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KATA PENGANTAR 
 

ilayah Indonesia memiliki karakteristik risiko bencana yang relatif sedang-tinggi dengan riwayat 
kejadian bencana yang kompleks dan menelan banyak korban jiwa. Sebagian besar merupakan 
bencana hidrometeorologi yang terkait dengan iklim dan dinamika perubahan meteorologi (curah 

hujan, kelembaban, temperatur dan angin). Bencana tersebut antara lain puting beliung, banjir, banjir 
bandang, gelombang tinggi, longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta cuaca ekstrem. Selain 
itu, fenomena alam gempa bumi dan tsunami terus terjadi di wilayah Indonesia. Pada tahun 2018, bencana 
besar yang terjadi di wilayah Indonesia adalah bencana yang diakibatkan oleh gempa bumi (yang diikuti 
oleh kejadian likuefaksi) di sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, gempa bumi di NTB dan tsunami di 
pesisir Banten-Lampung. Diperburuk oleh pengaruh perubahan iklim global, risiko tersebut dapat 
menimbulkan potensi korban jiwa dan kerugian yang berdampak langsung kepada disrupsi kehidupan dan 
penghidupan serta hasil-hasil capaian pembangunan. Oleh karena itu, meskipun upaya membangun sinergi 
antara kelestarian lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim sudah 
sesuai ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, namun 
dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan komitmen kuat dari berbagai pihak terkait. 

enyoroti perkembangan terkini, wabah penyakit akibat COVID-19 sedang melanda seluruh negara-
negara didunia, tidak terkecuali Indonesia. Penyebaran wabah COVID-19 ini terjadi sangat cepat 
dan menyebabkan jumlah korban jiwa yang besar. Sejak 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan 

Dunia atau World Health Organization (WHO) menetapkan kejadian wabah ini sebagai pandemi global. Oleh 
karena itu, Amcolabora Institute merasa perlu berkontribusi secara aktif dalam mengawal penyusunan 
Rancangan Undang-undang Penanggulangan Bencana (sebagai revisi UU PB sebelumnya, No. 24 Tahun 
2007) yang adaptif terhadap tantangan dan situasi terkini,  inklusif dan kolaboratif dan mengedepankan 
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kertas kebijakan ini disusun berdasarkan pertimbangan tren 
historis bencana yang terjadi di Indonesia, pembelajaran penanganan bencana hingga saat ini, aspirasi 
pemangku kepentingan yang termarginalisasi, fenomena pandemi COVID-19 dan pencermatan terhadap 
potensi krisis yang menyertai bencana. Kertas kebijakan ini diharapkan dapat memberikan usulan dan 
masukan yang penting dan bermanfaat dalam rangka finalisasi undang-undang penanggulangan bencana 
yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan beragam tantangan penyelenggaraan penanggulangan 
bencana di Indonesia dimasa depan. 

ami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim studi yang terlibat, termasuk dukungan 
Amcolabora Fellows (Saudara/i Osmar Shalih, Yaman Suryaman dan Aruminingsih) dan seluruh 
narasumber yang telah berkenan memberikan masukan, baik dalam bentuk tulisan maupun diskusi 

terfokus daring (webinar) yang mencerahkan, sehingga penyusunan kertas kebijakan dapat diselesaikan. 
Akhir kata, semoga substansi yang ditulis dalam buku kertas kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya bagi penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. 

Jakarta,     Agustus 2020              

Tim Penulis 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

ndang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan 
landasan hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di tanah air dimana Indonesia 
menjadi salah satu negara dengan risiko tinggi terhadap bencana. Namun, terdapat beberapa poin 

penting yang dinilai masih menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi Indonesia dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana ke depannya. Revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 diharapkan dapat 
meningkatkan kapasitas Indonesia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga Indonesia 
dapat lebih tahan terhadap bencana dan dapat segera bangkit menuju pemulihan yang lebih baik (build 
back better and stronger) dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.  

ada prinsipnya, penguatan kapasitas harus dilakukan melalui dasar hukum paling tinggi yakni 
undang-undang agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan lebih 
menyeluruh, kuat, jelas, terkoordinasi dan terpadu serta berdampak nyata. Merujuk pada beberapa 

praktik penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia yaitu dalam penanggulangan Tsunami Palu 
Donggala, Sigi, Tsunami Banten-Lampung, serta Kebakaran Hutan dan Lahan dapat disimpulkan beberapa 
permasalahan, diantaranya namun tidak terbatas pada: 1) kerjasama antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah tidak terkoordinasi secara baik; 2) kapabilitas kelembagaan dan wewenang pemerintah 
daerah dalam penanggulangan bencana belum optimal untuk hasil kerja yang efektif; 3) perlunya penguatan 
program pengurangan risiko bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan yang sinergi antara pemerintah dan 
pemangku kepentingan lainnya (pentahelix), dengan fokus pada peningkatan respons cepat dan upaya 
keselamatan masyarakat; 4) Tidak adanya standarisasi yang mengakibatkan minimnya upaya perawatan 
dan pengelolaan perangkat sistem peringatan dini dan prasarana/sarana tanggap darurat oleh pemerintah 
pusat dan pemda; 5) tidak adanya standarisasi, jaminan mutu, profesionalitas yang handal terhadap sumber 
daya manusia urusan penanggulangan bencana; dan 6) belum dimanfaatkannya potensi iptek dan 
kewirausahaan bangsa untuk pembangunan ketangguhan dan pusat industri solusi kebencanaan. 

tudi untuk penyusunan kertas kebijakan menggunakan dua pendekatan utama, yakni: 1) pendekatan 
desk study melalui: kajian literatur/teoritis kebencanaan,  kajian praktik empiris terkait implementasi 
penanggulangan bencana di beberapa negara (best practices) dan kajian pembelajaran (lesson 

learnt) pelaksanaan penanganan bencana di Indonesia; dan 2) pendekatan eksploratif melalui diskusi daring 
(webinar) dengan berbagai aliansi masyarakat sipil, pemerintah daerah dan birokrat terkait agar diperoleh 
masukan komprehensif terhadap rancangan undang-undang penanggulangan bencana. 

erdasarkan hasil analisis kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang No. 24 Tahun 
2007 memerlukan pembaruan dan penguatan pada komponen-komponennya sebagai dasar 
kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Telah teridentifikasi 8 (delapan) area perkuatan 

yang diperlukan bagi perbaikan Undang-undang Penanggulangan Bencana ke depannya, sebagai berikut: 
1) Keterkaitan Kebijakan Hulu-hilir; 2) Tata Kelola Kolaboratif; 3) Pengambilan Keputusan yang cepat dan 
adaptif berdasarkan pusat data dan MHEWS yang handal; 4) Sinergi Pusat-Daerah; 5) Inklusifitas dan 
Kesetaraan; 6) Literasi Publik dan Respon Cepat Tangguh Bencana; 7) Diskursus Sipil – Militer dalam 
Peningkatan Kinerja Pengelolaan Bencana; dan 8) Paradigma dan Perkembangan  Isu Global. 
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PENDAHULUAN 
Undang-undang penanggulangan bencana di 
Indonesia telah memberikan landasan hukum 
bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana 
di tanah air. Namun, dengan karakteristik wilayah 
Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi, 
pemerintah Indonesia diharapkan untuk terus 
melakukan evaluasi dan tinjauan kembali 
terhadap penyelenggaraan penanggulangan 
bencana sesuai dengan kebutuhan berbasis tren 
kejadian bencana dan kompleksitas masalah 
yang terus berkembang. Keterlibatan para 
akademisi, lembaga non-pemerintah, komunitas, 
dan masyarakat umum dinilai sangat penting 
untuk memberikan masukan terhadap revisi 
undang-undang penanggulangan bencana yang 
diagendakan untuk segera disahkan.  

Terdapat beberapa poin penting yang dinilai 
masih menjadi tantangan dan pekerjaan rumah 
bagi Indonesia dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana. Perbaikan Undang-
undang Nomor 24 tahun 2007 diharapkan dapat 
meningkatkan kapasitas Indonesia (bukan hanya 
pemerintah) dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana sehingga Indonesia 
dapat lebih tahan terhadap potensi bencana di 
masa depan melalui penguatan pada aspek-
aspek esensial melalui payung hukum paling 
tinggi yakni undang-undang. Hal ini dimaksudkan 
agar penyelenggaraan penanggulangan bencana 
dapat dilaksanakan lebih menyeluruh, kuat, jelas, 
terkoordinasi dan terpadu serta berdampak 
nyata. Harapannya, undang-undang yang akan 
disahkan oleh DPR RI dapat mengelaborasi 
pemahaman atas: kompleksitas bencana dalam 
konteks pengurangan risiko bencana; peran 
kelembagaan di Indonesia dalam melaksanakan 
rencana penanggulangan bencana; evaluasi 
penyelenggaraan penanggulangan bencana di 
Indonesia; dan pengetahuan praktik-praktik 
terbaik negara-negara di dunia; serta tren 
perjanjian global terkait. 

