
c. Hasil yang diharapkan 
d. Hasil yang dicapai 
e. Peserta 
f. Lokasi 
g. Waktu 
h. Rekomendasi 
i. Dokumentasi 

3. Laporan kegiatan yang disusun oleh Unit LIDi PB diberikan kepada Kepala 
Pelaksana BPBD dan kepala bidang terkait di BPBD. 

D. Pelaporan Tahunan 

1. Unit LIDi PB menyusun laporan tahunan sesuai dengan format dari Bidang 
Perencanaan dan Program BPBD Provinsi Jawa Tengah setiap akhir tahun. 

2. Isi laporan tahunan setidaknya mencakup: 
a. Ringkasan 
b. Latar Belakang 
c. Hasil yang dicapai 
d. Kegiatan yang dilaksanakan 
e. Peserta yang terlibat 
f. Tantangan dan Pembelajaran 
g. Rekomendasi 

3. Laporan tahunan diberikan kepada Kepala Pelaksana dan Kepala Bidang BPBD 
Provinsi Jawa Tengah. 

Alur proses pelaporan dijelaskan dalam diagram sebagai berikut:  

Laporan pelaksanaan kegiatan 
oleh bidang di BPBD 

Laporan pelaksanaan kegiatan 
oleh Unit LIDi PB 

Diberikan kepada Kepala 
Pelaksana BPBD 

Diberikan kepada Kepala 
Bidang di BPBD 

Laporan tahunan Unit LIDi PB 
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Penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas saat ini merupakan isu global pasca 
konferensi dunia tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Sendai Jepang yang 
menghasilkan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030 dimana 
Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut mendukung pencapaiannya. Di tingkat 
nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memulai lebih awal 
dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 
tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam 
Penanggulangan Bencana dan menjadikan momentum Peringatan Bulan PRB tahun 2015 di 
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan penyandang disabilitas dan 
organisasinya. Pemerintah Indonesia sendiri pada tahun 2016 menerbitkan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana penanggulangan bencana 
merupakan salah satu bab yang dimuat. 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan komitmen kami sebagai 
pembuat kebijakan dan pelaksana sangat mendukung dan memberikan bukti nyata bahwa 
upaya-upaya penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas dapat dilakukan secara 
bersama-sama antara pelaku penanggulangan bencana dan organisasi penyandang 
disabilitas.  

Terimakasih kami sampaikan kepada Arbeiter Samariter Bund (ASB) yang melalui 
Konsorsium Technical Assistance and Training Teams (TATTs) yang terdiri dari Mercy 
Corps Indonesia, ASB, Perkumpulan Lingkar, Forum Perguruan Tinggi untuk PRB, Cardno 
dengan dukungan dari BNPB dan USAID telah melakukan penguatan kelembagaan BPBD 
Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam hal penanggulangan bencana yang inklusif 
disabilitas, baik yang diberikan kepada BPBD secara langsung maupun kepada penyandang 
disabilitas dan organisasinya untuk dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan 
penanggulangan bencana di Jawa Tengah. Terimakasih juga kami sampaikan kepada 
organisasi penyandang disabilitas, BPBD kabupaten/kota dan organisasi sosial 
kemanusiaan di Jawa Tengah yang telah berkomitmen dan berkontribusi dalam 
pembentukan dan penyusunan Panduan Unit Layanan Inklusi Disabilitas dalam 
Penanggulangan Bencana serta mengupayakan kegiatan-kegiatan yang inklusif disabilitas. 

Gubernur Jawa Tengah 

H. Ganjar Pranowo, S.H.,M.IP. 

KATA PENGANTAR
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E. CATATAN LAIN (terkait dengan pelaksanaan inklusi disabilitas dan penjelasannya) 

Pelaksana Kegiatan:                                                                Penanggung jawab Kegiatan: 

(……………………..)                                                                 (……………………………..)

C. Pelaporan Kegiatan 

1. Kegiatan terkait Unit LIDi PB lebih banyak dilaksanakan oleh bidang-bidang di BPBD  
Provinsi Jawa Tengah. Sehingga pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban 
keuangan akan dilakukan oleh bidang terkait di BPBD. Unit LIDi PB memberikan 
masukan secara khusus terkait partisipasi Unit LIDi PB dan OPDis dalam 
pelaksanaan kegiatan. Masukan tersebut dituangkan dalam laporan kegiatan yang 
disusun oleh bidang terkait di BPBD. 

2. Apabila dibutuhkan khususnya untuk kegiatan yang lebih banyak dilaksanakan oleh 
Unit LIDi PB dan OPDis, maka Unit LIDi PB membuat laporan kegiatan tersendiri 
secara lengkap, yang setidaknya berisi: 

a. Latar belakang 
b. Tujuan kegiatan 

2
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Panduan Unit Layanan Inklusi Disabilitas Penanggulangan Bencana (Unit LIDi PB) 
merupakan upaya memperkuat kelembagaan BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam 
memberikan pelayanan pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas dan 
organisasinya serta memberikan pelayanan ke pihak dan lembaga lain baik pemerintah 
maupun  non pemerintah  dalam rangka  mendukung  pelaksanaan  program dan kegiatan 
yang inklusif disabilitas.  Pembentukan Unit LIDi PB di BPBD Provinsi Jawa Tengah dan 
Panduan Unit LIDi PB merupakan upaya pelaksanaan Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 
Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan  Partisipasi Penyandang Disabilitas 
dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 
2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bab VI tentang Pemenuhan Hak dan 
Peran Penyandang Disabilitas di Bidang Penanggulangan Bencana dan mendukung 
pencapaian target Sendai  Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030.  

Proses pembentukan dan penyusunan Panduan Unit LIDi PB di BPBD Provinsi Jawa 
Tengah melibatkan multipihak dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Organisasi 
Penyandang Disabilitas (OPDis) dan lembaga sosial di sektor disabilitas, gender dan 
penanggulangan bencana, dalam rangkaian tahapan-tahapan kegiatan, meliputi: 

1. Identifikasi komitmen BPBD dan OPDis 
2. Diskusi multipihak dan penyepakatan skema  pembentukan Unit LIDi PB dan 

panduannya 
3. Studi kelayakan dan diseminasi hasil studi kelayakan 
4. Diskusi multipihak tentang pembentukan struktur Unit LIDi PB 
5. Diskusi multipihak tentang  layanan Unit LIDi PB 
6. Lokakarya penyusunan panduan Unit LIDi PB 
7. Pengisian struktur anggota Unit LIDi PB 
8. Uji coba panduan Unit LIDi PB 
9. Lokakarya review panduan Unit LIDi PB 
10. Finalisasi panduan Unit LIDi PB 
11. Penetapan struktur Unit LIDi PB 
12. Sosialisasi Unit LIDi PB 

Unit LIDi PB yang terbentuk merupakan bagian dari BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam 
rangka  memberikan tujuh pelayanan PB inklusif disabilitas, berupa: 

1. Pengelolaan data terpilah disabilitas (usia, gender, jenis disabilitas) untuk lokasi 
rawan bencana 

2. Layanan informasi dan rujukan layanan 
3. Kajian kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas pada saat penanganan darurat 

dan pasca bencana 
4. Keterlibatan pada perencanaan PB (Rencana Penanggulangan Bencana/RPB, 

Rencana Kontinjensi/Renkon, Rencana Operasi Darurat Bencana/RODB, Rencana 
Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi/Renaksi RR) 

5. Koordinasi penanganan darurat dan pelaksanaan isu disabilitas ke seluruh kluster 
penanganan darurat dan pemulihan sektor pada pasca bencana 
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a. 
Pada informasi keamanan yang disampaikan sebelum pelaksanaan 
kegiatan, disebutkan prioritas evakuasi untuk penyandang disabilitas 
apabila terjadi darurat 

  

b. Kesepakatan hasil kegiatan telah memberikan prioritas kepada 
perlindungan penyandang disabilitas 

  

C. HASIL KEGIATAN 

D. TINDAK LANJUT UNIT LIDi PB 

Kegiatan yang perlu dilakukan:  

1.  

Penanggung jawab: Waktu:  
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6. Koordinasi keterlibatan penyandang disabilitas  
7. Koordinasi peningkatan kapasitas penyandang disabilitas 

Kegiatan Unit LIDi PB tersebut terintegrasi dan mendukung kegiatan-kegiatan yang 
direncanakan dan dianggarkan serta tugas-tugas di bidang-bidang dalam struktur BPBD 
Provinsi Jawa Tengah yang dijelaskan pada bab III. Panduan Unit LIDi PB memberikan 
penjelasan struktur Unit LIDi PB yang mengacu pada layanan yang akan diberikan melalui 
bidang data dan informasi, bidang kajian dan perencanaan, bidang penanganan darurat dan 
pemulihan pasca bencana, bidang peningkatan kapasitas dan partisipasi yang dijelaskan 
secara mendetail di bab IV hingga bab VII. 

