analysist) yang selalu dikembangkan berdasarkan 

kualitas hasil riset 

d. Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam 

melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau 

masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan. 

 

4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar; dengan indikator : 

a. Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-

kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, 

termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi 

terhadap perubahan iklim 

b. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan 

untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak 

bahaya 

c. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan 

produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan 

ekonomi 
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d. Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur 

pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan 

bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building 

codes) 

e. Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-

proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana 

f. Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana 

atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur. 

5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua 

tingkat, dengan indikator : 

a. Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme 

penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko 

bencana dalam pelaksanaannya 

b. Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di 

semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan 

mengembangkan program-program tanggap darurat bencana 

c. Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang 

siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan 

pasca bencana 

d. Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana 

terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat 

Berdasarkan pengukuran indikator pencapaian ketahanan daerah maka kita dapat 

membagi tingkat tersebut kedalam 5 tingkatan, yaitu : 

 Level 1 Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan 

risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana 

atau kebijakan 

 Level 2  Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana 

dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum 

adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.  

 Level 3 Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas tekait pengurangan risiko 

bencana  di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, 

namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum 

menyeluruh hingga  masih belum  cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari 

bencana. 
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 Level 4 Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam 

pengurangan risiko bencana disuatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang 

berhasil, namun diakui masih ada keterbatasan dalam komitmen, sumber daya  finansial 

ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana 

di daerah tersebut. 

 Level 5 Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang 

memadai disemua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan. 

 

3.2.2.  Analisis Ketahanan Provinsi Sumatera Selatan 

Ketahanan Provinsi Sumatera Selatan dalam mengurangi risiko bencana dapat 

diklasifikasikan berdasarkan prioritas HFA. Fokus kebijakan penanggulangan bencana 

diperoleh berdasarkan analisis indeks ini.  

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan, dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya. Komitmen terhadap 

penanggulangan bencana telah dimiliki oleh kabupetan Sumatera Selatan dengan 

terbentuknya BPBD Sumatera Selatan. Komitmen ini telah dipertegas dalam bentuk 

peraturan lainnya dengan menyediakan berbagai sumber daya  untuk mewujudkan 

komitmen ini. Walau masih sangat terbatas, sumber daya ini telah tersebar diseluruh 

jenjang pemerintah.Namun demikian penyebaran sumber daya  ini masih terkesan hanya 

untuk mengikuti aturan dari pemerintah pusat tanpa ada pemahaman makna dari 

penyebaran sumber daya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya 

tersebut serta pemberian kewenangan yang masih bersifat sentralistik di pemerintahan. 

Partisipasi masyarakat dan komunitas lain belum didorong dan diberikan ruang 

yang cukup luas dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan sumber daya  ini. 

Tidak hanya untuk sumber daya , kewenangan untuk terlibat langsung dalam upaya 

pengurangan risiko bencana juga belum didelegasikan kepada komunitas hingga di 

tingkat lokal. Kondisi ini mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ketahanan daerah 

ditingkat lokal dalam mengurangi risiko bencana.  

Forum pengurangan risiko bencana yang dapat mempercepat pertumbuhan 

ketahanan daerah belum berfungsi efektif.  Forum baru dibentuk di tingkat Provinsii 

dimana sebagian anggota masih belum memahami fungsi-fungsi forum dalam 

mempercepat peningkatan ketahanan. Sebagai lembaga non formal, forum diharapkan 

dapat menembus birokrasi dan kendala anggaran dengan memanfaatkan seluruh 

sumber daya  dan kekuatan yang dimiliki oleh anggota forum.  
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2. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan 

untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah 

3. Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun 

ketahanan dan budaya aman dari bencana di semua tingkat, dan belum tersedianya 

kurikulum terkait pengurangan risiko bencana baik pada lembaga pendidikan formal, 

informal dan non formal menyebabkan pembangunan budaya keselamatan menjadi 

sedikit terlambat di Sumatera Selatan. Namun demikian perlu dicatat bahwa inisiatif untuk 

mengembangkan kurikulum ini ke dalam mata pelajaran yang sudah ada pada lembaga 

pendidikan formal sedang digalang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Inisiatif 

ini perlu dikembangkan lagi untuk penggunaan di lembaga pendidikan informal dan non 

formal.  

