
 

 

 
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

 

JALAN TAMAN SUROPATI No.2 JAKARTA 10310 
TELEPON (021) 31936207, 3905650; Faksimile (021) 3145374 

www.bappenas.go.id 

 
 

Nomor : 51/P.01/01/2019                                                                17 Januari 2019 

Sifat : Segera 

Lampiran : 1 Paket 

Hal : Penawaran Pelatihan Monitoring dan Evaluasi,  

Planning and Budgeting, dan Pengelolaan Bencana Tahun 2019 

 

Yth. 

1. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota  

2. Kepala Bappeda/BKD/OPD Provinsi/Kabupaten/Kota 

3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 

Seluruh Indonesia 

4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia POLRI 

di Tempat 

 

 

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan pelatihan Non-Gelar Tahun 2019 

dengan topik Monitoring dan Evaluasi, Planning and Budgeting, dan Pengelolaan Bencana, 

bersama ini kami sampaikan pembukaan pendaftaran dengan informasi sebagai berikut : 

1. Pelatihan akan dilaksanakan selama 10 hari efektif, dalam kurun waktu tentatif antara bulan 

Maret-November 2019 (kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana pelatihan 

akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren).  

2. Persyaratan calon peserta adalah : 

a. Pendidikan minimal S1/ S1 Terapan (DIV); 

b. Masa kerja minimal 1(satu) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), minimal golongan III/a-pangkat Penata Muda;  

c. Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun; 

d. Fungsional Perencana atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menangani perencanaan 

dari Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas); 

e. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Tinggi 

Pratama di BKD/BPSDM Provinsi /Kabupaten/Kota dan diketahui oleh atasan langsung;  

f. Pengusulan calon peserta pelatihan mohon dapat mempertimbangkan komposisi gender; 

g. Pendaftaran melalui online di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id; 

3. Peserta yang akan dipanggil adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan melalui 

mekanisme first come first serve; 
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Apabila pelatihan tersebut di atas yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan 

pengembangan kapasitas instansi Bapak/Ibu, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami 

paling lambat tanggal 15 Maret 2019. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui staf kami 

Sdr. Wiwit Kuswidiati/Mulyani Rachmiati/Ch. Nunik Ispriyanti di nomor telepon (021) 31928278; 

31928280, dan 31928285. 

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.  

 

 

 
 

Tembusan : 

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (sebagai laporan); 

2. PPK PPN X Kementerian PPN/Bappenas. 

  

 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

KETENTUAN, PERSYARATAN DAN PELATIHAN NON-GELAR TAHUN 2019 

 

I. Jadwal Pelaksanaan  

Pelatihan akan dilaksanakan selama 10 hari efektif, dalam kurun waktu tentatif antara 

bulan Maret–November 2019 (kepastian jadwal pelaksanaan dan Institusi pelaksana 

dikat akan kami unggah pada laman di wwww.pusbindiklatren.bappenas.go.id). 

 

II. Persyaratan Umum 

1. Pendidikan minimal S1/ S1 Terapan (DIV); 

2. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), minimal golongan III/a-pangkat Penata Muda;  

3. Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun; 

4. Perencana atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menangani perencanaan dari 

Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda dan OPD); 

5. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat 

Tinggi Pratama di BKD/BPSDM Provinsi /Kabupaten/Kota dan diketahui oleh 

atasan langsung;  

 

III. Proses Pelamaran 

Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang menjadi 

acuan: 

1. BKD/Badiklat/BPSDM/Bappeda/OPD menyebarluaskan informasi penawaran 

pelatihan dari Pusbindiklatren Bappenas, dan mekanisme pengusulan calon 

peserta mengacu pada poin (2e); 

2. Setelah pengusulan disetujui oleh Pejabat Tinngi Pratama pada Pembina 

Kepegawaian, calon peserta melakukan pendaftaran online melalui laman 

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id; 

3. Surat pengusulan nama calon peserta pelatihan dikirim dengan melampirkan 

formulir pendaftaran yang bertanda tangan asli dan dokumen pendukung lainnya, 

yaitu: a) Ijazah, b) Transkrip Nilai, c) SK PNS; 

4. Surat usulan dan dokumen kelengkapannya dapat disampaikan langsung atau 

melalui pos kepada Kepala Pusbindiklatren Bappenas, Jl. Proklamasi No. 70, 

Jakarta Pusat 10320. 