Panduan Unit LIDi PB ini ditujukan kepada: 

1. Setiap bidang yang ada dalam Unit LIDi PB, struktur kepengurusan Unit LIDi PB, dan 
bidang-bidang di BPBD Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kegiatan/program terkait 
dengan Unit LIDi PB. Panduan ini dikhususkan untuk layanan BPBD di tingkat Provinsi 
Jawa Tengah.  

2. BPBD kabupaten/kota untuk memberikan layanan inklusi disabilitas dalam 
penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota dengan mempertimbangkan 
kebijakan dan konteks daerahnya masing-masing.   

Panduan Unit LIDi PB ini juga dapat digunakan oleh: 

1. BNPB untuk fasilitas BPBD melaksanakan gerakan serupa. 
2. Seluruh BPBD di Indonesia sebagai referensi BPBD.  

c. Pendapat peserta penyandang disabilitas diakomodir oleh 
fasilitator/narasumber/panitia 

  

d. Penyandang disabilitas menjadi fasilitator/narasumber/panitia dalam 
pelaksanaan kegiatan 

  

3. Peningkatan kapasitas penyandang disabilitas Ya Tidak 

a. Peserta penyandang disabilitas mendapatkan pengetahuan atau 
keterampilan baru dari kegiatan ini 

  

b. Peserta penyandang disabilitas diberi kesempatan melakukan sendiri 
rincian aktifitas dalam proses pelaksanaan kegiatan 

  

4. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Ya Tidak 

a. Gedung pelaksanaan kegiatan bisa diakses oleh peserta 
penyandang disabilitas  

  

b. 

Ruangan pelaksanaan kegiatan memberikan fasilitas akses bagi 
peserta penyandang disabilitas sebagai berikut: 

1. toilet 

2. tempat duduk 

3. setting ruangan  

4. pendamping/penerjemah 

  

c. 
Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode (penyampaian materi, 
praktik, bahan, dan aktifitas lain) yang memberikan akses pada 
peserta penyandang disabilitas 

  

d. Kesepakatan dalam hasil kegiatan telah memberikan akses yang 
lebih besar kepada penyandang disabilitas 

  

5. Prioritas perlindungan untuk penyandang disabilitas Ya Tidak 
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5. Tempat kegiatan : 

6. Jumlah Peserta Laki-laki Perempuan 

Hambatan penglihatan  

Hambatan pendengaran  

Hambatan mobilitas  

Hambatan lainnya  

Non-disabilitas  

B. ASPEK INKLUSI DISABILITAS PADA PROSES DAN HASIL KEGIATAN 

1. Data terpilah disabilitas Ya Tidak 

a. Daftar hadir peserta sudah dipilah berdasarkan: 

1. Jenis kelamin 

2. Kelompok usia 

3. Jenis disabilitas 

b. Penyajian informasi dalam kegiatan sudah menggunakan data 
terpilah usia, gender dan disabilitas 

  

2. Partisipasi penyandang disabilitas Ya Tidak 

a. Ada peserta dari penyandang disabilitas    

b. Peserta dari penyandang disabilitas memberikan pendapatnya dalam 
proses pelaksanaan kegiatan 
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2. Alur pelaksanaan pemantauan ialah sebagai berikut:  

3. Penulisan laporan pemantauan dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan yang 
ada di Unit LIDi PB. 

4. Laporan pemantauan diberikan paling lambat dua minggu setelah berakhirnya 
pelaksanaan kegiatan dan dokumen laporan diberikan kepada Bidang Data dan 
Informasi di Unit LIDi PB. 

5. Format laporan monitoring kegiatan ialah sebagai berikut: 

LAPORAN MONITORING KEGIATAN 

A. INFORMASI UMUM 

1. Nama Kegiatan : 

2. Pelaksana Kegiatan (Bidang di 
BPBD atau lembaga lain) 

: 

3. Penanggungjawab di Unit LIDi 
PB 

: 

4. Tanggal pelaksanaan : 

Pemantauan kegiatan dilakukan oleh 
pelaksana & penanggungjawab kegiatan 

Pelaporan hasil pemantauan (dua minggu 
setelah kegiatan) 

Laporan pemantauan diberikan kepada 
Bidang Data dan Informasi 

Laporan pemantauan digunakan untuk 
bahan laporan tahunan 
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DAFTAR SINGKATAN

ASB  : 

APBD  : 

BAPPEDA : 

BNPB  : 

BPBD  : 

DPRD  : 

Jitupasna : 

KAK  : 

LIDi  : 

LSM  : 

OPD  : 

OPDis  : 

PB  : 

Perda  : 

Pergub  : 

Perka  : 

PRB  : 

Pusdalops : 

Pusdatin : 

RAB  : 

Renaksi RR : 

Renkon : 

RODB  : 

RPB  : 

RPJMD : 

SAR  : 

SFDRR : 

TRC  : 

UU  : 

Arbeiter-Samariter-Bund 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kajian Kebutuhan Pasca Bencana 

Kerangka Acuan Kegiatan 

Layanan Inklusi Disabilitas 

Lembaga Swadaya Masyarakat 

Organisasi Perangkat Daerah 

Organisasi Penyandang Disabilitas 

Penanggulangan Bencana 

Peraturan Daerah 

Peraturan Gubernur 

Peraturan Kepala 

Pengurangan Risiko Bencana 

Pusat Pengendalian Operasi  

Pusat Data dan Informasi 

Rencana Anggaran Biaya 

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi  

Rencana Kontinjensi 

Rencana Operasi Darurat Bencana  

Rencana Penanggulangan Bencana 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Search and Rescue (Pencarian dan Penyelamatan) 

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (Kerangka Kerja Sendai 

untuk Pengurangan Risiko Bencana) 

Tim Reaksi Cepat  

Undang-Undang 

A. Mekanisme Pengambilan Keputusan 

1. Rapat koordinasi seluruh anggota Unit LIDi PB dilakukan dalam waktu tiga bulan 
sekali untuk membuat keputusan bersama, terutama yang bersifat strategis dan 
berdampak penting pada Unit LIDi PB. Rapat dipimpin oleh ketua Unit LIDi PB. 

2. Apabila ada kondisi mendesak untuk membuat keputusan, maka rapat koordinasi 
seluruh anggota Unit LIDi PB dapat dilakukan sebelum periode tiga bulan.  

3. Keputusan teknis pelaksanaan kegiatan dapat ditentukan dalam rapat terbatas yang 
diikuti oleh ketua, sekretaris dan bidang terkait untuk membuat keputusan bersama. 

4. Apabila ada keputusan besar yang harus diambil dan terkait dengan BPBD Provinsi 
Jawa Tengah maka Unit LIDi PB hanya memberikan rekomendasi kepada Kepala 
Pelaksana BPBD, dan keputusan akan dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD 
dengan jajarannya sesuai dengan struktur kelembagaan dan mekanisme 
pengambilan keputusan di BPBD. 

B. Pemantauan 

1. Pemantauan dilaksanakan untuk melihat pencapaian atas pelaksanaan mandat 
inklusi disabilitas dalam penanggulangan bencana, yaitu:  

a. data terpilah;  
b. partisipasi; 
c. peningkatan kapasitas; 
d. aksesibilitas; dan 
e. prioritas perlindungan. 

Rapat koordinasi seluruh anggota Unit 
LIDi PB (tiga bulanan) 

Rapat rekomendasi untuk Kepala 
Pelaksana BPBD Provinsi 

Rapat terbatas teknis kegiatan Unit LIDi 
PB (tiap kegiatan) 



8 PANDUAN
UNIT LAYANAN INKLUSI DISABILITAS PENANGGULANGAN BENCANA

PROVINSI JAWA TENGAH 45

BAB I
PENDAHULUAN

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN, 
PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN
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A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, secara jelas 
memandatkan perlindungan dari dampak bencana sebagai salah satu hak penyandang 
disabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan mandat yang 
telah dijelaskan dalam Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 14 tahun 2014 tentang 
Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam 
Penanggulangan Bencana. Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 
(SFDRR) 2015-2030 sebagai sebuah kerangka aksi global juga menekankan 
penggunaan pendekatan seluruh masyarakat (a whole-of-society approach), dimana 
salah satunya adalah memastikan inklusif disabilitas pada semua kegiatan 
penanggulangan bencana.  

Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini salah 
satunya juga memandatkan pemberian prioritas untuk pemenuhan kebutuhan 
penyandang disabilitas pada semua fase penanggulangan bencana, yaitu pra, saat, dan 
pasca bencana (pasfal 73). Untuk melaksanakan Perda tersebut, pemerintah provinsi 
mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 
tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam hal ini, BPBD Provinsi Jawa 
Tengah sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan 
bencana, berinisiatif untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas, sebagaimana termuat 
dan dimandatkan dalam Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014. 

Unit LIDi PB merupakan perwakilan dari BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk 
melaksanakan layanan disabilitas dalam bidang penanggulangan bencana sebagaimana 
dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Kepala BNPB 
Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014, 
dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017. Unit ini 
merupakan pelaksana teknis layanan disabilitas dan juga mewakili BPBD dalam Komite 
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah.  

