
I. POKOK BAHASAN 

BENCANA DAN RUANG LINGKUP MANAJEMEN BENCANA 

 

1.1 Pendahuluan 

1.1.1  Deskripsi Singkat 

Pada pokok bahasan ini akan membahas tentang definisi bencana, 

jenis bencana, serta ruang lingkup Manajemen Bencana. 

1.1.2  Relevansi 

Materi dalam bab ini memberikan pemahaman bagi seorang sarjana 

kesehatan tentang bencana serta ruang lingkup manajemen 

bencana. 

1.1.3 Kompetensi 

a. Standar Kompetensi 

Pokok bahasan ini memberikan kontribusi kompetensi kepada 

mahasiswa kesehatan masyarakat agar mampu menjelaskan 

pengertian bencana, jenis bencana serta memahami ruang lingkup 

manajemen bencana. 

b. Kompetensi Dasar 

Setelah mengikuti materi Bencana dan Ruang Lingkup Manajemen 

Bencana, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari bencana, 

menyebutkan macam-macam bencana serta mampu menjelaskan 

ruang lingkup manajemen bencana. 

1.2 Penyaji 

Uraian 

Negara kita terkenal sebagai negara maritim dan memiliki banyak 

gunung yang aktif, sehingga bencana banjir dan  gunung meletus sering 

dialami oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tidak 

saja di perkotaan tetapi juga perdesaan. Dalam catatan Walhi pada 

kurun waktu 1998-2003 telah terjadi 647 kejadian bencana (lihat 

tabel1), dimana 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir 

dan longsor, dengan korban jiwa dan kerugian akan rusaknya 

infrastruktur yang tidak kecil.  



Tabel 1. Bencana alam di Indonesia (1998-2003) 

 

Sumber: Bakornas PB 

 

Terjadinya bencana alam di negeri kita ini sebenarnya tidak perlu 

membuat kita heran dan terkejut karena secara geologi, besar daratan 

di Indonesia (pulau-pulau) berada pada patahan/sesar dan wilayah kita 

merupakan bertemunya sirkum Altantik dan Mideterania yang 

merupakan gugus pegunungan yang tingkat keaktifannya tinggi. 

Disamping itu, letak geografis kepulauan Indonesia menimbulkan 

dampak tertentu bagi kehidupan masyarakat dalam hal ini bencana 

alam (badai, angin puting beliung, ombak besar, hujan asam dsb). 

Sebagai manusia yang dikaruniai akal, memandang bencana alam 

merupakan paket yang tidak dapat kita hindari dari kenyataan tersebut, 

sehingga yang perlu kita sikapi adalah bagaimana  kita memprediksi 

bencana, bagaimana mengantisipasi bila terjadi dan bagaimana 

melakukan pemulihan kalau bencana sudah terjadi. Untuk itu, kita perlu 

mengenal apa yang termasuk dalam ruang lingkup bencana, bagaimana 

mengelola bencana dan bagaimana melakukan tindakan-tindakan 

praktis berkaitan dengan bencana. Permasalahan-permasalahan 

tersebut menjadi bahasan manajemen bencana. Dengan mempelajari 

manajemen bencana, bila ada bencana dapat ditangani dengan segera 

dan terkoordinir dengan baik 



 

Bencana 

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 menjelaskan bencana 

adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis. 

Hal yang membedakan marabahaya dan bencana yaitu tidak ada 

bencana jika tidak menyangkut kepentingan manusia. Inilah pernyataan 

yang menekankan bahwa bencana terjadi hanya jika terkait dengan 

manusia.  Suatu marabahaya yang terjadi tidak akan menimbulkan 

bencana jika tidak merugikan manusia. Namun perlu ditekankan disini, 

keterkaitan dengan manusia ditentukan pula oleh faktor waktu. 

Marabahaya dapat langsung (pada saat terjadi) merugikan manusia atau 

baru terdeteksi dampaknya pada waktu yang akan datang. 

 

Bahaya 

Bahaya merupakan kejadian destruktif yang berpotensi 

menimbulkan kerusakan atau tercabiknya kehidupan manusia. 

Marabahaya merupakan potensi bencana, bukan kejadian bencana 

sesungguhnya. Misalnya, letusan gunung berapi jelas secara intrinsik 

mengandung bahaya; demikian pula tanah longsor atau badai. Akan 

tetapi, semua bahaya yang dikandung oleh kejadian itu hanya 

berpotensi menimbulkan bencana jika bermanifestasi negatif secara 

langsung atau tidak langsung melibatkan kehidupan manusia. Walaupun 

letusan gunung berapi sangat dahsyat, jika tidak menimpa kepentingan 

umat manusia, letusan itu bukan merupakan masalah bencana dan 

kedaruratannya. 



 

Gambar 1.1 Muntahan lahar dari gunung api 

 Suatu bahaya walaupun secara intrinsik mengandung potensi 

mengancam kepentingan manusia, tidak akan terwujud potensinya jika 

tidak melibatkan manusia dan segala kepentingannya atau objek lain. 

Perwujudan itu terjadi setelah ada pemajanan (exposure) manusia 

kepada benda atau kejadian itu. Faktor lain yang tidak kalah penting 

adalah faktor perilaku manusia itu. Beberapa perilaku manusia sering 

berawal pada pemajanan kepada marabahaya yang berekor pada 

bencana dan kedaruratan. Bencana merupakan manifestasi perpaduan 

antara marabahaya (yang sebelumnya bersifat potensial) dengan 

manusia (atau objek lain yang menyangkut kepentingan manusia) 

sehingga menjadi keadaan darurat yang mendesak. 

 

Gambar 1.2 Penguraian terbentuknya Bahaya 

 



 Ketika bahaya muncul dan mengancam manusia maka terbentuklah 

keadaan darurat, yaitu situasi yang sangat mendesak dan berpotensi 

mengganggu kemampuan masyarakat menghadapi tantangan hidup. 

Keadaan darurat ini baru menjadi bencana jika sudah melibatkan 

manusia menjadi korban. Bencana semacam ini dapat dinamakan 

sebagai bencana primer yaitu bencana yang paling awal  merugikan 

manusia.  

 

 

Gambar 1.3 Penguraian terbentuknya bencana 

 

 Ada dua hal yang perlu diperhatikan mengenai interaksi antara 

manusia dan marabahaya. Pertama, kejadian marabahaya bisa datang 

secara mendadak (misalnya banjir bandang, gempa bumi, kerusuhan, 

dan lain-lain), bisa pula berlarut-larut (misalnya kekeringan, kebocoran 

pusat tenaga nuklir, dan lain-lain). Pemahaman mengenai segi 

karakteristik bencana ini berguna untuk tindakan efektif penanganan 

bencana. 

 Setelah bencana primer, tahapan berikutnya adalah bencana 

sekunder, yaitu bencana turutan yang terjadi mengikuti bencana 

primer. Bencana sekunder merupakan perkembangan hasil bencana 

primer. Sebagai contoh, setelah bencana banjir mereda, para pengungsi 

dan korban banjir berpotensi terkena penularan penyakit menular. Jika 

penularan ini tidak diantisipasi dan tidak ditangkal dengan baik, maka  

akan berkembang epidemi penyakit menular yang merupakan bencana 

sekunder.  



Berdasarkan UU Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007, bencana 

dikategorikan menjadi 3 yaitu: 

1. Bencana Alam 

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 

yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

2. Bencana Non Alam 

bencana yang diakibatkan oleh  peristiwa atau rangkaian peristiwa 

nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, 

epidemi, dan  wabah penyakit. 

3. Bencana Sosial 

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 

yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial 

antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. 

Disamping itu ada beberapa yang mengkategorikan bencana, sebagai 

berikut: 

A. Klasifikasi Bencana berdasarkan penyebabnya 

1. Bencana Alam 

a. Badai  

b. Tsunami  

c. Gempa bumi 

d. Gunung berapi 

e. Suhu ekstrem 

f. Kemarau panjang 

2. Bencana Alam yang Dipicu oleh Manusia  

a. Tanah longsor akibat penggundulan hutan 

b. Kelaparan  

c. Kegersangan tanah 

3. Bencana Buatan Manusia  

a. Konflik  

b. Kecelakaan industri: ledakan (nuklir,gas),radiasi, polusi, 

bahan beracun berbahaya 



c. Transportasi  

B. Klasifikasi bencana menurut kecepatan terjadinya, yaitu: 

a. Mendadak  

b. Bertahap  

C. Klasifikasi bencana berdasarkan skala bobotnya 

a. Besar (major) 

b. Kecil (minor) 

Pengertian dan ciri bencana alam 

1. Gempa Bumi 

Gempa  bumi  adalah  getaran  atau  guncangan  yang  terjadi  di 

permukaan bumi akibat  pelepasan  energi  dari  dalam  secara  

tiba-tiba  yang menciptakan gelombang  seismik.  Gempa  bumi  

biasa  disebabkan  oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi). 

Kerak bumi terdiri dari dua macam yaitu kerak samudera dan 

kerak benua. Kerak benua lebih tebal dan ringan, sedang kerak 

samudera lebih tipis tetapi lebih berat. Pada saat kerak samudera 

bertabrakan dengan kerak benua, karena beratnya maka kerak 

samudera melesak ke bawah kerak benua. 

 

Gambar 1.3 Kerak Bumi 

Macam-macam gempa bumi; 

a. Gempa Vulkanik, disebabkan oleh letusan gunung api. Terjadi 

sebelum dan selama letusan gunung api terjadi.  

Sebab-sebab terjadinya : 

 Tumbukan antara magma dengan dinding-dinding gunung 

api  

 Tekanan gas pada letusan yang sangat kuat  



 Perpindahan mendadak dari magma di dalam dapur magma 

b. Gempa Runtuhan / Tanah terban 

Gempa runtuhan terjadi di daerah yang terdapat banyak rongga-

rongga di bawah tanah, misal : 

 Daerah kapur yang banyak sungai atau gua-gua  

 Daerah pertambangan  

c. Gempa  bumi  tektonik   

Gempa  bumi  ini  disebabkan  oleh  adanya  aktivitas tektonik, 

yaitu pergeseran lempeng lempeng tektonik secara mendadak 

yang mempunyai  kekuatan  dari  yang  sangat  kecil  hingga  

yang  sangat  besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan 

kerusakan atau bencana alam di bumi, getaran  gempa  bumi  

yang  kuat  mampu  menjalar  keseluruh  bagian  bumi. Gempa  

bumi  tektonik  disebabkan  oleh  perlepasan  tenaga  yang  

terjadi karena  pergeseran  lempengan plat  tektonik seperti  

layaknya  gelang  karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. 

Tenaga yang dihasilkan oleh tekanan antara batuan dikenal 

sebagai kecacatan tektonik 

2. Tsunami 

Secara etimologi, istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang, 

Tsu=pelabuhan; nami=gelombang. Peristiwa datangnya gelombang 

laut yang tinggi & besar ke daerah pinggir pantai beberapa saat 

setelah terjadi gempa bumi, letusan gunung berapi & tanah longsor 

di dasar laut. Ciri-ciri terjadinya tsunami adalah sebagai berikut: 

Biasanya gelombang laut ini akan menghantam pantai/pelabuhan 

terdekat dalam waktu 10 sampai 30 menit setelah terjadi gempa; 

Gelombang berpotensi besar menghantam pantai/pelabuhan laut 

terdekat dengan sumber tsunami; Gelombang tsunami biasanya 

berlapis-lapis. 

Tsunami yang pernah terjadi: 

 1650: G. Santorini di Yunani meletus menyebabkan tsunami 

setinggi 100 m-150m yang  menghancurkan teluk utara P. Kreta.  



 1755: Lisbon Portugal gempa bumi menyebabkan tsunami 

setinggi 6 m. 

 1883: G. Krakatau meletus, menyebabkan tsunami setinggi 40m 

 1992: Tsunami melanda flores  

 1998: Pantai utara Papua 

 2004: Tsunami di Lautan India menghantam Indonesia, 

Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka, Maldives, Somalia, Kenya, 

Tanzania, Timur Afrika. 

 2006: P.Jawa  

 2007: Bengkulu 

 2009: Padang 

3. Gunung Api 

Gunung api merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan 

magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang 

bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di 

dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni  

diperkirakan  lebih  dari  1.000 °C.  Cairan  magma  yang  keluar  

dari  dalam bumi  disebut lava.  Suhu  lava  yang  dikeluarkan  bisa  

mencapai  700-1.200 °C. Letusan  gunung  api  yang  membawa  

batu  dan  abu  dapat  menyembur  sampai sejauh  radius  18  km  

atau  lebih,  sedangkan  lavanya  bisa  membanjiri  sampai sejauh 

radius 90 km. Tidak semua gunung berapi sering meletus. Gunung 

berapi yang sering meletus disebut gunung berapi aktif. Gunung  

berapi  yang  akan  meletus  dapat  diketahui  melalui  beberapa  

tanda, antara lain:  

 Suhu di sekitar gunung naik.  

 Mata air menjadi kering  

 Sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran 

(gempa)  

 Tumbuhan di sekitar gunung layu  

 Binatang di sekitar gunung bermigrasi 

 



4. Banjir 

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Peristiwa 

banjir timbul jika air  menggenangi  daratan  yang  biasanya  kering.  

Banjir  pada  umumnya disebabkan oleh air sungai yang meluap ke 

lingkungan sekitarnya sebagai akibat curah hujan yang tinggi. 

Kekuatan banjir mampu merusak rumah dan menyapu fondasinya.    

Banjir sering diakibatkan karena perubahan tata guna lahan, 

dimana perubahan tata guna lahan memberi andil yang besar 

terhadap kenaikan debit sungai. 

5. Kekeringan  

Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu 

daerah dalam masa  yang  berkepanjangan,  beberapa  bulan  

hingga  bertahun-tahun.  Biasanya kejadian  ini  muncul  bila  suatu  

wilayah  secara  terus-menerus  mengalami curah hujan di  bawah  

rata-rata. Musim  kemarau yang  panjang  akan  menyebabkan 

kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat 

penguapan (evaporasi), transpirasi,  ataupun  penggunaan  lain  

oleh  manusia.  Kekeringan  dapat menjadi bencana  alam apabila  

mulai  menyebabkan  suatu  wilayah  kehilangan sumber  

pendapatan akibat  gangguan  pada pertanian dan ekosistem yang  

ditimbulkannya. 

6. Tanah longsor 

Gerakan tanah yang berasal dari suatu produk dari proses 

gangguan keseimbangan lereng yang menyebabkan bergeraknya 

masa tanah dan batuan ke tempat yang lebih rendah. 

Jenis tanah longsor 

 Longsor Translasi: adalah bergeraknya masa tanah & batuan 

pada bidang gelincir berbentuk rata/menggelombang landai. 



 

 Longsor Rotasi: bergeraknya massa tanah & batuan pada 

bidang gelincir berbentuk cekungan. 

 

 Pergerakan Blok: perpindahan batuan yang bergerak pada 

bidang gelincir berbentuk rata. 

 

 Runtuhan batu: terjadi ketika sejumlah besar batuan/material 

lain bergerak kebawah dengan cara jatuh bebas  

 

 



 Rayapan Tanah: jenis tanah longsor yang bergerak lambat. 

  

 Aliran bahan Rombakan: terjadi ketika massa tanah bergerak 

didorong oleh air. 

 

7. Angin Topan 

Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 

km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara 

garis balik utara dan selatan, kecuali  di  daerah-daerah  yang  

sangat  berdekatan  dengan  khatulistiwa.  Angin topan  disebabkan  

oleh  perbedaan  tekanan  dalam  suatu sistem  cuaca. 

Terkadang bencana alam dapat juga disebabkan atau dipicu 

oleh kegiatan manusia. Dengan kehidupan masyarakat yang semakin 

kompleks, masyarakat secara langsung atau tidak langsung 

bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi kejadian yang 

sebelumnya diterima sebagai keadaan ‘lepas kendali’ atau diluar 

kemampuan manusia. 

Banyak bencana yang berasal dari bahaya alam seharusnya 

tidak terjadi jika tidak dipacu oleh manusia. Misalnya, penggundulan 

hutan menyebabkan tanah langsung terpajan kepada cahaya 

matahari yang terik dan hujan yang deras sehingga tanah menjadi 

longgar dan terjadilah tanah longsor dan erosi.  



Dalam bencana, faktor kesehatan masyarakat menjadi sentral 

karena menyangkut salah satu aspek dasar kehidupan manusia. Oleh 

karena itu, dalam menanggulangi bencana diperlukan tindakan 

efektif untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Melalui 

pemerataan atau penguraian terbentuknya bencana dapat 

direncanakan tindakan strategis penanggulangan bencana. 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian 

upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap 

darurat, dan rehabilitasi.  

Adapun tujuan dari penanggulangan bencana adalah :  

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman 

bencana;  

b. menyelaraskan peraturan  perundang-undangan yang sudah ada;  

c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;  

d. menghargai budaya lokal;  

e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;  

f. mendorong  semangat  gotong  royong,  kesetiakawanan,  dan 

kedermawanan; dan  

g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

Penanggulangan bencana  berasaskan:  

a. kemanusiaan;  

b. keadilan;  

c.  kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;  

d.  keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;  

e.  ketertiban dan kepastian hukum;  

f.  kebersamaan;  

g.  kelestarian lingkungan hidup; dan  

h.  ilmu pengetahuan dan teknologi 

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, sebagai berikut:  



a.  cepat dan tepat;  

b.  prioritas 

c.  koordinasi dan keterpaduan;  

d.  berdaya guna dan berhasil guna;  

e.  transparansi dan akuntabilitas;  

f.  kemitraan;  

g.  pemberdayaan;  

h.  nondiskriminatif; dan  

i.  nonproletisi 

 

Kegiatan Pencegahan Bencana 

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk 

menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Mengantisipasi 

bencana merupakan salah satu langkah yang memberikan gambaran 

kesiagaan komunitas menghadapi potensi bencana. Langkah – langkah 

dalam mengantisipasi bencana paling baik dilakukan sebelum terjadi 

bencana. Akan tetapi, langkah – langkah itu dapat juga dikerjakan ketika 

berada dalam fase rekonstruksi pasca-bencana. Alasannya adalah, untuk 

menghadapi kemungkinan bencana baru timbul lagi. Upaya ini sangat 

penting, dan sekiranya dikembangkan di dalam komunitas. Tujuannya 

adalah membentuk masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. 

Langkah – langkah yang dilakukan dikategorikan ke dalam mitigasi, 

pencegahan, dan tanggap-darurat menghadapi bencana. Adapun 

kegiatan pencegahan bencana dapat berupa: 

 Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui 

langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 

 Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan 

sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan 

terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang 

berwenang. 



 Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi 

merupakan upaya mengurangi kerawanan dan kerapuhan yang 

ditemukan dalam komunitas, baik sebelum maupun sesudah terjadi 

bencana. Misalnya, sebelum terjadi tanah longsor dapat dilakukan 

pengendalian penggundulan hutan atau membuat konstruksi 

penahan tanah longsor. Sebelum terjadi gempa bumi struktur 

bangunan dibuat menjadi tahan gempa. Semua itu merupakan 

upaya mitigasi sebelum terjadi bencana. Bila dilakukan setelah 

bencana terjadi, mitigasi merupakan bagian integral daripada fase 

rekonstruksi atau rehabilitasi. 

 Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk 

menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi 

kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, 

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan 

pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 

Setelah bertindak menanggulangi bencana, selama berproses setiap 

organisasi hendaknya meninjau ulang tindakan-tindakan yang 

mereka lakukan untuk mengingkatkan keefektifan kerja mereka 

menghadapi masalah bencana di masa yang akan datang. Mereka 

sebaiknya membuat laporan ‘pasca kegiatan’ yang berisi tahapan 

proses dari perencanaan, pemetaan kerawanan, penilaian 

kekurangan-kekurangan persiapan organisasi dan komunitas 

penerima bantuan. Informasi ini akan dijadikan bahan asupan 

untuk pelatihan tenaga-tenaga penganggulangan bencana 

menghadapi bencana yang akan datang. 

Pada tahap peringatan, macam-macam peringatan dapat 

disiarkan sehingga penduduk dapat siap serta dampak menjadi 

minimal. Misalnya pada kejadian gunung Merapi tahun 2010, 

pemerintah melalui Badan Meteorologi sudah memberikan 



peringatan dini sehingga penduduk sudah bersiap-siap menghadapi 

ancaman marabahaya dan dapat meminimalkan dampak buruknya. 

Menghadapi kedaruratan dalam bencana, kemampuan respons 

yang terorganisasi perlu dimonitori oleh badan-badan yang memiliki 

kemampuan dalam bidang-bidang komunikasi, logistik, dan 

kedisiplinan. Salah satu badan yang dapat diandalkan adalah Sektor 

Militer, Badan Pertahanan Sipil, atau Manajemen Kedaruratan sejauh 

mereka mempunyai rasa tanggungjawab dan kapasitas itu. Dibawah 

kendali tenaga militer diharapkan kejahatan-kejahatan dan 

kriminalitas dapat dicegah selama bencana tiba atau sesudahnya.  

Pada tingkat nasional dan internasional terdapat badan-badan 

yang dapat memberikan bantuan bagi para korban misalnya Palang 

Merah Indonesia (PMI), the International Federation of Red Cross and 

Red Crescent Societies, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 

beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun, apa pun 

bantuan yang diberikan, masalah mendasar dalam merespon 

dampak bencana terletak pada kemampuan korban. Upaya 

meningkatkan kelenturan mereka dalam merespons dampak 

bencana merupakan pendekatan penting untuk mengurangi 

konsekuensi bencana. 

  

Kedaruratan Kesehatan Lingkungan 

 Masalah kesehatan yang timbul dari keadaan darurat 

kesehatan lingkungan terkait dengan efek bencana. Efek bencana 

mula-mula berimbas kepada keadaan darurat lingkungan fisik, 

biologi, dan sosial. Selanjutnya keadaan darurat lingkungan 

kemudian bermuara kepada ancaman terhadap kesehatan, 

kesejahteraan, daya tahan, dan kelanjutan hidup manusia. 

 Kedaruratan Kesehatan Lingkungan adalah keadaan 

goyahnya kesehatan lingkungan akibat bencana baik yang terjadi 

secara tiba- tiba atau secara bertahap. Jadi batasan Kedaruratan 

Kesehatan Lingkungan  adalah situasi atau keadaan kesehatan 



lingkungan dimana lingkungan (fisik, biologi, dan sosial) menurun 

tajam sehingga berimbas kepada meningkatnya risiko kesehatan, 

ancaman pada kehidupan, dan keseharian hidup manusia. Dalam 

keadaan ini masyarakat berada dalam kejatuhan mempertahankan 

kehidupan normal karena meningkatnya risiko kesehatan dan 

ancaman terhadap kehidupan dan kesehariannya.  

Kerawanan (Vulnerability), Kerapuhan (Susceptibility), dan 

Ketahanan (Resilience) terhadap Kedaruratan Kesehatan 

Lingkungan. Kerawanan adalah kelemahan populasi, komunitas, 

atau institusi sehingga tidak mampu mengantisipasi, menghadapi, 

melawan, dan pulih dari dampak bencana. Ketika terjadi bencana 

banjir misalnya, populasi yang rawan (misalnya, permukiman 

bantaran sungai) akan menjadi korban yang parah. Situasi 

kedaruratan yang terjadi menyebabkan segala faktor penopang 

kehidupan langsung hancur. Dampak kehancuran dapat berlangsung 

berlarut-larut dan lama. 

Dari sudut pandang manajemen bencana beserta 

kedaruratannya, masyarakat dapat dibagi menjadi masyarakat 

rawan (vulnerable) dan masyarakat yang tangguh (invicible) dalam 

menghadapi bahaya. Apakah sekelompok populasi dalam 

masyarakat menjadi kelompok populasi rawan atau tangguh 

bergantung pada tingkat kerapuhan atau ketahanan populasi 

menghadapi masalah. Bila diuraikan dalam persamaan maka 

kerawanan adalah fungsi daripada kerapuhan dan ketahanan (WHO, 

2002). 

Kerawanan = f (Kerapuhan, Ketahanan) 

Kerapuhan (susceptibility) adalah faktor yang memberikan 

peluang agar bahaya (hazard)menimbulkan bencana (disaster), 

sedangkan Ketahanan (resilience) atau kegigihan adalah 

kemampuan untuk pulih kembali dan bangkit setelah menghadapi 

kehancuran akibat bencana dan kedaruratan. 



Konsep kerawanan ini dapat menjadi pegangan untuk 

mengidentifikasikan kelompok atau perseorangan anggota 

masyarakat yang paling mungkin menderita secara langsung atau 

tidak langsung akibat suatu bahaya. Serta, konsep ini membantu 

pengidentifikasian siapa – siapa yang akan terkena lebih lama 

keterpurukan kehidupan dan keseharian akibat bencana, dapat pula 

diidentifikasikan berapa komunitas yang sukar bangkit ke pola 

kehidupan semula. 

Pada fase rekonstruksi atau rehabilitasi, 

ketahanan/kelenturan (resilience) anggota masyarakat secara 

individual atau komunitas akan tampak. Permasalahan yang sering 

timbul di negara kitabila terjadi bencana adalah terdapat halangan  

pada tahap rekonstruksi ini. Beberapa penghalang itu antaranya: 

 Ketersediaan dana yang terbatas dalam anggota masyarakat; 

 Waktu yang lama untuk mendapatkan konsensus kebijakan 

rekonstruksi; 

 Data kepemilikan lahan dan rumah mungkin hilang atau 

memang tidak ada sehingga izin resmi perbaikan harus tertunda; 

 Keluarga yang selamat belum tentu dapat segera memutuskan 

untuk kembali ke tempat tinggal asal atau pindah ke daerah 

baru. 

Menghadapi hambatan-hambatan rekonstruksi ini sebenarnya 

tanggapan yang dini dari pemerintah akan amat membantu 

pemulihan trauma fisik dan psikologi dari para korban. 

  1.3. Penutup 

Latihan soal 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan manajemen bencana dan uraikan tujuan 

dari manajemen bencana! 

2. Jelaskan asas manajemen bencana 

3. Sebut dan jelaskan jenis-jenis bencana tanah longsor 

4. Jelaskan yang dimaksud dengan bencana banjir serta bagaiaman upaya 

pencegahannya! 



5. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya 

bencana! 
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II. POKOK BAHASAN 

KEBIJAKAN MANAJEMEN BENCANA 

 

2.1 Pendahuluan 

2.1.1  Deskripsi Singkat 

Pada pokok bahasan ini akan membahas tentang kebijakan yang 

mengatur tentang penanggulangan bencana. 

2.1.2  Relevansi 

Materi dalam bab ini memberikan pemahaman bagi seorang sarjana 

kesehatan tentang perundang-undangan yang menangani bencana. 

2.1.3 Kompetensi 

c. Standar Kompetensi 

Pokok bahasan ini memberikan kontribusi kompetensi kepada 

mahasiswa kesehatan masyarakat agar mampu menyebutkan 

undang-undang yang digunakan dalam penanggulangan bencana. 

d. Kompetensi Dasar 

Setelah mengikuti materi Bencana dan Ruang Lingkup Manajemen 

Bencana, mahasiswa mampu menjelaskan Perundang-undangan 

tentang Penanggulangan Bencana. 

 

2.2 Penyaji 

Uraian 

Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor 

geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat 

hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), 

bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit 

tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakan 

industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan 

kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar 

manusia akibat perebutan sumberdaya yang terbatas, alasan ideologi, 



religius serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan 

kombinasi dari situasi bencana pada suatudaerah konflik.  

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan 

suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam 

penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan 

terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan 

pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali 

terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting 

tidak tertangani. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar 

setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai 

perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dengan tujuan, memberikan 

pedoman atau panduan dalam menyusun Rencana Penanggulangan 

Bencana (disaster management plan) yang menyeluruh, terarah dan 

terpadu di tingkat Propinsi / Kabupaten / Kota. 

 

Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini 

meliputi : 

a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; 

b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat; 

c. analisis kemungkinan dampak bencana; 

d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; 

e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak 

bencana;  

f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. 

 

 

 

 

 



Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana. 

a. Pasal 35 

b. Pasal 36 

c. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaran Penanggulangan Bencana 

a. Pasal 5 

b. Pasal 6 

Pemerintah Indonesia secara resmi dan legal menangani 

pengelolaan bencana dengan membentuk Badan Koordinasi 

Nasional (Bakornas). Tugas Bakornas adalah merumuskan dan 

menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan serta 

memberikan standard dan pengarahan terhadap upaya 

penanggulangan bencana. Bakornas menangani koordinasi 

upaya bantuan dan penyelamatan darurat (emergency rilief and 

rescue) bekerjasama dengan Menteri Koordinasi Kesejahteraan 

Rakyat, Menteri Sosial, Menteri Perhubungan, Militer, Pemda 

serta institusi swasta. Manajemen Risiko Bencana di Indonesia 

pada tingkat nasional ditangani oleh Badan Koordinasi Nasional 

(BAKORNAS) atau The National Management Agency. Badan 

Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) 

merupakan wadah koordinasi antar departemen di tingkat 

pusat. Organisasi ini di bentuk berdasarkan Perpres No. 83 

Tahun 2005, yang dipimpin oleh Wakil Presiden selaku Ketua, 

yang berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden. 

Penaggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi 

(Bakornas PBP) pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat 

propinsi disebut Satuan Koordinasi Pelaksana Pengungsi 

(Satkorlak PBP). Satkorlah PBP merupakan organisasi di tingkat 



propinsi yang dipimpin oleh Gubernur, yang bertanggung jawab 

melakukan penanggulangan bencana di wilayahnya. Adapun 

tugas utama Satkorlak PBP ini adalah mengkoordinasikan upaya 

penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh Bakornas PBP. 

Penanganan bencana pada tingkat kabupaten atau 

kotamadya dilakukan oleh Satuan Pelaksana (Satlak PBP), dan 

untuk pelasksanaan di lapangan ditangani oleh Satuan Gegana 

(Satgana PBP). Satuan Pelaksana Pengungsi (Satkorlak PBP). 

