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ABSTRAK

Pengurangan risiko bencana (PRB) dengan mengadopsi Kerangka Aksi Hyogo (HFA,
Hyogo Framework for Action) berakhir pada 2015. Implementasi HFA belum tuntas,
namun hasil pemantauannya memunculkan penilaian, kesadaran, dan akhirnya kebutuhan
baru untuk mengintegrasikan PRB dengan tujuan pembangunan Millennium (MDGs) dan
tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hal tersebut membawa kepada pertanyaan
apakah para stakeholder PRB (khususnya pemerintah) dapat mengikuti dan memenuhi
tuntutan tersebut. Penelitian deskriptif analitik ini bertujuan untuk memotret kesiapan
pengelola kebencanaan daerah dalam memenuhi agenda PRB global tersebut. Penelitian
dilakukan di provinsi dan daerah dengan kejadian bencana erupsi gunung api (Kab. Karo
Sumatera Utara), kebakaran hutan, lahan, dan bencana asap (Provinsi Riau), bencana
terkait pertambangan (Kab. Bombana Provinsi Sulawesi tenggara), dan kekeringan (Kab.
Indramayu Provinsi Jawa Barat). Data kajian meliputi data primer dan sekunder (laporan
dan dokumentasi terkait). Pengumpulan data/informasi primer dilakukan dengan
wawancara dan focus group discussions (FGD). Hasil kajian menemukan beberapa
temuan penting yaitu: 1) Penanggulangan bencana belum menjadi salah satu program
prioritas daerah, 2) PRB belum terintegrasi secara terpadu dalam pembangunan regular
juga dalam perencanaan pembangunan, 3) Diyakini bahwa bencana mengganggu pem-
bangunan, namun 4) Belum terpikirkan oleh pengelola penanggulangan bencana daerah
akan perlunya menilai gangguan bencana terhadap pembangunan, khususnya dalam pen-
capaian tujuan pembangunan, sehingga 5) Pengelola program belum memiliki gambaran
urgensi PRB, apalagi urgensi pengintegrasiannya dalam pembangunan; 6) Belum dilaku-
kan evaluasi sosial ekonomi dari investasi daerah dengan memasukkan risiko bencana
didalamnya, 7) Demikian pula selama ini belum ada perhitungan dampak bencana ter-
hadap gangguan pencapaian MDGs maupun prediksi gangguan terhadap SDGs. Temuan
tersebut menjadi catatan pentingnya upaya pembangunan kapasitas pengelola penang-
gulanagan bencana (PB) di daerah.

Kata kunci: MDGs, pengintegrasian, pengurangan risiko bencana, SDGs.

ABSTRACT

Disaster risk reduction (DRR), adopting the Hyogo Framework for Action, is coming to
the end in 2015. Implementation of HFA has not been completed, but the results of
monitoring led to the assessment, awareness, and the need to integrate a new DRR
Framework with the post millennium or sustainable development goals (MDGs/SDG's). It
leads to the question of whether the DRR stakeholders (especially government) can
follow and meet these demands. This analytical descriptive study aimed to elaborate
preparedness of disaster manager of local government in meeting the global agenda of
DRR. The study was conducted in provinces and districts with the incidence of the
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catastrophic volcanic eruption (Karo, North Sumatra), forest, land fires, and smoke haze
(Riau Province), disasters related to mining (Bombana, Southeast Sulawesi), and drought
(Indramayu, West Java). Primary data were collected through interviews and focus group
discussions. The study found several important things namely: 1) disaster management
has not become one of the priorities of district’s development program, 2) DRR has not
been integrated both in regular development program and development planning, 3) it is
believed that disaster disturbs development, but 4) have not thought by the manager of
disaster in the region the needed for assessment of the disruption to development,
especially in achieving the development goals, so 5) they do not have the idea yet of
  the urge of DRR, especially the urgency for DRR’s integration in the development, 6)
has not performed social economy valuation of the local investment by considering the
disaster risk, 7) along with has not calculated the impact of disasters on the achievement
of the MDGs as well as predictions of interference disruption of SDGs. Results of this
studies led to the importance of capacity building for disaster managers at local
government level.

Keywords: disaster, HFA, MDGs, risk reduction, SDGs.

