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c. Penghitungan kebutuhan JF Analis Kebencanaan dilakukan untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun yang di perinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. 

Penghitungan kebutuhan JF Analis Kebencanaan menggunakan formula 

sebagaimana tercantum pada lampiran I dan distribusi JF Analis Kebencanaan 

menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada lampiran II; 

d. BNPB selaku Instansi Pembina JF Analis Kebencanaan akan melaksanakan 

pengangkatan pegawai dalam JF Analis Kebencanaan melalui 

Penyesuaian/Inpassing pada tahun 2022. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 pasal 77 ayat (3) bahwa penyesuaian/inpassing 

dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF 

maka pelaksanaan pengangkatan pegawai dalam JF Analis Kebencanaan melalui 

Penyesuaian/Inpassing memiliki batas waktu sampai dengan tanggal 23 Desember 

2022; 

e. Pengangkatan pegawai dalam JF Analis Kebencanaan melalui 

Penyesuaian/Inpassing ditujukan bagi PNS yang pernah memiliki pengalaman 

dan/atau masih menjalankan tugas dibidang JF Analis Kebencanaan yang akan 

diduduki berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);  

f. PNS yang diangkat dalam JF Analis Kebencanaan melalui Penyesuaian/Inpassing 

harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

1) Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat; 

2) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang Analisis 

Kebencanaan paling singkat 2(dua) tahun; 

3) Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai BAIK dalam 2(dua) tahun terakhir; 

4) Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi JF Analis Kebencanaan berupa seleksi 

administrasi dan seleksi portofolio; 

5) Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin baik tingkat 

sedang maupun berat; 

6) Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 

7) Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara (CLTN); 



8) Tersedianya lowongan kebutuhan JF Analis Kebencanaan untuk jenjang 

jabatan yang akan diduduki; 

9) Berusia paling tinggi : 

a) 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana; 

b) 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat 

pengawas yang akan menduduki JF Analis Kebencanaan Ahli Pertama 

dan Ahli Muda; 

c) 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pejabat administrator yang akan 

menduduki JF Analis Kebencanaan Ahli Madya; dan  

d) 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. 

g. Dokumen administrasi yang harus dilengkapi untuk mengikuti 

Penyesuaian/Inpassing JF Analis  Kebencanaan oleh PNS adalah:  

1) Surat penetapan kebutuhan JF Analis Kebencanaan oleh Menteri PANRB; 

2) Salinan SK kenaikan pangkat terakhir; 

3) Salinan SK pengangkatan dalam jabatan terakhir; 

4) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang 

maupun berat; 

5) Salinan ijazah pendidikan terakhir; 

6) Salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir; 

7) Surat keterangan sehat dari dokter; 

8) Daftar Riwayat hidup; 

9) Surat keterangan yang memuat pengalaman kerja dibidang Analisis 

Kebencanaan paling sedikit selama 2 (dua) tahun; 

10) Surat pernyataan kesediaan diangkat menjadi JF Analis Kebencanaan dan 

melaksanakan tugas JF Analis Kebencanaan secara aktif; dan 

11) Surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar dan tidak sedang 

menjalankan CLTN. 

h. Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing JF Analis Kebencanaan dilakukan melalui 

mekanisme seleksi administrasi dan portofolio, sebagai berikut : 

1) Seleksi administrasi  



Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen administrasi persyaratan 

pengangkatan PNS dalam JF Analis Kebencanaan melalui 

penyesuaian/inpassing yang diajukan sesuai dengan huruf g diatas. 

2) Seleksi portofolio  

Melakukan penelaahan portofolio terhadap PNS yang akan dilakukan 

pengangkatan dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/inpassing.  

PNS yang berminat untuk mengikuti Penyesuaian/Inpassing harus 

menyertakan: 

a) Sertifikat kelulusan diklat Dasar Manajemen Bencana/diklat Bidang 

Kebencanaan yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang; dan 

b) Dokumen portofolio yang memuat pengalaman dibidang Analisis 

Kebencanaan sebagaimana tercantum pada lampiran III apabila peserta 

tidak memiliki sertifikat sebagaimana disebutkan pada huruf a) diatas. 

Dokumen Portofolio Uji Kompetensi JF Analis Kebencanaan dapat diunduh 

pada link https://bit.ly/portofolioanaliskebencanaan. 

i. Kementerian/Lembaga yang akan mengusulkan pengangkatan PNS dalam JF 

Analis Kebencanaan melalui Penyesuaian/Inpassing dapat mengajukan 

permohonan usulan kepada Sekretaris Utama BNPB dengan melengkapi semua 

persyaratan sesuai dengan huruf g diatas. Usulan tersebut diatas disampaikan oleh 

Biro SDM/Kepegawaian sesuai dengan format surat pada lampiran IV; 

j. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan mengusulkan pengangkatan PNS 

dalam JF Analis Kebencanaan melalui Penyesuaian/Inpassing dapat mengajukan 

permohonan usulan kepada Sekretaris Utama BNPB dengan melengkapi semua 

persyaratan sesuai dengan huruf g diatas. Usulan tersebut diatas disampaikan oleh 

Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan format surat pada lampiran V; 

k. Format dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 4), 

angka 8), angka 9), angka 10) dan angka 11) di atas dibuat sesuai dengan format 

sebagaimana tercantum pada Lampiran VI; 

l. Formulir distribusi kebutuhan JF Analis Kebencanaan, format surat permohonan 

usulan serta format dokumen persyaratan penyesuaian/inpassing dapat diunduh 

pada link https://bit.ly/lampirananalis; 
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m. Pengajuan usulan calon peserta pengangkatan PNS dalam JF Analis Kebencanaan 

melalui Penyesuaian/Inpassing disampaikan ke Sekretaris Utama BNPB paling 

lambat tanggal 23 September 2022. Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud 

pada huruf g dan surat usulan sebagaimana dimaksud pada huruf i atau huruf j di 

atas dapat dikirimkan melalui email : fungsional.analiskebencanaan@gmail.com 

dengan subjek Usulan_Inpassing_Instansi Pengguna; 

n. Adapun tata cara pengangkatan pegawai dalam JF Analis Kebencanaan melalui 

penyesuaian/inpassing diatur dalam Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Melalui 

Penyesuaian/Inpassing; 

2. Pengangkatan pegawai dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan 

Bencana melalui Penyesuaian/Inpassing. 

a. Pengangkatan PNS dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui 

Penyesuaian/Inpassing dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan 

organisasi yang ditentukan melalui penghitungan kebutuhan JF Penata 

Penanggulangan Bencana dan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB); 

b. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diharapkan segera melakukan 

Penghitungan kebutuhan sesuai dengan pedoman penghitungan kebutuhan yang 

telah direkomendasikan oleh Menteri PAN RB, yang tercantum pada lampiran I 

yang dapat diunduh pada link https://bit.ly/penatapb, dengan memasukkan jumlah 

output unit kerja/instansi rata-rata dalam satu tahun pada kolom “volume” tiap 

kegiatan; 

c. Penghitungan kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana dilakukan untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun yang di perinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas 

kebutuhan. Penghitungan kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana 

menggunakan formula sebagaimana tercantum pada lampiran VII dan distribusi JF 

Penata Penanggulangan Bencana menggunakan formulir sebagaimana tercantum 

pada lampiran VIII; 

d. BNPB selaku Instansi Pembina JF Penata Penanggulangan Bencana akan 

melaksanakan pengangkatan pegawai dalam JF Penata Penanggulangan Bencana 

mailto:fungsional.analiskebencanaan@gmail.com
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melalui Penyesuaian/Inpassing pada tahun 2022. Berdasarkan ketentuan pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 pasal 77 ayat (3) bahwa 

penyesuaian/inpassing dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun 

sejak penetapan JF maka pelaksanaan pengangkatan pegawai dalam JF Penata 

Penanggulangan Bencana melalui Penyesuaian/Inpassing memiliki batas waktu 

sampai dengan tanggal 23 Desember 2022; 

e. Pengangkatan pegawai dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui 

Penyesuaian/Inpassing ditujukan bagi PNS yang pernah memiliki pengalaman 

dan/atau masih menjalankan tugas dibidang JF Penata Penanggulangan Bencana 

yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);  

f. PNS yang diangkat dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui 

penyesuaian/inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

1) Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat; 

2) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang Penyelengaraan 

Penanggulangan Bencana paling singkat 2 (dua) tahun; 

3) Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai BAIK dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

4) Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi JF Penata Penanggulangan Bencana 

berupa seleksi administrasi dan seleksi portofolio; 

5) Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin baik tingkat 

sedang maupun berat; 

6) Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 

7) Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara (CLTN); 

8) Tersedianya lowongan kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana untuk 

jenjang jabatan yang akan diduduki; 

9) Berusia paling tinggi : 

a) 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana; 

b) 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat 

pengawas yang akan menduduki JF Penata Penanggulangan Bencana 

Ahli Pertama dan Ahli Muda; 



c) 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pejabat administrator yang akan 

menduduki JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya; dan 

d) 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. 

g. Dokumen administrasi yang harus dilengkapi untuk mengikuti 

Penyesuaian/Inpassing JF Penata Penanggulangan Bencana oleh PNS adalah:  

1) Surat penetapan kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana oleh Menteri 

PANRB; 

2) Salinan SK kenaikan pangkat terakhir; 

3) Salinan SK pengangkatan dalam jabatan terakhir; 

4) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang 

maupun berat; 

5) Salinan ijazah pendidikan terakhir; 

6) Salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir; 

7) Surat keterangan sehat dari dokter; 

8) Daftar Riwayat hidup; 

9) Surat keterangan yang memuat pengalaman kerja dibidang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana paling sedikit selama 2 (dua) tahun; 

10) Surat pernyataan kesediaan diangkat menjadi JF Penata Penanggulangan 

Bencana dan melaksanakan tugas JF Penata Penanggulangan Bencana 

secara aktif; dan 

11) Surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar dan tidak sedang 

menjalankan CLTN. 

h. Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing JF Penata Penanggulangan Bencana 

dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi dan portofolio, sebagai berikut : 

1) Seleksi administrasi  

Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen administrasi persyaratan 

pengangkatan PNS dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui 

penyesuaian/inpassing yang diajukan sesuai dengan huruf g di atas. 

 

 

 



2) Seleksi portofolio  

Melakukan penelaahan portofolio terhadap PNS yang akan dilakukan 

pengangkatan dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui 

penyesuaian/inpassing. PNS yang berminat untuk mengikuti 

Penyesuaian/Inpassing harus menyertakan: 

a) Sertifikat kelulusan diklat Dasar Manajemen Bencana/diklat Bidang 

Kebencanaan yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang; 

b) Dokumen portofolio yang memuat pengalaman dibidang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum pada lampiran IX 

apabila peserta tidak memiliki sertifikat sebagaimana disebutkan pada 

huruf a) diatas. Dokumen Portofolio Uji Kompetensi JF Penata 

Penanggulangan Bencana dapat diunduh pada link 

https://bit.ly/portofolioanaliskebencanaan 

i. Kementerian/Lembaga yang akan mengusulkan pengangkatan PNS dalam JF 

Penata Penanggulangan Bencana melalui Penyesuaian/Inpassing dapat 

mengajukan permohonan usulan kepada Sekretaris Utama BNPB dengan 

melengkapi semua persyaratan sesuai dengan huruf g diatas. Usulan tersebut 

diatas disampaikan oleh Biro SDM/Kepegawaian sesuai dengan format surat pada 

lampiran X; 

j. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan mengusulkan pengangkatan PNS 

dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui Penyesuaian/Inpassing dapat 

mengajukan permohonan usulan kepada Sekretaris Utama BNPB dengan 

melengkapi semua persyaratan sesuai dengan huruf g diatas. Usulan tersebut 

diatas disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan format surat 

pada lampiran XI; 

k. Format dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 4), 

angka 8), angka 9), angka 10) dan angka 11) di atas dibuat sesuai dengan format 

sebagaimana tercantum pada Lampiran XII; 

 





 
Lampiran I 

Nomor  : B-1003/BNPB/SU/OT.02.02/04/2022 

Tanggal : 13 April 2022 

 

FORMULA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN 

TAHUN : … (*) 

INSTANSI : …....(**) 

 

NO HASIL KERJA VOLUME SKR 

KONTRIBUSI JENJANG 
JABATAN 

KEBUTUHAN 

PERTAMA MUDA MADYA PERTAMA MUDA MADYA 

1 

Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 
di bidang kebencanaan, meliputi: 
a. penyusunan NSPK bidang 
kebencanaan; 
b. penyusunan kebijakan teknis bidang 
pemetaan dan Evaluasi Risiko bencana. 