 

 

Kertas kebijakan ini secara umum bertujuan 
memberikan masukan bagi upaya 
penanggulangan bencana yang komprehensif 
dan pembangunan ketahanan bencana yang 
berkelanjutan, serta secara khusus untuk 
mengidentifikasi rumusan permasalahan hukum 
dalam UU No. 24 Tahun 2007 sebagai dasar 
tinjauan undang-undang dimaksud yang 
sekaligus sebagai referensi bagi penyusunan 
rancangan undang-undang penanggulangan 
bencana.  

IDENTIFIKASI 
MASALAH 
Indonesia merupakan salah satu negara dengan 
tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana. 
Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 
2004 merupakan sinyal keras bagi pemerintah 
untuk segera membenahi sistem 
penanggulangan bencana di Indonesia. Tsunami 
tersebut tercatat telah mengakibatkan lebih dari 
200.000 korban jiwa dan kerugian yang 
ditimbulkan mencapai sekitar 2 juta dollar US. 
Hal ini tentu memberi pelajaran berharga kepada 
pemerintah untuk mengedepankan agenda 
ketahanan terhadap bencana dalam berbagai 
aspek pembangunan. Saat ini, Indonesia telah 
memiliki beberapa tonggak pencapaian dalam 
penanggulangan bencana yang diantaranya 
adalah dengan mengarusutamakan isu 
kebencanaan dalam berbagai agenda 
pembangunan lintas sektoral.  

Pada bagian ini, tim penulis berupaya secara 
objektif menemukenali permasalahan dalam 
bidang kebencanaan dan menstrukturkan ke 
dalam klasifikasi sederhana yang mudah 
dipahami publik.  
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Sumber: Webinar Series Amcolabora Institute, Juli 2020 

Gambar 1. Respon Masyarakat Perdesaan Terdampak Bencana 

Eksplorasi tim penulis melalui rangkaian kegiatan 
diskusi daring (webinar) yang diadakan oleh 
Amcolabora Institute pada tanggal 12 Juli 2020 
dengan tema diskusi bertajuk “Respon 
Masyarakat Perdesaan Terdampak Bencana: 
Tinjauan untuk masukan RUU 
Penanggulangan Bencana”, menghasilkan 
beberapa simpulan diantaranya: perhatian 
kepada kearifan lokal, afirmasi kepada kelompok 
kaum marginal dan rentan dan program mitigasi 
bencana yang tepat sasaran. Hal tersebut 
menjadi poin penting yang perlu mendapat 
perhatian dalam penyusunan Rancangan 
Undang-undang (RUU) Penanggulangan 
Bencana (PB), sebagaimana dapat dilihat pada 
Gambar 1. 

Merujuk kepada praktik penyelenggaraan 
Penanggulangan bencana di Indonesia, misalnya 
Bencana Tsunami Palu-Donggala-Sigi (2018), 
Tsunami Banten-Lampung (2018), dan 
Kebakaran Hutan dan Lahan Riau (2019), 
terdapat beberapa temuan permasalahan 
diantaranya: 1) kelembagaan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah belum 
terkoordinasi secara baik; 2) kapabilitas 
pemerintah daerah dalam penanggulangan 

bencana belum efektif; 3) belum memadainya  
program kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi 
yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat; 
dan 4)  penyediaan dan pemeliharaan sistem 
peringatan dini.  

Selanjutnya, mencermati praktik-praktik dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana di 
negara lain, seperti diantaranya: Jepang, Inggris 
dan Amerika, dapat dipetik beberapa pelajaran 
penting. Meskipun disadari bahwa level, jenis dan 
dampak bencana dari negara-negara tersebut 
berbeda satu sama lain (level kota bukan 
nasional), namun tim penulis beranggapan 
bahwa dalam beberapa hal terdapat 
pembelajaran penguatan penanggulangan 
bencana yang dapat diterapkan di Indonesia. 

Praktik penyelenggaraan penanggulangan 
bencana di Jepang sudah sangat terstruktur yaitu 
dengan membuat undang-undang untuk tiap jenis 
bencana di negaranya, serta sudah menetapkan 
undang-undang tentang tindakan khusus 
mengenai rekonstruksi kondominium yang 
hancur oleh bencana. Selain itu, peran 
kelembagaan penanggulangan bencana terbagi 
menjadi tiga yaitu tingkat Nasional, Provinsi dan 
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Kota. Pembelajaran yang dapat diambil dari 
penyelenggaraan penanggulangan bencana di 
Inggris yaitu  pelibatan sektor asuransi swasta 
dalam menyediakan skema asuransi bagi yang 
terkena dampak bencana banjir di Inggris. Di 
Amerika badan yang memegang 
penyelenggaraan penanggulangan bencana 
bernama FEMA (Federal Emergency 
Management Agency). Ketika terjadi bencana, 
FEMA berperan sebagai pemimpin pusat untuk 
semua hal yang berkaitan dengan manajemen 
kedaruratan di Amerika dan memiliki peran dalam 
kesiapsiagaan, pencegahan dan upaya mitigasi 
dari dampak beragam bencana yang terjadi di 
Amerika.  

Tim penulis juga menyoroti kapasitas Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 
Indonesia yang dinilai memerlukan evaluasi lebih 
lanjut dalam rangka menuju praktik 
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang 
efektif sebagaimana diskusi daring (webinar) 
yang diadakan oleh Amcolabora Institute pada 
tanggal 15 Agustus 2020 dengan tema diskusi 
bertajuk “Penanggulangan Bencana: 
Kelembagaan, Koordinasi dan Partisipasi, 
Masukan Untuk RUU Penanggulangan 
Bencana”. Dari diskusi tersebut diperoleh 
simpulan (dokumen kesimpulan terlampir, 
Lampiran B) untuk memperkuat Sistem Nasional 
Penyelenggaraan PB dan Ketahanan Bencana 
pada unit/skala terkecil  (yakni: desa, RT&RW, 
komunitas, keluarga dan individu). Termasuk 
dalam hal ini adalah pengembangan multi-hazard 
early warning system (MHEWS) yang 
mempertimbangkan unsur lokal dan komunitas. 
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan 
sumber daya kebencanaan yang handal, 
termasuk dalam hal ini standarisasi 
profesionalitas sumber daya manusia dan 
pemanfaatan iptek tepat guna. 

Secara umum, dapat diidentifikasi beberapa 
masalah berdasarkan rangkaian pendekatan 
akademis tersebut di atas, sebagai berikut: 

1) kerjasama antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah tidak terkoordinasi secara 
baik; 2) kapabilitas kelembagaan dan wewenang 
pemerintah daerah dalam penanggulangan 
bencana belum optimal untuk hasil kerja yang 
efektif; 3) perlunya penguatan program 
pengurangan risiko bencana, mitigasi dan 
kesiapsiagaan yang sinergi antara pemerintah 
dan pemangku kepentingan lainnya (pentahelix), 
dengan fokus pada peningkatan respon cepat 
dan upaya keselamatan masyarakat; 4) Tidak 
adanya standarisasi yang mengakibatkan 
minimnya upaya perawatan dan pengelolaan 
perangkat sistem peringatan dini dan 
prasarana/sarana tanggap darurat oleh 
pemerintah pusat dan pemda; 5) tidak adanya 
standarisasi, jaminan mutu, profesionalitas yang 
handal terhadap sumber daya manusia urusan 
penanggulangan bencana; dan 6) belum 
dimanfaatkannya potensi iptek dan 
kewirausahaan bangsa untuk pembangunan 
ketangguhan dan pusat industri solusi 
kebencananaan. 

METODE ANALISIS 
Penyusunan kertas kebijakan menggunakan dua 
pendekatan utama, yakni: 1) pendekatan desk 
study melalui: kajian literatur/teoritis 
kebencanaan,  kajian praktik empiris terkait 
implementasi penanggulangan bencana di 
beberapa negara (best practices) dan kajian 
pembelajaran (lesson learnt) pelaksanaan 
penanganan bencana di Indonesia; dan 2) 
pendekatan eksploratif melalui diskusi daring 
(webinar) dengan berbagai aliansi masyarakat 
sipil, pemerintah daerah dan birokrat terkait agar 
diperoleh masukan komprehensif terhadap 
rancangan undang-undang penanggulangan 
bencana.  

Dalam melakukan analisis, tim penulis 
mempertimbangkan beberapa aspek berikut: 

1. Aspek Kesesuaian  
Tim mengkritisi apakah usulan sudah sesuai 
dengan amanat pembangunan, (yang 
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tercantum di dalam RPJP, RPJMN dan 
peraturan terkait lainnya); dan/atau apakah 
sudah searah dengan instruksi presiden 
terkini. 

2. Aspek Urgensi 
Tim mengkritisi apakah ada potensi dampak 
yang ditimbulkan jika tidak segera diperbaiki 
atau dipenuhi; apakah usulan sudah 
merespons pembelajaran, situasi dan 
kebutuhan terkini; dan apakah usulan akan 
berdampak pada pencapaian target 
pembangunan ke depannya. 

3. Aspek Kelayakan 
Tim mengkritisi apakah sudah dilakukan 
evaluasi kinerja organisasi eksisting; apakah 
ada dalam usulan, baik dalam bentuk 
kelembagaan atau kewenangan, berpotensi 
tumpang tindih dengan kelembagaan yang 
sudah ada; apakah berdampak pada 
efisiensi dan/atau berpotensi memangkas 
rantai birokrasi; dan apakah akan 
berdampak langsung dan positif terhadap 
seluruh pemangku kepentingan utama. 