PENDAHULUAN

Bencana mengakibatkan kerugian dan kerusakan di berbagai bidang dalam

jangka menengah dan jangka panjang, bencana juga mengakibatkan meningkatnya

kemisikinan karena kerusakan, kerugian dan kehilangan kesempatan ekonomi.

Bencana banjir misalnya, menyebabkan petani kehilangan lahan dan atau gagal

panen, yang akhirnya berpotensi untuk menimbulkan kemiskinan, demikian juga

dengan kekeringan, menyebabkan petani tidak dapat menanam karena kekurangn

air dan atau tanaman menjadi puso. Bencana rob menyebabkan nelayan gagal

melaut, sementara itu kerusakan pantai dan terumbu karang dapat mengakibatkan

menurunnya hasil tangkapan pada bidang perikanan, demikian juga dengan

gunung meletus dan gempa secara umum dapat mengakibatkan rusaknya sarana

perekonomian dan infrastruktur.

Upaya pemerintah untuk mengurangi akibat dari kejadian bencana telah

dilakukan, namun belum berjalan secara optimal. Walaupun pengurangan risiko

bencana (PRB) dengan mengadopsi Kerangka Aksi Hyogo (HFA, Hyogo Frame-

work for Action) berakhir pada 2015, namun implementasi HFA belum tuntas,

terutama dalam hal yang berkaitan dengan regulasi yang mempertimbangkan

aspek kebencanaan. Pada tingkat internasional, sudah dirasakan kebutuhan baru

untuk mengintegrasikan HFA dengan tujuan pembangunan Millennium (MDGs)

dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang diangkat dalam pertemuan



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015

39

dunia di Sendai pada tahun 2015 dan melahirkan SF-DRR (Sendai Framework for

Disaster Risk Reduction). Permasalahan yang timbul kemudian adalah dengan

adanya kesepakatan yang telah dirumuskan dalam SDG tersebut, apakah para

stakeholder PRB (khususnya pemerintah) dapat mengikuti dan memenuhi tuntu-

tan tersebut.

Berdasarkan latar belakang, secara umum penelitian ini bertujuan meng-

eksplorasi pengintegrasisan risiko bencana dengan MDGs/SDGs. Adapun tujuan

khususnya adalah: 1) Mengelaborasi persepsi para pengelola penanggulangan di

tingkat kabupaten dan propinsi terkait penanganan risiko bencana serta peng-

integrasiannya dengan MDGs/SDGs; 2) Mengidentifikasi prediksi kendala dalam

implementasi pengintegrasian PRB dengan MDGs/ SDGs; dan 3) Merumuskan

rekomendasi agenda pengintegrasian PRB dengan post MDGs atau SDGs.

METODE PENELITIAN

Desain dan Lokasi

Penelitian deskriptif kualitatif di mana data dikumpulkan secara cross

sectional (satu satuan waktu). Penelitian dilaksanakan di Bogor, empat provinsi,

dan enam kabupaten rawan bencana yaitu Jawa Barat (Kabupaten Indramayu),

Provinsi Riau (Kabupaten yang rawan Karlahut), Sumatera Utara (Kabupaten

Sinabung), dan Sulawesi Tenggara (Kabupaten Bombana). Pemilihan lokasi

dilakukan secara sengaja (purposive) dengan alasan menggambarkan keragaman

jenis bencana dalam kaitannya dengan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya

alam. Kabupaten Karo, Sumatera Utara merupakan daerah dengan kejadian

bencana erupsi gunung Sinabung. Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi

Tenggara berkaitan dengan bencana terkait pertambangan. Kabupaten Indra-mayu,

Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan kekeringan, dan Provinsi Riau ber-kaitan

dengan kebakaran hutan dan lahan dan bencana asap.

Jenis Data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh dari instansi pemerintah setempat seperti BPBD (Badan Penang-

gulangan Bencana Daerah) dan instansi terkait. Data primer berupa data-data
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terkait bencana alam, kemiskinan, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk

menang-gulangi resiko bencana yang terjadi. Sedangkan data sekunder diperoleh

dari hasil wawancara mendalam dengan para stakeholder dan FGD baik dari

pemerintah maupun masyarakat setempat. Data sekunder berupa data tentang

persepsi dan kesiapan para stakeholder terhadap pengintegrasian pengurangan

resiko bencana dengan penanggulangan kemiskinan (aspek MDGs) dan

pengelolaan lahan (SDGs).

Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan

diskusi pakar kebencanaan terkait, memetakan indikator PRB dengan MDGs dan

SDGs sesuai data, informasi yang terkumpul dari hasil wawancara dan hasil

tinjauan literatur dan desk studi; mengelaborasi persepsi para pengelola penang-

gulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten terkait rencana peng-

integrasian PRB dengan MDGs dan SDGs berdasarkan data hasil wawancara dan

FGD yang dilakukan di empat provinsi dan enam kabupaten wilayah rawan

bencana terpilih; mengidentifikasi prediksi kendala implementasi pengintegrasian

PRB dengan MDGs dan SDGs berdasarkan data hasil wawancara dan FGD,

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, deskriptif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ideal PRB dan Pencapaian MDG, SDG

Salah satu sasaran dalam MDG maupun SDG adalah memberantas kemis-

kinan. Artinya pembangunan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat,

dan jangan malah menyebabkan masyarakat menjadi sengsara, baik dikarenakan

pembangunan tersebut tidak mempertimbangkan aspek kebencanaan, maupun

pembangunan itu sendiri yang justru menyebabkan kejadian bencana. Walaupun

di negara maju “End of poverty” merupakan prioritas ke-14, namun di negara

berkembang termasuk Indonesia, pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas

pertama. Sedangkan pioritas pertama untuk negara maju adalah bagaimana menyi-

kapi tantangan adanya perubahan iklim serta bagaimana dampaknya ke depan

(Bappenas, 2010; Osborn et al. 2015; UN, 2015). Dalam “Review of Maurtius:
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UNISDR Working Papers on Public Invesment Planning and Financing Strategy

for Disaster Risk Reduction” yang diterbitkan pada tahun 2015 dijelaskan bahwa

Struktur Disaster Risk Management (DRM) terdiri dari (1) Risk Reduction (PRB)

dapat berupa pencegahan, mitigasi, dan preparedness; (2) Risk Financing, dapat

berupa transfer dan proactive retention; (3) Disaster Management dapat berupa

response dan reconstruction (UNISDR, 2015).

Kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, idealnya dalam PRB memasuk-

kan aturan terkait kegiatan pencegahan, yaitu berupa legislasi baik di tingkat

nasional maupun daerah untuk melindungi penduduk yang terkena bencana

menjadi jatuh miskin. Seperti misalnya legislasi terhadap hutan lindung sebagai

sumber air pertanian, legislasi pembuangan limbah industri yang dapat meng-

ganggu wilayah pertanian dan perikanan, legislasi yang mewajibkan memper-

timbangkan aspek kebencanaan dalam pembangunan infrastruktur, legislasi terkait

alih fungsi lahan dari pertanian ke perumahan, serta legislasi untuk melindungi

pantai dan terumbu karang. Pada Kegatan mitigasi, dilakukan kegiatan pem-

bangunan sistem irigasi bebas banjir, pembangunan terkait penyediaan air untuk

mengantisipasi kekeringan, mendesain sistem yang melindungi nelayan terhadap

rob. Sedangkan dalam preparedness mensyaratkan BNPB dan BPBD memiliki

perencanaan untuk menghadapi bencana, termasuk menyediakan dana siap pakai

untuk mengantisipasi terjadinya bencana (UNISDR, 2015).

Dilakukan Pendanaan pengurangan risiko (Risk Financing) pada saat belum

terjadi bencana, melakukan kegiatan investasi PRB dan menyusun mekanisme

pendanaan pengurangan risiko, yaitu melakukan prediksi investasi apa saja yang

diperlukan untuk mengurangi risiko bencana (terutama yang terkait dengan kemis-

kinan). Misalnya jenis investasi apa yang diperlukan agar penduduk terhindar atau

terkurangi risikonya apabila terjadi bencana dan bagaimana skema pem-

biayaannya, membuat penduduk tahan terhadap akibat bencana dan bagaimana

skema pem-biayaannya, dan mengkoordinasikan implementasi pembiayaan yang

saat ini tersebar di berbagai sumber pembiayaan (sektoral, maupun daerah). Selain