0 0,83 0,39 0,30 0,31 0,00 0,00 0,00 

2 

Analisis sistem penanggulangan 
bencana, meliputi: 
a. kegiatan Rancang bangun sistem 
penanggulangan bencana 
b. Pengembangan Standardisasi 
penanggulangan bencana 

0 0,40 0,50 0,35 0,15 0,00 0,00 0,00 

3 Pemetaan dan evaluasi risiko bencana 0 0,87 0,40 0,31 0,29 0,00 0,00 0,00 

4 Penilaian risiko bencana 0 0,69 0,51 0,25 0,24 0,00 0,00 0,00 

5 
Analisis kelayakan pemberian bantuan 
penanggulangan bencana 

0 7,41 0,42 0,33 0,25 0,00 0,00 0,00 

6 

Analisis kelayakan perencanaan 
penanggulangan bencana, meliputi: 
a. Analisis Kelayakan Rencana 
Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah 
b. Analisis Kelayakan kebutuhan 

0 1,29 0,39 0,35 0,26 0,00 0,00 0,00 



NO HASIL KERJA VOLUME SKR 

KONTRIBUSI JENJANG 
JABATAN 

KEBUTUHAN 

PERTAMA MUDA MADYA PERTAMA MUDA MADYA 

rehabilitasi dan rekonstruksi  pasca 
bencana 

7 
Rencana Penanggulangan Bencana 
(RPB)  

0 0,79 0,49 0,29 0,23 0,00 0,00 0,00 

8 
Analisis strategi penanggulangan 
bencana di tingkat nasional dan global 

0 0,62 0,44 0,34 0,22 0,00 0,00 0,00 

9 Pengintegrasian sistem peringatan dini 0 1,63 0,43 0,31 0,25 0,00 0,00 0,00 

10 

Analisis data kebencanaan, meliputi: 
a. Analisis Data Potensi Bencana dan 
Analisis data 
b. Informasi darurat bencana di bidang 
pengendalian operasi 

0 0,95 0,56 0,24 0,20 0,00 0,00 0,00 

11 

 Instrumen pra bencana, meliputi: 
a. menyusun Instrumen peringatan dini 
b. menyusun instrumen di bidang 
mitigasi bencana  
c. menyusun Instrumen  Kesiapsiagaan  

0 2,02 0,43 0,32 0,25 0,00 0,00 0,00 

12 

Analisis kebutuhan penanganan darurat 
bencana, meliputi: 
a. fasilitasi kebutuhan korban dan 
pengungsi  
b. analisis kebutuhan dukungan 
infrastruktur darurat 

0 4,56 0,50 0,30 0,20 0,00 0,00 0,00 

13 
Analisis kemajuan pelaksanaan kegiatan 
penanganan darurat  perbaikan sarana 
dan utilitas 

0 5,78 0,37 0,41 0,22 0,00 0,00 0,00 

14 
Analisis kebutuhan jenis pemulihan dan 
peningkatan sosial, ekonomi dan sumber 
daya alam  

0 3,59 0,57 0,20 0,23 0,00 0,00 0,00 



NO HASIL KERJA VOLUME SKR 

KONTRIBUSI JENJANG 
JABATAN 

KEBUTUHAN 

PERTAMA MUDA MADYA PERTAMA MUDA MADYA 

15 
Analisis kelayakan pembentukan klaster 
logistik penanggulangan bencana 

0 0,70 0,50 0,24 0,26 0,00 0,00 0,00 

16 
Analisis kapasitas dukungan logisitik dan 
peralatan penanggulangan bencana 

0 0,69 0,50 0,27 0,23 0,00 0,00 0,00 

17 
Uji efektifitas klaster penanggulangan 
bencana 

0 0,74 0,53 0,24 0,23 0,00 0,00 0,00 

18 
Analisis efektifitas bantuan logistik dan 
peralatan 

0 0,50 0,53 0,26 0,21 0,00 0,00 0,00 

19 

Analisis perencanaan kebutuhan logistik 
dan peralatan dalam rangka penguatan 
kelembagaan dan penanganan darurat 
bencana 

0 0,65 0,50 0,26 0,24 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keterangan : 

1. Tanda (*), diisi tahun yang berkenaan (tahun X (berjalan), X+1, X+2, X+3, atau X+4); 

2. Tanda (**), diisi Instansi Pengguna baik Instansi Pusat maupun Instansi Daerah; 

3. Instansi pengguna hanya mengisi volume hasil kerja;  

4. Jumlah/volume hasil kerja yang di input berdasarkan  rata-rata beban kerja/output dalam kurun waktu 3 tahun terakhir;  

5. Apabila data beban kerja/output dalam jangka waktu di atas tidak tersedia, maka menggunakan beban kerja/output tahun 

berjalan; 

6. Untuk menghitung jangka waktu 5 tahun, instansi pengguna dapat menggunakan proyeksi  volume beban kerja/output  

berdasarkan rencana strategis Instansi Pemerintah atau berdasarkan kecenderungan bertambah atau berkurangnya beban kerja 

pada bidang analisis kebencanaan; dan 

7. Satuan hasil kerja berupa dokumen atau laporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II 

Nomor   : B-1033/BNPB/SU/OT.02.02/04/2022 

Tanggal :  13 April 2022 

 

 

FORMULIR DISTRIBUSI KEBUTUHAN  

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN  

TAHUN X (BERJALAN) 

 

 

Instansi  : 

Alamat Lengkap : 

Telp/Fax  : 

Email   : 

 

No Nama Jabatan Kebutuhan Bezzeting Gap 

Unit Kerja 

Penempatan/ 

Organisasi 

Perangkat Daerah 

(OPD) 

Jumlah 

Formasi 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

1 

Analis 

Kebencanaan Ahli 

Pertama. 

     

2 

 

Analis 

Kebencanaan Ahli 

Muda 

 

     

3 

 

Analis 

Kebencanaan Ahli 

Madya 

 

     

 

 

Keterangan: 

1. Diisi nomor urut; 

2. Diisi nama jabatan;  

3. Diisi jumlah kebutuhan berdasarkan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis 

Kebencanaan untuk tahun X (berjalan) sesuai dengan hasil penghitungan Lampiran I;f 

4. Diisi jumlah pegawai yang saat ini sudah menduduki jabatan tersebut ditambah CPNS 

pemegang formasi; 

5. Diisi selisih antara ABK dan bezzeting (kolom 3 - kolom 4); dan  

6. Diisi unit kerja penempatan/OPD dari hasil gap. 



Lampiran III 

Nomor   : B-1033/BNPB/SU/OT.02.02/04/2022 

Tanggal : 13 April 2022  

 

DOKUMEN PORTOFOLIO UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING 

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA 

 

A. ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA 

 
NO JENIS KOMPETENSI 

 
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

1 Penyiapan bahan 
substansi teknis 
pengaturan bidang 
kebencanaan 

1 Penyusunan daftar 
inventarisasi masalah 
terhadap substansi 
pengaturan teknis bidang 
kebencanaan  

1. dokumen daftar inventarisasi 
masalah bidang sistem dan strategi 

2. dokumen daftar inventarisasi 
masalah bidang pencegahan 

3. dokumen daftar inventarisasi 
masalah bidang penanganan darurat 

4. dokumen daftar inventarisasi 
masalah bidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

5. dokumen daftar inventarisasi 
masalah bidang logisitik dan 
peralatan 

Minimal 1 (satu) kompetensi 
dilengkapi dengan    

minimal 1 (satu) dokumen hasil kerja 
(portofolio) yang telah di validasi oleh 
atasan langsung (dalam bentuk PDF). 

 
 
 

atau  
 

Memenuhi syarat apabila telah 
mengikuti dan lulus diklat dasar 

manajemen bencana yang dibuktikan 
dengan sertifikat kelulusan (dalam 

bentuk PDF). 

2 Perencanaan analisis 
bidang kebencanaan 

1  Pengumpulan bahan 
perencanaan analisis 
bidang kebencanaan 

1. dokumen bahan perencanaan 
analisis bidang sistem dan strategi 

2. dokumen bahan perencanaan 
analisis bidang pencegahan 

3. dokumen bahan perencanaan 
analisis bidang penanganan darurat 

4. dokumen bahan perencanaan 
analisis bidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi 

5. dokumen bahan perencanaan 
analisis bidang logistik dan peralatan       

2  Pengumpulan bahan 
perencanaan analisis 
bidang pengendalian 
operasi 

Dokumen bahan perencanaan analis 
bidang pengendalian operasi 



 
NO JENIS KOMPETENSI 

 
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

3 
  
  
  
  
  
  
  

Pelaksanaan analisis 
bidang kebencanaan 
  
  
  
  
  
  
  

1 Pengumpulan bahan 
analisis potensi 
kebencanaan, ancaman, 
kerentanan, risiko dan 
kapasitas 

Dokumen bahan analisis potensi 
kebencanaan, ancaman, kerentanan, 
risiko dan kapasitas 

2 Pengumpulan bahan 
pelaksanaan inventarisasi 
dan analisis kebutuhan 
rehabilitasi dan rekonstruksi 

dokumen bahan pelaksanaan inventarisasi 
dan analisis kebutuhan rehabilitasi dan 
rekonstruksi 

3  Pengumpulan bahan kajian 
teknis kebijakan sistem dan 
strategi penanggulangan 
bencana 

dokumen bahan kajian teknis kebijakan 
sistem dan strategi penanggulangan 
bencana (baik prabencana, tanggap 
darurat dan pasca bencana) 

4 Penelaahan kebijakan 
teknis sistem dan strategi 
penanggulangan bencana 

dokumen telaah kebijakan teknis sistem 
an strategi penanggulangan bencana (baik 
prabencana, tanggap darurat dan pasca 
bencana) 

5 Pengumpulan bahan 
naskah akademik kebijakan 
teknis sistem dan strategi 
penanggulangan bencana  

dokumen bahan naskah akademik 
kebijakan teknis sistem dan strategi 
penanggulangan bencana (baik 
prabencana, tanggap darurat dan pasca 
bencana) 

6 Pengumpulan bahan 
rekomendasi kebijakan 
sistem dan strategi 
penanggulangan bencana  

dokumen bahan rekomendasi kebijakan 
sistem dan strategi penanggulangan 
bencana (baik prabencana, tanggap 
darurat dan pasca bencana) 

7 
 

Pengumpulan bahan 
analisis kebutuhan 
penanganan darurat 
bencana 
  

dokumen bahan analisis kebutuhan 
penanganan darurat bencana 



 
NO JENIS KOMPETENSI 

 
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

 
4 

 
Penyusunan Norma, 
Standar, Prosedur dan 
Kriteria 

 
1 

 
Pengumpulan bahan 
penyusunan pedoman 
teknis bidang kebencanaan 

 
1. dokumen bahan penyusunan 

pedoman teknis bidang sistem dan 
strategi 

2. dokumen bahan penyusunan 
pedoman teknis bidang pencegahan. 

