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KATA PENGANTAR
Perencanaan kontingensi telah menjadi salah satu piranti dasar bagi
BNPB dan BPBD dalam membangun koordinasi dan komitmen dari
berbagai pemangku kepentingan yang mengarah pada mobilisasi
sumberdaya pada saat operasi penanganan darurat. Oleh karena itu
BNPB telah menerbitkan panduan penyusunan rencana kontingensi
pada tahun 2008. Belajar dari proses yang dilalui dan menyadari
pentingnya panduan tersebut, BNPB menyempurnakannya pada buku
edisi kedua yang diterbitkan tahun 2011 dan buku pedoman
penyusunan rencana kontingensi menghadapi ancaman bencana edisi
ketiga tahun 2013.
Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir penyusunan rencana
kontingensi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup
penting. Berdasarkan pengalaman BNPB/BPBD serta beberapa mitra
kerja dalam memfasilitasi penyusunan rencana kontingensi di daerah,
dirasakan perlu melakukan penyempurnaan kembali atas buku
pedoman tersebut berdasarkan dinamika yang terjadi di lapangan.

Buku pedoman edisi keempat disusun untuk memberikan referensi
bagi pemangku kepentingan, terutama agar rencana kontingensi lebih
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berdaya guna dan dapat merespon kejadian bencana secara cepat dan
efektif. Demikianlah pedoman ini disusun dengan harapan semoga
dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, 10 Oktober 2019
Direktur Kesiapsiagaan

Bambang Suryaputra
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BAB I
PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia dilalui oleh garis katulistiwa dan merupakan
bagian dari kawasan cincin api pasifik, dimana terdapat 127 gunung
api aktif dan terletak antara tiga lempeng aktif dunia, yaitu lempeng
Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Samudera Pasifik di
sebelah timur, dan lempeng Eurasia sebelah barat sehingga secara
geografi dan klimatologi sangat rawan terhadap bencana.
Disamping itu wilayah Indonesia terdapat banyak daerah aliran
sungai (DAS) dengan jumlah sekitar 5.590 DAS. Dengan morfologi
yang dimilikinya, Pemerintah Indonesia mempunyai tantangan
yang besar untuk melindungi dan memperkuat masyarakat dari
ancaman risiko bencana seperti gempa bumi, tsunami, erupsi
gunung api, gerakan tanah/longsor, banjir, kekeringan, cuaca
ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan. Risiko tersebut menjadi
bertambah dengan adanya dampak pemanasan global dan pengaruh
perubahan iklim yang sangat cepat. Berbagai bencana non alam
seperti konflik sosial, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah
penyakit juga menjadi ancaman nyata di Indonesia yang harus
dicegah dan ditanggulangi. Tren bencana cenderung meningkat
karena pengaruh berbagai faktor antara lain meningkatnya jumlah
penduduk, urbanisasi, degradasi lingkungan, dan kemiskinan serta
pengaruh perubahan iklim.
1

Sebagai negara yang berada di daerah sangat rawan bencana dengan
intensitas kejadian bencana yang terus meningkat serta belajar dari
pelaksanaan penanggulangan bencana selama ini, masih terlihat
bahwa kesadaran dan kesiapsiagaan aparat dan masyarakat dalam
upaya

dan

mengatisipasi

penanggulangan

bencana

perlu

ditingkatkan. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya korban jiwa
dan kerusakan infrastruktur pada bencana yang terjadi akhir-akhir
ini. Pada saat terjadi bencana atau dalam situasi darurat, diperlukan
pengambilan keputusan yang cepat, tepat dan efisien untuk
mengurangi dampak buruk bencana tersebut. Dengan demikian
perlu dibangun kapasitas dan kapabilitas semua pihak terkait
kesiapsiagaan menghadapi bencana. Untuk itu setiap daerah harus
memiliki rencana kontingensi sebagai upaya menghadapi keadaan
darurat bencana agar penanganan bencana berada dalam satu
komando berdasarkan sistem komando darurat bencana yang cepat,
tepat, efektif dan efisien, terpadu dan akuntabel.

Rencana kontingensi bertujuan untuk memastikan kesiapan para
pemangku kepentingan dalam merespon dengan benar keadaan
darurat serta potensi dampak yang dapat ditimbulkan akibat
bencana. Sebagai suatu rencana yang terintegrasi, rencana
kontingensi disusun dengan menetapkan skenario kejadian dan
skenario dampak bencana sesuai kesepakatan, sebagai komitmen
2

bersama dalam menghadapi kedaruratan. Pembelajaran dari
berbagai kejadian becana, terlihat bahwa dokumen rencana
kontingensi yang telah disusun selama ini kurang menunjukan
dayaguna seperti: (1) Tidak jelas kedudukannya dalam hierarki
perencanaan penanggulangan bencana; (2) Penyusunannya rumit
dan kurang praktis; (3) Mudah disusun tetapi sulit diaktivasi atau
dijadikan dasar menyusun rencana operasi penanganan darurat
bencana; dan (4) Terdapat kesenjangan dengan konsep dan sistem
militer. Oleh karena itu, diperlukan pedoman rencana kontingensi
yang lebih baik lagi. Pedoman Penyusunan Rencana Kontingensi
Menghadapi Ancaman Bencana edisi ke-empat ini diharapkan dapat
menjawab kebutuhan para pelaku penanganan darurat bencana di
Kabupaten/Kota.

1.1.

Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada
pemangku kepentingan dalam menyusun rencana kontingensi
menghadapi ancaman bencana agar sesuai dengan syarat, kriteria
dan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuannya agar dapat
merespon kejadian bencana secara cepat, tepat dan efektif.

1.2.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman ini mencakup definisi, pengertian,
konsep dan tata laksana

serta jenis kegiatan lanjutan yang
3

dilakukan. Pedoman ini dapat digunakan untuk situasi bencana
tunggal, simultan dan/atau kolateral (ikutannya). Penyusunan
rencana kontingensi dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD
serta pemerintah daerah.