itu melakukan kegiatan dalam rangka penyediaan dana untuk manajemen bencana,

yaitu untuk kerugian dan kehilangan, penilaian peluang risiko bencana

(Probabilistic Disaster Risk Assessment), dan perencanaan investasi publik
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(Public Invesment Planning). Pada waktu telah terjadi bencana, dibagi atas tiga

kegiatan, yaitu (1) response, berupa penyediaan dana untuk keperluan jika terjadi

bencana untuk tanggap darurat; (2) recovery, berupa kegiatan pelatihan

ketrampilan dalam rangka pemu-lihan ekonomi dan kegiatan konseling terhadap

penduduk korban bencana; (3) reconstruction, yaitu membangun infrastruktur,

mengembalikan fungsi pasar, mengembalikan fungsi pertanian dan perikanan agar

petani dan nelayan dapat kembali mencari nafkah. Sedangkan dalam DM,

melakukan kegiatan terkait dengan mekanisme pengelolaan pada saat tanggap

darurat, mekanisme pengelo-laan untuk pemulihan paska bencana, serta

mekanisme pengelolaan untuk kegiatan pemberian kompensasi (UNISDR, 2015).

Legislasi Pengintegrasian PRB dalam Pencapaian MDGs/SDGs

Pusat legislasi sudah dilakukan koordinasi dalam penyusunan perundangan

yang dikoordinir oleh Bappenas dan BNPB, memasukkan aspek kebencanan

dalam peraturan perundangan terkait pelaksanaan pembangunan. Sedangkan di

tingkat daerah, dari hasil studi di beberapa daerah yang menjadi sampel penelitian

didapati bahwa legislasi secara umum dialamatkan dalam rangka merespon

kejadian bencana. Masih sedikit legislasi yang dilakukan dalam rangka mencegah

atau mengurangi risiko bencana. Demikian juga dengan masalah mitigasi, secara

umum upaya yang dilakukan masih sangat minim, kecuali kegiatan simulasi untuk

mengantisipasi kejadian bencana, membuat jalur evakuasi atau upaya membuat

embung.

Pengelolaan Kebencanaan di Daerah

Pendanaan penurunan risiko pada saat sebelum terjadi bencana, di tingkat

pusat sudah dilakukan pemetaan daerah rawan bencana sehingga dapat memperki-

rakan anggaran yang diperlukan untuk mengurangi dampak jika terjadi bencana.

Pada tingkat daerah hampir semua pengelola kebencanaan di lokasi kajian kurang

mempersiapkan pengelolaan kebencanan dengan baik, selain keterbatasan dana

yang tersedia di daerah, juga keterbatasan kapasitas untuk dapat menghitung

risiko bencana dan juga dalam identifikasi daerah rawan bencana, demikian juga

dengan upaya untuk membuat penduduk tahan terhadap akibat bencana dan

bagaimana skema pembiayaannya, masih belum terlihat dalam penganggaran
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maupun dalam rencana aksi. Bahkan ada daerah yang baru membentuk BPBD

setelah kejadian bencana berlangsung dalam waktu lama. Belum ada daerah yang

telah menyediakan dana yang dikhususkan untuk kegiatan Disaster Loss,

Probabilistic Disaster Risk Assessment, dan Public Invesment Planning.

Kegiatan yang sudah dilakukan di daerah secara umum berupa kegiatan

pada waktu telah terjadi bencana walaupun secara umum jumlahnya masih belum

mencukupi, penyediaan dana untuk tanggap darurat sebagian dimasukkan dalam

dana tidak terduga. Sedangkan dana untuk recovery dan reconstruction secara

umum masih dianggarkan di tingkat sektoral. Sedangkan kekurangan dana untuk

kegiatan ini diharapkan dapat ditanggulangi oleh tingkat Pusat.

Pada manajemen bencana, bagi daerah yang telah membentuk BPBD secara

umum telah memiliki prosedur operasional baku pada saat tanggap darurat, yaitu

komando dipegang oleh BPBD. Sedangkan dalam mekanisme pengelolaan pada

saat paska tanggap darurat, mekanisme pengelolaan untuk pemulihan paska

bencana dan mekanisme pengelolaan untuk kegiatan pemberian kompensasi

dilakukan koordinasi dengan lembaga terkati melalui koordinasi dari BPBD.

Hanya saja beberapa daerah masih menghadapi kendala baik pembiayaan maupun

kapasitas dalam melakukan pengelolaan pasca bencana ini, terutama dalam

kondisi kejadian bencana yang berkepanjangan.