Sebagai langkah lain dalam pengembangan budaya keselamatan adalah 

penggunaan ilmu praktis yang dapat diterapkan diseluruh segi kehidupan masyarakat 

untuk mengurangi timbulnya jumlah korban saat bencana dan mengurangi biaya 

pemulihan akibat bencana. Pengembangan ilmu praktis yang dapat diterapkan oleh 

masyarakat ini menjadi tanggungjawab lembaga riset baik ditingkat lokal, nasional 

maupun internasional.  

 

4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar 

Masyarakat dengan penghasilan rendah biasanya tinggal dan bergantung 

penghidupannya di daerah rentan. Oleh karena itu pengembangan sektor produksi dan 

ekonomi diprioritaskan untuk daerah rentan dan masyarakat yang bergantung pada 

daerah tersebut. Tidak hanya pengembangan sektor produksi dan ekonomi, pemerintah 

juga perlu mendukung masyarakat tersebut dengan jaringan pengamanan sosial yang 

memadai dan mengarahkan pembentukan kemandirian secara finansial dari masyarakat 

di daerah rentan.  

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan beberapa proyek 

terkait pengamanan sosial dan kesehatan. Namun fokus proyek belum diarahkan secara 

khusus kepada masyarakat berisiko tinggi di daerah rentan. Selain itu perlindungan 

terhadap faktor-faktor risiko lain dapat dilaksanakan dengan menerapkan aturan dan 

kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya 

alam serta dengan mempertimbangkan kemampuan adaptasi daerah terhadap 

perubahan iklim yang sedang terjadi. Hal ini membutuhkan konsistensi dengan 

mengadaptasikannya kepada rencana pengelolaan lingkungan dan tata guna lahan. Hal 

ini telah mulai dilaksanakan oleh sebagian besar pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  
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termasuk pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Namun perlu komitmen kuat untuk 

menjalankan perencanaan ini. Termasuk penggunaan metode reward and punishment 

dalam mengimplementasikan perencanaan tersebut.  

Untuk memastikan tidak adanya peningkatan risiko bencana yang disebabkan oleh 

pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu melaksanakan mekanisme 

untuk menilai dampak risiko yang ditimbulkan oleh pelaksanaan proyek pembangunan 

berskala besar. Hal ini tidak hanya untuk menjamin keselamatan penduduk di sekitar 

proyek, namun juga untuk menjamin keselamatan investasi pemilik modal dari risiko 

bencana yang mungkin ditimbulkannya.  

Tidak hanya untuk proyek pada skala besar, mekanisme ini juga perlu dilaksanakan 

untuk pembangunan daerah hunian masyarakat. Pembangunan daerah hunian baru ini 

harus mampu melindungi masyarakat penghuninya dari ancaman bencana. Demikian 

halnya untuk pembangunan daerah hunian baru pada masa pemulihan bencana. 

Pembangunan daerah hunian ini perlu mempertimbangkan unsur pengurangan risiko 

sehingga tidak muncul risiko bencana yang lama sekaligus menghindari kemungkinan 

paparan risiko baru di daerah hunian baru tersebut. 
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BAB IV 

REKOMENDASI 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kajian pengurangan resiko bencana  Provinsi Sumatera Selatan 

perlu dilakukan Upaya pengurangan risiko bencana Provinsi Sumatera Selatan yang 

merupakan salah satu pelaksanaan penanggulangan bencana. Upaya tersebut harus 

tersusun di dalam program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi pengurangan risiko 

bencana. Prioritas program terpetakan di dalam kegiatan-kegiatan yang lebih detail 

untuk dapat segera dilaksanakan.  

 

4.1. KEBIJAKAN DAN PROGRAM  

Penyusunan Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan diproses 

dengan beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut antara lain: merumuskan prioritas 

program yang disusun oleh semua pihak, mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan 

partisipasi dari semua pihak terkait serta membuat komitmen yang kuat dengan 

mengedepankan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan, sehingga 

bisa dijadikan landasan yang kuat untuk melaksanakan komitmen bersama mengurangi 

risiko bencana di Provinsi Sumatera Selatan.  

Kebijakan-kebijakan pengurangan risiko bencana yang diambil adalah:  

1. Meletakkan upaya pengurangan risiko bencana sebagai prioritas daerah yang 

pelaksanaannya didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat;  

2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta pelaksanaan 

mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan 

lokal;  

3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun 

kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua 

tingkatan masyarakat  

4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana sehingga tingkat kerentanan 

bencana pada setiap aspek dapat dikurangi;  
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5. Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan 

masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak 

yang timbul akibat bencana;  

6. Meningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya 

penanggulangan bencana.  