Satkorlah PBP merupakan organisasi di tingkat propinsi yang 

dipimpin oleh Gubernur, yang bertanggung jawab melakukan 

penanggulangan bencana di wilayahnya. Adapun tugas utama 

Satkorlak PBP ini adalah mengkoordinasikan upaya 

penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh Bakornas PBP. 

Penanganan bencana pada tingkat kabupaten atau 

kotamadya dilakukan oleh Satuan Pelaksana (Satlak PBP), dan 

untuk pelasksanaan di lapangan ditangani oleh Satuan Gegana 

(Satgana PBP). Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana 

(Satlak PB) merupakan organisasi di tingkat Kabupaten / 

kotamadya yang dipimpin oleh Bupati atau Walikota, yang 

bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan bencana 

di wilayahnya dengan tetap memperhatikan kebijakan dan 

arahan tehnis dari Bakornas PB, di samping menyelenggarakan 

pencatatan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait dan secara 

periodik melaporkan serta mempertanggungjawabkan 

kegiatannya kepada Bakornas melalui Satkorlak PBP. 

 

A. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana 

didefinisikan dalam UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 



Bencana, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Rangkaian 

kegiatan tersebut apabila digambarkan dalam siklus 

penanggulangan bencana adalah sebagai berikut : 

Pada dasarnya penyelenggaraan adalah tiga tahapan yakni : 

1. Pra bencana yang meliputi: 

 situasi tidak terjadi bencana 

 situasi terdapat potensi bencana 

2. Saat Tanggap Darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi 

bencana 

3. Pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi 

bencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Siklus Penanggulangan Bencana 

Tahapan bencana yang digambarkan di atas, sebaiknya tidak 

dipahami sebagai suatu pembagian tahapan yang tegas, dimana 

kegiatan pada tahap tertentu akan berakhir pada saat tahapan 

berikutnya dimulai. Akan tetapi harus dipahami bahwa setiap waktu 

semua tahapan dilaksanakan secara bersama-sama dengan porsi 

kegiatan yang berbeda. Misalnya pada tahap pemulihan, kegiatan 

 



utamanya adalah pemulihan tetapi kegiatan pencegahan dan 

mitigasi juga sudah dimulai untuk mengantisipasi bencana yang 

akan datang. 

B. Perencanaan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana 

dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaran 

penanggulangan bencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar 

setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, 

maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

1. Pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, 

dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 

(Disaster Management Plan),  yang merupakan rencana umum 

dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan / bidang kerja 

kebencanaan. Secara khusus untuk upaya pencegahan dan 

mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang disebut rencana 

mitigasi misalnya Rencana Mitigasi Bencana Banjir DKI Jakarta. 

 

 

 



Pencegahan dan Mitigasi 

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang 

dilakukan, bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta 

mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Tindakan 

mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) 

bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. 

Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara 

lain adalah: 

a. Penyusunan peraturan perundang-undangan 

b. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah. 

c. Pembuatan pedoman/standar/prosedur 

d. Pembuatan brosur/leaflet/poster 

e. Penelitian / pengkajian karakteristik bencana 

f. Pengkajian / analisis risiko bencana 

g. Internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan 

h. Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana 

i. Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum 

j. Pengarus-utamaan PB dalam perencanaan pembangunan. 

 

Sedangkan tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi 

aktif antara lain: 

a. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, 

larangan memasuki daerah rawan bencana dsb. 

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan 

tentang penataan ruang, ijin mendirikan bangunan (IMB), dan 

peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana. 

c. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat. 

d. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke 

daerah yang lebih aman. 

e. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat. 

f. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur 

evakuasi jika terjadi bencana. 



g. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk 

mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang 

ditimbulkan oleh bencana, seperti: tanggul, dam, penahan 

erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya. 

Adakalanya kegiatan mitigasi ini digolongkan menjadi 

mitigasi yang bersifat non-struktural (berupa peraturan, 

penyuluhan, pendidikan) dan yang bersifat struktural (berupa 

bangunan dan prasarana). 

2. Pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi 

bencana dilakukan penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk 

menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario 

menghadapi bencana tertentu (single hazard) maka disusun 

satu rencana yang disebut Rencana Kontinjensi (Contingency 

Plan). 

Kesiapsiagaan 

Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya 

korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata 

kehidupan masyarakat. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada 

saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi, kegiatan yang 

dilakukan antara lain: 

a. Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur 

pendukungnya. 

b. Pelatihan siaga / simulasi / gladi / teknis bagi setiap 

sektor Penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, 

prasarana dan pekerjaan umum). 

c. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan 

d.  Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/ 

logistik. 

e. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat 

dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan. 



f. Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan 

dini (early warning) 

g. Penyusunan rencana kontinjensi (contingency plan) 

h. Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana 

peralatan) 

3. Pada Saat Tanggap Darurat dilakukan Rencana Operasi 

(Operational Plan) yang merupakan operasionalisasi/aktivasi 

dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi yang 

telah disusun sebelumnya. 

Tanggap Darurat 

Tahap Tanggap Darurat merupakan tahap penindakan atau 

pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang 

tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban 

jiwa. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat 

tanggap darurat meliputi: 

a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, 

kerusakan, kerugian, dan sumber daya; 

b. penentuan status keadaan darurat bencana; 

c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena 

bencana; 

d. pemenuhan kebutuhan dasar; 

e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan 

f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. 

4. Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana 

Pemulihan (Recovery Plan) yang meliputi rencana 

rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca 

bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk 

mengantisipasi kejadian bencana dimasa mendatang 

dilakukan penyusunan petunjuk /pedoman mekanisme 

penanggulangan pasca bencana. 

 



Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan 

rekonstruksi. Upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi 

adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena 

bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang 

lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat 

dapat berjalan kembali. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi: 

a. perbaikan lingkungan daerah bencana; 

b. perbaikan prasarana dan sarana umum; 

c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; 

d. pemulihan sosial psikologis; 

e. pelayanan kesehatan; 

f. rekonsiliasi dan resolusi konflik; 

g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; 

h. pemulihan keamanan dan ketertiban; 

i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan 

j. pemulihan fungsi pelayanan publik 

 

Sedangkan tahap rekonstruksi merupakan tahap untuk 

membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat 

bencana secara lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu 

pembangunannya harus dilakukan melalui suatu 

perencanaan yang didahului oleh pengkajian dari berbagai 

ahli dan sektor terkait. 

a. pembangunan kembali prasarana dan sarana; 

b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; 

c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya 

masyarakat 

d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan 

peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; 

e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi 

kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; 



f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; 

g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau 

h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. 

 

C. Perencanaan Penanggulangan Bencana 

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil 

analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang 

dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan 

rincian anggarannya. Perencanaan penanggulangan bencana 

merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana 

yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan 

program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan 

kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Rencana penanggulangan bencana 

ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan 

oleh: 

1. BNPB untuk tingkat nasional; 

2. BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan 

3. BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota. 

 

Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 

(dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. 

 

D. Proses Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 

Secara garis besar proses penyusunan/penulisan rencana 

penanggulangan bencana adalah sebagai berikut : 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Gambar 2.3 Proses Penyusunan Penanggulangan Bencana 

 

E. Uraian Proses Perencanaan Penanggulangan Bencana 

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa langkah pertama adalah 

pengenalan bahaya/ancaman bencana yang mengancam wilayah 

tersebut. Kemudian bahaya/ancaman tersebut di buat daftar dan di 

disusun langkah-langkah/kegiatan untuk penangulangannya. 

Sebagai prinsip dasar dalam melakukan penyusunan rencana 

penanggulangan bencana ini adalah menerapkan paradigma 

pengelolaan risiko bencana secara holistik. Pada hakekatnya 

bencana adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari 

kehidupan. Pandangan ini memberikan arahan bahwa bencana 

harus dikelola secara menyeluruh sejak sebelum, pada saat dan 

setelah kejadian bencana. 

 

 

 

 



 

 

 

  2.3. Penutup 

Latihan soal 

1. Simpulkan secara ringkas UU Bencana No. 24 Tahun 2007! 

2. Berikan upaya tindakan pencegahan dan mitigasi bencana! 

3. Apakah yang harus dilakukan saat tanggap darurat bencana! 
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III. POKOK BAHASAN 

MANAJEMEN  BENCANA 

 

3.1 Pendahuluan 

3.1.1  Deskripsi Singkat 

Pada pokok bahasan ini akan membahas tentang Manajemen  

Bencana. 

3.1.2  Relevansi 

Materi dalam bab ini memberikan pemahaman bagi seorang sarjana 

kesehatan tentang Manajemen Bencana. 

3.1.3 Kompetensi 

a. Standar Kompetensi 

Pokok bahasan ini memberikan kontribusi kompetensi kepada 

mahasiswa kesehatan masyarakat agar mampu menjelaskan 

manajemen bencana. 

b. Kompetensi Dasar 

Setelah mengikuti materi Manajemen Bencana, mahasiswa mampu 

menjelaskan tahapan pra bencana, saat tanggap darurat serta pasca 

bencana. 

 

3.2 Penyaji 

Uraian 

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana, maka 

penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : 

 tahap prabencana, 

 saat tanggap darurat, dan 

 pasca bencana. 

A. Pra Bencana 

Tahap ini dikenal juga sebagai tahap pra disaster, durasi 

waktunya mulai saat sebelum terjadi bencana sampai tahap 

serangan atau impact. Tahap ini dipandang oleh para ahli 



sebagai tahap yang sangat strategis karena pada tahap pra 

bencana ini masyarakat perlu dilatih tanggap terhadap bencana 

yang akan dijumpainya kelak. Latihan yang diberikan kepada 

petugas dan masyarakat akan sangat berdampak kepada jumlah 

besarnya korban saat bencana menyerang (impact), peringatan 

dini dikenalkan kepada masyarakat pada tahap pra bencana. 

 

Gambar 3.1 Siswa SD Karangturi, Kota Semarang, melakukan simulasi 

penyelamatan saat menghadapi kebakaran dan gempa, Rabu 

(10/3 2010) di Kota Semarang.  
 

Pada tahap pra bencana ini meliputi dua keadaan yaitu : 

 Dalam situasi tidak terjadi bencana 

 Dalam situasi terdapat potensi bencana 

 

1. Situasi Tidak Terjadi Bencana 

Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah 

yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode 

waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata. 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak 

terjadi bencana meliputi : 

a. perencanaan penanggulangan bencana; 

b. pengurangan risiko bencana; 

c. pencegahan; 



d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan; 

e. persyaratan analisis risiko bencana; 

f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; 

g. pendidikan dan pelatihan; dan 

h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. 

 

2. Situasi Terdapat Potensi Bencana 

Pada situasi ini perlu adanya kegiatan-kegiatan kesiap 

siagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana dalam 

penanggulangan bencana. 

a. Kesiapsiagaan 

b. Peringatan Dini 

c. Mitigasi Bencana 

Kegiatan pra-bencana ini dilakukan secara lintas sektor dan 

multi stakeholder, oleh karena itu, fungsi BNPB (Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana)/BPBD (Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah) adalah fungsi koordinasi. 

Dengan pertimbangan bahwa, yang pertama kali menolong 

saat terjadi bencana adalah masyarakat awam atau awam khusus 

(first responder), maka masyarakat awam khusus perlu segera 

dilatih oleh pemerintah kabupaten kota.  

Latihan yang perlu diberikan kepada masyarakat awam 

khusus dapat berupa : kemampuan minta tolong, kemampuan 

menolong diri sendiri, menentukan arah evakuasi yang tepat, 

memberikan pertolongan serta melakukan transportasi. 

 



 

Gambar 3.2 Pramuka Gugusdepan Kesuma Bangsa sebagai Awam Khusus, 

dilatih peduli bencana 
 

Berdasarkan arahan dari Presiden, langkah-langkah dalam 

penanggulangan Bencana seperti contoh kejadian bencana di 

Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar pada saat peninjauan dampak 

gempa bumi Bengkulu dan Sumatera Barat (7,9 SR, 12 September 

2007), yang harus dilakukan adalah:  

1. Pemda Kabupaten/Kota menjadi penanggung jawab utama 

penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya; 

2.  Pemda Provinsi segera merapat ke daerah bencana untuk 

memberikan dukungan serta mengerahkan seluruh sumberdaya 

yang ada di tingkat Provinsi jika diperlukan; 

3. Pemerintah memberi bantuan sumberdaya yang secara ekstrim 

tidak tertangani daerah; 

4. Libatkan TNI dan POLRI; 

5. Laksanakan secara dini. 

 

Pemerintah telah menetapkan bahwa yang memiliki 

tanggungajawab terhadap pengelolaan bencana adalah lembaga 

pemerintah non departemen (LPND) yaitu Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat. Sedangkan di tingkat 

daerah ada 29 buah BPBD di tingkat provinsi dan 171 BPBD di tingkat 

Kabupaten / Kota. Untuk provinsi DKI, Papua dan Riau belum ada BPBD 

Kabupaten/Kota. Sedangkan yang bertanggungjawab terhadap masalah 

kesehatan pada korban bencana adalah kementerian kesehatan: Krisis 



Center (Critical Center). Terdapat 9 regional (Jakarta, Semarang, 

Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Banjarmasin, Makasar dan 

Manado) dan 2 subregional ( Padang dan Jayapura) krisis center. 

 

Gambar 3.3. Gempa di Yogyakarta tahun 2006, sebagian yang rusak 
adalah tempat tinggal warga 

 
Skala dan status bencana menurut UU nomor 24 tahun 2007, 

ditentukan oleh presiden. Penentuan skala dan status bencana 

ditentukan berdasarkan kriteria jumlah korban dan material yang 

dibawa oleh bencana, infrastruktur yang rusak, luas area yang terkena, 

sarana umum yang tidak berfungsi, pengaruh terhadap sosial ekonomi 

dan kemampuan sumber daya lokal untuk mengatasinya.  

Manajemen perkemahan perlu didisain sebagai tempat pengungsian 

yang sehat, tertata rapih dan indah. Lingkungan yang sehat yang 

memiliki sanitasi air, udara dan lingkungan pada umumnya yang 

memenuhi syarat-syarat kesehatan. Tertata rapih dan indah yang 

memungkinkan alur evakuasi dan transportasi korban serta penghuni 

pengungsian melaksanakan mobilitas dan aktivitas sehari-hari. 

Pramuka sebagai masyarakat awam khusus ditantang untuk dapat 

mengimplementasikan manajemen perkemahan yang memenuhi syarat 

hidup sehat dan memudahkan mobilitas, bukan sekedar tenda berdiri 

dan bisa digunakan untuk tidur.  

Aktivitas keseharian korban perlu segera dinormalisasi, seperti 

warung atau pasar, sekolah, bekerja disamping aktivitas lain yang juga 

besar yaitu membersihkan puing-puing reruntuhan atau material, 

memperbaiki jalan dan sarana pembuangan limbah. Dapur umum 



dibuka untuk melayani warga yang membutuhkan bantuan dengan 

tetap memperhatikan kearifan lokal.  

Reduksi stress atau trauma healing dilaksanakan sedini mungkin, 

terutama pada anak-anak dan wanita hamil atau menyusui. Reduksi 

stres atau trauma healing dilaksanakan sedini mungkin agar 

rehabilitasi mental korban bencana bisa dipulihkan untuk menerima 

kenyataan dan melakukann aktivitasnya yang baru. Menanamkan nilai-

nilai atau re-orientasi budaya termasuk didalam keterampilan yang 

diperlukan untuk melanjutkan hidupnya. 

Strategi re-orientasi budaya pada korban bencana dapat dilakukan 

sebagai berikut :  

1. Strategi akomodasi budaya  

2. Strategi negosiasi budaya  

3. Strategi restrukturisasi budaya  

Strategi akomodasi budaya, dilakukan bila korban bencana telah 

memiliki nilai-nilai, norma-norma dan perilaku yang positif untuk 

keberlanjutan hidupnya dimasyarakat. Nilai, norma dan perilaku 

tersebut agar dipertahankan dan korban bencana pada kategori ini 

perlu dilibatkan secara aktif dalam pemulihan korban bencana yang 

lain. Pengalaman menolong korban bencana, mereka pada umumnya 

memiliki persepsi yang menyempit, untuk itu bahasa yang mungkin 

tepat adalah instruktif dengan persuasif yang santun.  

Strategi negosiasi budaya dilakukan bila korban bencana telah 

memiliki nilai-nilai, norma-norma dan perilaku yang kurang 

menguntungkan untuk keberlanjutan hidupnya di masyarakat. 

Misalnya, terdapat korban bencana yang mempunyai kebiasaan 

merokok, pemenuhan kebutuhan membeli rokok yang kurang 

menguntungkan tersebut perlu diganti dengan membeli bahan 

makanan untuk dirinya dan keluarganya. Petugas trauma healing 

menegosiasikan contoh-contoh budaya seperti ini.  

Strategi restrukturisasi budaya, dilakukan bila korban bencana 

telah memiliki nilai-nilai, norma-norma dan perilaku yang merugikan 



untuk keberlanjutan hidupnya di masyarakat. Misalnya, kebiasaan 

tangan dibawah, malas berusaha, hobi mencuri barang milik orang lain. 

Pada siatuasi ini, petugas merestrukturisasi budaya korban bencana 

dengan budaya baru yang jauh lebih baik. 

Bila ketiga strategi ini dapat diterapkan oleh petugas bencana, maka 

saat memasuki tahap rekonstruksi akan lebih tertib dan pada saat telah 

tertata masyarakat korban bencana memiliki budaya baru yang lebih 

unggul. Pada sisi ini, kita memandang bencana sebagai peluang emas 

menata kembali budaya Indonesia yang sudah mulai runtuh. Re-

orientasi budaya perlu menjadi pertimbangan membangun Indonesia 

yang lebih baik agar mampu mandiri. 

       

                   Langkah-langkah dalam Menghadapi Bencana 

Dilihat dari potensi bencana yang ada, Indonesia merupakan negara 

dengan potensi bahaya (hazard potency) yang sangat tinggi dan beragam 

baik berupa bencana alam, bencana non alam ataupun bencana sosial. 

Beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, 

letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan 

dan hutan, kebakaran perkotaan dan permukiman, angin badai, wabah 

penyakit, kegagalan teknologi dan konflik sosial. Potensi bencana yang 

ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu 

potensi bahaya utama (main hazard) dan potensi bahaya ikutan 

(collateral hazard). Potensi bahaya utama (main hazard potency) dapat 

dilihat pada peta rawan bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan 

bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan. 

 



 

Gambar 3.4 Wilayah Gempa Indonesia 

 

1. Gempa Bumi 

Bencana yang dapat timbul oleh gempa bumi ialah berupa 

kerusakan atau kehancuran bangunan (rumah, sekolah, 

rumah sakit dan bangunan umum lain), dan konstruksi 

prasarana fisik (jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan 

laut/udara, jaringan listrik dan telekomunikasi, dll), serta 

bencana sekunder yaitu kebakaran dan korban akibat 

timbulnya kepanikan. 

Jika gempa bumi menguncang secara tiba-tiba, berikut ini 10 

petunjuk yang dapat dijadikan pegangan di manapun kita 

berada.  

 Di dalam rumah  

Getaran akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, 

anda harus mengupayakan keselamatan diri anda dan 

keluarga anda. Masuklah ke bawah meja yang kokoh untuk 

melindungi tubuh anda dari jatuhan benda-benda. Jika anda 

tidak memiliki meja, lindungi kepala anda dengan bantal. Jika 

anda sedang menyalakan kompor, maka matikan segera 

untuk mencegah terjadinya kebakaran.  

 



 Di kantor 

 Berlindunglah di bawah meja. Lindungi kepala, leher dan 

mata. Hindari pembatas kaca, jendela, lemari dan barang-

barang yang belum diamankan. Jaga posisi hingga guncangan 

berhenti.  

 Di sekolah  

Berlindunglah di bawah kolong meja, lindungi kepala dengan 

tas atau buku, jangan panik, jika gempa mereda keluarlah 

berurutan mulai dari jarak yang terjauh ke pintu, carilah 

tempat lapang, jangan berdiri dekat gedung, tiang dan pohon. 

 Di luar rumah  

Lindungi kepada anda dan hindari benda-benda berbahaya. Di 

daerah perkantoran atau kawasan industri, bahaya bisa 

muncul dari jatuhnya kaca-kaca dan papan-papan reklame. 

Lindungi kepala anda dengan menggunakan tangan, tas atau 

apapun yang anda bawa.  

 Di gedung, mall, bioskop, dan lantai dasar mall 

 Jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. 

Ikuti semua petunjuk dari petugas atau satpam.  

  Di dalam lift  

Jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau 

kebakaran. Jika anda merasakan getaran gempa bumi saat 

berada di dalam lift, maka tekanlah semua tombol. Ketika lift 

berhenti, keluarlah, lihat keamanannya dan mengungsilah. 

Jika anda terjebak dalam lift, hubungi manajer gedung dengan 

menggunakan interphone jika tersedia.  

 Di kereta api  

Berpeganganlah dengan erat pada tiang sehingga anda tidak 

akan terjatuh seandainya kereta dihentikan secara mendadak. 

Bersikap tenanglah mengikuti penjelasan dari petugas kereta. 

Salah mengerti terhadap informasi petugas kereta atau 

stasiun akan mengakibatkan kepanikan.  



 Di dalam mobil  

Saat terjadi gempa bumi besar, anda akan merasa seakan-

akan roda mobil anda gundul. Anda akan kehilangan kontrol 

terhadap mobil dan susah mengendalikannya. Jauhi 

persimpangan, pinggirkan mobil anda di kiri jalan dan 

berhentilah, tapi janganlah berhenti di bawah jembatan. 

Matikan mesin dan gunakan rem tangan. Ikuti instruksi dari 

radio mobil. Jika harus mengungsi maka keluarlah dari mobil, 

biarkan mobil tak terkunci.  

 Di gunung/pantai  

Ada kemungkinan longsor terjadi dari atas gunung. 

Menjauhlah langsung ke tempat aman. Di pesisir pantai, 

bahayanya datang dari tsunami. Jika anda merasakan getaran 

dan tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke 

dataran yang tinggi.  

 Beri pertolongan  

Sudah dapat diramalkan bahwa banyak orang akan cedera 

saat terjadi gempa bumi besar. Karena petugas kesehatan dari 

rumah-rumah sakit akan mengalami kesulitan datang ke 

tempat kejadian, maka bersiaplah memberikan pertolongan 

pertama kepada orang-orang yang berada di sekitar anda.  

 Dengarkan informasi  

Saat gempa bumi besar terjadi, masyarakat terpukul 

kejiwaannya. Untuk mencegah kepanikan, penting sekali 

setiap orang bersikap tenang dan bertindaklah sesuai dengan 

informasi yang benar. Anda dapat memperoleh informasi yag 

benar dari pihak yang berwenang atau polisi. Jangan 

bertindak karena informasi orang yang tidak jelas.  

 

 

 

 



2. Tsunami 

Tsunami adalah gelombang pasang yang timbul akibat 

terjadinya gempa bumi di laut, letusan gunung api bawah laut 

atau longsoran di laut. Namun tidak semua fenomena tersebut 

dapat memicu terjadinya tsunami. Syarat utama timbulnya 

tsunami adalah adanya deformasi (perubahan bentuk yang 

berupa pengangkatan atau penurunan blok batuan yang 

terjadi secara tiba-tiba dalam skala yang luas) di bawah laut. 

Terdapat empat faktor pada gempa bumi yang dapat 

menimbulkan tsunami, yaitu:  

1. Pusat gempa bumi terjadi di Iaut; 

2. Gempa bumi memiliki magnitude besar; 

3.  Kedalaman gempa bumi dangkal;  

4.  Terjadi deformasi vertikal pada lantai dasar 

laut.Gelombang tsunami bergerak sangat cepat, mencapai 

600-800 km per jam, dengan tinggi gelombang dapat 

mencapai 20 m. 

 

Penyelamatan Diri Saat Terjadi Tsunami  

 Sebesar apapun bahaya tsunami, gelombang ini tidak datang 

setiap saat.  

 Jika berada di sekitar pantai, terasa ada guncangan gempa 

bumi, air laut dekat pantai surut secara tiba-tiba sehingga 

dasar laut terlihat, segeralah lari menuju ke tempat yang 

tinggi (perbukitan atau bangunan tinggi) sambil 

memberitahukan teman-teman yang lain.  

 Jika sedang berada di dalam perahu atau kapal di tengah laut 

serta mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, 

jangan mendekat ke pantai. Arahkan perahu ke laut. Jika 

gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan 

segera turun ke daerah yang rendah. Biasanya gelombang 



berikutnya akan menerjang. Jika gelombang telah benar-

benar mereda, lakukan pertolongan pertama pada korban.  

 

3. Letusan Gunung Api 

Pada letusan gunung api, bencana dapat ditimbulkan oleh 

jatuhan material letusan, awan panas, aliran lava, gas beracun, 

abu gunung api, dan bencana sekunder berupa aliran Iahar. 

Luas daerah rawan bencana gunung api di seluruh Indonesia 

sekitar 17.000 km2 dengan jumlah penduduk yang bermukim 

di kawasan rawan bencana gunung api sebanyak kurang lebih 

5,5 juta jiwa.  

Berdasarkan data frekuensi letusan gunung api, 

diperkirakan tiap tahun terdapat sekitar 585.000 orang 

terancam bencana letusan gunung api. 

Persiapan Dalam Menghadapi Letusan Gunung Berapi 

diantaranya :  

 Mengenali daerah setempat dalam menentukan tempat yang 

aman untuk mengungsi.  

 Membuat perencanaan penanganan bencana.  

 Mempersiapkan pengungsian jika diperlukan.  

 Mempersiapkan kebutuhan dasar  

 

Saat Terjadi Letusan Gunung Berapi yang perlu dilakukan adalah :  

 Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, 

lembah dan daerah aliran lahar.  

 Ditempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan 

panas. Persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan.  

 Kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti: baju 

lengan panjang, celana panjang, topi dan lainnya.  

 Jangan memakai lensa kontak.  

 Pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung  



 Saat turunnya awan panas usahakan untuk menutup wajah 

dengan kedua belah tangan.  

Setelah Terjadi Letusan Gunung Berapi adalah :  

 Jauhi wilayah yang terkena hujan abu  

 Bersihkan atap dari timbunan abu. Karena beratnya, bisa 

merusak atau meruntuhkan atap bangunan.  

 Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan 

abu sebab bisa merusak mesin.  

 

4. Banjir 

Banjir sebagai fenomena alam terkait dengan ulah manusia 

terjadi sebagai akibat akumulasi beberapa faktor yaitu : 

hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu, kondisi daerah 

budidaya dan pasang surut air laut. Potensi terjadinya ancaman 

bencana banjir dan tanah longsor saat Ini disebabkan keadaan 

badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, 

pelanggaran tata-ruang wilayah, pelanggaran hukum meningkat, 

perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin 

masyarakat yang rendah. 

Yang harus dilakukan sebelum banjir tiba sesuai tempat adalah 

sebagai berikut :  

Di Tingkat Warga  

 Bersama aparat terkait dan pengurus RT/RW terdekat 

bersihkan lingkungan sekitar Anda, terutama pada saluran air 

atau selokan dari timbunan sampah.  

 Tentukan lokasi Posko Banjir yang tepat untuk mengungsi 

lengkap dengan fasilitas dapur umum dan MCK, berikut 

pasokan air bersih melalui koordinasi dengan aparat terkait, 

bersama pengurus RT/RW di lingkungan Anda.  

 Bersama pengurus RT/RW di lingkungan Anda, segera bentuk 

tim penanggulangan banjir di tingkat warga, seperti 

pengangkatan Penanggung Jawab Posko Banjir. 



 Koordinasikan melalui RT/RW, Dewan Kelurahan setempat, 

dan LSM untuk pengadaan tali, tambang, perahu karet dan 

pelampung guna evakuasi.  

 Pastikan pula peralatan komunikasi telah siap pakai, guna 

memudahkan mencari informasi, meminta bantuan atau 

melakukan konfirmasi.  

Di Tingkat Keluarga  

 Simak informasi terkini melalui TV, radio atau peringatan Tim 

Warga tentang curah hujan dan posisi air pada pintu air.  

 Lengkapi dengan peralatan keselamatan seperti: radio 

baterai, senter, korek gas dan lilin, selimut, tikar, jas hujan, 

ban karet bila ada.  

 Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mi instan, ikan 

asin, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh dan persediaan air 

bersih.  

 Siapkan obat-obatan darurat seperti: oralit, anti diare, anti 

influenza.  

 Amankan dokumen penting seperti: akte kelahiran, kartu 

keluarga, buku tabungan, sertifikat dan benda-benda 

berharga dari jangkauan air dan tangan jahil.  

Yang harus dilakukan saat banjir adalah :  

 Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk 

mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana,  

 Mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air 

masih memungkinkan untuk diseberangi.  

 Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari 

terseret arus banjir. Segera mengamankan barang-barang 

berharga ketempat yang lebih tinggi.  

 Jika air terus meninggi hubungi instansi yang terkait dengan 

penanggulangan bencana seperti Kantor Kepala Desa, Lurah 

ataupun Camat.  

 



Yang Harus Dilakukan Setelah Banjir adalah :  

 Secepatnya membersihkan rumah, dimana lantai pada 

umumnya tertutup lumpur dan gunakan antiseptik untuk 

membunuh kuman penyakit.  

 Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya 

penyakit diare yang sering berjangkit setelah kejadian 

banjir.  

 Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti 

ular dan lipan, atau binatang penyebar penyakit seperti 

tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk.  

 Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi 

banjir susulan.  

 

5. Tanah Longsor 

Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau 

batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar 

lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan 

penyusun lereng tersebut. Pemicu dari terjadinya gerakan tanah 

ini adalah curah hujan yang tinggi serta kelerengan tebing. 