TEMUAN & CATATAN 
TINJAUAN 
A. TEMUAN AWAL 

Indonesia adalah negara kepulauan yang berada 
pada wilayah cincin api Pasifik (ring of fire) dan 
memiliki beragam morfologi permukaan bumi, 
diantaranya: gunung-gunung berapi yang 
membentang dari bagian utara pulau Sumatera 
sampai dengan bagian utara pulau Sulawesi dan 
Maluku. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai 
negara yang memiliki risiko tinggi terhadap 
ancaman bencana erupsi gunung api, gempa 
bumi, dan tsunami, serta beberapa ancaman 
bencana lainnya, baik yang disebabkan karena 
faktor karakteristik alam maupun non-alam. 

Untuk itu, diperlukan sebuah sistem 
penanggulangan bencana yang mampu 
meminimalisasi potensi jatuhnya korban jiwa dan 

kerugian ekonomi yang lebih besar akibat 
bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.  

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana telah disusun 
berdasarkan asas dan nilai-nilai Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan dari 
undang-undang tersebut tertuang dalam 
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana; Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 
2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan 
Bantuan Bencana; dan Peraturan Pemerintah 
No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta 
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non 
Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana adalah bentuk pelaksanaan ketentuan-
ketentuan tentang tata cara penyelenggaraan 
penanggulangan bencana, yang tertuang dalam 
Pasal 50 Ayat (2); Pasal 58 Ayat (2); dan Pasal 
59 Ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2007. 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008 
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan 
Bencana adalah bentuk pelaksanaan ketentuan 
yang tertuang pada Pasal 63 dan Pasal 69 Ayat 
(4) Undang-undang No. 24 Tahun 2007 
merupakan tindak lanjut yang mengatur tentang 
pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, 
seperti: sumber dana penanggulangan bencana; 
penggunaan dana penanggulangan bencana; 
pengelolaan bantuan bencana; dan pengawasan 
dan laporan pertanggung jawaban. 

Melalui pencermatan peraturan dan 
perundangan, tim penulis menggarisbawahi 
pentingnya kebijakan penataan ruang dalam 
upaya penanggulangan bencana.  

Meskipun dalam Pasal 39 UU No. 24 Tahun 2007 
telah disebutkan “Pemaduan penanggulangan 
bencana dalam perencanaan pembangunan 
dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-
unsur rencana penanggulangan bencana ke 
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dalam rencana pembangunan pusat daerah’, dan 
dalam Pasal 40 ayat 3 dinyatakan bahwa “Setiap 
kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko 
tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi 
dengan analisis risiko bencana sebagai bagian 
dari usaha penanggulangan bencana sesuai 
dengan kewenangannya”, namun dalam praktik 
pelaksanaannya, aspek pengurangan risiko 
bencana belum sepenuhnya mendapat perhatian 
serius untuk dijadikan landasan berpikir dan/atau 
pertimbangan dasar dalam penyusunan Rencana 
Penataan Ruang.  

Padahal, dokumen Rencana Penanggulangan 
Bencana telah disusun berdasarkan Kajian Risiko 
Bencana yang terdiri atas 13 (tiga belas) jenis 
ancaman bencana yang ada di Indonesia, yang 
akan berguna bagi penyusunan tata ruang 
berbasis analisis risiko yang komprehensif bagi 
upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan.  

Disisi lainnya, dalam Pasal 6 Ayat 1 UU No. 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sudah 
diamanatkan penyelenggaraan penataan ruang 
yang dilaksanakan dengan memperhatikan 
kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang rentan terhadap bencana. 
Pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak 
sesuai dengan kemampuan daya dukung 
lingkungan hidup dan tidak memperhatikan 
wilayah yang memiliki risiko bahaya tinggi dapat 
menyebabkan bencana yang dapat mengancam 
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 
harmonisasi dan penegasan regulasi dengan 
sanksi yang jelas terkait hal ini, baik dalam 
kerangka RUU PB maupun PP turunannya. 

Temuan lainnya, disebutkan pula dalam Undang-
undang No. 24 Tahun 2007 bahwa 
penyelenggaraan penanggulangan bencana 
menjadi tanggung jawab pemerintah dan 
pemerintah daerah, dan beberapa wewenang 
yang dimiliki pemerintah dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana yaitu penetapan 
kebijakan penanggulangan bencana selaras 
dengan kebijakan pembangunan nasional; 

pembuatan perencanaan pembangunan yang 
memasukkan unsur-unsur kebijakan 
penanggulangan bencana; penetapan status dan 
tingkatan bencana nasional dan daerah; dan 
perumusan kebijakan mencegah penguasaan 
dan pengurasan sumber daya alam yang 
melebihi kemampuan alam untuk melakukan 
pemulihan. Selanjutnya, dalam Peraturan 
Presiden (Perpres) No. 17 Tahun 2018 mengatur 
pelaksanaan tindakan guna mengurangi risiko 
bencana dan dampak yang lebih luas, dan 
memberikan penugasan dan kewenangan 
kepada Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) untuk dapat melakukan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana. 
Dalam peraturan presiden ini disebutkan 
mengenai kondisi dan tata cara dalam 
pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan 
bencana diatur dalam pedoman yang ditetapkan 
oleh Kepala BNPB. 

Jika dicermati secara umum dan hingga saat ini, 
Undang-undang No. 24 Tahun 2007 dan aturan 
pelaksanaannya yang tertuang dalam beberapa 
peraturan pemerintah dinilai masih cukup baik, 
namun dalam beberapa aspek memang perlu 
ditinjau kembali karena terbukti tidak mendukung 
atau menghambat upaya penanggulangan 
bencana secara kolaboratif, terintegrasi,  dan 
sinergi antara pusat dan daerah. Bahkan, pada 
kenyataannya silang pendapat antara pusat dan 
daerah mengenai status kebencanaan dan 
kebijakan masih saja terjadi hingga saat ini. Oleh 
karena itu, diperlukan pula penegasan dalam 
pasal-pasal terkait status bencana, peran pusat 
dan daerah dan dukungan regulasi terkait lainnya 
didaerah. 

Berdasarkan rangkaian kegiatan diskusi daring 
(webinar) yang diadakan Amcolabora Institute 
sepanjang Juli s.d. Agustus 2020 terdapat 
beberapa poin penting yang perlu menjadi 
perhatian dalam penyusunan Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Penanggulangan 
Bencana (PB), berikut diantaranya: 
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“Keterlibatan masyarakat dalam 
perumusan RUU dinilai masih kurang” 
(Responden #1) 

“Kurangnya penjelasan secara detail 
terkait ancaman bencana perubahan iklim 
beserta dampaknya” (Responden #2 dan 
Responden #3 dari masyarakat pesisir)  

“Kurang jelasnya indikator suatu fenomena 
dikatakan bencana, khususnya bencana 
karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan)” 
(Responden #1) 
 
“Penempatan sumber daya manusia yang 
tidak kompeten di daerah, yang mungkin 
diakibatkan mutasi/rotasi” (Responden #4) 
 
“Kewenangan BPBD yang lemah dan tidak 
memungkinkan untuk mengarahkan OPD 
lainnya” (Reponden #5) 

Kelemahan pelaksanaan terdahulu, kondisi 
kelembagaan eksisting (sebagaimana beberapa 
diantaranya telah dijelaskan) dan ancaman 
perkembangan Pandemi Global COVID-19 terkini 
yang telah menimbulkan krisis ekonomi juga 
perlu menjadi refleksi bersama.  

Jumlah kasus penyebaran virus COVID-19 yang 
terjadi di Indonesia tercatat sampai dengan 4 Juli 
2020 mencapai angka 62.142 kasus positif 
terinfeksi dari jumlah spesimen yang diperiksa 
sebanyak 894.428 spesimen dan jumlah kasus 
yang diperiksa spesimen 529.669 orang; pada 
angka lainnya sebanyak 28.219 orang dinyatakan 
sembuh dari virus ini dan sebanyak 3.089 orang 
dinyatakan meninggal dunia akibat dari virus ini. 

Berdasarkan grafik kasus harian dan rata-rata 
kasus (Lihat Gambar 2), Data Provinsi DKI sejak 
akhir Maret hingga 19 April menunjukkan 
peningkatan kasus. Pada saat pelaksanaan 
PSBB Tahap 1 dari tanggal 10 April hingga 24 
April mengalami pengendalian jumlah kasus 
cukup baik dan tidak menunjukkan peningkatan 
signifikan. Kemudian setelah dilanjutkan 
kebijakan PSBB Tahap 2 sampai dengan PSBB 
Tahap 3 tanggal 4 Juni 2020 mengalami 
penurunan jumlah kasus yang cukup baik dan 

tidak mengalami peningkatan kasus yang berarti. 
Namun, pada masa PSBB Transisi jumlah kasus 
kembali meningkat secara perlahan.  

Hal yang berbeda terjadi di Provinsi Jawa Barat 
(Lihat Gambar 2),  sebelum masa PSBB jumlah 
kasus COVID-19 yang terjadi di Provinsi Jawa 
Barat terus mengalami peningkatan dan pada 
saat diterapkan PSBB Tahap 1 sampai Tahap 4 
jumlah kasus terkendali dan terus menunjukkan 
penurunan jumlah kasus.  