3. dokumen bahan penyusunan 
pedoman teknis bidang penanganan 
darurat 

4. dokumen bahan penyusunan 
pedoman teknis bidang rehabilitasi 
dan rekonstruksi 

5. dokumen bahan penyusunan 
pedoman teknis bidang logistik dan 
peralatan 

 

 
2 

 
Pengumpulan bahan 
penyusunan proses bisnis 
bidang kebencanaan 

 
1. dokumen bahan penyusunan proses 

bisnis bidang sistem strategi 
2. dokumen bahan penyusunan proses 

bisnis bidang pencegahan 
3. dokumen bahan penyusunan proses 

bisnis bidang penanganan darurat 
4. dokumen bahan penyusunan proses 

bisnis bidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi 

5. dokumen bahan penyusunan proses 
bisnis bidang logistik dan peralatan 



 
NO JENIS KOMPETENSI 

 
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

 
3 

 
Pengumpulan bahan 
penyusunan prosedur 
operasi standar bidang 
kebencanaan 

 
1. dokumen bahan penyusunan prosedur 

operasi standar bidang sistem dan 
strategi 

2. dokumen bahan penyusunan prosedur 
operasi standar bidang pencegahan 

3. dokumen bahan penyusunan prosedur 
operasi standar bidang penanganan 
darurat 

4. dokumen bahan penyusunan prosedur 
operasi standar bidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi 

5. dokumen bahan penyusunan prosedur 
operasi standar bidang logistik dan 
peralatan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOKUMEN PORTOFOLIO UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING 

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA 

 

B. ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA 

NO JENIS KOMPETENSI 
 

KOMPONEN DOKUMEN PORTOLIO SYARAT KELULUSAN 

1 penyiapan bahan 
substansi teknis 
pengaturan bidang 
kebencanaan 

1  Analisis permasalahan terhadap 
substansi pengaturan teknis bidang 
kebencanaan 

1. dokumen hasil analisis/konsep 
permasalahan terhadap substansi 
pengaturan teknis bidang sistem 
dan strategi 

2. dokumen hasil analisis/konsep 
permasalahan terhadap substansi 
pengaturan teknis bidang 
pencegahan 

3. dokumen  hasil analisis/konsep 
permasalahan terhadap substansi 
pengaturan teknis bidang 
penanganan darurat 

4. dokumen hasil analisis/konsep 
permasalahan terhadap substansi 
pengaturan teknis bidang 
rehabilitasi dan rekonstruksi 

5. dokumen  hasil analisis/konsep 
permasalahan terhadap substansi 
pengaturan teknis bidang logistik 
dan peralatan. 

Minimal 2 (dua) kompetensi dilengkapi 
dengan    

 tiap kompetensi dilengkapi minimal 
dengan 1 (satu) dokumen hasil kerja 

(portofolio) yang telah di validasi oleh 
atasan langsung (dalam bentuk PDF). 

 
 
 

atau  
 

Memenuhi syarat dengan melampirkan 
sertifikat kelulusan (dalam bentuk PDF). 

salah satu diklat di bawah ini: 
Diklat Renkon/ Diklat Kajian Risiko 
Bencana/ Diklat Jitu Pasna/ Diklat 

Manajemen Logistik.  

2 Perencanaan analisis 
bidang kebencanaan 

1  Pengkajian kebutuhan 
perencanaan analisis bidang 
kebencanaan 

1. dokumen pengkajian kebutuhan 
perencanaan analisis bidang sistem 
dan strategi 

2. dokumen pengkajian kebutuhan 
perencanaan analisis bidang 
pencegahan 

3. dokumen pengkajian kebutuhan 
perencanaan analisis bidang 
penanganan darurat 

4. dokumen pengkajian kebutuhan 
perencanaan analisis bidang 



NO JENIS KOMPETENSI 
 

KOMPONEN DOKUMEN PORTOLIO SYARAT KELULUSAN 

rehabilitasi dan rekonstruksi 
5. dokumen pengkajian kebutuhan 

perencanaan analisis bidang logistik 
dan peralatan 

2 Pengkajian perencanaan analisis 
bidang pengendalian operasi 

dokumen pengkajian perencanaan 
analisis bidang pengendalian operasi 

3 Pelaksanaan analisis 
bidang kebencanaan 
  
  
  
  
  

1 Analisis potensi kebencanaan, 
ancaman, kerentanan, risiko dan 
kapasitas 

dokumen analisis potensi kebencanaan, 
ancaman, kerentanan, risiko dan 
kapasitas 

2 Analisis inventarisasi kebutuhan 
rehabilitasi dan rekonstruksi 

dokumen analisis inventarisasi 
kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi 

3 Pengkajian teknis kebijakan sistem 
dan strategi penanggulangan 
bencana  

dokumen kajian teknis kebijakan sistem 
dan strategi penanggulangan bencana 

4 Penyusunan naskah akademik 
kebijakan teknis sistem dan strategi 
penanggulangan bencana  

dokumen naskah akademik kebijakan 
teknis sistem dan strategi 
penanggulangan bencana 

5 Mendesain info grafis kajian sistem 
dan strategi penanggulangan 
bencana  

dokumen desain infografis kajian sistem 
dan strategi penanggulangan bencana 

6 Analisis kebutuhan penanganan 
darurat bencana 

dokumen analisis kebutuhan 
penanganan darurat bencana 
 



NO JENIS KOMPETENSI 
 

KOMPONEN DOKUMEN PORTOLIO SYARAT KELULUSAN 

 
4 

 
Penyusunan Norma, 
Standar, Prosedur dan 
Kriteria 

 
1 

 
Analisis terhadap bahan 
penyusunan pedoman teknis 
bidang kebencanaan 

 
1. dokumen analisis terhadap bahan 

penyusunan pedoman teknis bidang 
sistem dan strategi 

2. dokumen analisis terhadap bahan 
penyusunan pedoman teknis bidang 
pencegahan 

3. dokumen analisis terhadap bahan 
penyusunan pedoman teknis bidang 
penanganan darurat 

4. dokumen analisis terhadap bahan 
penyusunan pedoman teknis bidang 
rehabilitasi dan rekonstruksi 

5. dokumen analisis terhadap bahan 
penyusunan pedoman teknis bidang 
logistik dan peralatan 



NO JENIS KOMPETENSI 
 

KOMPONEN DOKUMEN PORTOLIO SYARAT KELULUSAN 

  

  

 
2 

 
Analisis terhadap bahan 
penyusunan proses bisnis bidang 
kebencanaan 

1. dokumen analisis terhadap bahan 
penyusunan proses bisnis bidang 
sistem dan strategi 

2. dokumen analisis terhadap bahan 
penyusunan proses bisnis bidang 
pencegahan 

3. dokumen analisis terhadap bahan 
penyusunan proses bisnis bidang 
penanganan darurat 

4. dokumen analisis terhadap bahan 
penyusunan proses bisnis bidang 
rehabilitasi dan rekonstruksi 

5. dokumen analisis terhadap bahan 
penyusunan proses bisnis bidang 
logistik dan peralatan. 

  

  

3 Analisis terhadap bahan 
penyusunan prosedur operasi 
standar bidang kebencanaan 

1. dokumen analisis terhadap bahan 
penyusunan prosedur operasi 
standar bidang sistem dan strategi 

2. dokumen analisis terhadap bahan 
penyusunan prosedur operasi 
standar bidang pencegahan 

3. dokumen analisis terhadap bahan 
penyusunan prosedur operasi 
standar bidang penanganan darurat 

4. dokumen analisis terhadap bahan 
penyusunan prosedur operasi 
standar bidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi 

5. dokumen analisis terhadap bahan 
penyusunan prosedur operasi 
standar bidang logistik dan 
peralatan. 

 

 

 

 

 



 

 

DOKUMEN PORTOFOLIO UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING  

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN AHLI MADYA 

 

C. ANALIS KEBENCANAAN AHLI MADYA 

NO JENIS KOMPETENSI 
 

KOMPONEN DOKUMEN PORTOLIO SYARAT KELULUSAN 

1 penyiapan bahan 
substansi teknis 
pengaturan bidang 
kebencanaan 

1 Penyusunan rekomendasi substansi 
pengaturan teknis bidang 
kebencanaan 

1. dokumen rekomendasi substansi 
pengaturan teknis bidang sistem 
dan strategi 

2. dokumen rekomendasi substansi 
pengaturan teknis bidang 
pencegahan 

3. dokumen rekomendasi substansi 
pengaturan teknis bidang 
penanganan darurat 

4. dokumen rekomendasi substansi 
pengaturan teknis bidang 
rehabilitasi dan rekonstruksi 

5. dokumen rekomendasi substansi 
pengaturan teknis bidang logistik 
dan peralatan 

Minimal 3 (tiga) kompetensi dilengkapi 
dengan    

 tiap kompetensi dilengkapi minimal 
dengan 1 (satu) dokumen hasil kerja 

(portofolio) yang telah di validasi oleh 
atasan langsung (dalam bentuk PDF). 

 
 
 

atau  
 

Memenuhi syarat dengan melampirkan 
sertifikat kelulusan (dalam bentuk PDF). 

salah satu diklat di bawah ini: 
Diklat Komandan Penanganan Darurat 

Bencana/ Diklat Kepemimpinan dalam PB/ 
Sertifikat TOT DMB/ Sertifikat TOT Renkon/ 

Sertifikat TOT Jitu Pasna 

2 Perencanaan analisis 
bidang kebencanaan 

1 Penyusunan rencana kerja analisis 
bidang kebencanaan 

1. dokumen rencana kerja analis 
bidang sistem dan strategi 

2. dokumen rencana kerja analis 
bidang pencegahan 

3. dokumen rencana kerja analis 
bidang penanganan darurat 

4. dokumen rencana kerja analis 
bidang rehabilitasi dan rekonstruksi 

5. dokumen rencana kerja analis 
bidang logistik dan peralatan. 

2 Penyusunan rencana kerja analisis 
bidang pengendalian operasi 

dokumen rencana kerja analisis bidang 
pengendalian operasi 



NO JENIS KOMPETENSI 
 

KOMPONEN DOKUMEN PORTOLIO SYARAT KELULUSAN 

3 
  
  
  
  
  
  

Pelaksanaan analisis 
bidang kebencanaan 
  
  
  
  
  
  

1 Evaluasi hasil analisis potensi 
kebencanaan, ancaman, kerentanan, 
risiko dan kapasitas 

dokumen evaluasi hasil analisis potensi 
kebencanaan, ancaman, kerentanan, 
risiko dan kapasitas. 

2 Evaluasi hasil analisis kebutuhan 
rehabilitasi dan rekonstruksi 

dokumen evaluasi hasil analisis 
kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi 

3 Evaluasi hasil kajian teknis kebijakan 
sistem dan strategi penanggulangan 
bencana  

dokumen evaluasi hasil kajian teknis 
kebijakan sistem dan strategi 
penanggulangan bencana 

4 Evaluasi naskah akademik kebijakan 
teknis sistem dan strategi 
penanggulangan bencana  

dokumen evaluasi naskah akademik 
kebijakan teknis sistem dan strategi 
penanggulangan bencana 

5 Penyusunan rekomendasi kebijakan 
sistem dan strategi penanggulangan 
bencana  

dokumen rekomendasi kebijakan sistem 
dan strategi penanggulangan bencana 

6 Evaluasi atas rekomendasi kebijakan 
sistem dan strategi penanggulangan 
bencana  

dokumen evaluasi atas rekomendasi 
kebijakan sistem dan strategi 
penanggulangan bencana 

7 Evaluasi hasil pelaksanaan 
penanganan darurat bencana 

laporan evaluasi hasil pelaksanaan 
penanganan darurat bencana 



NO JENIS KOMPETENSI 
 

KOMPONEN DOKUMEN PORTOLIO SYARAT KELULUSAN 

4 Penyusunan Norma, 
Standar, Prosedur dan 
Kriteria 

1 Penyusunan konsep pedoman teknis 
bidang Kebencanaan 

1. dokumen konsep pedoman teknis 
bidang sistem dan strategi 

2. dokumen konsep pedoman teknis 
bidang pencegahan 

3. dokumen konsep pedoman teknis 
bidang penanganan darurat 

4. dokumen konsep pedoman teknis 
bidang rehabilitasi dan rekonstruksi 

5. dokumen konsep pedoman teknis 
bidang logistik dan peralatan. 

