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A.1 Pentingnya kesiapsiagaan

Tujuan

Mengurangi ancaman

Untuk mencegah ancaman secara mutlak memang mustahil, seperti 
gunung api meletus. Namun ada banyak cara atau tindakan yang bisa 
dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ancaman atau 
mengurangi akibat ancaman.

Contoh: Untuk mencegah banjir, sebelum musim hujan masyarakat 
bisa membersihkan saluran air, got dan sungai serta tidak membuang 
sampah di sembarang tempat, apalagi di sungai.

Mengurangi kerentanan masyarakat 

Kerentanan masyarakat dapat dikurangi apabila masyarakat sudah 
mempersiapkan diri, akan lebih mudah untuk menentukan tindakan 
penyelamatan pada saat bencana terjadi. Persiapan yang baik akan bisa 
membantu masyarakat untuk melakukan tindakan yang tepat guna 
dan tepat waktu.

Contoh: Masyarakat yang pernah dilanda bencana gunung api meletus  
dapat mempersiapkan diri dengan melakukan pengawasan aktifitas 
gunung api dan membuat perencanaan evakuasi, penyelamatan serta 
mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan bencana.

Mengurangi akibat 

Untuk mengurangi penderitaan akibat suatu ancaman, masyarakat perlu 
mempunyai persiapan supaya bisa cepat bertindak apabila terjadi bencana. 

Contoh: Umumnya pada kasus bencana, masalah utama adalah 
persediaan air bersih. Akibatnya banyak masyarakat yang terjangkit 
penyakit menular. Dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, 
kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber air bersih bisa 
mengurangi kejadian penyakit menular.

Menjalin kerjasama 

Tergantung dari cakupan bencana dan kemampuan masyarakat, penanganan bencana bisa dilakukan 
oleh masyarakat itu sendiri atau apabila diperlukan bisa bekerjasama dengan pihak-pihak yang 
terkait. Untuk menjamin kerjasama yang baik, pada tahap sebelum bencana ini masyarakat perlu 
menjalin hubungan dengan pihak-pihak seperti Puskesmas, Polisi, Aparat Desa atau Kecamatan.
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A.2 Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana 
(KMPB)

Apa dan kenapa KMPB? 

KMPB adalah organisasi yang terdiri dari anggota masyarakat manapun, baik laki-laki maupun 
perempuan, yang peduli pada penanggulangan bencana dalam bentuk dan nama apapun sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat setempat dan dibentuk atas hasil keputusan bersama. Masyarakat 
sendiri berhak untuk melakukan segala usaha untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Banyak 
contoh berhasil yang telah diterapkan oleh kelompok-kelompok masyarakat di negara-negara lain.  

KMPB muncul sebagai upaya penyatuan sumber-sumber yang dimiliki oleh masyarakat untuk 
menanggulangi bencana yang dihadapi bersama. Pembentukannya dapat merupakan bentukan 
perorangan atau kelompok yang sudah ada dalam masyarakat yang bersama-sama sesuai kemampuan 
masing-masing menyumbang agar dapat menanggulangi bencana secara tepat guna dan tepat waktu.

KMPB dapat menjadi bagian pemerintahan Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa atau Kepala 
Desa. Di tempat lain, KMPB dapat juga merupakan organisasi swadaya masyarakat di luar jalur 
pemerintahan Desa atau merupakan gabungan beberapa organisasi masyarakat yang sudah ada di Desa.

Manfaat KMPB

Jam-jam pertama adalah masa kritis bagi korban bencana. Banyak korban yang akhirnya meninggal 
atau menjadi cacat seumur hidup karena tidak mendapatkan pertolongan segera. Oleh karena itu, 
perlu disiapkan sebuah kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menanggulangi 
hal-hal tersebut. 

Tugas utama Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) ini adalah membuat 
perencanaan untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi di wilayahnya. Apabila 
diperlukan, KMPB bisa bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam menanggulangi bencana 
seperti Polisi, TNI, SAR, dll.
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Memilih anggota KMPB  

anggota KMPB misalnya

Wakil-wakil organisasi yang ada di Desa, misalnya organisasi Perempuan Desa (Pengurus 
Program Kesejahteraan Keluarga/PKK), organisasi Karang Taruna, organisasi Tani atau 
Nelayan, pengurus POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu), organisasi perlindungan masyarakat 
(Pecalang, LINMAS)

Perorangan yang mampu dan sanggup melibatkan diri dalam KMPB

Gabungan keduanya

Anggota kelompok harus dipilih berdasarkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas yang 
dibutuhkan. Keanggotaan kelompok harus seimbang antara laki-laki dan perempuan, orang tua dan 
kaum muda. Anggota perempuan harus terlibat dalam seluruh proses penanggulangan bencana, 
sejak saat pengkajian, analisis, perencanaan, pengerahan sumber-sumber, pengorganisasian, 
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Beberapa contoh kriteria anggota KMPB

Sehat 

Mewakili salah satu kelompok masyarakat

Punya kemauan dan waktu untuk terlibat

Formulir a-01 - anggota Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana dapat digunakan 
untuk mencatat anggota KMPB, seperti contoh berikut.

cara mengisi Formulir a-01, anggota Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana 
(KMPB): Tulis semua anggota KMPB yang telah dipilih, menurut regu dan jabatan di dalam regu 
tersebut dengan dilengkapi nomor telepon dan alamat lengkap.

•

•

•

•

•

•

Pengisi : Nita Sundari

Anggota Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) Lokasi : Desa Wonokerto

Tanggal Mengisi : 24 Juni 1999
No Nama Regu Jabatan Telepon Alamat

1  Siti Sundari Kelompok KMPB Koordinator 081 234 234xxx  RT 12/RW 08 

2  Armansyah Seksi  Siaga Koordinator 081 234 234xxx  RT 12/RW 08 

3  Suroso Regu Peringatan Dini Anggota 987 xxx  RT 33/RW 02 

4  Made Nurbawa Regu Pemetaan Anggota 085 637 23xxx  RT 42/RW 10 

5  Agus Samijaya Seksi Tanggap Darurat Koordinator 987 xxx  RT 11/RW 11 

6  Dewanda G Regu Perintis Anggota 082 361 23xxx  RT 03/RW 21 

7  Suharto B Regu Penyelamatan Koordinator tidak ada  RT 12/RW 22 

8  Maria Dolores Regu Penyelamatan Anggota 081 344 34xxx  RT 03/RW 23 

9  Herman Purnomo Regu Keamanan Anggota 987 xxx  RT 03/RW 24 

10 Yuyun Raharja Regu Pengungsian Anggota 081 191 59xxx  RT 55/RW 16 

11  Pieter Tambunan Regu Kebakaran Anggota 82 561 89xxx  RT 03/RW 12 

12 Yani Hartati Seksi Komunikasi Koordinator 987 xxx  RT 12/RW 13 

13  Nita Tobing Dokumentasi & Administrasi Koordinator tidak ada  RT 12/RW 14 

14  Ratna Effendi Dokumentasi & Administrasi Anggota 987 xxx  RT 13/RW 20 

15  Ni Ketut Wulandari Informasi & Hubungan Luar Koordinator 987 xxx  RT 42/RW 10 

16  Ni Putu Ariati Seksi Kesejahteraan Koordinator tidak ada  RT 11/RW 11 

17  Tony Suriajaya Regu Pertolongan Pertama Koordinator 081 191 59xxx  RT 03/RW 21 

18  Trisna Purwati Regu Dapur Umum Koordinator 081 191 59xxx  RT 55/RW 16 

19  Nancy Latu Regu Dapur Umum Anggota tidak ada  RT 03/RW 12 

20  Heti Damayanti       Regu Dapur Umum Anggota tidak ada  RT 12/RW 13 

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-01



sebelum 
bencana

55

Pengorganisasian KMPB 

Besarnya jumlah anggota KMPB ini tergantung pada besarnya wilayah, besarnya cakupan 
kemungkinan bencana dan sumber daya manusia yang ada. Kelompok ini kemudian dibagi menjadi 
beberapa  regu sesuai dengan kebutuhan yang masing-masing memiliki tugas khusus. Masing-
masing regu memilih seorang koordinator. 

Pilihlah orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan sesuai dengan tugas yang 
ditunjuk. KMPB ini sebenarnya adalah alat atau wadah operasional yang efektif dalam penanganan 
bencana di masing-masing Desa atau KeLurahan.

Tentang pelatihan KMPB 

Untuk meningkatkan kemampuan regu-regu ini, bisa diadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk 
tiap-tiap regu. Banyak organisasi yang menyediakan pelatihan-pelatihan khusus ini. KMPB bisa 
menghubungi organisasi-organisasi tersebut melalui telepon atau dengan mengirim permohonan 
secara tertulis. Alamat dan nomor teleponnya bisa didapatkan melalui buku telepon, di kantor 
telepon atau kantor pos setempat. 

Setelah mendapatkan pelatihan, anggota KMPB bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat 
tentang pelatihan yang didapat. 

Untuk lebih jelas mengenai instansi yang memberikan pelatihan khusus untuk regu masing-masing, 
lihat bagian ‘Lampiran Tambahan’.
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Tugas KMPB

Contoh struktur organisasi KMPB

Koordinator Umum KMPB

 Seksi  Seksi  Seksi  Seksi 
 Siaga Tanggap Darurat Komunikasi  Kesejahteraan

 (Sg)   (TD)  (KM)  (SJ)

 S G - 1   T D - 1  K M - 1  S J - 1

 Regu Regu Regu Administrasi Regu Pertolongan
 Peringatan Dini  Perintis  & Dokumentasi Pertama

 S G - 2  T D - 2  K M - 2  S J - 2

 Regu Regu  Regu Informasi Regu
 Pemetaan Penyelamatan Hubungan Luar  Dapur Umum

          

  T D - 3   K M - 3

  Regu  Regu

  Keamanan Relawan

  T D - 4 

  Regu  

  Pengungsian

  T D - 5

  Regu  

  Kebakaran

  T D - 6

  Regu  

  Logistik



sebelum 
bencana

57

Ringkasan tugas KMPB dalam setiap tahap

Seksi atau 
Regu

Sebelum bencana 
(kesiapsiagaan)

Saat bencana 
(tanggap darurat)

Sesudah bencana 
(pemulihan)

Bekerjasama,  
pelatihan dari

Koordinator 
Umum KMPB

Di setiap tahap penanggulangan bencana bertanggungjawab atas seluruh kegiatan KMPB. 
Penampung masalah, menjalin kerjasama yang baik, memenuhi kebutuhan seluruh anggota KMPB, 
juru bicara masyarakat

Koordinator 
(SG) Seksi 
Siaga

Di setiap tahap penanggulangan bencana bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Seksi Siaga. 
Penampung masalah, menjalin kerjasama yang baik, memenuhi kebutuhan anggota Seksi

SG-1-Regu 
Peringatan 
Dini

Melatih diri, mengenali tanda 
awal ancaman, bangun 
jaringan komunikasi, melatih 
warga

Memantau 
perkembangan 
bencana, bencana 
susulan dan dampak 
bencana 

Tentukan tindakan 
pemulihan, menganalisa 
kerusakan akibat 
bencana

Dinas Kehutanan, 
Pertanian, 
Pengairan, InfoKom, 
Permukiman & 
Prasarana Wilayah, 
BMG,  DVMB, 
SATGAS, Polisi, 
Koramil, ORARI, RAPI

SG-2-Regu 
Pemetaan

Melatih diri, Mengumpulkan 
data, membuat peta ancaman, 
peta kerentanan, peta risiko, 
sosialisasi daerah-daerah 
bahaya 

Membuat peta 
dampak bencana, 
peta wilayah

Pemetaan pemulihan

BAKOSURTANAL, 
BAPPEDA, 
DVMB, PMI, 
LSM, SATLAK, 
Universitas, 
BMG, PU, DinSos

Koordinator 
(TD) Seksi 
Tanggap 
Darurat

Di setiap tahap penanggulangan bencana bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Seksi Tanggap 
Darurat. Penampung masalah, menjalin kerjasama yang baik, memenuhi kebutuhan anggota Seksi

TD-1 – Regu 
Perintis

Melatih diri, Menyiapkan 
dan memelihara peralatan 
untuk membuka jalan

Memperbaiki jalan, 
membuka jalan baru, 
menyiapkan tempat 
pengungsian

Merawat sarana jalan, 
jembatan, rambu jalan

SAR, TNI, Polisi, 
PU, Pencinta 
Alam, BMG, PMI, 
SATLAK

TD-2 – Regu 
Penyelamatan

Melatih diri, melatih 
warga menyelamatkan 
diri, menyediakan dan 
memelihara peralatan

Mencari, 
menyelamatkan dan 
memindahkan korban 
yang masih hidup

Mengevaluasi tindakan 
yang dilakukan oleh Regu 
Penyelamatan sebelum 
dan saat bencana, 
membuat usulan untuk 
perbaikan

SAR, BMG, 
SATLAK, TNI, 
Polisi, PMI, LSM, 
Pencinta Alam

TD-3 – Regu 
Keamanan

Melatih diri, mengenali 
risiko keamanan dan cara 
pengamanan

Mengamankan jalur 
daerah bencana dan 
menjamin keamanan

Menjaga tempat 
penyimpanan persediaan, 
menjaga keamanan daerah

TNI, Polisi

TD-4 – Regu 
Pengungsian 

Melatih diri, membuat 
rencana dan jalur evakuasi, 
memasang rambu evakuasi, 
memimpin latihan evakuasi 
masyarakat atau warga, 
persiapan lokasi dan sarana 
pengungsian, misalnya air, 
jamban, makanan cadangan 
dll.