 

IV. Pembiayaan Pelatihan Non-Gelar Tahun 2019 

Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost 

sharing tipe III, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: 

biaya pelatihan, materi pelatihan, konsumsi, penginapan dan transpor lokal (antar 

jemput dari penginapan ke  tempat pelatihan); 

2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh Instansi asal adalah biaya 

perjalanan pulang pergi Instansi asal ke tempat pelatihan (PP) dan uang saku. 
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V. Syarat Kelulusan Peserta 

1. Tingkat kehadiran peserta dalam pelatihan ini adalah minimal 90%, untuk satu sesi 

= dua jam pelajaran (jampel), dan satu jampel = 45 menit. 

2. Laporan kegiatan pelatihan disampaikan pada akhir pelaksanaan diklat berakhir 

melalui surel aplikasi pusbindiklatren@bappenas.go.id 

 

VI. Metode Pelatihan 

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program pelatihan ini, maka metode pelatihan 

yang akan digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran 

untuk orang dewasa dengan perbandingan 30% teori dan 70% praktek yang terdiri dari: 

penyajian makalah; diskusi kelas; diskusi kelompok; dan praktek kerja dan presentasi. 

 

VII. Metode Evaluasi 

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana pelatihan dan harus 

disampaikan kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya satu minggu 

setelah selesai pelatihan. Evaluasi mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, 

evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi terhadap kesesuaian 

dan kualitas materi pelatihan. 
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KOP INSTANSI 

(Surat Kesediaan Cost Sharing) 

 

Nomor:          (tempat/tgl/bl/th) 

Lamp: 

Hal: Kesediaan Pembiayaan Pelatihan a.n. 

1. Sdr. X 

2. Sdr. Y 

3. Sdr. Z 

 

Yth. Sdr. Kepala Pusbindiklatren Bappenas 

Di Jakarta 

 

Sehubungan denan surat Kepala Pusbindiklatren Bappenas, nomor         /01/2019, tentang 

ketentuan pembiayaan cost sharing untuk program pelatihan non gelar yang dikelola 

Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y dan Y, dengan 

pengaturan biaya sebagai berikut:: 

No Nama 

Peserta 

Komponen 

Mandatory 

(dalam 

rupiah) 

Komponen 

Valuntary 

(dalam 

rupiah) 

(total 

rupiah) 

1 X      

2 Y      

3 Z      

       

 

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

 

 

.................................... 

 

Ttd dan stempel 

( ......................... ) 

NIP 

 

Tembusan: 

1. Gubernur/Bupati/Walikota; 

2. Penyelenggara Pelatihan; 

3. PPK PPN X Kementerian PPN/Bappenas; 

4. Peserta pelatihan ybs. 

 

Catatan: 

Mandatory adalah porsi pembiayaan yang menjadi kewajiban Instansi asal peserta berupa:  

a. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh Instansi asal peserta meliputi: biaya 

perjalanan pulang pergi Instansi  - tempat pelatihan  

b. Uang saku. 

     

Voluntary adalah komponen pembiayaan yang secara sukarela ditanggung oleh Instansi asal 

peserta. 

 



 

 

KURIKULUM 
DIKLAT MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2019 

A. Pendahuluan 

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah 

wujud respon atas pendekatan pembangunan yang selama ini dianggap tidak tepat. 

Sebagaimana diungkapkan dalam UU tersebut bahwa landasan filosofis penyusunan UU SPPN 

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu 

mewujudkan berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 

SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 

rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), dan 

tahunan (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat 

pusat dan daerah. Perencanaan juga meliputi dimensi sektoral yang diwujudkan dalam rencana 

strategis (Renstra) dan Rencana Tahunan Sektoral. SPPN bertujuan mendukung koordinasi 

antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik 

antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah 

serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.   