Pembentukan Unit LIDi PB tidak sekedar melibatkan staf BPBD, tetapi juga memberi 
ruang yang besar untuk partisipasi Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) dalam 
struktur organisasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan layanan Unit LIDi PB. Hal 
ini dimaksudkan untuk memastikan kontribusi yang penting dari Unit LIDi PB dalam 
rangka mendorong pelaksanaan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas, 
sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan memberi peran yang sesuai kepada 
penyandang disabilitas. Unit LIDi PB juga dimaksudkan untuk melakukan kerjasama 
dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan layanan langsung maupun layanan rujukan 
yang diberikan oleh Unit LIDi PB.   

bencana untuk mendorong para pelaku PB semakin banyak melibatkan penyandang 
disabilitas dan atau OPDis dalam pelaksanaan kegiatannya.  

4. Unit LIDi PB mensosialisasikan dan mendorong para pelaku penanggulangan 
bencana untuk menyediakan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang 
disabilitas, seperti juru bahasa isyarat, kursi roda dan lain-lain, agar mereka bisa 
berpartisipasi aktif. 
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B. Maksud dan Tujuan Panduan 

Maksud Panduan Unit LIDi PB disusun untuk memberikan rincian arahan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dan layanan yang menjadi tugas Unit LIDi PB di 
Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam 
Penanggulangan Bencana dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 
Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

Tujuan Panduan Unit LIDi PB ialah: 

1. Tersedianya panduan pelaksanaan layanan disabilitas pada bidang pengelolaan 
data dan informasi 

2. Tersedianya panduan pelaksanaan layanan disabilitas pada bidang kajian dan 
perencanaan penanggulangan bencana 

3. Tersedianya panduan pelaksanaan layanan disabilitas pada bidang koordinasi 
penanganan darurat dan pasca bencana 

4. Tersedianya panduan pelaksanaan layanan disabilitas pada bidang peningkatan 
kapasitas dan partisipasi penyandang disabilitas 

C. Pengguna Panduan 

1. Panduan Unit LIDi PB digunakan oleh masing-masing bidang yang ada dalam Unit 
LIDi PB, struktur kepengurusan Unit LIDi PB, dan bidang-bidang di BPBD Provinsi 
Jawa Tengah yang memiliki kegiatan/program terkait dengan Unit LIDi PB. Panduan 
ini dikhususkan untuk layanan BPBD tingkat Provinsi Jawa Tengah.  

2. Panduan Unit LIDi PB bisa digunakan oleh BPBD kabupaten/kota untuk 
memberikan layanan inklusi disabilitas dalam penanggulangan bencana di tingkat 
kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kebijakan dan konteks daerahnya 
masing-masing.   

D. Pengertian 

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah 
organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang penanggulangan bencana. 

2. Data terpilah adalah yang dipilah berdasarkan jenis kelamin,  usia, dan disabilitas.  
  
3. Disabilitas adalah ketidakseimbangan interaksi antara orang yang memiliki 

hambatan fungsi kerja tubuh dengan lingkungan sosialnya sehingga menyebabkan 
hambatan dan kesulitan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara 
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.  

Identifikasi ini dilakukan dengan merujuk pada data kumpulan 
fasilitator/narasumber yang dimiliki oleh BPBD dan Unit LIDi PB dan dengan 
pertimbangan lokasi kegiatan. 

c. Identifikasi OPDis dan/atau penyandang disabilitas dari database untuk 
diusulkan sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. 

d. Apabila dibutuhkan, ikut memantau pelaksanaan kegiatan peningkatan 
kapasitas tersebut. 

8. Terkait dengan penugasan untuk menjadi fasilitator/pelatih/narasumber kegiatan 
yang dilaksanakan oleh BPBD maupun lembaga lain, Unit LIDi PB  mendapatkan 
surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa 
Tengah atau pejabat yang berwenang lainnya di BPBD. 

9. Unit LIDi PB dapat mengajukan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 
PB untuk penyandang disabilitas yang sudah terlatih dan memiliki kapasitas 
memadai. 

B. Partisipasi Organisasi Penyandang Disabilitas 

1. Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) berpartisipasi aktif dalam seluruh proses 
perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk memastikan 
pelaksanaan inklusi disabilitas penanggulangan bencana, yang meliputi: 

a. pengelolaan data terpilah penyandang disabilitas; 
b. pengkajian risiko bencana; 
c. penyusunan rencana penanggulangan bencana; 
d. menjadi anggota Forum PRB; 
e. koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk LSM, perguruan tinggi, dan 

lembaga usaha, untuk pengurangan risiko bencana; 
f. penyusunan Rencana Kontinjensi; 
g. simulasi uji coba Rencana Kontinjensi; 
h. pelaksanaan kaji cepat bencana untuk identifikasi kebutuhan dan potensi 

penyandang disabilitas; 
i. penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana; 
j. koordinasi dan pelaksanaan penanganan darurat bencana; 
k. mobilisasi relawan penyandang disabilitas untuk penanganan darurat 

bencana; 
l. pelaksanaan kajian kebutuhan pasca bencana; 
m. penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan 
n. koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

2. Unit LIDi PB mendorong dan memfasilitasi keterlibatan OPDis dalam kegiatan 
perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana 
disebutkan di atas, dengan memprioritaskan kepada OPDis yang berada di sekitar 
lokasi kegiatan. 

3. Unit LIDi PB mensosialisasikan keberadaaan, hak, dan peran penyandang disabilitas 
kepada para pelaku penanggulangan bencana, baik pada pra, saat, dan pasca 
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4. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah 
lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua 
orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, 
status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Sifat suatu kegiatan yang inklusi disebut 
inklusif. 

5. Kaji Cepat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan 
jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi 
SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, 
serta penyediaan air bersih dan sanitasi. 

6. Kajian Kebutuhan Pasca Bencana adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan 
penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar 
bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.   

7. Kebutuhan khusus adalah bentuk peralatan, alat bantu, pendamping, juru bahasa 
isyarat dan lain-lain yang secara khusus dibutuhkan oleh penyandang disabilitas 
sesuai dengan hambatan yang dialaminya.  

8. Kluster adalah pengelompokan para pelaku yang memiliki kompetensi sama dari 
pemerintah atau pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, sektor 
swasta/lembaga usaha, dan kelompok masyarakat dalam upaya penanganan 
darurat bencana, dipimpin oleh koordinator yang berasal dari instansi atau lembaga 
yang memiliki kewenangan teknis. 

9. Layanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam 
interaksi dengan penyandang disabilitas dan para pelaku penyelenggaraan 
penanggulangan bencana.  

10. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah wadah sekelompok penyandang 
disabilitas yang memiliki tujuan bersama. 

11. Pasca bencana adalah bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana 
yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan setelah terjadinya 
bencana. 

12. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, 
intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen, yang dalam 
berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat menemui hambatan yang 
menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan 
hak. 

13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang 
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang mengurangi risiko timbulnya 
bencana, kegiatan pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi 
pasca bencana. 

A. Peningkatan Kapasitas Organisasi Penyandang Disabilitas 

1. Unit LIDi PB mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas untuk OPDis 
berdasarkan data Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis), agar mereka bisa 
berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara 
berkualitas baik. 

2. Unit LIDi PB mengidentifikasi kegiatan peningkatan kapasitas yang direncanakan 
oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, dan 
lembaga lain untuk bisa mengikutsertakan OPDis di dalamnya. 

3. Unit LIDi PB mengusulkan kegiatan peningkatan kapasitas, seperti pelatihan, 
simulasi, praktik lapangan dan lain-lain, kepada BPBD dan lembaga lain yang terkait 
berdasarkan prioritas identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas OPDis. 

4. Prioritas kapasitas teknis yang perlu dimiliki oleh OPDis ialah: 
a. Dasar penanggulangan bencana 
b. Pengkajian risiko bencana 
c. Penyusunan RPB 
d. Penyusunan Renkon 
e. Pelaksanaan kaji cepat bencana 
f. Mekanisme koordinasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 
g. Pelaksanaan Jitupasna 
h. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana 

5. Unit LIDi PB mendorong dan mengusulkan peningkatan kapasitas untuk staf BPBD 
dan lembaga pemerintah/nonpemerintah terkait, swasta, dunia usaha dengan 
perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas. 

6. Unit LIDi PB memberikan masukan terhadap pengembangan KAK, identifikasi 
pelatih/fasilitator, pengembangan modul, pengorganisasian, dan sarana pendukung 
pelatihan agar pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPBD menjadi 
inklusif disabilitas. 

7. Unit LIDi PB melakukan kegiatan-kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan 
kapasitas yang dilaksanakan oleh OPD lain di Provinsi Jawa Tengah, lembaga 
nonpemerintah, atau OPD pemerintah kabupaten/kota melalui: 

a. Koordinasi dengan lembaga pelaksana untuk menyusun KAK sebagai 
panduan pelaksanaan kegiatan. 

b. Identifikasi fasilitator/pelatih/narasumber dari OPDis dan BPBD yang memiliki 
kapasitas memadai, untuk diusulkan kepada lembaga pelaksana kegiatan. 