Memimpin dan 
mengawasi proses 
pengungsian, 
membuat daftar 
pengungsi

Memelihara sarana 
evakuasi, misalnya air, 
sanitasi, kebersihan, 
listrik, sampah, jalan dll.

SAR, PMI, TNI, 
Polisi, PU, 
SATLAK

TD-5 – Regu 
Kebakaran

Melatih diri, melatih warga 
memadamkan kebakaran, 
memantau faktor risiko 
kebakaran, menyediakan 
dan merawat alat pemadam 
kebakaran

Memadamkan 
kebakaran, 
mematikan aliran 
listrik, membantu 
Regu Penyelamatan

Memeriksa dan 
mengendalikan bahan 
yang mudah terbakar, 
misalnya bahan bakar, 
kompor, tabung gas, 
sambungan listrik dll.

Dinas Pemadam 
Kebakaran,  
Polisi, TNI, PMI
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Seksi atau 
Regu

Sebelum bencana 
(kesiapsiagaan)

Saat bencana 
(tanggap darurat)

Sesudah bencana 
(pemulihan)

Bekerjasama,  
pelatihan dari

TD-6 – Regu 
Logistik

Melatih diri, mendaftar 
sumber-sumber cadangan 
masyarakat yang bisa 
digunakan, mencari tahu 
sumber bantuan yang bisa 
diperoleh, menentukan 
tempat penyimpanan 
barang

Bekerjasama dengan 
Regu Dapur Umum 
untuk mengelola 
Pos Kesejahteraan, 
mengumpulkan 
perkiraan kebutuhan 
dasar dan darurat 
serta melaporkan

Menyalurkan bantuan
Depot Logistik, 
PMI, Dinas Sosial

Koordinator 
(KM) Seksi 
Komunikasi

Di setiap tahap penanggulangan bencana bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Seksi Komunikasi. 
Penampung masalah, menjalin kerjasama yang baik, memenuhi kebutuhan anggota Seksi, juru bicara 
masyarakat

KM-1– Regu  
Administrasi 
& 
Dokumentasi

Melatih diri, menyalin, 
menggandakan dan 
menyebarkan formulir, 
menyimpan buku PBBM, 
menjalin komunikasi

POSKO KMPB, 
menyebarkan dan 
mengisi formulir, 
menjalin komunikasi, 
membuat laporan

POSKO KMPB, menerima 
bantuan, menyalurkan 
bantuan uang, melaporkan 
kegiatan di papan informasi 
Desa

PMI, Dinas 
Sosial,  SATLAK, 
LSM

KM-2 – Regu 
Informasi & 
Hubungan 
Luar

Melatih diri, menjalin 
hubungan baik dengan 
organisasi dan media luar

Menghubungi 
Instansi gawat 
darurat, meminta 
bantuan, hubungan 
luar, menyampaikan 
laporan

Meneliti sumber 
dukungan, menjaga 
hubungan luar, laporan 
ke donor

Persatuan 
Wartawan atau 
Jurnalis, Media 
Massa, SATLAK, 
Dinas Infokom, 
LSM, PMI

KM-3 – Regu 
Relawan

Melatih relawan, 
Mengumpulkan informasi 
tentang relawan yang bisa 
membantu di dalam KMPB

Menghubungi 
Instansi relawan, 
mengerahkan dan 
menempatkan 
relawan di Regu 
terkait

Merawat relawan, 
memberikan 
penghargaan yang 
pantas, mencari dan 
mengerahkan relawan 
bila dibutuhkan

LSM, Pencinta 
Alam, PMI, SAR, 
Mahasiswa, 
Karang Taruna

Koordinator 
(SJ) Seksi 
Kesejahteraan

Di setiap tahap penanggulangan bencana bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Seksi 
Kesejahteraan. Menampung dan menangani masalah/keluhan, menjalin kerjasama yang baik, 
memenuhi kebutuhan anggota Seksi

SJ-1– Regu 
Pertolongan 
Pertama 

Melatih diri dalam 
pertolongan pertama, 
menjalin relasi yang baik 
dengan lembaga-lembaga 
kesehatan

Menilai kondisi korban 
dan melakukan PPGD, 
membuat laporan

Memenuhi kebutuhan 
kesehatan dasar 
masyarakat, membuat 
laporan kesehatan

Dinas 
Kesehatan, PMI, 
PUSKESMAS, 
Rumah Sakit, 
Lembaga 
kesehatan 
lainnya

SJ-2 – Regu 
Dapur Umum

Melatih diri mengenai dapur 
umum, menyiapkan dan 
memelihara peralatan dapur 
umum, menyiapkan dan 
memeriksa kondisi bahan 
makanan cadangan

Menyediakan makanan 
dan minuman untuk 
masyarakat dan 
orang yang bertugas, 
menyediakan kebutuhan 
khusus kelompok 
rentan: bayi, anak, 
perempuan hamil, 
perempuan menyusui, 
orang lanjut usia, orang 
sakit dan penyandang 
cacat (warga yang punya 
kebutuhan khusus: buta, 
tuli, lumpuh)

Menyediakan makanan 
dan minuman bagi orang 
yang membutuhkan

Dinas Sosial, 
Dinas Kesehatan, 
penjual 
makanan, Depot 
Logistik, PMI, 
TNI, LSM
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Perincian tugas setiap regu KMPB

Perincian tugas Koordinator Umum KMPB

Koordinator mendukung penuh segala kegiatan Seksi-Seksi dan regu-regu dengan menjalin 
kerjasama yang baik. Koordinator Umum juga bertanggungjawab atas pemecahan masalah serta 
memenuhi kebutuhan organisasi di setiap tahap penanggulangan bencana. 

Formulir PBBM yang bisa diisi oleh Koordinator Umum

B-01 Daftar Komunikasi Harian

D-01 Evaluasi Sebelum Bencana 

D-02 Evaluasi Tanggap Darurat Saat Bencana

D-03 Evaluasi Koordinator & Regu KMPB

Semua formulir ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di tahap sebelum 
bencana menghadapi ancaman dan mengurangi risiko. 

Perincian tugas Koordinator Seksi

Di dalam KMPB ada empat koordinator Seksi:

1. Koordinator Seksi Siaga (SG), yang bertanggungjawab untuk
SG-1 – Regu Peringatan Dini

SG-2 – Regu Pemetaan

2. Koordinator Seksi Tanggap Darurat (TD), yang bertanggungjawab untuk

3. Koordinator Seksi Komunikasi (KM), yang bertanggungjawab untuk
KM-1 – Regu Administrasi dan Dokumentasi

KM-2 – Regu Informasi dan Hubungan Luar

KM-3 – Regu Relawan

4. Koordinator Seksi Kesejahteraan (SJ), yang bertanggungjawab untuk

SJ-1 – Regu Pertolongan Pertama 

SJ-2 – Regu Dapur Umum

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TD-1 – Regu Perintis

TD-2 – Regu Penyelamatan

TD-3 – Regu Keamanan

•

•

•

TD-4 – Regu Pengungsian 

TD-5 – Regu Kebakaran

TD-6 – Regu Logistik

•

•

•
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Koordinator-koordinator  Seksi ini bertugas menjadi  penampung masalah yang dihadapi  anggotanya, 
sekaligus melibatkan mereka untuk memecahkan permasalahan bersama-sama. Masing-masing 
Koordinator Seksi ini diharapkan untuk bisa mendukung penuh segala kegiatan regu-regu dengan 
menjalin kerjasama yang baik di setiap tahap penanggulangan bencana. 

Formulir-formulir PBBM yang bisa diisi oleh koordinator Seksi

B-01 – Daftar Komunikasi Harian

Perincian tugas Sg1 - regu Peringatan Dini

Dalam tahap sebelum bencana

Regu Peringatan Dini perlu melatih diri dalam peringatan dini

Mengenali tanda-tanda awal terjadinya ancaman bencana dan segera menyampaikan 
kepada anggota masyarakat yang lain

Membangun jaringan, cara dan sarana komunikasi antar warga untuk menyampaikan 
kemungkinan terjadinya ancaman bencana

Agar upaya peringatan dini berhasil maka regu ini perlu melatih warga masyarakat bereaksi 
terhadap peringatan

Mengadakan hubungan dengan organisasi-organisasi deteksi dini, untuk mempelajari 
tentang gejala bencana, regu ini sebaiknya membina hubungan secara rutin dengan 
organisasi-organisasi deteksi dini (seperti BMG, Dinas Pengairan, Pusat Pemantau Kegiatan 
Gunung Api), organisasi radio atau komunikasi (Dinas InfoKom, ORARI, RAPI). Hasil dari 
pengetahuan ini dilaporkan kepada koordinator Seksi dan warga masyarakat

Semua anggota Regu Tanggap Darurat bisa membantu dalam kegiatan-kegiatan di atas ini.

Dalam tahap saat bencana

Memantau perkembangan suatu bencana dan terus mengawasi kemungkinan bencana 
susulan dan melaporkan perkembangan situasi kepada Koordinator Seksi

Menilai dampak bencana yang terjadi. Tugas ini bisa merupakan kerjasama dengan instansi 
peringatan dini

Dalam tahap sesudah bencana

Menentukan tindakan pemulihan, menganalisis kerusakan akibat bencana

Menentukan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana yang menDesak untuk mengurangi 
penderitaan masyarakat. Prioritas-prioritas ini termasuk sarana-sarana penting yang 
dibutuhkan masyarakat  sehari-hari seperti:

Air bersih

MCK untuk umum

Jalan ke lokasi bencana

Alat komunikasi hubungan masyarakat dengan pihak luar

Alat penerangan atau listrik

Sekolah sementara
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Gudang penyimpanan persediaan 

Tempat permukiman sementara

Sarana Kerohanian sementara

Pos kesehatan

Sumber daya manusia dan bahan-bahan

Bisa bekerjasama atau dapat pelatihan dari

Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Dinas InfoKom, BMG (Badan Meteorologi 
dan Geofisika), SATGAS, Koramil, Polisi, Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (DVMB), 
Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpras), ORARI, RAPI

Formulir-formulir PBBM yang bisa diisi oleh regu ini

A-04 Bencana Yang Pernah Terjadi

A-05 Perkiraan Sumber Daya Desa 

A-09 Prioritas Tindakan Yang Diperlukan

A-10 Rencana Tindakan Pencegahan 

B-01 Daftar Komunikasi Harian

B-04 Laporan Kondisi Sarana

C-03 Data Perkiraan Kondisi dan Kebutuhan Sanitasi

C-08 Data Perkiraan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Semua formulir dan pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di tahap 
sebelum bencana dalam menghadapi ancaman.