Bencana tanah longsor sering terjadi di Indonesia yang 

mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Untuk itu perlu 

ditingkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi jenis bencana ini. 

Strategi dan upaya penanggulangan bencana tanah longsor 

diantaranya :  

 Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan 

pemukiman dan fasilitas utama lainnya  

 Mengurangi tingkat keterjalan lereng  

 Meningkatkan/memperbaiki dan memelihara drainase baik 

air permukaan maupun air tanah. (Fungsi drainase adalah 

untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap 

ke dalam lereng atau menguras air ke dalam lereng ke luar 



lereng. Jadi drainase harus dijaga agar jangan sampai 

tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah).  

 Pembuatan bangunan penahan, jangkar (anchor) dan pilling  

 Terasering dengan sistem drainase yang tepat.(drainase 

pada teras - teras dijaga jangan sampai menjadi jalan 

meresapkan air ke dalam tanah)  

 Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya 

dalam dan jarak tanam yang tepat (khusus untuk lereng 

curam, dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 

80% sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diseling-

selingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan , di 

bagian dasar ditanam rumput).  

 Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat . 

 Melakukan pemadatan tanah disekitar perumahan.  

 Pengenalan daerah rawan longsor. 

 Pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan (rock 

fall)  

 Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air 

masuk secara cepat kedalam tanah.  

 Pondasi tiang pancang sangat disarankan untuk 

menghindari bahaya infeksi cairan.  

 Utilitas yang ada didalam tanah harus bersifat fleksibel  

 Dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan.  

 

6. Kebakaran 

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia cukup 

besar. Hampir setiap musim kemarau Indonesia menghadapi 

bahaya kebakaran lahan dan hutan dimana berdapak sangat luas 

tidak hanya kehilangan keaneka ragaman hayati tetapi juga 

timbulnya gangguan asap di wilayah sekitar yang sering kali 

mengganggu negara-negara tetangga. Kebakaran hutan dan lahan 

dari tahun ke tahun selalu terjadi. Hal ini disebabkan dari ladang 



berpindah sampai penggunaan HPH yang kurang 

bertanggungjawab, yaitu penggarapan lahan dengan cara 

pembakaran. Hal lain yang menyebabkan terjadinya kebakaran 

hutan adalah kondisi tanah di daerah banyak yang mengandung 

gambut. Tanah semacam ini pada waktu dan kondisi tertentu 

kadang-kadang terbakar dengan sendirinya. 

 

Kiat Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan adalah :  

Bagi Warga  

 Bila melihat kebakaran hutan dan lahan, Segera laporkan 

Kepada Ketua RT dan/atau Pemuka Masyarakat supaya 

mengusahakan pemadaman api.  

 Bila api terus menjalar, Segera Laporkan Kepada Posko 

Kebakaran Terdekat  

 Bila terjadi kebakaran gunakan peralatan yang dapat 

mematikan api secara cepat dan tepat  

 Tidak membuang puntung rokok sembarangan.  

 Matikan api setelah kegiatan berkemah selesai  

 Gunakan masker bila udara telah berasap, berikan bantuan 

kepada Saudara kita yang menderita. 

 

Bagi Peladang  

Hindari Sejauh Mungkin Praktek Penyiapan Lahan Pertanian 

Dengan Pembakaran, Apabila Pembakaran Terpaksa Harus 

Dilakukan, Usahakan Bergiliran (Bukan Pada Waktu Yang Sama), 

Dan Harus Terus Dipantau.  

 

7. Kekeringan 

Bahaya kekeringan dialami berbagai wilayah di Indonesia 

hampir setiap musim kemarau. Hal ini erat terkait dengan 

menurunnya fungsi lahan dalam menyimpan air. Penurunan 

fungsi tersebut ditengarai akibat rusaknya ekosistem akibat 



pemanfaatan lahan yang berlebihan. Dampak dari kekeringan ini 

adalah gagal panen, kekurangan bahan makanan hingga dampak 

yang terburuk adalah banyaknya gejala kurang gizi bahkan 

kematian. 

 

8. Epidemi dan Wabah Penyakit 

Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular 

dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat 

secaranyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu 

dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. 

Epidemi baik yang mengancam manusia maupun hewan ternak 

berdampak serius berupa kematian serta terganggunya roda 

perekonomian. Beberapa indikasi/gejala awal kemungkinan 

terjadinya epidemi seperti avian influenza/Flu burung, antrax 

serta beberapa penyakit hewan ternak lainnya yang telah 

membunuh ratusan ribu ternak yang mengakibatkan kerugian 

besar bagi petani. 

 

9. Kebakaran Gedung dan Pemukiman 

Kebakaran gedung dan permukiman penduduk sangat marak 

pada musim kemarau. Hal ini terkait dengan kecerobohan 

manusia diantaranya pembangunan gedung/rumah yang tidak 

mengikuti standard keamanan bangunan serta perilaku manusia. 

Hubungan arus pendek listrik, meledaknya kompor serta 

kobaran api akibat lilin/lentera untuk penerangan merupakan 

sebab umum kejadian kebakaran permukiman/gedung. 

 

10. Kegagalan Teknologi 

Kegagalan teknologi merupakan kejadian yang diakibatkan oleh 

kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan 

manusia dalam menggunakan teknologi dan atau industri. 

Dampak yang ditimbulkan dapat berupa kebakaran, pencemaran 



bahan kimia, bahan radioaktif/nuklir, kecelakaan industri, 

kecelakaan transportasi yang menyebabkan kerugian jiwa dan 

harta benda. 

 

Kiat-kiat Penanganan dan Upaya Pengurangan Bencana sebagai 

berikut :  

 Kurangi atau hilangkan bahaya yang telah diidentifikasikan  

 Tingkatkan ketahanan terhadap kebakaran dengan 

menggunakan material bangunan ataupun peralatan yang 

tahan api.  

 Bangun daerah penyangga atau penghalang api serta 

penyebaran asap/pengurai asap.  

 Tingkatkan fungsi sistem deteksi dan peringatan dini.  

 Perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan 

pemadaman kebakaran dan penanggulangan asap, tanggap 

darurat dan evakuasi bagi pegawai serta penduduk disekitar.  

 Sosialisasikan rencana penyelamatan kepada pegawai dan 

masyarakat sekitarnya bekerja sama dengan instansi terkait.  

 Tingkatkan Kemampuan pertahanan sipil dan otoritas 

kedaruratan.  

 Batasi dan kurangi kapasitas penampungan bahan-bahan 

kimia yang berbahaya dan mudah terbakar.  

 Tingkatkan standar keselamatan di pabrik dan desain 

peralatan.  

 Antisipasi kemungkinan bahaya dalam desain pabrik  

 Buat prosedur operasi penyelamatan jika terjadi kecelakaan 

teknologi.  

 Pindahkan bahan/material yang berbahaya dan beracun.  

 Secara proaktif melakukan monitoring tingkat pencemaran 

sehingga standar keselamatan tidak terlampaui.  

 Persiapkan rencana evakuasi penduduk ke tempat aman.  

 



Penanggulangan Bencana Berbasis Penyandang Disabilitas 

Penelitian mengungkapkan bahwa orang dengan disabilitas 

atau difabel, terdampak bencana secara tidak proporsional 

karena proses evakuasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi 

seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyandang 

disabilitas menjadi kelompok yang tidak diikutsertakan dalam 

perencanaan penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana 

dikarenakan pandangan negatif yang melekat pada mereka. 

Perumus kebijakan seperti lembaga legislatif dinilai masih 

kurang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak 

penyandang disabilitas. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya 

pemahaman mengenai keberadaan dan kebutuhan perlindungan 

penyandang disabilitas, kurangnya advokasi yang dilakukan 

penyandang disabilitas atau organisasi kecacatan pada masing-

masing stakeholder kecacatan. 

Dalam UURI Penanggulangan Bencana, penyandang 

disabilitas diatur untuk mendapat perhatian khusus dan prioritas 

dalam upaya penanggulangan risiko bencana (pasal 55 ayat 1), 

namun lebih lanjut tidak terdapat penjelasan mengenai upaya 

penanganan penyandang disabilitas padahal mereka harus 

diperlakukan khusus dikarenakan keterbatasannya.  

Penyandang disabilitas tidak dapat diperlakukan sama 

dengan kelompok rentan lainnya, misal bagaimana harus 

memegang tanpa melukai mereka. Upaya evakuasi yang selama 

ini diberlakukan oleh pemerintah, lebih banyak mengenai 

menggunakan apa dan ke arah mana mereka harus 

menyelamatkan diri, namun tidak memperhatikan mengenai cara 

penyelamatan bagi kelompok rentan khususnya penyandang 

disabilitas. Aksesabilitas jalur evakuasi juga dinilai tidak 

representatif bagi kepentingan dan kebutuhan penyandang 

disabilitas, kondisi saat bencana yang panik juga membuat 

oranglain kurang peduli dengan kaum ini. 



 Perlu diperhatikan, bahwa bencana alam memunculkan 

kelompok penyandang disabilitas, yaitu korban luka dan/atau 

malfungsi organ tubuh yang akan mengalami disabilitas apabila 

tidak ditangani dengan baik; penyandang disabilitas sebelum 

bencana; dan orang dengan malfungsi organ tubuh sebelum 

bencana yang akan mengalami disabilitas bila akses dan sarana 

prasarana kesehatan mereka rusak akibat bencana. Kelompok 

tersebut mengalami persoalan yang hampir sama dalam situasi 

bencana, saat fasilitas dan penanganan yang diperoleh tidak 

tepat dengan kebutuhan mereka sehingga penderitaan dan 

kerentanan yang dialami menjadi berlipat jika dibanding korban 

bencana lain. 

 Penghargaan hak-hak asasi manusia penyandang disabilitas 

haruslah tercermin dalam semua aspek kehidupan, termasuk 

dalam usaha manajemen penanggulangan bencana. Hal tersebut 

dalam dilakukan melalui: (Njelesani, Cleaver, Tataryn, & Nixon, 

2012): 

 Membuat kesepakatan dengan penyandang disabilitas, 

secara teratur  meninjau ulang komitmen tersebut 

 Melibatkan penyandang disabilitas pada posisi 

kepemimpinan dan proses  perumusan kebijakan 

 Melatih staf dan pegawai dalam menghadapi dan menangani 

penyandang disabilitas 

 Membangun sebanyak mungkin desain bangunan dengan 

prinsip prinsip yang universal, misalnya jalan yang landai di 

fasilitas umum seperti terminal, bandara, stasiun, dan jalan 

umum lainnya. 

Dalam menangani kerentanan fisik, banyak cara mudah dan 

murah dapat dilakukan. Pertama dengan mengindentifikasi 

penyandangnya, jenis disabilitasnya, dan bagaimana hal tersebut 

dapat meningkatkan risiko bencana. Langkah selanjutnya adalah 

dengan meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas 



terhadap risiko yang mereka hadapi dan cara menghadapinya, 

meningkatkan keamanan rumah dan tempat kerja, menindahkan 

mereka ke tempat yang aman saat terjadi bencana, dan 

memenuhi kebutuhan khusus mereka setelah keadaan darurat. 

Dalam menghadapi bencana, metode yang digunakan 

terutama dalam mengkomunikasikan risiko dan sistem 

peringatan dini adalah berbeda pada tiap jenis disabilitas. 

Kekhususan dan kompleksitas yang dimiliki tiap jenis disabilitas 

membuat penanganan dan kebutuhan mereka spesifik pula. 

Tabel 1. menunjukan sistem peringatan yang disesuaikan dengan 

jenis disabilitas yang umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

   

Tabel 1 Jenis Disabilitas dan Sistem Peringatan 

Bencana 



Dari tabel 1 diketahui harus disediakan format auditori dan 

visual dalam sistem peringatan dini untuk mencakup semua 

kalangan dan semua jenis disabilitas yang ada. Pemberitahuan 

secara door to door juga diperlukan untuk mengidentifikasi 

kerentanan dan kapasitas masyarakat termasuk penyandang 

disabilitas. Sistem peringatan dini penyandang disabilitas secara 

inklusif diperlukan dalam tahap persiapan oleh penyandang 

disabilitas itu sendiri. 

Banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan 

pada saat keadaan bencana, terutama pada saat tanggap darurat, 

termasuk pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban 

bencana khususnya penyandang disabilitas. 

 Berfokus pada korban luka/cedera dikarenakan berisiko 

mengalami  disabilitas sementara ataupun permanen 

 Penyandang disabilitas harus disertakan dalam kegiatan 

pencarian, penyelamatan, dan evakuasi namun dengan 

kebutuhan  khusus 

 Penyandang disabilitas berisiko mendapatkan cedera, 

terperangkap, terjebak, dan lain lain karena kurangnya 

kemampuan mereka untuk mengantisipasi  dan bereaksi 

 Berfokus pada penyandang disabilitas yang sendirian dan 

belum memperoleh bantuan 

 Mengidentifikasi penyandang disabilitas 

 Personil pencarian, penyelamatan dan evakuasi harus 

memiliki pengetahuan tentang cara adaptasi teknik 

pencarian dan penyelamatan untuk menangani penyandang 

disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas. 

 

Keterbatasan fisik yang mereka alami, menyebabkan mereka 

membutuhkan pelayanan atau fasilitas khusus yang mendukung 

mobilitas mereka pada saat terjadi bencana. Diperlukan desain-

desain bangunan berbasis disabilitas di bangunan sekolah, 



kantor, rumah sakit, taman, jembatan, dan jalan umum. Misal 

dengan jalur khusus pegangan tangan, menghindari jalan 

berundak, melengkapi jalan dengan penunjuk arah bagi 

penderita low vision ataupun tuna netra. 

Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam 

program pengurangan risiko harus terus digalakkan dalam 

bentuk kebijakan dan kegiatan pengurangan risiko bencana 

dengan masyarakat yang lain. Pembuatan program pengurangan 

risiko yang memperhitungkan kebutuhan khusus penyandang 

disabilitas harus menggunakan media yang aksesibel pula bagi 

penyandang disabilitas tentunya disesuaikan dengan jenis 

disabilitas dialami. 

 

3.1 Penutup 

Latihan Soal 

1. Berikan pendapat Anda, apa saja yang harus dilakukan saat Pra 

Bencana, saat Bencana dan Pasca Bencana! 

2.   Langkah-langkah apa saja yang sebaiknya saat terjadi bencana 

gempa dan banjir 

3. Uraikan kiat untuk menanggulangan  dan pencegahan bencana! 
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IV. POKOK BAHASAN 

ANALISIS RISIKO BENCANA 

 

4.1 Pendahuluan 

4.1.1 Deskripsi Singkat 

Pada pokok bahasan ini akan membahas tentang analisis risiko 

bencana. 

4.1.2 Relevansi 

Materi dalam bab ini memberikan pemahaman bagi seorang 

sarjana kesehatan tentang analisis risiko bencana. 

4.1.3 Kompetensi 

a. Standar Kompetensi 

Pokok bahasan ini memberikan kontribusi kompetensi kepada 

mahasiswa kesehatan masyarakat agar mampu menjelaskan 

tentang analisis risiko bencana. 

b. Kompetensi Dasar 

Setelah mengikuti materi Analisis Risiko Bencana, mahasiswa 

mampu menjelaskan tentang menganalisis risiko bencana. 

 

4.2. Penyaji 

Uraian 

Indonesia merupakan negeri dengan risiko bencana cukup tinggi, hal  

ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga rawan 

tsunami. Selain itu, daratan Indonesia berada di lempengan patahan 

dunia hingga berisiko terhadap gempa tektonik. Indonesia juga memiliki 

banyak gunung aktif hingga setiap saat terancam letusan vulkanik. 

Dapat dikatakan, wilayah Indonesia, dari ujung Barat hingga Timur, 

secara alamiah memang rawan terhadap bencana. Oleh karenanya, 

pengelolaan (manajemen) risiko yang komprehensif terhadap ancaman 

bencana sangat dibutuhkan untuk mengurangi kerugian akibat bencana. 

Sayangnya, banyak yang keliru dengan menyamakan penanganan 

bencana alam saat ini (seperti mengobati korban, memberi bantuan 



makanan, dan lain-lain) sebagai  manajemen risiko bencana. Padahal, 

bentuk penanganan tersebut hanyalah respons tanggap darurat. Akibat 

kesalahpahaman di atas manajemen risiko bencana ini juga berdampak 

sangat buruk. Ini terlihat dalam sejumlah kasus bencana alam di tanah 

air beberapa waktu lalu. Seperti contoh, kasus letusan gunung berapi. 

Meskipun, menurut para pakar geologi, pola aktivitas Merapi sudah bisa 

dibaca dan diprediksi akan masuk ke fase erupsi besar setiap 4-9 tahun, 

tetapi korban yang jatuh tetap saja besar. Ini terjadi karena semua pihak 

‘mengabaikan’ fakta bahwa letusan Merapi sangat berbahaya. Ini 

terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tinggal di sekitar Merapi 

maupun sepanjang daerah aliran sungai (DAS) yang berhulu di gunung 

itu. Akibatnya, ketika Merapi kembali meletus, korban jiwa dan harta 

benda, tak bisa terelakkan. 

Kesalahan lain yang juga kerap mengikuti manajemen bencana 

adalah menyerahkan urusan pencegahan dan penanggulangan bencana 

hanya kepada pemerintah, lewat Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB). Padahal, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan 

bervariasinya potensi rawan bencana masing-masing, sangat mustahil 

menggantungkannya kepada hal ini hanya kepada BNPB. Mengingat 

fakta ini dari berbagai bencana yang sudah terjadi, maka diperlukan 

langkah penanganan yang menyeluruh dan efektif, di mana semua 

elemen masyarakat wajib berperan serta untuk bersama-sama 

mengaplikasikan manajemen risiko pra (sebelum) dan pasca (setelah) 

bencana. 

Manajemen bencana seharusnya berbasis risiko dengan 

mengedepankan pendekatan mitigasi dan bukan berbasis tanggap 

darurat. Paradigma mitigasi dalam penanggulangan bencana dapat kita 

artikan sebagai upaya pengenalan daerah rentan bencana dan 

membekali kesiapsiagaan masyarakat. Dalam konteks pengurangan 

risiko bencana, mitigasi bencana juga bisa dipahami sebagai upaya 

meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada pada kawasan rawan 

bencana untuk menghilangkan atau mengurangi akibat dari ancaman 



dan tingkat bencana. Mitigasi terhadap ancaman bencana dapat 

dilakukan misalnya melalui perubahan perilaku yang rentan, melalui 

penataan pemukiman, peraturan-peraturan bangunan, pengaturan 

struktur bangunan tahan gempa dan penataan ruang dengan mitigasi 

bencana sebagai salah satu perspektifnya. 

Secara singkat, manajemen risiko bencana berbasis mitigasi dimulai 

dari perencanaan komprehensif, dimulai dari pemetaan potensi bencana 

di wilayah yang rawan bencana. Pemetaan daerah rawan bencana 

didasarkan oleh macam dan penyebab bencana, sehingga upaya yang 

harus dilakukan harus disesuaikan dengan faktor penyebabnya, hingga 

bisa didapat peta risiko yang akurat. Berikutnya, dari hasil pemetaan 

tersebut, disusun perencanaan detail mitigasi risiko 

bencana.Perencanaan detail itu kemudian diintegrasikan ke rencana 

pembangunan jangka menengah maupun rencana jangka panjang.  

 

Manajemen Risiko Bencana 

Menurut Syarief dan Kondoatie (2006) mengutip Carter (2001), 

Manajemen Risiko Bencana adalah pengelolaan bencana sebagai suatu 

ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan melakukan 

observasi secara sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan 

tindakan-tindakan (measures), terkait dengan pencegahan (preventif), 

pengurangan (mitigasi), persiapan, respon darurat dan pemulihan. 

Manajemen dalam bantuan bencana merupakan hal-hal yang penting 

bagi Manajemen puncak yang meliputi perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (directing), 

pengorganisasian (coordinating) danpengendalian (controlling). 

 

Tujuan dari Manajemen Risiko Bencana di antaranya: 

1. Mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi 

maupun jiwa yang dialami oleh perorangan atau masyarakat dan 

negara. 

2. Mengurangi penderitaan korban bencana. 



3. Mempercepat pemulihan. 

4. Memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat 

yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam. 

Menurut Agus Rahmat (2006:12) Manajemen Risiko Bencana 

merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan 

penanggulangan bencana, pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi 

bencana yang dikenal sebagai siklus Manajemen Risiko Bencana. 

 

 

Dalam perencanaan manajemen risiko bencana hal yang perlu 

dipertimbangkan, antara lain: Identifikasi tipologi bahaya (alamiah, 

antropogenik), kerentanan fisik (kepadatan bangunan, konstruksi dan 

bahan bangunan), kerentanan sosial (kepadatan penduduk, struktur 

umur, segregasi sosial), kerentanan ekonomi (tingkat kemiskinan), 

kelengkapan fasilitas (gawat darurat, kesehatan, tempat evakuasi), dan 

kelengkapan utilitas (sistem peringatan dini, SOP penanganan bencana). 

Yang tak kalah penting dalam menyusun desain manajemen risiko 

bencana adalah bahwa setiap jenis bencana mempunyai keunikan 

hingga dibutuhkan pendekatan mitigasi yang berbeda. Memahami 

karakteristik jenis bencana perlu diketahui sebagai dasar untuk 

melakukan tindakan dalam mengurangi jumlah korban dan kerugian 

harta benda dan kerusakan lingkungan. Ini mengingat kerap terjadi 



bencana tunggal dapat mengakibatkan bencana ikutan. Sebagai contoh 

bencana alam gempa bumi maka ikutannya adalah tsunami, longsoran, 

banjir dan kebakaran. Letusan gunung api selain mengeluarkan lava dan 

bahan piroklastika dapat mengakibatkan banjir lahar, awan panas dan 

gas beracun yang mematikan. Apabila karakteristik suatu jenis bencana 

diketahui, maka kita dapat mempersiapkan untuk menghindari atau 

menyikapinya. 

 

Indeks Rawan Bencana (Disaster Risk Index/DRI) 

Indeks Rawan Bencana (Disaster Risk Index/DRI) merupakan 

perhitungan rata-rata kematian per Negara dalam bencana skala besar 

dan menengah yang diakibatkan oleh gempa bumi, siklon tropis dan 

banjir berdasarkan data tahun 1980-2000. Hal ini memungkinkan 

identifikasi sejumlah variabel sosial ekonomi dan lingkungan yang 

berkorelasi dengan risiko kematiaan serta menunjukkan sebab akibat 

dalam proses risiko bencana. Setiap Negara memiliki indeksnya masing-

masing untuk setiap jenis bahaya menurut tingkat eksposure fisik, 

tingkat kerentanan relatif dan tingkat risikonya. Berdasarkan DRI pula, 

konsep risiko bencana tidak disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang 

berbahaya, namun lebih kepada sejarah kejadian yang dibangun melalui 

kegiatan manusia dan proses-prosesnya. Dengan demikina risiko 

kematian dalam bencana ini hanya tergantung sebagian pada 

keberadaan fenomena fisik seperti gempa bumi, siklon tropis, dan 

banjir. Dalam DRI, faktor utamanya adalah risiko kehilangan nyawa dan 

tidak termasuk aspek risiko lainnya, seperti mata pencaharian dan 

perekonomian. Hal ini disebabkan karena kurangnya data yang tersedia 

pada skala global dengan resolusi nasional. 

Indeks rawan bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi 

tingkat kerawanan bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. 

Berdasarkan tingkat kerawanan ini dapat digunakan oleh berbagai 

pihak untuk melakukan analisis mengenai kelembagaan, pendanaan, 

perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana. 



Metodologi yang digunakan untuk menyusun indeks rawan bencana di 

Indonesia adalah sebagai berikut : 

 

c. UNIT ANALISIS 

Unit analisis yang digunakan adalah daerah administrasi Provinsi 

dan Kabupaten/Kota. 

d. PENGUMPULAN DATA 

1. Data yang digunakan pada penyusunan indeks rawan bencana 

adalah: Tingkat kerawanan bencana : Banjir, GempaBumi, 

Gempa Bumi Dan Tsunami,Kebakaran Permukiman, 

Kekeringan,Angin Topan, Banjir Dan TanahLongsor, Tanah 

Longsor, LetusanGunung Api, GelombangPasang/Abrasi, 

Kebakaran Hutan Dan Lahan, Kecelakaan Industri,Kecelakaan 

Transportasi, Konflik / Kerusuhan Sosial, Kejadian Luar 

Biasa(KLB). 

2. Jumlah korban meninggal. 

3. Jumlah korban luka-luka. 

4. Jumlah kerusakan rumah. 

5. Jumlah kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur rusak yang 

terjadi pada Kabupaten/Kota. 

6.  Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota.  

 

Data nomor 1 – 5 diperoleh dari Data dan Informasi Bencana 

Indonesia DIBI (http://dibi.bnpb.go.id), dan data jumlah kepadatan 

penduduk diperoleh dari hasil kalkulasi antara jumlah penduduk 

(BPS,PODES 2008) dan luas wilayah Kabupaten(Peta Batas Wilayah 

Administrasi Tahun2009).  

Pengumpulan data telah dilakukan oleh BNPB dan telah disusun 

menjadi database pada Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) 

[http://dibi.bnpb.go.id]. Data yang digunakan adalah data sejarah 

kejadian bencana periode tahun 1815 – 2010. 



DIBI adalah portal Data dan Informasi Bencana Indonesia 

merupakan sistem informasi kebencanaan yang berada di bawah 

naungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia 

(BNPB) dengan alamat website: http://dibi.bnpb.go.id/. Melalui 

DIBI, akan diperoleh suatu set data riwayat kebencanaan hingga ke 

tingkat kabupaten/kota mengenai jenis-jenis bencana yang pernah 

terjadi (tsunami, gempa bumi, banjir, kekeringan, tanah longsor, 

abrasi dll) beserta dampak kerugian yang ditimbulkannya. 

c. ANALISIS DATA 

1. Analisis kerawanan bencana Kabupaten/Kota 

 Klasifikasi Data 

Data diklasifikasi menjadi 2 jenis : data mengenai jenis bencana 

dan data lainnya (jumlah korban bencana yang terjadi pada 

Kabupaten/ Kota, jumlah infrastruktur rusak yang terjadi pada 

Kabupaten/ Kota, kepadatan penduduk Kabupaten/ Kota). 

 Pembobotan 

Penentuan bobot dilakukan dengan melihat besaran dampak 

dan frekuensi kejadian bencana yang terjadi di Indonesia. Dari 

tabel berikut terlihat bahwa parameter 1 yaitu jumlah kejadian 

bencana memperoleh porsi sebesar 30%, parameter 2-4 yang 

merupakan parameter berhubungan langsung dampak 

manusia dengan manusia diberikan porsi sebesar 50%, 

sedangkan parameter 5-6 diberikan porsi sebesar 20% yang 

menunjukkan dampak bencana terhadap jumlah kerusakan 

fisik bangunan fasilitas umum dan infrastruktur. 

Masing-masing parameter kemudian dikelompokkan menjadi 3 

kelas. Penentuan interval kelas masing-masing parameter 

dilakukan menggunakan metode logaritmik. Penggunaan 

metode ini disebabkan distribusi dari data yang tidak normal, 

artinya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara nilai 

yang ada di suatu kabupaten dengan kabupaten lain, hal ini 

dapat terlihat pada parameter jumlah orang meninggal, jumlah 



kerusakan rumah, dan jumlah kerusakan infrastruktur. 

Penentuan skor untuk masingmasing parameter dilakukan 

dengan metode pengkalian antara kelas (1, 2, dan 3) dengan 

bobot yang telah ditentukan. Skor masing-masing parameter 

kemudian dijumlahkan secara keseluruhan untuk memperoleh 

skor total bencana di wilayah kabupaten.  

 Skoring 

Skoring adalah melakukan operasi matematika dengan perkalian 

antara bobot dan nilai kelas yang telah dibuat. Dalam satu 

kabupaten/kota, jumlah nilai skoring menunjukkan klasifikasi 

kerawanan kabupaten/kota tersebut. Klasifikasi kerawanan 

bencana dengan menggunakan bobot dan kelas tersebut, 

klasifikasi tingkat kerawanan bencana pada kabupaten/kota 

adalah sebagai berikut : 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



2. Analisis kerawanan bencana Provinsi 

Data yang digunakan pada analisis kerawanan provinsi adalah 

data klasifikasi kerawanan bencana kabupaten/kota pada 

provinsi yang akan dianalisis. Data lainnya adalah jumlah 

kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Dengan menggunakan 

skoring maksimal (Smaks) dan skoring minimal (Smin), klasifikasi 

tingkat kerawanan bencana tingkat provinsi adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

Dimana : 

Kerawanan Rendah,  nilai : 1 

Kerawanan Sedang,  nilai : 2 

Kerawanan Tinggi,  nilai : 3 

N = jumlah kabupaten/kota dalam provinsi tersebut 

Smin = N x 1 

Smaks = N x 3 

 

                                                         (Smaks - Smin) 

X =   --------------------- 

                                                                  3 

Penggunaan metodologi ini dapat berubah pada waktu 

mendatang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Pembaruan data akan terus dilakukan dan 

bekerjasama dengan instansi terkait dan pemerintah daerah. 