Salah satu bagian penting dalam SPPN adalah monitoring dan evaluasi. SPPN secara jelas 

mengamanatkan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi terhadap rencana dan  pelaksanaan 

pembangunan.  Dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 didefinisikan bahwa 

monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, 

mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk 

dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan 

membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap 

rencana dan standar. 

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai keberhasilan 

pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang 

tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap 

pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, 

dampak, dan keberlanjutan dari suatu program. 

Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dini mengenai 

perkembangan pelaksanaan pembangunan dalam waktu tertentu dengan tujuan dapat untuk 

mengetahui masalah-masalah yang muncul dan segera memerlukan perbaikan terkait system, 

prosedur dan proses serta kebijakan itu sendiri sehingga menjamin tujuan pembangunan dapat 

dicapai lebih optimal. Evaluasi juga penting untuk mengukur tingkat capaian mengenai 

pembangunan dalam kurun waktu tertentu.  

 Menurut OECD, evaluasi merupakan sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadap 

sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung dan atau yang telah diselesaikan. 

Oleh karena itu kualitas dan keberhasilan pembangunan ditentukan kualitas hasil monitoring 

dan evaluasi pembangunan sebelumnya. Karena evaluasi harus memberikan informasi yang 

obyektif tentang kelemahan dan kelebihan yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan 

dalam pembangunan, maka hasil monitoring evaluasi sangat penting untuk bahan masukan 

dan saran dalam menentukan kelanjutan program atau kegiatan berikutnya. 

Dari uraian di atas, maka peran pemantauan dan evaluasi dalam proses pembangunan sangat 

penting. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut di atas, maka perlu upaya untuk 



 

 

peningkatan kapasitas SDM, khususnya SDM perencana di tingkat pusat dan di tingkat daerah 

melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemantauan dan Evaluasi.  

B. Tujuan Pelatihan Monitoring dan Evaluasi 

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan serta 

keterampilan peserta Diklat Pemantauan dan Evaluasi. 

C. Tujuan Khusus Pelatihan Monitoring dan Evaluasi 

 Sedangkan tujuan khusus dari pelatihan ini diantaranya adalah: 

1. Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang konsep dan sistem Pemantauan 

dan Evaluasi; 

2. Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang proses Pemantauan dan 

Evaluasi pembangunan; 

3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun konsep dan melaksanakan 

Pemantauan dan Evaluasi. 

D. Keluaran (Output) Pelatihan Monitoring dan Evaluasi 

Keluaran (Output) yang diharapkan dari penyelenggaraan pelatihan Pemantauan dan Evaluasi 

adalah peserta mampu  melaksanakan dan menyusun dokumen Pemantauan dan Evaluasi 

E. Kurikulum Monitoring dan Evaluasi 

Topik pelatihan Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut: 

1. Pembangunan dan Menajemen Pembangunan 

2. Siklus Manajemen: Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi  

3. Perencanaan Program dan Proyek sebagai dasar pemantauan dan evaluasi 

4. Metode evaluasi 

5. Konsep dan pengukuran value for money 

6. SPPN dan pemantauan serta pengendalian proyek di Indonesia 

7. Sistem dan model pemantauan dan evaluasi di Indonesia saat ini 

8. Kinerja dan pelaksanaan anggaran di Indonesia 

9. Pengembangan Evaluasi Kinerja Program dan proyek di Indonesia  

10. Akuntabilitas kinerja pemerintah 

11. Overview tentang pembangunan  

12. Manajemen proyek  

13. Manajemen Pembangunan  

14. Framework Pemantauan dan evaluasi 

15. Praktek-praktek pengembangan strategi dan kriteria 

16. Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi 

17. Penerapan Informasi dan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi   

18. Overview Penyusunan Kurikulum Diklat Pemantauan dan evaluasi domestik 

19. Kunjungan lapangan dan latihan/simulasi/praktek pemantauan dan evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