Perincian tugas Sg2 – regu Pemetaan

Dalam tahap sebelum bencana

Perkiraan dan penelitian lingkungan 

Tugas pertama untuk regu ini adalah mengumpulkan data dan keterangan dari masyarakat 
dan keadaan lingkungan

Regu ini bersama anggota masyarakat lainnya mengenali ancaman-ancaman, sumber 
ancaman, tanda-tanda, waktu kejadian, bagian masyarakat yang mungkin terkena ancaman 
(misalnya: ladang, sawah, ternak, perahu, lingkungan, kelompok manusia umur tertentu)

Bersama masyarakat mengenali kerentanan (kelemahan) warga yang berakibat pada 
ketidakmampuan mereka menangani ancaman, misalnya lokasi yang dekat dengan 
ancaman, pengetahuan, sikap terhadap perubahan, kekerabatan, gotong royong, 
kepadatan penduduk, tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik, perusakan 
bakau, penebangan pohon di daerah resapan air, selokan yang tersumbat, jumlah warga 
yang rentan (bayi, anak, orang lanjut usia, perempuan hamil, perempuan menyusui)

Bersama anggota masyarakat lain mengenali sumber-sumber yang dimiliki oleh warga 
masyarakat untuk menangani bencana misalnya cadangan makanan, sumber air alternatif, 
sumber papan, tenaga terlatih yang ada di Desa (kader kesehatan, mantri, bidan, tukang, 
dukun beranak, guru, penyuluh, pemuka agama). Untuk keterangan lebih lanjut tentang 
hal ini, lihat bagian A.3 ‘Memperkirakan Faktor Risiko Bencana’
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Hasil pengumpulan semua data ini kemudian menjadi unsur-unsur yang diperlukan untuk 
pembuatan peta ancaman, peta kerentanan, peta kemampuan dan peta risiko bencana. Untuk 
petunjuk lengkap tentang proses pembuatan Peta Ancaman ini, lihat bagian A.3 ‘Memperkirakan 
Faktor Risiko Bencana’.

Dalam tahap saat bencana

Membantu Seksi Tanggap Darurat

Membuat peta dampak bencana, peta wilayah yang masih perlu bantuan, peta daerah 
konsentrasi pengungsian dan menempatkan peta-peta tersebut di tempat yang mudah dijangkau warga

Dalam tahap sesudah bencana

Menentukan tenaga kerja dan bahan-bahan setempat yang tersedia untuk kebutuhan pemulihan

Pemetaan pemulihan - untuk keterangan lebih lanjut bisa lihat bagian C.9 ‘Pemulihan Jangka Panjang’

Bisa bekerjasama atau mendapat pelatihan dari

BAKOSURTANAL, BAPPEDA, BMG, PMI, LSM, SATLAK, DVMB, PU – Kimpras, Dinas Sosial

Formulir-formulir PBBM yang bisa diisi oleh regu ini

A-07 Data Peta Ancaman

A-08 Perkiraan Lokasi Orang

Semua formulir dan pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di tahap 
Sebelum Bencana dalam menghadapi ancaman.

Perincian tugas TD1 - regu Perintis

Dalam tahap sebelum bencana

Melatih diri, melatih warga masyarakat 

Menyiapkan dan memelihara peralatan untuk membuka jalan, misalnya parang, gergaji, 
kapak, cangkul, tali tambang, linggis, tangga, kompas, senter, radio panggil (jika tersedia)

Mendapat pelatihan dan membina hubungan dengan organisasi yang terkait

Dalam tahap saat bencana

Menjamin kelancaran jalur keluar masuk dari lokasi bencana dan membantu persiapan 
tempat penampungan pengungsi 

Pada kasus bencana tertentu, lokasi kadang sulit dijangkau atau ada kerusakan jalan ke 
wilayah tersebut. Pada kondisi seperti ini, Regu Perintis berperan penting dalam memperbaiki 
jalan atau membuka jalan baru untuk jalur pengungsi dan bantuan

Dalam tahap sesudah bencana
Membantu pembangunan kembali sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, termasuk 
pembuatan fasilitas sanitasi dan permukiman sementara serta jalan.

Bisa bekerjasama atau dapat pelatihan dari
BMG, PMI, SATLAK, TNI, Polisi, PU, SAR, Pencinta Alam
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Perincian tugas TD2 - regu Penyelamatan

Dalam tahap sebelum bencana

Melatih diri dan melatih warga menyelamatkan diri

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mengurangi kemungkinan bencana.  
Contoh:

Kalau ada bukit yang gundul, regu ini  menganjurkan dan menggerakkan masyarakat 
membuat terasering dan menanam pepohonan agar tidak terjadi tanah longsor; 
pengurangan kemiringan lereng dan tindakan sesuai lainnya 

Menganjurkan dan  menggerakkan masyarakat untuk menguatkan atap rumah di 
wilayah yang rentan angin kencang (badai)

Menganjurkan dan menggerakkan masyarakat untuk membuat penampung air hujan 
dan menanam pohon di wilayah rawan kekeringan

Menganjurkan dan  menggerakkan masyarakat untuk membuat tanggul di daerah rawan banjir

Menganjurkan dan  menggerakkan masyarakat untuk menanam bakau di daerah rawan tsunami

Menganjurkan dan  menggerakkan masyarakat menanam bahan pangan jenis lain di 
daerah rawan pangan

Regu ini juga menyiapkan dan memelihara alat-alat penyelamatan, misalnya: pelampung, 
rakit, ban dalam, perahu

Membantu Regu Peringatan Dini dalam usaha pencegahan, pengurangan risiko, untuk 
mendapat pelatihan dan membina hubungan dengan organisasi yang terkait

Dalam tahap saat bencana

Menolong, menyelamatkan, mencari korban yang masih hidup

Melakukan pemisahan korban bencana menurut kondisinya

Mencari orang yang belum ditemukan

Mengevakuasi, mendata dan membuat laporan mengenai korban meninggal 

Menyediakan laporan orang yang belum ditemukan dan kondisi korban ke Posko KMPB

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai korban meninggal dan korban terluka lihat bagian B.3 
‘Tanggap Darurat Saat Bencana’. Pada lampiran tambahan bagian PPGD ada petunjuk pembuatan 
tandu dan pertolongan penderita gawat darurat (PPGD).

Dalam tahap sesudah bencana
Mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh Regu Penyelamatan sebelum dan saat bencana, 
membuat usulan untuk perbaikan.

Bisa bekerjasama atau mendapat pelatihan dari

BMG, PMI, LSM, SATLAK, TNI, Polisi, SAR, Pencinta Alam

Formulir-formulir PBBM yang bisa diisi oleh regu ini

B-01 Daftar Komunikasi Harian

B-02 Daftar Pemisahan Korban Bencana / TRIAGE

Semua formulir dan pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di tahap sebelum 
bencana dalam menghadapi ancaman bencana dan membantu pembuatan laporan keadaan saat bencana.
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Perincian tugas TD3 - regu Keamanan

Dalam tahap sebelum bencana
Melatih diri dan warga untuk mengenali risiko keamanan (orang-orang yang mencurigakan 
di wilayahnya) dan cara pengamanan 

Menyiapkan serta memelihara peralatan dan sarana keamanan misalnya kentongan, senter, 
radio panggil, pentung

Membantu Regu Peringatan Dini, Regu Penyelamatan dan Regu Pengungsian dalam usaha 
pencegahan serta melaksanakan pelatihan 

Membina hubungan dengan organisasi yang terkait

Dalam tahap saat bencana
Mengamankan jalur, menutup daerah bencana dari orang yang tidak berkepentingan dan 
menjamin keamanan

Melarang orang yang tidak berwenang dan tidak berkepentingan untuk masuk ke daerah bencana

Menjaga keamanan lokasi bencana agar regu lainnya bisa melakukan tugas tanpa gangguan 

Menutup daerah bencana dengan memberikan tanda batas. Tanda bisa dibuat dengan tali 
yang kemudian diganti oleh Polisi dengan garis batas Polisi

Dalam tahap sesudah bencana

Mengatur masuknya bantuan ke lokasi bencana dan menjaga tempat penyimpanan 
persediaan barang atau bantuan

Memasang tanda petunjuk jalan terdekat mulai dari luar batas Desa sampai ke lokasi 
bencana untuk kemudahan jalur bantuan

Mencegah terjadinya tindakan kriminal di lokasi bencana 

Bisa bekerjasama atau mendapat pelatihan dari

TNI, Polisi

Formulir-formulir PBBM yang bisa diisi oleh regu ini
B-01 Daftar Komunikasi Harian

B-03 Daftar Kehadiran di Lokasi Bencana

Semua formulir dan pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di tahap 
sebelum bencana dalam menghadapi ancaman dan membantu proses pengamanan lokasi di tahap 
saat bencana. 
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Perincian tugas TD4 - regu Pengungsian

Dalam tahap sebelum bencana

Melatih diri dan melatih warga melakukan evakuasi 

Membuat perkiraan jumlah calon pengungsi 

Membuat rencana dan jalur evakuasi, memasang rambu evakuasi, persiapan lokasi dan 
sarana pengungsian. Contoh persiapan lokasi: pembuatan jamban (1 jamban untuk 20 
orang), penyediaan sumber dan tempat penampungan air, penyediaan makanan cadangan 
yang harus diperiksa setiap beberapa bulan 

Menentukan dan mengumumkan lokasi yang aman untuk mengungsi kepada masyarakat

Mendapat pelatihan dan membina hubungan dengan organisasi yang terkait 

Memperhitungkan kebutuhan alat angkut dan mengenali alat angkut yang tersedia di 
dalam Desa sendiri dan sekitarnya

Dalam tahap saat bencana

Memimpin pengungsian

Membuat daftar pengungsi

Memanfaatkan kendaraan yang dimiliki warga  setempat (kuda, andong, becak, gerobak, 
perahu, motor, truk, sepeda) dan apabila tidak cukup bisa minta bantuan pada warga 
sekitar

Mendirikan POSKO, fasilitas sementara dan pos-pos bantuan kemanusiaan. Lihat bagian A.5 
‘Rencana Pengungsian’ untuk keterangan lebih lanjut tentang pengungsian

Dalam tahap sesudah bencana

Memelihara sarana tempat pengungsian misalnya jumlah dan kualitas air, keamanan tempat 
pengungsian, sanitasi atau kebersihan, listrik, tempat sampah, jalan 

Koordinasi konstruksi permukiman sementara, termasuk sanitasi dan kebutuhan lain

Bisa bekerjasama atau mendapat pelatihan dari

SAR, TNI, Polisi, PU, PMI, SATLAK

Formulir-formulir PBBM yang bisa diisi oleh regu ini

A-11 Persiapan Pengungsian

B-01 Daftar Komunikasi Harian

C-02 Data Perkiraan Keadaan   
 Pengungsian

Semua formulir dan pelatihan ini ditujukan untuk 
meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di tahap 
sebelum bencana dan tahap saat bencana.
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Perincian tugas TD5 - regu Kebakaran

Dalam tahap sebelum bencana

Melatih diri dan melatih warga memadamkan kebakaran 

Mengenali faktor risiko kebakaran dan melakukan pencegahan

Menyediakan atau mempersiapkan dan memelihara alat pemadam kebakaran misalnya 
karung pasir, pipa air, tiang pengait, tabung pemadam kebakaran

Memasang tanda peringatan akan bahaya kebakaran

Mendapat pelatihan dan membina hubungan dengan organisasi yang terkait

Dalam tahap saat bencana

Memadamkan kebakaran

Mematikan aliran listrik

Memindahkan barang berbahaya (mudah terbakar)

Membantu Regu Penyelamatan dalam pencarian korban

Setelah Pemadam Kebakaran pemerintah tiba di lokasi, Regu Kebakaran KMPB bisa memberikan 
keterangan tentang sumber air yang tersedia dan membantu kegiatan yang diperlukan.

Dalam tahap sesudah bencana

Memeriksa dan mengendalikan penggunaan bahan mudah terbakar misalnya bahan bakar, 
kompor, tungku, tabung gas, sambungan listrik, petromaks, lampu minyak. 

