


 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 05 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENYUSUNAN RENCANA  

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi Pascabencana telah ditetapkan 

Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; 

b. bahwa untuk pemulihan pemukiman, 

infrastruktur, ekonomi produktif, fasilitas sosial, 

dan lintas sektor akibat bencana perlu dibangun 

kembali menjadi lebih baik dan lebih aman; 

c. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 

dalam implementasinya sudah tidak sesuai 
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dengan kondisi dan kebutuhan saat ini, sehingga 

perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c 

perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana tentang Penyusunan 

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 

tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 

tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan 

Lembaga Asing Nonpemerintah dalam 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4830); 

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN 

BENCANA TENTANG PENYUSUNAN RENCANA 

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 

PASCABENCANA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda, dan dampak psikologis. 

2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, 

kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, 

rehabilitasi dan rekonstruksi. 

3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua 

aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai 

tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana 

dengan sasaran utama untuk normalisasi atau 

berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, 

kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah 

pascabencana. 

4. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua 

prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah 

pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan 

maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh 

dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial 

dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan 

bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala 

aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah 

pascabencana. 

5. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya 

disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan 

pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, 

perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap 
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strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan 

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.  

6. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 

adalah dokumen perencanaan yang disusun secara 

bersama antara  Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah 

serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas 

pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode 

waktu tertentu. 

7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang 

selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga 

pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang 

selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah 

daerah yang melakukan penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana di daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.  

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

 

BAB II 

TAHAPAN DAN TIM PENYUSUN RENCANA REHABILITASI 

DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA 

 

Bagian Kesatu 

Tahapan 

 

Pasal 2 

(1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana dilakukan melalui tahap: 

a. persiapan; 

b. penyusunan rancangan; 
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c. penyajian rancangan; 

d. konsultasi atau konsolidasi;  

e. finalisasi; dan 

f. penetapan. 

(2) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

paling lama 90 (sembilan puluh) hari. 

(3) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana dimulai pada saat tanggap darurat. 

 

Bagian Kedua 

Tim Penyusun 

 

Pasal 3 

(1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas: 

a. pemerintah; dan/atau 

b. pemerintah daerah. 

(2) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdiri atas BNPB, Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, kementerian/lembaga terkait, 

dan melibatkan masyarakat serta dunia usaha untuk 

skala nasional. 

(3) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, terdiri atas BPBD, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, perangkat daerah terkait di 

tingkat provinsi/kabupaten/kota wilayah terdampak, 

dan melibatkan masyarakat serta dunia usaha untuk 

skala provinsi/kabupaten/kota. 
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BAB III 

DOKUMEN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 

PASCABENCANA 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 4 

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 

terdiri atas: 

a. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 

skala nasional; 

b. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 

skala provinsi; dan 

c. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 

skala kabupaten/kota. 

 

Bagian Kedua 

Penanggung jawab 

 

Pasal 5 

(1) Penanggung jawab penyusunan Rencana Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi Pascabencana skala nasional 

dilakukan oleh Kepala BNPB. 

(2) Penanggung jawab penyusunan Rencana Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi Pascabencana skala provinsi 

dilakukan oleh gubernur. 

(3) Penanggung jawab penyusunan Rencana Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi Pascabencana skala 

kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota. 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 
 

 

Bagian Ketiga 

Penetapan 

 

Pasal 6 

(1) Penetapan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau 

pemerintah daerah. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melalui keputusan yang ditandatangani oleh: 

a. Kepala BNPB untuk skala nasional; 

b. gubernur untuk skala provinsi; atau 

c. bupati/wali kota untuk skala kabupaten/kota. 

 

Bagian Keempat 

Kedudukan 

 

Pasal 7 

Kedudukan dokumen Rencana Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pascabencana yaitu sebagai: 

a. acuan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi 

pascabencana berdasarkan kewenangan dan tanggung 

jawab Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan 

dunia usaha; 

b. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah provinsi dan kabupaten/kota wilayah 

terdampak bencana; 

c. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan 

rencana kerja Pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah serta perencanaan pembangunan sektor 

terkait; dan 

d. acuan untuk penganggaran yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Hibah. 
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Pasal 8 

(1) Isi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana mencakup: 

a. kondisi  wilayah dan kejadian bencana; 

b. Jitupasna; 

c. prinsip, kebijakan dan strategi; dan 

d. penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana. 

(2) Ruang lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana meliputi:  

a. sektor permukiman, merupakan perbaikan 

lingkungan daerah terdampak bencana, 

pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, 

dan pembangunan kembali sarana sosial 

masyarakat; 

b. sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan 

peningkatan kembali prasarana dan sarana 

umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik 

seperti transportasi darat, laut, udara, pos, 

telekomunikasi, energi, sumber daya air, air 

bersih dan sanitasi; 

c. sektor ekonomi, merupakan pemulihan dan 

peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan 

pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, 

perikanan, peternakan, perkebunan dan 

pariwisata; 

d. sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis 

sosial, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan 

dan peningkatan pelayanan kesehatan, 

pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal 

dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan 

antara budaya dan keagamaan, serta 

membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya 

masyarakat; dan 

e. lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata 

pemerintahan keuangan dan perbankan, 
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lingkungan hidup dan Pengurangan Risiko 

Bencana serta ketertiban dan keamanan. 

(3) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 

dalam rangka membangun kembali lebih baik dan 

lebih aman harus memperhatikan: 

a. hasil Jitupasna; 

b. lingkungan hidup dan daerah aliran sungai; 

c. rencana pembangunan jangka menengah nasional 

dan/atau rencana pembangunan jangka 

menengah daerah provinsi dan kabupaten/kota; 

d. rencana tata ruang nasional dan/atau rencana 

tata ruang provinsi/kabupaten/kota; 

e. perencanaan sektor yang ada; 

f. kajian risiko Bencana; 

g. kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat; 

h. kondisi sosial, adat istiadat dan budaya lokal; 

i. kondisi ekonomi lokal;  

j. peraturan perundang-undangan  dan standar 

nasional Indonesia  mengenai penyelenggaraan 

bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; 

dan 

k. standar pelayanan minimal yang ditetapkan 

pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

 

Bagian Kelima 

Jitupasna 

 

Pasal 9 

(1) Jitupasna merupakan rangkaian kegiatan yang 

meliputi: 

a. pengkajian dan penilaian akibat Bencana; 

b. analisis dampak Bencana; 

c. perkiraan kebutuhan pascabencana; dan 

d. rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan 

yang menjadi dasar penyusunan Rencana 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. 
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(2) Pengkajian akibat Bencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pengkajian 

kerusakan, kerugian, kehilangan/gangguan akses, 

gangguan fungsi, dan peningkatan risiko Bencana. 

(3) Pengkajian dampak Bencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas dampak ekonomi 

dan fiskal, sosial, budaya dan politik, pembangunan 

manusia, serta lingkungan. 