1242
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14. Prabencana adalah bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana yang 
meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.  

15. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai 
hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam 
periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara BNPB atau 
BPBD bersama kementrian/lembaga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta 
pemangku kepentingan terkait.  

16. Rencana Kontinjensi adalah rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan 
darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (satu 
ancaman). 

17. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah suatu proses perencanaan tindakan 
operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan 
tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun 
berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk Rencana 
Kontinjensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat 
bencana secara aman, efektif, dan akuntabel. 

18. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah adalah rencana umum dan menyeluruh 
yang meliputi seluruh tahapan atau bidang kerja kebencanaan. 

19. Saat bencana adalah bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana yang 
meliputi siaga darurat, penanganan darurat, dan transisi darurat bencana sebelum 
memasuki tahapan pasca bencana. 

20. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya 
terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan 
penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman 
penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat 
bencana. 

E. Sistematika 

Panduan Unit LIDi PB terdiri dari delapan bab yang menjelaskan kondisi umum Unit LIDi PB 
dan juga rincian masing-masing tugasnya. Urutan bab dalam panduan ini ialah sebagai 
berikut: 

Bab I  : 
Bab II  : 
Bab III  : 
Bab IV : 
Bab V  : 
Bab VI : 
Bab VII :  

Bab VIII :

Pendahuluan 
Unit LIDi PB 
Perencanaan dan Penganggaran 
Data dan Informasi 
Kajian dan Perencanaan Penanggulangan Bencana 
Pelaksanaan Penanganan Darurat dan Pemulihan Pasca Bencana 
Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Organisasi Penyandang 
Disabilitas 
Pengambilan Keputusan, Pemantauan, dan Pelaporan

BAB VII
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI 
ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS
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BAB II
UNIT LAYANAN INKLUSI DISABILITAS 
PENANGGULANGAN BENCANA

4. Unit LIDi PB mendorong OPDis untuk menjadi pendamping bagi penyandang 
disabilitas yang terdampak bencana. 

5. Unit LIDi PB menyusun panduan teknis penanganan penyandang disabilitas pada 
saat darurat bencana dan melakukan sosialisasi kepada para pelaku penanganan 
darurat. 

6. Hasil pelibatan dalam layanan diberikan pada kluster sebagai bahan koordinasi 
dalam kluster dan koordinasi umum yang dipimpin oleh Komandan Penanganan 
Darurat Bencana. 

C. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana6

1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilakukan oleh 
BPBD Provinsi bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. 

2. Unit LIDi PB berkoordinasi dengan koordinator sektor rehabilitasi dan rekonstruksi 
untuk memastikan partisipasi OPDis dalam koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

3. Unit LIDi PB memastikan OPDis untuk berpartisipasi aktif dalam proses koordinasi 
rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan oleh BPBD untuk memberikan 
masukan atas pemenuhan kebutuhan dan pelaksanaan peran penyandang 
disabilitas. 

4. Unit LIDi PB berperan dan berpartisipasi dalam koordinasi rehabilitasi dan 
rekonstruksi, sebagai bagian dari BPBD dan tidak secara khusus menjadi bagian 
dalam pelaksanaan salah satu sektor pada pemulihan pasca bencana. 

5. Unit LIDi PB juga mendorong OPDis untuk berpartisipasi aktif dalam koordinasi 
sektor pemulihan yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan penyandang 
disabilitas. 

6. Unit LIDi PB memberikan rekomendasi untuk peningkatan partisipasi OPDis dalam 
koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi dan disosialisasikan kepada pra pelaku 
rehabilitasi dan rekonstruksi di kabupaten/kota. 

7. Apabila dibutuhkan, Unit LIDi PB dapat menyusun prosedur partisipasi dalam 
koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi dan disosialisasikan kepada para pelaku di 
kabupaten/kota.

                                            
6 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, 
khususnya bab V. 
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A. Tujuan Unit LIDi PB 

Unit Layanan Inklusi Disabilitas Penanggulangan Bencana atau disingkat Unit LIDi PB 
dibentuk dengan tujuan untuk memberikan layanan pemenuhan hak dan peran 
penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas)  

4. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana 
6. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, 

dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana 
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan 

Hak Penyandang Disabilitas 
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 
tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

C. Kedudukan Unit LIDi PB 

Unit LIDi PB adalah unit yang berada dalam kelembagaan BPBD Provinsi Jawa 
Tengah yang bertugas membantu menjalankan fungsi terkait layanan inklusi 
disabilitas dalam penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah dan merupakan 
bagian dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan BPBD.

A. Koordinasi Penanganan Darurat Bencana 

Koordinasi merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem 
Komando Penanganan Darurat Bencana, khususnya bab III-VIII. 

1. Koordinasi pelaksanaan penanganan darurat bencana dipimpin oleh Komandan 
Posko Penanganan Darurat Bencana dan dibantu beberapa bidang dan sekretariat 
serta seluruh instansi pemangku kepentingan terkait. 

2. Unit LIDi PB berkoordinasi dengan Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana 
atau bidang terkait dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana untuk 
memastikan partisipasi OPDis dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana. 

3. Unit LIDi PB mendorong OPDis untuk berpartisipasi aktif dalam proses koordinasi 
penanganan darurat yang diselenggarakan oleh Komandan Posko Penanganan 
Darurat untuk memberikan masukan atas pemenuhan kebutuhan dan pelaksanaan 
peran penyandang disabilitas. 

4. Unit LIDi PB berperan dan berpartisipasi dalam koordinasi penanganan darurat, 
sebagai bagian dari BPBD dan tidak secara khusus menjadi bagian dalam salah satu 
kluster. 

5. Unit LIDi PB juga mendorong OPDis untuk berpartisipasi aktif dalam koordinasi 
kluster yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. 

6. Unit LIDi PB memberikan rekomendasi untuk peningkatan partisipasi OPDis dalam 
koordinasi penanganan darurat dan disosialisasikan kepada para pelaku 
penanganan darurat bencana di kabupaten/kota. 

B. Pelaksanaan Layanan pada Kluster Penanganan Darurat Bencana 

1. Unit LIDi PB berkoordinasi dengan koordinator kluster terkait dengan pemenuhan 
kebutuhan dan peran penyandang disabilitas dalam penanganan darurat untuk 
memastikan partisipasi OPDis. 

2. Unit LIDi PB dan OPDis melakukan analisa kebutuhan dan peran penyandang 
disabilitas dan kluster terkait untuk pemenuhannya. 

3. Unit LIDi PB mendorong OPDis untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemberian 
layanan darurat kepada penyandang disabilitas di kluster-kluster yang secara 
langsung terkait dengan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. 
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D. Struktur Organisasi dan Alur Koordinasi 

a. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Unit LIDi PB digambarkan dalam organogram sebagai berikut:  

Penjelasan untuk pejabat dan kewenangan masing-masing posisi dan struktur organisasi 
Unit LIDi PB ialah sebagai berikut: 

Pembina  
Dijabat oleh Gubernur Jawa Tengah. Pembina akan memberikan keputusan tertinggi 
terkait dengan Unit LIDi PB yang dimintakan kepadanya. 

Pengarah  
Dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Kepala BPBD dan Kepala 
Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah. Pengarah akan memberikan arahan 
terkait kebijakan dan keputusan terkait program, kegiatan Unit LIDi PB serta terkait 
dengan masalah khusus yang dimintakan kepadanya.  

Ketua 
Dijabat oleh perwakilan dari Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) di Provinsi Jawa 
Tengah. Ketua merupakan penanggungjawab koordinasi pelaksanaan kegiatan sehari-
hari Unit LIDi PB. 

Pembina 

Ketua 

Pengarah 

Sekretaris 

Bidang Data dan 
Informasi 

Bidang Kajian dan 
Perencanaan PB 

Bidang 
Penanganan 
Darurat dan 

Pemulihan Pasca 
Bencana 

Bidang 
Peningkatan 

Kapasitas dan 
Partisipasi 

BAB VI
PELAKSANAAN DARURAT DAN
PEMULIHAN PASCA BENCANA
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Sekretaris 
Terdiri dari dua orang yang dijabat oleh staf dari staf BPBD, staf OPD terkait, perwakilan 
OPDis, atau lembaga/organisasi sosial lain. Sekretaris akan memfasilitasi proses 
pertemuan dan koordinasi antar bidang dalam rangka pelaksanaan kegiatan Unit LIDi 
PB.  

Bidang Data dan Informasi  
Terdiri dari minimal tiga orang dengan posisi koordinator (satu orang) dan anggota (dua 
orang). Personel pada bidang ini bisa berasal dari staf BPBD, staf OPD terkait, 
perwakilan OPDis, atau lembaga/organisasi sosial lain. Bidang ini bertanggungjawab atas 
pelaksanaan layanan pengelolaan data dan pemberian informasi.    