1.3.

Istilah dan Definisi

1. Aktivasi

adalah

mengaktifkan

dokumen

(rencana

kontingensi) sebagai pedoman/acuan dalam penanganan
darurat
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor

alam

dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa
yang bisa menimbulkan bencana
4. Kapasitas adalah kombinasi semua kekuatan, atribut, dan
sumber daya yang tersedia dalam organisasi, komunitas atau
masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana
dan memperkuat ketahanan (UNISDR, 2017)
5. Kerentanan adalah kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik,
sosial,

ekonomi

dan

lingkungan
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atau

proses

yang

meningkatkan risiko individu, komunitas, aset atau sistem
terhadap dampak bahaya (UNISDR, 2017)
6. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk mengantisipasi bencana melalui

pengorganisasian

serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
7. Masyarakat atau komunitas adalah sekelompok orang yang
mempunyai minat dan kepentingan yang sama.
8. Narasumber adalah orang yang memiliki pengetahuan dan
kompetensi dibidangnya untuk menyampaikan materi,
arahan dan masukan khususnya dalam penentuan kejadian
bencana, penilaian risiko dan pengembangan skenario serta
dampak bencana, agar skenario yang disusun dapat
dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
9. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan
rehabilitasi
10.Perencanaan kontingensi adalah proses manajemen yang
menganalisis risiko bencana dan menetapkan pengaturan di
muka untuk memungkinkan respons yang cepat, tepat dan
efektif (UNISDR, 2017)
11.Rencana kontingensi adalah dokumen yang disusun melalui
suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana
pada jenis bahaya tertentu, dalam keadaan yang tidak
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menentu, dengan skenario dan tujuan disepakati, tindakan
teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan
pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau
menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat dan
ditetapkan secara formal.
12.Rencana operasi darurat Bencana adalah

suatu proses

perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan
menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis
dan manejerial untuk penanganan darurat bencana dan
disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana
termasuk rencana kontingensi dan informasi bencana untuk
mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman,
efektif dan akuntabel.
13.Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci
tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi
lokasi, waktu dan dampak bencana.
14.Sumber daya adalah segala sesuatu baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk
mencapai hasil, misalnya peralatan, sediaan, waktu, tenaga,
uang, metode.
15.Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani
dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan
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kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
16.Risiko bencana adalah potensi kehilangan nyawa, cedera,
atau kerusakan atau kerusakan aset yang dapat terjadi pada
suatu sistem, masyarakat atau komunitas dalam periode
waktu tertentu, ditentukan secara probabilistik sebagai fungsi
dari bahaya, paparan, kerentanan dan kapasitas (UNISDR,
2017)
17.Prosedur tetap adalah dokumen memuat rincian tugas/peran
para pemangku kepentingan dalam penanganan situasi
darurat bencana. bentuk dokumen ini meliputi; siapa,
melakukan apa, kapan dan bagaimana cara melakukannya
beserta alur aktivitasnya
18.Simulasi adalah kegiatan latihan dimana pengetahuan
maupun keterampilan peserta latih ditingkatkan melalui
latihan yang menggunakan berbagai macam peragaan –
dengan situasi dan kondisi yang mendekati sebenarnya.
19.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian
peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang
kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh
lembaga yang berwenang.

7

BAB II
RENCANA KONTINGENSI

2.1.

Konsep Umum

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana
meliputi “situasi tidak terjadi bencana” dan “situasi terdapat potensi
terjadinya bencana”. Pada situasi tidak terjadi bencana, salah satu
kegiatannya adalah penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
(RPB). Sedangkan pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana
kegiatannya meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi
bencana. Perencanaan kontingensi dilakukan dengan menyusun
dokumen rencana kontingensi (contingency plan) yang dilakukan
untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi
kejadian bencana.

Rencana kontingensi merupakan rencana operasional yang disusun
dengan memuat tujuan dan pedoman untuk perencanaan taktis yang
berisi tugas dan tanggung jawab dari berbagai pihak secara
terintegrasi/terpadu. Rencana kontingensi disusun dengan tujuan
untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam
situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario, tujuan,
kebijakan dan strategi yang telah disepakati, menetapkan tindakan
teknis dan manajerial, serta memuat tanggapan dan pengerahan
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potensi yang telah disetujui bersama oleh berbagai pemangku
kepentingan.

2.2.
a.

Fungsi Rencana Kontingensi
Rencana

kontingensi

dibuat

untuk

membantu

mengkoordinasikan leembaga, organisasi, dan perorangan
untuk memberikan respon yang cepat dan efektif.
b.

Rencana kontingensi memastikan kemapuan sumberdaya
yang

tersedia

pengambilan

dan

menciptakan

keputusan

yang

mekanisme

cepat

yang

untuk
mampu

mempersingkat respon bencana dan yang terpenting adalah
menyelamatkan nyawa.
c.

Menyatukan komitmen diantara pihak yang terlibat untuk
bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan
darurat terjadi.

d.

Menciptakan rencana konkrit dan berlanjut sampai keadaan
darurat terjadi dan dapat dilanjutkan apabila bahaya tidaak
lagi mengancam.

e.

Untuk menggerakkan sumberdaya secara efektif saat
penanganan darurat terjadi
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2.3.

