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C.1 Pemulihan sesudah bencana
Tahap pemulihan sesudah bencana adalah memperbaiki dan membangun kembali segala sarana 
dan prasarana serta penghidupan masyarakat yang rusak akibat tertimpa suatu bencana.

Tujuan pemulihan sesudah bencana

Mengurangi penderitaan korban bencana

Mengembalikan kondisi seperti semula atau meningkatkannya menjadi lebih baik dari pada 
kondisi semula

Menciptakan lingkungan yang bisa mengurangi ancaman dan kerentanan terhadap bencana 
di masa depan

Prioritas utama dalam tahap pemulihan ini adalah memenuhi kebutuhan dasar untuk mengurangi penderitaan.  

Modul C ini dibagi menjadi 4 bagian

Peran KMPB dan masyarakat dalam pemulihan

Perkiraan kebutuhan

Menentukan sumber daya (setempat atau dari luar)

Pemenuhan kebutuhan

Jangka waktu pemulihan 

Jangka waktu tahap pemulihan ini ditentukan menurut besarnya dampak bencana 
yang terjadi dan kemampuan yang dimiliki baik oleh penduduk yang terkena bencana maupun oleh 
pemerintah untuk melakukan pemulihan. Pemulihan bisa memakan waktu beberapa hari, sampai 
beberapa tahun, tergantung ketersediaan sumber daya. Jangka waktu pemulihan pada umumnya 
terbagi atas dua bagian yaitu:

Pemulihan jangka pendek dan menengah

Pemulihan jangka panjang

Untuk keterangan lebih lanjut tentang pemulihan jangka panjang, lihat bagian C.9 ‘Pemulihan jangka panjang’.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.
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Hak, kewajiban dan tanggungjawab masyarakat

Tahap pemulihan adalah sebuah kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan arah kehidupan 
masa depannya. Menyadari ketiga hal di bawah ini akan mempermudah usaha masyarakat dalam 
pemulihan dampak bencana.

Hak 

Setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk hidup layak. Untuk bisa mencapai tujuan ini, 
masyarakat berhak menggunakan sumber daya yang ada.  Apabila sumber daya yang ada tidak 
mencukupi, masyarakat berhak untuk meminta bantuan dari luar. Hak ini berlaku bagi semua orang, 
baik perempuan maupun laki-laki, tua-muda, besar-kecil, kaya atau miskin. Orang-orang yang 
termasuk dalam kelompok  rentan berhak untuk mendapatkan perhatian khusus.

Kewajiban 

Masyarakat memiliki kewajiban untuk membangun kembali wilayahnya yang tertimpa bencana; 
memenuhi kebutuhan dengan mencari sumber daya yang ada di tempat; dan memiliki kewajiban 
untuk membantu sesama dalam masa-masa sulit ini.  Dalam melakukan kewajiban-kewajiban ini, 
masyarakat membutuhkan keterbukaan. Masyarakat berhak untuk mengetahui jalannya pemulihan 
dengan jelas dan adil. Untuk menghindari timbulnya kecurangan, dituntut kerjasama yang 
erat, keterbukaan dan tanggungjawab antara KMPB, oganisasi-organisasi pemberi bantuan dan 
masyarakat sendiri.

Tanggungjawab 

Usaha pemulihan merupakan tanggungjawab bersama antara masyarakat dan instansi-instansi 
terkait yang menangani usaha ini. KMPB bertanggungjawab atas kelancaran proses pemulihan. 
Untuk memastikan proses ini, perlu dibuat laporan secara berkala. Semua pihak yang terkait, 
termasuk masyarakat, bertanggungjawab untuk menjaga proses pemulihan secara keseluruhan.  Di 
samping itu, pelestarian alam sangatlah penting untuk menghindari bencana di masa mendatang. 
Ini merupakan tanggungjawab bersama dalam kaitannya dengan kehidupan berkelanjutan. 
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C.2 Jangka waktu pemulihan 

Kebutuhan pemulihan yang mendesak 

Kebutuhan pemulihan yang mendesak adalah kebutuhan pemulihan yang perlu diutamakan 
walaupun hanya bersifat sementara. Tahap pemulihan jangka pendek dilakukan apabila masyarakat 
belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. 

Memenuhi kebutuhan pribadi

Kebutuhan rumah tangga: air minum, makanan, susu bayi, sanitasi, air bersih dan sabun untuk 
MCK (mandi, cuci, kakus/jamban), alat-alat untuk memasak, pakaian, selimut dan tempat tidur, 
permukiman sementara dan kebutuhan budaya dan adat.

Memenuhi kebutuhan umum

Kebutuhan kesehatan umum – seperti perlengkapan medis (obat-obatan, perban, dll), 
tenaga medis, pos kesehatan dan perawatan kejiwaan

Kebutuhan ibadah – seperti tempat ibadah sementara

Kebutuhan ketentraman dan stabilitas – seperti keamanan wilayah

Kebutuhan sanitasi – air dan tempat pengelolaan limbah dan sampah

Kebutuhan sarana dan prasarana yang mendesak – seperti air bersih, MCK untuk umum, 
jalan ke lokasi bencana, alat komunikasi dalam masyarakat dan pihak luar, penerangan / 
listrik, sekolah sementara, alat angkut/transport, gudang penyimpanan persediaan, tempat 
permukiman sementara, pos kesehatan, alat dan bahan-bahan

Pemulihan yang lebih permanen dapat dipenuhi pada saat pemulihan jangka panjang. 

Contoh : untuk penggantian atau perbaikan kerusakan tempat mandi umum, pada tahap awal cukup 
dengan membuat bangunan sementara yang sederhana. Sedangkan untuk bangunan permanen 
dapat dilakukan pada tahap pemulihan jangka panjang.

•

•

•

•

•
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Kebutuhan pemulihan jangka panjang

Pada tahap ini masyarakat perlu memperkirakan kebutuhan untuk kehidupan yang berkelanjutan. 
Proses ini sangat tergantung pada kerusakan yang terjadi dan kemampuan untuk mendapatkan alat, 
bahan dan tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan akibat bencana. 

Pada dasarnya, pemulihan jangka panjang mencakup:

Membangun perekonomian lokal - seperti pembukaan peluang usaha, pembukaan 
lapangan kerja, pelatihan tenaga kerja, pasar, koperasi dan kios

Perbaikan unsur-unsur rohani serta adat dan budaya - seperti membangun tempat 
ibadah yang permanen

Perbaikan / membangun bangunan yang lebih permanen - seperti rumah, kantor, 
sekolah, pabrik, jalan dan jembatan

Perbaikan / membangun fasilitas kesehatan yang permanen - seperti rumah sakit, klinik, 
PUSKESMAS, apotek

Perbaikan aliran listrik dan sistem komunikasi permanen

Perbaikan produksi pangan - seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan 
tempat pengelolaan pasca panen

Perbaikan dan pelestarian lingkungan - seperti menanam pohon, membersihkan sungai, 
pengamanan terumbu karang 

Pemulihan pendidikan - seperti penyediaan buku, pendidikan guru, penyediaan 
perpustakaan, dll.

Tata guna tanah dan tata ruang wilayah

Proses pemulihan keadaan jangka panjang bisa menghabiskan waktu lama. 

Masyarakat bisa mempercepat jalannya proses ini dengan:

Memperkirakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan

Merencanakan proses pelaksanaannya

Mengusulkan program-program kepada donor-donor yang berkeinginan untuk membantu

Untuk keterangan lebih lanjut tentang pemulihan jangka panjang lihat bagian C.9 ‘Pemulihan jangka panjang’.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1.

2.

3.
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C.3 KMPB dalam tahap pemulihan
Tugas-tugas setiap regu KMPB akan berubah pada tahap pemulihan ini. Namun tugas dasar KMPB 
adalah tetap untuk meringankan penderitaan masyarakat yang dilanda bencana. KMPB juga harus 
bekerjasama dengan masyarakat dalam menangani dan menyalurkan bantuan, baik dari dalam maupun luar. 

Peran masyarakat dalam tahap pemulihan

Masyarakat yang tertimpa bencana mungkin telah kehilangan banyak harta benda bahkan ada juga 
yang kehilangan anggota keluarga. Untuk memulai kehidupan kembali memerlukan kebutuhan 
materi maupun tenaga yang banyak. Masyarakat sendirilah yang paling mengetahui kebutuhan 
mereka, dan perlu memberikan keterangan yang jelas tentang kebutuhan mereka kepada Regu 
Logistik untuk mengusahakannya. KMPB kemudian berusaha untuk memenuhi kebutuhan melalui 
sumber daya setempat. Setelah bisa menentukan kekurangannya, kemudian bisa mengajukan 
permohonan bantuan dari luar. Ketika bantuan diterima, masyarakat sebaiknya ikut membantu 
dalam menyalurkan bantuan agar mengetahui proses dan menjamin transparansi/keterbukaan  
proses penyaluran bantuan tersebut.

Selama tahap awal pemulihan bencana, KMPB perlu bertemu paling sedikitnya seminggu sekali supaya 
dapat mengetahui segera kebutuhan yang diperlukan dan dengan cepat dapat mengutamakan 
penggunaannya. Ketika keadaan membaik dan stabil, pertemuan cukup dilakukan dua minggu atau 
sebulan sekali. KMPB perlu mempertimbangkan bahwa semakin sering mengadakan pertemuan, 
semakin berkurangnya waktu untuk melaksanakan tugas. Pertemuan tidak resmi antara regu yang 
bekerja untuk berkoordinasi dan menyepakati sebuah proses kegiatan dapat dilakukan kapan saja 
bila dianggap perlu.

Yang dapat membantu KMPB dalam pemulihan

Banyaknya orang yang terlibat dalam proses ini juga tergantung dari besarnya dampak bencana 
yang terjadi. Makin besar dampak bencana, makin banyak orang yang terlibat.  
Yang dapat terlibat dalam pemulihan bersama KMPB termasuk:

Tokoh-tokoh masyarakat dan agama 

Perwakilan dari pemerintah daerah

Organisasi-organisasi pendukung atau bantuan

Perwakilan dari berbagai golongan dalam masyarakat (kelompok budaya, etnis, ibu-ibu dsb.)

Orang-orang yang mempunyai keahlian dalam proses pemulihan

Relawan

Anggota masyarakat

Media massa

Perkumpulan profesi (insinyur, pengusaha, dokter, pengacara, artis)

Para ahli dari luar yang dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat setempat dapat diminta 
untuk memberi pelatihan, meningkatkan kemampuan regu-regu KMPB dan mempercepat proses pemulihan.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Tugas regu KMPB dalam pemulihan
Untuk penjelasan lebih lanjut tentang tugas regu KMPB, bisa dilihat di bagian A.2 ‘Kelompok 
Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB)’ dan bagian berikut ini. Seluruh regu dalam KMPB 
harus saling berkoordinasi dan berkomunikasi satu sama lain.

Seksi atau Regu Pemulihan Bekerjasama, dapat pelatihan dari

Koordinator Umum KMPB Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan KMPB. Penampung masalah, menjalin 
kerjasama yang baik, memenuhi kebutuhan seluruh anggota KMPB, juru bicara KMPB

Koordinator (SG) Seksi Siaga Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Seksi Siaga. Penampung masalah, menjalin 
kerjasama yang baik, memenuhi kebutuhan anggota Seksi

SG-1-Regu  
Peringatan Dini

Tentukan tindakan pemulihan, menganalisa 
kerusakan akibat bencana

Dinas Kehutanan, Pertanian, Pengairan, 
InfoKom, Pemukiman & Prasarana 
Wilayah, BMG,  DVMB, SATGAS, Polisi, 
Koramil, ORARI, RAPI

SG-2-Regu  
Pemetaan Pemetaan pemulihan BAKOSURTANAL, BAPPEDA, PMI, LSM, SATLAK, 

DVMB, Universitas, BMG, PU, DinSos

Koordinator (TD) Tanggap 
Darurat 

Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Seksi Tanggap Darurat. Penampung 
masalah, menjalin kerjasama yang baik, memenuhi kebutuhan anggota Seksi

TD-1 – Regu  
Perintis Merawat sarana jalan, jembatan, rambu jalan SAR, TNI, Polisi, PU, Pencinta Alam, BMG, 

PMI, SATLAK

TD-2 – Regu Penyelamatan 
Mengevaluasi tindakan yang dilakukan 
oleh Regu Penyelamatan sebelum dan saat 
bencana, membuat usulan untuk perbaikan

SAR, BMG, SATLAK, TNI, Polisi, PMI, LSM, 
Pencinta Alam

TD-3 – Regu Keamanan Menjaga tempat penyimpanan persediaan, 
menjaga keamanan daerah

TNI, Polisi

TD-4 – Regu  
Pengungsian

Memelihara sarana evakuasi misalnya air, 
sanitasi/kebersihan, listrik, sampah, jalan

SAR, PMI, TNI, Polisi, PU, SATLAK

TD-5 – Regu Kebakaran
Memeriksa dan mengendalikan bahan yang 
mudah terbakar misalnya: bahan bakar, 
kompor, tabung gas, sambungan listrik

Dinas Pemadam Kebakaran, Polisi, TNI, 
PMI

TD-6 Regu  
Logistik Menyalurkan bantuan Depot Logistik, PMI, Dinas Sosial

Koordinator (KM) Seksi 
Komunikasi 

Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Seksi Komunikasi. Penampung masalah, 
menjalin kerjasama yang baik, memenuhi kebutuhan anggota Seksi, juru bicara Seksi

KM-1– Regu  
Administrasi & Dokumentasi

POSKO KMPB, menerima bantuan, 
menyalurkan bantuan uang, melaporkan 
kegiatan di papan informasi desa

PMI, Dinas Sosial,  SATLAK, LSM

KM-2 – Regu 
Informasi & Hubungan Luar

Meneliti sumber dukungan, menjaga 
hubungan luar, laporan ke donor

Persatuan Wartawan atau Jurnalis, Media 
Massa, SATLAK, Dinas Infokom, LSM, PMI

KM-3 – Regu  
Relawan

Merawat relawan, memberikan penghargaan 
yang pantas, mencari dan mengerahkan 
relawan bila dibutuhkan

LSM, Pencinta Alam, PMI, SAR, Mahasiswa, 
Karang Taruna

Koordinator (SJ) Seksi 
Kesejahteraan 

Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Seksi Kesejahteraan. Penampung masalah, 
menjalin kerjasama yang baik, memenuhi kebutuhan anggota Seksi

SJ-1– Regu Pertolongan 
Pertama

Memenuhi kebutuhan kesehatan dasar  
masyarakat, membuat laporan kesehatan

Dinas Kesehatan, PMI, PUSKESMAS, 
Rumah Sakit, Lembaga kesehatan lainnya

SJ-2 – Regu  
Dapur Umum

Menyediakan makanan dan minuman bagi 
orang yang membutuhkan

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, penjual 
makanan, Depot Logistik, PMI, TNI, LSM

Pembagian Seksi dan Regu perlu disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan setempat

Bila warga memutuskan untuk menggunakan struktur yang sama seperti pada masa tanggap 
darurat atau sebelum bencana, maka nama regu yang digunakan mungkin perlu disesuaikan 
agar cocok  untuk semua situasi baik pada sebelum, saat maupun sesudah bencana

•

•
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C.4 Memperkirakan kebutuhan

Pendataan kebutuhan

Pendataan kebutuhan merupakan bagian yang 

sangat penting untuk memastikan pemenuhan 

kebutuhan perorangan dan keluarga  secara umum. 

Organisasi-organisasi pemberi bantuan lebih 

cenderung memberikan bantuan kepada masyarakat 

yang tertimpa bencana. 

Apabila memerlukan bantuan, isilah formulir yang 

disediakan secepatnya agar bisa mengajukan 

permohonan. Untuk mempermudah pengelompokan, 

mengaculah pada Piagam Kemanusiaan dan Standar 

Minimum dalam Respon Bencana Sphere - Air dan 

Sanitasi, Makanan dan Gizi, Hunian, Kesehatan. Bagian 

buku ini membantu warga masyarakat dan KMPB 

menghitung kebutuhan warga. Hasil penghitungan 

dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan 

bantuan dari luar. Formulir-formulir di bawah ini juga 

bisa digunakan sebagai laporan untuk diperlihatkan 

kepada warga masyarakat, pemerintah, lembaga 

bantuan dan media massa.
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Pembuatan laporan keadaan umum

Untuk mengetahui keadaan umum masyarakat, formulir berikut ini bisa digunakan oleh Regu 
Logistik sebagai perkiraan awal keadaan umum. Formulir ini perlu segera dikirimkan ke lembaga 
bantuan, pemerintah dan media massa untuk mempercepat datangnya bantuan.

