
PERTEMUAN KE-4 & 5



Lokasi Insiden
Manajemen 
insiden

Wilayah /unit
Manajemen Darurat

Nasional/korporat
Manajemen Krisis

Penanggulangan kejadian 
di lokasi atau langsung di 
tempat kejadian.
Dilakukan oleh tim 
tanggap darurat bencana
Bersifat Teknis

Upaya 
penanggulangan 
bencana di 
tingkat yang 
lebih tinggi yang 
mengkoordinir 
kejadian

Berada pada tingkat 
yang lebih tinggi.
Semakin keatas akan 
lebih banyak 
menangani hal2 
strategis





•Kesiagaan

•Peringatan Dini

Pra 

bencana

•Tanggap DaruratSaat 

Bencana

•Rehabilitasi

•Rekonstruksi

Pasca 

Bencana



K
e
s
ia

g
a
a
n Serangkaian 

kegiatan yang 

dilakukan untuk 

antisipasi bencana 

melalui 

pengorganisasian 

serta melalui 

langkah yang tepat 

guna dan berdaya 

guna

P
e
ri

n
g
a
ta

n
 D

in
i Langkah yang 

diambil untuk 

dipersiapkan 

sebelum bencana 

terjadi

M
it

ig
a
s
i 
B
e
n
c
a
n
a Serangkaian upaya 

untuk mengurangi 

risiko bencana baik 

melalui 

pembangunan fisik 

maupun 

penyadaran dan 

peningkatan 

kemampuan 

menghadapi 

bencana



Pendekatan Teknis

•Membuat 

rancangan atau 

desain yang kokoh 

dari bangunan 

tahan gempa

•Membuat material 

yang tahan api

•Membuat 

rancangan teknis 

oengaman mis: 

tanggul banjir, 

tanggul lumpur 

tanggul tangki

Pendekatan Manusia

•Membentuk 

manusia yang 

paham dan sadar 

mengenai bahaya 

bencana

Pendekatan 

Administratif

•Penyusunan tata 

ruang dan tata 

lahan yang 

memperhitungkan 

aspek risiko 

bencana

•Sistem perijinan 

dengan 

memasukkan 

aspek analisa risiko 

bencana

•Penerapan kajian 

bencana

•Mengembangkan 

program 

pembinaan dan 

pelatihan

•Menyiapkan 

prosedur tanggap 

darurat

Pendekatan Kultural

•Pencegahan 

bencana 

disesuaikan 

dengan kearifan  

masyarakat lokal 

yang telah 

membudaya sejak 

lama



 TANGGAP DARURAT

Serangkaian kegiatan yang dilakukan 
dengan segera pada saat kejadian bencana 
untuk menangani dampak buruk yang 
ditimbullkan yang meliputi kegiatan 
penyelamatan dan evakuasi korban, harta 
benda, pemenuhan kebutuhan  dasar, 
perlindungan, pengurusan pengungsi, 
penyelamatan serta pemulihan prasarana dan 
sarana



 Pengkajian secara cepat dan tepat 
terhadap lokasi, kerusakan dan 
sumberdaya sehingga dapat diketahui dan 
diperkirakan magnitude bencana, luas area 
yang terkena dan perkiraan tingkat 
kerusakan.

 Penentuan status keadaan darurat bencana

 Penyelamatan dan evakuasi masyarakat 
terkena bencana.



 Pemenuhan Kebutuhan Dasar

kebutuhan dasar spt pangan dan papan

 Pelindungan terhadap kelompok rentan

yang tergolong kelompok rentan adalah 
anak-anak, orang tua dan cacat, pasien 
dirumah sakit.

 Pemulihan dan segera prasarana dan saran 
vital.

Yang termasuk sarana vital adalah saluran air 
minum, listrik dan telepon,



 Penanggulangan bencana yang terjadi sesuai 
sifat dan jenis bencananya.

 Tim tanggap darurat diharapkan mampu 
menangani segala bentuk bencana, oleh 
karena itu harus diorganisir dan dirancang 
untuk dapat menangani berbagai jenis 
bencana.



•Perbaikan dan pemulihan semua aspek 

pelayanan publik.

•Sasaran utama adalah normalisasi

•Contoh: memperbaiki peralatan yang rusak 

dan memulihkan jalan
Rehabilitasi

•Pembangunan kembali semua prasarana dan 

sarana, kelembagaan pada wilayah 

pascabencana baik pada tingkat pemerintah 

maupun masyarakat.

•Proses rekonstruksi tidak mudah dan 

memerlukan upaya keras dan terencana serta 

peran serta semua anggota masyarakat

Rekonstruksi
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