KURIKULUM 

PELATIHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2019 

A. Pendahuluan 

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah wujud 

respon atas pendekatan pembangunan yang selama ini dianggap tidak tepat. Sebagaimana 

diungkapkan dalam UU tersebut bahwa landasan filosofis penyusunan UU SPPN sebagaimana 

tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan 

berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu 

tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan 

pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan 

berkesinambungan. Dengan demikian jelas bahwa agar kegiatan pembangunan berjalan 

efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan. 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara 

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam 

jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), dan tahunan (RKP) yang dilaksanakan oleh 

unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan juga 

meliputi dimensi sektoral yang diwujudkan dalam rencana strategis (Renstra) dan Rencana 

Tahunan Sektoral. SPPN bertujuan mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, 

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, 

antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah serta mengoptimalkan 

partisipasi masyarakat.  Dalam rangka penyusunan dokumen rencana tersebut terdapat 

beberapa peraturan yang terkait dengan penyusunan dokumen rencana diantaranya adalah PP 

No. 8/2008 dan Permendagri No. 54/2010 tentang Tata Cara Perencanaan Penganggaran dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan RPJMN,  Penyusunan 

RPJMD, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Perencanaan Pembangunan, dan PP No. 17 tahun 2017 mengenai Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. 

 Pada dasarnya, terdapat empat aspek penting di dalam manajemen pembangunan nasional, 

yaitu sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Keempat aspek ini saling 

mendukung satu sama lainnya. Pada sisi perencanaan, perkuatan perlu dilakukan dari sisi 

proses penyusunan perencanaan, kapasitas kelembagaan, serta ketersediaan dan kapasitas 

data dan statistik. Selain itu, untuk mewujudkan rencana pembangunan nasional yang baik, 

maka perlu adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, 

antarfungsi pemerintah, serta antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Dari aspek penganggaran kemampuan menganalisis kebutuhan, menjamin 

efisiensi  serta efektivitas pengalokasian sumber daya keuangan sangat diperlukan. Sedangkan 

dari sisi pelaksanaan, perencanaan harus juga memberikan arahan dan langkah-langkah dan 

pengendalian untuk menjamin pelaksanaan rencana dapat berjalan  sesuai dengan tujuan. 

Aspek terakhir yang juga memegang peranan penting dari perencanaan adalah monitoring dan 

evaluasi untuk menjamin bahwa perencanaan yang dilaksanakan dapat diketahui progress dan 

pencapaiannya. 

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut diatas, maka perlu upaya untuk peningkatan 

kapasitas SDM, khususnya SDM perencana di tingkat pusat dan di tingkat daerah melalui 

Pendidikan dan Pelatihan (Pelatihan) Perencanaan dan Penganggaran.  

 

 



 

 

 

B. Tujuan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran 

Pelaksanaan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran ini secara umum bertujuan untuk 

meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan serta ketrampilan peserta Pelatihan 

Perencanaan dan Penganggaran sehingga dapat menyusun dokumen perencanaan dan 

penganggaran dengan baik. 

C. Tujuan Khusus Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran 

 Tujuan khusus dari pelaksanaan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran ini adalah: 

1. Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang sistem perencanaan 

pembangunan dan penganggaran nasional dan daerah; 

2. Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang proses penyusunan dokumen 

perencanaan dan penganggaran; 

3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun dan evaluasi dokumen perencanaan 

penganggaran; 

4. Mampu mensinergikan/mengintegrasikan/mensinkronisasikan perencanaan penganggaran 

daerah dan pusat. 

D. Keluaran (Output) Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran 

 Keluaran (Output) yang diharapkan dari penyelenggaraan pelatihan perencanaan dan 

penganggaran adalah peserta mampu menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran.  