  

 



 

Gambar 4.1 Peta  Indeks Rawan bencana di Indonesia 

 

Permasalahan Kesehatan Akibat Bencana 

 Masalah pada korban bencana 

Masalah kesehatan pada korban bencana dapat dikelompokkan menjadi 2 

bagian, yaitu sebagai akibat langsung dan tidak langsung. Akibat langsung 

merupakaan dampak primer yang dialami korban di daerah bencana pada 

saat bencana terjadi. Kasus-kasus yang sering terjadi antara lain: 

a. Trauma 

Trauma terjadi akibat terkena langsung benda-benda keras/tajam atau 

tumpul, diantaranya luka robek, luka tusuk, luka sayat, dan fraktur. Pada 

umumya kasus trauma perlu penanganan bauk ringan maupun berat 

(lanjut). Kasus-kasus trauma banyak terjadi pada korban bencana 

seperti: gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, angin puyuh, 

kerusuhan, kecelakaan transportasi, kecelakaan insudtri, kerusuhan, 

tindakan teror bom, dan lain-lain. 

b. Gangguan pernafasan 

Ganggunan pernafasan terjadi akibat trauma pada jalan nafas, misalnya 

masuknya partikel debu, cairan dan gas beracun pada saluran 



pernafasan. Kasus – kasus gangguan pernafasan banyak terjadi pada 

korban bencana seperti: tsunami, gunung meletus, kebakaran, 

kecelakaan industri, dan lain- lain. 

c. Luka bakar 

Luka bakar terjadi akibat terkena lamgsung benda panas/api/bahan 

kimia. Kasus-kasus luka bakar banyak terjadi pada korban bencana 

seperti: kebakaran, gunung meletus, kecelakaan industri, kerusuhan, 

tindakan teror bom, dan lain-lain.  

d. Keluhan psikologik dan gangguan psikiatrik (stres pasca trauma) 

Stres pasca trauma adalah keluhan yang berhubungan dengan 

pengalaman selama bencana terjadi. Kasus ini sering ditemui hampir 

disetiap kejadian bencana. 

e. Korban meninggal 

Disaster victim identification (DVI) semakin dirasakan perlu untuk 

mengidentifikasi korban meninggal pasca bencana baik untuk 

kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan penyelidikan. 

 

Untuk kecepatan dan ketepatan pertolongan maka setiap korban bencana 

perlu diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Kasus gawat darurat 

b. Kasus gawat tidak darurat 

c. Kasus tidak gawat dan tidak darurat  

d. Kasus mati 

 

Akibat tidak langsung merupakan dampak sekunder yang dialami korban 

bencana pada saat terjadinya pengungsian. Masalah kesehatan yang sering 

terjadi antara lain: 

a. Kuantitas dan kualitas air bersih yang tidak memadai. 

b. Kurangnya sarana pembuangan korban, kebersihan lingkungan yang 

buruk (samapah dan limbah cair) sehingga kepadatan vektor (lalat) 

menjadi tinggi, sanitasi makanan didapur umum yang tidak higienis, 

kepenuhsesakan (overcrowded). Penyakit menular yang sering timbul 



dipengungsian akibat faktor resiko diatas antara lain: diare, typhoid, 

ISPA/pneumonia, campak, malaria, DBD, penyakit kulit. 

c. Kasus penyakit sebagai akibat kurangnya sumber air bersih dan 

kesehatan lingkungan yang buruk. Kasus – kasus yang sering terjadi 

antara lain: diare, ISPA, malaria, campak, penyakit kulit, tetanus, TBC, 

cacar, hepatitis, cacingan, typhoid, dan lain-lain. 

d. Kasus gizi kurang sebagai akibat kurangnya konsumsi makanan. Kasus – 

aksus yang sering terjadi antara lain: KEP, anemia dan xerophtalmia. 

e. Masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi seperti gangguan 

selama kehamilan dan persalinan, terjadi kehamilan yang tidak 

diharapakan, menyebarkan infeksi menular seksual (IMS), kekerasan 

terhadap perempuan dan anak, dsb. 

f. Berbagai bentuk keluhan psikologik dan gangguan psikiatrik yang terjadi 

seperti: stres pasca trauma, depresi, anxietas, dan lain-lain. 

 Masalah pada SDM kesehatan 

Masalah SDM kesehatan yang dihadapi dalam penanggulangan krisis akibat 

bencana di Indonesia, antara lain: 

a. Kurangnya informasi mengenai peta ketentuan SDM kesehatan di daerah 

yang terkait dengan bencana. 

b. Belum semua tenaga setempat termasuk puskesmas mampu laksana 

dalam penganggulangan bencana. 

c. Masih sedikitnya peraturan yang mengatur penempatan SDM kesehatan 

di daerah rawan bencana. 

d. Distribusi SDM kesehatan masih belum mengacu pada kerawanan suatu 

wilayah terhadap bencana. 

e. Kurangnya minat SDM kesehatan untuk bertugas didaerah bencana atau 

konflik karena tidak adanya jaminan keselamatan dan keamanan. 

f. Belum semua daerah mempunyai Tim Reaksi Cepat penanggulangan 

krisis akibat bencana. 

g. Masih adanya daerah yang belum pernah menyelenggarakan pelatihan-

pelatihan dalam penanggulangan krisis akibat bencana. 



h. Masih adanya daerah yang belum pernah menyelenggarakan gladi 

penanggulangan krisis akibat bencana. 

i. Pelayanan kesehatan pada saat kejadian bencana seringkali terhambat 

oleh karena masalah kekurangan SDM kesehatan. 

Dibutuhkan masa oemulihan yang cukup lama bagi SDM kesehatan yang 

menjadi korban bencana sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan 

pelayanan kesehatan di daerah bencana 

4.3. Penutup 

Latihan 

1. Jelaskan tujuan dari Manajemen risiko Bencana 

2. Berikan pendapat Anda permasalahan apa saja yang akan timbul bila 

terjadi pasca bencana banjir . 

3. Berikan pendapat Anda permasalahan apa saja yang akan timbul bila 

terjadi pasca bencana gunung meletus. 
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V. POKOK BAHASAN 

PENGKAJIAN KEBUTUHAN SAAT BENCANA 

 

5.1 Pendahuluan 

5.1.1 Deskripsi Singkat 

Pada pokok bahasan ini akan membahas tentang Pengkajian 

Kebutuhan Saat Bencana 

5.1.2 Relevansi 

Materi dalam bab ini memberikan pemahaman bagi seorang 

sarjana kesehatan tentang kebutuhan tenaga kesehatan saat 

bencana 

5.1.3 Kompetensi 

a. Standar Kompetensi 

Pokok bahasan ini memberikan kontribusi kompetensi kepada 

mahasiswa kesehatan masyarakat agar mampu menjelaskan 

tentang kebutuhan tenaga kesehatan saat bencana. 

b. Kompetensi Dasar 

Setelah mengikuti materi Pengkajian Kebutuhan Saat Bencana, 

mahasiswa mampu menjelaskan tentang kebutuhan tenaga 

kesehatan dan fasilitas kesehatan saat terjadi bencana. 

5.2 Penyaji 

Uraian 

Pada saat terjadi bencana perlu adanya mobilisasi SDM Kesehatan yang 

tergabung dalam suatu Tim Penanggulangan Krisis yang meliputi Tim 

Gerak Cepat, Tim Penilaian Cepat Kesehatan (Tim RHA) dan Tim 

Bantuan Kesehatan. Sebagai Koordinator adalah Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota (mengacu Surat Menteri 

Kesehatan Nomor 979 Tahun 2001).  

 

 



 

4. Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

Kebutuhan minimal tenaga untuk masing-masing tim tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Tim Gerak Cepat, yakni tim yang diharapkan dapat segera bergerak 

dalam waktu 0-24 jam setelah ada informasi kejadian bencana. Tim 

Gerak Cepat ini terdiri dari: 

1. Pelayanan Medik 

a. Dokter umum/BSB     : 1 orang 

b. Dokter spesialis bedah    : 1 orang 

c. Dokter spesialis anestesi    : 1 orang 

d.  Perawat mahir(perawat bedah, gawat darurat) : 2 orang 

e.  Tenaga DVI      : 1 orang 

f.  Apoteker/Asisten Apoteker    : 1 orang 

g.  Sopir ambulans     : 1orang 

 

Tenaga-tenaga diatas harus dibekali minimal pengetahuan 

umum mengenai bencana dikaitkan dengan bidang 

pekerjaannya masing- masing. 

2. Surveilans 

Epidemiologi/Sanitarian    : 1 orang 

3. Petugas Komunikasi     : 1 orang 

 

b. Tim RHA, yakni tim yang bisa diberangkatkan bersamaan dengan 

Tim Gerak Cepat atau menyusul dalam waktu kurang dari 24 jam. 

Tim ini minimal terdiri dari: 

1. Dokter umum     : 1 orang 

2. Epidemiolog     : 1 orang 

3. Sanitarian      : 1 orang 

 

c. Tim Bantuan Kesehatan, yakni tim yang diberangkatkan 

berdasarkan kebutuhan setelah Tim Gerak Cepat dan Tim RHA 



kembali dengan laporan hasil kegiatan mereka di lapangan. Tim 

Bantuan Kesehatan tersebut terdiri dari: 

  

No Jenis Tenaga Kompetensi tenaga 

1 Dokter umum PPGD/GELS/ATLS/ACLS 

2 Apoteker dan asisten apoteker Pengelolaan obat dan alkes 

3 Perawat (DIII/ Sarjana Keperawatan) Emergency nursing/ PPGD 

/BTLS/PONED/PONEK/ ICU 

4 Perawat mahir Anestesi/ Emergency nursing 

5 Bidan (DIII Kebidanan) APN dan PONED 

6 Sanitarian (DIII Kesling/Sarjana Kesmas) Penanganan kualitas air bersih 

dan kesling 

7 Ahli Gizi(D3/D4 Gizi/ Sarjana Kesmas) Penanganan gizi darurat 

8 Tenaga Surveilans(D3/D4 Kesehatan/ 

Sarjana Kesmas) 

Surveilans pennyakit 

9 Entomolog(D3/D4 Kesehatan/ Sarjana 

Kesmas/ Sarjana Biologi) 

Pengendalian Vektor 

 

Kebutuhan tenaga bantuan kesehatan salain tercantum diatas perlu disesuaikan 

dengan jenis bencana dan kasus yang ada, sebagai berikut: 

 

No Jenis Bencana Jenis Tenaga Kompetensi Tenaga Jumlah 

1 Gempa Bumi Dokter 

spesialis 

Bedah umum & 

orthopedi 

Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

Penyakit dalam 

Anak 

Obsgyn 

Anestesi 

DVI 

Jiwa 

Bedah plastik 



No Jenis Bencana Jenis Tenaga Kompetensi Tenaga Jumlah 

Forensik  

Dental Forensik 

D3 Perawat 

mahir 

Anestesi dan perawat 

mahir gawat darurat 

(emergency nursing) 

dasar dan lanjutan serta 

perawat mahir jiwa, 

OK/ICU 

Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

Radiografer Rontgen 

2 Banjir 

bandang/ 

Tanah longsor 

Dokter 

spesialis 

Bedah umum & 

orthopedi 

Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

Penyakit dalam 

Anak 

Obsgyn 

Bedah plastik 

Anestesi 

DVI 

Pulmonologi 

Forensik 

Dental forensik 

Kesehatan jiwa 

D3 Perawat 

mahir 

Anestesi dan perawat 

mahir gawat darurat 

(emergency nursing) 

dasar dan lanjutan serta 

perawat mahir jiwa, 

OK/ICU 

Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

Radiografer Rontgen Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 



No Jenis Bencana Jenis Tenaga Kompetensi Tenaga Jumlah 

tim RHA 

3 Gunung 

meletus 

Dokter 

spesialis 

Bedah umum Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

Penyakit dalam 

Anestesi dan ahli 

intensive care 

Bedah plastik 

Forensik 

Dental Forensik 

Kesehatan jiwa 

D3 Perawat 

mahir 

Anestesi dan perawat 

mahir gawat darurat 

(emergency nursing) 

dasar dan lanjutan serta 

perawat mahir jiwa, 

OK/ICU 

Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

Radiografer Rontgen Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

4 Tsunami Dokter 

spesialis 

Bedah umum & 

orthopedi 

Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

Penyakit dalam 

Anak 

DVI 

Anastesi  

Bedah plastik 

Forensik 

Dental Forensik 

Kesehatan jiwa 

Pulmonologi 



No Jenis Bencana Jenis Tenaga Kompetensi Tenaga Jumlah 

D3 Perawat 

mahir 

Anestesi dan perawat 

mahir gawat darurat 

(emergency nursing) 

dasar dan lanjutan serta 

perawat mahir jiwa, 

OK/ICU 

Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

Radiografer Rontgen Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

5 Ledakan bom/ 

kecelakaan 

industri 

Dokter 

spesialis 

Bedah umum & 

orthopedi 

Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

Penyakit dalam 

DVI 

Anastesi  

Bedah plastik 

Forensik 

Dental Forensik 

Kesehatan jiwa 

D3 Perawat 

mahir 

Anestesi dan perawat 

mahir gawat darurat 

(emergency nursing) 

dasar dan lanjutan serta 

perawat mahir jiwa, 

OK/ICU 

Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

Radiografer Rontgen Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

Sarjana Kimia/ Ahli kimia/ Taksikologi Sesuai 



No Jenis Bencana Jenis Tenaga Kompetensi Tenaga Jumlah 

Teknik 

Lingkungan 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

6 Kerusuhan 

massal 

Dokter 

spesialis 

Bedah umum & 

orthopedi 

Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

Penyakit dalam 

DVI 

Anastesi  

Bedah plastik 

Forensik 

Psikiater/Psikolog 

D3 Perawat 

mahir 

Anestesi dan perawat 

mahir gawat darurat 

(emergency nursing) 

dasar dan lanjutan serta 

perawat mahir jiwa, 

OK/ICU 

Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

Radiografer Rontgen Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

7 Kecelakaan 

transportasi 

Dokter 

spesialis 

Bedah umum & 

orthopedi 

Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

Penyakit dalam 

DVI 

Anastesi  

Bedah plastik 

Forensik 

Dental Forensik 

D3 Perawat Anestesi dan perawat Sesuai 



No Jenis Bencana Jenis Tenaga Kompetensi Tenaga Jumlah 

mahir mahir gawat darurat 

(emergency nursing) 

dasar dan lanjutan serta 

perawat mahir jiwa, 

OK/ICU 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

Radiografer Rontgen Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

8 Kebakaran 

hutan 

Dokter 

spesialis 

Penyakit dalam Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

Pulmonologi 

Radiografer Rontgen Sesuai 

kebutuhan/ 

rekomendasi 

tim RHA 

 

 Kebutuhan jumlah minimal SDM kesehatan 

Adapun perhitungan kebutuhan jumlah minimal sumber daya manusia 

kesehatan untuk penanganan korban bencana adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah kebutuhan SDM Kesehatan di lapangan untuk jumlah penduduk/ 

pengungsi antara 10.000-20.000 orang  

 Kebutuhan dokter umum adalah 4 orang 

 Kebutuhan perawat adalah 10-20 orang  

 Kebutuhan bidan adalah 8-16 orang 

 Kebutuhan apoteker adalah 2 orang 

 Kebutuhan asisten apoteker adalah 4 orang 

 Kebutuhan pranata laboratorium adalah 2 orang 

 Kebutuhan epidemiolog adalah 2 orang 



 Kebutuhan entomolog adalah 2 orang 

 Kebutuhan sanitarian adalah 4-8 orang 

Untuk pelayanan kesehatan bagi pengungsi dengan jumlah sampai 5000 

orang: 

1. Pelayanan 24 jam, kebutuhan tenaga yang diusulkan sebagai 

berikut: dokter 2 orang, perawat 6 orang, bidan 2 orang, sanitarian 

1 orang, gizi 1 orang, asisten apoteker 2 orang, administrasi 1 

orang. 

2. Pelayanan 8 jam, kebutuhan tenaga yang diusulkan sebagai 

berikut: dokter 1 orang, perawat 2 orang, bidan 1 orang, sanitarian 

1 orang, gizi 1 orang. 

b. Formulasi untuk menghitung, jumlah kebutuhan SDM Kesehatan fasilitas 

rujukan / Rumah Sakit: 

5. Kebutuhan dokter umum = (jmlh pasien/40)-jmlh dokter umum 

yang ada ditempat 

Contoh perhitungan: 

Andaikan jumlah pasien yang perlu mendapatkan penanganan 

dokter umum adalah 80 orang/hari, sementara jumlah dokter umum 

yang ada di rumah sakit tersebut adalah 1 orang, maka jumlah 

dokter umum yang dibutuhkan adalah: 

(80/40)-1=2-1=1 orang 

9. Kebutuhan dokter bedah = 

{(𝑗𝑚𝑙 ℎ  𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛  𝑑𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟  𝑏𝑒𝑑𝑎 ℎ/5)}

5
 – jmlh dokter bedah yang ada ditempat 

 

Diasumsikan lama dokter bedah yang bertugas adalah selama 5 hari 

baru berganti shift dengan penggantinya, rata-rata jumlah pasien 

bedah selama 5 hari adalah 75 pasien, dan jumlah dokter bedah yang 

berada di daerah tersebut berjumlah 1 orang. Maka jumlah dokter 

bedah yang dibutuhkan adalah: 

75/5

5
 – 1= 3-1=2 orang dokter bedah 

10. Kebutuhan dokter anestesi = 



{(𝑗𝑚𝑙 ℎ  𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛  𝑑𝑜𝑘𝑡 𝑒𝑟  𝑎𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠𝑖 /15)}

5
 – jmlh dokter anestesi ditempat 

Diasumsikan lama dokter anestesi yang bertugas adalah selama 5 

hari baru berganti shift dengan penggantinya, rata-rata jumlah 

pasien bedah selama 5 hari adalah 75 pasien, dan tidak terdapat 

dokter anestesi yang berada di daerah tersebut berjumlah 1 orang. 

Maka jumlah dokter bedah yang dibutuhkan adalah: 

75/15

5
 – 0= 1 orang dokter anestesi 

 

11. Kebutuhan perawat di UGD = 

Rasio kebutuhan tenaga perawat mahir di UGD pada saat bencana 

adalah 1:1 (1 perawat menangani 1 pasien ) 

12. Kebutuhan perawat: sumber tenaga keperawatan di RS (Depkes 

2005) 

13. Kebutuhan perawat di ruang rawat inap: jumlah jam perawatan total 

untuk semua jenis pasien/ jumlah jam efektif per hari per shift (7 

jam) 

14. Kebutuhan tenaga fisioterapis = 

Rasio kebutuhan tenaga fisioterapis untuk penanganan korban 

selamat adalah 1:30 (1 fisioterapis menangani 30 pasien) 

15. Kebutuhan apoteker 1 orang dan asisten apoteker 2 orang 

16. Kebutuhan tenaga gizi adalah 2 orang 

17. Kebutuhan pembantu umum adalah 5-10 orang 

 

c. Jumlah jam perawatan dapat dihitung: 

1. Berdasarkan klasifikasi pasien dalam satu ruangan (penyakit dalam: 

3.5 jam/hari; Bedah: 4 jam/hari; Gawat:10 jam/hari; Anak: 4,5 

jam/hari; Kebidanan: 2,5 jam/hari) 

2. Berdasarkan tingkat ketergantungan keperawatan minimal: 2 

jam/hari; sedang:3,08 jam/hari; agak berat:4,15 jam/hari; maksimal: 

6,16 jam/hari 

 



Pendayagunaan Tenaga 

1. Distribusi 

Distribusi dalam rangka penempatan SDM Kesehatan ditujukan untuk 

antisipasi pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pada pelayanan 

kesehatan akibat bencana. Penanggungjawab dalam pendistribusian 

SDM Kesehatan untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 

Kepala Dinas Kesehatan. 

2. Mobilisasi 

Mobilisasi SDM Kesehatan dilakukan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan SDM Kesehatan pada saat dan pasca bencana bila: 

a. Masalah kesehatan yang timbul akibat bencana tidak dapat 

diselesaikan oleh daerah tersebut sehingga memerlukan bantuan 

dari daerah lain/regional 

b. Masalah kesehatan yang timbul akibat bencana seluruhnya tidak 

dapat diselesaikan oleh daerah tersebut sehingga memrlukan 

bantuan dari regional dan nasional. 

Langkah-langkah mobilisasi yang dilakukan: 

a. Menyiagakan SDM Kesehatan untuk ditugaskan ke wilayah yang 

terkena bencana 

b. Monginformasikan kejadian bencana dan meminta bantuan 

melalui: 

 Jalur administrasi/ Depdagri (puskesmas-camat-bupati-

gubernur-mendagri) 

 Jalur administrasi/ Depkes (puskesmas-Dinkes Kab/Kota-

Dinkes Prov-Depkes) 

 Jalur rujukan medik (puskesmas- RS Kab/Kota- RS Prov- RS 

rujukan wilayah- Ditjen Bina Yanmed/Depkes) 

Setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan telah memiliki 

Public Safety Center (PSC) dan Tim Penanggulangan Krisis Akibat 

Bencana yang terdiri dari Tim RHA, Tim Gerak Cepat dan Tim 

Bantuan Kesehatan, hal ini untuk memudahkan pelaksanaan 

mobiliasasi SDM Kesehatan pada saat kejadian bencana. Kepala 



Dinas Kesehatan setempat bertindak sebagai penanggungjawab 

pelaksanaan mobilisasi SDM Kesehatan di wilayah kerjanya. 

Untuk mobilisasi SDM Kesehatan di tingkat regional (lintas 

provinsi) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku (sesuai jejaring 

rujukan medik) dan berkoordinasi dengan Depkes. 

3. Peningkatan dan pengembangan 

Peningkatan dan pengembangan SDM Kesehatan disesuaikan dengan 

kebutuhan untuk penanggulangan bencana. SDM Kesehatan diarahkan 

untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya 

secara profesional. Melalui pembinaan yang dilaksanakan secara 

eratur dan berkesinambungan, diharapkan kinerja SDM Kesehatan 

dapat meningkat lebih baik. Pembinaan dilaksanakan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Supervisi dan bimbingan teknis secara terpadu untuk 

menyelesaikan masalah. 

b. Pendidikan formal dalam bidang penanggulangan bencana. 

c. Pelatihan/kursus mengenai teknis medis dan penanggulangan 

bencana. 

d. Melakukan gladi posko secara terstruktur, terprogram, terarah 

dan terkendali, serta berkala. 

e. Pertemuan ilmiah (seminar, workshop, dll) 

f. Pembahasan masalah pada rapat intern dalam lingkup kesehatan 

ataupun secara terpadu lintas sektor diberbagai tingkat 

administratif. 

Dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan dalam 

penanggulangan krisis akibat bencana dibutuhkan pelatihan-pelatihan 

sbb: 

a. Pelatihan untuk Perawat Lapangan (Puskesmas) di lokasi 

pengungsian dan daerah potensial terjadi bencana: 

1. Keperawatan Kesmas (CHN) khusus untuk masalah kesehatan 

pengungsi 

2. Keperawatan Gawat Darurat Dasar (emergency nursing) 



3. PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Energency Dasar) 

4. Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 

5. Manajemen Penanggulangan Krisis Akibat Bencana (PK-AB) 

 

 

b. Pelatihan untuk perawat difasilitas rujukan / RS 

1. Keperawatan gawat darurat dasar dan lanjutan (PPGD dan 

BTLS) 

2. Keperawatan ICU 

3. Keperawatan jiwa 

4. Keperawatan OK 

5. Manajemen Keperawatan di RS 

6. Standar Pre Caution 

7. Mahir anestesi 

8. PONEK 

c. Kesehatan reproduksi: 

1. PONED untuk dokter, bidan dan perawat 

2. Pelatihan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan 

dan Anak untuk dokter, perawat dan bidan. 

d. Gizi 

1. Penanggulangan masalah gizi dalam keadaan darurat untuk 

petugas gizi 

2. Surveilans gizi untuk petugas gizi 

3. Konselor gizi untuk petugas gizi 

4. Tata laksana gizi buruk 

e. Pelayanan medik: 

1. GELS (General Emergency Life Support ) untuk dokter 

2. PTC untuk dokter 

3. APRC untuk dokter 

4. Dental Forensik untuk dokter gigi 

5. DVI untuk dokter dan dokter gigi 



6. PONEK (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Komprehensif ) 

untuk dokter spesialis obsgyn rumah sakit 

7. ATLS untuk dokter 

8. ACLS untuk dokter 

9. BLS untuk SDM Kesehatan 

 

f. Pelayanan penunjang medik: 

1. Pelatihan fisioterapi 

2. Pelatihan teknis Labkes untuk Pranata Labkes  

3. Pelatihan untuk radiografer 

g. Pelayanan kefarmasian: 

1. Perencanaan dan pengelolaan obat terpadu 

2. Pengelolaan obat kabupaten/kota 

3. Pengelolaan obat puskesmas 

4. Pemanfaatan data Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan 

Obat (LPLO) 

5. Pelatihan sistem informasi dan inventarisasi obat bantuan 

h. Manajemen Penanggulangan Krisis: 

1. Pelatihan Manajemen Penanggulangan Krisis Akibat Bencana 

2. Pelatihan Manajemen Penanggulangan Krisis Pada 

Kedaruratan Kompleks 

3. Public Health In Complex Emergency Course 

4. Health Emergencies Large Populaiton (HELP) Course 

5. Pelatihan Radio Komunikasi 

i. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan: 

1. Pelatihan / kursus dalam dan luar negeri (public health on 

disaster management) 

2. Pelatihan surveilans epidemiologi dalam keadaan bencana 

3. Pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di regional 

center 

4. Pelatihan RHA dan rapid response sanitasi darurat 

5. Pelatihan asisten dan ko-asisten entomologi 



6. Pelatihan Ahli Epidemiologi Lapangan (PAEL) 

2. Masalah Pangan Ketika Bencana 

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah ketahanan pangan menjadi isu 

penting di Indonesia, terlebih bila dikaitkan dengan bencana alam. 

Seolah bencana merupakan sumber penyebab kerapuhan pangan. 

Bagaimanapun, bencana alam merupakan salah satu sumber kerentanan 

pangan. Tetapi, bencana jelas bukan yang paling mencemaskan. Setiap 

bencana alam, seberapa pun besarnya, tetapi tidak pernah terjadi secara 

serentak dan di semua tempat sekaligus. 

Prioritas dalam meringankan masalah makanan, antara lain adalah : 

a.  Segera menyediakan makanan jika memang terdapat kebutuhan 

yang mendesak, misalnya untuk penduduk yang terisolasi, institusi, 

dan petugas penolong  

b. Melakukan estimasi awal kemungkinan kebutuhan makanan di suatu 

wilayah, sehingga upaya dapat di lakukan untuk pengadaan, 

pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi  

c. Menempatkan atau mengumpulkan persediaan makanan dan 

mengkaji kesesuainnya untuk konsumsi lokal  

d. Memantau informasi kebutuhan makanan sehingga persediaan, 

distribusi, dan program lain dapat di modifikasi sesuai perubahan 

situasi.  

3. Tempat Pemukinan ketika Bencana 

Kualiatas tempat pengungsian hendaknya memenuhi persyaratan  

sebagai berikut: 

a. Faali : istirahat, kebebasan pribadi 

b. Psikologi : membina hubungan antar pengungsi 

c. Kesehatan : tidak menjadi tempat timbulnya penyakit 

d. Tidak menimbulkan kecelakaan  

4. Kebutuhan Air Bersih 

Air adalah sumber daya alam yang penting bagi mahluk hidup. Air 

digunakan untuk keperluan perikanan, industri sarana transportasi, dan 

metabolisme makhluk hidup. Peran utama air pada keadaan bencana 



adalah untuk mengurangi penularan penyakit tinja ke mulut dan 

mengurangi penjangkitan oleh vektor dengan melakukan praktek 

kebersihan yang baik, penyediaan air yang aman. 

Standar kualitas air minum adalah tidak berwarna, tidak berasa, tidak 

berbau, jernih, steril atau suci hama, tidak mengandung bahan pencemar 

baik yang bersifat fisik, kimia, biologi dan mengandung bahan radioaktif. 

Syarat baku air minum secara lengkap dapat dilihat dari Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

907/MENKES/SK/VII/2002, Tanggal 29 Juli 2002, tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum. 

Kebutuhan air bersih yang diperoleh 

a. Kebutuhan untuk minum: 3-4 liter per orang per hari  

b. Masak dan bersih-bersih: 2-3 liter per orang per hari  

c. Kebutuhan untuk sanitasi: 6-7 liter per orang per hari  

d. Kebutuhan untuk cuci pakaian; 4-6 liter per orang per hari  

 Sehingga total kebutuhan air bersih yang diperlukan oleh pengungsi 

adalah antara 15-20 liter per orang per hari (U.S. Agency for 

International Development (USAID) 2007) .  

5. Pengendalian Penyakit Menular 

Tujuan Pengendalian Penyakit Menular adalah mencegah kejadian luar 

biasa (KLB) penyakit menular potensi wabah, seperti penyakit diare, 

ISPA, malaria, DBD, penyakit‐penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi (P3DI), keracunan dan mencegah penyakit‐penyakit    yang 

spesifik lokal. 

Adapun kegiatan Penanganan Penyakit menular adalah 

o pengamatan penyakit (surveilans) 

o Promotif 

o Preventif 

o pelayanan kesehatan (penanganan kasus)  

Penyebab Permasalahan Penyakit yang timbul saat bencana adalah 

a) Kerusakan lingkungan dan pencemaran 



b) Jumlah pengungsi yang banyak, menempati suatu ruangan yang 

sempit, sehingga harus berdesakan 

c) Pada umumnya tempat penampungan pengungsi tidak memenuhi 

syarat kesehatan 

d) Ketersediaan air bersih yang seringkali tidak mencukupi jumlah 

maupun kualitasnya 

e) Diantara para pengungsi banyak ditemui orang‐orang yang memiliki 

risiko tinggi, seperti balita, ibu hamil, berusia lanjut 

f) Pengungsian berada pada daerah endemis penyakit menular, dekat 

sumber pencemaran, dan lain‐lain 

g) Kurangnya PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) 

Kerusakan pada sarana kesehatan yang seringkali diikuti dengan 

padamnya listrik yang beresiko terhadap kualitas vaksin. 

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

a. mengidentifikasi penyakit menular potensial KLB berdasarkan jenis 

bencana 

b. mengidentifikasi faktor risiko 

c. upaya pencegahan dan pengendalian/ meminimalisir faktor resiko 

d. kalkulasi kebutuhan logistik untuk penatalaksanaan kasus 

kalkulasi kebutuhan tenaga medis/ perawat untuk penatalaksanaan 

kasus 

 

5.3 Penutup 

Latihan 

1. Jelaskan dengan permasalahan-permasalah yang timbul saat 

bencana. 