 

Program-program pengurangan risiko bencana yang harus dilakukan adalah:  

1. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup;  

2. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa;  

3. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non 

Formal;  

4. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah;  

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;  

6. Program Pengembangan Data dan Informasi;  

7. Program Penelitian dan Pengembangan;  

8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 

Pemerintah Daerah;  

9. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase;  

10. Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci 

Kawasan;  

11. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;  

12. Program Pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman, 

Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman;  

13. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam;  

14. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian tanah longsor 

15. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 

kebakaran hutan dan lahan 

16. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan;  

17. Program Upaya Pelayanan Kesehatan;  
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18. Program Peningkatan Ketrentaman dan Ketertiban;  

19. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;  

20. Program Pengembangan Kerjasama Daerah 

  

4.2. UPAYA DAN RENCANA AKSI  

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara Republik 

Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia tumpah darah. Untuk mewujudkan hak-hak masyarakat 

atas perlindungan tersebut, Pengurangan resiko bencana mempunyai prinsip atas 

penyusunan dan pelaksanaan upaya dan rencana aksi bagi pengurangan risiko 

bencana. Beberapa prinsip tersebut adalah:  

a. Penanggulangan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab 

pemerintah semata tetapi menjadi kewajiban bersama dengan 

masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. 

b. Masyarakat sebagai obyek dan subyek bagi pelaksanaan pengurangan 

risiko bencana mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan usulan 

dan gagasan yang akan dimasukan di dalam prioritas program yang 

disusun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  

c. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan malalui BPBD Sumatera Selatan 

menyediakan ruang dan akses yang mudah, agar semua pihak bisa 

memberikan urun gagasan atas upaya pengurangan risiko bencana;  

d. Semua pihak mempunyai persepsi/pemahaman yang sama dan 

mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan upaya dan 

rencana aksi yang telah dirumuskan, agar dalam pelaksanannya tidak 

terjadi benturan dan berjalan sesuai tujuan yang diharapkan;  

Dengan berdasarkan kepada kebijakan pengurangan risiko bencana, maka 

upaya dan rencana aksi yang dilakukan sebagai terjemahan dari kebijakan tersebut, 

meliputi:  

1. Pengurangan risiko bencana sebagai prioritas daerah yang didukung oleh sistem 

dan kelembagaan yang kuat, pelaksanaannya meliputi:  

a. Kelembagaan daerah dan kerangka hukum  

1) Menyusun atau memperkuat mekanisme pengurangan risiko bencana yang 

terpadu dengan melibatkan seluruh Instansi horisontal (SKPD-SKPD terkait) 

dan instansi vertikal. 
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2) Integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan 

pembangunan, termasuk perencanaan sektoral dan multi sektoral;  

3) Mengadopsi atau memodifikasi hukum yang mendukung pengurangan risiko 

bencana, termasuk peraturan dan mekanisme untuk memberikan insentif 

bagi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko dan mitigasi bencana;  

4) Mengenali karakteristik dan kecenderungan pola risiko bencana lokal, 

melaksanakan desentralisasi kewenangan dan sumber daya untuk 

pengurangan risiko kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah;  

 

b. Sumber daya  

1) Mengkaji kapasitas sumber daya manusia yang ada dan menyusun rencana 

serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk 

memenuhi kebutuhan di masa mendatang;  

2) Mengalokasikan sumber daya untuk penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan, program-program, hukum dan peraturan dalam upaya 

pengurangan risiko bencana;  

3) Pemerintah harus menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk 

menerapkan upaya pengurangan risiko bencana yang terpadu ke dalam 

program pembangunan.  

 

c. Partisipasi Masyarakat  

Secara sistematis melibatkan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko 

bencana termasuk dalam pengambilan keputusan di dalam proses pemetaan 

masalah, perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi, melalui 

pembentukan jejaring termasuk jejaring relawan, pengelolaan sumber daya yang 

strategis, penyusunan peraturan hukum dan pendelegasian otoritas.  

 

2. Identifikasi dan kajian terhadap risiko bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana, 

pelaksanaannya meliputi:  

a. Pengkajian risiko bencana pada tingkat Provinsi 

1) Mengembangkan, memperbarui dan menyebarluaskan informasi risiko 

bencana kepada para pengambil kebijakan dan masyarakat umum;  

2) Mengembangkan sistem indikator risiko bencana dan keberhasilan 

penanganan bencana yang akan membantu para pengambil keputusan 

dalam mengkaji dampak bencana;  
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3) Merekam, menganalisis, merangkum dan menyebarluaskan informasi 

statistik mengenai kejadian bencana, dampak dan kerugian;  

4) Mengumpulkan dan melakukan standarisasi data dan informasi statistik 

mengenai risiko, dampak dan kerugian bencana.  