Kasus Pandemi COVID-19 yang terjadi secara 
global saat ini dapat menjadi pembelajaran dan 
bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU 
Penanggulangan Bencana. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya untuk memberikan perlindungan 
kepada masyarakat dari ancaman bencana 
secara cepat dan lebih baik di masa datang. 
Berikut beberapa hal yang menjadi temuan tim 
penulis: 

1) Lambatnya pengambilan keputusan kolektif 
terkait beberapa hal antara pusat dan daerah 
dimasa awal pandemi (misalnya terkait 
penentuan PSBB di beberapa daerah); 

2) Strategi penanganan yang kurang jelas dan 
informasi yang tidak membumi disertai 
minimnya sanksi pelanggaran;  

3) Tumpang tindih aksi dan kewenangan antar 
kementerian/lembaga akibat strategi yang 
tidak jelas; 

4) Lemahnya pendataan kasus untuk 
pengambilan keputusan yang cepat dan 
adaptif; 

5) Lemahnya data dan kinerja penyaluran 
program bantuan sosial; 

6) Kewenangan Ad-hoc BNPB dalam Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 
(sekarang disebut Satuan Tugas 
Penanganan COVID-19) yang kurang efektif 
akibat karakteristik bencana yang sudah 
mengarah multidimensi sosial dan ekonomi; 

7) Nuansa kepentingan ekonomi dan politis 
yang lebih tinggi daripada upaya pemutusan 
penyebaran wabah penyakit. 
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Sumber: BNPB, 2020 

Gambar 2. Grafik Kasus Harian Covid-19 Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

B. CATATAN TINJAUAN RUU 
PENANGGULANGAN BENCANA 

Beberapa catatan tinjauan mengenai komponen-
komponen penanggulangan bencana 
berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, yakni 
sebagai berikut. 

1. Ketentuan Umum 
Perlu diperhatikan dalam penggunaan kata di 
beberapa istilah dan definisi. Beberapa 
masukan untuk Bab 1 meliputi diantaranya:  
a) Pasal 1 Ayat 2 terkait perubahan cuaca 

ekstrem menjadi perubahan iklim karena 
perubahan iklim merupakan perubahan 
variabilitas iklim alami pada periode 
tertentu yang dapat dibandingkan 
(ditjen.menlhk.go.id) karena jika dalam 
konteksnya cuaca ekstrem, lebih merujuk 
kepada variasi iklim tertingginya saja;  

b) Pasal 1 Ayat 5, perlu dilakukan 
perubahan redaksional pada tiga tahapan 

penanggulangan bencana yaitu tahap pra 
bencana, tahap tanggap darurat, dan 
tanggap pasca bencana agar 
penggunaan istilah di BNPB dan BPBD 
bisa sepadan;  

c) Pasal 1 Ayat 3, sebaiknya dicermati 
kembali mengenai kebakaran kawasan 
permukiman, hama dan kecelakaan 
transportasi apakah layak masuk 
kedalam RUU Penanggulangan Bencana 
mengingat definisi bencana juga terkait 
dengan magnitude dan luasan dampak 
dari suatu peristiwa dimana terdapat 
keterbatasan dalam mengatasinya; 

d) Pasal 1 Ayat 6, sebaiknya dilakukan 
penambahan redaksional istilah 
rekonstruksi dalam butir tersebut;  

e) Pasal 1 Ayat 22, sebaiknya perlu 
ditambahkan redaksional tentang 
kerusakan lingkungan menjadi: 
“..gangguan kegiatan masyarakat dan 
kerusakan lingkungan hidup”; 
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f) Pasal 1 Ayat 23 juga perlu ditambahkan 
redaksional selain perseorangan dan 
korporasi, diantaranya: perwakilan 
masyarakat adat, akademisi, dan media.  

2. Tujuan  
Tujuan penanggulangan bencana perlu 
dijelaskan lagi agar keselamatan masyarakat 
dimaksud dapat merujuk/mengacu pada 
Standar Pelayanan Minimum 
Penanggulangan Bencana. 

3. Tanggung jawab dan Wewenang 
Penetapan status bencana nasional 
seharusnya dilaksanakan sesegera mungkin 
lewat pemerintah pusat, provinsi, dan daerah 
agar masyarakat merasa aman dan 
terlindungi oleh undang-undang. 

4. Kelembagaan 
a) Pasal 6 Ayat 1, perlu ditegaskan bahwa 

kegiatan kesadaran publik akan 
pentingnya pengurangan risiko bencana 
perlu dilakukan melalui multimedia dan 
kegiatan di sekolah, termasuk penerapan 
kurikulum di semua jenjang dan jalur 
pendidikan; 

b) Pasal 7 Ayat 1 butir i, perlu ditegaskan 
bahwa kondisi eksisting saat ini adalah 
kurangnya kesadaran dan pemahaman 
PRB yang inklusif, khususnya diantara 
para pengambil kebijakan (sebagian 
legislatif/eksekutif) yang masih 
beranggapan bahwa PRB tidak lebih 
penting dari alokasi anggaran untuk 
keadaan darurat dan pascabencana 
program pemulihan; 

c) Pasal 11 Ayat 1, perlu dijelaskan 
kedalam turunan PP selanjutnya makna 
yang lebih operasional terhadap fungsi 
koordinasi, komando, dan pelaksana dari 
BNPB atau lembaga yang akan 
diserahkan tanggung jawab terkait hal ini, 
Terutama menjadi refleksi dan antisipasi 
ketika bencana pandemi terjadi lagi di 
masa depan; 

d) Pasal 11 Ayat 2, perlu dijelaskan lagi 
tentang penyelenggaraan 
penanggulangan bencana secara 
sinergis berkoordinasi dengan 

kementerian/ lembaga terkait, merujuk 
pada praktik-praktik penyelenggaraan 
penanggulangan bencana di negara lain 
(Inggris dan USA) yang memasukkan 
pemerintah pusat, kementerian, 
pemerintah daerah, serta beberapa 
sektor yaitu sektor privat, organisasi non-
profit serta masyarakat; 

e) Penambahan redaksional pada Pasal 17 
butir c agar memperlihatkan bahwa 
informasi/peringatan daerah-daerah 
rawan bencana perlu disebarluaskan 
kepada masyarakat. 

5. Hak dan Kewajiban Masyarakat 
a) Peran negara/pemerintah memiliki 

kewajiban moral dan legal untuk 
menghormati, melindungi, memfasilitasi 
dan memenuhi hak masyarakat, 
termasuk hak melindungi dari kehilangan 
akibat bencana. Pemerintah yang tidak 
melakukan investasi dalam pengurangan 
risiko bencana dan aksi proaktif untuk 
mencegah atau mengurangi kehilangan 
akibat bencana harus bertanggung jawab 
atas kehilangan ini; 

b) Untuk memastikan masyarakat dapat 
melindungi dirinya sendiri, masyarakat 
membutuhkan informasi yang aktual 
sebagai dasar pembuatan keputusan. 
Masyarakat harus diperlakukan sebagai 
bagian dari sistem yang perlu diedukasi 
dan diberi informasi sebagaimana ia 
diberi tanggung jawab; 

c) Tindakan pengurangan kerentanan dan 
risiko bencana merupakan tanggung 
jawab bersama. Sebaiknya masyarakat 
mengadopsi cara-cara untuk 
berkontribusi mengurangi dampak 
bencana. Masyarakat harus senantiasa 
mempertimbangkan aksinya untuk tidak 
meningkatkan kerentanan bencana bagi 
dirinya dan orang-orang disekitarnya; 

d) Setiap individu harus melakukan aksi 
protektif ketika berada pada lokasi 
berpotensi bencana. 
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6. Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana 
a) Perlu ditambahkan dalam Pasal 1 

tentang Ketentuan Umum mengenai 
perbedaan antara Lingkungan Hidup 
dan Bentang Alam; 

b) Dalam memahami penyelenggaraan 
penanggulangan bencana apabila 
terjadi mal-administrasi dalam 
penetapan wilayah terbangun pada 
daerah rawan bencana, maka pihak 
yang memberikan izin wajib memberikan 
ganti rugi dan/atau diproses secara 
hukum apabila sampai menimbulkan 
kerugian materiil dan/atau sampai 
menimbulkan jatuhnya korban jiwa; 

c) Perlu ditambah butir untuk menerapkan 
kebijakan dengan standarisasi 
bangunan tahan bencana (sebagai 
contoh penerapan standarisasi 
bangunan tahan gempa bumi pada 
daerah/wilayah yang memiliki risiko 
tinggi terhadap bahaya bencana gempa 
bumi), dan pelaksanaan kebijakan 
secara teknis akan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah dan/atau 
Peraturan Menteri/Lembaga; 

d) Penghapusan pada ayat Penyusunan 
rencana penanggulangan bencana lebih 
baik di pertimbangkan lagi, mengingat 
RPB menjadi dokumen penting dalam 
Pelaksanaan Pengurangan Risiko 
Bencana di Indonesia, Hal ini Terkait 
Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 
Tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Penanggulangan Bencana; 

e) Penghapusan pada ayat tentang Setiap 
kegiatan pembangunan yang 
mempunyai risiko tinggi yang 
menimbulkan bencana dilengkapi 
dengan analisis risiko bencana sebagai 
bagian dari usaha penanggulangan 
bencana, lebih baik di pertimbangkan 
lagi. Mengingat KRB menjadi dokumen 
penting dalam Pelaksanaan 
Pengurangan Risiko Bencana di 
Indonesia, Hal ini terkait Perka BNPB 