(4) Pengkajian kebutuhan pemulihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas 

kebutuhan pembangunan, penggantian, penyediaan 

bantuan akses, pemulihan fungsi, dan Pengurangan 

Risiko Bencana. 

(5) Hasil Jitupasna merupakan bahan masukan utama 

dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pascabencana. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jitupasna 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Petunjuk Pelaksanaan. 

 

Bagian Keenam 

Jangka Waktu 

 

Pasal 10 

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 

merupakan suatu dokumen perencanaan penyelenggaraan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang disusun 

untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. 

 

Bagian Ketujuh 

Pendanaan 

 

Pasal 11 

Sumber dana untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pascabencana berasal dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 12 

Pada saat Peraturan Badan  ini mulai berlaku Peraturan 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1553), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 13 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku semua 

Peraturan Kepala Badan yang berkaitan secara langsung 

dengan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada 

Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 14 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 7 November 2017 

 

BADAN NASIONAL 

PENANGGULANGAN BENCANA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

TTD, 

 

WILLEM RAMPANGILEI  

 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 8 November 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

TTD, 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1570 
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LAMPIRAN   
PERATURAN BADAN NASIONAL 

PENANGGULANGAN BENCANA  

NOMOR 5 TAHUN 2017  

TENTANG  

PENYUSUNAN RENCANA 

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 
PASCABENCANA  

 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

TENTANG  

PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASACABENCANA 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) 

Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, perlu dibentuk Petunjuk 

Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana. Petunjuk 

Pelaksanaan ini dibutuhkan dalam rangka mengawal prose pengkajian 

kebutuhan pascabencana secara komprehensif yang merupakan bagian 

dari penyelenggaraan penanggulangan bencana, khusunya pada 

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian kebutuhan 

pascabencana, yang selanjutnya disingkat sebagai Jitupasna, 

merupakan gabungan dari 2 metode yaitu Damage and Loss 

Assessment (DaLA) dan Human Recovery Need Assessment (HRNA). 

DaLA secara prinsip: (1) mengukur atau menilai besarnya kerusakan 

aset-aset infrastruktur maupun aset-aset produktif (direct impact) milik 

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha; (2) menilai atau mengukur 

kehilangan atau kerugian tidak langsung dari akibat bencana (indirect 

impact) aset produksi yang tidak langsung, seperti hilangnya 

pendapatan/income masyarakat karena tidak dapat bekerja akibat 

terjadinya bencana; (3) menilai dampak kerugian wilayah dan 

makroekonomi akibat bencana, seperti menilai penurunan Produk 

Domestik Bruto (PDB) wilayah, timbulnya inflasi, pengaruh fiskal 

daerah serta pengaruh keseimbangan neraca pembayaran daerah. 

Sedangkan HRNA merupakan metodologi yang didasari oleh perspektif 

pembangunan manusia dengan memandang rehabilitasi dan 
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rekonstruksi sebagai wahana menciptakan suatu lingkungan yang 

memungkinkan pilihan hidup lebih komprehensif terutama dari aspek 

mata pencaharian, sosial, budaya dan pemerintahan. 

Proses Jitupasna merupakan suatu rangkaian penilaian akibat, 

analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang dilakukan secara 

komprehensif terhadap strategi pemulihan sebagai dasar penyusunan 

rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P). Jitupasna 

merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah serta para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, 

program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berlandaskan 

informasi akurat dari berbagai pihak.  

 

B. Maksud dan Tujuan 

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi 

pemerintah, pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan 

dalam melaksanakan pengkajian kebutuhan pascabencana. Petunjuk 

Pelaksanaan ini bertujuan: 

1. memberikan informasi yang berbasis pada bukti-bukti yang akurat 

untuk penyususnan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 

pascabencana (R3P); dan  

2. menghasilkan pengkajian yang akuntabel dan transparan.  

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi: 

1. kerangka kaji kebutuhan pascabencana; dan 

2. pelaksanaan kaji kebutuhan pascabencana. 

 

D. Pengertian 

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda, dan dampak psikologis. 

2. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek 

pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai 

pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk 
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normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek 

pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah 

pascabencana. 

3. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan 

sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada 

tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama 

tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan 

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran 

serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat 

pada wilayah pascabencana. 

4. Pengkajian kebutuhan pascabencana yang selanjutnya disingkat 

Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan 

penilaian akibat, analisis dampak serta perkiraan kebutuhan, yang 

menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 

pascabencana. 

5. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) adalah 

dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah bersama Kementerian/Lembaga, perangkat 

daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas 

pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu 

tertentu. 

6. Pengurangan risiko bencana adalah kerangka konseptual  dan  

rangkaian kegiatan untuk mengurangi potensi  kerugian  yang  

ditimbulkan  akibat  bencana  pada  suatu wilayah dan kurun  

waktu  tertentu  yang  dapat  berupa  kematian, luka, sakit, jiwa 

terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau 

kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 

7. Membangun kembali lebih baik, aman dan berkelanjutan 

merupakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 

pada saat pembangunan kembali berpedoman pada upaya 

pengurangan risiko bencana dengan tetap memperhatikan kearifan 

lokal. 

 

E. Sistematika  

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut:  
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BAB I PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan 

tujuan, definisi, dan ruang lingkup. 

BAB II KERANGKA JITUPASNA 

Terdiri dari konsep, prinsip dasar dan ruang lingkup 

jitupasna.  

BAB III PELAKSANAAN JITUPASNA 

Terdiri dari persiapan, pengumpulan data, analisis data dan 

pelaporan. 

BAB IV PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

Terdiri dari kerangka acuan kerja, surat keputusan tim 

Jitupasna, formulir inventarisasi data pascabencana, tabel 

penilaian kerusakan dan kerugian, tabel perkiraan 

kebutuhan, dan contoh dokumen Jitupasna. 
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BAB II 

KERANGKA JITUPASNA 

 

A.  Konsep 

Konsep Jitupasna berupa penilaian akibat, analisis dampak 

bencana, dan perkiraan kebutuhan terhadap sektor perumahan, 

infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Analisis dampak 

melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat (total) dari akibat-

akibat bencana dan implikasi umumnya terhadap aspek-aspek 

perekonomian, kehidupan masusia dan sosial, serta lingkungan hidup. 

Perkiraan kebutuhan adalah penghitungan biaya yang diperlukan 

untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi 

perbaikan/pembangunan kembali, stimulus ekonomi, pemulihan akses, 

pemulihan fungsi, dan pengurangan risiko bencana.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Alur Pengkajian Kebutuhan Pascabencana 

 

1.  Penilaian Akibat Bencana 

Penilaian akibat bencana merupakan akibat langsung dan 

tidak langsung atas kejadian bencana terhadap seluruh aspek 

penghidupan manusia. Ketentuan mengenai unsur-unsur yang 

membangun komponen akibat bencana dapat dilihat pada Tabel 

2.1. 