Posisi

Rencana

Kontingensi

dengan

Dokumen

Perencanaan Penanggulangan Bencana
Kajian Risiko
Bencana (KRB)

Rencana
Penanggulangan
Bencana (RPB)

Rencana-Rencana
Teknis PRB/Rencana Aksi PRB

RPKB
(Rencana Penanggulangan
Kedaruratan Bencana)

Rencana
Kontingensi
(Renkon)

Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi

Rencana Aksi Rehabilitasi
dan Reknonstruksi
(Renaksi RR)

Rencana Operasi
Darurat Bencana
(RenOps)

Dalam Pasal 45 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa di fase kesiapsiagan
perlu dilakukan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan
kedaruratan bencana untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat
dalam menghadapi kejadian bencana. Lebih lanjut disebutkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 pasal 17 bahwa
penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan
rencana kontingensi disusun dan dikoordinasikan dan terkoordinasi
oleh BNPB dan/atau BPBD serta pemerintah daerah. Posisi rencana
10

kontingensi sesuai Peraturan

Presiden Nomor 21 Tahun 2008

sebagai pelengkap dari Rencana Penanggulangan Kedaruratan
Bencana. Rencana kontingensi diaktivasi menjadi rencana operasi
darurat bencana ketika terjadi bencana yang direncanakan
tanggapan daruratnya atau diaktivasi dengan penyesuaian rencana
kontingensi menjadi rencana operasi darurat bencana ketika terjadi
bencana yang berbeda tetapi mempunyai ciri-ciri dengan tanggapan
daruratnya yang direncanakan. Rencana kontingensi di de-aktivasi
ketoka pada masa akhir berlakunya tidak terjadi bencana yang
direncanakan tanggapan daruratnya dan menjadikan rencana
kontingensi tersebut sebagai lampiran dari rencana penanggulangan
kedaruratan bencana. Rencana kotingensi yang dinyatakan telah
dinyatakan tidak berlaku dapat diaktivasi kembali dengan
pemutakhiran seperlunya ketika bencana yang direncanakan
tanggapan daruratnya kembali dianggap sebagai prioritas.

2.4.

Prinsip Rencana Kontingensi

Prinsip rencana kontingensi terdiri dari:
a. kesepakatan bersama, inklusif dan terbuka;
b. keadaan bencana tunggal, simultan dan/atau kolateral
(ikutannya);
c. peran dan tugas setiap pelaku disepakati;
d. bertumpu pada sumberdaya lokal yang tersedia;
e. asumsi, skenario dan tujuan yang disepakati bersama;
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f. dimutakhirkan secara periodik;
g. mandat bersama para pemangku kepentingan;
h. bertanggung-gugat pada para pemangku kepentingan.

2.5.

Waktu Pelaksanaan

Perencanaan kontingensi dilaksanakan sesegera mungkin setelah
mengetahui risiko bencana prioritas atau ada tanda-tanda awal akan
terjadi bencana.

2.6.

Tahapan Penyusunan Rencana Kontingensi
A. Tahap Persiapan
a) Penentuan Jenis Bahaya
Penentuan jenis bahaya dalam perencanaan kontingensi
didasarkan pada kajian risiko bencana, atau adanya tandatanda awal akan terjadi bencana; yang disepakati bersama
oleh para pemangku kepentingan
b) Pengelolaan Data dan Informasi
Merupakan proses pengumpulan, pengorganisasian, dan
analisis data maupun informasi yang diperlukan untuk
seluruh kegiatan penanggulangan kedaruratan bencana.
Data dan informasi tersebut meliputi:
• gambaran

ancaman

bencana,

mengacu

pada

dokumen kajian risiko bencana yang tersedia dan
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kajian ancaman yang dikeluarkan oleh lembaga
terkait;
• peraturan dan kebijakan daerah terkait kebencanaan;
• standar pemenuhan kebutuhan dasar;
• prosedur tetap instansi terkait;
• ketersediaan sumberdaya lembaga/organisasi pelaku
penanggulangan kedaruratan bencana (personel,
peralatan, dan logistik);
• sarana-prasarana vital
c) Identifikasi dan pengorganisasian pelaku
Pelaku perencanaan kontingensi terdiri dari:
1)

penyusun perencanaan kontingensi adalah para
pemangku kepentingan dan multi sektor yang
bertanggungjawab dan mempunyai mandat dalam
melaksanakan penanggulangan bencana, baik dari
unsur-unsur instansi pemerintah, organisasi nonpemerintah, lembaga usaha dan masyarakat; yang
memiliki kemauan, kemampuan dan otoritas dalam
pengambilan

keputusan

untuk

mewakili

instansi/lembaga/organisasinya; tanpa diskriminasi,
berkeadilan dan kesetaraan gender;
2)

fasilitator rencana kontingensi merupakan pelaksana
tugas

dan

pengalaman

fungsi
dan
13

berdasarkan

pengetahuan,

ketrampilannya

memaparkan

materi/topik, mengarahkan diskusi dan tanya jawab,
memberikan tugas kelompok, serta pendampingan
pada proses penyusunan rencana kontingensi sampai
dengan selesainya penyusunan detail dokumen
rencana kontingensi di lokakarya;
3)

narasumber rencana kontingensi merupakan orang
yang

memiliki

pengetahuan

dan

kompetensi

dibidangnya untuk menyampaikan materi, arahan
dan masukan khususnya dalam penentuan kejadian
bencana,

penilaian

risiko

dan

pengembangan

skenario serta dampak bencana, agar skenario yang
disusun

dapat

dipertanggung-jawabkan

secara

keilmuan. Narasumber berasal dari instansi resmi
pemerintah, perguruan tinggi, lembaga usaha, media
masa, maupun organisasi non pemerintah lainnya
sesuai

jenis

bencana

dan

skenario

yang

dikembangkan.

B. Tahap Pelaksanaan
1) Metode
Penyusunan

renacana

kontingensi

dilaksanakan

melalui metode lokakarya partisipatif, dipandu oleh
fasilitator yang memahami perencanaan kontingensi.
2) Proses Subtantif
14

a) Penentuan

cakupan

kedaruratan:

penentuan

cakupan geografis, demografis dan intensitas
kedaruratan yang dihasilkan dari karakteristik
ancaman dan skenario kejadian dan dampak
bencana.
b) Pengembangan Kerangka Tanggapan: turunan
dari kebijakan dalam RPKB untuk mengarahkan
tanggapan, seperti azas, prinsip, dan tujuan
c) Rancangan
“MESIN”

Tanggapan:
yang

akan

pengaturan

dari

menggerakkan

dan

mengendalikan jalannya operasi langkah demi
langkah.