E. Kurikulum Perancanaan dan Penganggaran 

Topik pelatihan perencanaan dan penganggaran adalah sebagai berikut: 

1. Regulasi Perencanaan dan Penganggaran  

2. Teori dan Konsep Perencanaan 

3. Teori dan Konsep Penganggaran 

4. Penyusunan Indikator Kinerja dalam Perencanaan 

5. Teknik Indentifikasi dan Perumusan Permasalahan Daerah 

6. Penyusunan RPJP, RPJM/D, Renstra dan Renja 

7. Teknik dan Analisis Perencanaan 

8. Teknik dan Analisis Penganggaran 

9. Studi Kasus Penyusunan Perencanaan Daerah 

10. Studi Kasus Penyusunan Penganggaran Daerah 

11. Praktek Lapangan 

12. Praktik dan Presentasi Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran 



 

 

 
 

KURIKULUM 

PELATIHAN PERENCANAAN PENGELOLAAN BENCANA (DISASTER MITIGATION)  

TAHUN 2019 

 

B. Pendahuluan 

Pemanasan global (global warming) telah berdampak pada perubahan iklim dunia yang juga 

berimplikasi terhadap kehidupan manusia sebagai bagian dari suatu ekosistem. Letak 

geografis Indonesia yang berada pada garis katulistiwa dan dikepung oleh lempengan 

Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, menyebabkan beberapa daerah di 

wilayah ini merupakan titik rawan bencana, terutama bencana gempa bumi, tsunami, banjir, 

dan letusan gunung berapi. 

Oleh karena Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana, diperlukan suatu 

sistem dan metode yang tepat sebagai upaya mitigasi bencana yang disusun dalam bentuk 

perencanaan dan manajemen penanggulangan bencana. Perencanaan dan manajemen 

penanggulangan bencana terkait pada upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana, termasuk bagaimana relokasi pengungsi yang memenuhi 

standar kesehatan, keamanan dan kenyamanan jika terjadi bencana, bagaimana distribusi 

bantuan untuk korban bencana dapat mencapai sasaran secara cepat dan tepat, bagaimana 

menanggulangi dampak psikologis korban bencana untuk mencapai kehidupan yang 

berkelanjutan dan bagaimana menciptakan kembali tatanan ekonomi, sosial dan budaya 

pasca bencana. 

Kebutuhan yang dirasa sangat mendesak saat ini adalah untuk mengisi kekosongan tenaga 

ahli di instansi-instansi pemerintah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki 

kemampuan dalam bidang perencanaan mitigasi bencana alam. 

Dengan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan Pelatihan Perencanaan Mitigasi 

Bencana (Disaster Mitigation Plan). 

C. Tujuan Pelatihan Mitigasi Bencana 

Secara umum pelatihan ini bertujuan untuk membangun sistem yang terintegrasi dalam 

penanggulangan bencana dan manajemen pengurangan risiko bencana/mitigasi bencana. 

D. Tujuan Khusus Pelatihan Mitigasi Bencana 

 Sedangkan tujuan khusus dari pelatihan ini di antaranya adalah: 

1. Agar peserta memahami dan menguasai konsep dasar penanggulangan bencana dan 

pengurangan risiko bencana; 

2. Agar peserta mampu menyusun rencana pembangunan daerah  yang mengintegrasikan 

pengurangan risiko bencana di dalamnya; 

3. Agar peserta mampu menilai risiko bencana dan mampu menyusun rencana aksi daerah 

dalam pengurangan risiko bencana di daerahnya; 

4. Agar peserta memahami dan mampu menilai kerusakan dan kerugian pascabencana; 

5. Agar peserta memahami dan mampu menyusun perencanaan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pascabencana. 

 

 

 



 

 

E. Keluaran (Output) Pelatihan Mitigasi Bencana 

 Keluaran (Output) yang diharapkan dari penyelenggaraan pelatihan Perencanaan Mitigasi 

Bencana ini adalah: 

1. Peserta pelatihan dapat berfungsi sebagai motor/dinamisator dalam peningkatan 

kemampuan masyarakat dan aparat pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko 

bencana dan penanggulangan bencana; 

2. Peserta pelatihan dapat menjadi narasumber dalam pelatihan serupa dan penyusunan 

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). 

F. Kurikulum Mitigasi Bencana 

1. Pengenalan Penanggulangan Bencana Dasar dan Pengarusutamaan ke dalam 

Perencanaan Pembangunan; 

2. Perencanaan Penanggulangan Bencana (RPB) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB); 

3. Manajemen Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

4. Manajemen Kedaruratan Dasar; 

5. Manajemen Pemulihan Dasar dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 

6. Field Work. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