Bidang Kajian dan Perencanaan PB 
Terdiri dari minimal tiga orang dengan posisi koordinator (satu orang) dan anggota (dua 
orang). Personel pada bidang ini bisa berasal dari staf BPBD, staf OPD terkait, 
perwakilan OPDis, atau lembaga/organisasi sosial lain. Bidang ini bertanggungjawab atas 
pelaksanaan layanan kajian dan perencanaan penanggulangan bencana. 

Bidang Penanganan Darurat dan Pemulihan Pasca bencana 
Terdiri dari minimal tiga orang dengan posisi koordinator (satu orang) dan anggota (dua 
orang). Personel pada bidang ini bisa berasal dari staf BPBD, staf OPD terkait, 
perwakilan OPDis, atau lembaga/organisasi sosial lain. Bidang ini bertanggungjawab atas 
pelaksanaan layanan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana. 

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi 
Terdiri dari minimal tiga orang dengan posisi koordinator (satu orang) dan anggota (dua 
orang). Personel pada bidang ini bisa berasal dari staf BPBD, staf OPD terkait, 
perwakilan OPDis, atau lembaga/organisasi sosial lain. Bidang ini bertanggungjawab atas 
pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas dan partisipasi OPDis. 

Personel yang ditunjuk atau diminta menduduki posisi tertentu dalam Unit LIDi PB 
Provinsi Jawa Tengah, setidaknya memiliki kompetensi sebagai berikut:  

1. memahami kegiatan-kegiatan dalam setiap tahapan fase penanggulangan bencana 
yang meliputi pra, saat, dan pasca bencana; 

2. memahami bentuk-bentuk pelaksanaan mandat inklusi disabilitas dalam 
penanggulangan bencana, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2016, Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014, dan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014; dan 

3. memahami cara kerja instansi pemerintah daerah, termasuk BPBD   

F. Perencanaan Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana5

1. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi RR) disusun oleh BPBD 
Provinsi Jawa Tengah bersama OPD terkait dan ditetapkan oleh kepala daerah. 

2. Unit LIDi PB mendorong partisipasi aktif OPDis dalam proses penyusunan Renaksi 
RR yang dipimpin oleh BPBD untuk memberikan masukan: 

a. kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebutuhan dan menggunakan 
potensi penyandang disabilitas; dan 

b. memastikan akses disabilitas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan khusus 
penyandang disabilitas. 

3. Pada pertemuan terakhir yang akan memfinalkan dokumen Renaksi RR, Unit LIDi 
PB harus mengikuti pertemuan untuk memastikan bahwa Renaksi tersebut sudah 
inklusif disabilitas. 

4. Unit LIDi PB mensosialisasikan Renaksi RR final kepada OPDis di lokasi terdampak 
bencana. 

5. Apabila dibutuhkan, Unit LIDi PB dapat menyusun panduan aksesibilitas yang 
disosialisasikan kepada para pelaku untuk pemenuhan hak dan peran penyandang 
disabilitas dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 

                                            
5 Perencanaan Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 
Bencana, khususnya bab V.  
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D. Perencanaan Operasi Darurat Bencana3

1. Rencana Operasi Darurat Bencana (RODB) disusun dan ditetapkan oleh Komandan 
Penanganan Darurat. 

2. Unit LIDi PB mendorong partisipasi aktif OPDis dalam proses koordinasi yang 
dipimpin oleh Komandan Penanganan Darurat untuk memberikan masukan kegiatan 
respon darurat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menggunakan potensi 
penyandang disabilitas. 

3. RODB akan sering berubah sesuai dengan kebutuhan yang muncul dalam proses 
penanganan darurat, maka Unit LIDi PB perlu mendorong OPDis untuk sering 
mengikuti koordinasi para pihak yang dipimpin oleh Komandan Penanganan Darurat. 

E. Kajian Kebutuhan dan Potensi Pasca Bencana4

1. Tim kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) ditetapkan oleh BPBD Provinsi 
Jawa Tengah dengan memasukan perwakilan Unit LIDi PB dalam tim tersebut. 
Perwakilan Unit LIDi PB diputuskan oleh ketua dengan arahan Kepala Pelaksana 
Harian BPBD dan sekretaris Unit LIDi memintakan surat tugas ke bagian tata usaha 
BPBD untuk memberikan surat tugas kepada pengurus/anggota Unit LIDi PB untuk 
mewakili dalam tim penyusun. 

2. Unit LIDi PB bersama Pusdalops atau Sekretariat BPBD memberikan data terpilah 
penyandang disabilitas kepada tim Jitupasna sebagai data awal untuk mendapatkan 
informasi kebutuhan dan potensi peran penyandang disabilitas dalam rehabilitas dan 
rekonstruksi. 

3. Unit LIDi PB memastikan formulir Jitupasna yang digunakan oleh tim sudah 
mengidentifikasi kebutuhan dan potensi peran penyandang disabilitas dalam 
rehabilitasi dan rekonstruksi. 

4. Unit LIDi PB memastikan partisipasi aktif OPDis dalam proses kajian kebutuhan 
pasca bencana dengan memilih fokus pada kajian kebutuhan dan potensi peran 
penyandang disabilitas. 

5. Hasil kajian OPDis diberikan kepada Tim Jitupasna dan BPBD sebagai bahan 
penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang inklusif disabilitas. 

                                            
3 Perencanaan Operasi Darurat Bencana juga merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana, khususnya bab II 
dan III.  

4 Kajian Jitupasna merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana, khususnya bab III.  
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2. Unit LIDi PB bersama Pusdalops atau Sekretariat BPBD memberikan data terpilah 
penyandang disabilitas kepada Tim Penyusun Renkon untuk digunakan sebagai 
salah satu data utama dalam pengembangan skenario dampak bencana dan 
rencana evakuasi serta respon darurat. 

3. Dalam proses perumusan Renkon, Unit LIDi PB memastikan OPDis untuk terlibat 
aktif dalam setidaknya dua kali pertemuan untuk memberikan masukan secara 
khusus terkait risiko bencana yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan 
rencana evakuasinya. Masukan ini diberikan dengan menggunakan mandat inklusi 
disabilitas di atas. 

4. Pada pertemuan terakhir yang akan memfinalkan dokumen Renkon, Unit LIDi PB, 
harus mengikuti pertemuan untuk memastikan bahwa dokumen Renkon tersebut 
sudah inklusif disabilitas. 

5. Pada ujicoba pelaksanaan Renkon, Unit LIDi PB memastikan partisipasi aktif OPDis 
dan penyandang disabilitas dalam simulasi ujicoba, dan memberi masukan, untuk 
memastikan bahwa simulasi pelaksanaan Renkon sudah memenuhi mandat inklusi 
disabilitas. 

C. Kajian Kebutuhan dan Potensi Saat Penanganan Darurat Bencana 

1. Tim kaji cepat bencana saat penanganan darurat ditetapkan oleh BPBD Provinsi 
Jawa Tengah. 

2. Unit LIDi PB bersama Pusdalops atau Sekretariat BPBD memberikan data terpilah 
penyandang disabilitas kepada tim kaji cepat sebagai data awal untuk mendapatkan 
informasi kebutuhan dan potensi peran penyandang disabilitas 

3. Unit LIDi PB memastikan formulir kaji cepat yang digunakan oleh tim sudah 
mengidentifikasi kebutuhan dan potensi peran penyandang disabilitas dalam darurat 
bencana. 

4. Unit LIDi PB mendorong partisipasi aktif OPDis dalam proses kaji cepat dengan 
memilih fokus pada kajian kebutuhan dan potensi peran penyandang disabilitas. 

5. Hasil kajian OPDis diberikan kepada tim kaji cepat dan BPBD sebagai bahan 
penyusunan rencana operasi darurat bencana yang inklusif disabilitas. 
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E. Kepengurusan  Unit LIDi PB 

Kepengurusan Unit LIDi PB berdasarkan hal sebagai berikut: 

1. Pemilihan kepengurusan Unit LIDi PB dilakukan melalui mekanisme rapat 
koordinasi dengan melibatkan Kepala Pelaksana Harian BPBD, perwakilan BPBD 
Provinsi, organisasi penyandang disabilitas, lembaga/organisasi sosial 
kemanusiaan di Jawa Tengah; 

2. Nama-nama pengurus Unit LIDi PB terpilih merupakan representasi dari 
lembaga/organisasi; 

3. Masa jabatan pengurus Unit LIDi PB adalah 3 tahun sejak ditetapkan melalui 
surat keputusan Kepala Pelaksana Harian BPBD; 

4. Bilamana pengurus Unit LIDi PB keluar/pindah dari lembaga/organisasinya akan 
digantikan oleh perwakilan lembaga/organisasi yang ditunjuk oleh pengurus 
lembaga organisasinya atau yang direkomendasikan oleh anggota Unit LIDi PB 
lainnya; 

5. Penetapan nama pengurus Unit LIDi PB pengganti akan ditetapkan melalui surat 
keputusan Kepala Pelaksana Harian BPBD; 

6. Pergantian dan penetapan pengurus baru selambat-lambatnya 3 bulan sebelum 
masa kepengurusan berakhir; dan 

7. Dalam hal menunggu proses pergantian dan penetapan pengurus baru maka 
pengurus Unit LIDi PB lama akan tetap menjalankan fungsi-fungsi layanan Unit 
LIDi PB. 

