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Who We Are ?
ROLE BNPB

BNPB
BNPB singkatan dari Badan Penanggulangan Bencana yang merupakan sebuah Lembaga
Pemerintah Nnkementrian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia
dalam melakukan penanggulangan bencana.

Fungsi dari BNPB diantaranya :
Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien

Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, dan menyeluruh

SIKLUS

SIKLUS
Saat Terjadi
Bencana

Pra Bencana

Dampak Bencana

Persiapan
Kesiapsiagaan

Respon Tindakan
Tanggap Darurat

Mitigasi
Pengurangan

Pemulihan/
Recovery
Evaluasi

Pasca Bencana

Pencegahan
Preventif

Pelatihan
Kebencanaan

Evaluasi

Perencanaan

Action Plan
Jauh Sebelum Bencana

RENCANA

Rencana
RENAS PB

Rencana –
Rencana Teknis
PB

Rencana
Penanggulanganan
Kedaruratan
Bencana

Rencana Operasi
Darurat Bencana

Rencana Pemulihan
Bencana

Rencana Kontijensi

Penyelenggaraan Penanggulanganan Bencana Terpadu, Terstruktur, terarah dan Terukur
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If Hazard coming,

What We Do ?

PRIORITAS
AKSI

Prioritas Target
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lansia
Ibu hamil
Orang yang sedang saakit
Korban luka-luka
Dokumen penting
Dokumen kenegaraan
Obat-obatan

Action Plan
Target

Pelaku

Keterangan

Lansia

•
•
•
•
•
•

Kemensos/Dinsos
Bpbd
Kemenkes/Dinkes
Tenaga kesehatan
TNI/POLRI
Keluarga

Pihak terkait melakukan kordinasi satu sama lain untuk melakukan
evakuasi terhadap lansia dengan dibantu oleh TNI/POLRI untuk
memberikan akses jalan ketika sedang evakuasi berdasarkan kriteria
tanggap darurat berdasarkan peta kebencanaan di kota B

Ibu hamil

•
•
•
•
•

Keluarga
TNI/POLRI
Dokter Kandungan/Tenaga Kesehatan
BPBD
BASARNAS

Pihak keluarga membawa anggota keluarganya yang sedang hamil ke
lokasi pengungsian/ zona aman dengan dibantu TNI / POLRI untuk
mempercepat proses evakuasi, setelah di poko pengungsian dokter
kandungan dan tenaga kesehatan memeriksa kandungannya dan
apabila ada korban jiwa BPBD dan Basarnas yang membantu proses
evakuasi korban.

Orang yang sedang sakit

•
•
•
•
•
•

Keluarga
Kemenkes/Dinkes
Tenaga Kesehatan
Basarnas
TNI/POLRI
Pemerintah setempat Kab/Kota/Desa

Pihak keluarga yang sebelumnya sudah mengetahui pembelajaran
kebencanaan membawa anggota keluarganya yang sakit ke posko
pengungsian sesuai peta jalur evakuasi kota B dan TNI/POLRI
membantu memandu proses evakuasi, setelah di lokasi pengungsian
tenaga kesehatan memeriksa kondisi korban/orang sakit sesuai
arahan kemkes dan dinkes beserta pemerintah setempat.

Action Plan
Target
Target

Pelaku
Pelaku

Keterangan
Keterangan

Lansia
Dokumen
Penting/kenegaraan

••
••

Kemensos/Dinsos
Masyarakat/pemilik
dokumen
Bpbd
Keluarga

Pihak terkait melakukan
kordinasisudah
satu sama
lain untuk melakukan
Masyarakat
yang sebelumnya
mengetahui
evakuasi terhadap
lansia dengan
dibantumenyimpan
oleh TNI/POLRI
untuk
pembelajaran
tentang
kebencanaan
dokumen
memberikan akses jalan ketika sedang evakuasi berdasarkan kriteria
penting dan negara di tempat yang sama sehingga pas terjadi
tanggap darurat berdasarkan peta kebencanaan di kota B
bencana gampang untuk diambil atau disimpan/dititipkan di
ruamh keluarga yang bertempatan di lokasi aman dari
bencana.

Ibu hamil

•
•
•
••
•

Keluarga
TNI/POLRI
Dokter Kandungan/Tenaga Kesehatan
BPBD
Basarnas
BASARNAS

Pihak keluarga membawa anggota keluarganya yang sedang hamil ke
lokasi pengungsian/ zona aman dengan dibantu TNI / POLRI untuk
mempercepat proses evakuasi, setelah di poko pengungsian dokter
kandungan dan tenaga kesehatan memeriksa kandungannya dan
Pihak
BPBD memberikan bantuan berupa posko pengungsian
apabila ada korban jiwa BPBD dan Basarnas yang membantu proses
yang terkordinir di bantu oleh pihak Basarnas untuk
evakuasi korban.

Korban luka-luka

•
•
•
•

•
•
•
•

Orang yang sedang sakit

Obat-obatan penting

•
•
•
•
••
•

Kemenkes/Dinkes
Tenaga kesehatan
TNI/POLRI
Keluarga

Bpbd
Pemerintah setempat
Masyarakat
Tenaga kesehatan/medis

Keluarga
Kemenkes/Dinkes
Tenaga Kesehatan
Basarnas
Masyarakat/pemilik
obat
TNI/POLRI
Keluarga
Pemerintah setempat Kab/Kota/Desa

melakukan evakuasi korban luka-luka ke posko pengungsian
dengan di bantu oleh masyarakat sebagai relawan maupun
pemerintah setempat untuk bantuan teknis.