Cara mengisi Formulir C-01 Data Keadaan Umum Masyarakat. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada 
di dalam formulir ini kepada 10 orang yang berbeda usia, jenis kelamin dan yang tinggal di tempat yang 
berbeda. Orang-orang ini harus mampu memberi keterangan atau jawaban yang jelas dan sesuai dengan 
keadaan secara umum. Hasil dari jawaban ini dikumpulkan, disimpulkan dan dimasukkan ke dalam formulir 
ini. Setelah diisi, formulir ini diserahkan kepada Regu Administrasi dan Dokumentasi serta Regu Informasi dan 
Hubungan Luar. Tergantung pada cakupan bencana, pertanyaan di dalam formulir ini mungkin tidak semua 
diperlukan. Karena itu regu-regu KMPB perlu memilih atau menyesuaikan pertanyaan dengan keadaan. 

Formulir Pemulihan Bencana No C-01 Lokasi : Yeh Mampeh
Data Keadaan Umum Masyarakat Jenis Bencana : Tanah Longsor

Pengisi : Ardiani Ningsih Tgl & Waktu 
Penelitian : 1 Juni 2003/13.00 Laporan No : 002

Data Perkiraan Keadaan Umum Masyarakat

1

BATITA BALITA Anak - anak Dewasa Orang Tua

Bayi < 3 tahun Bayi < 5 tahun 5-16 tahun 17-56 tahun 57 ke atas

P : 148 P : 51 P : 169 P : 148 P : 51
L : 142 L : 49 L : 160 L : 142 L : 49

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Di gudang sekolah

Catatan penting yang lain bisa dilampirkan atau ditulis di belakang halaman ini

Di mana tempat penyimpanan 
persediaan sekarang?

2

Ada 5 orang yang sedang hamil, 35 anak di bawah usia 5
tahun (BALITA) dan 2 orang yang tidak bisa jalan

Belum, ada kemungkinan bencana susulan

Kalau hujan terus, kemungkinan terjadi longsor lagi.
Sarana sanitasi tidak memadai, bisa penyakit menular

Makanan yang disumbangkan oleh desa tetangga, namun
hanya bisa mencukupi selama 3 hari

Ada, kira-kira 2 km dari lokasi ini

Baik

Tidak ada

30% dari lahan produktif

Sekolah digunakan sebagai tempat penampungan /
penyimpanan persediaan sementara, selain itu tidak ada

Apakah fasilitas kesejahteraan 
(kinik, sekolah, dll) masih bisa 
dipergunakan?

Apakah ada gudang penyimpanan
persediaan?

Jika tidak, apa yang perlu 
dipersiapkan utk penyimpanan 
persediaan?

Belum ada

Bangunan darurat untuk penyimpanan

Apakah ada sumber air bersih? Di
mana tempatnya?

Bagaimana kondisi jalan ke pasar
terdekat untuk memperoleh 
kebutuhan pokok? 

Apakah ada transportasi untuk 
masyarakat & pengangkutan?

Berapa besar kerusakan pada 
lahan yang produktif?

Siapa yang beresiko tinggi & 
mengapa?

Apakah kondisi sekarang sudah 
aman?

Masalah apa yang mungkin bisa 
terjadi?

Bantuan apa yg sudah diterima? 
Berapa lama masyarakat bisa 
bertahan dgn bantuan itu?

Perkiraan jumlah menurut umur 
dan kelamin orang tersebut:

Kira-kira 200-210 keluarga. Sebagian mengungsi di
Bangli, sebagian di Desa Belantih

Berapa orang yang tertimpa 
bencana? Di mana mereka?

Bagaimana kondisi mereka?
12 orang meninggal, kira-kira 30 luka-luka dan 15 ada di
RSU, 100 keluarga kehilangan tempat tinggal

P : 102

Ibu Hamil / 
Menyusui



sesudah 
bencana

161

Cara mengisi Formulir C-02 Data Perkiraan Keadaan Pengungsian. Ajukan pertanyaan yang ada di 
dalam formulir ini kepada orang yang mengungsi dan kepada masyarakat yang menampungnya. Orang ini 
harus mampu memberi keterangan atau jawaban yang jelas dan sesuai dengan keadaan secara umum. Hasil 
dari jawaban ini dikumpulkan, disimpulkan dan dimasukkan ke dalam formulir ini. Setelah diisi, formulir ini 
diserahkan kepada Regu Administrasi dan Dokumentasi serta Regu Informasi dan Hubungan Luar.

Lokasi : Yeh Mampeh

Data Perkiraan Keadaan Pengungsian Jenis Bencana : Tanah Longsor

Pengisi: Ardiani Ningsih Tgl & Waktu Penelitian : 1 Juni 2003/13.0 Laporan No: 002

Data Perkiraan Keadaan Pengungsian

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Apakah ada tempat untuk
melakukan koordinasi bantuan? Ada, di Kantor Desa Belantih

Sarana umum apa saja yang 
tersedia (air bersih, sistem 
komunikasi, sanitasi)?

Air bersih, tetapi masih kurang untuk memenuhi semua
kebutuhan masyarakat

Apakah ada tempat untuk 
perawatan korban? Ada, PUSKESMAS setempat tetapi tidak mencukupi

Apakah tempat perlindungan ini
mencukupi?

Tidak mencukupi, kurang lebih 20 keluarga belum
tertampung

Apakah ada tempat 
perlindungan yang aman? Ada

Kekurangan tempat

Desa Belantih

Kira-kira 200 meter

Desa apa saja yang digunakan 
untuk lokasi pengungsian?

Berapa jarak antara daerah 
bencana dengan lokasi 
pengungsian?

Apa yang dikuatirkan
masyarakat setempat?

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-02

Catatan penting yang lain tentang hal ini

Apakah ada lowongan pekerjaan
di tempat ini?

Apakah ada pengaturan kerja 
sama antar dua masyarakat?

Siapa yg bertanggungjawab atas
pembangunan di lokasi 
tersebut?

Tidak ada

Belum tahu

Belum tahu

Pemerintah Daerah & Regu Pengungsian KMPB

Apakah ada peluang untuk 
membuka usaha di tempat ini?
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Kebutuhan dasar perorangan atau keluarga

Kebutuhan air bersih

Kebutuhan utama adalah air minum. Selain itu dibutuhkan persediaan air yang cukup untuk mandi, 
mencuci dan memasak. Setiap orang memerlukan kebutuhan air bersih seperti di bawah ini:

Air minum: minimal 2.5 - 3 liter per hari

Air untuk kepentingan kebersihan: minimal 2 - 6 liter per hari

Air untuk memasak: minimal 3 - 6 liter per hari

Maka jumlah kebutuhan air minimal per orang adalah 7.5 - 15 liter per hari pada hari-hari pertama 
tanggap darurat; setelah itu jumlah air yang disediakan perlu ditingkatkan. 

Semua air minum harus dimasak sampai mendidih, sekurangnya 7 
(tujuh) menit sebelum bisa digunakan untuk masak atau minum.

Kebutuhan kebersihan pribadi

Untuk menjaga kesehatan, setiap orang perlu menjaga kebersihan untuk menghindari penyakit. 
Untuk itu masing-masing orang akan membutuhkan persediaan seperti ini:

250 gram sabun mandi per orang per bulan

200 gram sabun cuci per orang per bulan 

Ibu-ibu dan remaja putri harus memiliki pembalut wanita

Untuk bayi hingga usia 2 tahun, 12 popok yang dapat dicuci

Kebutuhan obat-obatan dan vitamin untuk kesehatan

Kebutuhan pangan - makanan dan gizi

Kebutuhan penting lainnya adalah gizi dalam makanan. Untuk menjaga kesehatan masyarakat di 
saat yang sulit ini diperlukan persediaan makanan yang bergizi. Tekanan dari bencana dan tugas-
tugas yang harus dilakukan akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang. Untuk itu masyarakat 
memerlukan makanan yang bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh dan mental agar bisa 
meneruskan tugas-tugas tahap pemulihan ini.  Perhatian khusus harus diberikan kepada masyarakat 
yang rentan seperti bayi, anak, perempuan hamil, ibu yang menyusui, orang lanjut usia dan 
penyandang cacat.  Apabila masyarakat kekurangan sembilan bahan pokok (sembako) yaitu beras, 
gula pasir, minyak goreng, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, sayur-sayuran, minyak tanah, dan 
garam beryodium, mereka bisa mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah daerah setempat. 

Contoh ramuan makanan tambahan bergizi 

Sebagian penyakit disebabkan oleh kekurangan gizi seperti kekurangan zat besi, yodium dan 
vitamin A. Resep Gurih Gurih Gizi di Lampiran Tambahan merupakan ramuan yang menggunakan 
bahan yang mudah didapatkan dan bisa dibuat oleh masyarakat. Resep ini sudah dibuktikan bisa 
memenuhi kebutuhan gizi.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Kebutuhan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah

Kebersihan lingkungan sangat terkait dengan masalah kesehatan. Agar warga masyarakat tetap 
sehat selama masa pemulihan, warga harus memperhatikan faktor-faktor kebersihan dan pengaturan 
pembuangan limbah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kualitas air, khususnya apabila sumber-
sumber air telah tercemar. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin kebersihan lingkungan:

Tempat mandi

Jamban

Tempat cuci yang bersih dan 

Saluran limbah/selokan yang baik 

Pengelolaan sampah

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan kebutuhan air dan kebersihan lingkungan

Satu tempat pengambilan air untuk memenuhi kebutuhan 250 warga

Satu jamban untuk 20 warga atau 1 keluarga, terpisah menurut jenis kelamin

Jarak ke sumber air terjauh tidak melampaui 500m

Jarak terjauh ke jamban 50m

Jarak sumber air dengan jamban 30m

Lihat Lampiran Tambahan untuk penjelasan tentang cara pembuatan hal-hal di atas.

Pengelolaan  sampah

Bakarlah sampah-sampah yang dapat dibakar (pembakaran hanya dilakukan pada saat situasi 
tanggap darurat). Sampah-sampah yang tidak dapat dibakar sebaiknya ditanam di lubang khusus 
yang sudah digali sebelumnya, minimal 20 meter dari tempat hunian dan tempat pengambilan air 
bersih. Sedapat mungkin warga diajak untuk memisahkan ‘sampah makanan’ dan ‘sampah non-
makanan’ supaya sampah makanan bisa dijadikan kompos.

1.

2.

3.

4.

5.

•

•

•

•

•
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Cara mengisi Formulir C-03  Data Perkiraan Kondisi dan Kebutuhan Sanitasi: 
Jawab pertanyaan, isi kebutuhan sanitasi yang diperlukan, termasuk pengolahan sampah. Formulir 
ini kemudian diserahkan kepada Regu Informasi dan Hubungan luar untuk mengajukan permohonan 
kepada pihak luar.  

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-03 Lokasi : Yeh Mampeh

Data Perkiraan Kondisi dan Kebutuhan Sanitasi Jenis Bencana : Tanah Longsor

Pengisi : Ardiani Ningsih Tgl & Waktu

Penelitian : 
Laporan No : 002

Data Perkiraan Sarana Sanitasi

1

2

3

4

5

6

7

Data Perkiraan Pengolahan Sampah

1

2

3

4

Perlu dibuat MCK sementara dan saluran pembuangan air limbah. Lokasinya sudah dipilih,
dan memang cukup jauh dari sumber air. Untuk sumber daya manusia sudah ada dari
masyarakat sendiri, tetapi bahannya belum ada.

1 Juni 2003/13.25

Bagaimana cara pembuangan sampah 

tersebut?
Masih ditumpuk di belakang lapangan sepak bola

Menggali lumpur tersebut, tetapi memerlukan
peralatan

Ya. Tidak ada tempat pembuangan sampah

Sampah plastik, sisa makanan, puing bangunan, dll

Apakah ada tempat pembuangan air 

besar? Jika ada, apakah  berfungsi 

dengan baik?

Apakah ada sumber air bersih untuk 

sarana sanitasi?  Berapa jauh jaraknya 

dari tempat pembuangan air besar? 

Apakah ada bahan-bahan untuk 

membangun fasilitas pembuangan air 

besar?

Apakah ada resiko penyakir menular? 

Bagaimana penanganannya?

Rusak semua, masyarakat  sementara ini
menggunakan sungai sebagai gantinya, dan
sungainya kotor
Ada, sumur galian. Jaraknya 30 meter dari tempat
pembuangan air besar

Ada, kayu, tali, dan terpal. Tetapi tidak cukup

Ada, resikonya besar sekali. Sangat dibutuhkan
tempat pembuangan limbah yang memadai

Apa usaha untuk memperbaiki sistem 

pembuangan air kotor? 

Apakah ada masalah pembuangan 

sampah?

Jenis sampah dan jumlah sampah yang 

dihasilkan?

Ya, tetapi belum ada tempat khusus untuk
pengolahannya

Ada, tersumbat lumpur

Membuat selokan tetapi bahan-bahan kurang

Catatan Tentang Kebutuhan Sanitasi & Pengolahan Sampah

Apakah kegiatan/ fasilitas kesehatan 

menghasilkan limbah? Bagaimana cara 

membuang limbah itu?

Apakah ada masalah dengan drainase 

(banjir, tempat berkembang penyakit, 

tercemarnya air?)

Jika ada, apa yang bisa dilakukan untuk 

mengatasi masalah tersebut ?
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Kebutuhan ibadah, adat dan budaya

Setiap orang yang kehidupannya tiba-tiba berubah akibat terjadinya bencana akan mengalami 
tekanan yang berat. Di samping kondisi fisik, setiap orang juga memerlukan kondisi rohani yang 
kuat untuk bisa memulihkan rasa ketentraman hidup. 

Kebutuhan adat dan budaya menyangkut kebutuhan-kebutuhan untuk mengadakan upacara adat 
di rumah seperti upacara selamatan, upacara peringatan untuk orang meninggal dan upacara-
upacara lainnya menurut adat dan budaya masing-masing. Sedangkan kebutuhan ibadah seseorang 
menyangkut sarana ibadah di rumah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. 

Untuk mengetahui kebutuhan dasar perorangan atau keluarga, formulir berikut ini bisa digunakan 
oleh Regu Logistik sebagai perkiraan kebutuhan dasar.  

Sesudah diisi, segera kirim ke lembaga bantuan, pemerintah dan media massa. 

Ini akan membantu untuk melancarkan proses penyaluran bantuan. 
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Cara mengisi Formulir C-04 Data Kebutuhan Dasar Perorangan atau Keluarga. Ajukan pertanyaan 
yang ada di dalam formulir ini kepada 10 orang yang berbeda usia dan jenis kelamin, dan yang 
tinggal di tempat-tempat yang berbeda. Orang-orang ini harus mampu memberi keterangan atau 
jawaban yang jelas dan sesuai dengan keadaan secara umum. Hasil dari jawaban ini dikumpulkan, 
disimpulkan dan dimasukkan ke dalam formulir ini. Setelah diisi, formulir ini diserahkan kepada Regu 
Administrasi dan Dokumentasi serta Regu Informasi dan Hubungan Luar.

Lokasi : Yeh Mampeh
Jenis Bencana :

Pengisi : Ardiani Ningsih Tgl & Waktu 
Penelitian : Laporan No : 002

Data Perkiraan Air Bersih

1

2

3

4

Data Perkiraan Kesehatan Pribadi

1

2

3

4

Data Persediaan Pangan

1

2

3

4

Data Perkiraan Kebutuhan Ibadah, Budaya dan Adat

1

2

3

Kalau tidak, apa persediaan makanan yang
diperlukan?

2 hari. Sangat dibutuhkan bantuan segera

SEMBAKO: beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi & ayam,
telur ayam, susu , sayuran, minyak tanah , garam beryodium

Apakah ada persediaan makanan yang 
bergizi?

Ada tetapi sedikit. Hanya yang diberikan oleh Regu
Hubungan Sosial

Kalau ada, berapa lama persediaan 
makanan bergizi tersebut masih bisa 
bertahan ? 

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-04
Kebutuhan Dasar Perorangan Atau Keluarga

5 hariBerapa lama persediaan air bisa bertahan?

Ada. Masyarakat merebus air dari mata air tetapi
lokasi mata air terlalu jauh

Apakah ada persediaan air bersih untuk 
minum dan memasak?

Apakah ada persediaan air bersih untuk 
mandi dan mencuci? Ada di sungai tetapi airnya kotor

Tanah Longsor

Berapa orang yg memerlukan kebutuhan 
itu? Kurang lebih 510 orang

Berapa orang yg memerlukan kebutuhan 
itu? Kurang lebih 210 orang

Apakah ada persediaan obat-obatan untuk
keperluan pribadi?