 

Bencana 

Penilaian Akibat 

Bencana 

1. Kerusakan 

2. Kerugian 

3. Gangguan Akses 

4. Gangguan Fungsi 

5. Peningkatan 

Risiko 

Analisis Dampak 

Bencana 

1. Perekonomian  

2. Kehidupan 

Manusia dan Sosial 

3. Lingkungan Hidup 

Perkiraan Kebutuhan 

1. Perbaikan/Pembangunan Kembali 

2. Stimulus Ekonomi 

3. Pemulihan Akses 

4. Pemulihan Fungsi 

5. Pengurangan Risiko 
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Tabel 2.1. Komponen Akibat Bencana 

Komponen Penjelasan Contoh 

  Kerusakan 

 

Perubahan bentuk pada aset fisik 

dan infrastruktur milik pemerintah, 

masyarakat dan badan usaha 

sehingga terganggu fungsinya 

secara parsial atau total sebagai 

akibat langsung dari suatu 

bencana.  

Kerusakan rumah, sekolah, pusat 

kesehatan, pabrik, tempat usaha, 

tempat ibadah dan lain-lain dalam 

kategori tingkat kerusakan ringan, 

sedang dan berat. 

Kerugian Meningkatnya biaya kesempatan 

atau hilangnya kesempatan untuk 

memperoleh keuntungan ekonomi 

karena kerusakan asset milik 

pemerintah, masyarakat dan badan 

usaha sebagai akibat tidak 

langsung dari suatu bencana.   

Potensi pendapatan yang berkurang, 

pengeluaran yang bertambah selama 

periode waktu tertentu hingga aset 

dipulihkan. 

Gangguan 

Akses 

Hilang atau terganggunya akses 

individu, keluarga dan masyarakat 

terhadap pemenuhan kebutuhan   

dasarnya akibat bencana. 

Rumah yang rusak atau hancur 

karena bencana mengakibatkan orang 

kehilangan akses terhadap naungan 

sebagai kebutuhan   dasar.  

Rusaknya   rumah   sakit   atau   

fasilitas   layanan kesehatan 

mengakibatkan orang kehilangan 

akses terhadap pelayanan kesehatan 

sebagai kebutuhan   dasar.   

Kerusakan   sarana   produksi 

pertanian membuat hilangnya akses 

keluarga petani terhadap hak atas 

pekerjaan.    Gangguan 

Fungsi 

Hilang atau terganggunya fungsi 

pelayanan pemerintah dan 

organisasi kemasyarakatan akibat 

bencana.  

• Terhentinya proses administrasi 

umum, penyediaan keamanan, 

ketertiban hukum dan pelayanan-

pelayanan dasar.    

• Terganggunya proses musyawarah, 

pengambilan keputusan masyarakat, 

proses perlindungan masyarakat, 

proses-proses sosial dan budaya. 

Peningkatan 

Risiko 

Meningkatnya kerentanan dan atau 

menurunnya kapasitas individu, 

keluarga dan masyarakat akibat 

bencana.  

Bencana mengakibatkan penurunan 

terhadap kondisi aset, kondisi 

kesehatan, kondisi pendidikan dan 

kondisi kejiwaan sebuah keluarga, 

dengan demikian kapasitas keluarga 

semakin rendah atau kerentanan nya 

semakin meningkat bila terjadi 

bencana berikutnya. 

 

2.  Analisis Dampak Bencana 

Analisis dampak bencana merupakan penilaian jangka 

menengah dan jangka panjang berupa proyeksi (perkiraan) 

maupun empiris akibat turunan dari suatu kejadian bencana yang 
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dapat terjadi secara langsung maupun setelah kurun waktu 

tertentu.  

Analisis dampak bencana berupa proyeksi dilakukan 

berdasarkan asumsi belum ada penanganan signifikan akibat 

bencana. Sedangkan analisis dampak bencana empiris dilakukan 

berdasarkan pengamatan di lapangan pada penanganan akibat 

bencana. Analisis dampak bencana dapat dilakukan secara 

kuantitatif maupun kualitatif yang berguna untuk memandu agar 

perkiraan kebutuhan pemulihan pascabencana memiliki orientasi 

strategis dalam jangka menengah dan jangka panjang. Analisis 

dampak bencana bergantung pada: 

a. ketersediaan data;  

b. durasi pelaksanaan jitupasna; dan 

c. luasan wilayah bencana. 

Analisis dampak bencana merupakan data dukung untuk 

mengidentifikasi perkiraan kebutuhan, sehingga kegiatan 

pemulihan pascabencana memiliki orientasi strategis dalam 

membangun kembali lebih baik, aman dan berkelanjutan berbasis 

pengurangan risiko bencana serta kearifan lokal. Komponen 

analisis dampak bencana dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2. Komponen Analisis Dampak Bencana 

Komponen Indikator 

Perekonomian 1. Jumlah/angka kemiskinan 

2. Nilai inflasi 

3. Nilai investasi 

4. Keuangan fiskal daerah (PDB/PDRB) 

5. Standar hidup layak (GDP/capital) 

Kehidupan Manusia dan 

Sosial  

1. Standar kesehatan  

2. Standar pendidikan 

3. Potensi Konflik 

4. Perubahan struktur sosial masyarakat 

5. Perubahan standar nilai/karakter 

6. Perubahan peta/orientasi politik  

7. Rusak/hilangnya bukti sejarah sebagai peninggalan 

budaya 

Lingkungan Hidup 1. Ketersediaan sumber air baku (mata air) 

2. Peningkatan emisi karbon 

3. Kerusakan ekosistem  
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Dalam menganalisis dampak bencana perlu melibatkan 

unsur pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi, pengusaha 

dan media. 

 

3.  Perkiraan Kebutuhan 

Perkiraan kebutuhan dalam Jitupasna berorientasi pada 

pemetaan kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Kebutuhan rehabilitasi adalah kebutuhan perbaikan dan 

pemulihan semua aspek pelayanan  publik  atau masyarakat  

sampai  tingkat  yang  memadai  pada wilayah pascabencana  

dengan  sasaran  utama  untuk  normalisasi  atau  berjalannya  

secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan 

masyarakat pada wilayah pascabencana. Kegiatan rehabilitasi 

dilakukan dengan memberikan dukungan fungsional untuk 

mengembalikan kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakat 

setelah bencana secara berangsur-angsur dengan mengembalikan 

fungsi lima sektor yang terganggu. Sehingga korban terdampak 

mempunyai kesempatan untuk mengatur kembali kehidupan dan 

penghidupan agar berjalan secara normal. 