 

b. Mitigasi Bencana dan Peringatan Dini  

1) Mengembangkan sistem peringatan dini termasuk petunjuk tindakan yang 

harus dilakukan pada saat ada peringatan bencana yang memasukan nilai-

nilai kearifan lokal;  

2) Melakukan peninjauan berkala dan memelihara sistem informasi sebagai 

bagian dari mitigasi bencana;  

3) Melakukan penguatan kapasitas yang menunjukkan bahwa sistem 

peringatan dini terintegrasi dengan baik dalam kebijakan pemerintah dan 

proses pengambilan keputusan serta kesadaran masyarakat;  

4) Memperkuat koordinasi dan kerjasama multi sektor dan multi pemangku 

kepentingan dalam rantai mitigasi bencana;  

5) Mendukung pengembangan dan peningkatan basis data serta pertukaran 

dan penyebarluasan data untuk keperluan pengkajian, pemantauan dan 

peringatan dini.  

 

3. Pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran 

keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana, pelaksanaannya meliputi:  

a. Manajemen Informasi dan Pertukaran Informasi  

1) Menyediakan informasi risiko dan pilihan perlindungan bencana yang mudah 

dipahami terutama untuk masyarakat di daerah berisiko tinggi;  

2) Memperkuat jaringan ahli bencana, pejabat berwenang dan perencana antar 

sektor dan wilayah, dan menyusun atau memperkuat prosedur untuk 

memanfaatkan keahlian dalam menyusun rencana pengurangan risiko 

bencana;  

3) Meningkatkan dialog dan kerjasama antar para ahli dan praktisi di bidang 

pengurangan risiko bencana;  

4) Meningkatkan pemanfaatan dan penerapan informasi terkini, komunikasi dan 

teknologi untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana;  

5) Dalam jangka menengah, mengembangkan direktori, inventarisasi sistem 

pertukaran informasi di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional;  
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6) Institusi yang berhubungan dengan pengembangan infrastruktur perkotaan 

harus menyediakan informasi mengenai pemilihan konstruksi, pemanfaatan 

lahan atau jual beli tanah;  

 

b. Pendidikan dan Pelatihan  

1) Memasukkan unsur pengetahuan pengurangan risiko bencana yang relevan 

pada kurikulum sekolah;  

2) Mempelopori implementasi pengkajian risiko dan program-program 

kesiapsiagaan bencana di sekolah-sekolah;  

3) Mempelopori penerapan program dan kegiatan minimalisasi dampak 

bencana di sekolah-sekolah;  

4) Mengembangkan program-program pelatihan dan pembelajaran 

pengurangan risiko bencana pada sektor tertentu (perencana pembangunan, 

penanggung jawab keadaan darurat dan pemerintah Kabupeten Sumatera 

Selatan);  

5) Mempelopori pelatihan-pelatihan berbasis masyarakat dengan penekanan 

pada aturan-aturan bagi sukarelawan;  

6) Menyediakan akses pelatihan dan pendidikan yang sama bagi perempuan 

dan konstituen rentan lainnya.  

c. Penelitian  

1) Membangun metode lanjutan untuk pengkajian prediksi bencana multi risiko 

dan analisis sosio-ekonomi serta cost-benefit dalam kegiatan pengurangan 

risiko bencana;  

2) Memperkuat kapasitas teknis dan ilmiah untuk mengembangkan dan 

menerapkan metodologi, kajian dan model pengkajian kerentanan, serta 

dampak bencana geologis, cuaca, iklim dan air.  

 

d. Kepedulian Publik  

Memperkuat peran media dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana  

dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.  

4. Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana, pelaksanaannya meliputi:  

a. Manajemen sumber daya alam dan lingkungan  

1) Memperkuat pemanfaatan ruang yang baik dan kegiatan pembangunan 

yang mengurangi risiko dan kerentanan;  
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2) Menerapkan pendekatan manajemen sumber daya alam dan lingkungan 

terpadu yang berhubungan dengan upaya pengurangan risiko bencana.  