Tidak ada. Masyarakat telah menyumbangkan
semua persediaan pribadi kepada KMPB

Apakah ada persediaan sabun mandi dan 
sabun cuci untuk keperluan pribadi? Tidak ada

Apa kebutuhan kesehatan khusus untuk 
wanita, bayi dan anak-anak? Pembalut wanita, susu, vitamin dan popok

Catatan penting yang lain bisa dilampirkan atau ditulis di belakang halaman ini.

1 Juni 2003/ 13.21

Berapa orang yg memerlukan kebutuhan 
itu? Kurang lebih 510 orang

Berapa orang yg memerlukan kebutuhan 
itu? Kurang lebih 210 keluarga

Apa kebutuhan budaya dan adat  (seperti 
upacara adat dll) yang diperlukan?

Apa yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut? Peti mati, kain, dupa, dll.

Kebutuhan upacara pemakaman
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Kebutuhan rumah tangga 
Kebutuhan rumah tangga adalah kebutuhan setiap keluarga atau perorangan sehari-hari yang 
meliputi kebutuhan mutlak seperti pakaian, peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Secara 
terinci, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga adalah:

Pakaian dan tempat tidur - Semua orang, setidaknya perlu memiliki:

Selimut - termasuk selimut khusus untuk bayi
Tempat tidur atau alas tidur 
Pakaian yang sesuai dengan adat setempat

Alat dapur, lampu, peralatan rumah tangga lainnya

Jika makanan dimasak oleh masing-masing keluarga, maka setiap keluarga perlu memiliki:

Kompor atau tempat perapian untuk memasak

Bahan bakar 

Panci masak besar dengan tutup

Baskom 

Pisau

Sendok kayu

Tempat penampungan air lengkap dengan penutup

Lentera, senter atau lilin

Korek api 

Piring

Sendok

Gelas

Untuk mengetahui kebutuhan rumah tangga, formulir berikut ini bisa digunakan oleh Regu Logistik 
sebagai perkiraan awal keadaan umum. Sesudah diisi, segera kirim ke lembaga donor, pemerintah 

dan media massa. Ini akan membantu untuk mempercepat datangnya bantuan.

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Cara mengisi Formulir C-05 Data Perkiraan Kebutuhan Rumah Tangga. Ajukan pertanyaan yang 

ada di dalam formulir ini kepada 10 orang yang berbeda usia dan jenis kelamin, dan yang tinggal di 

tempat yang berbeda. Orang-orang ini harus mampu memberi keterangan atau jawaban yang jelas 

dan sesuai dengan keadaan secara umum. Hasil dari jawaban ini dikumpulkan, disimpulkan dan 

dimasukkan ke dalam formulir ini. Setelah diisi, formulir ini diserahkan kepada Regu Administrasi 

dan Dokumentasi serta Regu Informasi dan Hubungan Luar untuk diteruskan ke lembaga bantuan.

Lokasi : Yeh Mampeh

Jenis Bencana : Tanah Longsor

Pengisi : Ardiani Ningsih Tgl & Waktu

Penelitian : 
Laporan No : 002

Alat Dapur, Lampu, & Peralatan Rumah Tangga Lainnya

1

2

3

4

5

6

Data Perkiraan Pakaian dan Tempat Tidur

1

2

3

4

Apakah masyarakat memerlukan kelambu 

saat ini?
Ya

Berapa orang yang memerlukan 

kebutuhan itu?
Kurang lebih 510 orang

Kurang lebih 210 keluarga

Catatan penting yang lain bisa di tulis di sini, dilampirkan atau ditulis di belakang halaman ini!

Berapa orang yang memerlukan 

kebutuhan itu?

Apakah masyarakat memerlukan selimut 

dan tempat tidur saat ini?
Ya

Pakaian apa yang diperlukan masyarakat 

sekarang?
Pakaian hangat

Apa keperluan alat masak dan alat 

makan?

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-05

Data Perkiraan Kebutuhan Rumah Tangga

1 Juni '03/13.00

Kompor, panci, baskom, pisau, sendok kayu,
penampungan air, piring, sendok dan gelas

Apa keperluan penerangan?

Bahan bakar apa yang digunakan?

Di mana masyarakat bisa memperoleh 

bahan bakar?

Minyak tanah dan gas elpiji

Lentera, senter, lilin dan korek api

Berapa keluarga yang tidak memiliki 

bahan bakar sekarang?
Kira-kira 210 keluarga

Dari desa tetangga
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Kebutuhan permukiman

Orang yang kehilangan rumah menghadapi keadaan yang sangat sulit. Untuk itu setiap orang 
diharapkan bisa mengerti dan memberikan perhatian kepada orang yang membutuhkan.  Masyarakat 
yang rumahnya selamat dari bencana sebaiknya menampung orang-orang yang kehilangan rumah. 
Setiap orang membutuhkan tempat permukiman yang layak, yang mempunyai syarat-syarat seperti 
di bawah ini.

Syarat permukiman:

Ada akses untuk sumber air bersih

Mempunyai sarana sanitasi (MCK)

Ada akses jalan

Tempat yang aman

Tempat yang privat / pribadi – setiap keluarga memerlukan ruang pribadi

Tiap orang membutuhkan ruang berteduh/beratap minimal seluas 3.5 m2

Tempat tinggal yang memadai (manusiawi) yang terlindung dari panas, hujan, udara dingin dan angin

Cukup untuk melakukan kegiatan rumah tangga

Cukup untuk melakukan kegiatan pendukung mata pencaharian

Apabila memerlukan pembangunan atau perbaikan tempat permukiman, usahakan untuk 
mendapatkan bahan-bahan dari yang bisa diselamatkan dari lokasi bencana dan sekitarnya (sumber 
daya lokal). Bila diperlukan, lihat Lampiran Tambahan untuk keterangan tentang membuat tenda 
permukiman sementara. 

Untuk mengetahui kebutuhan permukiman, formulir berikut ini bisa digunakan oleh Regu 
Pengungsian sebagai perkiraan awal keadaan umum. Sesudah diisi, segera kirim ke lembaga 
bantuan, pemerintah dan media massa. Ini akan membantu untuk kelancaran datangnya bantuan.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Cara mengisi Formulir C-06 Data Perkiraan Kebutuhan Permukiman. Ajukan pertanyaan yang 
ada di dalam formulir ini kepada 10 orang yang berbeda usia, jenis kelamin dan yang tinggal di 
tempat-tempat yang berbeda. Orang-orang ini harus mampu  memberi keterangan atau jawaban 
yang jelas dan sesuai dengan keadaan secara umum. Hasil dari jawaban-jawaban ini dikumpulkan, 
disimpulkan dan dimasukkan ke dalam formulir ini. Setelah diisi, formulir ini diserahkan kepada Regu 
Administrasi dan Dokumentasi serta Regu Informasi dan Hubungan Luar.

Lokasi : Yeh Mampeh

Jenis Bencana : Tanah Longsor

Pengisi : Ardiani Ningsih Tgl & Waktu 
Penelitian : Laporan No : 002

Data Perkiraan Kebutuhan Permukiman

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-06

Data Perkiraan Kebutuhan Permukiman

Kurang lebih 100 keluarga, sedang ditampung di
sekolah

YaApakah akibat kekurangan tempat tersebut 
akan beresiko terhadap keselamatan jiwa?

1 Juni'03/ Pukul: 13.00

Bahan apa yang sudah diterima sampai 
saat ini? Siapa yang memberi?

Bahan bangunan apa yang bisa 
diselamatkan dari lokasi bencana? Berapa 
jumlahnya ?

Bagaimana dan siapa yang akan 
membangun rumah dan fasilitas tersebut? 

Berapa keluarga yang tidak memiliki 
tempat permukiman? Di mana lokasinya?

Apakah ada lahan untuk membangun 
tempat perlindungan masyarakat? Berapa 
besarnya?

Apakah masyarakat bisa menggunakan 
bangunan yang tidak rusak ?

Apakah tersedia cukup bahan / tenaga 
kerja untuk pembangunan permukiman yg 
mendesak ?

Berapa banyak bahan yang masih 
diperlukan ?

Ya, sementara masih bisa menggunakan sekolah

Semen, batu, dan pasir dari PEMDA

Batu bata kurang lebih 300 buah, beberapa pintu dan
pipa-pipa air yang pendek 25 buah

Masyarakat secara bergotong royong dengan bantuan
dari sukarelawan dan ahli bangunan

Ya, bisa menggunakan bahan yang ada (seperti di
atas), tetapi masih memerlukan bahan lainnya

2000 sak semen, pasir, dan 10,000 batu bata, paku,
200 m pipa, dan 100 buah pompa air

Ada, seluas 500 m2

Catatan penting yang lain bisa di tulis di sini, dilampirkan atau ditulis di belakang halaman ini!

Apakah peralatan ini bisa digunakan untuk 
mendukung pekerjaan?

Ada,10 palu dan 3 gergaji; jelas peralatan ini tidak
cukup.

Ya, karena banyak penduduk disini adalah pekerja
bangunan

Apakah ada peralatan untuk membangun 
atau memperbaiki tempat perlindungan 
masyarakat?
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Kebutuhan masyarakat secara umum

Kebutuhan untuk pos kesehatan

Besarnya kebutuhan kesehatan tergantung dari besarnya dampak bencana. 

Kebutuhan dasar pos kesehatan termasuk

Tempat yang bersih dan terlindung untuk melakukan perawatan

Tenaga ahli medis atau orang yang telah mendapatkan pelatihan

Peralatan medis, obat-obatan dan vitamin

Regu Pertolongan Pertama bekerjasama dengan Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit, PMI dan 
organisasi kesehatan lainnya bertanggungjawab dalam merawat dan mengawasi perkembangan 
kesehatan masyarakat, seperti misalnya:

Melanjutkan perawatan korban

Membantu masalah kebidanan

Konsultasi kejiwaan

Penanganan jasad/jenazah

Melakukan pemeriksaan mutu persediaan air 

Penyuluhan kesehatan masyarakat

Regu Pertolongan Pertama juga perlu memberikan penerangan dan penyuluhan kesehatan kepada 
masyarakat yang meliputi:

Penerangan mengenai kebersihan, memasak air minum, mencuci tangan setelah buang air

Penerangan mengenai pencegahan wabah penyakit (lihat bagian Pendahuluan – Tentang 
Jenis Ancaman)

Penerangan mengenai peningkatan kesehatan masyarakat

Penerangan tentang gizi dalam makanan

Menjaga kebersihan

Pembuangan sampah yang benar

Bagi masyarakat yang baru mengalami 
bencana, tekanan dampak yang dirasakan 
bisa mempengaruhi kestabilan jiwa dan 
mengakibatkan trauma. Oleh sebab itu 
masyarakat yang mengalami trauma perlu 
mendapatkan bantuan kejiwaan untuk 
memulihkan kestabilan mental. Lihat Lampiran 
Tambahan untuk menangani hal ini. Formulir 
berikut ini bisa digunakan oleh Regu Pertolongan 
Pertama untuk menentukan perkiraan kebutuhan 
kesehatan umum. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Cara mengisi Formulir C-07 Data Perkiraan Kebutuhan Kesehatan Umum. Jawab pertanyaan, isi 
jenis obat-obatan yang diperlukan dan jumlahnya. Formulir ini kemudian diserahkan kepada Regu 
Logistik untuk mengajukan permohonan keluar.

Lokasi : Yeh Mampeh

Jenis Bencana : Tanah Longsor

Pengisi : Ardiani Ningsih Tgl & Waktu

Penelitian : 
Laporan No : 002

Data Perkiraan Sarana, Perlengkapan dan Tenaga Kesehatan

1

2

3

4

5

6

7

JENIS JUMLAH DIPERLUKAN JENIS

1 untuk 20  orang 12

2 100 botol 13

3 100 botol 14

4 untuk 50 anak 15

5 untuk 200 orang 16

6 untuk 20  orang 17

7 untuk 25 orang 18

8 untuk 10  orang 19

9 untuk 22  orang 20

10 untuk 20  orang 21

11 untuk 30  orang 22

Apakah sudah ada perlengkapan medis (obat-

obatan, perban, dll)?

Apakah sudah ada fasilitas kesehatan yang 

memadai?

Apakah sudah ada fasilitas kesehatan untuk 

kebutuhan darurat?

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-07

JUMLAH DIPERLUKAN

untuk 150 orang

untuk 10  orang

Data Perkiraan Kebutuhan Kesehatan Umum

Apakah ada tenaga ahli medis yang memadai?
Regu Pertolongan Pertama KMPB tetapi, tidak
mampu menangani semua korban

1 Juni 2003/ 13.45

Belum ada

Ada, tenda dan tikar tetapi masih kurang

untuk 10  orang

Tidak, sangat diharapkan mendapat bantuan
dari luar

Ada, sedikit (dari PUSKESMAS desa sebelah)
tetapi masih sangat kurang

Apakah ada yang menyediakan kebutuhan medis 

di atas? 

Sebutkan Jenis dan Perkiraan Jumlah Perlengkapan Medis yang Diperlukan

  ibuprofen

  piroxicam

  phenergan

Peralatan & perlengkapan medis apa yang masih 

dibutuhkan?
Sesuai dengan daftar di bawah ini

 combantrin

 ciprofloxacin

 dettol

 betadine

bantalan

 amoxycillin 500 mg 

 sirup moxycillin utk bayi

 paracetamol utk anak

perban

soplas

tempat tidur pasien

 gunting episiotomy

 vitamin untuk bayi & anak

 vitamin C & B untuk dewasa

Catatan penting lain bisa ditulis di bawah ini, dilampirkan atau ditulis di belakang halaman ini!

 phenergan

slop tangan medis (latex)

stetoskop

 gunting episiotomi

 salep antibiotik

2 buah

5 box

2 buah

300 buah

10 buah

3 buah

500 buah

400 buah
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Listrik dan sistem komunikasi sementara

Tergantung pada cakupan dan jenis bencana yang terjadi, biasanya aliran listrik dan sistem 
komunikasi akan terganggu atau rusak sama sekali. Untuk memulihkan hubungan aliran listrik, KMPB 
perlu menghubungi PLN terdekat. Namun untuk melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan 
listrik seperti pada Pos Kesehatan untuk tugas-tugas yang menyangkut keselamatan orang perlu 
diusahakan generator.  

Untuk memperbaiki sistem komunikasi, KMPB perlu menghubungi Perusahaan Telekomunikasi, dan 
sambil menunggu perbaikan bisa menggunakan telepon seluler/Hand Phone dan Handy Talky/Radio 
Panggil (HT) yang ada pada masyarakat.

Sekolah sementara

Walaupun dalam masa kesulitan, pendidikan tidak bisa diabaikan. Apabila tidak ada bangunan 
yang bisa digunakan, proses pendidikan masih bisa dilakukan dengan menggunakan bangunan 
sementara atau di bawah pohon rindang. Peralatan seperti buku tulis, alat-alat tulis dan pendidik 
adalah kebutuhan pendidikan yang utama. Apabila terdapat kekurangan perlu dilaporkan kepada 
KMPB untuk meminta bantuan dari luar.

Gudang penyimpanan persediaan

Bahan-bahan persediaan dan bantuan yang diterima perlu disimpan di dalam ruangan yang 
memadai untuk menjaga ketahanannya. Untuk ini perlu dibangun sebuah tempat sementara atau 
dicari ruangan dari bangunan yang sudah ada. Tempat penyimpanan ini harus bersih, kering dan 
bisa dikunci. 

Regu-regu yang bertanggungjawab atas gudang dan isinya adalah:

Regu Keamanan - untuk menjaga keamanan gudang 

Regu Administrasi dan Dokumentasi- untuk dokumentasi penerimaan dan pengeluaran

Regu Logistik - untuk proses penyaluran barang

Tentang bahan bangunan, alat dan tenaga kerja

Sebaiknya menggunakan tenaga kerja dan bahan-bahan setempat. KMPB dapat meminta lembaga-
lembaga bantuan untuk menggunakan tenaga kerja dan bahan setempat untuk memperkuat 
ekonomi lokal.  Formulir berikut ini bisa digunakan oleh Regu Peringatan Dini untuk memperkirakan 
kerusakan sarana dan prasarana. 

Jika Regu Peringatan Dini sudah mengisi Formulir A-05 – Perkiraan Sumber Daya Desa di tahap 
Sebelum Bencana, dan Formulir B-04 – Laporan Kondisi Sarana di tahap Saat Bencana/Tanggap 
Darurat, hasilnya bisa dijadikan pertimbangan untuk Formulir C-08 Data Perkiraan Sarana dan 
Prasarana.  

Keterangan dari tiga formulir ini bisa dijadikan acuan dalam usaha merencanakan permohonan 
bantuan untuk perbaikan sarana dan prasarana.   
 