Rancangan

rancangan

tanggapan

pelaksanaan/tata

memuat
laksana,

penatakelolaan admin dan logistik, pengendalian
komando dan komunikasi dan perencanaan
kelengkapan.

C. Tahap Finalisasi
1) Konfirmasi kesepakatan para pihak
Diseminasi rencana kontingensi ditujukan kepada
pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan
lembaga usaha, agar diperoleh informasi dan timbul
pemahaman terkait tugas dan kewajiban pada saat
penanganan darurat bencana. Diseminasi dilaksanakan
15

melalui diskusi dalam forum untuk memperoleh
kesepakatan para pihak.
2) Penyempurnaan draf rencana kontingensi
Penyempurnaan draf rencana kontingensi dapat
dilakukan dengan metode latihan, rapat koordinasi,
geladi ruang, geladi posko dan geladi lapang.

D. Tahap Tindak Lanjut
1) Aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi
Melakukan aktivasi Rencana Kontingensi menjadi
rencana operasi penanganan darurat bencana ketika
terjadi bencana yang telah direncanakan tanggapan
daruratnya
2) Aktivasi rencana kontingensi dengan penyesuaian
Melakukan aktivasi dengan penyesuaian Rencana
Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan
Darurat Bencana ketika terjadi bencana yang berbeda
tetapi

mempunyai

kesamaan

ciri-ciri

dengan

tanggapan darurat yang direncanakan;
3) Pemutakhiran rencana kontingensi
Pemutakhiran rencana kontingensi bertujuan untuk
memutakhirkan rencana sesuai dengan situasi terkini.
Data yang dimutakhirkan mencakup perubahan:
• besaran ancaman bencana;
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• besaran kerentanan;
• kapasitas atau kemampuan sumberdaya.
Pemutakhiran data dilakukan melalui berbagai cara
antara lain:
• menyusun rencana kegiatan tindak lanjut dalam
tabel yang memuat tahapan dan para pelaku/sektor
serta waktu pelaksanaan kegiatan;
• melakukan inventarisasi, pemeliharaan
ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana
dan prasarana yang ada dilakukan secara berkala;
• melakukan pertemuan berkala untuk kaji ulang
dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi
dampak bencana atau proyeksi kebutuhan
sumberdaya;
• menyusun prosedur tetap untuk mendukung
pelaksanaan/aktivasi rencana kontingensi yang
telah disusun;
• melakukan pemantauan secara periodik terhadap
ancaman dan peringatan dini beserta
diseminasinya;
• melakukan pemutakhiran data dengan
mempertimbangkan kajian apabila tidak terjadi
bencana dalam suatu periode tertentu.
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4)

Gambar

diagram

kontingensi
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alir/

penyusunan

rencana

2.7.

Struktur dan Penjelasan Isi Dokumen Rencana
Kontingensi
Halaman Judul
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Istilah/Singkatan
BAB I
SITUASI
1.1 Karakteristik Bahaya Bencana (Ancaman)
1.2 Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak
BAB II
TUGAS POKOK
BAB III
PELAKSANAAN
3.1 Konsep Operasi (Rencana Tindakan)
3.2 Fungsi
3.3 Tugas-tugas
3.4 Instruksi Koordinasi
BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK
4.1 Administrasi
4.2 Logistik
BAB V KOMANDO, KENDALI, DAN KOMUNIKASI
LAMPIRAN
Lampiran-A: Struktur Organisasi
Lampiran-B: Susunan Tugas
Lampiran-C: Jaring Komunikasi
Lampiran-D: Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan
Sumberdaya
Lampiran-E: Peta – Peta
Lampiran-F: SOP - SOP
Lampiran-G: Lembar Komitmen
Lampiran-H: Lembar Berita Acara Penyusunan Renkon
Lampiran-I: Profil Lembaga/Organisasi
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Bab I. Situasi
1.1 Karakteristik Bahaya Bencana (Ancaman)
Setiap jenis bencana mempunyai karakteristik yang berkaitan
dengan masalah yang diakibatkannya dimana indikatornya
ditentukan oleh komponen pembangun bencana itu sendiri dan
dampak yang ditimbulkan.
Setiap ancaman mempunyai karakteristik yang khas yang
dipengaruhi oleh posisi geologis, posisi astronomis, sumberdaya
yang tersedia di lokasi tersebut (lingkungan, infrastruktur,
ekonomi, sosial-budaya, kebijakan), dan perilaku manusianya.
1.2 Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak
Skenario kejadian adalah prakiraan kejadian yang mungkin
timbul akibat suatu bencana yg melanda.
Pengembangan skenario kejadian bencana meliputi lokasi,
waktu, durasi, frekuensi, durasi, periode, luasan terdampak,
intensitas, kecepatan kejadian, jarak, proses, serta potensi
ancaman lanjutan atau ikutannya. Skenario kejadian disusun
berdasarkan data ilmiah dan potensi bencana terbaru. Skenario
kejadian dikembangkan oleh pemangku kepentingan dengan
memperhatikan masukan dari narasumber atau pakar yang
kompeten dibidangnya serta mempertimbangkan sejarah
kebencanaan.
Asumsi dampak adalah prakiraan dampak negatif yang mungkin
timbul akibat suatu bencana yang melanda. Kondisi yang
diperkirakan terjadi akibat kejadian sesuai skenario yang sudah
disusun sebelumnya. Asumsi dampak bencana dapat
20

dikembangkan berdasarkan peta risiko atau peta bahaya, yang
mempertimbangkan aspek kerentanan dan kapasitas publik/
swasta/komunitas yang terkena dampak bencana. Berupa
lingkungan, kependudukan, ekonomi, infrasturktur/fisik, dan
layanan sipil pemerintahan. Dapat berupa asumsi terburuk
berdasarkan sejarah kejadian, atau asumsi yang paling mungkin
terjadi. Dikembangkan berdasarkan kesepakatan para pemangku
kepentingan.