Kebutuhan rekonstruksi adalah kebutuhan pembangunan 

kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah 

pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun 

masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya 

kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan 

ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat. Kegiatan yang 

dilakukan untuk mengembalikan kondisi kehidupan dan 

penghidupan masyarakat setelah bencana dengan memperhatikan 

aspek pengurangan risiko bencana serta kearifan lokal sehingga 

korban terdampak mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih 

baik, lebih aman dan berkelanjutan berbasis pengurangan risiko 

bencana.  

Selain penilaian akibat dan analisis dampak bencana, 

perkiraan kebutuhan perlu disinkronkan dengan kebijakan 

pemerintah berupa ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, 

material serta waktu. Komponen perkiraan kebutuhan dapat 

dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3. Komponen Perkiraan Kebutuhan 

Komponen Keterangan 

Perbaikan/ 

Pembangunan 

Kembali 

Kebutuhan perbaikan/pembangunan kembali bertujuan untuk 

memulihkan aset milik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha 

setelah terjadi bencana. Perbaikan/pembangunan kembali harus 

mengutamakan prinsip pembangunan kembali yang lebih aman 

sehingga aspek pengurangan risiko bencana wajib menjadi 

pertimbangan dalam memperkirakan kebutuhan pascabencana. 

Stimulus 

Ekonomi 

Stimulus ekonomi bertujuan untuk mengurangi kerugian ekonomi yang 

dialami oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sebagai akibat 

dari bencana. Stimulus ekonomi harus berorientasi pada   pemulihan 

kapasitas ekonomi dalam jangka menengah dan panjang sehingga 

harus efektif, efisien dan berkelanjutan. 

Pemulihan 

Akses 

Pemulihan Akses bertujuan untuk membantu memulihkan akses 

individu, keluarga dan masyarakat dalam rangka pemulihan sistem 

pelayanan dasar diantaranya pendidikan, kesehatan, sanitasi, rumah, 

ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan jaminan sosial. 

Pemulihan 

Fungsi 

Pemulihan fungsi bertujuan untuk menjalankan kembali fungsi 

pemerintahan dan kemasyarakatan. Pemulihan fungsi pemerintahan 

misalnya memulihkan fungsi pemerintahan di desa yang terganggu 

akibat bencana atau memulihkan fungsi layanan puskesmas dalam 

melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Pemulihan fungsi 

kemasyarakatan misalnya pemulihan organisasi RT dan RW, kelompok 

posyandu, kelompok tani dan organisasi berbasis masyarakat lainnya. 

 

Pengurangan 

Risiko 

Pengurangan risiko meliputi kebutuhan mencegah atau mengurangi 

ancaman dan kerentanan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat 

dan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan   bencana di masa 

depan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan pemulihan awal dan 

kebutuhan pemulihan jangka panjang untuk merespons peningkatan 

risiko akibat bencana. 

 

 

B.  Prinsip Dasar 

Prinsip dasar dalam melaksanakan kegiatan Jitupasna adalah 

sebagai berikut: 

1. Berbasis pemenuhan kebutuhan dasar 

Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dalam upaya 

pemulihan sistem pelayanan dasar masyarakat. 

2. Partisipatif 
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Melibatkan unsur pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi, 

dunia usaha dan media. 

3. Pendekatan pengurangan risiko bencana 

Meminimalisir risiko bencana dengan membangun kembali yang 

lebih baik, aman dan berkelanjutan serta mengedepankan kearifan 

lokal. 

4. Akuntabel dan transparan 

Berdasarkan bukti empiris dan faktual yang dapat 

dipertanggungjawabkan baik proses maupun hasilnya kepada 

publik sesuai kaidah tata kelola administrasi dan keuangan.  

 

C.  Ruang Lingkup Jitupasna 

Jitupasna merupakan rangkaian kegiatan yang mempunyai ruang 

lingkup penilaian akibat bencana, analisis dampak bencana, serta 

perkiraan kebutuhan pascabencana pada sektor perumahan, 

infrastruktur, ekonomi, social, dan lintas sektor sebagaimana pada 

Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4. Ruang Lingkup Jitupasna 

Sektor Keterangan 

Perumahan Berupa perbaikan/membangun kembali rumah layak huni yang 

dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan secara insitu 

maupun exsitu. 

Infrastruktur Berupa perbaikan/membangun kembali prasarana dan sarana umum 

untuk pemulihan proses pelayanan publik seperti transportasi (darat, 

udara dan laut), sumber daya air (irigasi, dam, bendungan, tanggul), Air 

dan sanitasi, energi, pos dan telekomunikasi. 

Ekonomi Berupa pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, pertanian, 

perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, 

pertambangan, pariwisata, koperasi dan UMKM. 

Sosial Berupa perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan 

dan keagamaan, pemulihan psikologis, hubungan antar budaya untuk 

membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya dengan 

mengedepankan kearifan lokal. 

Lintas Sektor Berupa pemulihan kegiatan tata pemerintahan, keuangan dan 

perbankan, keamanan dan ketertiban, sumberdaya alam dan 

lingkungan hudup serta pengurangan risiko bencana. 

 

 

 

 

 



- 11 - 

BAB III  

PELAKSANAAN JITUPASNA 

 

Pelaksanaan Jitupasna dilakukan melalui empat tahapan utama 

yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis data dan pelaporan. 

Pelaksanaan Jitupasna merupakan proses yang saling terkait pada setiap 

tahap dan dimulai pada saat tanggap darurat. Tahap, kegiatan dan keluaran 

pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1. Tahapan Pelaksanaan Jitupasna 

 

A. Persiapan 

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja  

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jitupasna memuat beberapa 

komponen sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. dan Lampiran 

1. 

 

Tabel 3.1. Komponen Kerangka Acuan Kerja Jitupasna 

Komponen Uraian 

Latar Belakang Mencantumkan landasan hukum dan menjelaskan gambaran umum 

tentang kejadian bencana, kondisi terpapar dan upaya yang sedang 

atau telah dilakukan. 

Kegiatan yang 

Dilaksanakan 

Menjelaskan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan batasan 

kegiatan. 

• Penyusunan KAK 
• Pembentukan Tim  

Jitupasna 
• Mempersiapkan 

metode dan alat 

yang akan 

digunakan 

• Formulir  
Inventarisasi Data 

Pascabencana 
• Pengelompokkan 

Data per-

Sektor/Wilayah 

• Verifikasi dan  
Validasi Data 

• Penilaian Akibat 

Bencana 
• Analisis Dampak 

Bencana 
• Perkiraan  

Kebutuhan 

Menyusun 

dokumen 

Jitupasna 

•  KAK 
•  Tim Jitupasna 
•  Metode dan 

alat yang 

digunakan 

• Data lapangan 
• Inventarisasi 

data 
• Kompilasi data 

• Hasil verifikasi  
   dan validasi 
• Hasil nilai akibat 

bencana 
• Analisis dampak 
• Perkiraan 

kebutuhan 

Laporan/ 

Dokumen  

Jitupasna 
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Komponen Uraian 

Maksud dan 

Tujuan 

Menjelaskan mengapa (why) kegiatan harus dilaksanakan dan 

berisikan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat 

kualitatif) serta manfaat (outcome) kegiatan.  