F. Jenis Layanan 

Ada tujuh jenis layanan yang akan dilaksanakan oleh Unit LIDi PB,yaitu: 

1. pengelolaan data terpilah berupa jenis kelamin, usia, disabilitas untuk lokasi 
rawan bencana; 

2. layanan informasi dan rujukan layanan; 
3. kajian kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas pada saat penanganan 

darurat dan pasca bencana; 
4. keterlibatan pada perencanaan PB (Rencana Penanggulangan Bencana/RPB, 

Rencana Kontinjensi/Renkon, Rencana Operasi Darurat Bencana/RODB, 
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi/Renaksi RR); 

5. koordinasi penanganan darurat dan pelaksanaan isu disabilitas ke seluruh sektor 
penanganan darurat dan pemulihan sektor pada pasca bencana; 

6. koordinasi keterlibatan penyandang disabilitas; dan 
7. koordinasi peningkatan kapasitas penyandang disabilitas. 

A. Perencanaan Penanggulangan Bencana1

1. Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ditetapkan oleh BPBD 
Provinsi Jawa Tengah dengan memasukan perwakilan Unit LIDi PB dalam tim 
tersebut. Perwakilan Unit LIDi PB diputuskan oleh ketua dengan arahan Kepala 
Pelaksana Harian BPBD dan sekretaris Unit LIDi memintakan surat tugas ke bagian 
tata usaha BPBD untuk memberikan surat tugas kepada pengurus/anggota Unit LIDi 
PB untuk mewakili dalam tim penyusun.  

2. Unit LIDi PB bersama Pusdalops atau Sekretariat BPBD memberikan data terpilah 
penyandang disabilitas sebagai salah satu bahan untuk mengkaji risiko bencana dan 
menyusun rencana tindakan untuk mengurangi risiko tersebut. 

3. Selama proses penyusunan RPB, Unit LIDi PB memastikan partisipasi aktif OPDis, 
setidaknya terlibat dalam dua kali diskusi, untuk memberikan masukan secara 
khusus terkait risiko bencana yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan pilihan 
tindakan pengurangan risiko bencana yang inklusif disabilitas. 

4. Masukan yang diberikan oleh Unit LIDi PB dan OPDis kepada tim penyusun RPB 
menggunakan pedoman mandat inklusi disabilitas, yaitu: 

a. Data terpilah  
b. Partisipasi  
c. Peningkatan kapasitas  
d. Aksesibilitas  
e. Prioritas perlindungan  

5. Pada pertemuan terakhir yang akan memfinalkan RPB, Unit LIDi PB harus mengikuti 
pertemuan untuk memastikan bahwa RPB tersebut sudah inklusif disabilitas. 

B. Perencanaan Kontinjensi Bencana2

1. Tim penyusun Renkon ditetapkan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan 
memasukan perwakilan Unit LIDi PB dalam tim tersebut. Perwakilan Unit LIDi PB 
diputuskan oleh ketua dengan arahan Kepala Pelaksana Harian BPBD dan 
sekretaris Unit LIDi memintakan surat tugas ke bagian tata usaha BPBD untuk 
memberikan surat tugas kepada pengurus/anggota Unit LIDi PB untuk mewakili 
dalam tim penyusun. 

                                            
1  Perencanaan Penanggulangan Bencana juga merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, khususnya bAB 
II-VII.  

2  Perencanaan Kontinjensi bencana juga merujuk pada Panduan Perencanaan 
KontinjensiMenghadapi Bencana yang dikeluarkan BNPB.   
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G. Prinsip Pelaksanaan Layanan 

Pinsip-prinsip pelaksanaan layanan untuk penyandang disabilitas dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana, ialah:   

a. penghormatan atas martabat manusia dan kebebasan individu untuk menentukan 
pilihan demi kemandirian pribadi; 

b. hak kesempatan mendapatkan bantuan kemanusiaan; 
c. hak kesempatan mendapatkan keamanan dan perlindungan; 
d. non diskriminasi; 
e. kesamaan kesempatan dalam peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif; 
f.     penghormatan atas perbedaan sebagai bagian dari keragaman dan kemanusiaan; 
g. kemudahan akses; 
h. keadilan antara laki-laki dan perempuan; dan 
i.     penghargaan atas kapasitas sesuai jenis kelamin, usia dan disabilitasnya serta 

hak atas perlindungan identitas. 

BAB V
KAJIAN DAN PERENCANAAN
PENANGGULANGAN BENCANA
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BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

c. Pasca Bencana  
 Perwakilan OPDis atau penyandang disabilitas bisa langsung menyampaikan 
usulan rujukan layanan kepada Unit LIDi PB. 

 Unit LIDi PB kemudian memberikan catatan rujukan yang akan disampaikan 
dalam pertemuan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang 
melibatkan penanggungjawab seluruh sektor untuk ditindaklanjuti sektor 
terkait. 

 Unit LIDi PB memantau laporan pelaksanaan layanan rujukan dalam 
pertemuan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang 
melibatkan seluruh penanggungjawab sektor. 
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A. Alur Perencanaan dan Penganggaran 

Siklus perencanaan dan penganggaran Unit LIDi PB mengikuti siklus perencanaan dan 
penganggaran BPBD provinsi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
sebagai berikut:  

Identifikasi target RPJMD Provinsi Jawa 
Tengah 

Identifikasi target dan strategi di 
Rencana Strategis BPBD Provinsi Jawa 

Tengah 

Identifikasi prioritas program Gubernur 
Provinsi Jawa Tengah tahun berjalan  

Rapat perencanaan kegiatan Unit LIDi 
PB bersama masing-masing bidang di 

BPBD Provinsi Jawa Tengah 

Penyusunan KAK dan RAB kegiatan 
BPBD Provinsi Jawa Tengah terkait Unit 

LIDi PB 

Penyerahan Rencana BPBD kepada 
BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah 

Rencana Tahunan BPBD disetujui 
Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan 

DPRD Provinsi Jawa Tengah 

a. Koordinasi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dirujuk kepada 
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di BPBD. 

b. Koordinasi kegiatan penanganan darurat bencana dirujuk kepada Bidang 
Penanganan Darurat di BPBD. 

c. Koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dirujuk kepada Bidang 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BPBD. 

d. Kekerasan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan anak saat darurat 
bencana dirujuk kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

e. Akses bantuan sosial, jaminan sosial, dan keterampilan untuk penyandang 
disabilitas pada masa darurat dan pemulihan pasca bencana dirujuk kepada 
Dinas Sosial. 

f. Akses layanan kesehatan saat darurat dan pasca bencana dirujuk kepada 
Dinas Kesehatan. 

g. Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus saat darurat dan pasca 
bencana dirujuk kepada Dinas Pendidikan. 

h. Akses pekerjaan pada pemulihan pasca bencana dirujuk kepada Dinas 
Ketenagakerjaan. 

2. Pemberian rujukan layanan dilaksanakan oleh Unit LIDi PB bersamaan dengan 
mekanisme koordinasi pada prabencana, saat darurat bencana (Sistem Komando 
Penanganan Darurat Bencana), dan pasca bencana. Dalam hal ini Unit LIDi PB 
harus terlibat dalam mekanisme koordinasi tersebut sehingga bisa memberikan 
rujukan layanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. 

3. Mekanisme rujukan layanan pada tiap tahapan penanggulangan bencana ialah 
sebagai berikut: 

a. Prabencana 
 Perwakilan OPDis atau penyandang disabilitas bisa langsung menyampaikan 
usulan rujukan layanan kepada Unit LIDi PB. 

 Unit LIDi PB kemudian memberikan catatan rujukan yang akan disampaikan 
dalam pertemuan koordinasi para pihak atau langsung diberikan kepada OPD 
terkait. 

b. Saat Bencana 
 Perwakilan OPDis atau penyandang disabilitas bisa langsung menyampaikan 
usulan rujukan layanan kepada Unit LIDi PB. 

 Unit LIDi PB kemudian memberikan catatan rujukan yang akan disampaikan 
dalam pertemuan koordinasi komando penanganan darurat bencana yang 
melibatkan seluruh kluster untuk ditindaklanjuti oleh kluster terkait dengan 
rujukan tersebut. 

 Unit LIDi PB memantau laporan pelaksanaan layanan rujukan dalam 
pertemuan harian koordinasi komando penanganan darurat bencana yang 
melibatkan seluruh kluster. 
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B. Tugas Unit LIDi PB dalam Perencanaan dan Penganggaran 

Unit LIDI tidak mengelola anggaran secara terpisah dan sifatnya membantu BPBD dalam 
perencanaan. Surat-surat yang berwenang mengelola adalah BPBD. 

Perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan tahunan Unit LIDi PB dilaksanakan 
secara bersamaan dan terintegrasi dengan bidang-bidang di BPBD Provinsi Jawa 
Tengah. Berikut adalah urutan tugas Unit LIDi PB dalam tahapan proses perencanaan 
dan penganggaran di BPBD. 

1. Identifikasi Target di RPJMD terkait Tugas Unit LIDi PB 
Pemerintah daerah memiliki target pembangunan dalam periode 5 tahunan yang 
dituangkan dalam dokumen RPJMD. Untuk memastikan kegiatan terkait layanan 
disabilitas berkontribusi pada pencapaian target pembangunan pemerintah daerah, 
maka Unit LIDi PB harus menemukan rujukan kebijakan pembangunan di RPJMD 
periode pemerintahan berlaku. Identifikasi ini untuk menemukan (a) kebijakan, (b) 
target pembangunan, dan (c) strategi pelaksanaan pembangunan (dalam RPJMD) 
yang menjadi rujukan untuk kegiatan layanan disabilitas di bidang penanggulangan 
bencana.   

2. Identifikasi Misi, Target, dan Strategi BPBD dalam Rencana Strategis BPBD 
Hal ini penting untuk memastikan keselarasan rencana kegiatan Unit LIDi PB dengan 
rencana strategis BPBD sebagai kontribusi langsung dalam pencapaian RPJMD 
periode pemerintahan berlaku. Rencana kegiatan Unit LIDi PB yang diintegrasikan 
dengan kegiatan bidang-bidang terkait di BPBD harus mengarah pada pencapaian 
misi dan target BPBD.  

3. Identifikasi Kebijakan Prioritas Gubernur untuk Program di Tahun Berjalan 
Untuk menjalankan RPJMD, setiap tahun gubernur memiliki prioritas program yang 
harus dijalankan oleh instansi terkait. Sehingga, apabila ada prioritas program tahunan 
gubernur yang terkait langsung dengan layanan disabilitas pada bidang 
penanggulangan bencana, maka itu harus menjadi prioritas kegiatan Unit LIDi PB. 

4. Rapat Perencanaan Unit LIDi PB Bersama Masing-Masing Bidang di BPBD 
Pada setiap bulan Januari-Februari, Unit LIDi PB bersama dengan bidang-bidang 
terkait di BPBD menyelenggarakan rapat perencanaan kegiatan untuk menentukan 
prioritas Unit LIDi PB pada tahun berikutnya. Penentuan prioritas kegiatan didasarkan 
pada:  

a. target dan sasaran pembangunan di RPJMD; 
b. target dan sasaran rencana strategis BPBD; 
c. prioritas program tahunan Gubernur; 
d. tugas dan fungsi Unit LIDi PB; dan 
e. hasil evaluasi tahunan kegiatan Unit LIDi PB. 

Berdasarkan prioritas kegiatan tersebut, pada bulan Maret, Unit LIDi PB mengikuti 
rapat-rapat perencanaan kegiatan tahun berikutnya yang dilakukan oleh seluruh 
bidang di BPBD dan bagian tata usaha (program). Rapat-rapat ini dimaksudkan untuk 

B. Penyebaran Informasi 

1. Jenis Informasi 
a. Informasi yang disebarkan oleh Unit LIDi PB ialah informasi terkait dengan risiko 

bencana yang dihadapi penyandang disabilitas, pengurangan risiko bencana, 
peringatan dini untuk penyandang disabilitas, cara menyelamatkan diri, kebijakan 
pemerintah yang berdampak pada penyandang disabilitas, kegiatan-kegiatan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan informasi lainnya di bidang 
penanggulangan bencana yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas  

b. Unit LIDi PB dapat menggunakan sumber informasi yang sudah dimiliki oleh 
BPBD, termasuk Pusdalops atau Sekretariat BPBD, dan para pihak terkait 
penyelenggaraan penanggulangan bencana 

c. Apabila dibutuhkan, Unit LIDi PB dapat menyusun panduan dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang secara langsung 
terkait dengan pemenuhan kebutuhan dan peran penyandang disabilitas 

2. Pendistribusian Informasi  
a. Pendistribusian informasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana 

kepada penyandang disabilitas harus memperhatikan perbedaan keterbatasan 
fungsi penyandang disabilitas sebagai berikut:   
 bisa menerima dan memahami informasi PB dan dapat bertindak sesuai 

dengan informasi tersebut secara mandiri; 
 bisa menerima dan memahami informasi PB tetapi tidak dapat bertindak 

sesuai dengan informasi tersebut secara mandiri  atau memerlukan 
dampingan; atau 

 tidak bisa menerima dan memahami informasi PB dan tidak dapat bertindak 
sesuai dengan informasi tersebut secara mandiri atau memerlukan 
dampingan. 

b. Unit LIDi PB memastikan informasi yang tersedia di BPBD dapat diakses oleh 
penyandang disabilitas secara mandiri. 

c. Informasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan 
risikonya didistribusikan kepada:  
1. Penyandang disabilitas dan keluarganya 
2. Komunitas Organisasi Penyandang Disabilitas  
3. Sekolah umum, Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah inklusi 
4. Komunitas nonpemerintah yang terkait 

d. Penyebaran informasi bisa melibatkan media massa dalam berbagai bentuk, 
termasuk media sosial 

e. Pilihan bentuk media untuk menyebarkan informasi perlu mempertimbangkan 
budaya masyarakat setempat dan letak geografis wilayahnya 

C. Pemberian Rujukan Layanan 

1. Ada delapan jenis rujukan layanan yang dilaksanakan oleh Unit LIDi PB bagi 
penyandang disabilitas, yaitu: 30
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memasukan integrasi Unit LIDi PB dalam rencana kegiatan yang ada di masing-
masing bidang dan bagian tata usaha.  

Hasil rapat ialah berupa rencana kegiatan di bidang terkait yang sudah memasukan 
integrasi rencana kegiatan Unit LIDi PB. Kesepakatan jenis-jenis kegiatan yang 
mengintegrasikan tugas layanan LIDi PB akan menjadi dasar dalam penyusunan 
Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). Hasil rapat dirumuskan dalam bentuk matrik 
kegiatan sebagai berikut:  

Bidang di 
BPBD Kegiatan Tugas Unit LIDi 

PB 
Lokasi 

Kegiatan 
Waktu 

Pelaksanaan 
...     
...     
...     

5. Penyusunan KAK dan RAB untuk Kgiatan terkait Unit LIDi PB 
Berdasarkan kegiatan yang telah disepakati pada rapat-rapat perencanaan bersama di 
atas, maka masing-masing bidang menuliskan draft KAK dan RAB untuk setiap 
kegiatan. Khusus pada kegiatan yang terkait dengan tugas Unit LIDi PB, maka Unit 
LIDi akan menambahkan informasi dalam KAK untuk memastikan terlaksananya tugas 
Unit LIDi PB. Rincian isi KAK untuk masing-masing kegiatan ialah:    
a. Latar belakang 
b. Maksud dan tujuan 
c. Sasaran 
d. Hasil yang diharapkan  
e. Pelaksana 
f.     Jadwal pelaksanaan 
g. Anggaran 

6. Mengajukan Proposal (KAK dan RAB) Kegiatan kepada BAPPEDA 
Rencana kegiatan terkait tugas Unit LIDi PB dijadikan satu bersama kegiatan-kegiatan 
lain yang direncanakan oleh BPBD, yang selanjutnya menjadi rencana kegiatan 
tahunan BPBD. Pada bulan April-Juni, seluruh KAK dan RAB rencana kegiatan tahun 
berikutnya diberikan kepada BAPPEDA untuk diulas bersama tim anggaran. Pada 
tahapan ini, Unit LIDi PB tidak melakukan tugasnya secara langsung, tetapi 
memberikan informasi tambahan apabila dibutuhkan untuk menjelaskan usulan 
kegiatan BPBD terkait layanan disabilitas. 

7. Penyusunan Revisi KAK 
Setelah usulan kegiatan dan anggaran disetujui dan disahkan melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Unit LIDi PB melakukan koordinasi dengan 
bidang terkait di BPBD untuk melaksanakan kegiatan. Apabila ditemukan prioritas dan 
kebutuhan yang berbeda saat kegiatan akan dilaksanakan, maka dimungkinkan untuk 
melakukan revisi KAK. Revisi KAK ini menggunakan rincian isi sesuai dengan 
penjelasan di atas, dengan ditambahkan alasan perubahan kegiatannya, misalnya 
terkait keterlibatan OPDis, aksesibilitas dalam pelaksanaan kegiatan, metode yang 
digunakan, dan lain-lain.  

c. Kaji Cepat Bencana 
 Ketika terjadi bencana, Unit LIDi PB bersama Pusdalops/Sekretariat BPBD 

memilih data penyandang disabilitas di lokasi terjadinya bencana. 
 Data terpilih tersebut diberikan kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) yang 

melakukan kaji cepat bencana sebagai dasar penyusunan rencana operasi 
penanganan darurat. 