 

b. Pengembangan sektoral dan penguatan infrastruktur kota  

1) Menggabungkan perencanaan pengurangan risiko bencana dalam sektor 

kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari dampak bencana;  

2) Melindungi dan memperkuat fasilitas-fasilitas publik (sekolah, rumah sakit, 

dll) agar tidak rentan terhadap bencana;  

3) Menyatukan pengurangan risiko bencana dalam pemulihan paska bencana 

dan proses rehabilitasi;  

4) Meminimalkan risiko bencana dan kerentanan yang diakibatkan oleh 

perpindahan manusia dan keanekaragaman budaya;  

5) Membangun mekanisme pendanaan risiko bencana seperti asuransi 

bencana;  

6) Memfasilitasi kerjasama dengan pihak swasta dan meningkatkan partisipasi 

swasta dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.  

c. Perencanaan tata guna lahan dan pengaturan teknis lainnya  

1) Memasukkan aspek pengkajian risiko bencana ke dalam perencanaan 

pemukiman tahan bencana;  

2) Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam prosedur perijinan dan 

perencanaan pembangunan infrastruktur, termasuk kriteria desain, 

standarisasi struktur bangunan dan pelaksanaan kegiatan tersebut;  

3) Menyusun pedoman dan perangkat pengawasan pengurangan risiko 

bencana dalam konteks kebijakan dan perencanaan pemanfaatan lahan dan 

meningkatkan pemanfaatan perangkat-perangkat ini;  

4) Mengintegrasikan pengkajian risiko bencana ke dalam perencanaan 

pengembangan wilayah.  

.  

5. Peningkatan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat 

dalam menghadapi bencana, pelaksanaannya meliputi:  

a. Memperkuat kebijakan, kemampuan teknis dan kelembagaan dalam 

penanggulangan bencana termasuk yang berhubungan dengan teknologi, 

pelatihan, sumber daya manusia dan lain-lain;  
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b. Mendukung dialog dan pertukaran informasi dan koordinasi antara lembaga-

lembaga yang menangani mitigasi bencana, pengurangan risiko bencana, 

tanggap darurat, pembangunan, dan sebagainya pada semua tingkatan;  

c. Menyiapkan atau mengkaji ulang dan secara periodik memperbarui rencana 

kesiapan bencana serta kebijakan dan rencana tanggap darurat pada semua 

tingkatan;  

d. Mengupayakan diadakannya dana darurat, logistik dan peralatan untuk 

mendukung tanggap darurat bencana, pemulihan dan langkah-langkah 

kesiapsiagaan bencana;  

e. Membangun mekanisme khusus untuk menggalang partisipasi aktif dan rasa 

memiliki dari para pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat.  

6. Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan 

bencana, pelaksanaannya meliputi:  

a. Mendukung pengembangan dan pelestarian infrastruktur, ilmu pengetahuan, 

teknologi, kapasitas teknis dan institusi yang diperlukan dalam penelitian, 

pengamatan, analisis, pemetaan, pelatihan dan apabila memungkinkan 

perkiraan bencana, kerentanan dan dampak bencana di masa mendatang;  

b. Mendukung peningkatan metode ilmiah dan teknis serta kapasitas 

pengkajian risiko, pemantauan dan peringatan dini melalui penelitian, 

kerjasama, pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis;  

c. Peningkatan kapasitas sumber daya alam, sistem perangkat hukum dan 

partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;  

d. Menciptakan dan memperkuat kapasitas merekam, menganalisis, 

merangkum, menyebarluaskan dan saling bertukar data dan informasi ;  

e. Meneliti, menganalisis dan melaporkan perubahan jangka panjang dalam hal 

peningkatan kerentanan dan risiko serta kapasitas masyarakat dalam 

merespons bencana.  
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BAB V 

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI 

 

 

 

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

program agar sesuai dengan rencana yang disusun. Monitoring pelaksanaan program 

dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.  

 

5.1. MONITORING DAN EVALUASI  

Monitoring yang dimaksud adalah kegiatan mengamati perkembangan 

pelaksanaan PRB Provinsi Sumatera Selatan dan mengidentifikasi serta mengantisipasi 

permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk 

penyelesaian masalah tersebut. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan 

realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala 

yang dihadapi. Pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan 

informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang 

dicapai. Selain untuk menemukan dan menyelesaikan kendala yang dihadapi, kegiatan 

ini juga berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RPB 

Sumatera Selatan serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.  