Indikator 

Keluaran dan 

Keluaran 

Menjelaskan indikator keluaran berupa target yang dicapai (bersifat 

kualitatif) dan keluaran (output) yang terukur dalam suatu kegiatan 

(bersifat kuantitatif). 

Cara Pelaksanaan 

Kegiatan 

Memuat metode dan tahapan kegiatan. 

Tempat 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Menjelaskan Lokasi kegiatan. 

Pelaksana 

Kegiatan 

Susunan tim Jitupasna. 

Jadwal Kegiatan Memuat durasi dan kapan kegiatan dilaksanakan. 

Anggaran Sumber dan total pembiayaan (rincian RAB terlampir). 

 

2. Pembentukan Tim 

Pembentukan tim Jitupasna disesuaikan dengan cakupan 

wilayah bencana, waktu dan sumber daya. Semakin luas cakupan 

wilayah dan dampak bencananya, semakin banyak sumber daya 

yang dilibatkan untuk memperpendek waktu. Komposisi tim 

Jitupasna terdiri dari: 

a. Koordinator 

Untuk bencana skala nasional, pelaksanaan Jitupasna 

dipimpin oleh pejabat eselon II/direktur pada Deputi Bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, adapun bencana skala 

provinsi/kabupaten/kota oleh Kepala Pelaksana BPBD. 

Tugas dan tanggung jawab koordinator: 

1) memberikan arahan dalam seluruh proses kegiatan 

Jitupasna; 

2) mengoordinir dan mensupervisi seluruh kegiatan 

Jitupasna; dan 

3) melaporkan hasil Jitupasna. 

b. Tim Pengumpul Data 

Untuk bencana skala nasional, ketua tim pengumpul 

data adalah pejabat eselon IV pada Deputi Bidang Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi BNPB, adapun bencana skala 

provinsi/kabupaten/kota oleh pejabat eselon IV di BPBD. 

Tugas dan tanggung jawab pengumpul data: 

1) mengumpulkan data pascabencana; 
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2) menyerahkan data yang telah diklasifikasikan sesuai 

sektor/wilayah; dan 

3) bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan 

data. 

Kualifikasi anggota tim pengumpul data diutamakan 

berlatar belakang pendidikan minimal setingkat SLTA. 

c. Tim Analisis dan Pelaporan 

Untuk bencana skala nasional, ketua tim analisis dan 

pelaporan adalah pejabat eselon III pada Deputi Bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, adapun bencana skala 

provinsi/kabupaten/kota oleh pejabat eselon III atau IV di 

BPBD. 

Tugas dan tanggung jawab analisis dan pelaporan: 

1) mengolah data dan informasi; 

2) memverifikasi dan validasi data;  

3) menilai akibat bencana; 

4) menganalisis dampak bencana; 

5) memperkirakan kebutuhan pascabencana; dan 

6) menyusun laporan/dokumen Jitupasna. 

Kualifikasi anggota tim analisis dan pelaporan: 

1) mampu mengoperasikan komputer;  

2) memiliki kapabilitas disiplin ilmu yang dimiliki minimal 

setingkat S1 sesuai dengan ruang lingkup Jitupasna; 

3) diutamakan pernah mengikuti pelatihan Jitupasna. 

 

B. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan oleh enumerator dengan membawa 

Formulir Inventarisasi Data Pascabencana (Lampiran 2) yang diisi 

secara langsung selanjutnya dikumpulkan berdasarkan sektor/wilayah 

terpapar.   Dalam pengumpulan data perlu mempertimbangkan ruang 

lingkup atau batasan yang dibutuhkan karena terkait dengan efektifitas 

(keterbatasan waktu), efisiensi (keterbatasan sumber daya) serta 

anggaran. Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. kajian literatur; 

2. observasi/survey; 

3. wawancara rumah tangga; 

4. wawancara mendalam; atau 
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5. diskusi kelompok terfokus. 

Penggunaan metode sensus atau sampling dalam pengumpulan 

data pascabencana harus mempertimbangkan cakupan wilayah, 

keterbatasan waktu, sumberdaya serta anggaran dengan tetap melihat 

aspek validitas, reliabilitas dan akuntabilitas. 

         

Tabel 3.2. Metode Pengumpulan Data 

Komponen Jitupasna Jenis Data 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Informasi yang Dihasilkan 

Akibat 

Bencana 

Kerusakan Kuantitatif Pendataan ke 

OPD, survey, 

wawancara 

serta diskusi 

kelompok 

terfokus. 

Jumlah aset milik 

pemerintah, masyarakat dan 

dunia usaha yang rusak 

akibat bencana berdasarkan 

kategori kerusakannya. 

Kerugian Kuantitatif Pendataan ke 

OPD, survey, 

wawancara 

serta diskusi 

kelompok 

terfokus. 

Jumlah biaya kesempatan 

atau kerugian akibat 

hilangnya kesempatan 

untuk memperoleh 

keuntungan ekonomi karena 

kerusakan aset milik 

pemerintah, masyarakat, 

sebagai akibat tidak 

langsung dari suatu 

bencana. 

Gangguan 

Akses 

Kuantitatif 

& 

Kualitatif 

Pendataan ke 

OPD, survey, 

wawancara 

serta diskusi 

kelompok 

terfokus. 

Jumlah keluarga dan orang 

yang kehilangan akses 

terhadap kebutuhan dasar 

seperti pangan, air bersih, 

jaminan keluarga, 

perlindungan keluarga, 

pendidikan, kesehatan, 

keamanan lingkungan   dan 

kebudayaan   berdasarkan 

tingkat keparahannya dan 

jenis penyebab gangguan 

aksesnya. 

Gangguan 

Fungsi 

Kuantitatif 

& 

Kualitatif 

Pendataan ke 

OPD, survey, 

wawancara 

serta diskusi 

kelompok 

terfokus. 

Jumlah organisasi sosial 

kemasyarakatan   dan 

organisasi   pemerintahan   

serta jumlah kegiatan   

sosial, budaya, 

kemasyarakatan   dan 

pemerintahan   yang 

terganggu akibat bencana 

berdasarkan tingkat 

keparahannya dan jenis 

penyebab gangguan 

fungsinya. 
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Komponen Jitupasna Jenis Data 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Informasi yang Dihasilkan 

Peningkatan 

Risiko 

Kuantitatif 

& 

Kualitatif 

Pendataan ke 

OPD, survey, 

wawancara 

serta diskusi 

kelompok 

terfokus. 

Jenis dan jumlah aset 

penghidupan (manusia, 

ekonomi, infrastruktur, 

lingkungan, sosial, budaya 

dan politik) yang meningkat 

risikonya terhadap bencana 

berdasarkan jenis penyebab 

peningkatan risikonya. 