•

•

•
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Cara mengisi Formulir C-08 Data Perkiraan Kebutuhan Sarana dan Prasarana. Regu Peringatan 
Dini sebaiknya menentukan tenaga dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk perbaikan yang 
mendesak ini. Regu ini juga perlu mencari di mana bisa memperoleh bahan-bahan dan tenaga 
tersebut. Jika memungkinkan, gunakan sumber daya lokal untuk memulihkan ekonomi setempat. 

Yeh Mampeh

Tanah Longsor

Pengisi : Ardiani Ningsih Tgl & Waktu

Penelitian : 
1 Juni 2003/ 13.00 Laporan

No :
31

Data Perkiraan Jalan dan Jembatan

1

2

Data Perkiraan Listrik

1

2

3

4

5

Data Perkiraan Sistem Komunikasi

1

2

3

Data Perkiraan Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk Pendidikan

1

2

3

4

Data Perkiraan Sarana Ibadah

1

2

3

Belum dan sangat dibutuhkan buku tulis, alat-alat tulis
dan buku pelajaran

Kurang lebih 100 anak

Apakah kebutuhan pendidikan sudah tersedia 

untuk anak-anak?

Kalau belum, berapa orang yg memerlukan 

kebutuhan itu?

Data Perkiraan Kebutuhan Sarana dan Prasarana                 Jenis Bencana:

Apa kebutuhan untuk fasilitas pendidikan?
Perlu tempat pemukiman supaya sekolah bisa digunakan
kembali

Apa alat komunikasi yang ada pada saat ini, 

dan kondisinya?

Handi talki dan hand phone tetapi tidak ada pulsa dan
tidak bisa disetrum

Apakah Telkom sudah dihubungi? Sudah, tetapi belum datang

Sarana pendidikan apa yang ada pada saat 

ini?

Sekolah, tetapi sedang digunakan untuk pengungsian. Jadi
sementara diadakan di luar sekolah di bawah pohon

Alat komunikasi apa yang digunakan 

masyarakat sebelum terjadinya bencana?
Hand Phone, telepon rumah, dan handy-talky

Bagaimana fasilitas listrik pada masyarakat 

saat ini?
Rusak

Apabila rusak, apa yang bisa digunakan untuk 

penerangan dan listrik?

Lampu minyak, lilin, dan senter tetapi tidak cukup. Ada
juga generator tetapi rusak

Apakah ada dampak darurat karena rusaknya 

aliran listrik?

Ada. Fasilitas kesehatan jadi terhambat karena sangat
membutuhkan penerangan

Kalau ada, apakah PLN sudah dihubungi? Sudah, tetapi belum datang

DATA PERKIRAAN INI BERSANGKUTAN DENGAN FORMULIR B-O4 Laporan Kondisi Sarana

Batu, pasir, dan aspal. KMPB akan mengajukan
permohonan kepada organisasi bantuan

Tenaga kerja ada tetapi bahan belum tersediaApakah ada bahan / buruh untuk memperbaiki 

kerusakan jalan & jembatan?

Material apa yang dibutuhkan? Siapa yg bisa 

mendapatkannya?

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-08              Lokasi:

Catatan penting yang lain bisa ditulis dibawah ini, dilampirkan atau ditulis di belakang halaman ini!

Kebutuhan sarana ibadah apa yang 

diperlukan?

Apakah ada bahan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut?

Apa kendalanya untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut?

Perbaikan pada tempat ibadah yang mengalami kerusakan

Belum ada

Tidak ada bahan dan bantuan

Apakah aliran listrik berfungsi sebelum 

terjadinya bencana?
Ya
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Kebutuhan rasa aman 

Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan kerohanian, adat dan budaya masyarakat. Setelah 
menghadapi bencana yang besar, banyak orang mengalami tekanan jiwa melihat kehidupan yang 
telah dirintis bertahun-tahun rusak dalam sekejap. Supaya keadaan ini tidak berlarut-larut, perlu 
segera diadakan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang rencana pemulihan. 
Pemenuhan kebutuhan kerohanian, adat dan budaya yang cepat juga akan membantu pemulihan 
ketentraman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang dilanda bencana ini.

Ketegangan antar kelompok

Dalam jenis bencana tertentu, kondisi kelompok bisa menjadi sangat rentan di hadapan pengaruh 
bencana karena banyak orang yang mengalami tekanan secara sengaja atau tidak akan mencari orang 
yang bisa disalahkan atas penderitaannya. Hal-hal yang bisa dijadikan alasan adalah perbedaan:

Suku bangsa

Kepercayaan atau Agama 

Pandangan politik

Status ekonomi/kekayaan

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat konflik sosial di bagian Pendahuluan - Jenis Ancaman

•

•

•

•
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Catatan



Sesudah Bencana

Proses Pemenuhan
Kebutuhan

Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) 
O l e h  Y a y a s a n  I D E P  -  w w w . i d e p f o u n d a t i o n . o r g / p b b m
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Catatan
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C.5 Proses pemenuhan kebutuhan
Bagian ini akan menjelaskan lingkaran proses untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat 
dalam pemulihan bencana. Proses tersebut digambarkan dalam bagan di bawah ini. Untuk 
penjelasan yang lengkap tentang proses ini, lihat halaman berikut.

Lingkaran proses pemenuhan kebutuhan

Mengumpulkan keterangan mengenai kebutuhan perorangan, keluarga dan masyarakat secara 
umum dan membuat kesimpulan tentang kebutuhan keseluruhan

Mengumpulkan data tentang sumber daya yang tersedia dan yang ada di wilayah sekitar

Menyalurkan sumber daya yang tersedia kepada yang paling membutuhkan secara adil dan terbuka

Apabila ada kekurangan, perlu dihitung dan permohonan bantuan diajukan untuk menutupi 
kekurangan tersebut. Bantuan yang diterima bisa disalurkan sesuai dengan langkah 3

Saran penerapan proses pemenuhan kebutuhan
Keterlibatan masyarakat dalam proses pemenuhan kebutuhan ini adalah sangat penting.
Mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota masyarakat akan menjamin keterlibatan ini. 
Sebaiknya pengumpulan masukan mengenai kebutuhan, prioritas dan penyaluran sumber yang 
tersedia dilakukan secara terbuka untuk menjamin keterbukaan  dan keadilan.

1.

2.

3.

4.

Kebutuhan 
Keluarga

pangan, air, kesehatan, 
permukiman, dll

Kebutuhan 
Umum

pangan, air, kesehatan, 
permukiman, dll

PENYALURAN
SUMBERDAYA

Penelitian & Laporan 
Kebutuhan

Tentukan Prioritas
Penyaluran

Meminta
Bantuan Keluar

Kalau Ada
Kekurangan

SUMBERDAYA
YANG 

TERSEDIA

BANTUAN
YANG

DITERIMA

Regu Administrasi & 
Dokumentasi

Regu Hubungan Sosial

Regu Hubungan Luar

1

2

4

3
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Membuat kesimpulan kebutuhan 

Kesimpulan kebutuhan perorangan atau keluarga

Setiap orang atau wakil keluarga yang membutuhkan bantuan perlu datang ke Posko KMPB untuk 
menyampaikan kebutuhan-kebutuhan khususnya. Kesempatan ini perlu diumumkan kepada warga 
masyarakat dan ditempelkan di papan pengumuman.  

Membuat data keluarga yang membutuhkan bantuan berguna untuk mengawasi penyaluran 
bantuan dengan adil dan terbuka. 

Rangkuman jumlah orang berdasarkan usia dan jenis kelamin akan digunakan pada formulir 
berikutnya untuk menjelaskan kebutuhan khusus keluarga. Untuk mengetahui data keluarga 
yang perlu bantuan, formulir berikut ini bisa digunakan oleh Regu Administrasi dan Dokumentasi. 
Sesudah diisi, segera dikirim ke lembaga bantuan, pemerintah dan media massa untuk melancarkan 
datangnya bantuan. Nomor yang diberikan kepada keluarga masing-masing akan berguna untuk 
memastikan penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan.

Cara mengisi Formulir C-09 Data Keluarga yang Perlu Bantuan. Isilah nomor, nama kepala 
keluarga atau wakil, lokasi sekarang, jumlah anggota keluarga berdasarkan usia, jenis kelamin dan 
kondisi. Lengkapi dengan tanda tangan kepala keluarga tersebut atau yang mewakili. 

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-09 Lokasi : Desa Muncul

Data Keluarga yang Perlu Bantuan Jenis Bencana : Banjir

Pengisi : Ahmad Maulana Penerima Laporan : Sinta Wati 1 Juni 2003 No. hal : 12

BATITA BALITA Anak2 Dewasa O.Tua

Bayi < 3
tahun

bayi < 5
tahun

5-16
tahun

17-56
tahun 57 ke atas

1 29 Mei 2003 tempat sementara di sekolah 7 1 1 1 1 3 W Dinata

2 29 Mei 2003 tempat sementara di sekolah 6 1 1 3 2 -1 Kelik Rahayu
3 29 Mei 2003 tempat sementara di sekolah 4 2 1 1 ibu ibu meninggal H Sadili

4 30 Mei 2003 mengungsi ke Bangli 4 1 1 2 anak anak luka parah R Lukman

5 31 Mei 2003 tempat sementara di sekolah 2 2 Budi Prahara

6 31 Mei 2003 di rumah Pak Manur, Certeri 3 1 2 anak anak luka parah M Kobar
7 31 Mei 2003 tempat sementara di sekolah 3 1 2 A Tarmiji

8 31 Mei 2003 tempat sementara di sekolah 5 1 2 2 Agus Tiono

9 1 Juni 2003 tempat sementara di sekolah 6 1 2 2 1 ibu ibu di RSU Darmata D Suroso

10 1 Juni 2003 tempat sementara di sekolah 7 1 2 3 1 bapak bapak meninggal J Harahap

11 1 Juni 2003 mengungsi ke Bangli 4 1 2 1 orang tua keduanya meninggal MDolores

12 1 Juni 2003 mengungsi ke Bangli 5 2 2 1 bapak bapak di RSU Darmata Yani Hartati

13 1 Juni 2003 mengungsi ke Bangli 6 1 5 bapak bapak belum ketemu Nita Tobing
14 2 Juni 2003 di rumah Ibu Susi, Batur 7 1 4 1 1 bapak bapak di RSU Darmata Ratna Effendi
15 2 Juni 2003 di rumah Ibu Nur, Certeri 8 1 3 3 1 bapak bapak meninggal KWulandari

16 2 Juni 2003 di rumah Ibu lala, Certeri 2 1 1 Putu Ariati
17 2 Juni 2003 tempat sementara di sekolah 6 1 2 2 1 ibu ibu di RSU Darmata Tony Suriajaya

18 3 Juni 2003 di rumah Ibu Susi, Batur 4 1 1 2 ibu ibu meninggal Trisna Purwati

19 3 Juni 2003 tempat sementara di sekolah 4 1 1 1 1 bapak bapak meninggal Nancy Latu
20 3 Juni 2003 tempat sementara di sekolah 1 1 Armansyah

Jumlah dari halaman ini: 94 6 9 20 33 23 3

Tgl Melapor

Tgl Laporan :

Maria Dolores

No

Hasan Sadili

Rapianto Lukman

Budi Prahara

Mansur Kobar

Aminah Tarmiji

Agus Tiono

Tanda Tangan Wakil 
Keluarga

Keterangan Khusus tentang
Korban

Wahyu Dinata

Kelik Rahayu

Anggota yg
Menjadi
Korban

Jumlah
Anggota
Keluarga

Nama Kepala atau 
Wakil Keluarga Lokasi Keluarga Sekarang

Ibu Hamil
/

Menyusui

Dewi Suroso

Nita Tobing

Yani Hartati

Ratna Effendi

Jasamin Harahap

Nancy Latu

Armansyah

Ketut Wulandari

Ni Putu Ariati

Tony Suriajaya

Trisna Purwati
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Membuat rangkuman kebutuhan perorangan atau keluarga

Keterangan di bawah merupakan kebutuhan dasar untuk perorangan. Waktu masyarakat melapor ke 
posko KMPB perlu disebutkan kebutuhan seperti dibawah ini. Daftar ini bisa dicantumkan di papan 
atau di kertas untuk mengetahui jumlah orang yang membutuhkan jenis-jenis keperluan ini.  

Air bersih untuk minum dan memasak

Air bersih untuk mandi dan mencuci

Sabun mandi dan cuci

Pakaian, selimut dan tempat tidur

Alat penerangan

Persediaan makanan

Bahan bakar

Keperluan alat masak dan makan

•

•

•

•

•

•

•

•

Obat-obatan untuk keperluan pribadi

Kebutuhan kesehatan khusus bayi, 
perempuan, orang lanjut usia 

Alat-alat dan bahan untuk membangun 
atau memperbaiki tempat 

Tempat permukiman

Dukungan sekolah untuk murid

Kebutuhan untuk tradisi upacara agama

•

•

•

•

•

•

Untuk membuat rangkuman kebutuhan perorangan atau keluarga, Formulir C-10 Rangkuman 
Kebutuhan Perorangan / Keluarga berikut ini bisa digunakan oleh Regu Administrasi dan 
Dokumentasi. Keterangan untuk formulir ini bisa didapatkan dari  Formulir C-04 Kebutuhan Dasar 
Perorangan Atau Keluarga, Formulir C-05 Data Perkiraan Kebutuhan Rumah Tangga, Formulir C-06 
Data Perkiraan Kebutuhan Permukiman dan Formulir C-03 Data Perkiraan Kondisi dan Kebutuhan 
Sanitasi atau saat keluarga melapor ke posko KMPB. 

Cara mengisi Formulir C-10 Rangkuman Kebutuhan Perorangan / Keluarga. Setelah diisi, 
formulir ini diserahkan kepada Regu Administrasi dan Dokumentasi serta Regu Informasi dan 
Hubungan Luar untuk dikirim ke lembaga donor, pemerintah dan media massa. Ini akan membantu 
untuk mempercepat datangnya bantuan.

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-10 Lokasi : Desa Muncul

Rangkuman Kebutuhan Perorangan / Keluarga Jenis Bencana : Banjir

Ahmad Maulana Keterangan tentang Kebutuhan Tersebut

BATITA BALITA Anak2 Dewasa O.Tua

Bayi < 3
tahun

bayi - 5
tahun

5-16
tahun

17-56
tahun

57 ke
atas

1 65 23 48 87 82 12 317

2 65 23 48 87 82 12 317

3 65 23 48 87 82 12 317 Jenis persediaan untuk ibadah, budaya & adat

4 65 23 48 87 82 12 317

5 149 149

6 180 180 Jenis alat-alat masak dan makan yang dibutuhkan

7 Alat penerangan Jenisnya : Lentera 210 210

8 180 225 261 90 756

9 Bahan bakar Jenisnya : LPG 210 210 Jenis pakaian yang dibutuhkan

10 65 23 48 87 82 12 317

11 261 261

12 65 23 48 87 82 12 317 Peralatan untuk membangun/memperbaiki tempat

13 210 210

14 210 210

15 65 23 48 87 82 12 317 Jenis bahan untuk membangun/memperbaiki

16 210 210

17 210 210

Tempat permukiman yg mendesak

Bantuan sekolah untuk murid

Persediaan makanan

Pengisi :

Sebutkan Jumlah Orang yang Tidak Punya 
Persediaan Sesuai Kebutuhan di Bawah Ini

Air bersih untuk minum dan memasak

Air bersih untuk mandi dan mencuci

Tgl Laporan :

Jenis persediaan makanan yang dibutuhkan

SEMBAKO : (1) beras (2) gula pasir (3) minyak
goreng & margarin (4) daging sapi & ayam (5)
telur ayam (6) susu (7) jagung (8) minyak tanah
(9) garam beryodium

Jumlah
ORANG

1 Juni 2003

Palu, gergaji, tang, obeng

Batako, pasir, semen, pompa air, pipa, kayu
untuk pintu & jendela, genteng

Sajadah, mukena dan peci

Keperluan alat masak dan makan

Pakaian

Alat-alat utk memperbaiki tempat

Bahan untuk memperbaiki tempat

Pakaian yang hangat

Selimut dan tempat tidur

Kebutuhan kerohanian budaya & adat

Ibu Hamil /
Menyusui

Kompor, panci dengan tutup, baskom, pisau,
sendok kayu, tempat penampungan air dgn
penutup, korek api, piring, sendok, gelas

Kebutuhan kesehatan khusus bayi

Obat-obatan untuk keperluan pribadi

Sabun mandi & cuci

Kebutuhan kesehatan khusus wanita
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Kesimpulan Tentang Kebutuhan Masyarakat Secara Umum

Kebutuhan sangat tergantung pada cakupan bencana dan keadaan wilayah sebelum bencana terjadi. 
Bagian ini hanya membahas kebutuhan masyarakat secara umum yang mendesak. Untuk keterangan 
lebih lanjut tentang kebutuhan jangka panjang lihat bagian C.9 ‘Pemulihan Jangka Panjang’. 