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman 
Umum Pengkajian Risiko Bencana; 

f) Perlu ada peraturan pemerintah tentang 
penyelenggaraan penataan ruang atau 
Peraturan Menteri/Lembaga setingkat 
Kementerian tentang Pedoman Teknis 
Penyusunan Rencana Tata Ruang yang 
memasukkan poin-poin penting dalam 
undang-undang penanggulangan 
bencana; 

g) Penghapusan butir terkait kemudahan 
dalam Imigrasi, cukai, karantina, dan 
perizinan seharusnya dipertimbangkan 
kembali, hal ini menyangkut kemudahan 
akses bagi bantuan Lembaga/ 
Organisasi Internasional memberikan 
bantuan terhadap wilayah terdampak 
bencana untuk memberikan pertolongan 
cepat pada situasi darurat bencana; 

7. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan 
Bencana 
Ketentuan mengenai pengelolaan dana 
penanggulangan bencana diatur dalam 
peraturan pemerintah dan dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Dengan kata lain, penambahan 
pasal ini mengakibatkan perlunya tinjauan 
terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2008 tentang Pendanaan dan 
Pengelolaan Bantuan Bencana.  

8. Pengawasan 
Tanggung jawab pemerintah, yakni: 
a) Membuat dan mengimplementasi 

program tanggap darurat; 
b) Mengisukan deklarasi; 
c) Memiliki otoritas akan respon, aksi, 

metode, dan evakuasi; 
d) Mengaktifkan anggaran dan/atau 

merealokasi anggaran; 
e) Memegang fungsi pelatihan; 
f) Mempromosikan mengenai program 

kesadaran bencana; 
g) Mendukung dan memfasilitasi 

pemerintah daerah; 
h) Menghubungkan pihak yang 

membutuhkan dan dapat memfasilitasi; 
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i) Mengoordinasi/menghubungkan sumber 
daya saat bencana berlangsung; 

j) Mengoordinasi aktivitas saat bencana 
berlangsung; 

k) Mengoordinasi usaha pemulihan. 

Selain itu, pemerintah bertanggung jawab 
juga dalam: a) Otoritas legal sumber daya 
fiskal; b) Riset Informasi dan jasa teknis; dan 
c) Personel terspesialisasi. Tanggung jawab 
pemerintah sebagai responden pertama 

pada penanggulangan bencana memiliki 
hubungan yang dekat dengan pemerintah 
daerah dan komunitas yang berdampak 
pada efektivitas respon. Implementasi 
penanggulangan bencana harus dilakukan 
lintas sektor atau oleh agensi terkait seperti 
organisasi non pemerintah, organisasi dalam 
komunitas, dan yang berhubungan dengan 
korban untuk mengawasi, mengevaluasi, 
dan melaporkan situasi. 

 

GAMBAR 3. DELAPAN (8) AREA PERKUATAN PENANGGULANGAN BENCANA

REKOMENDASI 
STRATEGI 
Undang-undang No. 24 Tahun 2007 memerlukan 
pembaruan dan penguatan pada komponen-
komponennya sebagai dasar kebijakan 
penanggulangan bencana di Indonesia. 
Rekomendasi strategi penguatan yang diperlukan 

oleh  tim penulis dirangkum dalam 8 Area Strategi 
Perkuatan, sebagai berikut: 

1. Keterkaitan Kebijakan Hulu-Hilir, meliputi, 
antara lain: 
a) Penataan ruang berbasis risiko bencana; 
b) Keterkaitan dan daya dukung desa-kota 

(smart and resilient); 
c) Daya dukung lingkungan alam dan buatan 

untuk mitigasi dan pencegahan efektif; 
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d) Infrastruktur pendukung lainnya disaat 
krisis (publik dan konektivitas); 

e) Kebijakan terkait tren global penyakit 
zoonosis/wabah terkini; 

f) Dampak perubahan iklim. 
2. Tata Kelola Kolaboratif. Kolaborasi antar 

pemangku kepentingan (Pentahelix), 
diantaranya: 
a) Hub atau Konektifitas pelaku usaha dan 

mitra pembangunan; 
b) Advokasi peran strategis lembaga 

penelitian/akademisi PT, NGO&CSO, 
relawan dan media; 

c) Kepemimpinan yang efektif dalam situasi 
krisis; 

d) Inovasi pembiayaan non-pemerintah. 
3. Pengambilan Keputusan yang Cepat dan 

Adaptif. Dalam bentuk database, knowledge 
management dan decision support system 
yang terintegrasi dan handal, antaralain: 
a) Multihazards early warning system; 
b) Pemetaan risiko bencana; 
c) Perhitungan damage and loss; 
d) Pendataan korban dan penerima bantuan; 
e) Pemetaan wilayah terdampak; 
f) Data distribusi logistik; 
g) Sejarah kejadian bencana; 
h) Local wisdom/knowledge; 
i) Data transmisi penularan penyakit. 

4. Sinergi Pusat dan Daerah, meliputi 
diantaranya: 
a) Pola koordinasi dan kolaborasi pusat dan 

daerah; 
b) Sistem manajemen logistik terintegrasi;  
c) Penguatan kelembagaan lokal melalui 

reformasi regulasi dan kewenangan 
kelembagaan daerah; 

d) Strategi penanganan darurat dan 
manajemen risiko terpadu; 

e) Strategi sharing pendanaan(APBN/APBD). 
5. Inklusifitas dan Kesetaraan 

Selain penegasan inklusifitas dan peran setiap 
pemangku kepentingan, diperlukan pula 
perhatian terhadap kelompok masyarakat 
rentan dalam penanggulangan bencana. Bagi 
perempuan dan anak-anak dapat diberdayakan 
menjadi agen perubahan bagi ketahanan 

bencana dimulai dari level keluarga dan 
komunitas. 

6. Literasi Publik dan Respon Cepat Tangguh 
Bencana. Diseminasi pengetahuan 
kebencanaan dan bagaimana meresponnya 
akan menentukan sejauh mana peningkatan 
kapasitas adaptif dan ketangguhan 
masyarakat, antara lain melalui: 
a) Desa Tangguh Bencana 
b) Manajemen Krisis tingkat RT/RW 
c) Keluarga Tangguh bencana 
d) Sekolah Tangguh Bencana 
e) Relawan Kebencanaan 
f) Komunitas Filantropi (CSO dan NGO) 
g) Edukasi dan Simulasi/Drill 

7. Diskursus Sipil – Militer dalam Peningkatan 
Kinerja PB. 
Perlu pencermatan lebih lanjut terkait aspek-
aspek kebencanaan yang akan lebih efektif 
dengan dukungan militer, dengan dukungan 
data indikator situasi, prosedur, rentang waktu 
dan batas kewenangan yang jelas. 

8. Paradigma dan Perkembangan Isu Global. 
Termasuk dalam hal ini adalah pengaruh dari 
Target Sendai Framework Disaster Risk 
Reducton (SFDRR), Perubahan Iklim dan 
akibat dari Global Krisis Pandemi COVID-19. 
 

Selanjutnya untuk dapat melihat analisis beberapa 
pasal-pasal terkait dalam RUU berdasarkan 8 Area 
tersebut, dapat merujuk kepada Lampiran A. 
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LAMPIRAN A 
MATRIKS TELAAHAN REVISI UU NO. 24 TAHUN 2007 BERBASIS 8 (DELAPAN) AREA PERKUATAN DALAM PENGELOLAAN URUSAN 
KEBENCANAAN 

Area Area utama dan isu strategis 
Pasal terkait dalam 

RUU Penanggulangan 
Bencana 

Tanggapan pemerintah Tanggapan 
Amcolabora Institute 

1. Keterkaitan Kebijakan hulu-hilir 
 (a) Keterkaitan Kebijakan hulu-hilir dalam 

ketahanan bencana untuk Penanggulangan 
Bencana perlu diupayakan lebih efektif dan 
menjadi amanat penting dan esensial harus 
ada dalam muatan UU penanggulangan 
Bencana. 

 

Pasal 83  
(1) Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah 
melaksanakan pengawasan 
terhadap seluruh tahap 
Penanggulangan Bencana. 