 

Jenis dan jumlah komponen 

Penanggulangan Bencana 

sesuai UU Nomor 24/2007 

(regulasi, prosedur, 

kelembagaan dan sumber 

daya) yang terganggu 

berdasarkan jenis penyebab 

gangguannya. 

Dampak 

Bencana 

Perekonomian Kuantitatif 

& 

Kualitatif 

Pendataan ke 

OPD, 

wawancara 

serta diskusi 

kelompok 

terfokus. 

Prediksi para ahli, praktisi 

dan pemegang otoritas 

kebijakan atas dampak 

bencana terhadap 

jumlah/angka kemiskinan, 

nilai inflasi, investasi, 

keuangan fiskal daerah dan 

standar hidup layak. 

Kehidupan 

Manusia dan 

Sosial 

Kuantitatif 

& 

Kualitatif 

Pendataan ke 

OPD, 

wawancara 

serta diskusi 

kelompok 

terfokus. 

Prediksi  para  ahli,  praktisi,  

tokoh  masyarakat,  pemuka  

agama  dan  pemegang 

otoritas kebijakan atas 

dampak bencana terhadap 

standar kesehatan, 

pendidikan, potensi konflik, 

perubahan struktur sosial 

masyarakat, perubahan 

standar nilai/karakter, 

perubahan peta/orientasi 

politik, rusak/hilang bukti 

sejarah sebagai peninggalan 

budaya. 

Lingkungan 

Hidup 

Kuantitatif 

& 

Kualitatif 

Pendataan ke 

OPD, 

wawancara 

serta diskusi 

kelompok 

terfokus. 

Prediksi para ahli, praktisi, 

pelaku konservasi 

lingkungan dan pemegang 

otoritas kebijakan atas 

dampak bencana terhadap 

ketersediaan sumber air 

baku (mata air), peningkatan 

emisi karbon dan kerusakan 

ekosistem. 
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Komponen Jitupasna Jenis Data 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Informasi yang Dihasilkan 

Perkiraan 

Kebutuhan 

Perbaikan/ 

Pembangunan 

Kembali 

Kuantitatif 

& 

Kualitatif 

Pendataan ke 

OPD, 

wawancara 

serta diskusi 

kelompok 

terfokus. 

Aspirasi atas kebijakan dan 

strategi pembangunan yang 

menerapkan prinsip 

membangun kembali lebih 

baik, aman, dan 

berkelanjutan berbasis 

pengurangan risiko bencana 

serta kearifan lokal dalam 

hal tata ruang maupun 

rancang bangun.  

Aspirasi atas jenis dan 

jumlah aset milik 

pemerintah, masyarakat dan 

badan usaha yang menjadi 

prioritas untuk dibangun 

kembali. 

Aspirasi atas kebijakan dan 

prosedur bantuan 

pembangunan yang 

partisipatif, akuntabel dan 

sensitif hak-hak kelompok 

rentan. 

Stimulus 

Ekonomi 

Kuantitatif 

& 

Kualitatif 

Pendataan ke 

OPD, 

wawancara 

serta diskusi 

kelompok 

terfokus. 

Aspirasi atas kebijakan dan 

strategi bantuan stimulan 

untuk mempercepat 

pemulihan ekonomi. 

Aspirasi atas jenis dan 

jumlah kerugian pemerintah, 

masyarakat dan badan 

usaha yang menjadi prioritas 

untuk mendapatkan 

bantuan stimulan. 

Aspirasi atas kebijakan dan 

prosedur bantuan 

penggantian kerugian yang 

partisipatif, akuntabel dan 

sensitif hak-hak kelompok 

rentan seperti perempuan, 

perempuan kepala keluarga 

dan anak. 

Pemulihan 

Akses 

Kuantitatif 

& 

Kualitatif 

Pendataan ke 

OPD, 

wawancara 

serta diskusi 

kelompok 

terfokus. 

Aspirasi atas jenis, jumlah 

dan cara penyediaan 

kebutuhan dasar yang 

sensitif terhadap hak-hak 

kelompok rentan. 

Pemulihan 

Fungsi 

Kuantitatif 

& 

Kualitatif 

Pendataan ke 

OPD, 

wawancara 

serta diskusi 

kelompok 

terfokus. 

Aspirasi atas jenis, jumlah 

dan cara pemulihan fungsi 

sosial, kemasyarakatan dan 

pemerintahan yang sensitif 

terhadap hak-hak kelompok 

rentan. 



- 17 - 

Komponen Jitupasna Jenis Data 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Informasi yang Dihasilkan 

Pengurangan 

Risiko 

Kuantitatif 

& 

Kualitatif 

Pendataan ke 

OPD, 

wawancara 

serta diskusi 

kelompok 

terfokus. 

Aspirasi atas jenis, jumlah 

dan cara terhadap upaya 

pengurangan risiko bencana. 

 

 

C. Analisis Data 

1. Verifikasi dan Validasi Data 

Data yang diperoleh memerlukan pemeriksaan silang dengan 

berbagai sumber dengan cara: 

a. Memeriksa hasil jawaban kuesioner kemudian dilakukan 

koreksi apakah telah terjawab dengan lengkap. Kegiatan 

dilakukan di lapangan sehingga apabila terdapat kekurangan 

atau tidak lengkap dapat segera dilakukan perbaikan. 

b. Membandingkan data prabencana dengan pascabencana, 

terutama dengan melihat konsistensi jumlah dan perubahan 

yang mungkin tidak masuk akal atau menimbulkan keraguan 

atas keakuratannya. 

c. Membandingkan dengan laporan media massa atau laporan 

organisasi non-pemerintah yang kredibel. 

d. Konfirmasi kepada narasumber strategis yang kredibel, 

misalnya institusi pemerintah/non pemerintah yang bekerja 

di lokasi bencana. 

e. Melihat peta dan foto udara terhadap daerah yang terkena 

bencana beserta intensitasnya, sehingga dapat dibandingkan 

kesesuaian antara data kerusakan dengan intensitas bencana. 

f. Kunjungan lapangan untuk pemeriksaan silang atas informasi 

yang diterima dengan mempertimbangkan sumber daya, 

waktu, biaya serta risiko. 

g. Verifikasi dan validasi dapat menggunakan formulir 

inventarisasi data pascabencana (Lampiran 2). 

 

2. Penilaian Akibat Bencana 

Penilaian akibat bencana meliputi penilaian kerusakan, 

kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko. 

a. Penilaian Kerusakan 
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Kerusakan (dampak langsung) adalah kerusakan total 

atau parsial dari aset fisik dan properti. Secara umum tingkat 

kerusakan fisik diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu 

rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat sebagaimana 

pada Tabel 3.3. serta berdasarkan hasil bobot kerusakan pada 

formulir inventarisasi data pascabencana (Lampiran 2) yang 

selanjutnya dituangkan ke tabel penilaian kerusakan dan 

kerugian (Lampiran 3). 