 Pada pelaksanaan kaji cepat bencana, TRC mungkin menemukan data baru 
terkait penyandang disabilitas, baik penyandang disabilitas yang sudah ada 
sebelum terjadinya bencana, maupun data penyandang disabilitas karena 
bencana tersebut. 

 Hasil data baru tersebut diberikan kepada Unit LIDi PB untuk memperbaharui 
database penyandang disabilitas yang dikelola Unit LIDi PB bersama dengan 
Pusdalops/Sekretariat BPBD. 

 Selanjutnya data yang sudah diperbaharui digunakan untuk penyusunan 
rencana operasi darurat bencana oleh BPBD. 

d. Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) 
 Setelah BPBD menetapkan tim Jitupasna, Unit LIDi PB bersama dengan 

Pusdalops atau Sekretariat BPBD memilih data penyandang disabilitas yang 
berada di lokasi terdampak bencana, yang sudah diperbaharui berdasarkan 
hasil kaji cepat bencana. 

 Data terpilih tersebut diberikan kepada Tim Jitupasna untuk digunakan dalam 
kajian. 

 Dalam proses kajian, Tim Jitupasna mungkin menemukan data baru atau 
perubahan data lama terkait penyandang disabilitas. 

 Hasil data baru tersebut diberikan kepada Unit LIDi PB untuk memperbaharui 
database penyandang disabilitas yang dikelola Unit LIDi PB bersama dengan 
Pusdalops atau Sekretariat BPBD. 

 Selanjutnya data yang sudah diperbaharui digunakan untuk penyusunan 
rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana oleh BPBD. 

6. Distribusi Data kepada Kabupaten/Kota 
Data terpilah penyandang disabilitas yang sudah dipilih berdasarkan kabupaten/kota dan 
peta risiko bencana yang sudah memasukan informasi risiko penyandang disabilitas 
didistribusikan kepada BPBD atau organisasi perangkat daerah bidang penanggulangan 
bencana agar bisa digunakan untuk perencanaan dan kajian terkait penyelenggaraan 
penanggulangan bencana.   

7. Pembaharuan Data 
Pembaharuan data dilakukan setahun sekali oleh Unit LIDi PB dengan mengirimkan 
permohonan data baru kepada Dinas Sosial dan OPDis yang ada di wilayah Provinsi 
Jawa Tengah. Data baru tersebut diberikan kepada Pusdalops atau Sekretariat BPBD 
untuk dimasukan dalam database penyandang disabilitas yang dikelolanya. Di samping 
itu, pembaharuan data juga didapatkan dari data hasil kaji cepat bencana dan Jitupasna 
yang mungkin akan menemukan tambahan/berkurangnya data penyandang disabilitas di 
lokasi terdampak bencana.   
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8. Perencanaan kegiatan Unit LIDi PB juga bisa didasarkan pada kejadian bencana 
setelah proses perencanaan berakhir. Dalam hal ini, berdasarkan kejadian tersebut, 
Unit LIDi PB membuat rekomendasi kegiatan yang diusulkan kepada Kepala 
Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah. Usulan kegiatan ini bisa dimasukan 
dalam revisi kegiatan di tahun berjalan atau diusulkan kepada rencana kegiatan tahun 
berikutnya.  

9. Selain sumber pendanaan dari alokasi anggaran kegiatan BPBD Provinsi, kegiatan 
terkait Unit LIDi PB dapat didukung oleh pendanaan dari luar, seperti dana dari 
lembaga usaha dan lembaga sosial. 

4. Data Organisasi Penyandang Disabilitas  
Unit LIDi PB bekerja bersama dengan OPDis melakukan pendataan seluruh OPDis yang 
ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan dipilah berdasarkan kabupaten/kota. Data ini 
diberikan kepada BPBD atau organisasi perangkat daerah di bidang penanggulangan 
bencana untuk digunakan sebagai rujukan dalam mendorong keterlibatan OPDis dalam 
kegiatan-kegiatan terkait penanggulangan bencana.  

5. Penggunaan Data 
Database dan data terpilah digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan pemenuhan 
layanan kepada penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan 
bencana. Dalam penggunaan data tersebut, harus diperhatikan kerahasiaan penyandang 
disabilitas sebagaimana yang diperlukan untuk menjaga martabatnya.  

Data terpilah yang sudah spesifik untuk setiap lokasi rawan bencana digunakan sebagai 
salah satu data dasar dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan 
Rencana Kontinjensi (Renkon) untuk ancaman bencana yang berada di lokasi rawan 
tersebut. Di samping itu, data terpilah juga digunakan sebagai basis data dalam 
melakukan kaji cepat bencana, dimana hasilnya akan menjadi perbaharuan data terpilah. 
Secara terinci, mekanisme penggunaan data tersebut ialah sebagai berikut: 

a. Penyusunan RPB 
 Setelah BPBD menetapkan Tim penyusun RPB, Unit LIDi PB bersama 

dengan Pusdalops atau Sekretariat BPBD memilih data terpilah penyandang 
disabilitas pada kabupaten/kota yang akan dibuatkan RPB-nya. 

 Unit LIDi PB atau BPBD (atau organisasi perangkat daerah bidang PB) 
kabupaten/kota yang sudah memiliki data terpilah penyandang disabilitas 
memberikan data lengkap kepada tim penyusun. 

 Tim penyusun mengolah data tersebut untuk mendapatkan informasi risiko 
bencana yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di lokasi rawan bencana. 

 Hasil olahan data diberikan kepada BPBD dan Unit LIDi PB sebagai bahan 
informasi untuk disebarkan kepada para penyandang disabilitas dan 
pemerintah desa/kelurahan di lokasi rawan bencana. 

b. Penyusunan Renkon 
 Setelah BPBD menetapkan tim penyusun Renkon, Unit LIDi PB bersama 

dengan Pusdalops atau Sekretariat BPBD memilih data terpilah penyandang 
disabilitas pada kawasan rawan bencana yang akan dibuatkan Renkonnya. 

 Unit LIDi PB, BPBD, atau organisasi perangkat daerah bidang PB 
kabupaten/kota yang sudah memiliki data terpilah penyandang disabilitas 
memberikan data lengkap kepada tim penyusun. 

 Tim penyusun menggunakan data tersebut untuk menentukan skenario 
dampak bencana, strategi evakuasi, dan respon para pelaku ketika bencana 
terjadi. 

 Hasil pengolahan data tersebut diberikan kepada BPBD dan Unit LIDi PB 
sebagai bahan informasi untuk disebarkan kepada para penyandang 
disabilitas dan pemerintahan desa/kelurahan di lokasi rawan bencana. 
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BAB IV
DATA DAN INFORMASI

A. Pengelolaan Data 

Pengelolaan data dan informasi juga merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia, 
khususnya bab IV; Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi 
Data Kebencanaan, khususnya bab II, III, IV, dan V; dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 
14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang 
Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana, khususnya pasal 5. 

1. Database 
Unit LIDi PB bersama dengan Pusdalops/Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah 
mengajukan permohonan data penyandang disabilitas berdasarkan nama dan alamat di 
Provinsi Jawa Tengah yang dimiliki oleh BAPPEDA, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, 
dan OPDis. Selanjutnya, data ini menjadi data dasar (database) Unit LIDi PB dan 
Pusdalops atau Sekretariat BPBD. Database disimpan dan dikelola oleh 
Pusdalops/Sekretariat BPBD.  

2. Data Terpilah 
Data penyandang disabilitas dipilah berdasarkan jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, 
usia, jenis disabilitas, waktu dan penyebab menjadi penyandang disabilitas, kebutuhan 
khusus, alamat, dan ditambahkan nomor kontak yang bisa dihubungi (apabila tersedia). 
Unit LIDi PB bersama dengan Pusdalops atau Sekretariat BPBD melakukan pemilahan 
data berdasarkan kriteria tersebut, yang kemudian akan digunakan dalam perencanaan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana. Data juga dikelompokan sampai pada 
tingkatan kecamatan dan desa/kelurahan, untuk memudahkan penggunaannya dalam 
perencanaan secara lebih terperinci.  

Format isian data penyandang disabilitas ialah sebagai berikut: 

No Nama L/P Ttl Usia Jenis 
disabilitas 

Waktu 
menjadi 
disabilitas 

Penyebab 
disabilitas 

Kebutuhan 
khusus 

Alamat Nomor 
kontak 

           

3. Data Penyandang Disabilitas di Lokasi Rawan Bencana 
Berdasarkan database penyandang disabilitas di atas, Unit LIDi bekerjasama dengan 
Pusdalops atau Sekretariat BPBD, menggabungkan (overlay) data penyandang 
disabilitas dengan data lokasi rawan bencana, untuk menemukan data penyandang 
disabilitas yang tinggal di lokasi rawan bencana. Hasil integrasi data ini ialah jumlah 
penyandang disabilitas di setiap lokasi bencana yang sudah berdasarkan nama dan 
alamat.  