(2) Pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

(b) sumber ancaman atau bahaya 
bencana; 

(c) keadaan bencana yang 
berpotensi terjadi rangkaian 
bencana ikutan; 

(d) kebijakan pembangunan yang 
berpotensi menimbulkan 
bencana; 

(e) kegiatan eksploitasi sumber 
daya alam yang berpotensi 
menimbulkan bencana; 

(f) pemanfaatan barang, jasa, 
teknologi, serta kemampuan 
rekayasa dan rancang bangun 
dalam negeri; 

(g) kegiatan konservasi lingkungan; 
(h) perencanaan tata ruang; 

Tetap Sebagaimana sudah disepakati oleh 
pemerintah, Amcolabora Insitute juga 
sepakat terhadap pencantuman 
pasal dimaksud. Sebagai ilustrasi, 
kebijakan kelestarian lingkungan, 
tata ruang dan pemanfaatan SDA 
(DAS/Hutan/ pertambangan) 
merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan terutama dalam hal  
upaya pencegahan, perubahan pola 
interaksi manusia-alam dan proses-
proses  pemanfaatan untuk 
pembangunan. 
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Area Area utama dan isu strategis 
Pasal terkait dalam 

RUU Penanggulangan 
Bencana 

Tanggapan pemerintah Tanggapan 
Amcolabora Institute 

(i) pengelolaan lingkungan hidup; 
(j) kegiatan reklamasi; dan 
(k) pengelolaan keuangan 

Penanggulangan Bencana. 
 (b) Perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya 

tumpang tindih kebijakan dan/atau situasi putus 
kebijakan, yakni sebuah situasi dimana 
terdapat area urusan tanpa kewenangan. 

 

Pasal 9 
(1) Wewenang Pemerintah Daerah 
dalam penyelenggaraan 
Penanggulangan 
Bencana meliputi:  
e. merumuskan kebijakan 
pencegahan penguasaan dan 
pengurasan sumber daya alam yang 
melebihi kemampuan alam pada 
wilayahnya;  

Dihapus Sepakat dengan  pemerintah. 
Terdapat tumpang tindih pasal 
kewenangan pemerintah pusat 
(Pasal 7) dan daerah (Pasal 9) dalam 
merumuskan kebijakan. 
 

  Pasal 7 
(1) Wewenang Pemerintah Pusat 
dalam penyelenggaraan 
Penanggulangan 
Bencana meliputi: 
f. merumuskan kebijakan mencegah 
penguasaan dan pengurasan sumber 
daya alam yang melebihi 
kemampuan alam untuk 
melakukan pemulihan; 

Tetap Namun perlu diperhatikan pula 
bahwa pada praktiknya terdapat 
penguasaan beberapa sumber daya 
alam oleh pemerintah pusat yang 
melebihi kapasitas daya dukung 
lingkungan, sementara daerah tidak 
berwenang untuk merumuskan 
kebijakan sebagaimana Pasal 9. Hal 
ini meliputi, diantaranya: urusan 
penguasaan SDA Kehutanan dan 
Sumber Daya Mineral. 

2. Tata Kelola Kolaboratif 
 (a) Penguatan tata kelola kebencanaan yang 

kolaboratif antar pemangku kepentingan 
(pemerintah, akademisi/praktisi, swasta, media 
dan masyarakat sipil), antar sektor terkait dan 
antardaerah. 

 
 

Pasal 21 
(1) Sumber daya manusia yang 
terlibat dalam Penanggulangan 
Bencana 
terdiri dari: 
a. aparatur sipil negara; 
b. Tentara Nasional Indonesia; 
c. Kepolisian Negara Republik 

Tetap Mekipun telah disebutkan secara 
eksplisit, namun peran Akademisi 
dan Lembaga Riset, OMS, Media, 
dan Pelaku usaha/Privat serta mitra 
pembangunan belum 
dijelaskan/dibahas secara 
proporsional dalam RUU sehingga 
diperlukan dukungan pembentukan 
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Area Area utama dan isu strategis 
Pasal terkait dalam 

RUU Penanggulangan 
Bencana 

Tanggapan pemerintah Tanggapan 
Amcolabora Institute 

Indonesia; 
d. relawan kemanusiaan, 
e. dunia usaha; 
f. kelompok profesi, 
g. ahli/akademisi; dan 
h. media. 

dan penguatan kelembagaan di 
kalangan pemerintah, swasta, dan 
masyarakat 

 (b) Pola pertanggungjawaban yang terstruktur dan 
jelas dalam pelaksanaan kebencanaan yang 
kolaboratif. 

Pasal 9 
(1) Wewenang Pemerintah Daerah 
dalam penyelenggaraan 
Penanggulangan 
Bencana meliputi: 
c. melaksanakan kebijakan kerja 
sama dalam Penanggulangan 
Bencana dengan provinsi dan/atau 
kabupaten/kota lain; 

Tetap 
 
 
 
 
 
 

Namun, tugas dan kewenangan 
lembaga pemerintah pusat yang 
berada di daerah yang terkait 
dengan kebencanaan masih belum 
jelas pola kolaborasinya dengan 
pemerintah daerah, sehingga dirasa 
perlu mengembangkan struktur, 
peran dan tanggung jawab yang jelas 
antara pemerintah pusat dan daerah 
dalam penanggulangan bencana.   

  Pasal 26 
Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana dilaksanakan berdasarkan  
aspek:  
f. kemitraan, koordinasi, dan 
keterpaduan; dan 

Tetap  

 (c) Pengendalian dalam Pelaksanaan Tata Kelola 
Kebencanaan. 

Pasal 90  
Setiap orang yang dengan 
sengaja menyalahgunakan 
pengelolaan sumber daya bantuan 
bencana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 75, dipidana dengan 
pidana penjara dengan penjara 
seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun 
atau paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan denda paling sedikit 
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar 
rupiah) atau denda paling banyak 

Pasal 91 (perubahan redaksional) 
(1) Setiap orang yang 

menyalahgunakan anggaran 
Penanggulangan Bencana 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 dan Pasal 54, 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 20 (dua 
puluh) tahun. 

(2) Setiap orang yang melakukan 
dengan rencana 
menyalahgunakan anggaran 
Penanggulangan Bencana 

Sepakat dengan pemerintah. Hal ini 
sesuai dengan UU KPK bahwa 
ancaman hukuman mati memang 
diatur. Dalam Pasal 2 UU No 19 
Tahun 2019 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, disebutkan: 
 
Dalam hal tindak pidana korupsi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan dalam keadaan 
tertentu, pidana mati dapat 
dijatuhkan. 
Dalam penjelasannya dinyatakan 
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Area Area utama dan isu strategis 
Pasal terkait dalam 

RUU Penanggulangan 
Bencana 

Tanggapan pemerintah Tanggapan 
Amcolabora Institute 

Rp12.000.000.000,00 (dua belas 
miliar rupiah).  

 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dijatuhkan 
pidana mati. 

lebih lanjut bahwa: Yang dimaksud 
dengan "keadaan tertentu" dalam 
ketentuan ini adalah keadaan yang 
dapat dijadikan alasan pemberatan 
pidana bagi pelaku tindak pidana 
korupsi yaitu apabila tindak pidana 
tersebut dilakukan terhadap dana-
dana yang diperuntukkan bagi 
penanggulangan keadaan bahaya, 
bencana alam nasional, 
penanggulangan akibat kerusuhan 
sosial yang meluas, penanggulangan 
krisis ekonomi dan moneter, dan 
pengulangan tindak pidana korupsi. 
 
Dapat disimpulkan Pasal 91 Ayat 2 
(dalam versi masukan pemerintah) 
sudah tepat dan sejalan dengan UU 
No. 19 tahun 2019 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 

3. Pengambilan Keputusan yang cepat dan adaptif berdasarkan pusat data dan MHEWS yang handal 
 Peran data yang terintegrasi untuk pengambilan 

keputusan dalam situasi krisis akibat bencana perlu 
semakin diperkuat, misalnya: dalam situasi krisis 
terkait dengan COVID-19, sistem pengambilan 
keputusannya sangat dipengaruhi oleh data yang 
akurat. 

Pasal 23 
h. berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan terhadap kegiatan 
Penanggulangan Bencana, 
khususnya yang berkaitan dengan 
diri dan komunitasnya;  

 Diperlukan pembagian peran dan 
tanggung jawab operasional dan 
pengawasan sistem peringatan dini 
dari hulu hingga hilir di level 
masyarakat lokal. Perlu penekanan 
pembentukan pusat data terintegrasi  
di pusat-daerah 

4. Sinergi Pusat-Daerah 
 (a) Sinergi Pusat-Daerah dalam pengelolaan 

urusan kebencanaan. Tidak hanya terkait 
dengan hubungan vertikal pusat-daerah, 
namun juga hubungan horizontal antar K/L dan 

Pasal 1 Ayat 23 
Status Keadaan Darurat Bencana 
adalah suatu keadaan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah untuk 

Pasal 1 Ayat 23 (perubahan 
redaksional) 
 
Status Darurat Bencana adalah 

Sepakat dengan pemerintah. 
Pengembangan dan penguatan 
struktur, peran dan tanggung jawab 
yang jelas antara pemerintah pusat 
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Area Area utama dan isu strategis 
Pasal terkait dalam 

RUU Penanggulangan 
Bencana 

Tanggapan pemerintah Tanggapan 
Amcolabora Institute 

antar UPD di daerah. 
 

jangka waktu tertentu atas dasar 
rekomendasi Badan yang diberi 
tugas untuk menanggulangi bencana. 

suatu keadaan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah untuk jangka waktu tertentu 
atas dasar rekomendasi badan yang 
menyelenggarakan tugas 
pemerintahan di bidang 
Penanggulangan Bencana. 

dan daerah dalam penanggulangan 
bencana. Hal ini diawali dengan 
penetapan status darurat bencana 
yang cepat dengan putusan 
kebijakan sinergi antar pemerintah 
pusat dan daerah 
 