Mendidik masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan

Bisa bekerjasama atau mendapat pelatihan dari

Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, Polisi, PMI

Formulir-formulir PBBM yang bisa diisi oleh regu ini

B-01 Daftar Komunikasi Harian

Semua formulir dan pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di tahap 

saat bencana dalam menghadapi ancaman bencana. 
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Perincian tugas TD6 - regu Logistik

Dalam tahap sebelum bencana

Melatih diri dan mendaftar sumber-sumber cadangan masyarakat yang bisa digunakan 
untuk mengetahui sumber bantuan yang bisa diperoleh di dalam dan di luar Desa

Menjalin hubungan dengan sumber-sumber bantuan

Bersama warga masyarakat menyepakati kriteria calon

Dalam tahap saat bencana

Mendaftar nama penerima bantuan dari luar

Bersama warga mendaftar kebutuhan bantuan dari luar dan menyampaikannya kepada 
koordinator Seksi, warga dan sumber bantuan dari luar 

Menyalurkan bantuan kepada anggota masyarakat yang sudah diseleksi 

Dalam tahap sesudah bencana

Bersama warga masyarakat mendaftar kebutuhan bantuan dari luar untuk pemulihan

Menyalurkan bantuan

Bisa bekerjasama atau mendapat pelatihan dari

Depot Logistik, PMI, Dinas Sosial

Formulir-formulir PBBM yang bisa diisi oleh regu ini

B-09 Daftar Penentuan Kebutuhan Darurat

C-01 Data Keadaan Umum Masyarakat

C-04 Kebutuhan Dasar Perorangan Atau Keluarga

C-05 Data Perkiraan Kebutuhan Rumah Tangga

C-06 Data Perkiraan Kebutuhan Permukiman
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Perincian tugas KM1 - regu administrasi dan Dokumentasi

Dalam tahap sebelum bencana

Melatih diri 

Menyalin, memperbanyak dan menyebarkan formulir

Menyimpan Buku Panduan PBBM asli dan laporan kegiatan kesiapsiagaan yang pernah 
disusun serta menjaga komunikasi diantara setiap Regu dan Seksi 

Menyebarluaskan brosur kepada masyarakat

Dalam tahap saat bencana

Mencatat dan mengarsip hasil catatan

Mengatur POSKO KMPB, memberi keterangan kepada orang yang datang dan mengatur 
hubungan keluar

Mempersiapkan daftar-daftar tugas untuk semua regu dan membagikannya kepada regu-
regu sesuai dengan tugasnya. Daftar bisa didapat dari Buku Formulir dan Tugas Relawan 
pada saat penanganan bencana

Memperbanyak dan menyebarkan formulir, mengarsip hasilnya, membantu mengisi formulir

Membantu pelapor dalam mengisi permohonan pencarian

Menerima laporan daftar kelompok kondisi korban dan membuat laporan jumlah korban 

Mengurus papan pengumuman dan mengisi keterangan umum yang bisa dilihat oleh masyarakat

Mengisi daftar orang yang belum ditemukan. Hasilnya ditempelkan pada papan pengumuman 
di Posko KMPB dan diserahkan kepada Regu Penyelamatan untuk pelaksanaan pencarian

Menjaga komunikasi di antara setiap Regu dan Seksi

Dalam tahap sesudah bencana

Mengatur POSKO KMPB

Memperbanyak dan menyebarkan formulir, mengarsip hasilnya, menyimpan Buku Panduan 
PBBM asli, membantu pengisian formulir

Membuat kesimpulan kebutuhan, menentukan prioritas penyaluran sumber daya yang 
tersedia, mengurus pembukuan dalam proses pemenuhan kebutuhan

Menerima bantuan, menyalurkan bantuan uang, menyerahkan bantuan barang ke Seksi 
Kesejahteraan untuk disalurkan, menjamin ketransparanan, mempelajari dokumen-dokumen

Mengumpulkan dan meneliti data kebutuhan kesejahteraan 

Membuat laporan dan melakukan pencatatan seluruh proses pemulihan untuk kemudian 
bisa dilaporkan dalam rapat umum KMPB

Menjaga komunikasi di antara semua Regu dan Seksi

Bisa bekerjasama atau mendapat pelatihan dari

PMI, Dinas Sosial, SATLAK, LSM
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Formulir-formulir PBBM yang bisa diisi oleh regu ini

A-01 Anggota Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB)

B-01 Daftar Komunikasi Harian

B-05 Permohonan Pencarian / Missing Person Tracing Form

B-06 Daftar Orang Hilang

B-07 Daftar Kelompok Kondisi Korban

B-08 Laporan Jumlah Korban

C-09 Data Keluarga Yang Perlu Bantuan

C-10 Rangkuman Kebutuhan Perorangan / Keluarga

C-11 Rangkuman Kebutuhan Masyarakat Secara Umum

C-12 Data Perkiraan Sumber Daya Yang Dimiliki Masyarakat

C-13 Kwitansi Penerimaan Uang

C-14 Bukti Penerimaan Barang

C-15 Kwitansi Pengeluaran Uang

C-16 Bukti Penyaluran Barang

C-17 Penyaluran Bantuan Kepada Keluarga / Orang

C-18 Jurnal Rangkuman Transaksi Keuangan

C-19 Jurnal Rangkuman Transaksi Barang

Semua formulir dan pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di tahap 
Sebelum Bencana dalam menghadapi ancaman bencana dan membantu mempermudah pendataan 
di tahap saat bencana.

Perincian tugas KM2 - regu informasi dan hubungan Luar

Dalam tahap sebelum bencana

Melatih diri, mendapatkan pelatihan dan membina hubungan dengan organisasi media 
seperti wartawan, surat kabar, radio, televisi

Membuat profil Desa

Dalam tahap saat bencana

Menghubungi instansi gawat darurat

Menyampaikan informasi bantuan yang diperlukan di lapangan 

Melaporkan keadaan kepada Koordinator Seksi Komunikasi (KM)

Secara aktif menghubungi organisasi-organisasi yang bisa memberi bantuan pada saat darurat

Dalam tahap sesudah bencana

Pencarian dan pengenalan sumber bantuan, termasuk (1) Pemerintah (2) Sumber 
perseorangan (perusahaan atau orang) dan (3) Organisasi-organisasi bantuan yang resmi

Di bawah koordinasi Koordinator Seksi Komunikasi (KM), bekerjasama dengan sumber bantuan
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Menjelaskan keadaan masyarakat 

Menindaklanjuti sesuai dengan persyaratan yang diminta

Melaporkan perkembangan keadaan setempat kepada sumber bantuan 

Melaporkan kembali tanggapan dari sumber bantuan kepada masyarakat

Di bawah koordinasi Koordinator Seksi Komunikasi (KM), menjaga hubungan dengan Media massa:

Mempersiapkan pernyataan pers dan lembaran fakta 

Membantu juru bicara dalam wawancara apabila diperlukan

Memilih dan mempersiapkan orang yang akan diwawancarai

Mendampingi orang pada saat diwawancarai 

Menjelaskan isi lembaran fakta dan pernyataan pers kepada orang yang akan 
diwawancarai supaya bisa dimengerti sebelum wawancara

Bisa bekerjasama atau mendapat pelatihan dari

Persatuan Wartawan atau Jurnalis, Media Massa, SATLAK, Dinas Infokom, LSM, PMI

Formulir-formulir PBBM yang bisa diisi oleh regu ini

B-01 Daftar Komunikasi Harian

C-20 Daftar Kontak Media

C-21 Pernyataan Pers

C-22 Lembar Fakta Situasi / FAQ

Semua formulir dan pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di 
tahap sebelum bencana dalam menghadapi ancaman bencana dan membantu proses penyebaran 
informasi di tahap saat bencana.

Perincian tugas KM3 - regu relawan

Dalam tahap sebelum bencana

Melatih diri, melatih relawan

Mengumpulkan informasi tentang relawan yang bisa membantu KMPB

Mengorganisir relawan yang dapat membantu dalam persiapan

Menyiapkan prosedur pengerahan relawan

Dalam tahap saat bencana

Membuat daftar kebutuhan relawan

Menghubungi instansi relawan

Mencatat data pribadi relawan 

Menempatkan relawan dalam regu terkait

Mengatur penginapan dan kebutuhan relawan

Mencari dan mengerahkan relawan lain bila dibutuhkan termasuk dari kelompok profesi 
(petani, Nelayan, tukang, dokter, perawat, bidan dll.)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Dalam tahap sesudah bencana

Memantau hasil pekerjaan semua relawan 

Merawat relawan

Memberikan penghargaan yang pantas

Mencari dan mengerahkan relawan lain bila dibutuhkan termasuk dari kelompok profesi 
(petani, Nelayan, tukang, dokter, perawat, bidan dll.)

Mengevaluasi pekerjaan relawan dan melaporkannya kepada koordinator KMPB untuk disebarluaskan

Bisa bekerjasama atau mendapat pelatihan dari

LSM, PMI, SAR, Pencinta Alam, Mahasiswa, Karang Taruna

Formulir-formulir PBBM yang bisa diisi oleh regu ini

A-02 - Data Pribadi Relawan 

A-03 - Daftar Relawan

Semua formulir dan pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di tahap 
sebelum bencana dalam menghadapi ancaman bencana. 

Perincian tugas SJ1 - regu Pertolongan Pertama 

Dalam tahap sebelum bencana

Melatih diri dalam pertolongan pertama bekerjasama dengan lembaga yang terkait 

Melaksanakan pelatihan untuk masyarakat dan membuat daftar kebutuhan medis, 
psikologis serta membina hubungan dengan lembaga / organisasi terkait 

Setelah melaksanakan pelatihan, regu ini harus mampu melakukan pertolongan dasar 
seperti bantuan pernapasan, pengobatan luka, penghentian pendarahan, konseling dan 
penanganan trauma

Lihat lampiran tambahan bagian Pertolongan Penderita Gawat Darurat (PPGD). 

Menyediakan dan memelihara alat dan bahan pertolongan pertama seperti kapas, kasa 
steril, perban, plester, gunting, peniti, kain pembebat (mitela), bidai (potongan kayu), tandu, 
antiseptik, alkohol (70%), obat pencuci luka, Kotak pertolongan pertama, selimut

Regu ini juga perlu menghubungi instansi-instansi kesehatan terdekat untuk memudahkan 
proses penanganan korban pada waktu bencana terjadi. Catat nomor telepon, nama instansi 
dan nama orang yang dihubungi serta kapasitas dan jenis perawatan yang ditangani 
instansi-instansi itu dalam formulir A-06. (Daftar Rumah Sakit, PUSKESMAS, Klinik)

Dalam tahap saat bencana

Di bawah pengawasan dokter yang ada mengumpulkan semua persediaan obat-obatan 
yang sudah ada pada masyarakat. Bisa diminta dari Puskesmas, klinik,  dokter praktek, bidan praktek, dsb

Mengurus Pos Kesehatan

Melakukan Pertolongan Pertama Gawat Darurat sesuai dengan kemampuan dengan 
mempertimbangkan kondisi korban 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Memberikan alternatif tempat untuk melakukan perawatan bagi korban

Membuat penelitian dan laporan tentang perkiraan kebutuhan kesehatan umum

Menilai kondisi kejiwaan korban dan membantu sesuai dengan kemampuan

Mendaftar korban yang membutuhkan bantuan medis dan kejiwaan

Dalam tahap sesudah bencana

Mengenali kebutuhan kesehatan masyarakat (obat-obatan, vitamin, kesehatan jiwa)

Membuat laporan kesehatan

Merawat pasien-pasien rawat jalan sesuai kemampuan - korban yang kembali dari rumah 
sakit biasanya masih memerlukan pengobatan dan perawatan lanjutan

Bekerjasama dengan organisasi-organisasi kesehatan untuk bisa mendapatkan, 
menyimpan, menyalurkan dan menjaga persediaan peralatan medis dan obat-obatan di 
bawah pengawasan dokter, apoteker dan petugas kesehatan yang ada

Membuat laporan yang kemudian diserahkan kepada regu Administrasi dan Dokumentasi 
untuk meminta bantuan dari luar

Bertanggungjawab atas persediaan peralatan dan obat-obatan di bawah pengawasan 
dokter, apoteker dan petugas kesehatan yang ada

Membuat laporan rutin tentang situasi kesehatan masyarakat dan perkembangannya untuk 
diteruskan kepada kepala PUSKESMAS setempat

Bisa bekerjasama atau mendapat pelatihan dari

Dinas Kesehatan, PUSKESMAS, PMI, Rumah Sakit, Lembaga kesehatan lainnya

Formulir-formulir PBBM yang bisa diisi oleh regu ini

A-06 Daftar Rumah Sakit / PUSKESMAS / Klinik

B-01 Daftar Komunikasi Harian

B-02 Daftar Pemisahan Korban Bencana / TRIAGE

C-07 Data Perkiraan Kebutuhan Kesehatan Umum

Semua formulir dan pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di 
tahap sebelum bencana dalam menghadapi ancaman bencana dan membantu proses pertolongan 
pertama di tahap saat bencana.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Perincian tugas SJ2 - regu Dapur Umum

Dalam tahap sebelum bencana

Melatih diri, mendapatkan pelatihan dan melatih warga masyarakat

Menyiapkan dan memelihara peralatan dan bahan dapur di tempat pengungsian atau 
evakuasi

Melayani dapur umum

Memperkirakan dan menyiapkan kebutuhan untuk mendirikan dapur umum, juga membina 
hubungan dengan organisasi yang terkait

Contoh alat dan kebutuhan dapur umum: panci ukuran besar, kompor, tungku, piring, sendok, 
ember besar, gayung, bahan bakar (minyak, kayu), minyak goreng, bumbu dapur, garam, gula, kecap, 
bahan makanan pokok (beras, jagung, sagu, ubi).