Bab2. Tugas Pokok
Tugas pokok yang dimaksud adalah tugas pokok organisasi
komando penanggulangan darurat bencana di dalam operasi
tanggap darurat yang telah ditentukan yang dipedomani oleh
dokumen renkon dimaksud. Disusun sebagai narasi (satu
paragraf) yang memuat doktrin (asas, prinsip); tujuan tanggap
darurat (hanya penanganan darurat bencana) – pada umumnya,
dan tujuan khusus sesuai kebijakan daerah - sesuai skenario
kejadian; yang dilakukan dalam kerangka waktu yang ditentukan
(periode operasi).
Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menyusun tugas pokok:
▪ Prinsip-prinsip penanggulangan bencana yakni cepat dan
tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna
dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan,
pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproseliti.
▪ Penanggulangan bencana berasaskan kemanusiaan, keadilan,
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,
keseimbangan – keselarasan - keserasian, ketertiban dan
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kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan
hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
▪ Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat meliputi: pengkajian secara cepat dan tepat terhadap
lokasi, kerusakan, dan sumber daya; penentuan status
keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi
masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar;
perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan
dengan segera prasarana dan sarana vital.
▪ Tujuan penanggulangan bencana yang disasar dalam tanggap
darurat meliputi untuk: memberikan perlindungan kepada
masyarakat
dari
ancaman
bencana;
menjamin
terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh – yang menghargai
budaya lokal; mendorong semangat gotong royong,
kesetiakawanan,
kedermawanan;
dan
menciptakan
perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
▪ Tanggap darurat mewujudkan pemberian hak masyarakat
(yang dijamin dalam UU Penanggulangan Bencana), yakni
mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya
bagi kelompok masyarakat rentan bencana; dimana setiap
orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan
pemenuhan kebutuhan dasar.
Contoh:
Organisasi (Komando) Penanganan Darurat Bencana Kabupaten
Karangasem melaksanakan operasi penanganan darurat bencana
selama 20 hari di Kabupaten Karangasem, dalam rangka tugas
kemanusiaan dan meminimalisir kerugian ekonomi akibat erupsi
Gn.Agung.
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Bab 3. Pelaksanaan
3.1 Konsep Operasi (Rencana Tindakan)
Memuat ruang lingkup operasi tanggap darurat dan rencana
tindakan yang akan dilakukan dalam kerangka waktu yang telah
ditentukan (periode operasi). Tindakan ini fokus pada tanggap
darurat – dan fase (tahapan) keadaan darurat yang sesuai skenario
kejadian. Setiap tahap dijabarkan dalam tindakan-tindakan yang
sesuai.
Gambar 1 Kerangka Penanggulangan Kedaruratan
Bencana

Siaga Darurat

Tanggap
Darurat

Transisi
Darurat ke
Pemulihan

Penjabaran Umum Tahapan (fase) Keadaan darurat
Siaga Darurat

Tanggap
Darurat

Transisi Darurat

Siaga Darurat
adalah
serangkaian
kegiatan yang
dilakukan dengan
segera pada saat
potensi bencana
terjadi untuk
menghadapi
dampak buruk
yang mungkin

Tanggap darurat
bencana adalah
serangkaian
kegiatan yang
dilakukan dengan
segera pada saat
kejadian bencana
untuk menangani
dampak buruk
yang
ditimbulkan,

Transisi darurat
ke pemulihan
adalah
serangkaian
kegiatan yang
dilakukan dengan
segera yang
meliputi
pemenuhan
kebutuhan dasar,
perlindungan
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ditimbulkan,
meliputi kegiatan
penyelamatan dan
evakuasi korban,
harta benda,
pemenuhan
kebutuhan dasar,
perlindungan
kelompok rentan
dan pengurusan
pengungsi.

yang meliputi
kegiatan
penyelamatan dan
evakuasi korban,
harta benda,
pemenuhan
kebutuhan dasar,
perlindungan
kelompok rentan,
pengurusan
pengungsi, serta
pemulihan
darurat.

kelompok rentan,
dan perbaikan
darurat.

Contoh
Tindakan dalam fase siaga darurat yakni:
• Menyiagakan personil sesuai komponen- komponen dalam
pengorganisasian dan tugas-tugas penanganan darurat
bencana dan memutakhirkan prosedur tetap pelaksanaan
tugas-tugas
• Menyiagakan dan menguji (untuk memastikan berfungsinya)
sistem peringatan dini, sistem komunikasi dan manajemen
informasi yang terpadu dan mempunyai kemampuan
interoperabilitas dengan semua pihak-pihak terkait
• Menyiagakan/menyiapkan titik-titik kumpul/assembly points
dan tempat tempat pengungsian sementara (Banjar, GOR,
dsb) di lokasi aman.
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Contoh Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan
Siaga Darurat

Tanggap Darurat

Transisi Darurat

• Sistem
Peringatan
Dini
• Perencanaan
Keberlanjutan
Layanan
(business
continuity
plan)
• Penyiapan
Sumberdaya
(SDM,
Logistik &
Peralatan)
• Sistem
Peralatan
Komunikasi
dan Informasi
• Penyiapan
Tempat
Evakuasi
• Pelatihan dan
Gladi

• Pengkajian
Cepat (rapid
assesement)
• Penentuan
dan
Pernyataan
Status Darurat
Bencana
• Pencarian dan
Penyelamatan
Korban
Bencana
• Pemberian
bantuan /
kebutuhan
dasar (tempat
tinggal,
pangan,
sandang dan
kesehatan).
• Perlindungan
kepada
kelompok
rentan
(wanita, anak,
lansia dan

• Perbaikan
prasarana dan
sarana penting
(listrik, air
bersih,
telekomunikasi
dan
ketersediaan
BBM)
• Perbaikan
prasarana
umum (jalan,
jembatan,
pasar, rumah
sakit dan
tempat ibadah)
• Pemulihan
ekonomi
masyarakat
• Pemulihan
psiko sosial
• Pemulihan
pendidikan
• Penyelamatan
dan evakuasi
lanjutan
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penyandang
disabilitas).

