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Pada level mana kotamu?  
 
Isilah survey ini untuk mengidentifikasi pada level apa kota Anda. Pilih “ya” atau “tidak” sebagai jawaban 
pada masing – masing pertanyaan. (Anda dapat melihat hasil survey daring ini pada tautan 
https://mcr2030.undrr.org/resilience-roadmap/stage-assessment)  
 

# Pertanyaan  Jawaban  
1 Pemerintah daerahmu telah melegalkan penyataan yang jelas atas visi dan 

tujuannya untuk mengingkatkan ketangguhan dan keberlanjutan 
(pembangunan)nya 

Ya Tidak 

2 Pemerintah lokalmu telah mendiskusikan dan melaksanakan orientasi Ya Tidak 

3 Pemerintah daerah telah menyelenggarakan konsultasi dan Kegiatan 
(peningkatan) kesadaran public pada bangunan – bangunan tangguh pada 12 
bulan terakhir 

Ya Tidak 

4 Pemerintah daerahmu berencana untuk menyelenggarakan atau sudah 
menyelenggarakan workshop atau pertemuan untuk menginisiassi pengurangan 
risiko bencana / proses pengembangan strategi ketangguhan 

Ya Tidak 

5 Pemerintah daerahmu sudah mengaji kapasitas institusi dan administrasinya 
untuk ketangguhan 

Ya Tidak 

6 Mandat yang berkaitan dengan ketangguhan dan kekuatan kewenangan 
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sudah didefinisikan secara jelas 

Ya Tidak 

7 Pemerintah daerahmu sudah menyelenggarakan kajian multi-ancaman, 
keterpaparan, risiko dan kerentanan untuk menginformasikan pengembangan 
strategi pengurangan risiko / ketangguhan 

Ya Tidak 

8 Pemerintah daerahmu telah mengeluarkan platform – platform multi-pemangku 
kepentingan untuk meningkatkan kesadaran, berkolaborasi dan membangun 
kepentingan 

Ya Tidak 

9 Terdapat produk hukum dan kebijakan yang cukup untuk merencanakan dan 
mengimplementasikan strategi ketangguhan dengan akuntabilitas yang jelas 
untuk pengambilan keputusan di dalam pemerintah daerahmu 

Ya Tidak 

10 Pemerintah daerahmu memiliki seorang “Chief Resilience Officer”, personil yang 
ditunjuk untuk melakukan pengurangan risiko bencana, komite multi-sektor yang 
setara untuk membangun ketangguhan sebagai focal point 

Ya Tidak 

11 Data yang relevan dibagi-gunakankan baik untuk sesama department dan juga 
pemangku kepentingan untuk menginformasikan perencanaan ketangguhan dan 
pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerahmu 

Ya Tidak 

12 Pemerintah daerahmu memiliki strategi pengurangan risiko bencana / 
ketangguhan atau yang setara yang mengatur prioritas, target/indicator, 
mengidentifikasi aksi dan menugaskan tanggungjawab untuk mengurangi risiko 
dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah (di atas respon saat kejadian 
bencana dan upaya kesiapsiagaan) 

Ya Tidak 

13 Implementasi rencana pengurangan risiko bencana/ketangguhan dari kota Anda 
telah diangkat oleh pemerintah daerah atau DPR Anda 

Ya Tidak 

14 Pengurangan risiko bencana/ketangguhan diintegrasikan dalam strategi dan 
pembangunan dan pemerintah daerah lain (yang terkait) sebagai isu yang saling 
bersinggungan (cross-cutting issue) 

Ya Tidak 

15 Risiko (akibat) iklim dijadikan factor (yang berkontrimusi pada isu kebencanaan) 
di strategi dan rencana aksi pengurangan risiko bencana/ketangguhan 
perkotaanmu 

Ya Tidak 
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