Komitmen Upaya PRB

Indonesia telah memperlihatkan komitmen global dalam upaya PRB sebagai

bagian dari implementasi kerangka aksi Hyugo 2005–2015. Pemerintah melalui

BNPB juga sudah menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas

PB) yang merupakan program pemerintah lintas sektor yang diintegrasikan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Peran

masing-masing kementerian diatur dalam Renas PB sehinga masing-masing

kementrian wajib menyusun renstra yang berperspektif pengurangan risiko

bencana. Sistem penanggulangan bencana di Indonesia saat ini dibangun atas lima

pilar, berupa subsistem legislasi, perancanan, kelembagan, pendanaan, dan

pengembangan kapasitas (BNPB, 2010a). Namun demikian, secara umum daerah

terlihat belum siap untuk mengimplementasikan pengintegrasian antara PRB
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dengan MDG dan SDG. Kendalanya, (1) kinerja aparat dan kelembagaan penang-

gulangan bencana belum memadai, (2) kesadaran terhadap risiko bencana, dan

pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masih rendah.

Seringkali kepedulian terhadap bencana muncul setelah adanya kejadian

bencana itu sendiri. Sebagai contoh dengan adanya kejaian bencana Sinabung

dibentuk BPBD Kabupatn Karo, serta dilakukan MOU antara PWI Cabang

Provinsi Sumatera Utara dengan BPBD Provinsi Sumatera Utara tentang Pengu-

rangan risiko Bencana di provinsi Sumatera Utara. Kegiatan yang akan dilakukan

antara lain:

1. Penyebarluasan kepada publik informasi pra bencana, tanggap darurat dan

pasca bencana,

2. Penyelengaaraan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan menulis infor-

masi terkait bencana dan atau pelatihan bentuk lain, dan

3. Penyelenggaraan penelitian bersama terkait upaya pengurangan risiko bencana.

Demikian juga dengan kejadian bencana kebakaran lahan dan hutan

(Karlahut) di Riau yang terjadi secara berulang dan berkepanjangan sehingga

menyengsarakan masyarakat. Setelah kejadian bencana dilakukan perencanaan

dalam rangka mengatasi kejadian karlahut, seperti misalnya (i) keterbatasan

kondisi alam adalah pengembangan early warning system (EWS), peat water

management pada lahan gambut, perlindungan kubah-kubah gambut, penggunaan

helikopter pendukung operasi pemadaman pada areal sulit dijangkau; (ii) per-

masalahan sosial ekonomi adalah melakukan sosialisasi pembukaan lahan tanpa

bakar, mengembangkan coorporate social responsibility, mendorong tumbuh dan

berkembangnya mata pencaharian non perkebunan sawit, meningkatkan kesa-

daran masyarakat melalui program community development akan pentingnya

melindungi hutan dari bahasa kebakaran, (iii) permasalahan manajemen adalah

dengan meningkatkan sinergi dan keterpaduan program dan kegiatan pengen-

dalian karlahut, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, dan mening-

katkan kordinasi antar instansi yang terlibat dalam pengendalian karlahut. Hal

yang sama juga terjadi dalam menghadapi bencana kekeringan di Indramayu.

Kesadaran terhadap kondisi wilayah rawan bencana kekeringan dan banjir sudah
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ada, namun dalam menghadapi bencana kekeringan tahun 2015 tetap masih berat

untuk diatasi sendiri oleh pemerintah daerah, sehingga memerlukan bantuan dari

pihak pemerintah pusat. Perencanaan untuk menghadapi terjadinya bencana ke

depan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti penyusunan peta rawan

bencana, piloting desa tangguh, dan kegiatan lainnya untuk mengurangi risiko jika

terjadi bencana ke depan. Namun pengintegrasian PRB dengan rencana pem-

bangunan masih belum dilakukan secara optimal.

Sebenarnya untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, semua

pihak dapat terlibat, baik itu lembaga maupun individu. Untuk mengimplemen-

tasikan hal tersebut diperlukan integrasi antara dimensi sosial, lingkungan, dan

ekonomi, sehingga perlu peningkatan kapasitas manusianya, kesiapan pasar, dan

pemerintah (BNPB, 2010b; Ek & Carlsson, 2012; ISDR, 2005). Secara lengkap

hasil yang diharapkan dalam kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko

bencana 2015–2030 adalah pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian

akibat bencana dengan cara: (1) mencegah timbulnya bencana dan mengurangi

risiko jika terjadi bencana, (2) mencegah dan menurunkan keterpaparan dan

kerentanan, meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tangga-

pan, dan pemulihan (BNPB, 2015).