• Pertolongan
Darurat
lanjutan

3.2 Fungsi
Dalam menjalankan tugas pokok organisasi penanggulangan
kedaruratan bencana, organisasi membentuk sistem yang terdiri
dari beberapa bidang dengan fungsi spesifik. Lima fungsi yang
wajib ada dalam struktur organisasi penanggulangan kedaruratan
bencana yaitu: (1). komando, kendali, koordinasi, komunikasi
dan informasi; (2) perencanaan; (3) operasi; (4) logistik; (5)
Administrasi dan Keuangan.
Jelaskan pengertian ’fungsi’ dan penjabarannya – pastikan bahwa
seluruh tindakan yang ditetapkan sebagai sasaran operasi dapat
tercapai.
Contoh Penjelasan Bidang Fungsi dalam Kebakaran Hutan dan
Lahan
(1) komando, kendali,
koordinasi, komunikasi
dan informasi

(2) perencanaan

Menentukan tujuan dan
strategi dalam operasi
penanggulangan bencana
asap akibat karhutla
dengan memastikan
adanya kesatuan komando,
upaya terpadu serta
interoperabilitas antar
pihak-pihak terkait

Memastikan
adanya proses
perencanaan
yang terpadu,
berdasarkan
prioritas dan
tujuan yang telah
ditentukan

Koordinasi multi-pihak
yang terlibat dalam operasi
dukungan penanggulangan
bencana asap

(3) operasi

Operasi PDB yang
terpadu untuk
mencapai
tujuan/sasaran,
dengan strategi yang
telah ditentukan dan
melibatkan
sumberdaya multipihak secara efektif
dan efisien

Manajemen/pengelolaan
komunikasi dan informasi
yang terpadu
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(4) logistik

Memastikan logistik
(fasilitas, peralatan,
sumberdaya, sarana
transportasi dan
komunikasi, layanan
medis, dsb) yang
diperlukan untuk
kelancaran operasi
PDB tersedia sesuai
kebutuhan

(5) Administrasi dan
Keungan
Memastikan hal-hal
yang terkait
administrasi dan
keuangan untuk
kelancaran operasi
PDB, termasuk
pertanggungjawaban
administrasi yang
akuntabel dan
transparan

3.3 Tugas-Tugas
Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi
menurunkan setiap pekerjaan dari masing-masing fungsi dalam
bentuk
tugas-tugas
yang
harus
dijalankan
setiap
bagian/unit/divisi dibawahnya.
Agar nanti perencanaan dan operasi benar-benar (nyata) dapat
dilaksanakan, maka tugas-tugas harus disusun sebagai strategi
penanganan kedaruratan bencana (yang) berdasarkan
kemampuan sumberdaya yang tersedia.
Contoh:
Fungsi

Operasi

TUGAS TUGAS
(pekerjaan –
pekerjaan
dari masingmasing
fungsi)
a. Evakuasi

b. Pencarian
dan
Pertolongan

KELOMPOK KEGIATAN
(Pekerjaan-pekerjaan rinci pada masingmasing tugas)

a)

b)
a)

b)

Menyiapkan, menyediakan dan
memobilisasi sumberdaya yang
diperlukan untuk kemudahan dan
kelancaran evakuasi (sumberdaya
manusia, peralatan, moda
transportasi).
……………………………………...
Melakukan pencarian dan evakuasi
korban selamat, luka-luka dan
meninggal, yg terdampak bencana.
……………………………………
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3.4 Instruksi Koordinasi
Memuat arahan/perintah/pokok-pokok mandat kepada organisasi
komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh
otoritas dan komandan PDB. Tujuanya adanya intrusksi
koordinasi untuk menggerakkan seluruh ’sistem’ (tatalaksana)
organisasi penanggulangan kedaruratan bencana.
Apa ringkasan perintah/ pokok-pokok mandat kepada organisasi
komando yang diberikan oleh Otoritas?
Apa instruksi yang perlu dibuat komandan selanjutnya?
Contoh
Mengaktivasi (menyatakan aktivasi) rencana kontingensi
menjadi rencana operasional segera setelah dilakukan
pengkajian cepat dampak bencana.
dst….
Bab 4. Administrasi dan Logistik
Memuat mekanisme pengaturan biaya dan pemenuhan
kebutuhan logistik yang digunakan dalam melaksanakan operasi
PKB, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional terkait pembiayaan
PKB.
Contoh
• Pada awal kejadian maka seluruh sumberdaya lokal
(kabupaten) dioptimalkan.
• Pemda dapat meminta bantuan personel dan peralatan
kepada kabupaten/kota terdekat dimana biaya operasional
ditanggung oleh daerah sendiri.
• Pemerintah Provinsi/Pusat merapat untuk memberikan
pendampingan, hanya jika diperlukan penambahan
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sumberdaya diluar kemampuan sumberdaya daerah dan
pengadaan sendiri. Termasuk
➢ Kebijakan dan arahan-arahan strategis
• Dst……………
➢ Pendampingan teknis berupa personel, data, dan
informasi, Dana Siap Pakai (DSP), Belanja Tak
Terduga (BTT), administrasi untuk pelaksanaan yang
akuntable, pendampingan logistik, peralatan
Bab 5. Komando, Kendali, koordinasi, dan Komunikasi
Manajemen darurat dan respon keadaan darurat bergantung pada
sistem komunikasi dan informasi yang menyediakan gambaran
operasi bersama kepada semua lokasi komando dan koordinasi.
Termasuk persyaratan yang dibutuhkan untuk rencana kerja yang
baku untuk komunikasi - menekankan pada kebutuhan akan
gambaran operasi bersama. Komponen ini didasarkan pada
konsep interoprabilitas, realibilitas, skalabilitas, dan portabilitas,
dan juga ketahanan serta redundansi sistem komunikasi dan
informasi.
• Menyebutkan lokasi-posisi pos komando, (jika perlu pos
operasi lainnya, termasuk pos pendamping).
• Menjelaskan jalur komando (instruksi komando dan
pengendalian, pelaporan, targetnya pertanggung jawaban).
Jelaskan Jalur koordinasi (cara kerja terpadu, targetnya
menyelaraskan).
• Menjelaskan Alur Komunikasi (untuk komando dan
pengendalian, untuk koordinasi, protokol komunikasi atau
jaring komunikasi yang diperlukan)