Dalam tahap saat bencana

Memenuhi kebutuhan dasar seperti minuman, makanan dan lainnya, untuk masyarakat 
dan semua orang yang bertugas

Menyediakan kebutuhan khusus kelompok rentan

Mengatur dan mengurus dapur umum

Dalam tahap sesudah bencana

Menyiapkan dan menyediakan makanan dan minuman bagi orang yang membutuhkan

Membagikan bahan-bahan makanan kering untuk kelompok rentan

Bisa bekerjasama atau mendapat pelatihan dari

Depot Logistik, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, TNI, LSM, penjual makanan

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Hubungan KMPB dengan Relawan

Pengkoordinasian relawan

Apa itu relawan?
Relawan atau sukarelawan adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau keterampilan 
tertentu yang sangat diperlukan sebelum, saat dan sesudah bencana. Sering orang datang 
menawarkan diri menjadi relawan sehingga perlu diatur dengan baik. Koordinator KMPB berhak 
untuk mengatur relawan-relawan tersebut.  

contoh: memasang pengumuman agar para relawan itu mendaftarkan diri di Desa atau daerah 
yang bersangkutan dengan menghubungi regu relawan. 

Regu Relawan mengawasi seluruh kegiatan relawan, termasuk menetapkan kriteria relawan, 
penerimaan, penjadwalan, penempatan para relawan. Anda mungkin akan mendapatkan banyak 
penawaran bantuan relawan. Kadang-kadang terlalu banyak relawan yang tidak terlatih dan tidak 
terkoordinasi di lokasi bencana justru dapat memperburuk keadaan. Karena itu, sangat penting 
untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dukungan relawan.

Relawan dapat sangat berguna untuk dua tujuan utama:

Untuk menyediakan keterampilan khusus yang dibutuhkan sebelum, saat dan sesudah 
bencana seperti penerjemahan, penggalian dana, penyusunan data, dukungan medis dan 
kejiwaan yang khusus, bangunan (rumah, sarana air, jamban, pengolahan sampah dll.)

Menjadi tenaga tambahan bagi anggota regu yang ada dalam bencana berskala besar, atau ketika 
banyak dari anggota regu penanggulangan tidak ada atau tidak tersedia saat bencana terjadi

Regu Relawan diberikan tugas untuk mencari penjelasan tentang kebutuhan relawan untuk regu 
masing-masing. Kemudian, Regu Relawan perlu mencari relawan yang sesuai dengan kebutuhan 
tersebut. Informasi tentang relawan yang tersedia dapat diperoleh melalui iklan, televisi, radio, 
jaringan LSM, internet atau informasi dari mulut ke mulut. Apabila ada relawan yang bersedia, Regu 
Relawan perlu mencatat data pribadinya, keahlian, menempatkan dalam regu terkait, memantau 
aktifitas, mengatur penginapan dan kebutuhan dasar relawan.

Formulir a-02 berikut ini bisa digunakan oleh Regu Relawan untuk mendata relawan dan keahlian / 
keterampilan mereka. Isian dari formulir ini juga akan berguna untuk mengetahui keperluan relawan 
tambahan, penempatan dan pengaturan relawan.

•

•
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cara mengisi Formulir a-02 Data Pribadi relawan
Minta relawan untuk melengkapi data yang ada dalam formulir. Bantu mereka untuk memahami 
pentingnya menginformasikan tingkat keterampilan mereka dengan akurat sehingga mereka dapat 
ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Minta mereka untuk mengisi keterangan tentang kesehatan 
dan penyakit dengan jujur termasuk vaksinasi yang telah diterima.

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-02

Data Pribadi Relawan / Volunteer Personal Information

Nama Lengkap / Full Name : Kebangsaan / Nationality : 

Hand Phone : Telp. Kantor / Office Ph. : 

Telp. Rumah / Home Ph. : Email : 

Telp. lain / Other Ph. : Banjar / Kampung / RT-RW : 

Alamat Jalan / Street Address: Kabupaten / Regency : 

Kota / Town / City : Pekerjaan / Current Job :

Organisasi/Organization : 

Beri tanda 'X' di bidang pengetahuan/pengalaman / Please put an ‘X’ for areas of knowledge / experience.

Keterampilan Medis / Medical Skills Penyembuhan / Healing
Dokter / Doctor Apoteker / Chemist
Dokter Bedah / Surgeon Terapi Fisik / Physical Therapy
Perawat / Nurse Konseling / Counselling
Anastesi / Anaesthesia Psikiatris / Psychiatrist
Paramedis / Paramedic Psikolog / Psychologist
Pendidikan Medis / Medical Training Lainnya / Other  x 

Administrasi / Administration POSKO / Crisis Centre  x 
Resepsionis / Receptionist Kamar Jenazah / Morgue
Akunting / Accounting Konseling / Counselling
Pembukuan / Book Keeping Lokasi Bencana / Disaster Site  x 
Keterampilan teknis / Engineering Serabutan / Floater or Runner
Kebersihan / Cleaning Pemilahan Korban / Triage 
Keamanan / Security Persediaan Makanan / F & B
Guru / Teacher Media
Operator Rumah Sakit / Hospital 
Manajemen Transportasi / Klinik / Clinic
Transportation Management
Supir / Driver Informasi Lainnya / Other Information :
Penyedia Mobil / Car Provider
Penyedia Motor / Bike Provider
Komputer / Computer Skills
Excel  x Kemampuan bahasa / Language level
Word Processing  x      1 = Aktif      2 = Pasif
Data Base  x Bahasa Indonesia / Indonesian 1
Internet  x Bahasa Inggris / English 2
Jaringan / Networks  x Bahasa Lainnya / Other 1 Prancis, Mandarin
Komunikasi & Media / Media
Web  x 
Humas / Public Relations
Menulis / Writing  x 
Menyunting / Editing  x Penuh Waktu / Full time  x 
Fotograpi/Photography  x Paruh Waktu / Part Time
Lainnya / Other Jam tertentu  / Specific Hours 

Lainnya - jelaskan / Other - explain 

Kesehatan / Health 
Apakah kondisi kesehatan Anda baik ? Are you in good health? Dengan ini, saya menyatakan diri telah mengisi daftar ini dengan benar.

By signing this form here I state that all information contained is accurate

Penyakit menular yang pernah diderita / Any contagious diseases :  Tempat : Nua Dua, Jimbaraan Tanggal : 12 Dec 2001

Malaria Tropikana

Tanda Tangan

Jl Hanoman 46

Ubud - Bali

Gianyar

Media designer

Putra Wijaya

XX124629221

0361 9015XX

362 9015XX

Indonesia

0361 901 5xx

putra@somewebsite.blu

Nyuh Kuning

Ya

Putra Wijaya

Yayasan IDEP

Tingkat keterampilan dari 1 = terendah / 5 = tertinggi.                      
Indicate level of skill 1 = lowest / 5 = highest

Pengalaman sebagai relawan sebelumnya
Previous experience as a volunteer

Berapa lama dapat menjadi relawan?
How long can you volunteer ?

Hepatitis B, Tetanus, Cacar, Campak, Dipteri
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Beberapa hal yang perlu diingat perihal penggunaan tenaga relawan

Apabila relawan akan ditugaskan di daerah bencana yang rawan penyakit (belum lengkap persediaan 

sanitasi), maka kesehatan mereka dan sejarah vaksinasi sangat penting. Apabila mereka belum 

mempunyai vaksinasi yang sesuai kebutuhan setempat, maka sebaiknya mereka mendapatkan 

sebelum mereka tiba di lokasi bencana sesuai dengan saran dari dokter. Apabila relawan jatuh sakit, 

maka hal itu akan menjadi beban bagi KMPB. Relawan akan membutuhkan makanan dan tempat 

untuk tinggal. Hal itu perlu disiapkan dan dipertimbangkan sebelum mereka diterima.

Apabila relawan belum berpengalaman dalam daerah bencana, maka mereka sebaiknya membaca 

bagian buku panduan PBBM ini yang terkait dengan tugas-tugas mereka dan mempelajari keadaan 

setempat. Untuk itu, Regu Relawan bertugas untuk memberikan pengarahan secara umum mengenai 

keadaan setempat, struktur organisasi KMPB setempat dan orientasi fasilitas pada saat mereka 

datang. Perincian tugas yang lengkap sebaiknya disampaikan oleh Koordinator Regu tertentu di 

mana mereka ditugaskan.

Beberapa hal yang perlu disampaikan 

Mengutamakan amanat kemanusiaan

Menghargai kebudayaan dan adat istiadat

Menghargai perbedaan ras, agama atau kebangsaan penerimanya

Tidak mengejar kepentingan politik atau keagamaan tertentu

Bersama membangun kemampuan masyarakat setempat

Terbuka dan transparan

Memberi informasi yang positif mengenai masyarakat dampingan atau masyarakat terkena bencana

•

•

•

•

•

•

•
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Menempatkan dan memantau hasil kerja relawan

Sesudah ada tawaran dan lamaran dari relawan, Regu Relawan bertanggungjawab untuk 

menempatkan relawan tersebut dalam regu yang paling cocok dengan keahlian / keterampilan 

yang mereka miliki. 

Dengan masukan dari Koordinator Regu yang menerima relawan, Regu Relawan bertanggungjawab 

untuk mengevaluasi hasil kerja semua relawan. Apabila hasil kerja mereka tidak sesuai dengan 

kebutuhan KMPB dan masyarakat setempat, sebaiknya relawan tersebut dipulangkan.

Formulir a-03 berikut ini bisa digunakan oleh Regu Relawan untuk mendata relawan dan keahlian 

atau keterampilan mereka. Isian dari formulir ini juga akan berguna untuk mengetahui keperluan 

relawan tambahan, penempatan dan pengaturan relawan.

cara mengisi Formulir a-03 Daftar Penempatan relawan. Catat nama, alamat atau nomor 

telepon yang dapat dihubungi dan keterampilan setiap relawan yang membantu. Ketika mereka 

bertugas, catat posisi yang diberikan kepada mereka dan pengawas yang bertugas untuk mengawasi 

mereka. Penempatan relawan dapat saja dilakukan sesuai dengan keperluan. 