Pemaduan PRB dengan Pencapaian Post MDGs/SDGs

Hasil pengumpulan data melalui FGD maupun wawancara individu di

empat wilayah kajian yang mewakili empat jenis bencana (kebakaran hutan, lahan,

dan bencana asap di Provinsi Riau, erupsi Gunung Sinabung yang berkepan-

jangan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, bencana terkait eks wilayah

reklamasi tambang di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, dan

kekeringan di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat) menunjukkan beberapa

temuan penting.

Pertama, penanggulangan bencana masih belum menjadi sektor pemba-

ngunan yang mendapat perhatian dalam perencanaan dan alokasi pendanaannya.

Apalagi dengan upaya pengurangan risiko bencana, di mana bahkan banyak dari

pengelola kebencanaan di pemerintahan daerah belum memahami dan menguasai

urgensi dan implementasinya. Sehingga belum mengembangkan aksi prioritas
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yang perlu dilakukan, kebutuhan peningkatan SDM pelaksananya, dan terlebih

lagi hal tersebut menyebabkan para pengelola tidak memiliki dasar untuk mela-

kukan advokasi yang memadai kepada badan perencana pembangunan daerah

agar aksi prioritas PRB masuk dalam perencanaan dan memperoleh skema

penganggarannya.

Kedua, belum optimalnya penguasaan mengenai tujuan dan lingkup PRB

menyebabkan tidak terbukanya pertimbangan dan atau upaya terobosan peng-

integrasian PRB dalam berbagai pembangunan regular. Dengan demikian peng-

integrasian PRB dengan pencapaian MDGs masih jauh terimplementasikan.

Demi-kian halnya prediksi pemaduannya dengan pencapaian SDGs yang memiliki

indikator yang lebih detil dan lebih banyak.

Ketiga, pengintegrasian PRB dalam pembangunan regular untuk men-

dukung tercapainya tujuan pembangunan dapat meningkatkan efisiensi sumber

daya yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut dapat meng-

hindari alasan klasik bahwa keterbatasan anggaran pembangunan daerah menye-

babkan kecilnya presentasi dana penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya

untuk PRB.

Berdasarkan temuan, maka Kerangka Sendai untuk PRB sangat relevan

menjadi aksi prioritas yang dilakukan pra pengelola kebencanaan di daerah.

Sebagai contohnya adalah aksi prioritas PRB dalam konteks kemiskinan dan

lingkungan, yaitu agenda prioritas 3: Menanamkan investasi dalam ketangguhan

ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (uraian lengkap terlampir). Untuk

melaksanakan aksi tersebut dibutuhkan upaya yang terarah dan terpadu pada

bidang-bidang pembangunan kunci, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, air,

pengelolaan ekosistem, perumahan, warisan budaya, kesadaran masyarakat,

mekanisme-mekanisme keuangan, dan pengalihan risiko.

KESIMPULAN

Hasil kajian menemukan beberapa temuan, yaitu: 1) Penanggulangan benca-

na belum menjadi salah satu program prioritas daerah, 2) PRB belum terintegrasi

secara terpadu dalam pembangunan regular, 3) Diyakini bahwa bencana meng-
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ganggu pembangunan, namun 4) Belum terpikirkan oleh pengelola PRB daerah

akan perlunya menilai gangguan bencana terhadap pembangunan, khususnya

dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, sehingga 5) Belum memiliki

gambaran urgensi PRB, apalagi urgensi pengintegrasiannya dalam pembangunan,

6) Perencanaan pembangunan belum mengakomodir apalagi mengintegrasikan

PRB dalam program regular, 7) Belum dilakukan evaluasi sosial ekonomi dari

investasi daerah dengan memasukkan disaster risk di dalamnya, dan 8) Demikian

pula selama ini belum ada perhitungan dampak bencana terhadap gangguan

pencapaian MDGs maupun prediksi gangguan terhadap SDGs.
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