29

Lampiran-A: Struktur Organisasi
Struktur organisasi yang generik dari (komando) penanganan darurat bencana (PDB),
menggambarkan bagaimana susunan dan/atau interaksi fungsi-fungsi dalam
organisasi (komando) PDB; yang setidaknya (minimal harus) terdiri dari fungsi 1).
komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi; (2) perencanaan; (3)
operasi; (4) logistik; (5) Administrasi dan Keungan. Tatalaksana terpadu pos
komando.
Gambar 2. Struktur Organisasi Generik - Komando PDB
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Contoh:
[Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang,
Kabupaten/Kota]
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Lampiran-B: Susunan Tugas
Contoh:
SUSUNAN TUGAS
Unit-unit dibawah ini menjalankan tugas-tugasnya dibawah
kesatuan komando, kendali dan koordinasi Pos Komando
Penanganan Darurat Bencana dengan melibatkan unsur-unsur
sebagai berikut:
No. Tugas/

Institusi (Lembaga)

Posisi*
1

Komando, Kendali dan Komunikasi
Pemimpin

:

(lead)
Pendukung :
2

Kajian Situasi
Pemimpin

:

(lead)
Pendukung :
3

Perncarian, pertolongan, evakuasi
Pemimpin

:

(lead)
Pendukung :
4

dst

32

Pemimpin
(lead)
Pendukung
*) Sesuai dengan Struktur Organisasi

Kepala BPBD [Pejabat berwenang]

[Tanda Tangan]

[Nama]
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Lampiran-C: Jaring Komunikasi
Radio komunikasi merupakan peralatan pendukung di Pusdalops PB dalam
mencari atau melakukan pertukaran data dan informasi kebencanaan pada
kondisi normal maupun darurat
Contoh:
Jaring Komunikasi Pada Saat Tanggap Darurat (BNPB)
• Hampir seluruh komponen dapat berkomunikasi pada saat tanggap darurat.
• Untuk Satuan Reaksi Cepat hanya berkomunikasi dengan BNPB dan posko
lapangan
• Untuk Tim Reaksi Cepat provinsi hanya dapat berkomunikasi lapangan
dengan BPBD provinsi dan Posko
• Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Polisi dan Kementerian,
Lembaga atau Dinas terkait disesuaikan disetiap tingkat
provinsi/kabupaten/kota.
b. Kondisi
Darurat
Gambar
3. Konfigurasi
Jaring Komunikasi BNPB

Gambar 4.2
Jaring Komunikasi Pada Saat Tanggap Darurat
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• Hampir seluruh komponen dapat berkomunikasi pada
saat tanggap darurat.
• Untuk Satuan Reaksi Cepat hanya berkomunikasi dengan
BNPB dan posko lapangan

Lampiran - 11

Gamb ar 4. Contoh
JaringJARING
Komunikasi
KONFIGURASI
KOMUNIKASI
PUSDALOPS
BNPB
V

U

INSTANSI

S

K

V

S

K

T HP TS

L

T HP TS

L

V

U

S

K

T HP TS

L

U

INSTANSI
TERKAIT TK PROP
V U S K
T HP TS

L

PUSDALOPS
BPBD PROP
INSTANSI TERKAIT
TK KOTA / KAB
V

U

S

K

V

U

S

K

T HP TS

L

T HP TS

L

PUSDALOPS
BPBD KOTA / KAB
INSTANSI
TERKAIT DI LAP
V U S K
T HP TS
V

U

S

K

T HP TS

L

L

UNIT PELAKS
LAP

KETERANGAN :
V : RADIO HT VHF

T

: TELEPON PT TELKOM

U

: RADIO HT UHF

HP : HAND PHONE

S

: RADIO SSB

TS : TELEPON SATELIT

K : KOMPUTER

L : SARANA LAIN
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Tanggal waktu pembuatan: ___
LAMPIRAN C (JARING KOMUNIKASI) pada
“PENANGGULANGAN BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN PADA EVENT ASIAN GAMES XVIII DI PALEMBANG, PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018”

ttd
ALEX NOERDIN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Lampiran-D: Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya

No.

2

Tugas/
Sumberdaya
Manusia/
Sarana/
Prasarana/
Bahan
Kajian Situasi
Sumberdaya
Manusia

Estimasi Ketersediaan

: KOREM 163/Wirasatya: dengan
jumlah personil xx yang
memiliki kemampuan
melakukan monitoring situasi
dan kaji cepat yang mampu
mengumpulkan, mengolah, dan
menyediakan informasi yang
valid, mampu menggunakan
peralatan komunikasi, GPS, GIS.
Pusdalops BPBD Provinsi
dengan jumlah xx orang dengan
kemampuan xxx
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Estimasi Kebutuhan

Sarana
Prasarana
Bahan

Balai MKG Wilayah III
Denpasar dengan jumlah xx
orang.
: BPBD berupa 2 unit Mobil
Double Cabin
:
:
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Lampiran-E: Peta-Peta
1.