 

Tabel 3.3. Kategori Kerusakan 

Klasifikasi 

Kerusakan 

Persentase 

Tingkat 

Kerusakan 

Kategori Tingkat Kerusakan 

Rusak Ringan ≤ 30 % 
Terdapat kerusakan namun masih 

berfungsi. 

Rusak Sedang 31 % - 70% 
Terdapat kerusakan masih berfungsi 

dan bisa diperbaiki. 

Rusak Berat ≥ 71 % 

Terdapat kerusakan fisik secara 

keseluruhan, sehingga tidak dapat 

berfungsi sama sekali. 

 

Nilai kerusakan adalah hasil perkalian dari jumlah aset fisik 

rusak, harga satuan di wilayah terdampak dan tingkat 

kerusakan yang diperoleh pada saat saat terjadi bencana. 

 

Keterangan: 

- A = Jumlah aset fisik rusak (m¹, m², m³, ha, RKB, unit, bibit, ekor, dll)  

- B = Harga satuan di wilayah terdampak (Rp) 

- C = Tingkat kerusakan (%)  

 

b. Penilaian Kerugian 

Kerugian (dampak tidak langsung) merupakan nilai dari 

proyeksi arus ekonomi yang terganggu akibat dari kerusakan 

fisik selama periode waktu hingga aset dipulihkan. Identifikasi 

komponen kerugian menggunakan formulir inventarisasi data 

pascabencana (Lampiran 2) yang dikelompokkan dalam 

sektor/wilayah dan selanjutnya penialaian kerugian. Penilaian 

kerugian didasarkan pada asumsi yang terukur, misalnya 

Nilai Kerusakan = A x B x C 
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asumsi jangka waktu pemulihan dan harga satuan di wilayah 

terdampak.  

 

 

Keterangan: 

- D = Jangka waktu untuk pemulihan (hari, bulan, tahun) 

- E = Biaya tambahan (Rp) 

- F = Potensi kehilangan pendapatan (Rp)  

 

Dalam tahap ini penting untuk memeriksa ulang apabila 

terdapat penghitungan ganda, cakupan sektoral dan 

rasionalitas nilai kerusakan dan kerugian. 

Beberapa contoh perhitungan ganda: 

1) Nilai kerugian sub sektor pertanian menggunakan harga 

konsumen, padahal bagian keuntungan pedagang juga 

dihitung dalam sub sektor perdagangan. 

2) Kerusakan fasilitas air minum dan sanitasi dihitung 

sebagai bagian dari kerusakan sub sektor perumahan 

dan dihitung lagi sebagai kerusakan sub sektor air dan 

sanitasi. 

3) Kerusakan fasilitas usaha yang menyatu dengan tempat 

tinggal dihitung sebagai kerusakan sub sektor 

perdagangan, sementara rumah yang di dalamnya 

terdapat tempat usaha telah dihitung kerusakannya 

dalam sub sektor perumahan. 

Selain melakukan cek silang atas perhitungan ganda, 

koordinator pengolahan data melakukan cek silang apakah 

semua sektor sudah tercakup. 

 

c. Gangguan Akses 

Gangguan akses terhadap kebutuhan dasar dapat 

menggunakan komponen hak ekonomi, sosial dan budaya 

sebagai hak-hak dasar yang harus bisa diakses oleh 

masyarakat terdampak bencana sebagaimana dapat dilihat 

pada Tabel 3.4. 

 

 

 

Nilai Kerugian = (D x E ) + (D x F) 
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Tabel 3.4. Isu Gangguan Akses 

Komponen Akses Isu Gangguan Akses 

Hak Bekerja 1. Apakah ‘Kepala Keluarga’ dapat bekerja seperti 

sebelum bencana? 

2.  Apa bentuk bantuan yang dibutuhkan: 

a. Modal 

b. Alat 

c. Keterampilan 

Hak Jaminan 

Keamanan Sosial 

1. Bila menghadapi keadaan darurat, apakah keluarga 

memiliki sumber daya cadangan? 

2. Apakah kebutuhan pemulihan sumber daya cadangan 

keluarga. 

Hak Memperoleh 

Perlindungan & Bantuan 

Keluarga 

1. Perlindungan terhadap kelompok rentan: 

a. Perempuan 

b. Anak 

c. Lansia 

d. Difabel 

e. KK Miskin 

2. Pemenuhan kebutuhan hubungan suami istri 

Hak Memperoleh Taraf Baku 

Kehidupan Memadai 

1. Sandang, 

2. Pangan/non pangan 

3. Papan 

4. Air bersih/sanitasi 

5. MCK 

6. Energi 

Hak Pelayanan 

Kesehatan 

1. Tenaga medis berfungsi? 

2. Bagaimana kebutuhan obat? 

3. Tempat pelayanan dapat dicapai dengan mudah 

4. Harga 

Hak Memperoleh 

Pendidikan Dasar 

& Lanjutan 

1. Tenaga didik berfungsi? 

2. Alat & perlengkapan anak didik? 

3. Tempat dapat dicapai? 

4. Biaya terjangkau? 

Hak Menikmati 

Hasil Kebudayaan 

& Manfaat Ilmu 

Pengetahuan 

 

 

1. Apakah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

ada dalam tradisi yang ada? 

2. Apakah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

ada dalam ritual keagamaan yang diyakini? 

3. Apakah tradisi yang ada digunakan dalam mekanisme 

penanggulangan bencana? 

 

Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang 

Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

 

d. Gangguan fungsi 

Gangguan fungsi dapat dikaji dengan melihat aspek dari 

pranata di masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 

3.5. 
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Tabel 3.5. Isu Gangguan Fungsi 

Pranata Isu Gangguan Fungsi 

Pranata Sosial 1. Apa saja organisasi yang ada? 

2. Bagaimana organisasi itu berfungsi selama ini? 

3. Bagaimana perannya sewaktu bencana terjadi? 

4. Bagaimana keadaannya setelah bencana? 

5. Mengapa keadaannya sedemikian rupa? 

6. Bagaimana caranya lembaga tersebut dimaksimalkan? 

Pranata Ekonomi 1. Apa saja organisasi yang ada? 

2. Bagaimana organisasi itu berfungsi selama ini? 

3. Bagaimana perannya sewaktu bencana terjadi? 

4. Bagaimana keadaannya setelah bencana? 

5. Mengapa keadaannya sedemikian rupa? 

6. Bagaimana caranya lembaga tersebut dimaksimalkan? 

Pranata Agama dan 

Tradisi 

1. Apa saja organisasi yang ada? 

2. Bagaimana organisasi itu berfungsi selama ini? 

3. Bagaimana perannya sewaktu bencana terjadi? 

4. Bagaimana keadaannya setelah bencana? 

5. Mengapa keadaannya sedemikian rupa? 

6. Bagaimana caranya lembaga tersebut dimaksimalkan? 

Pranata 

Pemerintahan 

1. Bagaimana organisasi itu berfungsi selama ini? 

2. Bagaimana perannya sewaktu bencana terjadi? 

3. Bagaimana keadaannya setelah bencana? 

4. Mengapa keadaannya sedemikian rupa? 

5. Bagaimana caranya lembaga tersebut dimaksimalkan? 

6. Jika   organisasi   Pemerintahan   tidak   dapat   berfungsi, apa 

dampaknya kepada kehidupan komunitas? 