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-03 Pengisi : Nita Sundari

Lokasi : Desa Wonokerto

Terdaftar

Tgl

30-Jun Ngurah Mahardika Dokter hewan, inggris, jerman 081238057xx 0361 2434xx SJ1 - Savitri

1-Jul Gery Kenneth Insinyur, Indonesia, Inggris 08115578xx 0361 9015xx TD4 - Sandi Harun

2-Jul Muhamad Abdulah Tukang air tidak ada 021 35667xx TD4 - Sandi Harun

3-Jul Savitri Perawat tidak ada 0361 2434xx SJ1 - Savitri

4-Jul Taufik Abdulah Tukang Sumur tidak ada 022 57465xx TD4 - Sandi Harun

5-Jul Suryadhi Kemal Tukang las tidak ada 022 57465xx TD4 - Sandi Harun

6-Jul Fanny Muhammad tidak ada tidak ada 022 57465xx TD2 - Benny

7-Jul Christine Scheepers Dokter, Jerman 081238057xx 036 19015xx SJ1 - Savitri

8-Jul Herman Nieper Dokter, Jerman 08123857x 0361 9015xx SJ1 - Savitri

9-Jul Samantha Muller Bidan, Indonesia, Inggris 081159342xx 021 49903xx SJ1 - Savitri

10-Jul Petra Becht Ahli Bencana, Prancis, Indonesia 0811594590xx 021 49903xx KM2- Suryani

11-Jul Petra Becht Ahli Bencana, Prancis, Indonesia 0811594590xx 021 49903xx
mencari relawan
ahli

KM3 - Wayan

12-Jul Karlina Perawat tidak ada 021 35667xx SJ1 - Savitri

13-Jul Wisnu Tukang Bangunan tidak ada 0361 2434xx TD4 - Sandi Harun

14-Jul Suryanta Montir tidak ada 0361 2434xx TD2 - Benny

15-Jul Bayu SAR, P3K tidak ada 0361 2434xx TD2 - Benny

Daftar Penempatan Relawan

Regu / SupervisorNama Sukarelawan Keterampilan/Keahlian
(termasuk Bahasa) Nomor Lain Posisi yg 

DiberikanHandphone

perawat

membangun rumah

membangun rumah

hubungan donor

bidan

membangun rumah

evakuasi mayat

evakuasi mayat

pertolongan pertama

membangun rumah

membangun rumah

perawat

evakuasi mayat

dokter

dokter
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Memperkirakan 
Risiko Bencana

Catatan



Sebelum Bencana

Memperkirakan 
Risiko Bencana

Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) 
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Catatan
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A.3 Memperkirakan faktor risiko bencana

Berikut adalah langkah-langkah untuk memperkirakan risiko bencana : 

Pembuatan profil Desa

Penilaian ancaman

Penilaian kerentanan dan kemampuan

Penilaian risiko

Pembuatan profil Desa

Profil Desa dibuat dengan menggunakan data yang tersedia di Desa atau KeLurahan. Data yang 
biasanya digunakan antara lain:

Luas dan batas wilayah (Kota, Desa, Dusun)

Jumlah dan nama-nama wilayah

Sarana jalan (jalan Kabupaten, jalan Desa, jalan Dusun, jalan Kampung) dan jembatan

Tata guna lahan (hutan, kebun, sawah, permukiman, mata air, sungai, laut sesuai dengan keadaan setempat)

Sarana-sarana umum (balai Desa atau KeLurahan, Sekolah, pasar, tempat ibadah, puskesmas  
atau klinik kesehatan, lapangan yang ada di wilayah tersebut)

Jumlah masyarakat berdasarkan umur dan jenis kelamin (pisahkan data laki-laki dan 
perempuan serta kelompok-kelompok umur dari 0 tahun hingga di atas 60 tahun. Hal ini 
bertujuan untuk memudahkan kita dalam mengetahui perbedaan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya)

Contoh data kependudukan

Umur

Jenis Kelamin

Jumlah PendudukLaki-laki Perempuan

   0-11 Bulan 11 6 17

   1-4 Tahun 18 11 29

   5-14 Tahun 29 33 62

   15-49 Tahun 56 42 98

   50-59 Tahun 25 17 42

   60 tahun ke atas 16 9 25

Jumlah 155 118 273

 

Hitung kelompok rentan dalam wilayah tersebut 
(bayi, balita, anak-anak, para lanjut usia, 
perempuan hamil dan menyusui, para penyandang 
cacat, orang yang sedang sakit, orang yang hidup 
dengan HIV/AIDS)

Hitung tenaga kesehatan (Bidan atau kader Desa), 
tenaga keamanan, jumlah transportasi yang 
dimiliki (mobil, motor, truk), sarana komunikasi 
yang dimiliki

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Penilaian ancaman
Kegiatan ini dilakukan bersama oleh masyarakat untuk mengetahui ancaman yang dapat 
membahayakan kehidupan mereka. Dalam proses ini sebaiknya wakil-wakil masyarakat, baik laki-
laki maupun perempuan, tua maupun muda mengenali sifat ancaman: 

Jenis ancaman
Penyebabnya
Tanda awal
Perkiraan kekuatan, kecepatan, frekuensi dan luas wilayah yang terkena
Perkiraan waktu kedatangan/timbulnya ancaman
Dampak yang merugikan (perkiraan potensi kerusakan pada bangunan fisik, korban yang 
ditimbulkan, gangguan kesehatan umum, tanaman pangan dan cadangan pangan, sarana, 
sumber air bersih, lingkungan)

Contoh penilaian ancaman 

Jenis Penyebab Tanda Awal Perkiraan Perkiraan Waktu Dampak

Banjir Curah hujan 
meningkat.

Hutan di 
kawasan hulu 
gundul.

Daerah resapan 
air berkurang.

Sedimentasi 
sungai.

Penyempitan 
badan sungai.

Aliran sungai 
tersumbat 
karena sampah.

Hujan deras.

Tinggi air 
sungai 
melebihi 
tebing 
sungai.

Jika hujan 
berlangsung 
selama 2 jam atau 
lebih
Air menjebol 
tanggul sungai.

Waktunya sangat 
cepat.

Menggenangi 
seluruh Desa 
selama seminggu.

Setiap puncak 
musim 
penghujan antara 
bulan Desember- 
Maret.

Semua wilayah permukiman 
dan pertanian seluas  50 ha 
terendam.

Sekolah, KUD, pasar, Balai 
Desa semua tergenang.

Jalan terendam dan 
jembatan putus.

Kegiatan ekonomi lumpuh.

Sumur warga tergenang air 
banjir.

Warga banyak yang 
terserang diare, gatal 
dan ISPA (infeksi saluran 
pernapasan atas).

Berikut ini adalah Formulir a-04 – Bencana yang Pernah Terjadi yang diisi oleh Regu Penyelamatan 
untuk mengetahui bencana yang pernah terjadi di wilayahnya. Data diperoleh berdasarkan keterangan 
dari warga yang telah mengalami bencana sebelumnya.

•
•
•
•
•
•
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cara mengisi Formulir a-04 – Bencana Yang Pernah Terjadi: Isi kolom-kolom menurut judul di 
atasnya sesuai dengan keterangan yang diperoleh.

Beberapa hal yang perlu dicermati dalam penilaian ancaman adalah

Sumber atau jenis ancaman

Luas wilayah yang rawan bencana

Jumlah masyarakat (berdasarkan kelamin, umur dan kelompok rentan) di wilayah yang terancam

Jumlah dan jenis bangunan (rumah, kantor, Sekolah, tempat ibadah, KUD, pasar, puskesmas) 

Sarana dan prasarana (jalan, jembatan, sarana listrik, sarana air, sarana telekomunikasi)

Penilaian kerentanan dan kemampuan
Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat, baik laki-laki  maupun perempuan, tua maupun muda 
bersama-sama menilai kemampuan dan kerentanan yang ada di masyarakat untuk dikelola 
dalam upaya mengurangi risiko dan dampak buruk tiap ancaman. Mengapa proses ini dilakukan?  
Ada beberapa alasan mengapa proses penilaian kemampuan dan kerentanan ini dilakukan:

Menyadari kelemahan dalam menangani bencana

Menyadari sumber yang tersedia di dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk 
upaya penanggulangan bencana

Orang terlemah di dalam masyarakat pun mempunyai keterampilan, sumber daya dan kekuatan 
untuk menolong dirinya sendiri dan mungkin orang lain. Untuk membantu melakukan penilaian 
kemampuan dan kerentanan, kita bisa menggunakan sumber penghidupan sebagai alat penilaian 
kemampuan dan kerentanan yang ada di masyarakat. Jika sumber kehidupan di masyarakat bersifat 
negatif maka hal itu disebut kerentanan dan jika bersifat positif disebut kemampuan. 

•

•

•

•

•

•

•

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-04 Lokasi : Desa Wonokerto Tgl Mengisi :

Bencana yang Pernah Terjadi Pengisi : Nita Sulandari 30 Mei 2001

korban

meninggal

korban

luka-luka

kerusakan

bangunan

1 Tebing Utara 1/2 hektar tidak ada

2 Bagian Utara Desa 1/2 hektar listrik & Air

3 Tebing Utara 1/4 hektar tidak ada

4 Bagian Utara Desa 1 hektar
listrik, Air,
Puskesmas

5 Pinggir Sungai 2 hektar jembatan, jalan

6 Bagian Selatan Desa 2 hektar
sekolah & 

kantor desa

Keterangan & Kesimpulan

Yuyun
Raharja

33 minggu Yani Hartati3 8

6 bulan 21

12-13 24 30

Jangka

Waktu

Pemulihan

Tanah
Longsor

2 bulan
Hujan & 

penebangan
pohon

23-Feb-79

5
Pieter

Tambunan32

Sayang penebangan pohon tidak terkendalikan, masyarakat harus melakukan penanaman kembali. Harus sering diadakan kerja bakti
untuk membersihkan sungai.

Tanah
Longsor

Hujan & 
penebangan

pohon
21-Mar-82

23-Feb-79
Banjir

Bandang

Pembuangan
limbah,

penebangan
pohon & 

pembangunan

No
Sumber

Informasi

Jenis

Bencana

Kerusakan

Sarana

Besar

Dampak

(are / hektar)

Lokasi di Dalam Desa
Penyebab

Bencana

Perkiraan Jumlah 
Tanggal

Terjadi
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Sumber penghidupan tersebut adalah

Alam (tanah, air, udara, tumbuhan, binatang)

Manusia (sikap, motivasi, kebiasaan, keterampilan, jenis kelamin, usia, kelengkapan anggota 
badan, fungsi alat indra)

Sosial (hubungan keluarga, organisasi, kelembagaan, jaringan sosial)

Ekonomi (mata pencaharian, keuangan, akses pinjaman)

Fisik (jalan, jembatan, puskesmas, pelabuhan, bandara, terminal angkutan, Sekolah, pasar, KUD, 
tempat pelelangan, rumah gadai, tempat ibadah, sarana rekreasi, perkantoran, pertokoan)

Contoh sumber kehidupan yang menjadi kerentanan

Alam Manusia Sosial Ekonomi Fisik

Hutan gundul 
akibat 
penebangan.

Daerah resapan air 
berkurang.

Daerah vegetasi 
berkurang.

Eksploitasi 
tambang.

Alih fungsi lahan.

Tidak punya 
keterampilan dan 
pendidikan yang 
memadai.

Sikap pasrah, tidak 
punya inisiatif.

Mengalami 
ketergantungan.

Tidak ada 
kerjasama, 
persatuan, 
solidaritas.

Hubungan 
kekerabatan buruk.

Organisasi atau 
lembaga yang ada 
tidak berfungsi 
sehingga tidak 
bisa memberikan 
informasi.

Jaringan sosial 
lemah.

Tidak setaranya 
partisipasi dalam 
pengambilan 
keputusan. 

Tidak punya 
pekerjaan tetap.

Penghasilan 
rendah.

Tidak mempunyai 
tabungan.

Sulit memperoleh 
pinjaman dana 
untuk usaha.

Letak rumah, ladang dan 
pelayanan dasar di lokasi 
berbahaya (bantaran 
sungai, lereng gunung api, 
lereng terjal, tanah labil).

Rancangan dan bahan 
bangunan tidak aman.

Kurangnya pelayanan 
dasar (pendidikan, 
kesehatan, perumahan, 
sanitasi, jalan, listrik, 
komunikasi).

Berikut ini adalah contoh pendataan salah satu sumber kehidupan yaitu sarana fisik 
(misalnya: perumahan, tempat ibadah, Sekolah, puskesmas, rumah sakit, pasar, kantor 
pemerintah) yang tersedia di suatu wilayah atau Desa dengan formulir berikut.

1.

2.

3.

4.

5.
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Formulir a-05 – Perkiraan Sumber Daya Desa. Pendataan prasarana ini berguna untuk 
mengetahui berapa besar nilai kerusakan jika terjadi bencana. Apabila nilai sebenarnya tidak 
diketahui, cukup dibuat dengan memperkirakan nilai serta jumlah sarana tersebut. Data penilaian ini 
akan dibutuhkan dalam proses permohonan bantuan pada tahap sesudah bencana (pemulihan).

cara mengisi Formulir 
a-05 - Perkiraan Sumber 
Daya Desa: Isi kolom-
kolom menurut judul di 
atasnya sesuai dengan 
keterangan yang diperoleh 
atau dengan melakukan 

perkiraan. 