Pihak keluarga yang sebelumnya sudah mengetahui pembelajaran
kebencanaan membawa anggota keluarganya yang sakit ke posko
pengungsian sesuai peta jalur evakuasi kota B dan TNI/POLRI
membantu
memandu
prosesobat-obatannya
evakuasi, setelah di
lokasidi
pengungsian
Pemilik
obat
menyimpan
sendiri
tempat
tenagamudah
kesehatan
memeriksa
kondisi
korban/orang
sesuaike
yang
terjangkau
atau
memberikan
obatsakit
tersebut
arahan kemkes
dinkessehingga
beserta pemerintah
setempat.
keluarga
yang dan
serumah
jika terjadi
bencana dapat

meminimalisir resiko obat tertinggal untuk menjaga
kesehatan korban.

P rioritas dengan Aksi
Fokus Prioritas
1. Penguatan dan harmonisasi peraturan
perundang-undangan penanggulanganan
bencana

Aksi
1. Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem,
Regulasi dan tata Kelola bencana
2. Integrasi pengurangan resiko ke dalam
penataan ruang

2. Penguatan tata Kelola penanggulangan
bencana yang semakin professional,
transparan, dan akuntabel

3. Peningkatan jangkauan akses penyebaran
informasi bencana melalui perlengkapan,
dan standarisasi data dan informasi bencana

4. Perlengkapan, pemutakhiran dan
standarisasi literasi bencana
5. Integrasi pengurangan resiko ke dalam
rencana jngka Panjang dan menengah
nasional dan daerah
6. Penerapan spm sub urusan bencana
7. Penguatan sarana prasarana pelatihan dan
standarisasi kompetensi bidang
kebencanaan

Fokus Prioritas
3. Penerapan riset inovasi dan teknologi
kebencanaan melalui integrasi kolaboratif
multi pihak

Aksi
8. Pemberdayaan riset dan teknologi terapan
dalam pengurangan resiko bencana
9. Pengembangan konsep inovasi skema
alternatif pembiayaan PB dengan
pendekatan integrasi kolaboratif multi
pihak.

4. Peningkatan sarana prasarana mitigasi
dalam pengurangan resiko bencana

10. Pengembangan kebijakan wilayah untuk
ketahanan bencana dan penguatan
infrastruktur vital tahan bencana
11. Pembangunan dan peningktan
infrastruktur pendukung ketahanan bencana

5. Penguatan system kesiapsiagaan bencana

12. Perkuatan system peringatan dini
terpadu dan tanggap darurat bencana yang
terintegrasi dengan system ketahanan
Kesehatan masyarakat
13. Peningkatan sarana prasarana logistic
kebencnaan yang terintegrasi dengan
system ketahanan Kesehatan masyarakat

Fokus Prioritas

Aksi

6. Pemberdayaan masyarakat dalam
penanggulanganan bencana dengan
pendekatan rekayasa social yang kolaboratif

14. Perkuatan ketangguhan bencana berbasis
komunitas

TABEL

15. Perlindungan terhadap anak – anak
16. Peningkatan perlindungan terhadap
perempuan dan kelompok disabilitas.
17. Peningkatan kesadaran dan kapasitas
pemerintah, swasta dan masayarakat
terhadap lingkungan hidup

7. Peningkatan perlindungan terhdap
kerentanan lingkungan di daerah bencana

18. Integrasi kajian resiko bencana ke dalam
KLHS
19. Restorasi dan pemulihan wilayah pesisir
pantai
20. Perlindungan dan
peningkatankewaspadaan terhadap
Kawasan dengan indundasi kerentanan
bencana

Fokus Prioritas

8. Penguatan system dan operasionalisasi
penanganan darurat bencana

Aksi

21. Optimalisasi system penanggulanganan
kedaruratan bencana
22. Pemaduan sumber daya dalam operasi
pencarian, pertolongan dan evakuasi korban.

TABEL

23 pengendalian penyakit menular dan
bencana susulan
24. Penanggulanganan tempat evakuas, jalur
evakuasi, rambu – rambu, tempat evakuasi
sementara dan fasilitas penunjang darurat
9. Penyelenggaraan rehabilitas dan
rekonstruksi di daerah terdampak bencana

25. Sukungan rehabilitas dan rekontruksi di
daerah terdampak bencana
26. Perlindungan social
27. Penyelenggaraan pengecekan Kesehatan
dan ketahanan sandang, pangan, papan
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Rencana Mitigasi

Peta Jalur Evakuasi dan persebaran rambu dan TES
Insert subtitle right here

Kota B

Peta Persebaran Serine

Kota B

R :500m

Peta Rencana Mitigasi

Kota B
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Thanks For Attantion
Viery kel. hotel : sc hazard, longsoran aluvial, bagaimana
menanggulangi ?
Hotel dkt pantai, anjuran bpbd untuk pengunjung hotel?
Doni kel Pendidikan: bagaimana cara bnpb
menanggulangi siswa SD dalam bencana?