Proses penentuan kebutuhan masyarakat secara umum sebaiknya ditentukan bersama antara 
masyarakat dan KMPB. Untuk melakukan ini, bisa digunakan Formulir C-03 Data Perkiraan Kondisi 
dan Kebutuhan Sanitasi, Formulir C-04 Kebutuhan Dasar Perorangan Atau Keluarga dan Formulir 
C-08 Data Perkiraan Kebutuhan Sarana dan Prasarana. 

Regu Administrasi dan Dokumentasi bisa menggunakan Formulir C-11 Rangkuman Kebutuhan 
Masyarakat Secara Umum untuk mencatat prioritas tindakan yang diperlukan. Sesudah sumber 
daya yang tersedia jelas, rencana penyaluran dan jumlah yang masih dibutuhkan bisa diisi.

Cara Mengisi Formulir C-11 Rangkuman Kebutuhan Masyarakat Secara Umum. Isilah kolom 
dengan jelas. Apabila usulan tindakan tersebut telah jelas dan perlu dilakukan, isilah sumber daya 
(lihat bagian berikut) yang di perlukan. Tentukan siapa yang akan menjadi pelaksana.

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-11 Lokasi : Pengisi : M Nurbawa

Rangkuman Kebutuhan Masyarakat Secara Umum Tgl Mengisi : 1 Juli 2003

1 2 3

1  Air bersih 
Tempat penampungan 
air & saluran air

  SDM Agus Samijaya 

2
 Tempat 
permukiman

Tenda   SDM & tali 
Regu
Pengungsian

3
 Sarana 
sanitasi

MCK sementara   SDM & kayu 
Regu
Pengungsian

4
 Pengolahan 
sampah

Pengambilan sampah 
oleh PEMDA

  / 
Regu Dapur 
Umum

5
 Persediaan 
listrik

Generator & bantuan 
dari PLN

  / 
Regu Peringatan 
Dini / PLN

6
 Sistem 
komunikasi

HP atau Handi Talki & 
bantuan dari TELKOM


 HP (masih 

kurang)
Regu Peringatan 
Dini / TELKOM

7
 Sarana utk 
pendidikan

Tenaga pengajar   / Yuyun Raharja

8
 Sarana 
ibadah

1 gereja dan 1 mesjid 
perlu diperbaiki

  SDM & kayu 
Haji Tony 
Suriajaya

9
 Jalan dan 
jembatan

Jalan raya perlu 
diperbaiki

  / PEMDA

Catatan penting yang lain bisa dilampirkan atau ditulis di belakang halaman ini!

PelaksanaJumlah yang Masih Dibutuhkan

1 tangki air,  60 sak semen dan 
100 m pipa

300 m terpal & peralatan 
pertukangan

3 Guru & 200 set buku-buku & 
alat tulis

1,000 sak semen , 50 truk pasir,
30,000 batu bata dan 20,000 
genteng

5 truk batu, 10 truk pasir,  dan 
aspal secukupnya

Sumberdaya

yang Ada

20m terpal & 60 m pipa

/

1 generator,  20 senter & baterai 
secukupnya,  biaya utk PLN (+/-
5 juta)
30 HP + pulsa  atau 10 set Handi 
Talki  & biaya untuk TELKOM
(+/-5 juta)

Desa Wonokerto

Prioritas
No Kebutuhan

Sarana yang 

Rusak
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Mengenal sumber daya yang tersedia

Pergunakan sumber daya yang telah tersedia atau yang bisa diperoleh di tempat sekitar. Sebagian 

bahan yang diperlukan oleh masyarakat mungkin sudah tersedia di masyarakat itu sendiri. Penilaian 

sumber daya yang ada ini sangat penting untuk segera bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

mendesak. Dengan dukungan dari KMPB, masyarakat bisa membuat prioritas. Untuk melakukan ini 

harus dicatat apa yang dibutuhkan masyarakat dan bantuan apa yang tersedia serta bagaimana 

penyalurannya. 

Seluruh keterangan tentang sumber daya yang sudah tersedia ini dikumpulkan dan diserahkan 

kepada Regu Administrasi dan Dokumentasi untuk dicatat dan disimpan di tempat yang layak 

sambil menunggu saat penyaluran. Pemulihan keadaan akan lebih mudah bila bisa menggunakan 

sumber daya yang sudah ada. Sejalan dengan pengembangan kehidupan masyarakat yang mandiri 

dan berkelanjutan, KMPB perlu mendorong masyarakat untuk menggunakan sumber daya yang 

telah tersedia.  

Sumber daya yang mungkin tersedia di masyarakat 

yang akan berguna:
Air

Persediaan pangan

Persediaan sandang

Persediaan uang

Bantuan yang sudah diterima

Bahan bangunan yang masih bisa digunakan

Tenaga kerja

Tempat perlindungan sementara

Lahan-lahan yang masih bisa ditanami

Ternak

Pasar dan Kios

Pukat, jaring, perahu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Formulir C-12 Data Perkiraan Sumber Daya Yang Dimiliki Masyarakat di bawah ini bisa digunakan oleh Regu 

Administrasi dan Dokumentasi untuk menentukan perkiraan sumber daya yang telah tersedia di masyarakat.

Cara mengisi Formulir C-12 Data Perkiraan Sumber Daya Yang Dimiliki Masyarakat. Keterangan 
untuk mengisi formulir ini, bisa diperoleh dari formulir sebelumnya dan informasi dari regu-regu terkait. 
Data perkiraan sumber daya ini dimasukan ke dalam Formulir C-11 Rangkuman Kebutuhan Masyarakat 
Secara Umum di kolom “sumber daya yang ada”. Perhitungkan jumlah yang masih dibutuhkan, dan 
serahkan hasilnya kepada Regu Informasi & Hubungan Keluar. Formulir ini berhubungan juga dengan 
Formulir A-05 Perkiraan Sumber Daya Desa, A-07 Data Peta Ancaman dan B-04 Laporan Kondisi Sarana.

Lokasi : Yeh Mampeh

Jenis Bencana : Tanah Longsor

Pengisi : Ardiani Ningsih Tgl & Waktu

Penelitian :
Laporan No : 002

Data Perkiraan Sumber Daya Yang Dimiliki Masyarakat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Masyarakat di wilayah ini bukan masyarakat yang kaya. Maka tidak banyak sumber daya yang
tersedia untuk proses pemulihan. Namun, seluruh masyarakat bersedia menyumbangkan
tenaganya untuk memperbaiki desa ini. Oleh sebab itu masyarakat ini membutuhkan bantuan
dari luar untuk memulihkan keadaan desa.

Sebutkan jumlah uang (seperti kas 

desa) yang ada

Tidak ada sama sekali. Sapi & kambing diikat di lapangan
sekolah, ayam bebas berkeliaran

Kayu dari puing-puing lokasi bencana

Sebutkan sumber daya manusia 

lokal yang bisa membantu dalam 

proses pemulihan

Sebutkan jumlah dan jenis ternak 

yang ada sekarang

Sebutkan jumlah dan jenis bahan 

bangunan yang masih bisa 

digunakan

Sekolah, kantor desa & beberapa rumah penduduk desa
sebelah

Keterangan Tentang Data Perkiraan Sumber Daya yang Dimiliki Masyarakat

Beras: 500 kg , gula: 50 kg, kopi: 20 kg, mie: 42 kardus,
tempe: 25 kg, sayur-sayuran untuk 50 orang

Sapi:10 ekor, kambing: 30 ekor, ayam: kira-kira 100 ekor

45 orang tukang bangunan, 2 orang utk administrasi, dan
beberapa tenaga dari KMPB

Apakah kapasitas kandang 

mencukupi utk ternak tersebut?

Sebutkan lahan pertanian yang 

masih produktif sekarang
Sawah dan kebun sayur, kira-kira seluas 100 hektar

Sebutkan tempat perlindungan 

sementara yang ada (rumah / 

sarana yang bisa digunakan)

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-12

Data Perkiraan Sumber Daya Yang Dimiliki Masyarakat

1 Juni 2003/ 13.15

Sebutkan jumlah dan jenis bantuan 

yang sudah diterima
Dari desa sebelah tetapi sudah habis digunakan

Sumber air bersih Mata air tetapi jauh

Sebutkan jumlah dan jenis 

persediaan pangan yang ada

Rp. 12.370.000,-
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Menentukan prioritas penyaluran sumber daya

Apabila sumber daya yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan, masyarakat perlu melakukan 

prioritas penyalurannya. Dengan bantuan masyarakat, KMPB bisa menentukan proses penyaluran 

bantuan secara adil kepada yang paling membutuhkan tanpa pilih kasih. Urutan prioritas adalah:

Korban yang masih menderita akibat luka fisik, trauma kejiwaan atau mental

Orang yang mengalami kesusahan akibat anggota keluarga yang meninggal atau terluka

Orang yang mengalami tekanan mental akibat bencana dan memerlukan bantuan kejiwaan 

Orang yang menderita karena kehilangan harta benda, mengalami kesulitan dalam usaha untuk 
mencari pendapatan atau mengalami penurunan pendapatan secara drastis

Keseluruhan masyarakat

Apabila ada kekurangan

Apabila sumber daya telah disalurkan menurut 

prioritas yang telah ditentukan, KMPB perlu 

menghitung perkiraan kekurangan kebutuhan 

yang masih diperlukan masyarakat. Kekurangan 

ini bisa diperoleh dengan mengajukan 

permohonan kepada sumber-sumber bantuan 

dan menyiarkannya di media massa. Apabila 

masih ada kekurangan, lihat bagian C.7 ‘Tentang 

proses pencarian bantuan’. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Catatan



Sesudah Bencana

Pembukuan Dalam
Proses Pemenuhan

Kebutuhan

Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) 
O l e h  Y a y a s a n  I D E P  -  w w w . i d e p f o u n d a t i o n . o r g / p b b m
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Catatan
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C.6 Pembukuan dalam proses pemenuhan kebutuhan
Pembukuan adalah catatan mengenai semua transaksi pemasukan dan pengeluaran barang dan uang. 
Pembukuan ini perlu dilakukan secara terperinci supaya bisa mengetahui dengan jelas jumlah persediaan 
dan kekurangan kebutuhan untuk mengambil keputusan tindakan selanjutnya. Semua transaksi uang dan 
barang harus dicatat secara lengkap, tepat dan bisa diperlihatkan kapan saja kepada masyarakat supaya:

Menumbuhkan keyakinan pada masyarakat bahwa dana yang ada telah disalurkan secara tepat dan adil

Memiliki catatan penerimaan dan pengeluaran yang jelas untuk bisa dipertanggung-jawabkan 
kepada pihak pemberi bantuan dan masyarakat

Ada catatan yang jelas tentang bantuan yang telah disalurkan; kepada  siapa disalurkan dan berapa jumlahnya

Pengetahuan ini akan membantu KMPB untuk menentukan bantuan yang masih diperlukan

Pilihlah satu atau dua orang dari Regu Administrasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab atas pembukuan ini. 
Sebaiknya orang ini sudah berpengalaman dalam melakukan pembukuan/akuntansi. Untuk menjaga keterbukaan, 
setiap salinan laporan kegiatan bisa ditempel di papan pengumuman supaya bisa dilihat dan dinilai oleh warga.

Mendata bantuan yang diterima
Seluruh bantuan yang diterima sebaiknya diproses melalui Regu Administrasi dan Dokumentasi  
yang kemudian mencatat transaksi penerimaannya. Untuk itu, Regu Administrasi dan Dokumentasi 
bisa menggunakan formulir-formulir berikut ini: 
 
Untuk penerimaan uang

Cara mengisi Formulir C-13 - Kwitansi Penerimaan Uang. Pengisian formulir ini sama dengan 
pengisian kwitansi penerimaan biasa. Bila sudah tersedia, kwitansi biasa bisa digunakan. 

Untuk penerimaan barang

Cara mengisi Formulir C-14 - Kwitansi Penerimaan Barang. Isi formulir ini dengan cara yang sama 
seperti pengisian faktur penerimaan biasa. Bila sudah tersedia, faktur biasa bisa digunakan.

1.

2.

3.

4.

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-13

No Kwitansi : KTU - 102

Lokasi : Desa Muncul

Tanggal diterima : 01-Jun-04 Jumlah : Rp. 1.000.000,-

Diterima dari :

Untuk pembayaran :

Terbilang :

No Kwitansi : KTU -

Lokasi :

Tanggal diterima : Jumlah : 

Diterima dari :

Untuk pembayaran :

Terbilang :

No Kwitansi : KTU -

Lokasi :

Tanggal diterima : Jumlah : 

Diterima dari :

Untuk pembayaran :

Terbilang :

Lestari Suriyani

Nama / Tanda Tangan Pemberi : Tanda Tangan Penerima :

Kwitansi Penerimaan Uang

Ratna Effendi

Nama / Tanda Tangan Pemberi :

Tanda Tangan Penerima :Nama / Tanda Tangan Pemberi :

Kwitansi Penerimaan Uang

Catatan : Anda bisa memperbanyak atau menyalin 

contoh kwitansi ini, atau anda bisa menggunakan buku 

kwitansi biasa yang ada di tempat anda

Tanda Tangan Penerima :

Kwitansi Penerimaan Uang

Yayasan Wiguna

Bantuan uang sekolah

Satu juta rupiah

Kwitansi Penerimaan Uang

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-14

Bukti Penerimaan Barang

No Bukti : BTB - 132

Lokasi : Desa Muncul

Tgl diterima : 03-Jun-04

Diterima dari :

Barang yg diterima:

No Bukti : BTB -

Lokasi :

Tgl diterima :

Diterima dari :

Barang yg diterima:

No Bukti : BTB -

Lokasi :

Tgl diterima :

Diterima dari :

Barang yg diterima:

Nama / Tanda Tangan Pemberi : Tanda Tangan Penerima :

Bukti Penerimaan Barang

Nama / Tanda Tangan Pemberi : Tanda Tangan Penerima :

S Sutrisno Ni Putu Ariati

Beras: 500 Kg, mie: 200 dus, minyak goreng: 50 lt

Bukti Penerimaan Barang

Catatan : anda bisa memperbanyak atau menyalin 

contoh ini, jika memungkinkan anda juga bisa 

memakai buku nota yang tersedia di tempat anda.

Nama / Tanda Tangan Pemberi : Tanda Tangan Penerima :

Bukti Penerimaan Barang

PEMDA, Bpk S Sutrisno, Departemen Sosial



sesudah 
bencana

190

Mendata bantuan yang disalurkan

Penyaluran uang sebaiknya dilakukan oleh Regu Administrasi dan Dokumentasi. Sedangkan 
penyaluran barang bisa dilakukan oleh Regu Logistik. Seluruh hasil transaksi penyaluran ini kemudian 
diserahkan kepada Regu Administrasi dan Dokumentasi untuk pembukuannya. Untuk mencatat 
transaksi pengeluaran dan penyaluran, Regu Administrasi dan Dokumentasi bisa menggunakan 
formulir-formulir berikut ini:

Untuk pengeluaran uang

Cara mengisi Formulir C-15 - Kwitansi Pengeluaran Uang. Pengisian formulir ini sama seperti 
pengisian kwitansi pengeluaran  uang biasa. Bila sudah tersedia, kwitansi biasa bisa digunakan. 
Untuk uang yang diberikan kepada keluarga/perorangan, cantumkan nomor keluarga/orang yang 
menerima uang tersebut.

Untuk penyaluran barang

Cara mengisi Formulir C-16 - Bukti Penyaluran Barang. Pengisian formulir ini sama seperti 
pengisian faktur pengeluaran biasa. Bila sudah tersedia, faktur biasa bisa digunakan. Untuk barang 
yang diberikan kepada keluarga/perorangan, cantumkan nomor keluarga/orang yang menerima 
barang tersebut.