 (b) Kewenangan lembaga di daerah sebagai 
perpanjangan aksi keputusan di pusat perlu 
diperkuat. Selain melalui peningkatan kapasitas 
pada masa tanggap darurat dan pemulihan, 
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas 
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 
Pengurangan Risiko Bencana (PRB) juga 
penting 

Pasal 6 Ayat 1 
 
(c) menjamin pemenuhan hak 

masyarakat dan pengungsi yang 
terkena bencana secara adil dan 
sesuai dengan standar 
pelayanan minimum;  

 
Pasal 17 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah mempunyai tugas: 
a. menetapkan pedoman dan 

pengarahan sesuai dengan 
kebijakan pemerintah daerah 
dan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 
terhadap usaha 
Penanggulangan Bencana yang 
mencakup pencegahan 
bencana, penanganan tanggap 
darurat, rehabilitasi, serta 
rekonstruksi secara adil dan 
setara; 

b. menetapkan standardisasi serta 
kebutuhan penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana 
berdasarkan peraturan 
perundang-undangan; 

Tetap Masyarakat diantaranya berhak 
untuk mengetahui informasi potensi, 
dampak dan kesiapsiagaan dalam 
menghadapi bencana, oleh karena 
itu perlu disepakati terkait 
implementasi Standar Pelayanan 
Minimum (SPM) Penanggulangan 
Bencana dalam upaya 
penanggulangan bencana di 
Indonesia dengan menggunakan 
metode dan alat ukur (indeks) 
pelayanan penanggulangan bencana 
dan kedaruratan yang jelas 
 
Diwajibkan membentuk Satker 
Penanggulangan Bencana di daerah 
dengan perencanaan penyiapan  
anggaran PB yang memadai  dan 
dapat bersumber dari dana 
perimbangan, dana bagi hasil dan 
APBD mengacu pada Undang-
undang No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah dan Pemerintahan 
Daerah.  
 
Pendapatan Daerah bersumber dari: 
 a. Pendapatan Asli Daerah; 
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c. menyusun, menetapkan, dan 
menginformasikan peta rawan 
bencana daerah; 

d. menyusun dan menetapkan 
prosedur tetap penanganan 
bencana daerah; 

e. melaksanakan penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana pada 
wilayahnya; 

f. melaporkan penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana 
kepada kepala daerah setiap 1 
(satu) bulan sekali dalam kondisi 
normal dan setiap saat dalam 
kondisi darurat bencana; 

g. Laporan sebagaimana dimaksud 
pada huruf (g) ditembuskan 
kepada Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana; 

h. mengendalikan pengumpulan 
dan penyaluran uang dan/atau 
barang yang diberikan 
masyarakat untuk 
Penanggulangan Bencana; 

i. mempertanggungjawabkan 
penggunaan anggaran yang 
diterima dari anggaran 
pendapatan belanja daerah; 

j. melaksanakan kewajiban lain 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

k. memberikan informasi dan 
Peringatan Dini; 

l. menetapkan daerah terdampak 
bencana; dan 

 b. Dana Perimbangan; dan 
 c. Lain-lain Pendapatan. 
 
Sedangkan Dana Perimbangan 
terdiri atas: 
a. Dana Bagi Hasil; 
b. Dana Alokasi Umum; dan 
c. Dana Alokasi Khusus. 
Jumlah Dana Perimbangan  ini 
ditetapkan setiap tahun anggaran 
dalam APBN. 
 
Dana Bagi Hasil yaitu :  
1.Bersumber dari pajak dan 
2.Bersumber dari sumber daya alam. 
 
Sementara, dalam situasi 
kegentingan yang membahayakan 
stabilitas perekonomian nasional, 
misalnya akibat Pandemi Global 
COVID-19, pemerintah dimungkinkan 
merealokasi sumber daya dan 
melakukan refocusing anggaran 
melalui Perpu. Misalnya: Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-
undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID- 19) 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 
20 Tahun 2020 tentang Percepatan 
penanganan Corona Disease di 
lingkungan Pemerintah Daerah, pada 
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m. mengevakuasi masyarakat yang 
terdampak bencana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 2: 
1. Pemerintah daerah perlu 

melakukan langkah antisipasi 
dan penanganan dampak 
penularan COVID-19; 

2. Pemerintah daerah perlu 
memprioritaskan penggunaan 
APBD untuk antisipasi dan 
penanganan dampak penularan 
COVID-19. 

5. Inklusifitas dan Kesetaraan 
 (a) Selain perlu menegaskan peran setiap 

pemangku kepentingan, diperlukan pula 
perhatian terhadap kelompok masyarakat 
rentan dalam penanggulangan bencana. 
Terutama, bagi perempuan dan anak-anak 
dapat diberdayakan menjadi agen perubahan 
bagi ketahanan bencana dan dimulai dari level 
keluarga dan komunitas 

 

Pasal 59  
1. Pelindungan terhadap kelompok 

rentan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 53 huruf e 
dilakukan dengan memberikan 
prioritas kepada kelompok 
rentan berupa penyelamatan, 
evakuasi, pengamanan, 
pelayanan kesehatan, dan 
psikososial.  

2. Kelompok rentan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas:  
(a) bayi, balita, dan anak-anak; 
(b) ibu yang sedang 

mengandung atau 
menyusui; 

(c) penyandang disabilitas; 
dan  

(d) orang lanjut usia.  

Pasal 59 (perubahan redaksional) 
 
Ayat 2 
 
(a) bayi, balita, anak usia sekolah 
dan remaja  
(b) ibu hamil, ibu nifas dan ibu 
menyusui  
(d) orang lanjut usia, orang dengan 
penyakit kronis dan/atau bermasalah 
dengan gizi  
 
 

Pemerintah wajib untuk memfasilitasi 
pemberian informasi perlindungan 
diri dari bencana. Oleh karena itu, 
diperlukan peningkatan pendidikan 
mengenai penyelenggaraan PB 
kepada semua kalangan dan 
kelompok umur di masyarakat, 
termasuk anak-anak, wanita, lansia, 
dan penyandang disabilitas. 
Pemerintah yang tidak melakukan 
investasi dalam pengurangan risiko 
bencana dan tidak melakukan aksi 
proaktif untuk mencegah atau 
mengurangi kehilangan akibat 
bencana harus bertanggung jawab 
atas kehilangan yang terjadi. 

 (b) Penanganan korban bencana alam yang 
inklusif 

Pasal 2 
Ayat 26 
Korban Bencana adalah orang atau 

Tetap 
 

Masukan perubahan redaksional dari 
Amcolabora Institute adalah 
memperluas definisi korban bencana, 
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sekelompok orang yang menderita 
atau meninggal dunia akibat 
bencana.  
 
 

sebagai berikut: 
 
Korban Bencana adalah seseorang 
atau sekelompok orang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, 
dan atau kerugian ekonomi  atau 
meninggal dunia akibat bencana 

  Pasal 3 
d. mengembalikan kualitas hidup 
korban bencana 

Tetap Tujuan lebih spesifik pengaturan 
korban karena korban bencana ini 
perlu perlindungan dan beberapa 
tahapan atas keselamatan pribadi 
dan keluarga, aset ekonomi, akses 
kesehatan, mendapat informasi 
perkembangan penanggulangan 
bencana, mendapatkan perlindungan 
kediaman sementara, serta jaminan 
psikososial. 
 
Banyak situasi dimana korban justru 
mengalami beban psikososial akibat 
kehilangan mata pencaharian, 
kegagalan usaha dan PHK. Oleh 
karena itu, kerugian ekonomi yang 
terkait kesejahteraan hidup dasar 
harus menjadi tanggung jawab 
pemerintah. 

 (c) Mengurangi kekerasan dan diskriminasi gender 
di tempat pengungsian sementara, diantaranya 
dengan menyediakan ruang pengaduan bagi 
masyarakat terdampak bencana. 

Pasal 6 Ayat 1 
 
(d) menjamin pemenuhan hak 

masyarakat dan pengungsi yang 
terkena bencana secara adil dan 
sesuai dengan standar 
pelayanan minimum;  

 

Tetap Laporan dari Komnas Perempuan 
(2018) mengungkap bahwa 
umumnya  kekerasan  dapat terjadi 
di kamp atau tenda pengungsian. 
Komnas Perempuan menyebut 40 
persen perempuan pengungsi 
mengalami kekerasan seksual dan 
ini juga terjadi pada Tsunami 2004 di 
Aceh . 
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Kekerasan Berbasis Gender (KBG) 
adalah Kekerasan langsung pada 
seseorang yang didasarkan atas 
seks atau gender  termasuk tindakan 
yang mengakibatkan bahaya atau 
penderitaan fisik, mental atau 
seksual, ancaman untuk tindakan 
tersebut, paksaan dan penghapusan 
kemerdekaan 
 
Masukan Amcolabora Institute 
adalah menambahkan butir 
penyedian ruang pengaduan bagi 
masyarakat terdampak bencana, 
termasuk perempuan/laki-laki 
akibat kekerasan gender 

6. Literasi Publik dan Respon Cepat Tangguh Bencana 
 Peningkatan literasi publik mengenai 

penyelenggaraan penanggulangan untuk 
kesiapsiagaan dan respon masyarakat lokal yang 
lebih baik 
 

Pasal 6  
(1) Tanggung jawab Pemerintah 
Pusat dalam penyelenggaraan  
Penanggulangan Bencana meliputi: 
g. memasukkan tema kebencanaan 

dalam kurikulum di semua jenjang 
dan jalur pendidikan; 

 

Tetap Peran lembaga dalam peningkatan 
literasi publik terkait kebencanaan 
penting untuk menjadi perhatian. 
Selanjutnya, bagaimana informasi 
tersebut disampaikan secara cepat 
dan tepat dengan bahasa yang 
sederhana kepada masyarakat agar 
dapat direspon masyarakat dengan 
lebih cepat sigap 

  Pasal 21 ayat 3 
Selain badan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) kementerian/lembaga 
dapat melaksanakan pendidikan dan 
pelatihan. 