Formulir a-06 – Daftar rumah Sakit / Klinik / Puskesmas. Saat bencana terjadi, korban yang menderita 
cedera berat harus dibawa ke rumah sakit secepatnya. Untuk ini Regu Pertolongan Pertama sebelumnya 
sudah mempersiapkan daftar instansi kesehatan terdekat untuk kemudahan pada waktu diperlukan, 
lengkap dengan nomor telepon, orang yang dihubungi, kapasitas dan jenis perawatan yang ditangani.

cara mengisi Formulir a-06 - Daftar rumah Sakit: Isi kolom-kolom menurut judul di atasnya 
sesuai dengan keterangan yang diperoleh. 

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-06 Lembar No : 0.001

Daftar Rumah Sakit / PUSKESMAS / Klinik
Pengisi : Made Nurbawa 18-Apr-97

No Nama Rumah Sakit Alamat Spesialisasi Daya
Tampung

Jarak dari
Lokasi No. Telepon RS

1 RSUD Bangli Jl.Melati No. 8 Luka bakar,   patah tulang 340 15 km 0361 2347xxx

2 Wisma Prashanti Jl. M. T. haryono Operasi Patah Tulang 130 2 km 0361 4343xxx

3 Dharma Kerthi Jl. Dipoegoro 10
Gangguan pernapasan, 
patah tulang

310 2,5 km 0349 322xxx

4 Manuaba Jl. Gunung Putri No.9 Patah tulang, luka bakar 110 17 km 0342 767xxx

Desa Wonokerto

Tgl Mengisi :

Lokasi :

Widyawati Putri Dewi (Dokter RS)

Kholik Saputra (Pegawai RS)

Chandra Kusuma (Dokter RS)

I Nym Gunadi (HUMAS RS)

Orang yang Dihubungi

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-05

Perkiraan Sumber Daya Desa Pengisi : Suroso

Lokasi : Desa Wonokerto Tgl Mengisi : 24-Jan-01

Di Seluruh
Wilayah

Di Daerah
Rawan Di Seluruh Desa / Wilayah Di Daerah Rawan 

204 22 Rp 4.040.000.000 Rp 32.000.000

12 4 Rp 210.000.000 Rp 47.000.000

3 1 Rp 180.000.000 Rp 50.000.000

3 - Rp 175.000.000 -

2 1 Rp. 54.000.000 Rp 23.000.000

- 1 - Rp 820.000.000

224 29 Rp 4.659.000.000 Rp 972.000.000

Daerah sentral industri (pabrik)

Keterangan dan Catatan

Jumlah

Nilai Bangunan (Rp)
Sumber Daya Desa / Fasilitas

Perumahan

Kantor pemerintah

Tempat ibadah

Bangunan sekolah

Tempat kegiatan ekonomi : pasar,
supermarket, mal, dsb

Jumlah
Bangunan
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Penilaian risiko

Kegiatan ini adalah proses untuk memperkirakan besarnya risiko kemungkinan bencana. Kegiatan 
ini dilakukan dengan cara:

Menemukan setiap unsur yang berisiko untuk setiap jenis ancaman

Mengkaji akar penyebab mengapa unsur tersebut berisiko

ada 3 komponen dalam penilaian risiko, yaitu:

Menghitung kemungkinan risiko

Mengenali unsur-unsur yang berisiko pada manusia, lingkungan, bangunan, ekonomi, sosial 
sesuai dengan ancaman yang ada

Mengenali kerentanan terhadap unsur-unsur yang berisiko seperti kerentanan yang ada di 
masyarakat/orang (sikap, perilaku, motivasi, keterampilan); kerentanan bangunan (lokasi, bahan 
baku, rancangan); lingkungan (kerusakan lingkungan)

 
Penilaian risiko ini harus

Mengenali unsur yang berisiko

Mengkaji kemungkinan dampak tiap ancaman

Mempertimbangkan situasi wilayah (Desa atau Kota, pantai, dataran atau pegunungan)

Mengkaji unsur fisik, bahan, sosial, sifat setiap unsur berisiko yang membuatnya rentan terhadap ancaman

contoh penilaian risiko

Ancaman Unsur Berisiko Dampak Sifat

Banjir

Manusia

Hanyut terbawa air banjir

Mengungsi

Kekurangan air bersih dan pangan

Sakit gatal, diare, infeksi saluran pernapasan

Menimpa masyarakat di sepanjang alur 
sungai

Bayi, anak-anak, orang yang sedang sakit, 
perempuan hamil, orang cacat dan lanjut 
usia mudah terserang penyakit

Ternak
Hilang terbawa arus air banjir

Mati tidak mendapatkan pasokan pakan

Ternak tidak ditempatkan dalam kandang

Jenis ternak butuh pakan tiap hari

Pertanian Puso, lahan rusak, gagal panen, irigasi rusak

Musim penghujan antara bulan Des-Maret

Jenis tanaman padi

Persawahan di sepanjang alur sungai

Bangunan Rumah, tempat, Sekolah, Masjid, balai Desa 
tergenang air

Lokasi rumah, Sekolah dan balai Desa dekat 
dengan sungai dan berada lebih rendah 
daripada badan sungai

Sarana

Jalan tergenang air setinggi 2 m

Jembatan di pinggir Desa putus sehingga 
daerah terisolasi

Tiang telepon rubuh tergerus air banjir

Tiang listrik rubuh tergerus air banjir

Pipa air putus terkena air banjir

Jalan berada di pinggir sungai

Jembatan di pinggir sungai merupakan 
bangunan yang sudah lama

Tiang telepon dan tiang lisrik  dipasang tidak 
terlalu dalam sehingga mudah tergerus air banjir

Pipa air tidak ditanam dalam tanah 

•

•

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.
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Dalam melakukan penilaian risiko juga harus mempertimbangkan jangka waktu karena hal ini 
berpengaruh terhadap dampak yang timbul misalnya, kerentanan yang ada di masyarakat pada 
jangka panjang bisa meningkat atau menurun tergantung dari perubahan yang terjadi. Pembaharuan 
penilaian risiko perlu dilakukan setiap 6 bulan atau 1 tahun agar risiko bencana selalu mengacu pada 
perubahan yang terjadi di masyarakat.

Formulir-formulir di bawah ini perlu diisi oleh regu pemetaan sebelum proses pembuatan 
peta ancaman. 

Formulir a-07 Data Peta ancaman adalah data rincian tentang sarana, manusia dan alam, batas-

batas wilayah, jalan-jalan. Keterangan tersebut sangat berguna untuk ketepatan peta ancaman 

dengan keadaan di wilayah yang sebenarnya. 

cara mengisi Formulir a-07 - Data Peta ancaman: keterangan untuk mengisi formulir ini bisa mengacu 

pada profil Desa. Isi kolom-kolom dengan data yang sesuai dengan judul di atasnya.

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-07

Data Peta Ancaman Pengisi : Made Nurbawa Tgl Mengisi :

Dusun
Air Bah

RW 01 RW 02 RW 03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  Penduduk laki-laki dewasa orang 104 96 70 81 351
2  Wanita dewasa orang 108 106 96 46 356
3 Anak anak orang 324 219 118 265 926
4  Laki-laki lanjut usia orang 9 34 10 12 65
5  Wanita lanjut usia orang 21 17 18 32 88
6  Puskesmas unit 1 1 - - 2
7  Jalan dusun kilometer 4 3 1 3 11
8  Jalan desa kilometer 5 2 4 2 13
9  Batas dusun buah 6 3 1 2 12
10  Batas desa buah 3 1 - 3 7
11 Ternak ekor 1,024 1,401 461 810 3,696
12  Lahan pertanian ha 14 21 17 13 65
13  Balai desa unit 1 1 1 1 4
14  Gardu listrik unit 1 1 2 - 4
15 Tempat aman untuk mengungsi ha 2 4 3 1 10
16  Sekolah unit 2 1 1 2 6
17 Tempat ibadah unit 5 3 4 - 12
18  Rumah Sakit unit 1 1 1 2 5
19  Kantor desa unit - - 1 2 3
20  Sungai buah - 1 - 1 2
21  Mata air buah - - - 2 2
22  Danau buah - - 1 - 1
23  Hydrant unit - - - - -
24  Wilayah rawan banjir ha - - - - -
25  Wilayah rawan tanah longsor ha 4 3 1 2 10
26  Wilayah rawan gunung meletus ha 3 2 1 1 7

No Keterangan Satuan

C
o

n
to

h

S
im

b
o

l

Jumlah

Lokasi

Lokasi : Desa Wonokerto

02-Feb-98
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Formulir a-08 Perkiraan Lokasi Orang adalah untuk memperkirakan posisi orang pada tempat 

dan waktu yang berbeda. Keterangan ini perlu untuk kemudahan usaha pencarian orang pada saat 

bencana terjadi. 

cara mengisi Formulir a-08 -  Perkiraan Lokasi Orang – Isi kolom-kolom sesuai dengan 

pemantauan pada berbagai waktu dan lokasi di tempat.

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-08 Lokasi :

Perkiraan Lokasi Orang Jenis bencana :

Tgl Mengisi : 31 Januari 1999

Pengisi : Made Nurbawa

Siang

Hari

Malam

Hari

Siang

Hari

Malam

Hari

Siang

Hari
Malam Hari

402 478 66

50

24 504 528 24

25 14

343 21 9

745 502 600 - 528 113

Keterangan dan catatan

Tempat ibadah

Tempat kegiatan ekonomi ( pasar,

supermarket, mal)

Daerah sentral industri (pabrik)

Di Daerah Rawan 

Bencana

Jumlah Orang

Bekerja di…

Desa Wonokerto

Tanah Longsor

 Jumlah orang di masing-masing tempat

Tinggal di…

Lokasi Orang

Kantor pemerintah

Bangunan sekolah

Perumahan
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Penggambaran peta ancaman

Peta ini adalah sebuah gambaran yang mewakili keadaan sebenarnya di suatu wilayah. Pembuatannya 
akan lebih baik kalau menggunakan skala, tetapi bisa juga tidak. Yang paling penting peta ini harus 
tepat dan mudah dimengerti. Jika memungkinkan, sebaiknya mengacu kepada peta yang sudah 
ada. Namun, jika peta tersebut belum ada maka langkah berikut bisa membantu.

Langkah-langkah penggambaran

Simbol-simbol yang perlu diisi di 

dalam peta ancaman seperti ini 

bisa dibuat sendiri sesuai dengan 

keadaan setempat.

1. Menggambar peta dasar

Gambarkan peta dasar wilayah dan 
sekitarnya

Sebutkan arah utara

Gambarkan garis-garis perbatasan Desa

2. Menggambar daerah, jalan dan sungai

Bagi peta tersebut dalam beberapa wilayah 
Dusun dengan garis batas yang jelas.

Gambarkan semua jalan di daerah. 
Penentuan gambar jalan akan membantu 
untuk menentukan posisi sarana penting

Gambarkan sungai dan jembatan yang ada

3. Menempatkan sarana penting

Kantor

Sekolah

Balai pertemuan

Tempat ibadah

Lapangan

PUSKESMAS, Klinik, dll.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Laki laki dewasa

Wanita dewasa

Anak anak

Laki-laki lanjut usia

Wanita lanjut usia

Puskesmas

Jalan dusun

Jalan desa

Batas dusun

S i m b o l - s i m b o l  P e t a  B e n c a n a

Batas desa

Ternak 

Lahan pertanian

Balai desa

Gardu listrik

Tempat aman mengungsi

Sekolah

Tempat ibadah

Jalan terdekat ke RSUD

Kantor desa

Sungai

Jembatan

Mata air

Danau

Hydrant

Wilayah gunung melutus

Wilayah tsunami

Wilayah tanah longsor
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Penggambaran peta ancaman

Peta ini adalah sebuah gambaran yang mewakili keadaan sebenarnya di suatu wilayah. Pembuatannya 
akan lebih baik kalau menggunakan skala, tetapi bisa juga tidak. Yang paling penting peta ini harus 
tepat dan mudah dimengerti. Jika memungkinkan, sebaiknya mengacu kepada peta yang sudah 
ada. Namun, jika peta tersebut belum ada maka langkah berikut bisa membantu.

Langkah-langkah penggambaran

Simbol-simbol yang perlu diisi di 

dalam peta ancaman seperti ini 

bisa dibuat sendiri sesuai dengan 

keadaan setempat.