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas: 

1. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan 

melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk 

menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit 

keluaran (output);  

2. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil 

dan manfaat yang diharapkan; dan  

3. Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran 

(output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran 

serta berfungsi dengan optimal.  
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Selain ketiga asas tersebut, pelaksanaan pemantauan sebaiknya juga menilai 

aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan dari pelaksanaan 

suatu rencana program/kegiatan. Monitoring pelaksanaan RPB Sumatera Selatan 

dilaksanakan oleh Pimpinan institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-

masing. Kegiatan monitoring juga dapat melibatkan masyarakat (misalkan melalui 

Forum Daerah PRB), LSM dan kelompok profesional. Keterlibatan aktif unsur luar dapat 

diakomodasi dalam bentuk kelompok kerja yang dikoordinasikan oleh pemerintah. 

Monitoring dapat dilaksanakan antara lain melalui kunjungan kerja ke program-program 

dan kegiatan pengurangan risiko bencana, rapat kerja atau pertemuan dengan 

pelaksana kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dan kendala yang 

ditemui, dan pengecekan laporan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko yang dikaji 

berdasarkan rencana kerja yang tercantum dalam PRB Sumatera Selatan.  

Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar “Rencana 

penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-

waktu apabila terjadi bencana”. Evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai hasil yang 

dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana serta 

efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan tersebut. Selain dinilai berdasarkan 

efektivitas dan efisiensinya, kinerja program pengurangan risiko bencana yang 

tercantum dalam PRB Sumatera Selatan diukur juga berdasarkan kemanfaatan serta 

keberlanjutannya.  

Evaluasi pelaksanaan PRB Sumatera Selatan dilaksanakan terhadap keluaran 

kegiatan yang dapat berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (outcome)  program 

yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah. Pada 

hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 

(input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi 

dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja 

keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. 

Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil 

evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana program berikutnya.  

  

Selain berguna untuk memperbaiki pengelolaan program di masa yang akan 

datang, evaluasi juga menjamin adanya tanggung-jawab (akuntabilitas) dan membantu 

meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengalokasian sumber daya dan anggaran. Di 

samping membandingkan antara target dan pencapaian indikator kinerja yang telah 
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ditetapkan dalam PRB Sumatera Selatan, evaluasi juga dapat dilakukan dengan 

mengkaji dampak yang ditimbulkan melalui pelaksanaan PRB Sumatera Selatan. Kedua 

cara ini dapat saling mendukung dalam memberikan informasi yang bermanfaat untuk 

kepentingan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan PRB Sumatera Selatan.  

Sebagaimana halnya monitoring, evaluasi pelaksanaan PRB Sumatera Selatan 

juga dilaksanakan oleh pimpinan institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan 

masing-masing. Evaluasi dapat melibatkan pihak luar, tetapi tetap di bawah koordinasi 

instansi pemerintah terkait.  

5.2. PELAPORAN  

Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana harus 

dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis. Harapannya adalah agar semua laporan 

mengenai penanggulangan bencana dapat terdokumentasi dengan baik dan secara 

resmi dikeluarkan oleh BPBD provinsi Sumatera Selatan. Laporan tersebut selain berisi 

laporan kegiatan dan pencapaiannya juga berisi kajian atas keberhasilan/kegagalan dari 

semua program dan kegiatan pengurangan risiko yang telah dilaksanakan selama kurun 

waktu Rencana Pengurangan Resiko  Bencana. Laporan juga akan berisi rekomendasi 

tindak lanjut bagi instansi/lembaga tertentu jika diperlukan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

 

Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana membutuhkan komitmen kuat secara 

politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat 

membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Sumatera 

Selatan  hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di 

masyarakat sesuai dengan Visi Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Selatan.  

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan 

perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. 

Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Aksi Daerah 

(RAD) untuk Pengurangan Risiko Bencana. Rencana Aksi ini juga memberikan ruang bagi 

para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan budaya aman terhadap bencana di Provinsi Sumatera Selatan 
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PUSTAKA 

1. Peta Indeks Resiko Bencana Gerakan Tanah Di Indonesia (BNPB) 
2. Peta  Das Musi (BPDAS Sumsel) 
3. Peta Sebaran Area/Lahan Kebakaran Tahun 2015 (LAPAN) 
4. Peta Indeks Ancaman Bencana Angin Puting Beliung di Indonesia (BNPB) 
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 

2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana 
6. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana  Kota Yogyakarta Tahun 

2007-2011 
 

 

 

 

 

 

 

 