Tetap  

  Pasal 36 
Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana dalam situasi tidak terjadi  

Tetap  
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bencana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 huruf a meliputi: 
h. pendidikan dan pelatihan; 

  Pasal 45 
Pendidikan, pelatihan, dan 
persyaratan standar teknis 
penanggulangan bencana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
36 huruf h dan i dilaksanakan dan 
ditetapkan oleh Pemerintah sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan.  
 
 

Pasal 45 (perubahan 
redaksional) 
Pendidikan, pelatihan dan 
penetapan standar teknis 
penanggulangan bencana 
sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 36 huruf h dan i 
dilaksanakan dan ditetapkan oleh 
kementerian/lembaga sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan  

 

 

  Pasal 49 
e. menyelenggarakan pendidikan, 
penyuluhan, dan pelatihan mitigasi 
bencana baik secara konvensional 
maupun modern. 

Tetap  

7. Diskursus Sipil – Militer dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Bencana 
 Pembagian peran yang jelas antara sipil dan militer 

dalam urusan penanggulangan bencana, dengan 
mengedepankan upaya penguatan ketahanan 
bencana dari level komunitas/RT/RW/desa 

Pasal 22 
Pelibatan Tentara Nasional Indonesia 
dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sebagai sumber daya 
manusia dalam Penanggulangan 
Bencana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan 
huruf c dilaksanakan sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 22 (perubahan redaksional 
dan substansi) 
 
1. Pelibatan Tentara Nasional 

Indonesia dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 
sebagai sumber daya manusia 
dalam Penanggulangan 
Bencana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(1) huruf b dan huruf c 
dilaksanakan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

2. Pengerahan dan penggunaan 
sumber daya TNI dalam 

Perlu dilakukan studi khusus terkait 
aspek-aspek kebencanaan yang 
akan lebih efektif dengan dukungan 
militer. Perlu indikator situasi, 
prosedur dan batasan waktu dan 
kewenangan yang jelas. 
 
Sepakat dengan pemerintah, bahwa 
sumber daya TNI bukan hanya SDM 
namun juga alutsista dan metode 
 
Namun perlu dicatat bahwa prinsip 
utama ketangguhan bencana adalah 
meningkatkan kemampuan self helps 
dari komunitas untuk merespon dan 
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penanggulangan bencana 
dilaksanakan sesuai peraturan 
perundang-undangan.  

bangkit dari situasi krisis. 

8. Paradigma dan perkembangan Isu Global 
 (a) Termasuk dalam hal ini adalah konvensi global 

dari Target DRR, Perubahan Iklim dan akibat 
dampak Pandemi COVID-19 

Pasal 1 Ayat 3 
Bencana Non-alam adalah bencana 
yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
rangkaian peristiwa non-alam yang 
antara lain berupa gagal teknologi, 
epidemi, pandemi, kebakaran hutan, 
kebakaran lahan, kebakaran 
kawasan permukiman, hama, 
kecelakaan transportasi, dan wabah 
penyakit.  
 
 
 

Pasal 1 Ayat 3 (perubahan 
redaksional) 
Bencana Non-alam adalah bencana 
yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
rangkaian peristiwa non alam. 
 

Perlu dibangun standar pemahaman 
dan persepsi yang sama mengenai 
berbagai definisi dalam bidang 
kebencanaan, termasuk jenis-jenis 
ancaman yang menjadi fokus dari 
revisi UU Penanggulangan Bencana 
 
Kebakaran kawasan permukiman, 
hama dan kecelakaan transportasi 
sebaiknya diatur dalam UU Sektor 
terkait, dan bukan di UU PB 
 

 (b) Konvensi dan definisi tentang bencana 
(lanjutan) 

Pasal 1 Ayat 4 
 
Bencana Sosial adalah bencana 
yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang 
diakibatkan oleh manusia yang 
berupa konflik sosial antarkelompok 
atau antarkomunitas masyarakat, 
kerusuhan sosial, dan tindakan teror. 

Pasal 1 Ayat 4 (perubahan 
redaksional) 
 
Bencana Sosial adalah bencana 
yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang 
diakibatkan oleh manusia yang 
berupa konflik sosial antarkelompok 
atau antarkomunitas masyarakat, 
dan tindakan teror. 

Sepakat dengan masukan 
pemerintah.  
 
Kerusuhan sosial selain perlu 
dicermati magnitude-nya, maka perlu 
dilihat pula sinkronisasinya dengan 
UU terkait lain, yakni dalam UU No. 7 
tahun 2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial (PKS) disebutkan 
sebagai berikut: 
 
Konflik Sosial adalah perseteruan 
dan/atau benturan fisik dengan 
kekerasan antara dua kelompok 
masyarakat atau lebih yang 
berlangsung dalam waktu tertentu 
dan berdampak luas yang 
mengakibatkan ketidakamanan dan 
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disintegrasi sosial sehingga 
mengganggu stabilitas nasional dan 
menghambat pembangunan 
nasionalnya 
 
Kerusuhan sosial telah dijelaskan 
secara implisit didalam definisi konflik 
sosial itu sendiri 

  Pasal 1 ayat 5 
Penanggulangan Bencana adalah 
serangkaian upaya yang meliputi 
kegiatan yang dilakukan pada tahap 
prabencana, darurat bencana, dan 
pascabencana. 

Pasal 1 Ayat 5 (perubahan 
redaksional) 
Penanggulangan Bencana adalah 
serangkaian upaya kegiatan yang 
dilakukan pada tahap prabencana, 
darurat bencana, dan pascabencana. 

Penanggulangan Bencana dibagi 
menjadi empat tahap yaitu: 

1. Mitigation 
2. Preparedness 
3. Response 
4. Recovery 

Yang dapat diklasifikasi dalam pra, 
darurat dan pascabencana serta 
semua kegiatan ini harus masuk 
dalam muatan RUU 

  Pasal 1 Ayat 7 
Pencegahan Bencana adalah 
serangkaian kegiatan yang dilakukan 
untuk menghilangkan atau 
mengurangi risiko bencana, baik 
melalui pengurangan ancaman 
bencana, keterpaparan terhadap 
potensi bencana, maupun 
kerentanan pihak yang terancam 
bencana. 

Pasal 1 Ayat 7 (perubahan 
redaksional) 
 Pencegahan Bencana adalah 
serangkaian kegiatan yang dilakukan 
untuk mengurangi risiko bencana, 
baik melalui pengurangan ancaman 
bencana, keterpaparan terhadap 
potensi bencana, maupun 
kerentanan pihak yang terancam 
bencana. 

Perlu ada tambahan redaksi kata 
“menghindari” 

“Pencegahan Bencana adalah 
serangkaian kegiatan yang dilakukan 
untuk menghindari dan atau 
mengurangi risiko bencana, baik 
melalui pengurangan ancaman 
bencana, keterpaparan terhadap 
potensi bencana, maupun 
kerentanan pihak yang terancam 
bencana. 

  Pasal 1 Ayat 9 
Kesiapsiagaan adalah serangkaian 

Pasal 1 Ayat 9 (perubahan 
redaksional) 

Perlu ditambahkan pula kesiapan 
infrastruktur pendukung seperti jalur 
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kegiatan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi bencana melalui 
pengorganisasian serta melalui 
langkah yang tepat guna dan 
berdaya guna. 

Kesiapsiagaan adalah serangkaian 
kegiatan peningkatan pengetahuan 
dan kapasitas yang dilakukan oleh 
individu, masyarakat, komunitas, 
organisasi masyarakat, Pemerintah 
Pusat, pemerintah daerah, lembaga 
usaha dan lainnya untuk 
mengantisipasi, merespon dan 
memulihkan secara efektif dampak 
pada situasi terdapat potensi 
bencana 

evakuasi dan distribusi logistik, 
terutama didaerah pariwisata dan 
pusat kepadatan manusia akibat 
pertumbuhan investasi 

  Pasal 1 Ayat 17.  
Rekonstruksi adalah pembangunan 
kembali semua prasarana dan 
sarana, kelembagaan pada wilayah 
pasca bencana, 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 pasca 
bencana 

Pasal 1 Ayat 17 (perubahan 
redaksional) 
Rekonstruksi adalah pembangunan 
kembali lebih baik dan lebih aman 
semua prasarana dan sarana, 
kelembagaan pada wilayah pasca 
bencana, 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 berdasarkan prinsip 
pembangunan berkelanjutan. 

Perlu ditambahkan dalam 
rekonstruksi harus mengandung 
prinsip untuk mitigasi bencana 
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