    2 Penyusunan konsep proses bisnis 
bidang kebencanaan 

1. dokumen konsep proses bisnis 
bidang sistem dan strategi 

2. dokumen konsep proses bisnis 
bidang pencegahan 

3. dokumen konsep proses bisnis 
bidang penaganan darurat 

4. dokumen konsep proses bisnis 
bidang rehabilitasi dan rekonstruksi 

5. dokumen konsep proses bisnis 
bidang logistik dan peralatan. 

 
 

    3 Penyusunan konsep prosedur 
operasi standar bidang kebencanaan 

1. dokumen konsep prosedur operasi 
standar bidang sistem dan strategi 

2. dokumen konsep prosedur operasi 
standar bidang pencegahan 

 
3. dokumen konsep prosedur operasi 

standar bidang penanganan darurat 
4. dokumen konsep prosedur operasi 

standar bidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi 

5. dokumen konsep prosedur operasi 
logistik dan peralatan. 



Lampiran IV 

Nomor  : B-1033/BNPB/SU/OT.02.02/04/2022 

Tanggal :   13 April 2022 

 

 

 

Surat Permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional  

Analis Kebencanaan (Bagi Kementerian/Lembaga) 

 

KOP SURAT INSTANSI 

 

   

 Tempat …., Tanggal…. 

Nomor : …………… 

Lampiran : …………… 

Sifat : …………… 

Hal : Permohonan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan 

  Fungsional Analis Kebencanaan melalui Penyesuaian/Inpassing 

 

Kepada Yth. 

Sekretaris Utama  

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

di  

 Jakarta 

 

Menindaklanjuti Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui 

Penyesuaian/Inpassing, bersama ini kami sampaikan permohonan pengangkatan PNS dalam 

Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui Penyesuaian/Inpassing sebagai berikut: 

 

No Nama 

Lengkap 

dan 

Gelar 

 

NIP 

 

Pangkat/Gol. 

Ruang 

TMT 

Pangkat 

 

Jabatan 

Unit 

Kerja/Instansi 

 

Pendidikan 

 

Keterangan 

1         

2         

3         

dst         

 

Selanjutnya sebagai persyaratan, bersama ini kami lampirkan dokumen administrasi sebagai 

berikut: 

1. surat penetapan kebutuhan JF Analis Kebencanaan oleh Menteri PANRB; 

2. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

3. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; 

4. surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman 

disiplin tingkat sedang maupun berat; 

5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; 



6. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi; 

7. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir; 

8. daftar riwayat hidup; 

9. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang 

Analisis Kebencanaan paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB; 

10. surat pernyataan yang menyatakan: 

a. bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; 

b. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan 

c. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional Analis 

Kebencanaan secara aktif; dan 

11. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti 

di luar tanggungan negara dari pejabat pimpinan tinggi pratama. 

 

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih. 

 

(Kepala Biro SDM/Kepegawaian) 

 

 

(tanda tangan, stempel dinas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran V 

Nomor  : B- 1033/BNPB/SU/ OT.02.02/04/2022 

Tanggal : 13 April 2022 

 

 

 

Surat Permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional  

Analis Kebencanaan (Bagi Pemerintah Daerah) 

 

KOP SURAT INSTANSI 

 

   

 Tempat …., Tanggal…. 

Nomor : …………… 

Lampiran : …………… 

Sifat : …………… 

Hal : Permohonan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan 

  Fungsional Analis Kebencanaan melalui Penyesuaian/Inpassing 

 

Kepada Yth. 

Sekretaris Utama  

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

di  

 Jakarta 

 

Menindaklanjuti Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui 

Penyesuaian/Inpassing, bersama ini kami sampaikan permohonan pengangkatan PNS dalam 

Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui Penyesuaian/Inpassing sebagai berikut: 

No Nama 

Lengkap 

dan 

Gelar 

 

NIP 

 

Pangkat/Gol. 

Ruang 

TMT 

Pangkat 

 

Jabatan 

Unit 

Kerja/Instansi 

 

Pendidikan 

 

Keterangan 

1         

2         

3         

dst         

 

Selanjutnya sebagai persyaratan, bersama ini kami lampirkan dokumen administrasi sebagai 

berikut: 

1. surat penetapan kebutuhan JF Analis Kebencanaan oleh Menteri PANRB; 

2. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

3. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; 

4. surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman 

disiplin tingkat sedang maupun berat; 

5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; 

6. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi; 



7. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir; 

8. daftar riwayat hidup; 

9. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang 

Analisis Kebencanaan paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB; 

10. surat pernyataan yang menyatakan: 

a. bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; 

b. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan 

c. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional Analis 

Kebencanaan secara aktif; dan 

11. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti 

di luar tanggungan negara dari pejabat pimpinan tinggi pratama. 

 

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih. 

 

(Kepala Badan Kepegawaian Daerah) 

 

 

(tanda tangan, stempel dinas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran VI 

Nomor  : B-1033 /BNPB/SU/OT.02.02/04/2022 

Tanggal :   13 April 2022 

 

 

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI 

 

 

Format 1 –  Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang 

Maupun Berat. 

 
KOP SURAT INSTANSI 

 
 

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN 
TINGKAT SEDANG MAUPUN BERAT 

Nomor: ................................. 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini:    
Nama  :  
NIP  : 
Pangkat/ Gol.  : 
Jabatan  :  
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: 
Nama :  
NIP : 
Pangkat/ Gol. : 
Jabatan :  
Unit Kerja : 
bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat 
sedang/berat. 
 
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Yang membuat keterangan, 
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang 
membidangi kepegawaian 
 
 
 
NAMA JELAS DAN GELAR  
NIP. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
Format 2 –  Daftar Riwayat Hidup 

 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

1. Data Pribadi 

 

 

2. Pendidikan 

NO. JENJANG 
NAMA SEKOLAH/ 

PERGURUAN TINGGI 

JURUSAN/ PROGRAM 

STUDI 

TAHUN 

LULUS 

1 2 3 4 5 

     

     

 

3. Kursus/ Pelatihan di dalam dan di luar negeri 

NO. 
NAMA KURSUS/ 

PELATIHAN 

LAMANYA 

KURSUS/PELATIHAN 

TEMPAT 

KURSUS/ 

PELATIHAN 

TAHUN  

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 

1. Nama lengkap   

2. NIP   

3. Pangkat/ Golongan Ruang   

4. TMT pangkat   

5. Tempat dan tanggal lahir   

6. Jenis kelamin  Laki-laki/ Perempuan * 

7. Instansi   

8. Alamat rumah   

   Kode Pos: 

9. No. Telepon  Rumah: 

Kantor: 

HP: 

10. E-mail   

 
 

 



 

4. Riwayat Jabatan Struktural 

NO. NAMA JABATAN ESELON 
NOMOR 

KEPUTUSAN 

T.M.T 

JABATAN 

URAIAN 

TUGAS JABATAN 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

5. Riwayat Jabatan Fungsional 

NO. NAMA JABATAN ESELON 
NOMOR 

KEPUTUSAN 

T.M.T 

JABATAN 

URAIAN 

TUGAS JABATAN 

1 2 3 4 5 6 

      

      

  

6. Tanda Jasa/ Penghargaan 

NO. 
NAMA TANDA JASA/ 

PENGHARGAAN 

NOMOR 

KEPUTUSAN 

TAHUN 

PEROLEHAN 

INSTANSI YANG 

MEMBERIKAN  

1 2 3 4 5 

     

 

7. Pengalaman Kerja di Bidang Analisis Kebencanaan 

NO. 

PEKERJAAN/KEGIATAN 

BIDANG ANALISIS 

KEBENCANAAN 

JABATAN TAHUN  

1 2 3 4 

    

    

 

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagaimana bukti 

pendukung terlampir, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya 

bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional 

Analis Kebencanaan. 

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  

Yang membuat, 

 

  Meterai 10.000 

NAMA JELAS DAN GELAR  

NIP. 



Format 3 –  Surat Keterangan Pengalaman Pelaksanaan Tugas Analisis Kebencanaan. 

 
KOP SURAT INSTANSI 

 
 

SURAT KETERANGAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama  : 
NIP   : 
Jabatan Instansi : 

dengan ini menerangkan bahwa:  
Nama : 
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang/TMT Unit Kerja : 

Yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang Analisis Kebencanaan .... 
(........) tahun, sebagai berikut: 

No Jabatan Uraian tugas di bidang Jabatan 
Fungsional Analis Kebencanaan  

Tahun 

               s.d 

    

    

    

    

 
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Yang membuat keterangan, 
PyB 
 
 
NAMA JELAS DAN GELAR  
NIP. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Format 4 – Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Analis Kebencanaan  

 
KOP SURAT INSTANSI 

 

 
SURAT PERNYATAAN 

Nomor: ................................. 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:    

Nama :  
NIP : 
Pangkat/ Gol. : 
Jabatan :  

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya : 

1. bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Analis Kebencanaan ; 

2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan 

3. bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang analisis kebencanaan secara aktif. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Mengetahui, 
Jabatan Atasan Langsung, 
 

 (tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Yang membuat pernyataan, 
 

 
 
 

  

NAMA JELAS DAN GELAR  
NIP. 
 

 NAMA JELAS DAN GELAR  
NIP. 
 



Format 5 –  Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalankan Tugas Belajar/Cuti di Luar 

Tanggungan Negara 

 

KOP SURAT INSTANSI 

 

 

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR/ 

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA 

Nomor: ................................. 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:    

Nama  :  

NIP  : 

Pangkat/ Gol.  : 

Jabatan  :  

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini : 

Nama :  

NIP : 

Pangkat/ Gol. : 

Jabatan :  

Unit Kerja : 

bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani tugas belajar/cuti di luar tanggungan 

Negara. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  

Yang membuat keterangan, 

Pejabat Tinggi Pratama 

 

 

 

 

NAMA JELAS DAN GELAR  

     NIP. 
 

 

 



Lampiran VII 

Nomor  : B- 1033 /BNPB/SU/ OT.02.02 /04/2022 

Tanggal :  13 April 2022 

 

FORMULA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA 

TAHUN : … (*) 

INSTANSI : …....(**) 

NO HASIL KERJA VOLUME SKR 

% KONTRIBUSI JENJANG 
JABATAN 

KEBUTUHAN  

PERTAMA MUDA MADYA PERTAMA MUDA MADYA 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Pembekalan  teknis bidang pemetaan  dan 
evaluasi resiko bencana 

0 1,90 0,49 0,33 0,19 0,00 0,00 0,00 

2 Pendampingan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana kesulitan tingkat 1, 
meliputi: 
a.Pendampingan pengembangan 
perencanaan penanggulangan bencana 
b. pendampingan pembentukan komunitas 
tangguh bencana 
c. pendampingan penguatan kesiapsiagaan 
daerah 
d. Pendampingan Pos Komando Penanganan 
Darurat Bencana 
e. Pendampingan Pemulihan dan 
Peningkatan sarana prasarana umum, sosial 
dan perumahan  
f. pendampingan penyusunan rencana  
operasi penanganan bencana. 