2. Bila Anda sebagai ketua penanggulangan bencana apa yang harus 

dilakuan, bila di kota Semarang terjadi banjir. 
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VI. POKOK BAHASAN 

AIR DAN HIGIENE SANITASI 

 

6.1 Pendahuluan 

6.1.1 Deskripsi Singkat 

Pada pokok bahasan ini akan membahas tentang air dan higiene 

sanitasi ketika bencana. 

6.1.2 Relevansi 

Materi dalam bab ini memberikan pemahaman bagi seorang 

sarjana kesehatan tentang penyediaan air dan higiene sanitasi 

ketika bencana. 

6.1.3 Kompetensi 

e. Standar Kompetensi 

Pokok bahasan ini memberikan kontribusi kompetensi kepada 

mahasiswa kesehatan masyarakat agar mampu menjelaskan 

tentang penyediaan air dan higiene sanitasi ketika bencana. 

f. Kompetensi Dasar 

Setelah mengikuti materi “Air dan Higiene Sanitasi”, mahasiswa 

mampu menjelaskan kualitas air bersih ketika bencana  dan 

penyediaan sarana sanitasi ketika bencana.  

 

6.2 Penyaji 

Uraian 

Kejadian bencana yang diikuti dengan pengungsian menimbulkan 

masalah kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang/sektor 

lain. Timbulnya masalah kesehatan itu berawal dari kurangnya air bersih 

yang berakibat pada buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi 

lingkungan yang merupakan awal dari perkembangbiakan beberapa 

jenis penyakit menular dll.  

 

 



 

6.2.1 Kualitas Air Bersih Ketika Bencana 

Kebutuhan air bersih menjadi sangat penting pada wilayah 

bencana, khususnya pada daerah pengungsian. Dari aspek kesehatan, 

kecukupan air bersih sangat penting, misalnya terkait dengan upaya 

pencegahan dan penanggulangan penyakit diare. Penyakit diare 

merupakan penyakit menular yang sangat potensial terjadi di daerah 

pengungsian maupun wilayah bencana. Selain karena keterbatasan akses 

air bersih, penyebaran penyakit ini juga sangat erat terkait dengan 

masalah perilaku dan masalah sanitasi lain. 

Mengingat pentingnya air bersih pada wilayah bencana, maka 

 harus dapat dipastikan akses  air bersih yang memadai untuk mampu 

berperan memelihara kesehatan pengungsi. Masalah lain juga harus 

selalu diperhatikan jika akses ini sudah memadai, yaitu berbagai upaya 

pengawasan dan perbaikan kualitas air bersih dan sarana sanitasi di 

wilayah bencana. Tujuan utama perbaikan dan pengawasan kualitas air 

adalah untuk mencegah timbulnya risiko kesehatan akibat penggunaan 

air yang tidak memenuhi persyaratan. Pada tahap awal kejadian bencana 

atau pengungsian ketersediaan air bersih bagi pengungsi perlu 

mendapat perhatian, karena tanpa adanya air bersih sangat berpengaruh 

terhadap kebersihan dan mening-katkan risiko terjadinya penularan 

penyakit seperti diare, typhus, scabies dan penyakit lainnya. 

 

6.2.1.1 Standar Minimum Kebutuhan Air Bersih  

1. Prioritas pada hari pertama atau awal terjadinya 

bencana/pengungsian, kebutuhan air bersih yang harus disediakan 

bagi pengungsi adalah 5 liter/orang/hari. Jumlah ini dimaksudkan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan minimal, seperti masak, makan 

dan minum. 

2. Pada hari kedua dan seterusnya harus segera diupayakan untuk 

meningkatkan volume air sampai sekurang kurangnya 15–20 

liter/orang/hari. Volume sebesar ini diperlukan untuk memenuhi 



kebutuhan minum, masak, mandi dan mencuci. Bilamana hal ini 

tidak terpenuhi, sangat besar potensi risiko terjadinya penularan 

penyakit, terutama penyakit berbasis lingkungan. 

3. Hari berikutnya: 20 liter/org/hari. 

4. Bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka melayani korban 

bencana dan pengungsian, volume air bersih yang perlu disediakan 

di Puskesmas atau rumah sakit: 50 liter/org/hari. 

 

6.2.1.2 Sumber Air Bersih dan Pengolahannya 

1. Bila sumber air bersih yang digunakan untuk pengungsi berasal dari 

sumber air permukaan (sungai, danau, laut, dan lain-lain), sumur 

gali, sumur bor, mata air dan sebagainya, perlu segera dilakukan 

pengamanan terhadap sumber-sumber air tersebut dari 

kemungkinan terjadinya pencemaran, misalnya dengan melakukan 

pemagaran ataupun pemasangan papan pengumuman dan dilakukan 

perbaikan kualitasnya. 

2. Bila sumber air diperoleh dari PDAM atau sumber lain yang cukup 

jauh dengan tempat pengungsian, harus dilakukan pengangkutan 

dengan mobil tangki air. 

3. Untuk pengolahan dapat menggunakan alat penyuling air (water 

purifier/water treatment plant). 

 

6.2.1.3 Pendistribuasian Air Bersih Berdasarkan Sumbernya 

1. Air Permukaan (sungai dan danau) 

a. Diperlukan pompa untuk memompa air ke tempat pengolahan 

air dan kemudian ke tangki penampungan air di tempat 

penampungan pengungsi.   

b. Area disekitar sumber harus dibebaskan dari kegiatan manusia 

dan hewan. 

2. Sumur gali  

a. Lantai sumur harus dibuat kedap air dan dilengkapi dengan 

SPAL (saluran pembuangan air limbah).  



b. Bilamana mungkin dipasang pompa untuk menyalurkan air ke 

tangki-tangki penampungan air. 

3. Sumur Pompa Tangan (SPT) 

a. Lantai sumur harus dibuat kedap air dan dilengkapi dengan 

SPAL (saluran pembuangan air limbah). 

b. Bila lokasinya agak jauh dari tempat penampungan pengungsi 

harus disediakan alat pengangkut seperti gerobak air dan 

sebagainya. 

4. Mata Air. 

a. Perlu dibuat bak penampungan air untuk kemudian disalurkan 

dengan pompa ke tangki air. 

b. Bebaskan area sekitar mata air dari kemungkinan pencemaran. 

 

6.2.1.4 Tangki Penampungan Air Bersih di Tempat Pengungsian 

Tempat penampungan air di lokasi pengungsi dapat berupa tangki 

air yang dilengkapi dengan kran air. Untuk mencegah terjadinya antrian 

yang panjang dari pengungsi yang akan mengambil air, perlu 

diperhatikan jarak tangki air dari tenda pengungsi minimum 30 meter 

dan maksimum 500 meter.  

Untuk keperluan penampungan air bagi kepentingan sehari-hari 

keluarga pengungsi, sebaiknya setiap keluarga pengungsi disediakan 

tempat penampungan air keluarga dalam bentuk ember atau jerigen 

volume 20 liter. 

 

6.2.1.5 Perbaikan Kualitas Air Bersih 

Pada situasi bencana dan pengungsian umumnya sulit memperoleh 

air bersih yang sudah memenuhi persyaratan, oleh karena itu apabila air 

yang tersedia tidak memenuhi syarat, baik dari segi fisik maupun 

bakteriologis, perlu dilakukan dengan membuang bahan pencemar, serta 

melakukan beberapa hal berikut: 

1. Melakukan penjernihan air secara cepat apabila tingkat kekeruhan 

air yang ada cukup tinggi. 



2. Melakukan desinfeksi terhadap air yang ada dengan menggunakan 

bahan-bahan desinfektan untuk air. 

3. Melakukan pemeriksaan kadar sisa klor jika air dikirim dari PDAM. 

4. Melakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala pada titik-titik 

distribusi. 

 

Penjernihan Air Cepat  dengan menggunakan Alumunium Sulfat 

(Tawas) 

1. Sediakan air baku yang akan dijernihkan dalam ember 20 liter. 

2. Tuangkan campuran tawas yang sudah digerus sebanyak ½ sendok 

teh dan langsung diaduk perlahan-lahan selama 5 menit sampai 

larutan merata. 

3. Diamkan selama 10–20 menit sampai terbentuk gumpalan/flok dari 

kotoran/ lumpur dan biarkan mengendap. Pisahkan bagian air yang 

jernih yang berada di atas endapan, atau gunakan selang plastik 

untuk mendapatkan air bersih yang siap digunakan. 

4. Bila akan digunakan untuk air minum agar terlebih dahulu direbus 

sampai mendidih atau didesinfeksikan dengan aquatabs. 

 

Penjernihan Air Cepat  dengan menggunakan Poly Aluminium 

Chloride (PAC) 

Lazim disebut penjernihan air cepat dengan polimer dari garam 

alumunium chlorida yang digunakan sebagai koagulan dalam proses 

penjernihan air sebagai pengganti alumunium sulfat. 

Kemasan PAC terdiri dari: 

a. Cairan yaitu koagulan yang berfungsi untuk menggumpalkan 

kotoran/lumpur yang ada di dalam air 

b. Bubuk putih yaitu kapur yang berfungsi untuk menetralisir pH 

Cara Penggunaan: 

1. Sediakan air baku yang akan dijernihkan dalam ember sebanyak 100 

liter. 



2. Bila air baku tersebut pH nya rendah (asam), tuangkan kapur 

(kantung bubuk putih) terlebih dahulu agar pH air tersebut menjadi 

netral (pH = 7). Bila pH air baku udah netral tidak perlu digunakan 

lagi kapur. 

3. Tuangkan larutan PAC ke dalam ember yang berisi air lalu aduk 

perlahan-lahan selama 5 menit sampai larutan tersebut merata. 

4. Setelah diaduk merata biarkan selama 5-10 menit sampai terbentuk 

gumpalan/flok dari kotoran/lumpur dan mengendap. Pisahkan air 

yang jernih dari endapan atau gunakan selang plastik untuk 

mendapatkan air bersih yang siap digunakan. 

5. Bila akan digunakan sebagai air minum agar terlebih dahulu direbus 

sampai mendidih atau didesinfeksi dengan aquatabs. 

 

Desinfeksi Air 

Proses desinfeksi air dapat menggunakan kaporit (Ca(OCl)2) atau 

aquatabs (Aqua tablet) 

Desinfeksi dengan kaporit (Ca(OCl)2) 

1. Air yang telah dijernihkan dengan tawas atau PAC perlu dilakukan 

desinfeksi agar tidak mengandung kuman patogen. Bahan desinfektan 

untuk air yang umum digunakan adalah kaporit 70% klor aktif. 

2.  Kaporit adalah bahan kimia yang banyak digunakan untuk desinfeksi 

air karena murah, mudah di dapat dan mudah dalam penggunaannya. 

3. Banyaknya kaporit yang dibutuhkan untuk desinfeksi 100 liter air 

untuk 1 KK (5 orang) dengan sisa klor 0,2 mg/liter adalah sebesar 

71,43 mg/hari (72 mg/hari). 

Desinfeksi dengan Aquatabs 

1. Sesuai namanya aquatabs berbentuk tablet, setiap tablet aquatabs (8,5 

mg) digunakan untuk mendesinfeksi 20 liter air bersih, dengan sisa 

klor yang dihasilkan 0,1-0,15 mg/liter. 

2. Setiap 1 KK (5 jiwa) dibutuhkan 5 tablet aquatabs per hari untuk 

mendesinfeksi 100 liter air bersih. 

 



6.2.1.6 Pengawasan Kualitas Air Bersih 

Pengawasan kualitas air dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, 

antara lain: 

1. Pada Awal Distribusi Air 

a. Air yang tidak dilakukan pengolahan awal, perlu dilakukan 

pengawasan mikrobiologi, tetapi untuk melihat secara visual 

tempatnya, cukup menilai ada tidaknya bahan pencemar di sekitar 

sumber air yang digunakan 

b. Perlu dilakukan tes kekeruhan air untuk menentukan perlu 

tidaknya dilakukan pengolahan awal 

c. Perlu dilakukan test pH air, karena untuk desinfeksi air 

memerlukan proses lebih lanjut dimana pH air sangat tinggi (pH > 

5) 

d. Kadar klor harus tetap dipertahankan agar tetap 2 kali pada kadar 

klor di kran terakhir (rantai akhir), yaitu 0,6-1 mg/liter air. 

2. Pada Distribusi Air 

 Tahap penyaluran air, seperti di mobil tangki air perlu dilakukan 

pemeriksaan kadar sisa klor. 

3. Pada Akhir Distribusi 

Pada tangki penampungan air, bila air tidak mengandung sisa klor 

lagi perlu dilakukan pemeriksaan bakteri coliform. 

 

Sementara itu pemeriksaan kualitas air secara berkala yang perlu 

dilakukan antara lain meliputi: 

1. Pemeriksaan sisa klor  

Pemeriksaan dilakukan beberapa kali sehari pada setiap tahapan 

distribusi untuk air yang melewati pengolahan. 

2. Pemeriksaan kekeruhan dan pH 

Pemeriksaan dilakukan mingguan atau bilamana terjadi perubahan 

cuaca, misalkan hujan. 

 

 



3. Pemeriksaan bakteri e-coli tinja  

Pemeriksaan dilakukan mingguan disaat KLB diare dan  periode 

emergency dan pemeriksaan dilakukan bulanan pada situasi yang 

sudah stabil dan pada periode pasca bencana. 

 

6.2.2 Sarana Sanitasi Ketika Bencana 

6.2.2.1 Pembuangan Kotoran 

Langkah langkah yang diperlukan:  

1. Pada awal terjadinya pengungsian perlu dibuat jamban umum yang 

dapat menampung kebutuhan sejumlah pengungsi.  Contoh jamban 

yang sederhana dan dapat disediakan dengan cepat adalah jamban 

kolektif (jamban jamak).  

 Pada awal pengungsian: 1 (satu) jamban dipakai oleh 50 – 100 

org.  

 Pemeliharaan terhadap jamban harus dilakukan dan diawasi secara 

ketat dan lakukan desinfeksi di area sekitar jamban dengan 

menggunakan kapur, lisol dan lain-lain. 

2. Pada hari hari berikutnya setelah masa emergency berakhir, 

pembangunan jamban darurat harus segera dilakukan dan 1 (satu) 

jamban disarankan dipakai tidak lebih dari 20 orang.  

 1 (satu) jamban dipakai oleh 20 orang. 

Jamban yang dibangun di lokasi pengungsi disarankan: 

a. Ada pemisahan peruntukannya khusus laki laki dan wanita. 

b. Lokasi maksimal 50 meter dari tenda pengungsi dan minimal 30 

meter dari sumber air. 

c. Konstruksi jamban harus kuat dan dilengkapi dengan tutup pada 

lubang jamban agar tidak menjadi tempat berkembang biak lalat. 

 

6.2.2.1 Sanitasi Pengelolaan Sampah 

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya sanitasi pengelolaan sampah, 

antara lain:  

 



1. Pengumpulan Sampah 

a. Sampah yang dihasilkan harus ditampung pada tempat sampah 

keluarga atau sekelompok keluarga. 

b. Disarankan menggunakan tempat sampah yang dapat ditutup dan 

mudah dipindahkan/diangkat untuk menghindari lalat serta bau, 

untuk itu dapat digunakan potongan drum atau kantung plastik 

sampah ukuran 1 m x 0,6 m untuk 1 – 3 keluarga. 

c. Penempatan tempat sampah maksimum 15 meter dari tempat 

hunian. 

d. Sampah di tempat sampah tersebut maksimum 3 (tiga) hari harus 

sudah diangkut ke tempat pembuangan akhir atau tempat 

pengumpulan sementara.  

2. Pengangkutan Sampah 

Pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan gerobak sampah atau 

dengan truk pengangkut sampah untuk diangkut ke tempat 

pembuangan akhir.   

3. Pembuangan Akhir Sampah 

Pembuangan akhir sampah dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

seperti pembakaran, penimbunan dalam lubang galian atau parit 

dengan ukuran dalam 2 meter lebar 1,5 meter dan  panjang 1 meter 

untuk keperluan 200 orang. Perlu diperhatikan bahwa lokasi 

pembuangan akhir harus jauh dari tempat hunian dan jarak minimal 

dari sumber air 10 meter.  

 

6.3 Penutup 

Latihan soal 

1. Jelaskan sumber air bersih yang dapat digunakan ketika terjadi 

bencana? 

2. Jelaskan pendistribusian air bersih ketika terjadi bencana? 

3. Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pembuangan 

kotoran ketika terjadi bencana? 

4. Jelaskan upaya sanitasi pengelolaan sampah ketika terjadi bencana? 



5. Jelaskan mana yang lebih diutamakan ketika terjadi bencana: (a) 

penyediaan jumlah air bersih atau (b) penyediaan kualitas air bersih? 
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VII. POKOK BAHASAN 

SURVEILANS KETIKA BENCANA 

 

7.1 Pendahuluan 

7.1.1 Deskripsi Singkat 

Pada pokok bahasan ini akan membahas tentang surveilans ketika 

bencana. 

7.1.2 Relevansi 

Materi dalam bab ini memberikan pemahaman bagi seorang 

sarjana kesehatan tentang surveilans ketika bencana. 

7.1.3 Kompetensi 

g. Standar Kompetensi 

Pokok bahasan ini memberikan kontribusi kompetensi kepada 

mahasiswa kesehatan masyarakat agar mampu menjelaskan 

tentang surveilans ketika bencana. 

h. Kompetensi Dasar 

Setelah mengikuti materi “Surveilans Ketika Bencana”, mahasiswa 

mampu menjelaskan tentang langkah-langkah surveilans di daerah 

bencana dan proses kegiatan surveilans di pos kesehatan.  

 

7.2 Penyaji 

Uraian 

Pengendalian penyakit dilaksanakan dengan pengamatan penyakit 

(surveilans), promotif, preventif dan pelayanan  kesehatan  

(penanganan kasus) yang dilakukan di lokasi bencana, termasuk di 

pengungsian. Baik yang dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan 

yang masih ada maupun di pos kesehatan yang didirikan dalam rangka 

penanggulangan bencana. 

 

 

 



 

7.2.1 Surveilans Penyakit dan Faktor Risiko  

Surveilans penyakit dan faktor risiko pada umumnya merupakan 

suatu upaya untuk menyediakan informasi kebutuhan pelayanan 

kesehatan di lokasi bencana dan pengungsian sebagai bahan tindakan 

kesehatan segera. Secara  khusus,  upaya  tersebut ditujukan untuk 

menyediakan informasi kematian dan kesakitan penyakit potensial 

wabah yang terjadi di daerah bencana; mengidentifikasikan sedini 

mungkin kemungkinan  terjadinya  peningkatan jumlah penyakit yang 

berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah; 

mengidentifikasikan  kelompok  risiko tinggi terhadap suatu penyakit 

tertentu; mengidentifikasikan daerah risiko tinggi terhadap penyakit 

tertentu; dan mengidentifikasi status gizi buruk dan sanitasi lingkungan. 

Langkah‐langkah surveilans penyakit di daerah bencana meliputi:  

1) Pengumpulan Data 

a) Data kesakitan dan kematian 

(1) Data  kesakitan  yang  dikumpulkan  meliputi  jenis penyakit 

yang diamati berdasarkan kelompok usia (Form BA-3 dan 

Form BA-5) 

(2) Data kematian adalah setiap kematian pengungsi, penyakit 

yang kemungkinan menjadi penyebab kematian berdasarkan 

kelompok usia (Form BA-6 dan Form BA-7) 

(3) Data denominator (jumlah korban bencana dan jumlah 

penduduk berisiko) diperlukan untuk menghitung 

pengukuran epidemiologi, misalnya angka insidensi, angka 

kematian, dan sebagainya. 

b) Sumber data 

Data dikumpulkan melalui laporan masyarakat, petugas pos 

kesehatan, petugas rumah sakit, koordinator penanggulangan 

bencana setempat.  

c) Jenis data 

(1) Form BA‐3: register harian penyakit pada korban bencana 



(2) Form BA‐4: rekapitulasi harian penyakit korban bencana 

(3) Form BA‐5: laporan mingguan penyakit korban bencana 

(4) Form BA‐6: register harian kematian korban bencana 

(5) Form BA‐7: laporan mingguan kematian korban bencana   

2) Pengolahan dan Penyajian Data 

Data  surveilans  yang  terkumpul  diolah  untuk menyajikan  

informasi epidemiologi sesuai kebutuhan. Penyajian data meliputi 

deskripsi maupun grafik data kesakitan penyakit menurut umur dan 

data kematian menurut penyebabnya akibat bencana. 

3) Analisis dan Interpretasi 

Kajian epidemiologi merupakan kegiatan analisis dan interpretasi 

data epidemiologi  yang  dilaksanakan oleh tim epidemiologi.  

Langkah‐langkah pelaksanaan analisis:  

a) Menentukan prioritas masalah yang akan dikaji; 

b) Merumuskan pemecahan masalah dengan memperhatikan 

efektifitas dan efisiensi kegiatan; 

c) Menetapkan rekomendasi sebagai tindakan korektif. 

4) Penyebarluasan Informasi 

Penyebaran informasi hasil analisis disampaikan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.1. Form BA-3 Register Harian Penyakit pada Korban Bencana 

 

 

 

Form BA-3 Register Harian Penyakit pada Korban Bencana 

Poskes / PKM   : ...................... 
Kecamatan : ...................... 
Kab/Kota   : ...................... 

Tanggal            : ......................  Bulan : ...................... 
 

No 
Nama 

Penderita 
Umur L / P Alamat Penyakit 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

............................., ......................... 

Koordinator Poskes 

 

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



FORM BA-4 REKAPITULASI PENYAKIT HARIAN PADA BENCANA 
NAMA POSKES   :  .........................................    KECAMATAN  :  ......................................... 
TANGGAL MULAI KEJADIAN :  .........................................    BULAN  :  ......................................... 

 J E N I S   P E N Y A K I T 
D I A R E I S P A K U L I T D S T ................................ 

< 1 
Th 

1-5 
Th 

> 5 
Th 

Total < 1 
Th 

1-5 
Th 

> 5 
Th 

Total < 1 
Th 

1-5 
Th 

> 5 
Th 

Total < 1 
Th 

1-5 
Th 

> 5 
Th 

Total 

1                 
2                 
3                 
4                 

Jumlah Minggu Ke-
1 

                

1                 
2                 
3                 
4                 

Jumlah Minggu Ke-
2 

                

DST 
......... 

                

............................, ......................... 
Koordinator Poskes 
 
(.......................................................) 

 

Gambar 7.2. Form BA-4 Rekapitulasi Penyakit Harian Pada Bencana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Sarana Sanitasi Ketika Bencana 

6.2.2.1 Pembuangan Kotoran 

Langkah langkah yang diperlukan:  

 

 

 

Gambar 7.3. Form BA-5 Laporan Mingguan Penyakit Korban Bencana 

 

 

 

 

 

Form BA-5 Laporan Mingguan Penyakit Korban Bencana 

Tanggal Kejadian Bencana  : ...................... Bulan      : ...................... 

Nama Poskes        : ......................   Desa      : ...................... 

Kecamatan       : ...................... Kab/Kota   :  ......................  

Minggu Kejadian Ke            : ......................      

 

No 
Nama 

Penyakit 

Kelompok Umur 

< 1 Th 1-5 Th > 5 Th Total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

............................., ......................... 

Koordinator Poskes 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.4. Form BA-6 Register Harian Kematian Korban Bencana 

 

 

 

 

Form BA-6 Register Harian Kematian Korban Bencana 

Poskes / PKM  : ......................     Kab/Kota  :  ...................... 

Tanggal           : ...........s/d....... 

 

Nama 
Nama 

KK 

Umur 
Alamat 

Tanggal 
Mati 

Sebab 
Kematian L P 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

............................., ......................... 

Koordinator Poskes 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.5. Form BA-7 Laporan Mingguan Kematian Korban Bencana 

 

 

 

 

 

Form BA-7 Laporan Mingguan Kematian Korban Bencana 

Poskes / PKM  : ......................     Kab/Kota  :  ......................  

Tanggal           : ...........s/d.......     Bulan       :  ...................... 

 

Nama 
Nama 

KK 

Umur 
Alamat 

Tanggal 
Mati 

Sebab 
Kematian L P 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

............................., ......................... 

Koordinator Poskes 

 

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



7.2.2 Proses Kegiatan Surveilans  

7.2.2.1 Kegiatan di Pos Kesehatan  

Pos kesehatan di lokasi pengungsi adalah sarana kesehatan 

sementara yang diberi tanggungjawab menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan dasar untuk masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi 

pengungsi dan sekitarnya. 

Pos kesehatan bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan 

kesehatan masyarakat di lokasi pengungsi dan sekitarnya serta 

terselenggaranya pelayanan rawat jalan, pelayanan kesehatan ibu dan 

anak, kesehatan reproduksi lainnya termasuk KB, pelayanan kesehatan 

jiwa dan psikososial, pelayanan gizi, kesehatan lingkungan dan 

terselenggaranya pemantauan dan pencegahan penyakit menular di 

lokasi pengungsi. 

 

Pengorganisasian pos kesehatan meliputi :  

a) Penanggungjawab pos kesehatan di lokasi pengungsi adalah kepala 

puskesmas setempat; 

b) Sasaran pos kesehatan di lokasi pengungsi adalah masyarakat yang 

berada di lokasi pengungsi dan masyarakat di sekitarnya; 

c) Pelaksana pos kesehatan adalah puskesmas setempat, apabila 

puskesmas tidak mampu atau rusak karena bencana, pelaksana pos 

kesehatan di lokasi pengungsi adalah puskesmas yang 

diperbantukan, tim relawan, swasta dan LSM yang berminat 

dibawah koordinasi dinkes kabupaten/kota; 

d) Sesuai dengan asas penyelenggaraan puskesmas, pos kesehatan 

yang dikelola oleh  swasta atau LSM, harus  sepengetahuan dan 

dibawah  koordinasi  puskesmas/dinas kesehatan kabupaten/kota 

setempat;  

e) Mekanisme kerja pos  kesehatan di  lokasi pengungsi mengikuti 

mekanisme kerja puskesmas; 

f) Pos kesehatan harus melaporkan seluruh kegiatannya kepada 

puskesmas setempat (BA-3, BA-4, BA-5, BA-6, BA-7); 



g) Pelayanan yang diselenggarakan meliputi pelayanan kesehatan 

dasar, yang untuk beberapa hal disesuaikan dengan kondisi dan 

situasi setempat; 

h) Pelayanan tersebut mencakup promosi  kesehatan, pelayanan gizi, 

pelayanan  kesehatan  ibu  dan anak serta keluarga berencana, 

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular: 

(1) Menyelenggarakan pelayanan imunisasi; 

(2) Menyelenggarakan kegiatan penemuan penderita penyakit 

menular; 

(3) Menyelenggarakan surveilans epidemiologi penanggulangan 

KLB; 

(4) Menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan 

KLB; 

(5) Menyelenggarakan kegiatan penyehatan lingkungan.  

i) Disamping penyakit yang berpotensi KLB, penyakit tidak menular 

juga diamati seperti trauma dan luka-luka; 

j) Apabila petugas kesehatan di pos kesehatan menemukan atau 

mencurigai kemungkinan adanya peningkatan  kasus‐kasus 

tersangka  penyakit  yang  ditularkan melalui makanan (foodborne  

diseases)  ataupun  penyakit  lain yang jumlahnya meningkat  dalam  

kurun  waktu  singkat, maka petugas yang bersangkutan  harus  

melaporkan keadaan tersebut secepat mungkin ke puskesmas 

terdekat atau dinas kesehatan kabupaten/kota.   

 

Kegiatan surveilans yang dilakukan di Pos Kesehatan, antara lain: 

1) Pengumpulan data kesakitan penyakit yang diamati dan kematian 

melalui pencatatan harian kunjungan rawat jalan (form BA-3 dan 

BA-6); 

2) Validasi data agar data menjadi sahih dan akurat, pengolahan data 

kesakitan menurut jenis penyakit dan golongan umur per minggu 

(form BA-4); 

3) Pembuatan dan pengiriman laporan (form BA‐5 dan BA‐7).  



Dalam kegiatan pengumpulan data kesakitan, ditunjukkan pada 

penyakit-penyakit yang mempunyai potensi menimbulkan terjadinya 

wabah, dan masalah kesehatan yang bisa memberikan dampak jangka 

panjang terhadap kesehatan dan/atau memiliki fatalitas tinggi. 

Jenis penyakit yang diamati antara lain diare berdarah, campak, 

diare, demam berdarah dengue, pneumonia, lumpuh layuh akut (AFP), 

ISPA non-pneumonia, difteri, tersangka hepatitis, malaria klinis, gizi 

buruk, tetanus dan sebagainya. 

 

7.2.2.2 Kegiatan di Puskesmas  

Kegiatan surveilans yang dilakukan di puskesmas, antara lain:  

1) Pengumpulan data kesakitan penyakit-penyakit yang diamati dan 

data kematian melalui pencatatan harian kunjungan rawat jalan dan 

rawat inap Pos Kesehatan yang ada di wilayah kerja (form BA-3, BA-

6); 

2) Validasi data agar data menjadi sahih dan akurat; 

3) Pengolahan data kesakitan menurut jenis penyakit, golongan usia 

dan tempat tinggal per minggu (form BA-4); 

4) Pembuatan dan pengiriman laporan (form BA‐5 dan BA‐7).  

 

7.2.2.3 Kegiatan di Rumah Sakit  

Kegiatan surveilans yang dilakukan di rumah sakit, antara lain:  

1) Pengumpulan data kesakitan penyakit yang diamati dan data 

kematian melalui pencatatan rujuka kasus harian kunjungan rawat 

jalan dan rawat inap dari para korban bencana(form BA‐3, BA‐6); 

2) Validasi data agar data menjadi sahih dan akurat; 

3) Pengolahan data kesakitan menurut jenis penyakit, golongan usia 

dan tempat tinggal per minggu (form BA-4); 

4) Pembuatan dan pengiriman laporan (form BA‐5 dan BA‐7).  