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-15

Kwitansi Pengeluaran Uang

No Kwitansi : KKU - 132
Lokasi : Desa Muncul

Tgl diberikan : 03-Jun-04 Jumlah : Rp. 45.000,-

Diberikan kepada :

Untuk pembayaran :

Terbilang :

No Kwitansi : KKU  -

Lokasi :

Tgl diberikan : Jumlah : 

Diberikan kepada :

Untuk pembayaran :

Terbilang :

No Kwitansi : KKU  -

Lokasi :

Tgl diberikan : Jumlah : 

Diberikan kepada :

Untuk pembayaran :

Terbilang :

Nama Pemberi Uang :

Nama Pemberi Uang : Tanda Tangan Penerima :

Kwitansi Pengeluaran Uang

Kwitansi Pengeluaran Uang

Aminah Tarmiji / No. 44

Uang sekolah dua anak

Empat puluh lima ribu rupiah

Nama Pemberi Uang : Tanda Tangan Penerima :

Lestari Suriyani Aminah Tarmiji

Catatan : Anda bisa memperbanyak atau menyalin 

contoh kwitansi ini, atau anda bisa menggunakan 

buku nota biasa

Tanda Tangan Penerima :

Kwitansi Pengeluaran Uang

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-16

Bukti Penyaluran Barang

Bukti No : BKB - 023

Lokasi : Desa Muncul

Diberikan kepada: Hasan Sadili / No. 23 Tgl diberikan : 29-Nov

Barang yang diberikan:

Tanda Tangan Pemberi :

Bukti No : BKB - 

Lokasi :

Diberikan kepada: Tgl diberikan :

Barang yang diberikan:

Tanda Tangan Pemberi :

Bukti No : BKB - 

Lokasi :

Diberikan kepada: Tgl diberikan :

Barang yang diberikan:

Tanda Tangan Pemberi :

Bukti Penyaluran Barang

Catatan : Anda bisa 

memperbanyak buku ini atau 

menyalinnya, atau bisa juga 

menggunakan nota yang tersedia 

di tempat anda.

Bukti Penyaluran Barang

Tanda Tangan Penerima :

Tanda Tangan Penerima :

Hasan Sadili

Bukti Penyaluran Barang

Beras 5 kg, Mie 20 bungkus

Tanda Tangan Penerima :

Aminah Tarmiji
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Penyaluran bantuan kepada keluarga atau orang

Setiap kali ada penyaluran bantuan kepada keluarga/perorangan, Regu Administrasi dan 
Dokumentasi perlu menyimpan catatan bantuan tersebut sebagai bukti apabila diperlukan nanti. 
Gunakan formulir berikut untuk setiap keluarga. Formulir ini berdasarkan data Formulir C-09 Data 
Keluarga yang Perlu Bantuan.

Cara mengisi Formulir C-17 – Penyaluran Bantuan Kepada Keluarga/Orang. Formulir ini adalah 
rangkuman segala jenis bantuan yang telah diterima oleh setiap keluarga/perorangan. Kolom 
bantuan yang diterima dibagi menjadi dua bagian: pada kolom uang, isi jumlah uang yang diterima, 
dan pada kolom barang, isi jenis dan jumlah barang sesuai dengan C-15 Kwitansi Pengeluaran Uang 
dan C-16 Bukti Penyaluran Barang.

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-17 Lokasi : Yeh Mampeh

Penyaluran Bantuan Kepada Keluarga / Orang Tgl laporan : 31-Oct-03
Wakil Keluarga: Ipung Margono Pengisi : A.Maulana

Jumlah Anggota: 5 orang
Anak Bersekolah: 2 anak - tingkat SD No Keluarga: 12

Uang Barang

2 Juni 2003 BKB-006 20 kg

2 Juni 2003 BKB-007 5 kg

2 Juni 2003 BKB-008 1 Lt

2 Juni 2003 BKB-009 1 kg

18 Juni 2003 KKU-102 Rp     234,000 

18 Juni 2003 KKU-103 Rp       45,000 

13 Juni 2003 BKB-102 5 set

13 Juni 2003 BKB-103 5 buat

13 Juni 2003 BKB-104 4 buah

13 Juni 2003 BKB-105 3 lt

13 Juni 2003 BKB-106 1 buah

13 Juni 2003 BKB-107 1 set

13 Juni 2003 BKB-108 5 set

18 Juni 2003 BKB-210 1 set

18 Juni 2003 BKB-211 250 buah

18 Juni 2003 BKB-212 3 sak

18 Juni 2003 BKB-213 1 set

18 Juni 2003 KKU-122 Rp       45,000 

22 Juni 2003 BKB-411 20 kg

22 Juni 2003 BKB-412 10 buah

22 Juni 2003 BKB-413 1 kg

22 Juni 2003 BKB-414 3 kg

28 Juni 2003 BKB-433 20 kg

28 Juni 2003 BKB-434 2 kg

28 Juni 2003 BKB-435 2 lt

28 Juni 2003 BKB-436 10 buah

28 Juni 2003 BKB-437 1 kg

Daging ayam

Batako

Jumlah yang diterima
Tanggal Jenis bantuan yang diterima

Kompor

 Biaya RSU untuk  perawatan Ibu

Pakaian - jaket hangat & kaos kaki

Beras

No

KKU/BKB

Minyak goreng

Gula pasir

Gula pasir

Telur ayam

Minyak goreng

Uang biaya sekolah 2 anak

Tikar

Beras

Uang biaya sekolah 2 anak

Perlatan MCK

Pasir

Alat alat untuk memasak

Beras

Susu

Garam

Susu

Telur ayam

Selimut

Minyak tanah

Alat alat untuk makan

Alat perbaiki rumah (palu,  gergaji)
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Penggunaan jurnal rangkuman transaksi keuangan

Setiap kwitansi penerimaan dan pengeluaran uang harus dimasukkan kedalam Jurnal Rangkuman 
Transaksi Keuangan. Jurnal keuangan ini berfungsi untuk mengetahui berapa besar uang yang telah 
diterima dan dikeluarkan; keterangan penggunaan pengeluaran uang itu; dan untuk mengetahui 
saldo uang yang masih tersedia. Jika KMPB membutuhkan, jumlahkan kolom pemasukan dan 
pengeluaran untuk mendapatkan laporan keuangan. Formulir ini bisa difotokopi atau disalin 
kedalam buku oleh Regu Administrasi dan Dokumentasi.  

Cara mengisi Formulir C-18 - Jurnal Rangkuman Transaksi Keuangan.  

Setiap halaman dibagi menjadi beberapa kolom yang berisi:

Tanggal - saat transaksi dilakukan

Keterangan - nama pemberi dan penerima uang serta tujuan penggunaannya

Pemasukan - jumlah uang yang diterima 

Pengeluaran - jumlah uang yang dikeluarkan

Saldo - pemasukan dikurangi pengeluaran

Pada baris terakhir setiap halaman diisi neraca yang kemudian bisa ditulis pada baris 
pertama halaman berikutnya

•

•

•

•

•

•

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-18 Lokasi : Desa Muncul

Jurnal Rangkuman Transaksi Keuangan Tgl Dilapor : 30 Juni 2003

Pengisi : Nomor Halaman : 11

Saldo awal (diambil dari halaman sebelumnya) :  Rp 1.200.000 

12-Nov-03 KTU-006 Bantuan uang sekolah dari Yayasan Wiguna Rp   1.000.000 Rp      2.200.000

12-Nov-03 KKU-007 Pembagian uang saku, keluarga 1-20 sebesar Rp 45.000/ keluarga Rp     900.000 Rp      1.300.000

13-Nov-03 KTU-007 Bantuan uang dari PT. Laris Manis Rp      300.000 Rp      1.600.000

14-Nov-03 KKU-008 Beli beras 300 kg untuk persediaan Rp     900.000 Rp         700.000

15-Nov-03 KKU-009 Fotokopi formulir x 100 Rp         5.000 Rp         695.000

16-Nov-03 KTU-008 Bantuan uang dari PEMDA Rp   3.500.000 Rp      4.195.000

17-Nov-03 KKU-010 Pembagian uang saku, keluarga 21-50 sebesar Rp 45.000/ keluarga Rp  1.305.000 Rp      2.890.000

18-Nov-03 KKU-011 Beli gula 50 kg untuk persediaan Rp     300.000 Rp      2.590.000

19-Nov-03 KKU-012 Beli mie 1000 bungkus untuk persediaan Rp     500.000 Rp      2.090.000

20-Nov-03 KKU-013 Beli terpal untuk buat tenda Rp  1.204.500 Rp         885.500

12-Nov-03 KTU-009 Bantuan uang sekolah dari Yayasan Lestari Alam Rp   1.000.000 Rp      1.885.500

22-Nov-03 KKU-014 Pembagian uang saku, keluarga 51-61. sebesar Rp 45.000,-/keluarga Rp       450.00 Rp      1.453.500

23-Nov-03 KKU-015 Beli beras 400 kg untuk persediaan Rp  1.200.000 Rp         235.500

12-Nov-03 KTU-010 Bantuan uang dari Inu Susani & teman-temannya Rp   1.000.000 Rp      1.235.500

25-Nov-03 KKU-016 Fotokopi formulir x 100 Rp         5.000 Rp      1.230.000

26-Nov-03 KKU-017 Beli gula 50 kg untuk persediaan Rp     300.000 Rp         930.500

Neraca (sisa uang) pada halaman ini :  Rp    930.500 

Ratna Effendi

Tanggal
Pengeluaran

(debit)

Pemasukan

(kredit)
SaldoKeterangan

No KKU / 

KTU
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Penggunaan jurnal rangkuman transaksi barang

Setiap bukti penerimaan dan pengeluaran barang harus dimasukkan kedalam Jurnal Rangkuman 
Transaksi Barang. Jurnal Barang ini berfungsi untuk mengetahui jumlah setiap jenis barang yang 
telah diterima dan dikeluarkan; penggunaan barang itu; serta saldo barang yang masih tersedia. Jika 
KMPB membutuhkan, jumlahkan kolom pemasukan dan pengeluaran untuk mendapatkan laporan 
inventaris. Formulir C-19 Jurnal Rangkuman Transaksi Barang ini bisa difotokopi atau disalin kedalam 
buku oleh Regu Administrasi dan Dokumentasi.

Lihat keterangan cara pengisian formulir ini di halaman berikut.

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-19 Jenis Bencana : Tanah Longsor

Jurnal Rangkuman Transaksi Barang Lokasi : 

Jenis Barang : Beras Tgl Laporan : 

Pengisi : Ni Putu Ariati No Halaman :

Saldo awal barang ini (bila ada, diambil dari formulir C-19 sebelumnya) : 50 kg

15-Jan-04 BKB-006 Beras untuk keluarga No. 01, diwakili oleh Wahyu Dinata 10 40 kg

16-Jan-04 BKB-007 Beras untuk keluarga No. 02, diwakili oleh Kelik Rahayu 20 20 kg

17-Jan-04 BKB-008 Beras untuk keluarga No. 03, diwakili oleh Hasan Sadili 10 10 kg

17-Jan-04 BKB-009 Beras diterima dari Yayasan Wiguna 100 110 kg

17-Jan-04 KKU-102 Beras untuk keluarga No. 04, diwakili oleh R Lukman 20 90 kg

17-Jan-04 KKU-103 Beras untuk keluarga No. 05, diwakili oleh  Budi Prahara 10 80 kg

17-Jan-04 BKB-102 Beras untuk keluarga No. 06, diwakili oleh Mansur Kobar 20 60 kg

18-Jan-04 BKB-103 Beras diterima dari PEMDA 500 560 kg

18-Jan-04 BKB-104 Beras untuk keluarga No. 08, diwakili oleh Agus Tiono 10 550 kg

18-Jan-04 BKB-105 Beras untuk keluarga No. 25, diwakili oleh  Dewi Suroso 20 530 kg

18-Jan-04 BKB-106 Beras untuk keluarga No. 07, diwakili oleh Aminah Tarmiji 10 520 kg

18-Jan-04 BKB-107 Beras untuk keluarga No. 15, diwakili oleh Ketut Wulandari 10 510 kg

18-Jan-04 BKB-108 Beras untuk keluarga No. 14, diwakili oleh Ratna Effendi 20 490 kg

18-Jan-04 BKB-210 Beras untuk keluarga No. 13, diwakili oleh Nita Tobing 20 470 kg

19-Jan-04 BKB-211 Beras untuk keluarga No. 12, diwakili oleh Yani Hartati 10 460 kg

19-Jan-04 BKB-212 Beras untuk keluarga No. 11, diwakili oleh Maria Dolores 5 455 kg

19-Jan-04 BKB-213 Beras untuk keluarga No. 10, diwakili oleh Jasamin Harahap 10 445 kg

19-Jan-04 KKU-122 Beras untuk keluarga No. 17 , diwakili oleh Tony Suriajaya 20 425 kg

19-Jan-04 BKB-411 Beras untuk keluarga No. 19, diwakili oleh Nancy Latu 5 420 kg

Saldo akhir barang ini, pada halaman ini : 420 kg

Yeh Mampeh

Barang

Masuk

13

19-Jan-04

Tanggal
Barang

Keluar
No KKU/BKB Saldo BarangKeterangan (tunjukkan Nomor Keluarga yang menerima)

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-14

Bukti Penerimaan Barang No Bukti : BTB - 132

Lokasi : Desa Muncul

Tgl diterima : 03-Jun-04

Diterima dari :

Barang yg diterima:

No Bukti : BTB -

Lokasi :

Tgl diterima :

Diterima dari :

Barang yg diterima:

No Bukti : BTB -

Lokasi :

Tgl diterima :

Diterima dari :

Barang yg diterima:

Nama / Tanda Tangan Pemberi :

Tanda Tangan Penerima :

Bukti Penerimaan Barang

Nama / Tanda Tangan Pemberi :

Tanda Tangan Penerima :

S Sutrisno

Ni Putu Ariati

Beras: 500 Kg, mie: 200 dus, minyak goreng: 50 ltBukti Penerimaan Barang

Catatan : anda bisa memperbanyak atau menyalin 

contoh ini, jika memungkinkan anda juga bisa 

memakai buku nota yang tersedia di tempat anda.

Nama / Tanda Tangan Pemberi :

Tanda Tangan Penerima :

Bukti Penerimaan Barang

PEMDA, Bpk S Sutrisno, Departemen Sosial

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-16

Bukti Penyaluran Barang Bukti No : BKB - 023

Lokasi : Desa Muncul

Diberikan kepada: Hasan Sadili / No. 23 Tgl diberikan : 29-Nov

Barang yang diberikan:

Tanda Tangan Pemberi :

Bukti No : BKB - 

Lokasi :

Diberikan kepada:

Tgl diberikan :

Barang yang diberikan:

Tanda Tangan Pemberi :

Bukti No : BKB - 

Lokasi :

Diberikan kepada:

Tgl diberikan :

Barang yang diberikan:

Tanda Tangan Pemberi :

Bukti Penyaluran Barang

Catatan : Anda bisa 

memperbanyak buku ini atau 

menyalinnya, atau bisa juga 

menggunakan nota yang tersedia 

di tempat anda.

Bukti Penyaluran Barang

Tanda Tangan Penerima :

Tanda Tangan Penerima :

Hasan Sadili

Bukti Penyaluran Barang

Beras 5 kg, Mie 20 bungkus

Tanda Tangan Penerima :

Aminah Tarmiji
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Cara mengisi Formulir C-19 Jurnal Rangkuman Transaksi Barang. Isi kolom sesuai dengan judul 
di atasnya. Gunakan jurnal yang terpisah untuk setiap jenis barang seperti beras, terpal, obat-obatan 
dll.  Setiap jenis barang mempunyai satuan unit yang berbeda misalnya kilogram untuk beras, atau 

lembar untuk selimut. Setiap halaman dibagi menjadi beberapa kolom yang berisi:

Tanggal - saat transaksi dilakukan

Keterangan - yang memberi atau menerima barang. Kalau barang diberikan kepada satu 
keluarga, tulis nomor keluarga yang menerima barang tersebut

Barang masuk - pada kolom barang, jumlah barang yang diterima dicatat jumlahnya  
dengan angka (1,...,10, 20, dst.) dan juga unitnya (seperti kg, liter, buah, dll.).

Barang keluar - jumlah pengeluaran barang ditulis di kolom barang keluar

Saldo Barang – jumlah barang masuk dikurangi jumlah barang keluar

Pada baris terakhir setiap halaman diisi neraca yang kemudian bisa ditulis pada baris 
pertama halaman berikutnya

•

•

•

•

•

•
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C.7 Proses pencarian bantuan
Apabila tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, maka masyarakat perlu mencari bantuan dari 
sumber lain. Peran KMPB dibutuhkan untuk mengajukan permohonan kepada organisasi-organisasi 
bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan dasar yang 
mendesak. Pada saat mencari bantuan, masyarakat dan KMPB sebaiknya menggunakan kesempatan 
ini untuk memikirkan kebutuhan jangka panjang yang bisa meningkatkan pengembangan 
wilayahnya. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Pemulihan Jangka Panjang, lihat bagian C.9 
‘Pemulihan Jangka Panjang’.