0 1,06 0,43 0,42 0,16 0,00 0,00 0,00 



NO HASIL KERJA VOLUME SKR 

% KONTRIBUSI JENJANG 
JABATAN 

KEBUTUHAN  

PERTAMA MUDA MADYA PERTAMA MUDA MADYA 

  1 2 3 4 5 6 7 

3 Pendampingan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana kesulitan tingkat 2, 
meliputi: 
a. Pendampingan  Teknis bidang pemetaan  
dan evaluasi Resiko Bencana 
b. pendampingan Penyusunan  RPKB dan 
Renkon 
c. Pendampingan pelaksanaan pemasangan 
alat peringatan dini 
d. Pendampingan Pengerahan Sumber daya 
dan Pengelolaan Bantuan Kedaruratan 
e. pendampingan penyusunan rencana 
operasi pemulihan segera prasarana dan 
sarana vital 
f. Pendampingan Kaji Cepat kebutuhan 
Korban dan pengungsi Akibat Bencana atau 
karantina akibat bencana 
g. Pendampingan Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban dan pengungsi Akibat 
Bencana  
h. Pendampingan Pemenuhan Kebutuhan 
Dasar Korban dan Pengungsi serta 
Perlindungan terhadap Kelompok Rentan 
i. Pendampingan pemulihan dan peningkatan 
sosial ekonomi dan produktifitas Sumber 
daya alam dan lingkungan 
j. Pendampingan Pengelolaan Logistik dan 
Peralatan 

0 2,74 0,47 0,38 0,15 0,00 0,00 0,00 



NO HASIL KERJA VOLUME SKR 

% KONTRIBUSI JENJANG 
JABATAN 

KEBUTUHAN  

PERTAMA MUDA MADYA PERTAMA MUDA MADYA 

  1 2 3 4 5 6 7 

4 Pendampingan penyusunan rencana operasi 
pemulihan segera prasarana dan sarana vital 

0 7,66 0,42 0,38 0,20 0,00 0,00 0,00 

5 Pengelolaan sistem Informasi kebencanaan 0 1,12 0,48 0,33 0,19 0,00 0,00 0,00 

6 Penilaian efektifitas komunitas tangguh 
bencana  

0 1,97 0,23 0,35 0,42 0,00 0,00 0,00 

7 Melaksanakan penguatan ketangguhan 
masyarakat 

0 1,06 0,43 0,42 0,16 0,00 0,00 0,00 

8 Penyusunan  RPKB dan Renkon 0 2,24 0,47 0,32 0,21 0,00 0,00 0,00 

9 Penguatan kapasitas masyarakat terhadap 
peringatan dini bencana 

0 3,63 0,56 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 

10 Pemeliharaan dan pengoperasionalan  
peralatan penanggulangan bencana 

0 10,5 0,44 0,31 0,25 0,00 0,00 0,00 

11 penyusunan rencana operasi penanganan 
pada saat keadaan darurat bencana 

0 1,36 0,62 0,23 0,16 0,00 0,00 0,00 

12 pelaksanaan  posko penanganan darurat 
bencana 

0 1,24 0,45 0,38 0,17 0,00 0,00 0,00 

13 Pengelolaan  logistik dan peralatan, meliputi: 
a. Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan 
PB  
b. Penghapusan Logistik dan Peralatan PB 
c. Pengelolaan  Logistik dan Peralatan 

0 15,52 0,64 0,27 0,10 0,00 0,00 0,00 

14 kerjasama multistakeholder dalam 
penyelenggaraan bencana, meliputi: 
a. Kerja sama multi stakeholder di bidang 
kesiapsiagaan 
b. Pengelolaan Donasi Logistik dan Peralatan 
c. Kemitraan Logistik dan Peralatan 

0 1,34 0,42 0,49 0,09 0,00 0,00 0,00 

15 Monitoring  dan diseminasi informasi 0 2,29 0,75 0,12 0,13 0,00 0,00 0,00 



NO HASIL KERJA VOLUME SKR 

% KONTRIBUSI JENJANG 
JABATAN 

KEBUTUHAN  

PERTAMA MUDA MADYA PERTAMA MUDA MADYA 

  1 2 3 4 5 6 7 

kebencanaan 

16 penyelenggaraan penanggulangan bencana 
kesulitan tingkat 1, meliputi: 
a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban dan 
Pengungsi. (kegiatan ini dilaksanakan oleh 
pusat dan daerah) 
b. Pemulihan dan peningkatan sosial 
ekonomi dan produktifitas Sumber daya alam 
dan lingkungan 
c. pelaksanaan kaji cepat bidang pemulihan 
segera prasarana dan sarana vital 
d. Kaji Cepat kebutuhan Korban dan 
pengungsi Akibat Bencana 

0 1,57 0,73 0,16 0,11 0,00 0,00 0,00 

17 penyelenggaraan penanggulangan bencana 
kesulitan tingkat 2, meliputi: 
a. Melakukan Penyelamatan dan Evakuasi 
masyarakat terdampak / terancam Bencana 
serta Pasien Karantina Wabah (yang 
melaksanakan daerah) 
b. pelaksanaan verifikasi pemberian bantuan 
pemulihan segera prasarana dan sarana vital 
c. Pelaksanaan pengerahan sumber daya 
dan pengelolaan bantuan kedaruratan 
d. penyusunan rencana operasi pemulihan 
segera prasarana dan sarana vital 

0 2,76 0,55 0,25 0,20 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 

 

 



 

 

Keterangan : 

1. Tanda (*), diisi tahun yang berkenaan (tahun X (berjalan), X+1, X+2, X+3, atau X+4); 

2. Tanda (**), diisi Instansi Pengguna baik Instansi Pusat maupun Instansi Daerah; 

3. Instansi pengguna hanya mengisi volume hasil kerja;  

4. Jumlah/volume hasil kerja yang di input berdasarkan  rata-rata beban kerja/output dalam kurun waktu 3 tahun terakhir; 

5. Apabila data beban kerja/output dalam jangka waktu di atas tidak tersedia, maka menggunakan beban kerja/output tahun 

berjalan; 

6. Untuk menghitung jangka waktu 5 tahun, instansi pengguna dapat menggunakan proyeksi  volume beban kerja/output  

berdasarkan rencana strategis Instansi Pemerintah atau berdasarkan kecenderungan bertambah atau berkurangnya beban kerja 

pada bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan 

7. Satuan hasil kerja berupa dokumen atau laporan.



Lampiran VIII 

Nomor  : B-1033 /BNPB/SU/OT.02.02/04/2022 

Tanggal :  13 April 2022 

 

 

FORMULIR DISTRIBUSI KEBUTUHAN  

JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA  

TAHUN X (BERJALAN) 

 

 

Instansi  : 

Alamat Lengkap : 

Telp/Fax  : 

Email   : 

 

No Nama Jabatan Hitungan ABK Bezzeting Gap 

Unit Kerja 

Penempatan/ 

Organisasi 

Perangkat Daerah 

(OPD) 

Jumlah 

Formasi 

1 2 3 4 5 

 

6 7 

1 

Penata 

Penanggulangan 

Bencana Ahli 

Pertama. 

     

2 

 

Penata 

Penanggulangan 

Bencana Ahli Muda 

 

     

3 

 

Penata 

Penanggulangan 

Bencana Ahli 

Madya 

 

     

 

 

Keterangan: 

1. Diisi nomor urut; 

2. Diisi nama jabatan;  

3. Diisi jumlah kebutuhan berdasarkan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional 

Penata Penanggulangan Bencana untuk tahun X (berjalan); 

4. Diisi jumlah pegawai yang saat ini sudah menduduki jabatan tersebut ditambah 

CPNS pemegang formasi; 

5. Diisi selisih antara ABK dan bezzeting (kolom 3 - kolom 4); dan  

6. Diisi unit kerja penempatan/OPD dari hasil gap. 



Lampiran IX 

Nomor  : B- 1033 /BNPB/SU/OT.02.02/04/2022 

Tanggal : 13 April 2022  

 

DOKUMEN PORTOFOLIO UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING  

JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA 

 

A. PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA 

NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

1 Pengelolaan 
Prabencana 

1   Perencanaan 
penanggulangan 
bencana 

  Minimal 1 (satu) kompetensi 
dilengkapi  

dengan  

minimal 1 (satu) dokumen hasil 
kerja (portofolio) yang telah di 
validasi oleh atasan langsung 

(dalam bentuk PDF). 

 

atau 

Memenuhi syarat apabila telah 
mengikuti dan lulus diklat dasar 

manajemen bencana yang 
dibuktikan dengan sertifikat 

kelulusan (dalam bentuk PDF). 

1.1 Rencana 
penanggulangan 
bencana 

dokumen bahan penyusunan 
rencana penanggulangan 
bencana ( pra,  darurat dan 
pasca bencana)  
dokumen  bahan penyusunan 
rencana penanggulangan 
kedaruratan bencana 

dokumen penyebarluasan dan 
advokasi rencana 
penanggulangan bencana  

1.2 Rencana Aksi 
Pengurangan Risiko 
Bencana 

dokumen  bahan penyusunan 
rencana aksi pengurangan risiko 
bencana 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

1.3 Rencana kontinjensi dokumen  bahan penyusunan 
rencana kontigensi 

2   Pengkajian Risiko 
Bencana 

  

2.1 Pengenalan dan 
Pemantauan Risiko 
Bencana 

dokumen informasi hasil kajian 
risiko bencana 

laporan pemantauan risiko 
bencana secara berkala 

2.2 Pengembangan budaya 
sadar bencana 

dokumen penyiapan bahan 
pengembangan budaya sadar 
bencana 

3 
  

Kesiapsiagaan   

3.1 Pengelolaan logistik dan 
peralatan untuk 
kesiapsiagaan 

laporan pemeliharaan logistik dan 
peralatan 

    laporan penghapusan pencatatan 
logistik dan peralatan 

3.2 Pemberdayaan 
sumberdaya 
penanggulangan 
bencana 

dokumen pendampingan dalam 
rangka penguatan relawan 
penanggulangan bencana 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

3.3 Penyiapan tempat dan 
jalur evakuasi serta 
pemasangan rambu 

dokumen identifikasi kebutuhan 
evakuasi korban dan pengungsi 

dokumen rancangan tempat 
evakuasi 

dokumen jalur evakuasi, 
pemasangan rambu dan papan 
informasi 

dokumen penyiapan kebutuan 
tempat evakuasi 

3.4 Penyusunan data dan 
informasi bencana 

dokumen identifikasi kebutuhan 
data informasi kebencanaan 

dokumen data dan informasi 
kebencanaan 

4   Peringatan Dini   

  4.1 Pembangunan dan 
Pengembangan Sistem 
Peringatan Dini Multi 
Ancaman Bencana 

dokumen integrasi hasil analisis 
data dan informasi yang 
diperlukan untuk pembangunan 
dan penguatan sistem peringatan 
dini multi ancaman bencana 

dokumen pengembangan 
platform sistem peringatan dini 
multi ancaman bencana dengan 
teknologi terkini 

laporan prosedur operasi standar 
penyebarluasan peringatan dini 
ke pemerintah daerah dan 
masyarakat 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

4.2 Penguatan 
kelembagaan dan 
kolaborasi kerja sama 
antar pihak dalam 
sistem peringatan dini 
baik dalam lingkup 
nasional, regional 
maupun internasional 

dokumen sistem peringatan dini 
dengan lembaga usaha 

dokumen rancangan sistem 
peringatan dini dengan akademisi 

dokumen bahan latihan sistem 
peringatan dini tingkat regional 
dan internasional dalam rangka 
knowledge sharing 

5   
Mitigasi Bencana   

  

5.1 Penataan ruang 
berbasis analisis resiko 
bencana 

dokumen identifikasi penataan 
ruang berbasis risiko bencana 

  

5.2 Pengelolaan mitigasi 
non struktural 

dokumen rancangan 
pengembangan satuan 
pendidikan aman bencana 

2 Penanganan 
Darurat Bencana  

1 pengkajian secara cepat 
dan tepat terhadap 
lokasi, kerusakan, 
kerugian, dan sumber 
daya 

dokumen rencana kaji cepat 
penanggulangan bencana 

dokumen pengolahan dan 
analisis data dampak dan 
kebutuhan penanganan darurat 
bencana 

dokumen sajian informasi untuk 
rekomendasi penanganan darurat 

2 Penentuan status 
keadaan darurat 
bencana 

dokumen bahan untuk 
pengambilan keputusan 
penetapan status keadaan 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

darurat bencana 

dokumen bahan analisis dampak 
kejadian bencana dan sumber 
daya untuk penanganan bencana 