 

e. Peningkatan Risiko 

Risiko bencana dipahami sebagai fungsi dari ancaman 

yang ada dengan kerentanan serta kapasitas (masyarakat dan 

pemerintah) dalam menanggulanginya. Tabel 3.6. dapat 

membantu mengkaji peningkatan risiko sebagai akibat 

bencana. 

Tabel 3.6. Isu Risiko 

Karakter Isu Risiko 

Karakter Sosial 1. Dari sudut karakter sosial, kelompok manakah yang paling 

rentan? 

2. Apa bentuk kerentanan mereka? 

3. Mengapa bisa begitu? 

4. Bagaimana caranya membantu mereka? 

5. Mengapa harus dengan cara itu? 

Karakter & Kelas 

Ekonomi 

1. Dari sudut karakter sosial-ekonomi, kelompok manakah yang 

paling rentan? 

2. Apa bentuk kerentanan mereka? 

3. Mengapa bisa begitu? 

4. Bagaimana caranya membantu mereka? 

5. Mengapa harus dengan cara itu? 
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Karakter Isu Risiko 

Karakter Geografi 1. Dari sudut karakter lokasi tempat tinggal dan lahan pertaniannya, 

kelompok manakah yang paling rentan 

2. Apa bentuk kerentanan mereka? 

3. Mengapa bisa begitu? 

4. Bagaimana caranya membantu mereka? 

5. Mengapa harus dengan cara itu? 

6. Apakah terdapat potensi bencana susulan? 

 

Pengkajian gangguan akses, gangguan fungsi serta 

peningkatan risiko bencana dilakukan melalui 

survey/wawancara rumah tangga menggunakan formulir 

inventarisasi data pascabencana (Lampiran 2).   

 

3. Analisis Dampak Bencana 

Berdasarkan hasil penilaian akibat bencana, tim melakukan 

analisis dampak bencana melalui diskusi kelompok terfokus 

dengan melibatkan pakar/ahli dibidanggnya/OPD teknis 

berdasarkan isu sebagaimana Tabel 3.7. dan formulir inventarisasi 

data pascabencana (Lampiran 2).   

 

Tabel 3.7. Isu Analisis Dampak Bencana 

Komponen Isu Analisis Dampak Bencana 

Perekonomian 1. Bagaimana akibat bencana dapat menimbulkan peningkatan 

angka kemiskinan, khususnya terhadap masyarakat terdampak 

bencana? 

2. Apakah akibat bencana menyebabkan inflasi? 

3. Apakah akibat bencana menyebabkan turunnya angka investasi 

pada daerah terdampak? 

4. Apakah akibat bencana menyebabkan terjadinya pengangguran 

dan tingkat kesenjangan pendapatan meningkat? 

5. Apakah bencana menyebabkan dampak pada pertumbuhan 

ekonomi makro (PDB/PDRB) daerah terdampak? 

Kehidupan Manusia 

dan Sosial 

1. Bagaimana akibat bencana menyebabkan penurunan kualitas 

kesehatan masyarakat terdampak bencana? 

2. Bagaimana akibat bencana menyebabkan penurunan kualitas 

pendidikan anak sekolah di wilayah terdampak bencana? 

3. Apakah akibat bencana dapat menimbulkan konflik sosial? 

4. Bagaimana akibat bencana dapat mempengaruhi struktur sosial 

masyarakat? 

5. Bagaimana akibat bencana dapat merubah karakter/standar 

nilai sosial masyarakat? 

6. Apakah akibat bencana mempengaruhi kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah maupun sistem politik? 

7. Bagaimana akibat bencana dapat menghilangkan bukti sejarah 

sebagai peninggalan budaya? 
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Komponen Isu Analisis Dampak Bencana 

Lingkungan 1. Apakah akibat bencana dapat menyebabkan rusak atau 

hilangnya sumber air baku atau mata air masyarakat 

terdampak? 

2. Bagaimana peningkatan emisi karbon akibat bencana pada 

daerah terdampak bencana? 

3. Bagaimana akibat bencana dapat mempengaruhi keberlanjutan 

kehidupan ekosistem pada daerah terdampak bencana? 

 

4. Perkiraan Kebutuhan  

Kebutuhan pemulihan adalah kegiatan untuk membawa 

kembali masyarakat terdampak menuju kondisi semula atau lebih 

baik. Perkiraan kebutuhan dilakukan dengan mengidentifikasi 

hubungan sebab-akibat hasil penilaian akibat bencana dan 

analisis dampak bencana. 

Perkiraan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat 

dikelompokkan menjadi: 

a. kebutuhan perbaikan atau pembangunan kembali asset dan 

property yang mengalami kerusakan akibat bencana; 

b. kebutuhan stimulus ekonomi untuk mempercepat pemulihan 

ekonomi; 

c. kebutuhan pemulihan akses terhadap kebutuhan dasar; 

d. kebutuhan pemulihan fungsi untuk menunjang 

penyelenggaraan kembali proses dan fungsi pemerintahan dan 

kemasyarakatan; dan 

e. kebutuhan mencegah/mengurangi ancaman dan kerentanan 

serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah 

dalam menghadapai bencana di masa depan. 

 

 

 

Keterangan: 

- G =  Sasaran kebutuhan adalah tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan 

kategori kerusakan, stimulus ekonomi, pemulihan akses dan fungsi, atau 

lainnya (m¹, m², m³, ha, RKB, unit, bibit, ekor, paket, dll). 

- H  =   Harga satuan daerah adalah biaya standar berdasarkan pada kebutuhan 

pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak 

bencana (Rp). 

 

Kebutuhan = G x H 
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D. Pelaporan 

Dokumen Jitupasna disusun dengan keterlibatan pemerintah, 

masyarakat/komunitas, dunia usaha, akademisi dan media serta 

dipublikasi kepada semua pihak guna penyusunan R3P. Struktur 

Laporan Jitupasna adalah sebagai berikut: 

1. Gambaran Bencana; 

2. Kerusakan dan Kerugian; 

3. Gangguan Akses, Gangguan Fungsi, Peningkatan Risiko serta 

Dampak Bencana; 

4. Perkiraan Kebutuhan dan Gambaran Awal Pemulihan; 

5. Kesimpulan; dan 

6. Lampiran. 

 
































































































































































