Peran KMPB dalam permohonan bantuan

Regu Informasi dan Hubungan Luar adalah wakil masyarakat dalam memohon bantuan dan 
menjelaskan kepada pihak pemberi bantuan untuk menggunakan pendekatan yang sesuai dengan 
budaya masyarakat. Tugas-tugas regu ini dalam pencarian bantuan juga meliputi: 

Pencarian dan pengenalan sumber bantuan

Bekerjasama dengan sumber bantuan dengan

Menjelaskan keadaan masyarakat 

Menindaklanjuti sesuai dengan persyaratan yang diminta

Melaporkan perkembangan keadaan masyarakat 

Melaporkan hasilnya kepada masyarakat dan lembaga bantuan

Mengenal sumber bantuan

Ada tiga sumber bantuan yang bisa membantu dalam tahap pemulihan ini, yaitu:

Pemerintah

Sumber perseorangan (swasta)

Organisasi-organisasi pemberi bantuan resmi

Bantuan dari Pemerintah

Dalam hal pemulihan, pemerintah adalah pihak yang bertanggungjawab atas terpenuhinya bantuan 
bagi masyarakat yang mengalami bencana. Beberapa instansi pemerintah  dapat membantu 
masyarakat memulihkan keadaan setelah bencana. Instansi tersebut adalah SATGAS PB,  SATLAK PB, 
SATKORLAK PB,  Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum/Permukiman, Dinas Pertanian, 
Dinas Kelautan dan Perikanan. Silakan hubungi instansi-instansi tersebut di tempat, dan tanyakan  
tentang jenis bantuan yang mereka sediakan serta syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. 
Apabila pemerintah tidak bisa mengatasi semua kebutuhan masyarakat dalam proses pemulihan ini, 
maka masyarakat dapat meminta bantuan ke lembaga-lembaga atau perseorangan di bawah ini.

1.

2.

•

•

•

3.

1.

2.

3.
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Bantuan Perseorangan (Swasta)

Bantuan swasta bisa datang dari:

Anggota masyarakat sendiri

Masyarakat tetangga sekitar

Kelompok keagamaan

Kelompok profesi (insinyur, artis, pedagang, pengacara, dokter)

Media (radio, televisi, surat kabar)

Perusahaan yang mempunyai kebijakan dan menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan

Masyarakat umum

Meminta bantuan kepada pihak swasta biasanya membutuhkan proses yang lebih mudah daripada 
mencari bantuan ke lembaga lainnya. Dalam meminta bantuan perseorangan, keadaan riil sebaiknya 
dijelaskan secara sederhana dan kekeluargaan. Media massa, baik cetak maupun elektronik, bisa 
sangat membantu untuk memberitakan keluar tentang apa yang dialami masyarakat. Penyiaran ini 
akan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh bantuan yang diperlukan. Untuk keterangan 
lebih lanjut tentang cara menyampaikan keterangan yang cocok untuk disiarkan melalui media 
massa,  lihat bagian C.8 ‘Bekerjasama dengan media massa’. 

Bantuan dari Lembaga Bantuan

Ada beberapa lembaga bantuan kemanusiaan yang dapat memberi bantuan kepada masyarakat 
untuk pemulihan bencana jangka pendek dan jangka panjang.

Setiap lembaga bantuan memiliki persyaratan khusus seperti:

Jenis-jenis bantuan yang mereka bisa berikan 

Bantuan yang tersedia untuk keadaan tertentu

Proses pemberian atau penyaluran bantuan

Terkadang bantuan dari lembaga bantuan tidak langsung disalurkan kepada masyarakat, melainkan 
harus melalui instansi terkait, baik pemerintah maupun LSM resmi. Dalam keadaan ini, KMPB dapat 
menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada lembaga donor melalui instansi terkait, pemerintah 
atau LSM resmi. Sebaiknya KMPB menghubungi lembaga bantuan terlebih dahulu untuk meminta 
keterangan mengenai lembaga yang akan ditunjuk untuk menyalurkan bantuan. Kemudian KMPB 
bisa mengajukan permohonan bantuan atas nama lembaga yang akan ditunjuk untuk menyalurkan 
bantuan. Pastikan bahwa lembaga yang akan mewakili masyarakat di hadapan lembaga bantuan 
benar-benar mempunyai keinginan untuk membantu masyarakat.

Beberapa lembaga bantuan tidak bisa membantu tanpa adanya permohonan bantuan khusus dari 
pemerintah. Pada kasus seperti ini, KMPB bisa meminta instansi pemerintah yang terkait untuk 
membuat surat rekomendasi. Dalam surat ini dilampirkan semua formulir yang menjelaskan perkiraan 
kebutuhan masyarakat, baik perorangan maupun secara umum. Apabila sudah mengetahui lembaga 
bantuan yang bisa membantu, KMPB sebaiknya memberikan juga nama dan telepon lembaga 
bantuan tersebut kepada pemerintah untuk mempercepat proses permohonan bantuan.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Sehabis menghubungi setiap lembaga bantuan, perlu dicatat semua keterangan penting tentang 
sumber bantuan tersebut, termasuk saran-saran mereka tentang tindak lanjut yang perlu dilakukan 
untuk bisa mendapatkan bantuan dari mereka. Untuk ini bisa digunakan Formulir B-01 Daftar 
Komunikasi Harian dan keterangan tentang tindak lanjut dimasukkan pada kolom “Hasil dari 
komunikasi”.

Pada lampiran tambahan terdapat daftar organisasi pemberi bantuan yang bisa dihubungi bila 
memerlukan bantuan dari luar. 

Tentang pengajuan permohonan bantuan

Permohonan bantuan kepada lembaga bantuan kemanusiaan cukup diawali dengan disampaikan 
gambaran keadaan secara garis besar untuk menentukan apakah sumber bantuan tersebut bisa 
memberi bantuan yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu Regu Informasi dan Hubungan Luar 
bisa mengirimkan hasil pengisian formulir-formulir berikut ini sebagai penjelasan kebutuhan kepada 
sumber bantuan.

C-01 Data Keadaan Umum Masyarakat

C-02 Data Perkiraan Keadaan Pengungsian

C-03 Data Perkiraan Kondisi dan Kebutuhan Sanitasi

C-04 Kebutuhan Dasar Perorangan Atau Keluarga

C-05 Data Perkiraan Kebutuhan Rumah Tangga

C-06 Data Perkiraan Kebutuhan Permukiman

C-07 Data Perkiraan Kebutuhan Kesehatan Umum

C-08 Data Perkiraan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

C-09 Data Keluarga yang Perlu Bantuan

C-10 Rangkuman Kebutuhan Perorangan / Keluarga

C-11 Rangkuman Kebutuhan Masyarakat Secara Umum

C-12 Data Perkiraan Sumber Daya Yang Dimiliki Masyarakat

Hal-hal penting untuk ditanyakan saat menghubungi sumber bantuan mencakup:

Apakah lembaga bantuan tersebut bersedia untuk membantu masyarakat yang dilanda bencana?

Jika bersedia membantu, persyaratan apa saja yang diminta?

Jika bantuan tersedia, kapan bisa diterima?

Lembaga yang akan memberi bantuan akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dalam proses 
permohonan bantuan selanjutnya. Apabila kebutuhan utama sudah terpenuhi, masyarakat bisa 
mulai membuat perkiraan kebutuhan pemulihan jangka panjang. Untuk keterangan lebih lanjut, 
lihat bagian C.9 ‘Pemulihan Jangka Panjang’.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1.

2.

3.
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C.8 Bekerjasama dengan media massa
Melalui media massa, berita tentang bencana yang terjadi bisa disebar-luaskan ke seluruh pelosok 
tanah air.  Karena pada bencana cakupan besar akan ada banyak pertanyaan dari khalayak umum 
dan media massa maka KMPB dan masyarakat perlu menyiapkan diri untuk itu. 

Di sinilah diperlukan peran Regu Informasi dan Hubungan Luar untuk mewakili masyarakat dalam 
menyampaikan berita yang tepat. Regu Informasi dan Hubungan Luar bekerjasama dengan Regu 
Administrasi dan Dokumentasi membentuk pusat informasi bencana yang mudah dijangkau oleh 
masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Hal ini sangat penting untuk mempermudah 
penyebaran informasi kebutuhan dan kondisi terakhir yang terjadi di daerah bencana. 

Saat ini adalah kesempatan terbaik untuk menjelaskan kebutuhan masyarakat yang tertimpa bencana 
melalui media massa untuk meminta bantuan dari orang-orang yang terketuk hatinya. Media massa 
juga bisa menjadi perantara bagi masyarakat dan khalayak umum  untuk melaporkan masalah yang 
terjadi agar proses pemulihan berjalan lancar, terbuka dan bertanggungjawab.

Cara menghubungi media

Setiap saat, Regu Informasi dan Hubungan Luar perlu menghubungi organisasi media massa 
untuk memberi berita terbaru dan perkembangan situasi di lapangan agar kebutuhan-kebutuhan 
masyarakat bisa disampaikan kepada umum secepat mungkin dengan alat komunikasi yang 
tersedia di masyarakat. Regu Informasi dan Hubungan Luar perlu mencatat semua pihak media 
yang menghubungi atau dihubungi di dalam Formulir C-20 Daftar Kontak Media agar mudah 
berhubungan sewaktu ada perkembangan.

Cara Mengisi Formulir C-20 Daftar Kontak Media. Catat data setiap pihak media, baik yang 
menghubungi atau dihubungi. Isi data dengan lengkap sesuai kolom dalam formulir ini sebelum 
memberikan informasi kepada pihak media.

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-20 Lokasi : Desa Muncul Lembar No: 26

Daftar Kontak Media Pengisi : Ni Ketut Samirati Tgl Mengisi : 11-Jan-04

No Jenis Media Nama Organisasi Orang yg Dihubungi
Jabatan / 

Posisi
Telpon Kantor No fax.

1  Media massa AJI I Made Santika Wartawan 0361 974 xxx 362 974 xxx

2  Media cetak Aliansi Pemuda Sulastri Andini Wartawan 0361 988 xxx 362 988 xxx

3  Media cetak Gatra Hendro Endiarto Wartawan 0361 821 xxx 362 821 xxx

4  Televisi Indosiar Ida Ayu Wulandari Wartawan 0361 589 xxx 361 589 xxx

5  Media cetak Internews Indonesia  Herman Purnomo Resepsi 362 589 xxx 362 589 xxx

6  Media cetak Jawa Post  Yuyun Raharja Wartawan 363 589 xxx 363 589 xxx

7  Media cetak Kompas  Pieter Tambunan Wartawan 364 589 xxx 364 589 xxx

8  Media cetak Media Indonesia  Yani Hartati Wartawan 365 589 xxx 365 589 xxx

9  Televisi Metro TV  Nita Tobing Wartawan 366 589 xxx 366 589 xxx

10  Media cetak Pikiran Rakyat  Ratna Effendi Wartawan 367 589 xxx 367 589 xxx

11  Radio Radio 68H  Ni Ketut Wulani Wartawan 368 589 xxx 368 589 xxx

12  Radio Radio Elshinta  Ni Putu Ariati Wartawan 369 589 xxx 369 589 xxx

13  Radio Radio SCFM  Tony Suriajaya Wartawan 370 589 xxx 370 589 xxx

14  Televisi RCTI  Trisna Purwati Wartawan 371 589 xxx 371 589 xxx

15  Media cetak Republika  Nancy Latu Wartawan 372 589 xxx 372 589 xxx

16  Radio RRI  Heti Damayanti Wartawan 373 589 xxx 373 589 xxx

17  Televisi SCTV  Agus Samijaya Wartawan 374 589 xxx 374 589 xxx

18  Media cetak Suara Merdeka  Dewanda G Wartawan 375 589 xxx 375 589 xxx

19  Media cetak Tempo  Suharto B Wartawan 376 589 xxx 376 589 xxx

20  Televisi TVRI  Maria Dolores Wartawan 376 589 xxx 376 589 xxx

081 133 3xxx

081 128 1xxx

081 133 3xxx

081 128 1xxx

081 133 3xxx

081 128 1xxx

081 128 1xxx

081 133 3xxx

081 128 1xxx

081 133 3xxx

081 128 1xxx

82 128 1xxx

Handphone

081 138 4xxx

081 128 1xxx

081 133 3xxx

081 120 0xxx

081 128 1xxx

081 133 3xxx

081 128 1xxx

081 133 3xxx
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Pernyataan Pers
Maksud dan tujuan dari pernyataan pers adalah untuk menyampaikan situasi dan kebutuhan masyarakat, 
serta menjelaskan keadaan terkini kepada khalayak umum melalui media massa. Pernyataan pers ini 
meliputi hal-hal yang biasanya ditanyakan oleh media massa. Formulir C-21 - Pernyataan Pers di 
bawah ini bisa digunakan oleh Regu Informasi dan Hubungan Luar untuk mempersiapkan data yang 
jelas, singkat dan tepat. Pernyataan Pers ini bisa dikirim keseluruh media massa. 

Cara mengisi Formulir C-21  Pernyataan Pers. Pernyataan ini harus mewakili keadaan yang sebenarnya; 
menyampaikan kebutuhan masyarakat; dan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan keterangan 
lebih lanjut. Untuk itu perlu dicantumkan nama orang dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Sebelum 
diumumkan, formulir ini harus diserahkan kepada juru bicara untuk disetujui terlebih dulu.

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-21 Tanggal Pernyataan 

Pers ini

Waktu Pernyataan Pers 

ini

Pernyataan Pers 11-Jan-04 14:30 wita

Ardiani Ningsih 081 6475 0xxx

1.

2.

3.

4. Kutipan singkat dari juru bicara atau Koordinator Umum KMPB: 

5. Uraikan tindakan yang sedang dilakukan: 

6. Daftar tindakan yang akan dilakukan: 

7.

8.

9. Orang & nomor yg dapat dihubungi untuk informasi lebih lanjut:

Penyaluran bantuan hingga saat ini masih ditangani oleh Regu Administrasi & Dokumentasi,   silakan 
menghubungi no. telepon: 081 324 3 xxx

Ni Ketut Samirati/ Nomor telepon: 081 368 9xxx

Bagaimana cara menyalurkan bantuan ke masyarakat (petunjuk pengiriman, dll): 

Obat-obatan untuk mengatasi diare, SEMBAKO dan air bersih, sukarelawan kesehatan dan SAR, 
peralatan untuk mengeruk tanah yang memimbun jalan dan bangunan.

Daftar bantuan yg dibutuhkan (obat-obatan, makanan, sukarelawan [sebutkan jenis yang 

diperlukan], peralatan pembangunan kembali):

Tony Suriajaya - Koordinator KMPBKutipan ini diucapkan oleh: 

Perbaikan rute jalan masuk ke lokasi bencana agar memudahkan transportasi untuk orang yang sedang 
menyelamatkan korban.

Pencarian korban yang masih tertimbun tanah longsor.  Pendirian tenda dan  penyediaan makanan dan 
air untuk korban bencana.

Bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah ini merupakan bencana yang sangat berat. Tindakan 
evakuasi telah dilakukan. Bencana susulan masih mungkin terjadi karena itu kami memerlukan banyak 
bantuan untuk menangani bencana ini.

Masyarakat kami sangat berterima kasih atas bantuan yang telah diterima, namun masih banyak 
kebutuhan yang diperlukan. Kami ingin mengetuk hati Anda untuk meringankan penderitaan kami.

Hujan masih turun deras, banjir dan tanah longsor susulan masih mungkin terjadi di daerah utara  Desa 
Yeh Mampeh.

Lokasi Anda : Br. Yeh Mampeh, Desa Batur Selatan, Kabupaten Bangli

Dua - tiga kalimat yang menjelaskan keadaan sekarang:

Pesan utama pada publik : 

Nama Kontak Pers : Nomer Telpon : 
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Laporan perkembangan situasi / pertanyaan yang sering ditanyakan

Regu Informasi dan Hubungan Luar perlu mengisi formulir lembaran fakta sesuai dengan keadaan 
terkini. Lembar ini perlu diperbaharui setiap ada perkembangan. Pada awal tanggap darurat laporan 
perkembangan situasi mungkin perlu diperbaharui 2 – 3  kali sehari. Lembaran fakta bisa digunakan 
bagi yang bertugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diterima melalui telepon 
atau radio. Lembaran Fakta ini juga bisa dikirim keseluruh media massa.

Cara Mengisi Formulir C-22 - Lembaran Fakta Situasi / Pertanyaan yang Sering Ditanyakan (FAQ): Lembaran 
Fakta ini harus mewakili keadaan yang sebenarnya;  menyampaikan kebutuhan masyarakat; dan menjelaskan 
bagaimana cara mendapatkan keterangan lebih lanjut. Untuk itu perlu dicantumkan nama orang dan nomor 
telepon yang bisa dihubungi. Apabila ada pertanyaan lain yang sering ditanyakan, bisa ditambahkan sebagai 
lampiran. Sebelum diumumkan, formulir ini harus diserahkan kepada juru bicara untuk disetujui terlebih dulu.