 

 



7.2.2.4 Kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  

Kegiatan surveilans yang dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota, 

antara lain: 

1) Pengumpulan data berupa jenis bencana, lokasi bencana, keadaan 

bencana, kerusakan sarana kesehatan, angka kesakitan penyakit 

yang diamati dan angka kematian korban bencana yang berasal dari 

puskesmas, rumah sakit, atau poskes khusus (form BA‐1, BA‐2); 

2) Surveilans aktif untuk penyakit tertentu (form BA‐3 dan BA‐6);  

3) Validasi data agar data menjadi sahih dan akurat; 

4) Pengolahan data kesakitan menurut jenis penyakit, golongan usia 

dan tempat tinggal per minggu (form BA-4); 

5) Pertemuan tim epidemiologi kabupaten/kota untuk melakukan 

analisis data dan merumuskan rekomendasi rencana tindak lanjut, 

penyebarluasan informasi. 

 

7.2.2.5 Kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi  

Kegiatan surveilans yang dilakukan di tingkat provinsi, antara lai:  

1) Pengumpulan data kesakitan penyakit-penyakit yang diamati dan 

kematian korban bencana yang berasal dari dinas kesehatan 

kabupaten/kota (form BA‐1, BA‐2, BA-6 dan BA-7); 

2) Surveilans aktif untuk penyakit-penyakit tertentu;  

3) Validasi data agar data menjadi sahih dan akurat; 

4) Pengolahan data kesakitan menurut jenis penyakit, golongan usia 

dan tempat tinggal per minggu (form BA-4); 

5) Pertemuan tim epidemiologi provinsi untuk melakukan analisis data 

dan merumuskan rekomendasi rencana tindak lanjut, 

penyebarluasan informasi, pembuatan dan pengiriman laporan 

(form BA‐5 dan form BA‐7).  

 

7.2.2.6 Hasil  

Adanya rekomendasi dari hasil kajian analisis data oleh tim 

epidemiologi diharapkan dapat menetapkan rencana kegiatan korektif 



yang efktif dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Rencana kegiatan 

korektif ini tentunya dapat menekan peningkatan penyakit khususnya 

penyakit menular di lokasi bencana yang akhirnya menekan angka 

kematian akibat penyakit pada pasca bencana. 

 

 

7.3 Penutup 

Latihan soal 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan surveilans ketika terjadi 

bencana? 

2. Jelaskan tujuan dilakukannya kegiatan surveilans ketika terjadi 

bencana?  

3. Jelaskan langkah‐langkah surveilans penyakit di daerah bencana?  

4. Jelaskan kegiatan surveilans  yang  dilakukan  di  pos  kesehatan? 

5. Pada pos kesehatan ditemukan kemungkinan adanya peningkatan  

kasus‐kasus tersangka  penyakit  yang  ditularkan melalui makanan 

(foodborne  diseases). Sebagai petugas kesehatan, apa yang dapat Anda 

lakukan untuk menindaklanjuti kasus di atas? 
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VIII. POKOK BAHASAN 

PENGENDALIAN VEKTOR KETIKA BENCANA 

 

8.1 Pendahuluan 

8.1.1 Deskripsi Singkat 

Pada pokok bahasan ini akan membahas tentang pengendalian 

vektor ketika bencana. 

8.1.2 Relevansi 

Materi dalam bab ini memberikan pemahaman bagi seorang 

sarjana kesehatan tentang pengendalian vektor ketika bencana. 

8.1.3 Kompetensi 

i. Standar Kompetensi 

Pokok bahasan ini memberikan kontribusi kompetensi kepada 

mahasiswa kesehatan masyarakat agar mampu menjelaskan 

tentang pengendalian vektor ketika bencana. 

j. Kompetensi Dasar 

Setelah mengikuti materi “Pengendalian Vektor Ketika Bencana”, 

mahasiswa mampu menjelaskan tentang tujuan, konsep, metode 

dan aplikasi pengendaliaan vektor. 

 

8.2 Penyaji 

Uraian 

Dalam keadaan darurat dan bencana  dimana orang banyak serentak 

berkumpul, vektor akan turut “berkumpul” juga. Bencana banjir 

misalnya, akan menambah tempat perindukan nyamuk dalam bentuk 

genangan-genangan air di antara puing-puing dan sampah serta saluran-

saluran air tersumbat. Ini akan bendampak pada penambahan populasi 

nyamuk di sekitar tempat itu. Selanjutnya perumahan sementara dan 

tempat bernanung yang rusak mengakibatkan kehancuran sanitasi 

lingkungan sehingga menambah masalah terpajannya manusia kepada 

gigitan nyamuk dan akses lalat, kecoa dan tikus. 



 

8.2.1 Pendahuluan 

Di Indonesia masalah tentang pengendalian vektor diatur oleh 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No:374/Menkes/Per/  

III/2010. Beberapa definisi terkait dengan pengendalian vektor seperti 

di bawah ini: 

Vektor Artropoda yang dapat menularkan, memindahkah 
dan/atau menjadi sumber penular penyakit terhadap 
manusia. 

Pengendalian 
Vektor 

Semua kegiatan atau tindakan  yang ditujukan untuk 
menurunkan populasi vektor serendah mungkin 
sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk 
terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu 
wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan 
vektor sehingga  penularan penyakit tular vektor dapat 
dicegah. 

Pengendalian 
Vektor 
Terpadu 
(PVT) 

Pendekatan yang menggunakan kombinasi beberapa 
metode pengendalian vektor yang dilakukan 
berdasarkan azas  keamanan, rasionalitas dan 
efektifitas pelaksanaannya serta dengan 
mempertimbangkan kelestarian keberhasilannya. 

Surveilans 
Vektor 

Pengamatan vektor secara sistematis dan terus 
menerus dalam hal kemampuannya sebagai penular 
penyakit yang bertujuan sebagai dasar untuk 
memahami dinamika penularan penyakit dan upaya 
pengendaliannya.  

Dinamika 
Penularan 
Penyakit 

Perjalanan alamiah penyakit yang ditularkan vektor dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi penularan penyakit 
meliputi : inang (host) termasuk perilaku masyarakat, 
agent, dan lingkungan 

Sistim 
Kewaspadaan 
Dini 

Kewaspadaan terhadap penyakit berpotensi Kejadian 
Luar Biasa beserta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya dengan menerapkan teknologi 
surveilans epidemiologi dan dimanfaatkan untuk 
meningkatkan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-
upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan 
kejadian luar biasa yang cepat dan tepat. 

 

Penyakit tular vektor merupakan penyakit yang menular melalui 

hewan perantara (vektor). Penyakit tular vektor meliputi malaria, 

arbovirosis seperti Dengue, Chikungunya, Japanese B Encephalitis 

(radang otak), filariasis limfatik (kaki gajah), pes (sampar) dan demam 



semak (scrub typhus). Penyakit tersebut hingga kini masih menjadi 

masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dengan angka kesakitan dan 

kematian yang cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan kejadian luar 

biasa (KLB). 

Penyakit tular vektor merupakan satu diantara penyakit yang 

berbasis lingkungan yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik, biologi dan 

sosial budaya. Ketiga faktor tersebut akan saling mempengaruhi kejadian 

penyakit tular vektor di daerah penyebarannya.  

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kesakitan 

penyakit bersumber binatang antara lain adanya perubahan iklim, 

keadaan sosial ekonomi dan perilaku masyarakat. Perubahan iklim dapat 

meningkatkan resiko kejadian penyakit tular vektor. Faktor resiko 

lainnya adalah keadaan rumah dan sanitasi yang buruk, pelayanan 

kesehatan yang belum memadai, perpindahan penduduk yang non-imun 

ke daerah endemis. 

Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya risiko tertulari 

penyakit melalui vektor pada korban bencana diantaranya adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tempat mengungsi yang bersifat sementara menyebabkan higiene 

domestik kurang optimum (ketidak-acuhan penghuni terhadap sanitasi 

dasar, kebersihan tempat tidur, tergenangnya air limbah dan lain-lain) 

 Peningkatan pemajanan kepada vektor (antara lain karena kondisi tempat 

bernaung sementara yang tidak melindungi pemukim dari vektor, tidak 

tersedianya kelambu) 

 Peningkatan pemajanan kepada sumber agen penyakit yang ditularkan 

vektor karena kesesakan (overcrowding) 

 Bertambahnya dan tersedianya tempat perindukan serta istirahat vektor 

(misalnya genangan air, kaleng-kaleng berisi air, tempat-tempat 

penyimpanan air, tempat-tempat bersarangnya binantang pengerat, kutu, 

dan lain-lain) 

 Tersedianya sumber-sumber makanan dan sisa makanan yang menarik 

bagi vektor 

 Terputusnya upaya pemberantasan vektor 

 Hilangnya akses pengobatan efektif untuk penyakit yang ditularkan vektor 

(karena pusat-pusat pengobatan tidak berfungsi atau terbebani 

kapasitasnya dan lain-lain) 



 

8.2.2 Pengendalian Vektor  

Tujuan upaya pengendalian vektor adalah untuk mencegah atau 

membatasi terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah, 

sehingga penyakit tersebut dapat dicegah dan dikendalikan. 

Pengendalian vektor ditujukan terutama untuk serangga dan binatang 

pengerat yang menularkan penyakit. Dalam keadaan bencana walaupun 

tidak merupakan prioritas utama seperti halnya upaya penyediaan air 

bersih dan makanan, pengendalian vektor pengganggu tetap harus 

dijalankan agar tidak menambah masalah kesehatan lingkungan. Agar 

dapat melaksanakan langkah atau tindakan pengendalian yang efektif, 

efisien dan berhasil guna, program pengendalian vektor harus 

didasarkan atas pengertian komprehensif mengenai latar belakang alami 

kehidupan vektor. 

Masalah yang dihadapi dalam pengendalian vektor di Indonesia 

antara lain kondisi geografi dan demografi yang memungkinkan adanya 

keragaman vektor, belum teridentifikasinya spesies vektor (pemetaan 

sebaran vektor) di semua wilayah endemis, belum lengkapnya peraturan 

penggunaan pestisida dalam pengendalian vektor, peningkatan populasi 

resisten beberapa vektor terhadap pestisida tertentu, keterbatasan 

sumber daya baik tenaga, logistik maupun biaya operasional dan 

kurangnya keterpaduan dalam pengendalian vektor. 

Mengingat keberadaan vektor dipengaruhi oleh lingkungan fisik, 

biologis dan sosial budaya, maka pengendaliannya tidak hanya menjadi 

tanggung jawab sektor kesehatan saja tetapi memerlukan kerjasama 

lintas sektor dan program. 

Pengendalian vektor dilakukan dengan memakai metode 

pengendalian vektor terpadu yang merupakan suatu pendekatan yang 

menggunakan kombinasi beberapa metoda pengendalian vektor yang 

dilakukan berdasarkan pertimbangan keamanan, rasionalitas dan 

efektifitas pelaksanaannya serta dengan mempertimbangkan 

kesinambungannya. 



 

8.2.3 Konsep Pengendalian Vektor Terpadu 

Pengendalian Vektor Terpadu merupakan pendekatan 

pengendalian vektor dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar 

manajemen dan pertimbangan terhadap penularan dan pengendalian 

penyakit. Pengendalian Vektor Terpadu dirumuskan melalui proses 

pengambilan keputusan yang rasional agar sumber daya yang ada 

digunakan secara optimal dan kelestarian lingkungan terjaga. 

a. Pengendalian vektor harus berdasarkan data tentang bioekologi 

vektor setempat, dinamika penularan penyakit, ekosistem, dan 

perilaku masyarakat yang bersifat spesifik lokal (evidence based) 

b. Pengendalian vektor dilakukan dengan partisipasi aktif berbagai 

sektor dan program terkait, LSM, organisasi profesi, dunia 

usaha/swasta serta masyarakat 

c. Pengendalian vektor dilakukan dengan meningkatkan penggunaan 

metode non kimia dan menggunakan pestisida secara rasional serta 

bijaksana 

d. Pengendalian vektor harus mempertimbangkan kaidah ekologi dan 

prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 

Keunggulan Pengendalian Vektor Terpadu (PVT) adalah: 

a. Meningkatkan keefektifan dan efisiensi berbagai metode/cara 

pengendalian, 

b. Meningkatkan program pengendalian terhadap lebih dari satu 

penyakit tular vektor,  

c. Kerjasama lintas sektor hasil yang dicapai lebih optimal dan saling 

menguntungkan. 

 

8.2.3.1 Konsep 

Terselenggaranya pengendalian vektor secara terpadu untuk 

mengurangi habitat perkembangbiakan vektor, menurunkan kepadatan 

vektor, menghambat proses penularan penyakit, mengurangi kontak 



manusia dengan vektor sehingga penularan penyakit tular vektor dapat 

dikendalikan secara lebih rasional, efektif dan efisien. 

8.2.3.2 Kebijakan 

a. Pengendalian vektor merupakan satu diantara komponen program 

penanggulangan penyakit tular vektor; 

b. Metode yang digunakan dalam pengendalian vektor lebih 

mengutamakan pendekatan PVT; 

c. Pestisida yang digunakan dalam pengendalian vektor harus mendapat 

ijin Menteri Pertanian atas saran dan atau pertimbangan Komisi 

Pestisida (KOMPES) dan menperhatikan petunjuk teknis WHO; 

d. Peralatan yang digunakan dalam pengendalian vektor harus 

memenuhi standar (SNI) atau rekomendasi WHO;  

e. Pengendalian vektor terpadu harus dilakukan oleh tenaga terlatih. 

 

8.2.3.3 Strategi 

Penyelenggaraan PVT menggunakan kombinasi beberapa 

metode pengendalian vektor yang efektif dan efisien yang berbasis bukti 

(evidence based) dan dilaksanakan secara terpadu, lintas program, lintas 

sektor, serta bersama masyarakat. 

 

8.2.3.4 Langkah-Langkah 

a. Menentukan sasaran area/lokasi kegiatan pengumpulan data vektor 

berdasarkan pemetaan dan stratifikasi wilayah endemis yang dibuat 

oleh program penanggulangan penyakit 

b. Melakukan Survai Dinamika Penularan (SDP) untuk mengidentifikasi 

meode pengendalian vektor dengan mempertimbangkan REESAA 

(rasional, efektif, efisien, sustainable, acceptable, affordable) 

berdasarkan data dan informasi epidemiologi, entomologi dan 

perilaku masyarakat 

c. Menentukan kombinasi metode pengendalian vektor yang efektif dan 

sasaran yang jelas (tepat waktu dan lokasi) berdasarkan hasil SDP, 



dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya yang ada, serta 

hasil penelitian inovatif yang tepat guna 

d. Mengidentifikasi mitra dan perannya dalam upaya pengendalian 

vektor 

e. Melakukan advokasi dan sosialisasi untuk mendapatkan komitmen 

dari pihak-pihak terkait dan masyarakat 

f. Menyusun rencana kegiatan PVT oleh masing-masing sektor terkait 

sesuai dengan peran dan fungsinya dalam koordinasi pemerintah 

daerah  

g. Mengimplementasikan PVT sesuai dengan rencana masing-masing 

sektor terkait 

h. Melakukan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan 

i. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk 

penyempurnaan program dan memberikan masukan bagi penelitian 

dan pengembangan 

 

8.2.3.5 Metode 

Pengendalian Vektor Terpadu merupakan kegiatan terpadu 

dalam pengendalian vektor sesuai dengan langkah kegiatan, 

menggunakan satu atau kombinasi beberapa metode. Jenis vektor yang 

perlu mendapatkan perhatian di lokasi pengungsi adalah lalat, tikus serta 

nyamuk.  

Upaya yang dilakukan berupa:  

1) Pembuangan sampah/sisa makanan dengan baik  

2) Bilamana diperlukan dapat menggunakan insektisida  

3) Tetap menjaga kebersihan individu selama berada di lokasi 

pengungsi  

4) Penyediaan sarana pembuangan air limbah (SPAL) dan pembuangan 

sampah yang baik  

5) Kebiasaan penanganan makanan secara higienis  

 

 



 

 

Beberapa metode pengendalian vektor sebagai berikut : 

1. Pengelolaan Lingkungan  

a. Menghilangkan tempat perindukan vektor seperti genangan air, 

tumpukan sampah 

b. Bersama sama pengungsi melakukan :  

1) Memberi tutup pada tempat sampah 

2) Menimbun sampah yang dapat menjadi sarang nyamuk 

3) Membuat saluran air limbah 

4) Menjaga kebersihan lingkungan 

5) Membersihkan dan menjaga kebersihan jamban  

2. Metode pengendalian fisik dan mekanis  

Adalah upaya-upaya untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan 

habitat perkembangbiakan dan populasi vektor secara fisik dan 

mekanik. 

Contohnya : 

a) Modifikasi dan manipulasi lingkungan tempat perindukan (3M, 

pembersihan lumut, penanaman bakau, pengeringan, 

pengaliran/drainase, dan lain-lain) 

b) Pemasangan kelambu 

c) Memakai baju lengan panjang 

d) Penggunaan hewan sebagai umpan nyamuk (cattle barrier) 

e) Pemasangan kawat kasa 

3. Metode pengendalian dengan menggunakan agen biotik 

a) Predator pemakan jentik (ikan, mina padi dan lain-lain) 

b) Bakteri, virus, fungi 

c) Manipulasi gen (penggunaan jantan mandul, dll) 

4. Metode pengendalian secara kimia 

a) Dilakukan dengan cara penyemprotan, pengasapan / 

pengkabutan diluar tenda pengungsi dengan menggunakan 

insektisida 



b) Penyemprotan dengan insektisida sedapat mungkin dihindari 

dan hanya dilakukan untuk menurunkan populasi vektor secara 

drastis apabila dengan cara lain tidak memungkinkan 

c) Frekuensi penyemprotan, pengasapan/peng-kabutan serta jenis 

insektisida yang digunakan sesuai dengan rekomendari dari 

Dinas Kesehatan setempat 

d) Surface spray (IRS) 

e) Kelambu berinsektisida 

f) Larvasid 

g) Space spray (pengkabutan panas/fogging dan dingin/ULV) 

h) Insektisida rumah tangga (penggunaan repelen, anti nyamuk 

bakar, liquid vaporizer, paper vaporizer, mat, aerosol dan lain-

lain) 

 

8.2.4 Pengendalian Vektor Nyamuk 

Di lokasi penampungan pengungsi, penyakit malaria sangat 

mungkin terjadi. Hal ini terutama penampungan pengungsi terletak pada 

daerah yang endemis malaria atau pengungsi dari daerah endemis 

datang ke lokasi penampungan pengungsi pada daerah yang tidak ada 

kasusnya tetapi terdapat vektor (daerah reseptif malaria). 

Pencegahan penyakit menular dapat dilakukan melalui beberapa 

cara berikut: 

1. Pencegahan Gigitan Nyamuk 

Beberapa cara pencegahan penularan malaria antara lain, mencegah 

gigitan nyamuk dengan cara: 

a) Tidur dalam kelambu (kelambu biasa atau yang berinsektisida) 

b) Memasang kawat kasa 

c) Menggunakan repelen (cream anti nyamuk) 

d) Membakar obat nyamuk 

e) Pencegahan dengan obat anti malaria (profilaksis) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Pengelolaan Lingkungan 

Pengelolaan lingkungan dapat mencegah, mengurangi atau 

menghilangkan tempat perindukan vektor, antara lain: 

a) Pengeringan 

b) Pengaliran 

c) Pembersihan lumut 

 

 

 

 

 

 

3. Pengobatan Penderita 

Pemberantasan malaria melalui pengobatan penderita yang 

tersangka malaria atau terbukti positif secara laboratorium. 

Tindakan pencegahan penyakit DBD adalah dengan memutuskan 

rantai penularan yaitu mencegah gigitan nyamuk vektor DBD, 

dengan pemberantasan sarang nyamuk penular dan membasmi 

jentik nyamuk di tempat perindukannya.  

Tindakan-tindakan pencegahan penyakit DBD adalah sebagai 

berikut: 

a) Kimiawi dengan pengasapan menggunakan insektisida dan 

larvasidasi 

b) Biologi dengan memelihara ikan larvavorus (gambusia affinis 

dan ikan adu) 

Pengobatan pencegahan malaria diberikan kepada kelompok berisiko 
tertular malaria seperti: 

1) pendatang dan perorangan atau sekelompok orang yang non-imun 
yang akan dan sedang di daerah endemis malaria 

2) Ibu hamil (sasarannya adalah ibu hamil di daerah endemis 
malaria) 
 

Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah perkembangan larva nyamuk Anopheles 

sundaicus, yang merupakan vektor utama malaria di daerah pantai.  
Larva nyamuk ini suka hidup pada lumut di lagun-lagun daerah pantai. 
Dengan pembersihan lumut ini, maka dapat mencegah perkembangan 
nyamuk Anopheles sundaicus. 



c) Fisik yang dikenal dengan kegiatan 3 M plus (menguras, 

menutup dan mengubur) serta memasang kawat kasa, ventilasi 

ruang yang memadai, menggunakan kelambu, memakai 

repellent, dan lain-lain. 

Ukuran keberhasilan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 

antara lain diukur dengan Angka Bebas jentik (ABJ). Apabila ABJ ≥ 

95% diharapkan penularan DBD dapat dicegah atau dikurangi. ABJ 

ini diperoleh dengan kegiatan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) 

setiap 3 bulan. 

 

8.3 Penutup 

Latihan soal 

1. Jelaskan tujuan dilakukannya pengendalian vektor ketika terjadi 

bencana? 

2. Jelaskan faktor risiko yang menyebabkan meningkatnya risiko 

tertulari penyakit melalui vektor pada korban bencana? 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PVT? 

4. Jelaskan metode pengendalian vektor ketika terjadi bencana? 

5. Buatlah program pengendalian vektor lalat di tempat pengungsian 

korban bencana? 
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IX. POKOK BAHASAN 

MANAJEMEN KORBAN MASSAL 

 

9.1 Pendahuluan 

9.1.1 Deskripsi Singkat 

Pada pokok bahasan ini akan membahas tentang manajemen 

korban massal. 

9.1.2 Relevansi 

Materi dalam bab ini memberikan pemahaman bagi seorang 

sarjana kesehatan tentang manajemen korban massal. 

9.1.3 Kompetensi 

k. Standar Kompetensi 

Pokok bahasan ini memberikan kontribusi kompetensi kepada 

mahasiswa kesehatan masyarakat agar mampu menjelaskan 

tentang manajemen korban massal. 

l. Kompetensi Dasar 

Setelah mengikuti materi “Manajemen Korban Massal”, mahasiswa 

mampu menjelaskan tentang penatalaksanaan di lapangan, 

perawatan di lapangan, penerapan rencana penatalaksanaan 

korban bencana massal di rumah sakit serta dapat menjelasakan 

tentang pelayanan kesehatan di pengungsian. 

 

9.2 Penyaji 

Uraian 

9.2.1 Penatalaksanaan di Lapangan 

Penatalaksanaan lapangan meliputi prosedur-prosedur yang 

digunakan untuk mengelola daerah bencana dengan tujuan memfasilitasi 

penatalaksanaan korban.  

9.2.1.1 Proses Penyiagaan  

Proses penyiagaan merupakan bagian dari aktivitas yang 

bertujuan untuk melakukan mobilisasi sumber daya secara efisien. 

Proses ini mencakup  peringatan awal, penilaian situasi,  dan  



penyebaran pesan siaga. Proses ini bertujuan untuk memastikan tanda 

bahaya, mengevaluasi besarnya masalah dan memastikan bahwa sumber 

daya yang ada memperoleh informasi dan dimobilisasi.  

1) Penilaian Awal   

Penilaian awal merupakan prosedur yang dipergunakan untuk  

segera mengetahui beratnya masalah dan risiko potensial dari 

masalah yang dihadapi. Aktivitas ini dilakukan untuk mencari tahu 

masalah yang sedang terjadi dan kemungkinan yang dapat terjadi 

dan memobilisasi sumber daya yang adekuat sehingga 

penatalaksanaan  lapangan dapat diorganisasi secara benar. 

Di dalam penilaian awal dilakukan serangkaian aktivitas yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi:  

a. Lokasi kejadian secara tepat  

b. Waktu terjadinya bencana  

c. Tipe bencana yang terjadi  

d. Perkiraan jumlah korban  

e. Risiko potensial tambahan  

f. Populasi yang terpapar oleh bencana.  

2) Pelaporan ke Tingkat Pusat  

 Penilaian awal yang dilakukan harus segera dilaporkan ke pusat 

komunikasi sebelum melakukan aktivitas lain di lokasi kecelakaan. 

Keterlambatan akan timbul dalam mobilisasi sumber daya ke lokasi 

bencana jika tim melakukan aktivitas lanjutan sebelum melakukan 

pelaporan penilaian awal, atau informasi yang dibutuhkan dapat 

hilang jika kemudian tim tersebut juga terlibat dalam kecelakaan.  

3) Penyebaran Informasi Pesan Siaga  

 Segera setelah pesan diterima, pusat komunikasi akan mengeluarkan 

pesan siaga, memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dan 

menyebarkan informasi kepada tim atau institusi dengan keahlian 

khusus dalam penanggulangan bencana massal. Pesan siaga 

selanjutnya harus dapat disebarkan secara cepat dengan 

menggunakan tata cara yang telah ditetapkan.  



9.2.1.2 Identifikasi Awal Lokasi Bencana   

Tugas kedua tim penilai awal adalah untuk mengidentifikasi 

lokasi penanggulangan bencana. Hal ini mencakup:  

1) Daerah pusat bencana  

2) Lokasi pos komando  

3) Lokasi pos pelayanan medis lanjutan  

4) Lokasi evakuasi  

5) Lokasi VIP dan media massa  

6) Akses jalan ke lokasi.  

Identifikasi awal lokasi-lokasi di atas akan memungkinkan 

masing-masing tim bantuan untuk mencapai lokasi yang merupakan 

daerah kerja mereka secara cepat dan efisien. Salah satu cara terbaik 

untuk proses pra-identifikasi ini adalah dengan membuat suatu peta 

sederhana lokasi bencana yang mencantumkan topografi utama daerah 

tersebut seperti jalan raya, batas-batas wilayah alami dan artifisial, 

sumber air, sungai, bangunan, dan lain-lain. 

Dengan peta ini dapat dilakukan identifikasi daerah-daerah 

risiko potensial, lokalisasi korban, jalan untuk mencapai lokasi, juga 

untuk menetapkan perbatasan area larangan. Dalam peta tersebut juga 

harus dicantumkan kompas dan petunjuk arah mata angin.  

 

9.2.1.3 Tindakan Keselamatan 

Tindakan penyelamatan diterapkan untuk memberi 

perlindungan kepada korban, tim penolong dan masyarakat yang 

terekspos dari segala risiko yang mungkin terjadi dan dari risiko 

potensial yang diperkirakan dapat terjadi (perluasan bencana, 

kemacetan lalu lintas, material berbahaya, dan lain-lain). 

Langkah-langkah penyelamatan yang dilakukan, antara lain:  

1) Aksi langsung yang dilakukan untuk mengurangi risiko seperti 

dengan memadamkan kebakaran, isolasi material berbahaya, 

penggunaan pakaian pelindung, dan evakuasi masyarakat yang 

terpapar oleh bencana. 



2) Aksi pencegahan yang mencakup penetapan area larangan berupa:  

a) Daerah pusat bencana—terbatas hanya untuk tim penolong 

profesional yang dilengkapi dengan peralatan memadai.  

b) Area sekunder—hanya diperuntukkan bagi petugas yang 

ditugaskan untuk operasi penyelamatan korban, perawatan, 

komando dan kontrol, komunikasi, keamanan/keselamatan, pos 

komando, pos medis lanjutan, pusat evakuasi dan tempat parkir 

bagi kendaraan yang dipergunakan untuk evakuasi dan 

keperluan teknis.  

c) Area tersier—media massa diijinkan untuk berada di area ini, 

area juga berfungsi sebagai  “penahan” untuk mencegah 

masyarakat memasuki daerah berbahaya.  Luas dan bentuk area 

larangan ini bergantung pada jenis bencana yang terjadi (gas 

beracun, material berbahaya, kebakaran, kemungkinan 

terjadinya ledakan), arah angin dan topografi.  

Langkah penyelamatan akan diterapkan oleh  Tim Rescue 

dengan bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan unit-unit khusus 

(seperti ahli bahan peledak, ahli material berbahaya, dan lain-lain) dalam 

menghadapi masalah khusus. Area larangan  ditetapkan oleh Dinas 

Pemadam Kebakaran dan  jika diperlukan dapat dilakukan koordinasi 

dengan petugas khusus seperti kepala bandar udara, kepala keamanan di 

pabrik bahan kimia, dan lain-lain.  

 

9.2.1.4 Langkah Pengamanan 

Langkah pengamanan diterapkan dengan tujuan untuk 

mencegah campur tangan pihak luar dengan tim penolong dalam 

melakukan upaya penyelamatan korban. Akses ke setiap area 

penyelamatan dibatasi dengan melakukan kontrol lalu lintas dan 

keramaian.  

Langkah penyelamatan ini memengaruhi penyelamatan dengan cara:   

1) Melindungi tim penolong dari campur tangan pihak luar.  



2) Mencegah terjadinya kemacetan dalam alur evakuasi korban dan 

mobilisasi sumber daya.  

3) Melindungi masyarakat dari kemungkinan risiko terpapar oleh 

kecelakaan yang terjadi.  

Faktor keamanan  ini dilaksanakan oleh Kepolisian, unit khusus 

(Angkatan Bersenjata), petugas keamanan sipil, petugas keamanan 

bandar udara, petugas keamanan Rumah Sakit, dan lain-lain. 

 

9.2.1.5 Pos Komando 

Pos Komando merupakan unit kontrol multisektoral yang 

dibentuk dengan tujuan:  

1) Mengoordinasikan berbagai sektor yang terlibat dalam 

penatalaksanaan di lapangan.  