Peta lokasi dan masyarakat terdampak bencana

2.

Peta Infrastuktur terdampak

3.

Peta Lingkungan terdampak

4.

Peta ekonomi terdampak

5.

Peta layanan pemerintah terdampak

6.

Peta Sebaran Titik Pengungsian, Posko & Pos Lapangan

7.

Peta Sebaran Gardu Induk

8.

Peta Sebaran Rumah Sakit

9.

Peta Sebaran Satuan Pendidikan

10. Peta Sebaran PLTA
11. Peta Sebaran Penginapan
12. dl
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Lampiran-F: SOP (Atau Protap)
Kumpulkan dan sajikan seluruh SOP atau Prosedur Tepat berkaitan
dengan penanggulangan kedaruratan bencana yang dimiliki oleh
lembaga/organisasi

yang

berkomitmen

kontingensi.
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terhadap

rencana

Lampiran-G: Lembar Komitmen

--------------------KOP SURAT KABUPATEN/KOTA--------------Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan
melaksanakan langkah - langkah sebagai tindak lanjut dari
penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Bencana
………. dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di
bawah ini:

No Kegiatan
1.

Diseminasi Rencana Kontingensi

2.

Uji coba Rencana Kontingensi
melalui simulasi dan gladi

3.

Pemutakhiran data secara berkala
Rencana Kontingensi setidaktidaknya sekali setiap tahun

4.

Perpanjangan masa berlaku suatu
Rencana Kontingensi apabila
sampai pada akhir masa
berlakunya bencana yang
direncanakan tanggapan
daruratnya tidak terjadi

6.

Aktivasi dengan penyesuaian
Rencana Kontingensi menjadi
Rencana Operasi Penanganan

Koordinator Pelaku
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Darurat Bencana pada saat terjadi
bencana bukan yang direncanakan
tanggapan daruratnya tetapi
mempunyai karakteristik
tanggapan darurat yang serupa
7.

8.

De-aktivasi Rencana Kontingensi
dengan menyatakannya tidak
berlaku jika sampai pada akhir
masa berlakunya tidak terjadi
bencana direncanakan tanggapan
daruratnya dan menjadikannya
sebagai lampiran Rencana
Penanganan Kedaruratan Bencana
Aktivasi kembali Rencana
Kontingensi yang telah dinyatakan
tidak berlaku untuk dapat
dijadikan Rencana Operasi dengan
pemutakhiran seperlunya jika
sewaktu- waktu diperlukan

1 (nama, tanda tangan, dan
nama lembaga/instansi)

2 (nama, tanda tangan, dan
nama lembaga/instansi)

3 (nama, tanda tangan, dan
nama lembaga/instansi)

4 (nama, tanda tangan, dan
nama lembaga/instansi)

5 (nama, tanda tangan, dan
nama lembaga/instansi)

6 (nama, tanda tangan, dan
nama lembaga/instansi)
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Lampiran-H: Lembar Berita Acara Penyusunan Rencana
Kontingensi
-----------------KOP SURAT KABUPATEN/KOTA-----------------BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA
KONTINGENSI MENGHADAPI BENCANA GEMPABUMI
AKIBAT SESAR LEMBANG
Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana
Kontingensi Menghadapi Bencana Gempabumi Akibat Sesar
Lembang pada tanggal 20 s.d 24 Agustus 2019 di Kabupaten
Bandung Barat. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif
dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah,
Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi
Masyarakat Sipil dan Akademis. Proses penyusunan dokumen telah
menggunakan Data dan Informasi
dari Lembaga yang
berpartisipasi.
1.

Nama
Jabatan&
Instansi/lembaga

Nama
Jabatan&
Instansi/lembaga

2.

Nama
Jabatan&
Instansi/lembaga
4.

Nama
Jabatan&
Instansi/lembaga
5.

Nama
Jabatan&
Instansi/lembaga

Nama
Jabatan&
Instansi/lembaga

3.

6.
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Lampiran-I : Profil Lembaga
Form isian identifikasi sumberdaya adalah sebagaimana terlampir
Masing-masing instansi harus memahami tugas-pokok dan fungsinya saat penanganan darurat
bencana
Nama lembaga / instansi adalah sesuai dengan nama lembaga / instansi
Unit / Divisi adalah bagian
Contoh
NO JENIS
ALAT
1
Pickup

JUMLAH
ALAT
4 buah

KONDISI
ALAT
1 bagus

LOKASI
ALAT
Korem
Karangasem

KONTAK

KETERANGAN

Pak Gede
HP : 081xx

1 bagus

Korem
Badung

Pak Made
HP: xx

1 rusak

Korem
Tabanan
Korem
Denpasar

Bu Agung
HP: xx
Pak Ketut
HP: xx

Bisa dimobilisasi
dengan bantuan
BBM
Bisa dimobilisasi
tanpa bantuan
BBM
Tidak dapat
dimobilisasi
Tidak dapat
dimobilisasi

1 rusak
2
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BAB III
PENUTUP

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan atau acuan bagi
pemangku

kepentingan

baik

pemerintah,

pemerintah

provinsi/kabupaten/kota maupun organisasi kemasyarakatan dalam
memfasilitasi

penyusunan

rencana

kontingensi.

Rencana

kontingensi sebagai sebuah dokumen yang berisi komitmen
bersama para pemangku kepentingan dalam penanggulangan
bencana, maka proses dan mekanisme penyusunannya sesuai
dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam pedoman ini. Hal-hal
yang belum tercantum dalam pedoman ini, akan dimuat dalam
petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi. Pedoman
ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapat perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
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