Formulir Penanganan & Pemulihan Bencana No C-22 Tgl FAQ :

Lembar Fakta Situasi / FAQ Pengisi : Sri Sukarwi 

T.

J.

T. Bagaimana cara saya dapat membantu masyarakat secara sukarela?

J.

T.

J.

T

J.

Fakta & Statistik Tentang Bencana Ini

•

•

•

•

•

•

•

•

• Sumbangan medis yang diperlukan : amoxycillin 500 mg ciprofloxacin  ibuprofen

 vitamin untuk bayi & anak amoxycillin utk bayi  dettol  piroxicam

 vitamin C & vitamin B paracetamol utk anak  betadine  phenergan

 combantrin  salep antibiotik 

01-Dec-04

contoh: Makanan & air sangatlah penting segera sesudah bencana terjadi, tetapi dana akan sangat berguna bagi para korban saat ini. 

Para  korban  & masyarakat sangat berterima kasih pada kemurahan hati yang ditunjukkan oleh mereka yang peduli.

Anda dapat menghubungi saudara Iwan pada no telepon 081 3244 6xxx  atau Anda 
datang  ke lokasi untuk mendaftarkan diri pada regu Administrasi & Dokumentasi.

Silakan Anda berhubungan dengan bendahara Regu Administrasi & Dokumentasi  yaitu 
Ibu Rita pada no telepon 081 5764 8xxx

172 orang masih belum mendapatkan makanan yg cukup. 88 orang masih belum mendapatkan air minum yg cukup. 

Bagaimana saya dapat menemukan seseorang yang terlantar/ pindah/ kehilangan tempat tinggal dalam 

bencana ini? 

Wakil Masyarakat yg Dapat Dihubungi : Ni Ketut Samirati Telp : 081 7974 3xxx

Untuk keterangan lebih lanjut tentang apa yang dibutuhkan, silakan menghubungi 
bagian Regu Administrasi & Dokumentasi dengan Ibu Widawati dengan no telp 081 673 
45xxx

Silahkan menghubungi Regu Penyelamatan, dgn Bapak Widiana, no telepon 081 2468 
7xxx

630 orang masih belum mendapatkan akses ke sarana listrik/air/sanitasi. 

 gunting episiotomi 

Bagaimana saya dapat menyumbangkan uang atau memberikan bantuan kepada para korban bencana? 

Apa yg dapat disumbangkan untuk membantu mereka yang tempat tinggalnya hancur dan/ atau mata pencahariannya hilang?

Sampai saat ini ada 5     orang dipastikan meninggal, 3 orang belum ditemukan 3 1 orang dilaporkan cedera, dan 43 orang

tanpa tempat tinggal.

Sektor pertanian mengalami kerusakan berat. Dari 2.400  jumlah ternak, 1.830 mati dalam bencana.

41 tempat tinggal rusak, dan 27  rusak berat atau hancur sama sekali.

Tempat penampungan/tenda evakuasi yang ada saat ini 15, dan sekarang menampung lebih dari 210 keluarga.

Pada saat puncak bencana, lebih dari 500 orang tinggal di tempat penampungan resmi. 

Lebih dari 2        jalan ditutup pada saat puncak bencana. 1     masih tertutup hingga saat ini. 
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Tanggungjawab juru bicara

Juru bicara adalah wakil suara masyarakat. Biasanya juru bicara adalah Koordinator Umum KMPB dan 
Koordinator Seksi Komunikasi. Juru bicara perlu menyetujui terlebih dulu isi Lembaran Fakta dan 
Pernyataan Pers yang dibuat oleh Regu Informasi dan Hubungan Luar sebelum diumumkan.  Tugas 
juru bicara juga termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itu juru 
bicara yang baik adalah orang yang mengetahui jalannya pemulihan secara keseluruhan.

Juru bicara harus mampu untuk menyampaikan pesan yang jelas tentang kebutuhan 
masyarakat dan memberi penjelasan tentang kejadian bencana kepada khalayak ramai. 

Wakil-wakil dari Regu Informasi dan Hubungan Luar perlu membantu juru bicara apabila pertanyaan 
yang diajukan terlalu banyak untuk diatasi sendiri.

Wawancara dengan korban atau penyintas

Adalah tugas dari Regu Informasi dan Hubungan Luar untuk menjamin adanya perlindungan  bagi 
masyarakat dari beberapa wartawan tertentu yang mungkin mencari cerita dengan mengabaikan 
reputasi dan kehidupan pribadi para korban/penyintas dan keluarga mereka. 

Perlindungan ini termasuk:

Memilih dan mempersiapkan orang yang akan diwawancarai

Mendampingi orang pada saat diwawancarai

Menjelaskan isi lembaran fakta dan pernyataan pers kepada orang yang akan diwawancarai 
supaya bisa dimengerti sebelum wawancara

Pengumuman tentang keadaan korban atau penyintas 

Semua keterangan tentang keadaan korban atau penyintas ke media massa harus  sepengetahuan dan 
persetujuan keluarga yang bersangkutan (dalam kasus korban atau penyintas berkewarganegaraan 
asing, kedutaan atau konsulatnya). Ini penting untuk menghindari kekuatiran keluarga atau kerabat 
korban atau penyintas dari keterangan yang belum pasti.

•

•

•



Sesudah Bencana

Pemulihan
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C.9 Pemulihan jangka panjang
Setelah kondisi berangsur pulih, masyarakat bisa mulai merencanakan pemulihan jangka panjang. 
Tahap ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk membangun keadaan yang lebih baik 
daripada semula. Karena itu diperlukan rencana yang matang dan baik. Proses ini akan dibantu oleh 
pembuatan peta pemulihan. Kebutuhan dalam pemulihan jangka panjang sangat tergantung pada 
cakupan dampak bencana di suatu wilayah. 

Pada bagian buku ini dijelaskan secara singkat beberapa pertimbangan yang diperlukan dalam 
perencanaan pemulihan jangka panjang dari bencana berskala besar. Pilih pertimbangan yang 
sesuai dengan kebutuhan. Bagian ini tidak dibuat sebagai panduan lengkap seperti bagian-bagian 
sebelumnya karena pemulihan jangka panjang merupakan hal yang sangat tergantung pada keadaan 
lokasi dan wilayah masing-masing.  Oleh sebab itu bagian ini hanya merupakan saran pertimbangan 
untuk memulai proses pemulihan jangka panjang. Apabila dibutuhkan, keterangan lebih lanjut bisa 
diperoleh dengan menghubungi instansi pemerintah setempat, LSM dan ahli yang berpengalaman 
dalam hal ini.

Pertimbangan jangka panjang

Pada tahap ini masyarakat perlu memperkirakan kebutuhan untuk 
kehidupan yang berkelanjutan. Proses ini sangat tergantung 
pada kerusakan yang terjadi, kerentanan dan kemampuan untuk 
mendapatkan alat, bahan dan tenaga yang dibutuhkan. Pada dasarnya, 
pemulihan jangka panjang mencakup: 

Membangun perekonomian lokal

Perbaikan sarana dan prasarana 

Perbaikan dan pelestarian lingkungan

Mengurangi risiko bencana

Peran KMPB dalam pemulihan jangka panjang

Proses pemulihan keadaan jangka panjang bisa menghabiskan waktu lama. KMPB dan masyarakat 
bisa mempercepat jalannya proses ini dengan:

Melibatkan diri dalam proses penilaian kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

Melibatkan diri secara aktif dalam proses perencanaan pemulihan.

Mengusulkan program-program yang mendukung proses pemulihan kepada sumber bantuan. 

Pengawasan proses pemulihan jangka panjang perlu dilakukan dengan cermat agar bisa 
menjamin ketepatgunaan bahan yang digunakan. 

KMPB perlu memastikan bahwa semua sumber daya yang telah tersedia dan bantuan yang 
diterima bisa digunakan dengan baik untuk pembangunan jangka panjang ini. 

•

•

•

•

1.

2.

3.

4.
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Bantuan dari pihak terkait

Pihak-pihak yang bisa membantu KMPB dan masyarakat dalam tahap ini adalah LSM lokal, 
internasional dan pemerintah.  Kemungkinan untuk mendapatkan bantuan ini berhubungan dengan 
cakupan dampak bencana dan kemampuan masyarakat dalam membangun kerjasama dengan 
sumber bantuan.  Bantuan yang didapat dari sumber bisa berupa: 

Pelatihan Ketrampilan   •     Modal Usaha 
Ahli     •     Peralatan dan bahan
Pembangunan kembali  •     Saran dan nasehat

Membuat peta pemulihan bencana

Peta pemulihan adalah peta yang menjelaskan keadaan setelah bencana yang bisa membantu KMPB 
untuk merencanakan proses pembangunan yang tepat. Peta ini dapat digunakan sebagai usulan 
kepada pemerintah dalam perencanaan pembangunan desa. Proses pembuatan Peta Pemulihan 
bisa dilakukan setelah proses pemulihan jangka pendek selesai. Pembuatan peta yang tepat akan 
bisa menjelaskan keadaan wilayah yang sebenarnya. Masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, 
tua maupun muda bisa langsung menentukan tindakan pemulihan jangka panjang tanpa harus 
menunggu selesainya peta pemulihan bencana.   

Cara membuat peta pemulihan bencana

Jika masyarakat masih memiliki peta ancaman, pergunakan peta itu dan tambahkan keterangan 
yang sesuai dengan rencana sekarang. Jika tidak maka sebaiknya membuat peta yang baru. Pada 
peta pemulihan bencana ini bisa dimasukkan keadaan sekarang dan semua rencana pembangunan, 
serta sumber daya alam di wilayah sekitar. Pastikan untuk memasukan ancaman yang mungkin akan 
dihadapi. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pembuatan peta, lihat bagian A.3 ‘Memperkirakan 
faktor risiko bencana’. 

Hal-hal yang perlu dimasukkan dalam peta pemulihan adalah
Prasarana utama dan kondisinya sekarang  •     Tempat permukiman

Sarana kesehatan     •     Sarana pendidikan

Sarana peribadatan     •     Sarana rekreasi dan olahraga

Kantor, toko, pasar, koperasi, bank dan pabrik   •     Tempat penyaluran bantuan

Sumber persediaan dan pengolahan air  •     Sistem pembuangan air kotor

Sumber bahan bangunan yang ada di sekitar

Tempat membuat kompos dan daur ulang sampah  

Sistem produksi dan pengolahan hasil pangan

Gudang penyimpanan persediaan pemulihan

Lahan-lahan produksi makanan

Tempat penyimpanan bibit

Kandang ternak 

Ancaman yang mungkin terjadi dan wilayah yang bisa terkena

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Membangun perekonomian lokal di desa

Pemulihan perekonomian lokal mencakup banyak hal seperti pembukaan atau perbaikan peluang 
usaha, pembukaan/perbaikan lapangan kerja, dan perbaikan produksi dan pengolahan hasil 
pangan. Keperluan dan kesesuaian program akan sangat berhubungan dengan sumber daya 
lokal dan keadaan wilayah sebelum bencana terjadi. Sebaiknya KMPB mengadakan musyawarah 
dengan masyarakat yang berminat, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda untuk 
membicarakan jenis usaha yang akan dikembangkan dan menentukan prioritasnya. 

Sesudah ada kesepakatan, KMPB bisa menghubungi sumber bantuan membahas kemungkinan 
mendapat bantuan dalam melaksanakan program tersebut. Untuk mempercepat proses pemulihan, 
KMPB perlu mendorong masyarakat dan sumber bantuan untuk mendukung perekonomian lokal 
dengan menggunakan sebanyak mungkin sumber daya dan tenaga lokal. Untuk keterangan lebih 
lanjut tentang proses permohonan bantuan, lihat bagian C.7 ‘Proses pencarian bantuan’.

Pelatihan peningkatan ketrampilan

Apabila ketrampilan yang dibutuhkan belum bisa diperoleh dari masyarakat, bisa diadakan pelatihan-
pelatihan ketrampilan khusus. Pelatihan ini bisa diperoleh dari organisasi-organisasi bantuan, LSM 
atau instansi pemerintah. Hubungi sumber-sumber bantuan untuk mengetahui pelatihan apa saja 
yang bisa diberikan.  

Pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan khusus ini sangat diperlukan untuk memulai 
usaha baru di masyarakat.

Tentang program kredit usaha 

Untuk anggota-anggota masyarakat yang ingin mengembangkan usaha sendiri program ini akan 
membantu memulai usaha. Program pembiayaan usaha kecil merupakan program yang meliputi 
penyaluran kredit kecil, peminjaman modal, peminjaman benih, koperasi simpan pinjam dan 
lainnya. Beberapa LSM sedang mengembangkan program ini. Untuk bisa mendapatkan pinjaman 
kredit tersebut, tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Untuk mengetahui syarat-syarat ini, 
silakan hubungi LSM-LSM atau instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang ini.

Produksi pangan

Pembangunan perekonomian lokal bisa diawali dengan usaha yang 
berhubungan dengan produksi pangan seperti di bawah ini. 

Pertanian dan perkebunan

Bila dibutuhkan, KMPB bisa memohon bantuan dari dinas 
pertanian dan sumber lain yang berhubungan dengan 
perkembangan bidang pertanian dan perkebunan setempat. 
Untuk mengembangkan produksi pangan setempat, masyarakat 
bisa meningkatkan hasil panen dengan memperkaya jenis yang 
ditanam. Jenis bantuan yang bisa diperoleh termasuk benih, alat-
alat dan bahan-bahan untuk pertanian dan perkebunan.
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Peternakan dan perikanan

Ternak yang selamat mungkin mengalami kekurangan makanan atau gizi dan menjadi rentan 
terhadap penyakit. Untuk membantu masyarakat mengatasi keadaan seperti ini, KMPB bisa 
memohon bantuan untuk perawatan kesehatan ternak, pakan, kandang dan sumber air. Di daerah 
pantai, bencana mungkin merusak perahu, jaring dan tambak yang merupakan alat pencari nafkah. 
KMPB dapat mencari bantuan ke Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan bantuan 
perbaikan atau pengadaan perahu dan jaring, serta ke Dinas Perdagangan untuk membangun 
tempat pelelangan ikan, pabrik es dan pengolahan hasil laut.

Perbaikan sarana dan prasarana 

Sangatlah penting untuk merancang sarana dan prasarana tahan bencana di daerah rawan bencana. 
Hindari membangun di daerah yang mungkin akan terkena bencana lagi. Sarana dan prasarana 
permanen termasuk:

Sumber air tetap

Tempat permukiman permanen

Sanitasi, pengelolaan sampah atau kotoran

Fasilitas kesehatan umum – PUSKESMAS, klinik, dsb.

Sarana ibadah atau tempat ibadah 

Sekolah

Jalan dan jembatan

Saluran-saluran irigasi

Lahan pertanian

Listrik dan sumber bahan bakar

Perumahan, toko-toko dan pasar

Walaupun perbaikan sarana dan prasarana utama biasanya ditangani oleh pemerintah setempat, 
namun peran KMPB dan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, 
diperlukan untuk membuat penilaian, memberi masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan dan 
mengawasi proses pemulihan di wilayahnya.

Perbaikan dan pelestarian lingkungan

Lingkungan, apabila dimanfaatkan dengan benar, bisa menjadi sumber penghidupan bagi 
masyarakat yang hidup di dalamnya. Pemanfaatan yang benar berarti penggunaan secukupnya 
dan melestarikan segala sesuatu yang telah digunakan. Hal ini penting untuk menjaga kehidupan 
berkelanjutan. Perbaikan dan pelestarian lingkungan perlu dilakukan karena:

Akar-akar pohon memperkuat tanah dari bahaya longsor

Tumbuh-tumbuhan membantu menahan air

Sungai yang bersih mengalirkan air dengan baik

Lingkungan menyediakan bahan-bahan untuk kebutuhan bangunan

Menyediakan sumber makanan dan obat-obatan

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Kesimpulan

Tahap pemulihan setelah bencana adalah proses 

yang paling banyak memerlukan waktu dan 

tenaga. Pemulihan adalah waktu untuk belajar 

dari masa lalu dan mengurangi risiko dari bencana 

yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. 

Dalam cakupan bencana kecil sekalipun, proses 

ini akan memberi banyak pengalaman  berharga 

bagi masyarakat untuk dijadikan pertimbangan 

dalam perencanaan pencegahan di masa 

mendatang. Pengalaman masyarakat dalam 

mengatasi tahap pemulihan ini diharapkan akan 

memperkuat kesadaran mereka untuk menjaga 

lingkungan, mengurangi ancaman, mengurangi 

kerentanan dan meningkatkan kemampuan 

dalam menanggulangi bencana.
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