2) Menciptakan hubungan dengan sistem pendukung dalam proses 

penyediaan informasi dan mobilisasi sumber daya yang diperlukan.  

3) Mengawasi penatalaksanaan korban.  

Semua hal di atas hanya dapat terwujud jika Pos Komando tersebut 

mempunyai jaringan komunikasi radio yang baik.  

Penatalaksanaan lapangan dari suatu bencana massal 

membutuhkan mobilisasi dan koordinasi sektor-sektor yang biasanya 

tidak bekerja sama secara rutin. Efisiensi aktivitas pra-rumah sakit ini 

bergantung pada tercipta-nya koordinasi yang baik antara sektor-sektor 

tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan koordinasi ini Pos komando harus 

dibentuk pada awal operasi pertolongan bencana massal.  

Kriteria utama bagi efektifnya Pos Komando adalah tersedianya 

sistem komunikasi radio. Sistem ini dapat bervariasi antara peralatan 

yang sederhana seperti radio-komunikasi di mobil polisi hingga yang 

kompleks pos komando bergerak khusus, bertempat di tenda hingga 

yang ditempatkan dalam bangunan permanen. 

Pos Komando ditempatkan diluar daerah pusat bencana, 

berdekatan dengan pos medis lanjutan dan lokasi evakuasi korban. Pos 



ini harus mudah dikenali dan dijangkau, dapat mengakomodasi semua 

metode komunikasi baik komunikasi radio maupun visual. 

 

9.2.1.6 Pencarian dan Penyelamatan 

Kegiatan pencarian dan penyelamatan terutama dilakukan oleh 

Tim Rescue (Basarnas, Basarda) dan dapat berasal dari tenaga suka rela 

bila dibutuhkan. Tim ini akan:  

1) Melokalisasi korban.  

2) Memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat 

pengumpulan / penampungan jika diperlukan.  

3) Memeriksa status kesehatan korban (triase di tempat kejadian).  

4) Memberi pertolongan pertama jika diperlukan.  

5) Memindahkan korban ke pos medis lanjutan jika diperlukan.  

Bergantung pada situasi yang dihadapi (gas beracun, material 

berbahaya), tim ini akan menggunakan pakaian pelindung dan peralatan 

khusus. Jika tim ini bekerja di bawah kondisi yang sangat berat, 

penggantian anggota tim dengan tim pendukung harus lebih sering 

dilakukan. 

Di bawah situasi tertentu dimana lokalisasi korban sulit 

dilakukan (seperti korban yang terjebak dalam bangunan runtuh), 

pembebasan korban akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jika 

kondisi korban memburuk, pimpinan tim SAR melalui Pos Komando 

dapat meminta bantuan tenaga medis lapangan dari tim medis untuk 

melakukan stabilisasi korban selama proses pembebasan dilakukan. 

Tenaga medis yang melakukan prosedur ini harus sudah dilatih khusus  

untuk itu, dan prosedur ini hanya boleh dilakukan pada situasi-situasi 

yang sangat mendesak. 

Jika daerah pusat bencana cukup luas mungkin perlu untuk 

membaginya menjadi daerah-daerah yang lebih kecil dan menugaskan 

satu tim SAR untuk setiap daerah tersebut. Dalam situasi seperti ini, atau 

jika daerah pusat bencana tidak aman bagi korban, tim SAR dapat 

membuat suatu tempat penampungan di dekat daerah pusat bencana 



dimana korban akan dikumpulkan sebelum pemindahan selanjutnya 

(Gambar 9.1). 

Tempat penampungan ini diorganisasikan oleh tenaga medis 

gawat darurat bersama para sukarelawan dimana akan dilakukan triase 

awal, pertolongan pertama dan pemindahan korban ke pos medis 

lanjutan. 

 

Gambar 9.1. Tempat Penampungan 

 

9.2.2 Perawatan di Lapangan  

Jika di daerah dimana terjadi bencana tidak tersedia fasilitas 

kesehatan yang cukup untuk menampung dan merawat korban bencana 

massal (misalnya hanya tersedia satu Rumah Sakit tipe C/ tipe B), 

memindahkan seluruh korban ke sarana tersebut hanya akan 

menimbulkan hambatan bagi perawatan yang harus segera  diberikan 

kepada korban dengan cedera serius.  Lebih jauh, hal ini juga akan sangat 

mengganggu aktivitas Rumah Sakit tersebut dan membahayakan kondisi 

para penderita yang dirawat di sana. Perlu dipertimbangkan jika 

memaksa memindahkan 200 orang korban ke Rumah Sakit yang hanya 



berkapasitas 300 tempat tidur, dengan tiga kamar operasi dan 

mengharapkan hasil yang baik dari pemindahan ini. 

Dalam keadaan dimana dijumpai keterbatasan sumber daya, 

utamanya keterbatasan daya tampung dan kemampuan perawatan, 

pemindahan korban ke Rumah Sakit dapat ditunda sementara. Dengan 

ini harus dilakukan perawatan di lapangan yang adekuat bagi korban 

dapat lebih mentoleransi penundaan ini. Jika diperlukan dapat didirikan 

rumah sakit lapangan (Rumkitlap). Dalam mengoperasikan rumkitlap, 

diperlukan tenaga medis, paramedis dan non medis (coordinator, dokter, 

dokter spesialis bedah, dokter spesialis anastesi, tiga perawat mahir, 

radiolog, farmasis, ahli gizi, laboran, teknisi medis, teknisi non medis, dan 

pembantu umum).  

 

9.2.2.1 Triase 

Triase dilakukan untuk mengidentifikasi secara cepat korban yang 

membutuhkan stabilisasi segera (perawatan di lapangan) dan 

mengidentifikasi korban yang hanya dapat diselamatkan dengan 

pembedahan darurat (life-saving surgery). Dalam aktivitasnya, digunakan 

kartu merah, hijau dan hitam sebagai kode identifikasi korban, seperti 

berikut.  

1. Merah, sebagai penanda korban yang membutuhkan stabilisasi 

segera dan korban yang mengalami:  

a. Syok oleh berbagai kausa  

b. Gangguan pernapasan   

c. Trauma kepala dengan pupil anisokor  

d. Perdarahan eksternal massif  

 Pemberian perawatan lapangan intensif ditujukan bagi korban yang 

mempunyai kemungkinan hidup lebih besar, sehingga setelah 

perawatan di lapangan ini penderita lebih dapat mentoleransi proses 

pemindahan ke Rumah Sakit, dan lebih siap untuk menerima 

perawatan yang lebih invasif.  



Triase ini korban dapat dikategorisasikan kembali dari status 

“merah” menjadi “kuning” (misalnya korban dengan  tension 

pneumothorax  yang telah dipasang drain thoraks (WSD).   

2. Kuning, sebagai penanda korban yang memerlukan pengawasan 

ketat, tetapi perawatan dapat ditunda sementara. Termasuk dalam 

kategori ini:  

a. Korban dengan risiko syok (korban dengan gangguan jantung, 

trauma abdomen)  

b. Fraktur multipel  

c. Fraktur femur / pelvis  

d. Luka bakar luas  

e. Gangguan kesadaran / trauma kepala  

f. Korban dengan status yang tidak jelas  

 Semua korban dalam kategori ini harus diberikan infus, pengawasan 

ketat terhadap kemungkinan timbulnya komplikasi, dan diberikan 

perawatan sesegera mungkin.   

3. Hijau,  sebagai penanda kelompok korban yang tidak memerlukan 

pengobatan atau pemberian pengobatan dapat ditunda, mencakup 

korban yang mengalami:  

a. Fraktur minor  

b. Luka minor, luka bakar minor  

c. Korban dalam kategori ini, setelah pembalutan luka dan atau 

pemasangan bidai dapat dipindahkan pada akhir operasi 

lapangan.   

d. Korban dengan prognosis infaust, jika masih hidup pada akhir 

operasi lapangan, juga akan dipindahkan ke fasilitas kesehatan.   

4. Hitam, sebagai penanda korban yang telah meninggal dunia.  

  

Triase lapangan dilakukan pada tiga kondisi:  

1) Triase di tempat (triase satu)  

2) Triase medik (triase dua)  

3) Triase evakuasi (triase tiga)  



 Triase di Tempat 

 Triase di tempat dilakukan di  “tempat korban ditemukan” atau pada  

tempat penampungan  yang dilakukan oleh tim Pertolongan Pertama 

atau Tenaga  Medis Gawat Darurat. Triase di tempat mencakup 

pemeriksaan, klasifikasi, pemberian tanda dan pemindahan korban ke 

pos medis lanjutan.  

 

Triase Medik 

Triase ini dilakukan saat korban memasuki pos medis lanjutan oleh 

tenaga medis yang berpengalaman (sebaiknya dipilih dari dokter yang 

bekerja di Unit Gawat Darurat, kemudian ahli anestesi dan terakhir oleh 

dokter bedah). Tujuan triase medik adalah menentukan tingkat 

perawatan yang dibutuhkan oleh korban.   

  

Triase Evakuasi 

Triase ini ditujukan pada korban yang dapat dipindahkan ke Rumah 

Sakit yang telah siap menerima korban bencana massal. Jika pos medis 

lanjutan dapat berfungsi efektif, jumlah korban dalam status “merah” 

akan berkurang, dan akan diperlukan pengelompokan korban kembali 

sebelum evakuasi dilaksanakan.Tenaga medis di pos medis lanjutan 

dengan berkonsultasi dengan Pos Komando dan Rumah Sakit tujuan 

berdasarkan kondisi korban akan membuat keputusan korban mana 

yang harus dipindahkan terlebih dahulu, Rumah Sakit tujuan, jenis 

kendaraan dan pengawalan yang akan dipergunakan. 

 

9.2.2.2 Pertolongan Pertama 

Pertolongan pertama dilakukan oleh para sukarelawan, petugas 

Pemadam Kebakaran, Polisi, tenaga dari unit khusus, Tim Medis Gawat 

Darurat dan Tenaga Perawat Gawat Darurat Terlatih.  

Pertolongan pertama dapat diberikan di  lokasi seperti berikut:  

1) Lokasi bencana, sebelum korban dipindahkan 

2) Tempat penampungan sementara  



3) Pada “tempat hijau” dari pos medis lanjutan 

4) Dalam ambulans saat korban dipindahkan ke fasilitas  

Pertolongan pertama yang diberikan pada korban dapat berupa 

kontrol jalan napas, fungsi pernapasan dan jantung, pengawasan posisi 

korban, kontrol perdarahan, imobilisasi fraktur, pembalutan dan usaha-

usaha untuk membuat korban merasa lebih nyaman. Harus selalu diingat 

bahwa, bila korban masih berada di lokasi yang paling penting adalah 

memindahkan korban sesegera mungkin, membawa korban gawat 

darurat ke pos medis lanjutan sambil melakukan usaha pertolongan 

pertama utama, seperti mempertahankan jalan napas, dan kontrol 

perdarahan. Resusitasi Kardiopulmoner tidak boleh dilakukan di lokasi 

kecelakaan pada bencana massal karena membutuhkan waktu dan 

tenaga.  

 

9.2.2.3 Pos Medis Lanjutan 

Pos medis lanjutan didirikan sebagai upaya untuk menurunkan 

jumlah kematian dengan memberikan perawatan efektif (stabilisasi) 

terhadap korban secepat mungkin. Upaya stabilisasi korban mencakup 

intubasi, trakeostomi, pemasangan drain thoraks, pemasangan 

ventilator, penatalaksanaan syok secara medikamentosa, analgesia, 

pemberian infus, fasiotomi, imobilisasi fraktur, pembalutan luka, 

pencucian luka bakar. Fungsi pos medis lanjutan ini dapat disingkat 

menjadi “Three ‘T’ rule” (Tag, Treat, Transfer) atau hukum tiga (label, 

rawat, evakuasi). 

Lokasi pendirian pos medis lanjutan sebaiknya cukup dekat untuk 

ditempuh dengan berjalan kaki dari lokasi bencana (50–100 meter) dan 

daerah tersebut  harus:  

1) Termasuk daerah yang aman 

2) Memiliki akses langsung ke jalan raya tempat evakuasi dilakukan  

3) Berada di dekat dengan Pos Komando  

4) Berada dalam jangkauan komunikasi radio.  



 Pada beberapa keadaan tertentu, misalnya adanya paparan 

material berbahaya, pos medis lanjutan dapat didirikan di tempat yang 

lebih jauh. Sekalipun demikian tetap harus diusahakan untuk didirikan 

sedekat mungkin dengan daerah bencana.  

 

Organisasi Pos Medis Lanjutan 

Struktur internal pos medis lanjutan dasar,  terdiri  atas (Gambar 

9.2):  

1. Satu pintu masuk yang mudah ditemukan atau diidentifikasi  

2. Satu tempat penerimaan korban/tempat triase yang dapat 

menampung paling banyak dua orang korban secara bersamaan. 

3. Satu tempat perawatan yang dapat menampung 25 orang korban 

secara bersamaan.  

 

 

Gambar 9.2. Pos Pelayanan Medis Lanjutan Dasar 

 

Tempat perawatan ini dibagi lagi menjadi:  

1. Tempat perawatan korban gawat darurat (korban yang 

diberi tanda dengan label merah dan kuning). Lokasi ini 

merupakan proporsi terbesar dari seluruh tempat perawatan.  

2. Tempat perawatan bagi korban non gawat darurat (korban 

yang diberi tanda dengan label hijau dan hitam).  

 

 



Pos medis lanjutan standar, terdiri atas (Gambar 9.3):   

1. Satu pintu keluar 

2. Dua buah pintu masuk (Gawat Darurat dan Non-Gawat Darurat). 

Untuk memudahkan identifikasi, kedua pintu ini diberi tanda dengan 

bendera merah (untuk korban gawat darurat) dan bendera hijau 

(untuk korban non gawat darurat). 

3. Dua tempat penerimaan korban/triase yang saling berhubungan 

untuk memudahkan pertukaran/pemindahan korban bila diperlukan.  

4. Tempat perawatan Gawat Darurat yang berhubungan dengan tempat 

triase Gawat Darurat, tempat ini dibagi menjadi:  

a) Tempat perawatan korban dengan tanda merah (berhubungan 

langsung dengan tempat triase) 

b) Tempat perawatan korban dengan tanda kuning (setelah tempat 

perawatan merah)  

5. Tempat perawatan Non Gawat Darurat, berhubungan dengan tempat 

triase Non Gawat Darurat, dibagi menjadi:  

a) Tempat korban meninggal (langsung berhubungan dengan tempat 

triase)  

b) Tempat perawatan korban dengan tanda hijau (setelah tempat 

korban meninggal)   

 Setiap tempat perawatan ini ditandai dengan bendera sesuai dengan 

kategori korban yang akan dirawat di tempat tersebut.  

6.  Sebuah tempat evakuasi yang merupakan tempat korban yang 

kondisinya telah stabil untuk menunggu pemindahan ke Rumah Sakit.  



 

Gambar 9.3. Pos Pelayanan Medis Lanjutan Standar 

 

Luas Pos Medis Lanjutan 

Sebaiknya pos ini menampung sekitar  25 orang  korban bersama 

para petugas yang bekerja di sana. Luas pos medis lanjutan yang 

dianjurkan:  

1. Daerah perawatan 2,6 m2 untuk setiap korban. 

2. Luas tempat triase adalah minimum 9 m2 

3. Luas minimum tempat perawatan untuk pos medis lanjutan dasar 

adalah 65 m2 

4. Luas minimum tempat perawat untuk pos medis lanjutan standar 

adalah 130 m2 

5. Tempat evakuasi 26 m2 

Dengan demikian, luas minimum yang diperlukan untuk sebuah pos 

medis lanjutan adalah 73 m2. 

 

Arus Pemindahan Korban 

Korban yang telah diberi tanda dengan kartu berwarna merah, 

kuning, hijau atau hitam sesuai dengan kondisi mereka, dilakukan 

registrasi secara bersamaan dan korban langsung dipindahkan ke tempat 

perawatan yang sesuai dengan warna kartu yang diberikan hingga 

keadaannya stabil.  Setelah stabil korban akan dipindahkan ke tempat 



evakuasi dimana registrasi mereka akan dilengkapi sebelum 

dipindahkan ke fasilitas lain. 

Pengaturan ketat terhadap laju dan tujuan evakuasi korban ke pos 

medis depan dan pos medis belakang sangat 

diperlukan untuk mencegah dilampauinya kapasitas  fasilitas  kesehatan  

tujuan. Pemindahan korban dilakukan secara satu arah tanpa ada yang 

saling bersilangan. Dari  lokasi bencana  ke  pos  medis  depan, kemudian  

ke  pos  medis  belakang  dan selanjutnya  ke  pos medis  sekunder. 

Dalam suatu bencana massal tidak mungkin melakukan pemindahan 

dengan satu kendaraan bagi satu orang penderita. 

Di setiap tingkat pos medis akan dijumpai keterbatasan sumber daya 

termasuk  transportasi  sehingga perlu disiapkan sarana transportasi 

yang memadai untuk merujuk korban ke pos medis selanjutnya. Setiap 

kali satu ambulan dari pos medis  lapangan  selesai merujuk ke pos 

medis depan, ambulan  tersebut  harus  segera  kembali ke pos medis 

lapangan. Begitupun dengan pos medis depan dan pos medis belakang. 

Sistem  ini dikenal dengan sistem noria yang berarti roda atau dikenal 

dengan manajemen sistem ban berjalan (conveyor belt management). 

 

Gambar 9.4. Alur Evakuasi Korban dengan Sistem Noria 

 

Tenaga Pelaksana Pos Medis Lanjutan Standar  

 Tenaga medis yang akan dipekerjakan di pos ini adalah dokter dari 

Unit Gawat Darurat, ahli anestesi, ahli bedah dan tenaga perawat. Dapat 

pula dibantu tenaga Perawat, Tenaga Medis Gawat Darurat, dan para 



tenaga pelaksana Pertolongan Pertama akan turut pula bergabung 

dengan tim yang berasal dari Rumah Sakit.  

Tenaga pelaksana pos medis lanjutan standar dapat dibedakan 

berdasarkan lokasi tempat pemberian pelayanan, baik itu triase maupun 

perawatan seperti berikut: 

1. Tempat Triase, tenaganya terbagi sesuai (Tabel 9.1): 

Tabel 9.1. Tenaga Pelaksana Pos Medis Lanjutan Standar di Tempat Triase 

 Gawat Darurat Non Gawat Darurat 

Pelaksana triase Dokter yang telah 
berpengalaman 
(dianjurkan dokter di Unit 
Gawat Darurat Rumah 
Sakit, ahli anestesi atau 
ahli bedah) 

Perawat yang 
berpengalaman, Perawat 
atau Tenaga Medis Gawat 
Darurat 
 

Tenaga Pembantu Perawat, Tenaga Medis 
Gawat  
Darurat, atau tenaga 
pertolongan pertama  

Tenaga Pertolongan 
Pertama  
 

Petugas 
Administrasi 

Bertugas untuk  
meregistrasi korban 

Diambil dari tenaga  
Pertolongan Pertama  

 

Pada pos medis lanjutan standar hanya satu tim triase yang akan 

bekerja memberi pelayanan kepada seluruh korban dimana tim ini 

beranggotakan sebagaimana yang telah disebutkan di atas (Tabel 9.1) 

untuk tim triase Gawat Darurat.  Tempat triase hanya diperuntukkan 

sebagai tempat menerima korban, tidak sebagai tempat perawatan / 

pengobatan.  

 

2. Tempat perawatan, tenaganya terbagi sesuai:  

A. Tempat Perawatan Gawat Darurat   

1) Penanggung jawab perawatan gawat darurat, merupakan 

seorang dokter spesialis, konsultan atau dokter terlatih. 

Penanggung jawab perawatan gawat darurat ini akan bekerja 

untuk menjamin suplai ke pos medis lanjutan, melakukan 

koordinasi dengan bagian lain dalam pos medis lanjutan, 

mengatur pembuangan alat dan bahan yang telah dipakai dan 



komunikasi radio.  Ia juga akan berfungsi sebagai manajer bagi 

pos medis lanjutan tersebut. 

2) Tempat Perawatan Merah terdiri dari:  

(a) Ketua tim, merupakan seorang ahli anestesi, dokter Unit 

Gawat Darurat atau seorang perawat yang berpengalaman. 

(b) Perawat/penata anestesi dan/atau perawat dari Unit Gawat 

Darurat.  

(c) Sebagai tenaga bantuan adalah Tenaga Medis Gawat Darurat 

atau para tenaga Pertolongan Pertama. 

(d) Tenaga pengangkut tandu.   

3) Tempat Perawatan Kuning terdiri dari:  

(a) Ketua tim, merupakan seorang perawat (penata anestesi 

atau perawat dari Unit Gawat Darurat) atau seorang 

Perawat. 

(b) Sebagai tenaga bantuan adalah Tenaga Medis Gawat Darurat 

atau para tenaga Pertolongan Pertama. 

(c) Tenaga pengangkut tandu. 

 

B. Tempat Perawatan Non Gawat Darurat   

1) Tim Perawatan Area Hijau  

(a) Ketua tim, merupakan tenaga medis gawat darurat yang 

berpengalaman.   

(b) Sebagai tenaga bantuan adalah tenaga medis gawat darurat 

atau para tenaga pertolongan pertama. 

(c) Tenaga pengangkut tandu.  

2) Daerah penempatan korban yang telah meninggal dunia 

(korban yang diberi tanda dengan kartu hitam). Tidak 

diperlukan petugas di bagian ini.  

 

3. Lokasi Evakuasi  

a. Dipimpin oleh seorang Perawat/tenaga medis gawat darurat 

berpengalaman yang mampu:  



(1) Memeriksa stabilitas korban 

(2) Memeriksa peralatan yang dipasang pada korban 

(3) Monitoring korban sebelum dilakukan pemindahan ke 

fasilitas lain  

(4) Supervisi pengangkutan korban 

(5) Menyediakan / mengatur pengawalan  

b. Petugas administrasi 

c. Penanggung jawab transportasi yang merupakan petugas senior 

dari Dinas Pemadam Kebakaran atau Layanan Ambulans. 

Petugas ini berhubungan dengan Kepala pos medis lanjutan dan 

pos komando.  

  

4. Peralatan (kebutuhan minimum) untuk:  

A. Tempat Triase  

1) Tanda pengenal untuk menandai setiap tempat / bagian dan 

petugas   

2) Kartu triase   

3) Peralatan administrasi  

4) Tandu (empat buah)  

5) Alat penerangan  

6) Sfigomanometer, stetoskop, lampu senter, sarung tangan  

B. Tempat Perawatan Gawat Darurat (minimum untuk 

kebutuhan 25 orang korban)  

1) Tanda pengenal untuk Ketua (jaket merah dengan tulisan 

“Ketua”), dan untuk setiap Ketua tim (kain berwarna merah /  

kuning yang dipergunakan di lengan) 

2) Alat penerangan 

3) Tandu 

4) Selimut 

5) Peralatan administrasi 

6) Sfigomanometer, stetoskop, lampu senter, sarung tangan 

7) Peralatan medis bencana alam  



9.2.2.4  Pos Penatalaksanaan Evakuasi  

Pos penatalaksanaan evakuasi ini berfungsi untuk:  

1. Mengumpulkan korban dari berbagai pos medis lanjutan  

2. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap para korban  

3. Meneruskan/memperbaiki upaya stabilisasi korban  

4. Memberangkatkan korban ke fasilitas kesehatan tujuan  

Jika bencana yang terjadi mempunyai beberapa daerah pusat 

bencana, di setiap daerah pusat bencana tersebut harus didirikan pos 

medis lanjutan. Dengan adanya beberapa pos medis lanjutan ini 

pemindahan korban ke sarana kesehatan penerima harus dilakukan 

secara terkoordinasi agar pemindahan tersebut dapat berjalan secara 

efisien. 

Untuk mencapai efisiensi ini korban yang berasal dari berbagai 

pos medis lanjutan akan dipindahkan ke satu tempat dengan fasilitas 

stabilisasi dan evakuasi yang lebih baik, dimana dari tempat ini transfer 

selanjutnya akan dikoordinasi. Tempat penampungan korban sebelum 

pemindahan ini disebut sebagai Pos Penatalaksanaan Evakuasi yang 

dapat berupa sebuah “Rumah Sakit Lapangan”, Poliklinik, Rumah  Sakit 

tipe B, atau fasilitas sejenis. 

 

9.2.3 Penerapan Rencana Penatalaksanaan Korban Bencana 

Massal Rumah Sakit 

 

9.2.3.1 Penerimaan di Rumah Sakit dan Pengobatan  

 Di rumah sakit, struktur perintah yang jelas diperlukan dan 

pelaksanaan triase harus menjadi  tanggung jawab dari klinisi yang 

berpengalaman hal ini dapat berarti hidup atau mati bagi si pasien, dan 

akan menetapkan prioritas dan aktivitas dari keseluruhan petugas. 

Prosedur terapetik harus dipertimbangkan secara ekonomis baik 

mengenai sumber daya manusia maupun  material. Penanganan medis 

ini pertama harus disederhanakan dan bertujuan untuk menyelamatkan 

nyawa dan menghindari komplikasi atau masalah sekunder yang besar:   



1. Prosedur yang distandarisasi (telah ditetapkan secara sungguh-

sungguh), seperti tindakan debridemen yang diperluas, penundaan 

penutupan luka primer, penggunaan bidai dibandingkan perban 

sirkuler, dapat memberikan penurunan mortalitas dan kecacatan 

jangka panjang yang berarti. 

2. Individu dengan pengalaman yang terbatas, dapat melakukan 

prosedur sederhana secara cepat dan efektif, dalam beberapa 

keadaan. Teknik yang lebih canggih dan membutuhkan individu 

terlatih dan peralatan yang kompleks serta peralatan yang banyak 

(seperti perawatan luka bakar yang besar) bukan merupakan 

investasi sumber daya yang bijaksana dalam penanganan cedera 

massal. 

 

Proses Penyiagaan  

Pesan siaga dari pusat komunikasi harus disampaikan langsung 

kepada Unit Gawat Darurat (melalui telepon atau radio). Kepala 

penanganan korban massal yang ditunjuk di rumah sakit harus  

mengaktifkan rencana penanganan korban massal. Dan mulai memanggil 

tenaga penolong yang dibutuhkan. 

 

Mobilisasi  

Jika bencana terjadi dalam radius 20 menit dari Rumah Sakit, Tim 

Siaga Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit akan segera 

diberangkatkan ke lokasi kejadian. Jika bencana tersebut terjadi dalam 

jarak lebih dari 20 menit dari Rumah Sakit, tim tersebut hanya akan 

diberangkatkan berdasarkan permintaan Tim Kesehatan Daerah.  

Dalam bencana yang cenderung menimbulkan banyak korban 

(kecelakaan pesawat  terbang, kebakaran di atas kapal) tim ini harus 

segera diberangkatkan ke lokasi kecelakaan tersebut.  

  

 

 



Pengosongan Fasilitas Penerima Korban  

 Harus diusahakan untuk menyediakan tempat tidur di Rumah Sakit 

untuk menampung korban bencana massal yang akan dibawa ke Rumah 

Sakit tersebut. Untuk menampung korban, Pos Komando Rumah Sakit 

harus segera memindahkan para penderita rawat inap yang kondisinya 

telah memungkinkan untuk dipindahkan.   

  

Perkiraan Kapasitas Rumah Sakit  

  Daya tampung Rumah Sakit ditetapkan  tidak hanya berdasarkan 

jumlah tempat tidur yang tersedia, tetapi juga berdasarkan kapasitasnya 

untuk merawat korban. Dalam  

suatu kecelakaan massal, “permasalahan” yang muncul dalam 

penanganan korban adalah kapasitas perawatan Bedah dan Unit 

Perawatan Intensif. 

Korban dengan trauma multipel, umumnya akan membutuhkan 

paling sedikit dua jam pembedahan. Jumlah kamar operasi efektif 

(mencakup jumlah kamar operasi, dokter bedah, ahli anestesi dan 

peralatan yang dapat berjalan secara simultan) merupakan penentu 

kapasitas perawatan Bedah, dan lebih jauh kapasitas Rumah Sakit dalam 

merawat korban.  

 

9.2.3.2 Penerimaan Pasien  

 Lokasi   

Tempat penerimaan korban di Rumah Sakit adalah tempat dimana 

triase dilakukan. Untuk hal itu dibutuhkan:  

1. Akses langsung dengan tempat dimana ambulans menurunkan korban 

2. Merupakan tempat tertutup 

3. Dilengkapi dengan penerangan yang cukup 

4. Akses yang mudah ke tempat perawatan utama seperti Unit Gawat 

Darurat, Kamar Operasi, dan Unit Perawatan Intensif.  

 Jika penatalaksanaan pra Rumah Sakit dilakukan secara efisien 

jumlah korban yang dikirim ke Rumah Sakit akan terkontrol sehingga 



setelah triase korban dapat segera dikirim ke unit perawatan yang sesuai 

dengan kondisi mereka. Tetapi jika hal ini gagal akan sangat banyak 

korban yang dibawa ke Rumah Sakit sehingga korban-korban tersebut 

harus ditampung terlebih dahulu dalam satu ruangan sebelum dapat 

dilakukan triase. Dalam situasi seperti ini daya tampung Rumah Sakit 

akan segera terlampaui.  

  

Tenaga Pelaksana  

 Petugas triase di Rumah Sakit akan memeriksa setiap korban 

untuk konfirmasi triase yang telah dilakukan sebelumnya, atau untuk 

melakukan kategorisasi ulang status penderita. Jika penatalaksanaan pra 

Rumah Sakit cukup adekuat, triase di Rumah Sakit dapat dilakukan oleh 

perawat berpengalaman di Unit Gawat Darurat.  

Jika penanganan pra-rumah sakit tidak efektif sebaiknya triase di 

Rumah Sakit dilakukan oleh dokter Unit Gawat Darurat atau ahli anestesi 

yang berpengalaman.  