3 Rencana operasi 
penanganan darurat 

dokumen bahan rencana operasi 
penanganan darurat bencana 

4 Pengendalian 
Operasi/Komando 
Penanganan  

dokumen bahan penyusunan 
organisasi komando penanganan 
darurat 

5 Pemenuhan kebutuhan 
dasar 

dokumen rencana pemenuhan 
kebutuhan dasar masyarakat 
terdampak 

6 Pemulihan dengan 
segera prasarana dan 
sarana vital 

dokumen identifikasi data 
kerusakan prasarana dan sarana 
vital terdampak bencana 

dokumen bahan rencana 
pemulihan prasarana dan sarana 
vital terdampak bencana 

dokumen bahan petunjuk 
pelaksanaan penanganan darurat 

7 Pengelolaan logistik dan 
peralatan untuk 
kedaruratan 

laporan pemantauan dan 
evaluasi dalam rangka kegiatan 
logistik dan peralatan 

3 Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 
Pasca Bencana 

1 

  

Rehabilitasi   



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

1.1 Pemulihan sosial, 
ekonomi dan budaya 

dokumen bahan penyusunan 
kegiatan pemulihan sosial, 
ekonomi dan sumber daya alam 

dokumen analisis asistensi 
perencanaan pelaksanaan 
pemulihan sosial, ekonomi dan 
sumber daya alam 

2   Rekonstruksi   

2.1 Pemulihan fungsi 
pemerintahan, fungsi 
pelayanan publik, 
keamanan dan 
ketertiban, serta 
rekonsiliasi dan resolusi 
konflik 

dokumen penyusunan rencana 
pemulihan fungsi pemerintahan, 
fungsi pelayanan publik, 
keamanan dan ketertiban, serta 
rekonsiliasi dan resolusi konflik  
di daerah rawan bencana 

2.2 Pembangunan kembali 
prasarana dan sarana 
umum serta sarana 
sosial masyarakat 

dokumen penyusunan 
pembangunan kembali prasarana 
dan sarana umum serta sarana 
sosial masyarakat 

2.3 Pembangkitan kembali 
kehidupan sosial budaya 
masyarakat 

dokumen bahan penyusunan 
rencana pembangkitan 
kehidupan sosial budaya 
masyarakat; 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

2.4 Penerapan rancang 
bangun yang tepat dan 
penggunaan peralatan 
yang lebih baik dan 
tahan bencana 

dokumen bahan penyusunan 
rencana penerapan rancang 
bangun yang tepat dan 
penggunaan peralatan yang lebih 
baik dan tahan bencana; 

2.5 Partisipasi dan peran 
serta lembaga dan 
organisasi 
kemasyarakatan, dunia 
usaha dan masyarakat 

dokumen penyiapan bahan 
penyusunan rencana partisipasi 
dan peran serta lembaga dan 
organisasi kemasyarakatan, 
dunia usaha, dan masyarakat; 

2.6 Peningkatan kondisi 
sosial, ekonomi, dan 
budaya 

dokumen penyiapan bahan 
penyusunan rencana 
peningkatan kondisi sosial, 
ekonomi dan budaya; 

2.7 Peningkatan fungsi 
pelayanan publik dan 
pelayanan utama dalam 
masyarakat  

dokumen bahan rencana 
peningkatan fungsi pelayanan 
publik dan pelayanan utama 
dalam masyarakat 

 

  



 

 

DOKUMEN PORTOFOLIO UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING  

JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA 

 

B. PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA 

NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

1 Pengelolaan 
Prabencana 

1   Perencanaan 
penanggulangan 
bencana 

  Minimal 2 (dua) kompetensi 
dilengkapi dengan    

 tiap kompetensi dilengkapi 
minimal dengan 1 (satu) 

dokumen hasil kerja (portofolio) 
yang telah di validasi oleh atasan 

langsung (dalam bentuk PDF). 

 

 

 

atau  

 

Memenuhi syarat dengan 
melampirkan sertifikat kelulusan 
(dalam bentuk PDF). salah satu 

diklat di bawah ini: 

Diklat Kajian Risiko Bencana/ 
Diklat Jitu Pasna/ Diklat 

Manajemen Logistik. 

1.1 Rencana 
penanggulangan 
bencana 

dokumen identifikasi kebutuhan 
rencana penanggulangan 
bencana (Pra, darurat dan 
pascabencana) 
dokumen identifikasi kebutuhan 
penyusunan rencana 
penanggulangan kedaruratan 
bencana 

dokumen pemantauan 
pelaksanaan program/kegiatan 
rencana penanggulangan 
bencana pada Instansi 
Pemerintah 

1.2 Rencana Aksi 
Pengurangan Risiko 
Bencana 

dokumen identifikasi kebutuhan 
penyusunan rencana aksi 
pengurangan risiko bencana 

1.3 Rencana kontinjensi dokumen identifikasi kebutuhan 
penyusunan rencana kontingensi 
bencana; 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

2   Pengkajian Risiko 
Bencana 

  

2.1 Pengenalan dan 
Pemantauan Risiko 
Bencana 

dokumen kajian risiko bencana; 

2.2 Pengembangan 
budaya sadar 
bencana 

laporan pengembangan budaya 
sadar bencana; 

laporan sosialisasi budaya sadar 
bencana 

melaksanakan pemantauan dan 
evaluasi pengembangan budaya 
sadar bencana 

pelaporan pengembangan 
budaya sadar bencana 

3 

  

Pencegahan dokumen identifikasi sumber 
bahaya atau ancaman bencana 

laporan pemantauan penguasaan 
dan pengelolaan sumber daya 
alam 

laporan pemantauan 
pemanfaatan teknologi dalam 
penanggulangan bencana 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

Laporan pemantauan terhadap 
pelaksanaan tata ruang dan 
pengelolaan lingkungan hidup 

Dokumen petunjuk pelaksanaan 
penanganan darurat 

4 
  

Kesiapsiagaan   

4.1 Simulasi dan gladi 
rencana 
penanggulangan 
kedaruratan bencana 
dan rencana 
kontingensi 

dokumen rancangan simulasi dan 
gladi rencana penanggulangan 
kedaruratan bencana dan 
rencana kontingensi bencana 

laporan perlengkapan 
pelaksanaan simulasi dan gladi 
rencana penanggulangan 
kedaruratan bencana dan 
rencana kontingensi bencana 

laporan personil pelaksanaan 
simulasi dan gladi rencana 
penanggulangan kedaruratan 
bencana dan rencana kontingensi 
bencana 

laporan simulasi dan gladi 
rencana penanggulangan 
kedaruratan bencana dan 
rencana kontingensi bencana 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

4.2 Pengelolaan logistik 
dan peralatan untuk 
kesiapsiagaan 

dokumen rencana penguatan 
kelembagaan bidang 
logistik dan peralatan 

laporan pemenuhan kebutuhan 
melalui pengadaan barang/ jasa  

laporan pendistribusian logistik 
dan peralatan 

laporan pemantauan dan 
evaluasi pengelolaan logistik dan 
peralatan untuk kesiapsiagaan 

4.2 Pemberdayaan 
sumberdaya 
penanggulangan 
bencana 

laporan penguatan forum 
Pengurangan Risiko Bencana 

4.3 Penguatan 
ketangguhan 
masyarakat 

laporan pengembangan 
ketangguhan bencana berbasis 
desa 

laporan pengembangan 
ketangguhan bencana berbasis 
keluarga 

laporan pengembangan 
ketangguhan bencana berbasis 
komunitas 

4.4 Pengembangan Tim 
Reaksi Cepat 
Penanggulangan 
Bencana (TRC PB) 

laporan rekruitmen personil TRC 
PB Penanggulangan Bencana 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

4.5 Peningkatan 
kapasitas aparatur 
penanganan darurat 

laporan peningkatan kapasitas 
petugas penanganan darurat 
bencana 

laporan peningkatan kapasitas 
pengelola penanganan darurat 
bencana 

laporan simulasi penanganan 
darurat 

laporan gladi penanganan darurat 

5   Peringatan Dini   

  5.1 Penguatan 
kelembagaan dan 
kolaborasi kerja sama 
antar pihak dalam 
sistem peringatan dini 
baik dalam lingkup 
nasional, regional 
maupun internasional 

dokumen rancangan sistem 
peringatan dini dengan komunitas 
dan masyarakat 

6   
Mitigasi Bencana   

  

6.1 Pengelolaan mitigasi 
struktural 

dokumen rancang bangun 
mitigasi struktural 

2 Penanganan 
Darurat Bencana  

1   pengkajian secara 
cepat dan tepat 
terhadap lokasi, 
kerusakan, kerugian, 
dan sumber daya 

dokumen data dampak dan 
kebutuhan penanganan darurat, 
kerusakan, kerugian dan sumber 
daya 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

2   Penentuan status 
keadaan darurat 
bencana 

dokumen analisis dampak 
kejadian bencana dan sumber 
daya dalam rangka penetapan 
status keadaan darurat 

3   Rencana operasi 
penanganan darurat 

dokumen identifikasi kebutuhan 
penyusunan rencana operasi 
penanganan darurat bencana 

  dokumen penyusunan rencana 
operasi penanganan darurat 
bencana 

4   Pengendalian 
Operasi/Komando 
Penanganan  

dokumen rancangan organisasi 
komando penanganan darurat 
bencana 

dokumen pengendalian operasi 
penanganan darurat bencana 

5   Penyelamatan dan 
evakuasi masyarakat 
terkena bencana 

dokumen analisis dampak dan 
kebutuhan operasi penyelamatan 
dan evakuasi/ karantina korban 
bencana 

dokumen penyiapan kebutuhan 
operasi penyelamatan dan 
evakuasi/karantina korban 
bencana 

6   Pemenuhan 
kebutuhan dasar 

dokumen pengumpulan data 
kebutuhan dasar masyarakat 
terdampak 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

dokumen analisis data kebutuhan 
dasar masyarakat terdampak 

7   Perlindungan 
terhadap kelompok 
rentan 

dokumen pengumpulan data 
kelompok rentan masyarakat 
terdampak 

melakukan analisis data 
kelompok rentan masyarakat 
terdampak 

dokumen penyusunan rencana 
perlindungan kelompok rentan 
masyarakat terdampak 

dokumen perlindungan kelompok 
rentan masyarakat terdampak; 

8   Pemulihan dengan 
segera prasarana dan 
sarana vital 

dokumen pengumpulan data 
kerusakan prasarana dan sarana 
vital terdampak bencana 

dokumen pemantauan dan 
evaluasi pemulihan prasarana 
dan sarana vital terdampak 
bencana 

dokumen penyusunan 
rekomendasi evaluasi pemulihan 
prasarana dan sarana vital 
terdampak bencana 

9   Pengelolaan logistik 
dan peralatan untuk 
kedaruratan 

dokumen penyusunan rencana 
dukungan bidang logistik dan 
peralatan 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

laporan pemenuhan kebutuhan 
melalui pengadaan barang/ jasa; 

laporan penyimpanan sementara 
logistik dan peralatan; 

laporan pemeliharaan logistik dan 
peralatan; 

laporan pendistribusian logistik 
dan peralatan; 

laporan pelaksanaan logistik dan 
peralatan; 

dokumen pengembangan jejaring 
kemitraan logistik dan peralatan; 

10   Pengelolaan data dan 
informasi kedaruratan 
bencana 

dokumen data dan informasi 
potensi ancaman bencana; 

dokumen data dan informasi 
penanganan darurat bencana; 

dokumen inventarisasi informasi 
bencana dari masyarakat; 

laporan penyebarluasan 
informasi kedaruratan bencana 
pada masyarakat; 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