  

9.2.3.3 Hubungan dengan Petugas Lapangan  

 Jika  sistem penataksanaan korban bencana massal telah berjalan 

baik akan dijumpai hubungan komunikasi yang konstan antara Pos 

Komando Rumah Sakit, Pos Medis Lanjutan, dan Pos Komando Lapangan. 

Dalam lingkungan Rumah Sakit, perlu adanya aliran informasi yang 

konstan antara tempat triase, unit-unit perawatan utama dan Pos 

Komando Rumah Sakit. Ambulans harus menghubungi tempat triase di 

Rumah Sakit lima menit sebelum ketibaannya di Rumah Sakit.  

  

9.2.3.4 Tempat Perawatan Di Rumah Sakit  

 Tempat Perawatan Merah  

 Untuk penanganan korban dengan trauma multipel umumnya 

dibutuhkan pembedahan sedikitnya selama dua jam. Di kota-kota atau 

daerah-daerah kabupaten dengan jumlah kamar operasi yang terbatas 

hal ini mustahil untuk dilakukan sehingga diperlukan tempat khusus 



dimana dapat dilakukan perawatan yang memadai bagi korban dengan 

status  “merah”.  Tempat perawatan ini disebut  “tempat perawatan 

merah”  yang dikelola oleh ahli anestesi dan sebaiknya bertempat di Unit 

Gawat Darurat yang telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai 

dan disiapkan untuk menerima penderita gawat darurat.  

  

Tempat Perawatan Kuning  

Setelah triase korban dengan status  “kuning” akan segera 

dipindahkan ke Perawatan Bedah yang sebelumnya telah disiapkan 

untuk menerima korban kecelakaan massal. Tempat ini dikelola oleh 

seorang dokter.  

Di tempat perawatan ini secara terus menerus akan dilakukan 

monitoring, pemeriksaan ulang kondisi korban dan segala usaha untuk 

mempertahankan kestabilannya. Jika kemudian kondisi korban 

memburuk, ia harus segera dipindahkan ke tempat “merah”.   

 

Tempat Perawatan Hijau  

Korban dengan kondisi  “hijau”  sebaiknya tidak dibawa ke Rumah 

Sakit, tetapi cukup ke Puskesmas atau klinik-klinik. Jika penatalaksanaan 

pra Rumah Sakit tidak efisien, banyak korban dengan status ini akan 

dipindahkan ke Rumah Sakit. Harus tercantum dalam rencana 

penatalaksanaan korban bencana massal di Rumah Sakit upaya untuk 

mencegah terjadinya hal seperti ini dengan menyediakan satu tempat 

khusus bagi korban dengan status  “hijau”  ini. Tempat ini sebaiknya 

berada jauh dari unit perawatan utama lainnya. Jika memungkinkan, 

korban dapat dikirim ke Puskesmas atau klinik terdekat.  

 

Tempat Korban dengan Hasil Akhir/Prognosis Jelek  

 Korban-korban seperti ini, yang hanya membutuhkan perawatan 

suportif, sebaiknya ditempatkan di perawatan/bangsal yang telah 

dipersiapkan untuk menerima korban kecelakaan massal.   

  



Tempat Korban Meninggal  

 Sebagai bagian dari rencana penatalaksanaan korban bencana 

massal di Rumah Sakit harus disiapkan suatu ruang yang dapat 

menampung sedikitnya sepuluh korban yang telah meninggal dunia.  

  

9.2.3.5 Evakuasi Sekunder  

 Pada beberapa keadaan tertentu seperti jika daya tampung Rumah 

Sakit terlampaui, atau korban membutuhkan perawatan khusus (mis., 

bedah saraf),  korban harus dipindahkan ke Rumah Sakit lain yang 

menyediakan fasilitas yang diperlukan penderita. Pemindahan seperti ini 

dapat dilakukan ke Rumah Sakit lain dalam satu wilayah, ke daerah atau  

provinsi  lain, atau bahkan ke negara lain.  

Pelayanan medis spesialistik, seperti bedah saraf, mungkin tersedia 

pada rumah sakit di luar area bencana. Namun, evakuasi medis semacam 

ini harus dengan hati-hati dikontrol dan terbatas bagi pasien yang 

memerlukan penanganan spesialistik yang tidak tersedia pada area 

bencana. Kebijakan mengenai evakuasi harus distandardisasi diantara 

tenaga kesehatan yang memberikan bantuan pemulihan di area bencana, 

dan kepada rumah sakit yang akan menerima pasien.  

Rumah sakit darurat yang dilengkapi petugas dan mandiri, dari 

pihak pemerintah, militer, palang merah atau pihak swasta didalam 

negeri atau dari negara tetangga yang memiliki kultur dan bahasa yang 

sama, dapat dipertimbangkan penggunaannya dalam kasus yang ekstrim 

tetapi lihat masalah yang potensial. Rumah sakit didaftarkan sesuai 

dengan lokasi geografiknya, dimulai dari yang terdekat dengan lokasi 

bencana. 

 

9.2.4 Pelayanan Kesehatan Di Pengungsian  

 Pola pengungsian di Indonesia sangat beragam mengikuti jenis 

bencana, lama pengungsian dan upaya persiapannya. Pengungsian pola 

sisipan yaitu pengungsi menumpang di rumah sanak keluarga. 

Pengungsian yang terkonsentrasi di tempat-tempat umum atau di barak-



barak yang telah disiapkan. Pola lain pengungsian yaitu di tenda-tenda 

darurat disamping kanan kiri rumah mereka yang rusak akibat bencana.  

Apapun pola pengungsian yang ada akibat bencana tetap 

menimbulkan masalah kesehatan. Masalah kesehatan berawal dari 

kurangnya air bersih yang berakibat pada buruknya kebersihan diri dan 

sanitasi lingkungan yang menyebabkan perkembangan beberapa 

penyakit menular. 

Persediaan pangan yang tidak mencukupi juga memengaruhi 

pemenuhan kebutuhan gizi seseorang serta akan memperberat proses 

terjadinya penurunan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit. 

Dalam pemberian pelayanan kesehatan di pengungsian sering 

tidak memadai akibat dari tidak memadainya fasilitas kesehatan, jumlah 

dan jenis obat serta alat kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan. 

Kondisi ini makin memperburuk masalah kesehatan yang akan timbul. 

Penanggulangan masalah kesehatan di pengungsian merupakan kegiatan 

yang harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu serta 

terkoordinasi  baik secara lintas program maupun lintas-sektor. 

Dalam penanganan masalah kesehatan di pengungsian diperlukan  

standar minimal yang sesuai dengan kondisi keadaan di lapangan 

sebagai pegangan untuk merencanakan, memberikan bantuan dan 

mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah 

maupun LSM dan swasta lainnya.  

 

9.2.4.1 Pelayanan kesehatan dasar yang diperlukan pengungsi 

meliputi:  

1. Pelayanan Pengobatan   

Bila pola pengungsian terkonsentrasi di barak-barak atau tempat-

tempat umum, pelayanan pengobatan dilakukan di lokasi 

pengungsian dengan membuat pos pengobatan. Pelayanan 

pengobatan dilakukan di Puskesmas bila fasilitas kesehatan tersebut 

masih berfungsi dan pola pengungsianya tersebar berada di tenda-

tenda kanan kiri rumah pengungsi.  



 

2. Pelayanan Imunisasi  

Bagi pengungsi khususnya anak-anak, dilakukan vaksinasi campak 

tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Adapun kegiatan 

vaksinasi lainnya tetap dilakukan sesuai program untuk melindungi 

kelompok-kelompok rentan dalam pengungsian.  

3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak  

Kegiatan yang harus dilaksanakan adalah:  

a) Kesehatan Ibu dan Anak (pelayanan kehamilan, persalinan, nifas 

dan pasca-keguguran) 

b) Keluarga berencana (KB) 

c) Deteksi dini dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS 

d) Kesehatan reproduksi remaja   

4. Pelayanan Gizi  

Tujuannya meningkatkan status gizi bagi ibu hamil dan balita 

melalui pemberian makanan optimal. Setelah dilakukan identifikasi 

terhadap kelompok bumil dan balita, petugas kesehatan menentukan 

strategi intervensi berdasarkan analisis status gizi. Pada bayi tidak 

diperkenan diberikan susu formula, kecuali bayi piatu, bayi terpisah 

dari ibunya, ibu bayi dalam keadaan sakit berat.  

5. Pemberantasan Penyakit Menular dan Pengendalian Vektor  

Beberapa jenis penyakit yang sering timbul di pengungsian dan 

memerlukan tindakan pencegahan karena berpotensi menjadi KLB 

antara lain: campak, diare, cacar, malaria, varicella, ISPA, tetanus. 

Pelaksanaan pengendalian vektor yang perlu mendapatkan 

perhatian di lokasi pengungsi adalah pengelolaan lingkungan, 

pengendalian dengan insektisida, serta pengawasan makanan dan 

minuman.  Pada pelaksanaan kegiatan surveilans bila menemukan 

kasus penyakit menular, semua pihak termasuk LSM kemanusiaan di 

pengungsian harus melaporkan kepada Puskesmas/Pos Yankes di 

bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai penanggung 

jawab pemantauan dan pengendalian.  



 

6. Pelayanan Kesehatan Jiwa  

Pelayanan kesehatan jiwa di pos kesehatan diperlukan bagi korban 

bencana, umumnya dimulai pada hari ke-2 setelah kejadian bencana. 

Bagi korban bencana yang memerlukan pertolongan pelayanan 

kesehatan jiwa dapat dilayani di pos kesehatan untuk kasus kejiwaan 

ringan. Sedangkan untuk kasus berat harus dirujuk ke Rumah Sakit 

terdekat yang melayani kesehatan jiwa.   

7. Pelayanan Promosi Kesehatan   

Kegiatan promosi kesehatan bagi para pengungsi diarahkan untuk 

membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan ini 

mencakup:  

a) Kebersihan diri  

b) Pengolahan makanan   

c) Pengolahan air minum bersih dan aman  

d) Perawatan kesehatan ibu hamil (pemeriksaan rutin, imunisasi)  

Kegiatan promosi kesehatan dilakukan melekat pada kegiatan 

kesehatan lainnya.  

  

9.2.4.2. Standar Minimal Pelayanan Kesehatan di Pengungsian, 

mencakup:  

1. Pelayanan Kesehatan  

Berfungsi untuk mencegah pertambahan (menurunkan) tingkat 

kematian dan jatuhnya korban akibat penyakit  

a) Menggunakan standar pelayanan puskesmas  

b) 1 (satu) Pusat Kesehatan Pengungsi untuk 20.000 orang  

c) 1 (satu) Rumah Sakit untuk 200.000 orang   

2. Kesehatan Reproduksi  

Kegiatan yang harus dilaksanakan mencakup:  

a) Keluarga Berencana (KB)  

b) Kesehatan Ibu dan Anak: pelayanan kehamilan, persalinan, nifas 

dan pasca keguguran  



c) Deteksi dini dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS  

d) Kesehatan reproduksi remaja   

3. Kesehatan Jiwa  

Bentuk kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan dan konseling yang 

dilakukan pada kelompok besar (>20 orang), kelompok kecil (5-20 

orang) dan Konseling perorangan. 

 

9.3 Penutup 

Latihan soal 

6. Jelaskan langkah-langkah penyelamatan yang dapat dilakukan pada 

saat terjadi bencana dengan korban massal? 

7. Jelaskan kode warna triase yang digunakan untuk mengidentifikasi 

korban? 

8. Jelaskan fungsi dari pos penatalaksanaan evakuasi? 

9. Jelaskan standar minimal pelayanan kesehatan di pengungsian? 

10. Jika di daerah dimana terjadi bencana tidak tersedia fasilitas 

kesehatan yang cukup untuk menampung dan merawat korban 

bencana massal. Jelaskan apa yang dapat Anda lakukan? 
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X. POKOK BAHASAN 

INFORMASI SAAT BENCANA 

 

10.1 Pendahuluan 

10.1.1 Deskripsi Singkat 

Pada pokok bahasan ini akan membahas tentang informasi saat 

bencana. 

10.1.2 Relevansi 

Materi dalam bab ini memberikan pemahaman bagi seorang 

sarjana kesehatan tentang informasi saat bencana. 

10.1.3 Kompetensi 

m. Standar Kompetensi 

Pokok bahasan ini memberikan kontribusi kompetensi kepada 

mahasiswa kesehatan masyarakat agar mampu menjelaskan 

tentang informasi saat bencana. 

n. Kompetensi Dasar 

Setelah mengikuti materi “Informasi Saat Bencana”, mahasiswa 

mampu menjelaskan tentang alur penyampaian informasi pra 

bencana dan alur penyampaian informasi saat dan pasca bencana. 

 

10.2 Penyaji 

Uraian 

Informasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana harus 

dilakukan dengan cepat, tepat, akurat dan sesuai dengan kebutuhan. 

Pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana, pelaporan 

informasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dimulai dari 

pengumpulan sampai penyajian informasi dan ditujukan untuk 

mengoptimalisasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat 

bencana. 



Dalam pengumpulan data sebaiknya terpilah, sesuai dengan keharusan 

untuk mengutamakan gender dalam semua kebijakan / program / 

kegiatan yang memerlukan data terpilah. 

 

10.2.1 Informasi Pra Bencana 

Dalam rangka mendukung upaya-upaya sebelum terjadi 

bencana diperlukan data dan informasi yang lengkap, akuran dan 

terkini sebagai bahan masukan pengelola program di dalam mengambil 

keputusan terkait penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.  

Salah satu bentuk informasi yang cukup penting adalah adanya 

profil yang menggambarkan kesiapsiagaan sumber daya dan upaya-

upaya yang telah dilakukan terkait dengan penanggulangan krisis 

kesehatan akibat bencana di daerah, khususnya di tingkat 

kabupaten/kota. 

Informasi yang dikumpulkan dalam bentuk profil terdiri dari:   

1) Gambaran  umum  wilayah,  yang  meliputi  letak  geografis,  

aksesibilitas wilayah, gambaran wilayah rawan bencana, geomadic 

mapping, data demografi dan informasi bencana yang pernah 

terjadi 

2) Upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang pernah 

dilakukan 

3) Upaya tanggap darurat dan pemulihan yang pernah dilakukan 

4) Gambaran pengelolaan data dan informasi   

Dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota diharapkan dapat 

menyusun profil penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana ini 

yang dikumpulkan secara berkala setahun sekali. Informasi profil ini 

diharapkan sudah tersedia pada setiap bulan April. 

Sumber  informasi  pra‐bencana  yang  dituangkan  kedalam  

bentuk profil tersebut berasal dari dinas kesehatan, rumah sakit, 

instansi terkait dan puskesmas.  

 

 



 

 

 

Alur penyampaian informasi pra‐bencana adalah sebagai berikut :  

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.1. Alur Penyampaian Informasi Pra Bencana 

Keterangan: 
PPK = Pusat Penanggulangan Krisis 
 

10.2.2 Informasi Saat dan pasca Bencana 

Informasi saat dan pasca‐bencana ini terdiri dari :  

1) Informasi pada awal kejadian bencana;  

Informasi ini harus disampaikan segera setelah kejadian awal 

diketahui serta dikonfirmasi kebenarannya dengan menggunakan 

formulir penyampaian informasi Form B-1 atau B-4 (terlampir). 

Sumber informasi dapat berasal dari masyarakat, serta pelayanan 

kesehatan, dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota dan lintas 

sektor. 

Menteri Kesehatan 

Eselon 1 

Dinkes Provinsi 

Dinkes Kab/Kota 

Eselon 2 

PPK 

Instansi Terkait Puskesmas / RSU Setempat 



 

 

Alur penyampaian dan konfirmasi informasi awal kejadian bencana 

adalah sebagai berikut: 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.2. Alur Penyampaian dan Konfirmasi Awal Kejadian Bencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menteri Kesehatan 

Eselon 1 

Dinkes Provinsi 

Dinkes Kab/Kota 

Eselon 2 

PPK 

Puskesmas / 
Masyarakat Lokasi 

Bencana 

Keterangan: 
           Arus Penyampaian Informasi            
           Arus Konfirmasi    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM B-1 

FORM PELAPORAN AWAL KEJADIAN BENCANA 

A. JENIS BENCANA 

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

B. DESKRIPSI BENCANA   

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

C. LOKASI BENCANA 

1. Dusun    : .............................. 

2. Desa/Kelurahan   : .............................. 

3. Kecamatan   : .............................. 

4. Kabupaten/Kota   : .............................. 

5. Provinsi    : .............................. 

6. Letak Geografis   Pegunungan/Kepulauan/Pantai/ Lain-lain (sebutkan) ............... 

D. WAKTU KEJADIAN BENCANA 

........../........./20............ Pukul .............................. 

E. JUMLAH KORBAN 

1. Meninggal  : ..............................jiwa 2. Hilang           : ..............................jiwa 

3. Luka Berat  : ..............................jiwa 4. Luka Ringan : ..............................jiwa 

5. Pengungsi  : ..............................jiwa ..........KK, Lokasi Pengungsian : .............................. 

F. FASILITAS UMUM 

1. Akses lokasi kejadian bencana 

□ Mudah dijangkau menggunakan ...................................................................... 

□ Sukar karena.................................................................................................... 

2. Jalur komunikasi yang masih dapat digunakan...................................................... 

3. Keadaan jaringan listrik 

□ Baik            □ Terputus        □ Belum tersedia/belum ada 

G. SARANA KESEHATAN YANG RUSAK 

1. Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan 

Sarana Kesehatan 
 

Kondisi Bangunan Fungsi Pelayanan 

Rusak Tidak Ya Tidak 

a. RS     

b. Puskesmas     

c. Pustu     

d. Gudang Farmasi     

e. Polindes     

2. Sumber air bersih yang digunakan 

□ Cukup 

□ Tidak Cukup 

H. UPAYA PENANGGULANGAN YANG TELAH DILAKUKAN 

1. ................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................ 

I. BANTUAN SEGERA YANG DIPERLUKAN 

1. .............................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................... 

................../............/20............. 
Kepala Puskesmas 
Nama 
NIP. 



 

Gambar 10.3. Form B-1 Form Pelaporan Awal Kejadian Bencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.4. Form B-4 Form Pelaporan Kejadian Bencana Melalui SMS 

 

2) Informasi penilaian kebutuhan cepat 

Informasi ini dikumpulkan segera setelah informasi awal kejadian 

bencana diterima olej Tim Penilaian Kebutuhan Cepat dengan 

menggunakan formulir isian Form B-2 (terlampir). 

Sumber informasi dapat berasal dari masyarakat, serta pelayanan 

kesehatan, dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota dan lintas 

sektor. 

Alur penyampaian penilaian kebutuhan cepat adalah sebagai 

berikut: 

 

FORM B-4 
FORM PELAPORAN KEJADIAN BENCANA 

MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) 
 

Tanggal/Bulan/Tahun (TBT) : .............................. 
Jenis bencana (JB)  : .............................. 
Lokasi bencana (LOK)  : .............................. 
Waktu kejadian bencana (PKL) : .............................. 
Jumlah penduduk terancam (PAR) : .............................. 
Jumlah Korban 

a. Meninggal (MGL)  : ..............................orang 

b. Hilang (HLG)  : ..............................orang 

c. Luka Berat (LB)  : ..............................orang 

d. Luka Ringan (LR)  : ..............................orang 

e. Dirawat 

- Puskesmas (RWP) : ..............................orang 

- Rumah Sakit (RWS) : ..............................orang 

f. Pengungsi   : ..............................orang 

g. Jumlah Poskes  : ..............................buah 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.5. Alur Penyampaian Informasi Penilaian Cepat Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menteri Kesehatan 

Eselon 1 

Dinkes Provinsi 

Dinkes Kab/Kota 

Eselon 2 

PPK 

RSU Setempat 
Puskesmas / Masyarakat 

Lokasi Bencana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM B-2 

FORM KEJADIAN BENCANA 

A. JENIS BENCANA : .............................. 

B. DESKRIPSI BENCANA : ................................................................................................................ 

C. LOKASI BENCANA 

1. Dusun    : .............................. 

2. Desa/Kelurahan   : .............................. 

3. Kecamatan   : .............................. 

4. Kabupaten/Kota   : .............................. 

5. Provinsi    : .............................. 

6. Letak Geografis   Pegunungan/Kepulauan/Pantai/ Lain-lain (sebutkan) ............... 

D. WAKTU KEJADIAN BENCANA : ........../........./20............ Pukul .............................. 

E. JUMLAH PENDUDUK YANG TERANCAM :..............................jiwa .................KK 

F. JUMLAH KORBAN 

1. Meninggal  : ..............................jiwa 2. Hilang           : ..............................jiwa 

3. Luka Berat  : ..............................jiwa 4. Luka Ringan : ..............................jiwa 

5. Pengungsi  : ..............................jiwa .........KK Lokasi Pengungsian : .............................. 

    Jumlah kelompok rentan pada pengungsi: 

 Bayi  : ..............................jiwa 

 Balita  : ..............................jiwa 

 Ibu Hamil  : ..............................jiwa 

 Ibu Menyusui : ..............................jiwa  

 Lansia  : ..............................jiwa 

6. Jumlah korban yang dirujuk ke: 

- Puskesmas  :................................, Jumlah : ..............................jiwa 

- Rumah Sakit  :................................, Jumlah : ..............................jiwa  

G. SARANA KESEHATAN YANG RUSAK 

1. Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan 

Sarana Kesehatan 
 

Kondisi Bangunan Fungsi Pelayanan 

Rusak Tidak Ya Tidak 

a. RS     

b. Puskesmas     

c. Pustu     

d. Gudang Farmasi     

e. Polindes     

2. Sumber Air Bersih: 

a. Sumur Gali : .................buah b. SPT : .................buah   c. PMA : .................buah 

d. PAH             : .................buah         e. Perpipaan : .................buah 

3. Sarana Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan: 

a. Jamban Keluaraga : ..........buah b. MCK : ..........buah  c. Lain-lain (sebutkan) : ....buah 

H. FASILITAS UMUM 

1. Akses lokasi kejadian bencana 

□ Mudah dijangkau menggunakan ...................................................................... 

□ Sukar karena.................................................................................................... 

2. Jalur komunikasi yang masih dapat digunakan...................................................... 

3. Keadaan jaringan listrik 

□ Baik            □ Terputus        □ Belum tersedia/belum ada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. KONDISI SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI LOKASI PENAMPUNGAN PENGUNGSI 

No Jenis Fasilitas Kondisi 

1. Jenis tempat penampungan 
 

□ bangunan permanen □ bangunan darurat 

2. Kapasitas penampungan pengungsi 
 

□ memadai (min 10m
3
/or) □ tidak memadai 

3. Kapasitas penyediaan air bersih □ memadai  
    (min 20 lt/or/hr) 

□ tidak memadai 

4. Sarana MCK □ memadai  
   (min 20 or/MCK) 

□ tidak memadai 

5. Tempat pembuangan sampah □ memadai  
    (min 3 m

3
/60 or) 

□ tidak memadai 

6. Sarana SPAL □ memadai (min 4m dari 
penampungan) 

□ tidak memadai 

7. Penerangan □ Ada □ tidak ada 

 
J.   KESIAPAN LOGISTIK 

1. Obat dan Bahan Habis Pakai :  Tidak ada / Kurang / Cukup 
2. Alat Kesehatan    :  Tidak ada / Kurang / Cukup 
3. Bahan Sanitasi 

a. Kaporit   : Tidak ada / Kurang / Cukup   
b. PAC    : Tidak ada / Kurang / Cukup 
c. Aquatab   : Tidak ada / Kurang / Cukup 
d. Kantong Sampah  : Tidak ada / Kurang / Cukup 
e. Repellant Lalat  : Tidak ada / Kurang / Cukup 

4. Ketersediaan Pangan  :  Tidak ada / Kurang / Cukup 
 

K.    SARANA PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN 
1. Transportasi operasional pelayanan kesehatan : Tidak ada / Kurang / Cukup 
2. Alat komunikasi         : Tidak ada / Kurang / Cukup 
3. Sarana listrik untuk pelayanan kesehatan      : Tidak ada / Kurang / Cukup 

 
L.     UPAYA PENANGGULANGAN YANG TELAH DILAKUKAN 

1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 

 
M.   BANTUAN YANG DIPERLUKAN 

1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 

 
N.    RENCANA TINDAK LANJUT 

1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 

 
 

.........../........./20........... 
       Mengetahui, 
Petugas yang melaporkan     Kepala Dinas Kesehatan 
       Kab/Kota...................................... 
 
 
..........................................     ..................................................... 
NIP.       NIP. 
 



 

Gambar 10.6. Form B-2 Form Kejadian Bencana 

3) Informasi perkembangan kejadian bencana 

Informasi ini dikumpulkan setiap kali terjadi perkembangan 

informasi terkait dengan upaya penanganan krisis kesehatan akibat 

bencana yang terjadi. Formulir penyampaian infromasinya 

menggunakan Form B-3 (terlampir). 

Sumber informasi dapat berasal dari masyarakat, serta pelayanan 

kesehatan, dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota. 

Alur penyampaian dan konfirmasi informasi perkembangan 

kejadian bencana adalah sebagai berikut: 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          
                 

 

 

Gambar 10.7. Alur Penyampaian dan Konfirmasi Informasi  
Perkembangan Kejaidan Bencana 

 

Menteri Kesehatan 

Eselon 1 

Dinkes Provinsi 

Dinkes Kab/Kota 

Eselon 2 

PPK RSU Setempat 

Puskesmas 

RSU Setempat 

RSU Setempat 

Keterangan: 
Arus Penyampaian Informasi 
Arus Konfirmasi 



 

 

4) Sarana Penyampaian Informasi  

a. Informasi Pra Bencana 

Profil yang menggambarkan kesiapsiagaan sumber daya dan 

upaya-upaya yang telah dilakukan terkait dengan 

penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana di daerah, 

khususnya di tingkat kabupaten/kota dapat disampaikan 

melalui email dan secara online melalui website. 

b. Informasi Saat dan Pasca Bencana 

Informasi pada awal kejadian bencana yang menggunakan Form 

B-1 dapat disampaikan melalui telepon dan melalui faksimil, 

sedangkan yang menggunakan Form B-4 dapat disampaikan 

memalui sms gate-way. 

Informasi penilaian kebutuhan cepat yang menggunakan Form 

B-2 dapat disampaikan melaui e-mail dan secara online melalui 

website serta melalui faksimil. 

Informasi perkembangan kejadian bencana yang menggunakan 

form B-3 dapat disampaikan melalui e-mail dan secara online 

melalui website serta melalui faksimil. 

 

10.2.3 Pengelolaan Data 

10.2.3.1 Pengumpulan Data   

Jenis data yang dikumpulkan mencakup data bencana, data 

sumber daya (sarana, tenaga dan dana), data sanitasi dasar, data upaya 

kesehatan penanggulangan bencana, data status kesehatan dan gizi, 

serta data mengenai masalah pelayanan kesehatan. 

Peran institusi dalam pengumpulan data, antara lain:   

a. Puskesmas mengumpulkan data bencana, sumber daya (sarana, 

tenaga dan dana), sanitasi dasar, upaya kesehatan, penanggulangan 

bencana, status kesehatan dan gizi serta data mengenai masalah 

pelayanan kesehatan.   



b. Rumah Sakit mengumpulkan data pelayanan kesehatan rujukan 

korban bencana dan sumber daya kesehatan.  

c. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengumpulkan data bencana, 

masalah kesehatan dan sumber daya kesehatan dari Puskesmas dan 

Rumah Sakit. 

d. Dinas Kesehatan Provinsi mengumpulkan data bencana, masalah 

kesehatan dan sumber daya kesehatan dari Dinas Kabupaten/Kota 

atau dari Rumah Sakit. 

 

10.2.3.2 Pengolahan Data   

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan data, 

antara lain:   

a. Puskesmas melakukan pengolahan data mengenai masalah 

kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan 

permasalahan kesehatan untuk peningkatan pelayanan. 

b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pengolahan data dari 

Puskesmas dan Rumah Sakit mengenai masalah kesehatan untuk 

melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan, 

kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan dan sanitasi 

dasar untuk merumuskan kebutuhan bantuan.  

c. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pengolahan data dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Provinsi mengenai 

masalah kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan 

permasalahan kesehatan, kebutuhan sumber daya untuk pelayanan 

kesehatan serta merumuskan kebutuhan bantuan.  

d. Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan melakukan 

pengolahan data dari Dinas Kesehatan Provinsi mengenai masalah 

kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan 

permasalahan kesehatan, kebutuhan sumber daya untuk pelayanan 

kesehatan dan merumuskan kebutuhan bantuan bersama dengan 

unit terkait. 

 



 

 

10.2.3.3 Penyajian Data   

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian data, 

antara lain:   

a. Puskesmas menyiapkan data masalah kesehatan dalam bentuk  

tabel, grafik, pemetaan, dan lain-lain untuk dilaporkan kepada Dinas 

Kesehatan kabupaten/Kota.  

b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan penyajian data dapat 

dalam bentuk bentuk tabel, grafik, pemetaan, dan lain-lain.  

c. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan penyajian data dapat dalam 

bentuk tabel, grafik, pemetaan, dan lain-lain.  

b. Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan melakukan 

penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, pemetaan dan dimuat 

dalam web-site, dan lain-lain.  

 

10.2.3.4 Penyampaian Data   

Informasi yang diperoleh dapat disampaikan dengan 

menggunakan: kurir, radio Komunikasi, telepon, faksimili, e-mail, SMS 

serta melalui web. 

 

10.3 Penutup 

Latihan soal 

11. Jelaskan alur penyampaian informasi pada saat pra bencana? 

12. Jelaskan alur penyampaian informasi pada saat bencana? 

13. Jelaskan alur penyampaian informasi pada saat pasca 

bencana? 

14. Jelaskan mengapa informasi penanggulangan krisis kesehatan 

akibat bencana harus dilakukan dengan cepat, tepat, akurat dan 

sesuai dengan kebutuhan? 

15. Jelaskan peran institusi dalam pengumpulan data bencana? 
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