11   Pengendalian 
ancaman bencana 
pada keadaan darurat  

laporan pemantauan ancaman 
bencana; 

laporan penyebarluasan 
informasi ancaman bencana; 

laporan pengendalian ancaman 
bencana; 

3 Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 

Pasca Bencana 

1 

  

Rehabilitasi   

1.1 Perbaikan rumah 
masyarakat 

dokumen rencana kebutuhan 
perbaikan rumah 
masyarakat; 

dokumen norma, standar, 
prosedur, dan kriteria bantuan 
perbaikan rumah masyarakat; 

laporan evaluasi hasil 
pelaksanaan bantuan perbaikan 
rumah masyarakat; 

dokumen rekomendasi atas 
evaluasi hasil pelaksanaan 
bantuan perbaikan rumah 
masyarakat; 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

1.2 

Perbaikan lingkungan, 
prasarana dan sarana 
umum daerah 
bencana  

dokumen identifikasi kebutuhan 
perbaikan lingkungan, prasarana 
dan sarana umum daerah 
bencana; 

dokumen pendampingan 
pemberian bantuan perbaikan 
lingkungan, prasarana dan 
sarana umum daerah bencana; 

1.3 Pemulihan sosial, 
ekonomi dan budaya 

dokumen rencana intervensi 
pemulihan sosial, ekonomi dan 
sumber daya alam; 

laporan intervensi pemulihan 
sosial, ekonomi dan sumber daya 
alam; 

2 
  

Rekonstruksi   

2.1 Pemulihan fungsi 
pemerintahan, fungsi 
pelayanan publik, 
keamanan dan 
ketertiban, serta 
rekonsiliasi dan 
resolusi konflik 

dokumen analisis rencana 
pemulihan fungsi pemerintahan, 
fungsi pelayanan publik, 
keamanan dan ketertiban, serta 
rekonsiliasi dan resolusi konflikdi 
daerah rawan bencana; 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

dokumen pemulihan fungsi 
pemerintahan, fungsi pelayanan 
publik, keamanan dan ketertiban, 
serta rekonsiliasi dan resolusi 
konflik di daerah rawan bencana; 

dokumen petunjuk pelaksanaan 
pemulihan fungsi pemerintahan, 
fungsi pelayanan publik, 
keamanan dan ketertiban, serta 
rekonsiliasi dan resolusi konflik 
di daerah rawan bencana; 

2.2 Pembangunan 
kembali prasarana 
dan sarana umum 
serta sarana sosial 
masyarakat 

dokumen analisis rencana 
pembangunan kembali prasarana 
dan sarana umum serta sarana 
sosial masyarakat; 

dokumen pembangunan kembali 
prasarana dan sarana umum 
serta sarana sosial masyarakat; 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

dokumen petunjuk pelaksanaan 
pembangunan kembali prasarana 
dan sarana umum serta sarana 
sosial masyarakat; 

2.3 Pembangkitan 
kembali kehidupan 
sosial budaya 
masyarakat 

dokumen analisis rencana 
pembangkitan kehidupan sosial 
budaya masyarakat; 

dokumen pembangkitan 
kehidupan sosial budaya 
masyarakat; 

dokumen petunjuk pelaksanaan 
pembangkitan kehidupan sosial 
budaya masyarakat; 

2.4 Penerapan rancang 
bangun yang tepat 
dan penggunaan 
peralatan yang lebih 
baik dan tahan 
bencana 

dokumen analisis rencana 
penerapan rancang 
bangun yang tepat dan 
penggunaan peralatan yang 
lebih baik dan tahan bencana; 

dokumen penerapan rancang 
bangun yang tepat dan 
penggunaan peralatan yang lebih 
baik dan tahan bencana; 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

dokumen penyusunan petunjuk 
pelaksanaan penerapan rancang 
bangun yang tepat dan 
penggunaan peralatan yang lebih 
baik dan tahan bencana 

2.5 Partisipasi dan peran 
serta lembaga dan 
organisasi 
kemasyarakatan, 
dunia usaha dan 
masyarakat 

dokumen analisis rencana 
partisipasi dan peran serta 
lembaga dan organisasi 
kemasyarakatan, dunia 
usaha, dan masyarakat; 

dokumen partisipasi dan peran 
serta lembaga dan organisasi 
kemasyarakatan, dunia usaha, 
dan masyarakat; 

dokumen petunjuk pelaksanaan 
partisipasi dan peran serta 
lembaga dan organisasi 
kemasyarakatan, dunia usaha, 
dan masyarakat; 

2.6 Peningkatan kondisi 
sosial, ekonomi, dan 
budaya 

dokumen analisis rencana 
peningkatan kondisi sosial, 
ekonomi dan budaya; 

laporan peningkatan kondisi 
sosial, ekonomi dan budaya; 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

dokumen petunjuk pelaksanaan 
peningkatan kondisi sosial, 
ekonomi, dan budaya; 

2.7 Peningkatan fungsi 
pelayanan publik dan 
pelayanan utama 
dalam masyarakat  

dokumen analisis rencana 
pelaksanaan fungsi pelayanan 
publik dan pelayanan utama 
dalam masyarakat; 

laporan pelaksanaan peningkatan 
fungsi pelayanan publik dan 
pelayanan utama dalam 
masyarakat; 

 

 

  



DOKUMEN PORTOFOLIO UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING  

JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MADYA 

 

C. PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MADYA 

NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

1 Pengelolaan 
Prabencana 

1   Perencanaan 
penanggulangan 
bencana 

  Minimal 3 (tiga) kompetensi 
dilengkapi dengan    

 tiap kompetensi dilengkapi 
minimal dengan 1 (satu) dokumen 

hasil kerja (portofolio) yang telah di 
validasi oleh atasan langsung 

(dalam bentuk PDF). 

 

atau  

 

Memenuhi syarat dengan 
melampirkan sertifikat kelulusan 
(dalam bentuk PDF). salah satu 

diklat di bawah ini: 

Diklat Komandan Penanganan 
Darurat Bencana/ Diklat 

Kepemimpinan dalam PB/ 
Sertifikat TOT DMB/ Sertifikat TOT 
Renkon/ Sertifikat TOT Jitu Pasna 

 

1.1 Rencana 
penanggulangan 
bencana 

Dokumen penyusunan rencana 
penanggulangan bencana  

Laporan bimbingan teknis 
penyusunan rencana 
penanggulangan bencana 

1.2 Rencana Aksi 
Pengurangan Risiko 
Bencana 

dokumen rencana aksi pengurangan 
risiko bencana 

1.3 Rencana 
Penanggulangan 
Kedaruratan Bencana 

dokumen rencana penanggulangan 
kedaruratan bencana 

1.4 Rencana kontinjensi dokumen rencana kontingensi 
bencana 

2   Pengkajian Risiko 
Bencana 

  

  2.1 Pengenalan dan 
Pemantauan Risiko 
Bencana 

laporan/paparan sosialisasi hasil 
kajian risiko bencana 

3 
  

Kesiapsiagaan   



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

3.1 Simulasi dan gladi 
rencana 
penanggulangan 
kedaruratan bencana 
dan rencana 
kontingensi 

laporan evaluasi dan rekomendasi 
tindak lanjut atas 
simulasi dan gladi rencana 
penanggulangan kedaruratan 
bencana dan rencana kontingensi 
bencana 

 

3.2 Pengelolaan logistik 
dan peralatan untuk 
kesiapsiagaan 

laporan penyimpanan logistik dan 
peralatan 

laporan penyusunan laporan 
pelaksanaan manajemen logistik dan 
peralatan 

dokumen jejaring kemitraan logistik 
dan peralatan 

dokumen norma, standar, prosedur, 
dan kriteria bidang logistik dan 
peralatan 

3.3 Pemberdayaan 
sumberdaya 
penanggulangan 
bencana 

dokumen penguatan peran lembaga 
usaha dalam penanggulangan 
bencana 

3.4 Pengembangan Tim 
Reaksi Cepat 
Penanggulangan 
Bencana (TRC PB) 

dokumen norma, standar, prosedur, 
dan kriteria tim reaksi cepat 
penanggulangan bencana 

laporan peningkatan kapasitas tim 
reaksi cepat penanggulangan 
bencana 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

3.5 Peningkatan kapasitas 
aparatur penanganan 
darurat 

dokumen uji kompetensi 
penanganan darurat 

4   Peringatan Dini   

4.1 Penguatan 
kelembagaan dan 
kolaborasi kerja sama 
antar pihak dalam 
sistem peringatan dini 
baik dalam lingkup 
nasional, regional 
maupun internasional 

laporan pemantauan pemerintah 
daerah dalam melakukan kegiatan 
sistem peringatan dini 

  dokumen rekomendasi dalam 
rangka penguatan kelembagaan dan 
kerjasama antar pihak dalam sistem 
peringatan dini 

5 
  

Mitigasi Bencana   

5.1 Penataan ruang 
berbasis analisis resiko 
bencana 

dokumen evaluasi perencanaan tata 
ruang berbasis 
analisis risiko bencana 

5.2 Pengelolaan mitigasi 
struktural 

dokumen identifikasi kebutuhan 
mitigasi struktural 

dokumen rancang bangun mitigasi 
struktural 

dokumen evaluasi mitigasi struktural 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

dokumen rekomendasi tindak lanjut 
hasil evaluasi mitigasi struktural 

5.3 Pengelolaan mitigasi 
non struktural 

dokumen norma, standar, prosedur, 
dan kriteria mitigasi bencana 

dokumen pengaturan mobilisasi dan 
penempatan sumber daya 
kedaruratan bencana 

2 Penanganan 
Darurat Bencana  

1   Penentuan status 
keadaan darurat 
bencana 

laporan evaluasi penetapan status 
keadaan darurat 

2   Penyelamatan dan 
evakuasi masyarakat 
terkena bencana 

melakukan penyusunan rencana 
operasi penyelamatan dan 
evakuasi/karantina korban 

dokumen rencana operasi 
penyelamatan dan 
evakuasi/karantina korban 

dokumen evaluasi operasi 
penyelamatan dan 
evakuasi/karantina korban 

3   Pemulihan dengan 
segera prasarana dan 
sarana vital 

dokumen pemulihan prasarana dan 
sarana vital terdampak bencana 

4   Pengelolaan data dan 
informasi kedaruratan 
bencana 

laporan evaluasi pelaksanaan 
operasi penanganan darurat 
bencana 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

3 Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 
Pasca Bencana 

1 

  

Rehabilitasi   

1.1 Perbaikan rumah 
masyarakat 

dokumen pelaksanaan bantuan 
perbaikan rumah masyarakat 

dokumen pendampingan 
pelaksanaan perbaikan rumah 
masyarakat 

1.2 Perbaikan lingkungan, 
prasarana dan sarana 
umum daerah bencana  

dokumen rencana pemberian 
bantuan perbaikan lingkungan, 
prasarana dan sarana umum daerah 
terdampak bencana 

dokumen rencana pemberian 
bantuan perbaikan lingkungan, 
prasarana dan sarana umum daerah 
terdampak bencana 

dokumen pemberian bantuan 
perbaikan lingkungan, prasarana dan 
sarana umum daerah terdampak 
bencana 

laporan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan perbaikan lingkungan, 
prasarana dan sarana umum daerah 
terdampak bencana 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

dokumen norma, standar, prosedur, 
dan kriteria bantuan perbaikan 
lingkungan, prasarana dan sarana 
umum daerah terdampak bencana 

1.3 Pemulihan sosial, 
ekonomi dan budaya 

laporan pemantauan dan evaluasi 
pemulihan sosial, ekonomi dan 
sumber daya alam 

dokumen rekomendasi atas evaluasi 
pelaksanaan pemulihan sosial, 
ekonomi dan sumber daya alam 

2 
  

Rekonstruksi   

2.1 Pemulihan fungsi 
pemerintahan, fungsi 
pelayanan publik, 
keamanan dan 
ketertiban, serta 
rekonsiliasi dan 
resolusi konflik 

laporan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan pemulihan fungsi 
pemerintahan, fungsi pelayanan 
publik, keamanan dan ketertiban, 
serta rekonsiliasi dan resolusi konflik 
di daerah rawan bencana 

2.2 Pembangunan kembali 
prasarana dan sarana 
umum serta sarana 
sosial masyarakat 

laporan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan pembangunan kembali 
prasarana dan sarana umum serta 
sarana sosial masyarakat 

laporan rekomendasi atas evaluasi 
pembangunan kembali prasarana 
dan sarana umum serta sarana sosial 
masyarakat 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

2.3 Pembangkitan kembali 
kehidupan sosial 
budaya masyarakat 

laporan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan pembangkitan 
kehidupan sosial budaya masyarakat 

laporan rekomendasi atas evaluasi 
pembangkitan kehidupan sosial 
budaya masyarakat 

2.4 Penerapan rancang 
bangun yang tepat dan 
penggunaan peralatan 
yang lebih baik dan 
tahan bencana 

laporan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan penerapan rancang 
bangun yang tepat dan penggunaan 
peralatan yang lebih baik dan tahan 
bencana 

laporan rekomendasi atas evaluasi 
penerapan rancang bangun yang 
tepat dan penggunaan peralatan 
yang lebih baik dan tahan bencana 

2.5 Partisipasi dan peran 
serta lembaga dan 
organisasi 
kemasyarakatan, dunia 
usaha dan masyarakat 

laporan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan partisipasi dan peran 
serta lembaga dan organisasi 

laporan penyusunan rekomendasi 
atas evaluasi partisipasi dan peran 
serta lembaga dan organisasi 
kemasyarakatan, dunia usaha, dan 
masyarakat 



NO 
JENIS 

KOMPETENSI   
KOMPONEN DOKUMEN PORTOFOLIO SYARAT KELULUSAN 

2.6 
  

Peningkatan kondisi 
sosial, ekonomi, dan 
budaya 
  

laporan evaluasi hasil pelaksanaan 
peningkatan sosial, ekonomi, dan 
budaya 

dokumen rekomendasi atas evaluasi 
hasil peningkatan kondisi sosial, 
ekonomi, dan budaya 

2.7 Peningkatan fungsi 
pelayanan publik dan 
pelayanan utama 
dalam masyarakat  

dokumen rekomendasi atas evaluasi 
hasil peningkatan kondisi sosial, 
ekonomi, dan budaya 

dokumen rekomendasi atas evaluasi 
pelaksanaan peningkatan fungsi 
pelayanan publik dan pelayanan 
utama dalam masyarakat 

 



Lampiran X 

Nomor  : B- 1033/BNPB/SU/ OT.02.02/04/2022 

Tanggal :  13 April 2022 

 

 

Surat Permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional  

Penata Penanggulangan Bencana (Bagi Kementerian/Lembaga) 

 

KOP SURAT INSTANSI 

 

  Tempat …., Tanggal…. 

Nomor : …………… 

Lampiran : …………… 

Sifat : …………… 

Hal : Permohonan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan 

  Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui Penyesuaian/Inpassing 

 

Kepada Yth. 

Sekretaris Utama  

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

di  

 Jakarta 

 

Menindaklanjuti Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui 

Penyesuaian/Inpassing, bersama ini kami sampaikan permohonan pengangkatan PNS dalam 

Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui Penyesuaian/Inpassing sebagai 

berikut: 

 

No Nama 

Lengkap 

dan 

Gelar 

 

NIP 

 

Pangkat/Gol. 

Ruang 

TMT 

Pangkat 

 

Jabatan 

Unit 

Kerja/Instansi 

 

Pendidikan 

 

Keterangan 

1         

2         

3         

dst         

 

Selanjutnya sebagai persyaratan, bersama ini kami lampirkan dokumen administrasi sebagai 

berikut: 

1. surat penetapan kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana oleh Menteri PANRB; 

2. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

3. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; 

4. surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman 

disiplin tingkat sedang maupun berat; 

5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; 

6. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi; 



7. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir; 

8. daftar riwayat hidup; 

9. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang 

Penyelengaraan Penanggulangan Bencana paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan 

ditandatangani oleh PyB; 

10. surat pernyataan yang menyatakan: 

a. bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional Penata ; 

b. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan 

c. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional Penata  

   Penanggulangan Bencana secara aktif;  

11. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti 

di luar tanggungan negara dari pejabat pimpinan tinggi pratama. 

 

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih. 

 

(Kepala Biro SDM/Kepegawaian) 

 

 

(tanda tangan, stempel dinas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran XI 

Nomor  : B- 1033 /BNPB/SU/OT.02.02 /04/2022 

Tanggal :  13 April 2022 

 

 

Surat Permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional  

Penata Penanggulangan Bencana (Bagi Pemerintah Daerah) 

 

KOP SURAT INSTANSI 

 

   

 Tempat …., Tanggal…. 

Nomor : …………… 

Lampiran : …………… 

Sifat : …………… 

Hal : Permohonan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan 

  Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui Penyesuaian/Inpassing 

 

Kepada Yth. 

Sekretaris Utama  

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

di  

 Jakarta 

 

Menindaklanjuti Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui 

Penyesuaian/Inpassing, bersama ini kami sampaikan permohonan pengangkatan PNS dalam 

Jabatan Fungsional Penta Penanggulangan Bencana melalui Penyesuaian/Inpassing sebagai 

berikut: 

 

No Nama 

Lengkap 

dan 

Gelar 

 

NIP 

 

Pangkat/Gol. 

Ruang 

TMT 

Pangkat 

 

Jabatan 

Unit 

Kerja/Instansi 

 

Pendidikan 

 

Keterangan 

1         

2         

3         

dst         

 

Selanjutnya sebagai persyaratan, bersama ini kami lampirkan dokumen administrasi sebagai 

berikut: 

1. surat penetapan kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana oleh Menteri PANRB; 

2. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

3. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; 

4. surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman 

disiplin tingkat sedang maupun berat; 

5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; 



6. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi; 

7. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir; 

8. daftar riwayat hidup; 

9. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan 

ditandatangani oleh PyB; 

10. surat pernyataan yang menyatakan: 

a. bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana; 

b. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan 

c. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional Penata 

Penanggulangan Bencana secara aktif; dan 

11. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti 

di luar tanggungan negara dari pejabat pimpinan tinggi pratama. 

 

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih. 

 

(Kepala Badan Kepegawaian Daerah) 

 

 

(tanda tangan, stempel dinas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran XII 

Nomor  : B- 1033 /BNPB/SU/OT.02.02 /04/2022 

Tanggal :   13 April 2022 

 

 

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI 

 

Format 1 –  Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang 

Maupun Berat. 

 
KOP SURAT INSTANSI 

 
 

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN 
TINGKAT SEDANG MAUPUN BERAT 

Nomor: ................................. 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini:    
Nama  :  
NIP  : 
Pangkat/ Gol.  : 
Jabatan  :  
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: 
Nama :  
NIP : 
Pangkat/ Gol. : 
Jabatan :  
Unit Kerja : 
bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat 
sedang/berat. 
 
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Yang membuat keterangan, 
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang 
membidangi kepegawaian 
 
 
 
NAMA JELAS DAN GELAR  
NIP. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Format 2 –  Daftar Riwayat Hidup 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

1. Data Pribadi 

 

 

2. Pendidikan 

NO. JENJANG 
NAMA SEKOLAH/ 

PERGURUAN TINGGI 

JURUSAN/ PROGRAM 

STUDI 

TAHUN 

LULUS 

1 2 3 4 5 

     

     

 

3. Kursus/ Pelatihan di dalam dan di luar negeri 

NO. 
NAMA KURSUS/ 

PELATIHAN 

LAMANYA 

KURSUS/PELATIHAN 

TEMPAT 

KURSUS/ 

PELATIHAN 

TAHUN  

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

4. Riwayat Jabatan Struktural 

1. Nama lengkap   

2. NIP   

3. Pangkat/ Golongan Ruang   

4. TMT pangkat   

5. Tempat dan tanggal lahir   

6. Jenis kelamin  Laki-laki/ Perempuan * 

7. Instansi   

8. Alamat rumah   

   Kode Pos: 

9. No. Telepon  Rumah: 

Kantor: 

HP: 

10. E-mail   

 
 

 



NO. NAMA JABATAN ESELON 
NOMOR 

KEPUTUSAN 

T.M.T 

JABATAN 

URAIAN 

TUGAS JABATAN 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

5. Riwayat Jabatan Fungsional 

NO. NAMA JABATAN ESELON 
NOMOR 

KEPUTUSAN 

T.M.T 

JABATAN 

URAIAN 

TUGAS JABATAN 

1 2 3 4 5 6 

      

      

  

6. Tanda Jasa/ Penghargaan 

NO. 
NAMA TANDA JASA/ 

PENGHARGAAN 

NOMOR 

KEPUTUSAN 

TAHUN 

PEROLEHAN 

INSTANSI YANG 

MEMBERIKAN  

1 2 3 4 5 

     

 

7. Pengalaman Kerja di Bidang Analisis Kebencanaan 

NO. 

PEKERJAAN/KEGIATAN 

BIDANG PENYELENGGARAAN 

PENANGGULANGAN BENCANA 

JABATAN TAHUN  

1 2 3 4 

    

    

 

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagaimana bukti 

pendukung terlampir, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya 

bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional 

Penata Penanggulangan Bencana. 

 

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  

Yang membuat, 

 

  Meterai 10.000 

NAMA JELAS DAN GELAR  

NIP. 



Format 3 –  Surat Keterangan Pengalaman Pelaksanaan Tugas Penata Penanggulangan 

Bencana. 

 
KOP SURAT INSTANSI 

 
 

SURAT KETERANGAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama  : 
NIP   : 
Jabatan Instansi : 

dengan ini menerangkan bahwa:  
Nama : 
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang/TMT Unit Kerja : 

Yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana .... (........) tahun, sebagai berikut: 

No Jabatan Uraian tugas di bidang Jabatan 
Fungsional Penata Penanggulangan 

Bencana  

Tahun 

               s.d 

    

    

    

    

 
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Yang membuat keterangan, 
PyB 
 
 
NAMA JELAS DAN GELAR  
NIP. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Format 4 – Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Penata Penanggulangan Bencana  

 
KOP SURAT INSTANSI 

 

 
SURAT PERNYATAAN 

Nomor: ................................. 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:    

Nama :  
NIP : 
Pangkat/ Gol. : 
Jabatan :  

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya : 

4. bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Penata Penanggulangan Bencana ; 

5. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan 

6. bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang Penyelengaraan Penanggulangan 

Bencana secara aktif. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Mengetahui, 
Jabatan Atasan Langsung, 
 

 (tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Yang membuat pernyataan, 
 

 
 
 

  

NAMA JELAS DAN GELAR  
NIP. 
 

 NAMA JELAS DAN GELAR  
NIP. 
 



Format 5 –  Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalankan Tugas Belajar/Cuti di Luar 

Tanggungan Negara 

 

KOP SURAT INSTANSI 

 

 

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR/ 

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA 

Nomor: ................................. 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:    

Nama  :  

NIP  : 

Pangkat/ Gol.  : 

Jabatan  :  

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini : 

Nama :  

NIP : 

Pangkat/ Gol. : 

Jabatan :  

Unit Kerja : 

bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani tugas belajar/cuti di luar tanggungan 

Negara. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  

Yang membuat keterangan, 

Pejabat Tinggi Pratama 

 

 

 

 

NAMA JELAS DAN GELAR  

     NIP. 
 

 