1. Menggambar peta dasar

Gambarkan peta dasar wilayah dan sekitarnya

Sebutkan arah utara

Gambarkan garis-garis perbatasan Desa

2. Menggambar daerah, jalan dan sungai

Bagi peta tersebut dalam beberapa wilayah 
Dusun dengan garis batas yang jelas.

Gambarkan semua jalan di daerah. Penentuan 
gambar jalan akan membantu untuk 
menentukan posisi sarana penting

Gambarkan sungai dan jembatan yang ada

3. Menempatkan sarana penting

Kantor

Sekolah

Balai pertemuan

Tempat ibadah

Lapangan

PUSKESMAS, Klinik, dll.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

U

Desa A

Desa C

Desa
B

2

U

Desa A

Desa C

Desa
B

1

U

Desa A

Desa C

Desa
B

3

Laki laki dewasa

Wanita dewasa

Anak anak

Laki-laki lanjut usia

Wanita lanjut usia

Puskesmas

Jalan dusun

Jalan desa

Batas dusun

S i m b o l - s i m b o l  P e t a  B e n c a n a

Batas desa

Ternak 

Lahan pertanian

Balai desa

Gardu listrik

Tempat aman mengungsi

Sekolah

Tempat ibadah

Jalan terdekat ke RSUD

Kantor desa

Sungai

Jembatan

Mata air

Danau

Hydrant

Wilayah gunung melutus

Wilayah tsunami

Wilayah tanah longsor
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4. Menentukan daerah rawan bencana

Mulai menentukan daerah-daerah rawan bencana 
di Desa tersebut

Tunjukkan luas cakupan dari kemungkinan 
bencana itu

Jika di suatu daerah kemungkinan terjadi lebih 
dari satu bencana maka sebaiknya simbol tersebut 
dibiarkan bertumpangan

5. Menempatkan perumahan

Langkah selanjutnya adalah penempatan simbol-
simbol rumah pada posisi yang tepat

Penempatan simbol ternak dan lahan pertanian

Jika memungkinkan, jumlah orang, ternak dan 
lahan pertanian dimuat di keterangan peta

6. Menentukan lahan
Hutan

Laut

Pertambangan 

Danau

Mata air

Sungai

dll. (sesuai dengan keadaan setempat)

7. Keterangan tambahan - Tandai jalan terbaik ke:

RSU, PUSKESMAS

Kantor Polisi

Desa terdekat

Sarana-sarana umum seperti gardu listrik, telpon, dll.

8. Daerah pengungsian - Tandai daerah yang dianggap 
aman untuk mengungsi, juga jalur yang terbaik ke arah 
lokasi pengungsian. Syarat daerah pengungsian yang 
baik adalah mudah dijangkau, aman dan luas untuk 
pengungsi dan tersedia kebutuhan dasar seperti air dan 
lahan untuk membuat tempat perlindungan. Daerah 
pengungsian di tentukan sesuai dengan ancaman yang ada.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

U

Desa A

Desa C

Desa
B

4

U

Desa A

Desa C

Desa
B

5

U

Desa A

Desa C

Desa
B

6

U

Desa A

Desa C

Desa
B

POLISI

Ke Kantor Bupati

7

U

Desa A

Desa C

Desa
B

POLISI

Ke Kantor Bupati

Ke Daerah
Penggungsi

8

4. Menentukan daerah rawan bencana

Mulai menentukan daerah-daerah rawan bencana 
di Desa tersebut

Tunjukkan luas cakupan dari kemungkinan 
bencana itu

Jika di suatu daerah kemungkinan terjadi lebih 
dari satu bencana maka sebaiknya simbol tersebut 
dibiarkan bertumpangan

5. Menempatkan perumahan

Langkah selanjutnya adalah penempatan simbol-
simbol rumah pada posisi yang tepat

Penempatan simbol ternak dan lahan pertanian

Jika memungkinkan, jumlah orang, ternak dan 
lahan pertanian dimuat di keterangan peta

6. Menentukan lahan
Hutan

Laut

Pertambangan 

Danau

Mata air

Sungai

dll. (sesuai dengan keadaan setempat)

7. Keterangan tambahan - Tandai jalan terbaik ke:

RSU, PUSKESMAS

Kantor Polisi

Desa terdekat

Sarana-sarana umum seperti gardu listrik, telpon, dll.

8. Daerah pengungsian - Tandai daerah yang 
dianggap aman untuk mengungsi, juga jalur yang 
terbaik ke arah lokasi pengungsian. Syarat daerah 
pengungsian yang baik adalah mudah dijangkau, 
aman dan luas untuk pengungsi dan tersedia 
kebutuhan dasar seperti air dan lahan untuk membuat 
tempat perlindungan. Daerah pengungsian di tentukan 
sesuai dengan ancaman yang ada.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.
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Jumlah masyarakat :   750 jiwa

Jumlah 
kelompok rentan

Bayi  :  75

Anak-anak :  134

Orang sakit :  20

Orang hamil :  25

Orang cacat :  10

Manula  :  150

Jumlah 
bangunan 

  

Rumah  :  300

Usaha/pabrik :  20

Sekolah :  2

Tempat ibadah :  2

Kantor  :  4

Jumlah prasarana 
dan sarana

Jalan  :  6

Jembatan :  3

Gardu listrik   :  2

Gardu telepon   :  1

Saluran air :  20

Motor  :  100

Mobil  :  10

Truk  :  3

9
9. Langkah terakhir pembuatan peta - Setelah semua 
proses pembuatan peta dijalankan, periksalah kembali 
dan segera perbaiki jika ada kesalahan. Jika sudah, maka 
peta ancaman ini siap untuk disebarkan dan diperlihatkan 
kepada masyarakat.

Contoh peta ancaman

sebelum
bencana
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U

Desa A

Desa C

Desa
B

POLISI

Ke Kantor Bupati

Ke Daerah
Penggungsi

Jumlah masyarakat : 750 jiwa

Jumlah
kelompok rentan

Bayi	 	 : 75

Anak-anak	 : 134

Orang sakit	 : 20

Orang hamil	 : 25

Orang cacat	 : 10

Manula		 : 150

Jumlah
bangunan

	 	

Rumah	 	 : 300

Usaha/pabrik : 20

Sekolah	 : 2

Tempat ibadah	 : 2

Kantor	 	 : 4

Jumlah prasarana 
dan sarana

Jalan	 	 : 6

Jembatan	 : 3

Gardu listrik 	 : 2

Gardu telepon 	: 1

Saluran air	 : 20

Motor	 	 : 100

Mobil	 	 : 10

Truk	 	 : 3

9
9. Langkah terakhir pembuatan peta - Setelah semua
proses pembuatan peta dijalankan, periksalah kembali
dan segera perbaiki jika ada kesalahan. Jika sudah, maka
peta ancaman ini siap untuk disebarkan dan diperlihatkan
kepada masyarakat.

Contoh peta ancaman
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Setelah peta ancaman berhasil dibuat, lakukan evaluasi bersama-sama untuk memastikan bahwa 

peta ancaman tersebut telah sesuai dengan kondisi setempat. Dalam pembuatan peta ancaman 

sebaiknya selalu dilakukan pembaharuan data setiap periode tertentu (6 bulan atau 1 tahun) karena 

adanya perubahan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan. Perubahan tersebut akan sangat 

mempengaruhi beberapa hal, antara lain: 

Jenis ancaman yang ada

Penyebab ancaman

Luas wilayah yang terancam

Jumlah masyarakat yang terancam

Peta  ancaman  merupakan sebuah data yang selalu berkembang  di masyarakat sesuai 
dengan kondisi dan situasi yang sedang berkembang.

Untuk menjamin keterlibatan masyarakat dan menjaga keterbukaan setiap laporan, peta 
ancaman dan keterangan perlu ditempelkan di papan pengumuman seperti di bawah ini.

•

•

•

•



Sebelum Bencana

Pembuatan 
Rencana

Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) 
O l e h  Y a y a s a n  I D E P  -  w w w . i d e p f o u n d a t i o n . o r g / p b b m
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Catatan
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A.4 Pembuatan rencana
Penentuan tujuan dan pelaksanaan

Untuk bisa mencapai hasil yang maksimal sebuah rencana harus mempunyai tujuan dan cara 
pelaksanaan yang tepat. 

Secara sederhana tujuan bisa diartikan sebagai hasil maksimal dari tindakan, sedangkan 
pelaksanaannya merupakan semua usaha dalam mencapai tujuannya. 

Buatlah rencana menurut kemampuan masyarakat dan tanpa ketergantungan dari 
dukungan pihak luar. 

Tindakan pembuatan rencana umum

Setelah semua keterangan terkumpul, periksalah kembali dan dari hasilnya bisa dibuat sebuah 
rencana yang bisa berguna pada waktu diperlukan.

Rencana yang baik adalah rencana yang :

Mempunyai tujuan yang jelas - hasil yang ingin dicapai harus jelas untuk mempermudah 
pengawasan pelaksanaannya

Mudah dalam pelaksanaannya - rencana akan mudah dilaksanakan apabila didasari atas 
kemampuan dan sumber daya yang ada

Masuk akal - mungkin atau tidaknya suatu rencana untuk bisa dilaksanakan perlu 
dipertimbangkan secara matang. Disamping kemampuan dan sumber daya, penyesuaian waktu 
juga harus dipikirkan karena dengan mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
suatu rencana akan mempermudah pelaksanakan rencana selanjutnya

Mempunyai prioritas - karena dalam usaha penanggulangan bencana ada berbagai macam 
cara pemecahan masalah, maka setiap rencana harus ditentukan prioritasnya 

1.

2.

3.

4.
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Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana perlu melalui berbagai tahap siklus proyek. Hal ini 
bertujuan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan dampak 
positif yang maksimal. 

Wakil warga masyarakat yang terancam atau terkena bencana, baik laki-laki maupun perempuan, 
tua maupun muda terlibat secara aktif bersama-sama dengan pihak lain melakukan penilaian, 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik dalam melakukan kegiatan.

Berikut adalah penjelasan dari siklus proyek

Penilaian adalah proses pengamatan situasi,  

pengumpulan data dan informasi yang 

kemudian diolah dan dianalisis sehingga 

memberikan suatu pemahaman tentang 

situasi dan gambaran yang jelas tentang 

ancaman terhadap hidup, martabat dan 

kehidupan manusia dari bencana. Hasil dari 

penilaian ini menjadi dasar dari perencanaan 

program yang akan dilaksanakan

Perencanaan adalah proses menentukan jenis 

dan rangkaian kegiatan atau program beserta 

metode dan strategi pelaksanaannya agar tujuan yang 

hendak dicapai bisa terwujud

Pelaksanaan adalah proses berjalannya kegiatan seperti yang telah direncanakan dengan 

pemanfaatan waktu dan sumber yang telah dialokasikan

Pemantauan adalah proses mengamati atau mengawasi jalannya kegiatan yang bertujuan 

untuk mengetahui perkembangan yang terjadi, apakah sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan atau tidak, termasuk mencermati perkembangan situasi di tempat kegiatan atau 

program untuk melakukan penyesuaian dan mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi 

selama kegiatan berlangsung

evaluasi adalah penilaian akhir dari seluruh proses dan hasil akhir kegiatan untuk memetik 

pelajaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan demi meningkatkan atau memperbaiki program 

di masa mendatang. Hasil evaluasi ini biasanya berisi tentang rekomendasi dan saran-saran

Umpan balik adalah proses tindak lanjut dari hasil rekomendasi dan saran di kegiatan evaluasi. 

Umpan balik ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan masukan dari penerima manfaat 

program dan pihak terkait lainnya apakah program perlu dilanjutkan atau dihentikan

1.

2.

1.

2.

3.

4.

Umpan balik  
        Evaluasi  

 
 

Pemantauan    Pelaksanaan   
Pe

re
nc

an
aa

n 
 

Evaluasi

S i K LUS 
PrOYe K

Umpan balik       Penilaian
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Rencana pencegahan dan mitigasi

Untuk mengurangi risiko bencana, masyarakat dapat bersama-sama melakukan perencanaan 
pencegahan dan mitigasi dipandu oleh regu penyelamatan. 

Formulir-formulir berikut ini,  Formulir a-09 – Prioritas Tindakan yang Diperlukan dapat digunakan 
oleh Regu Penyelamatan untuk menentukan masalah, prioritas, tindakan pemecahan dan sumber daya 
yang diperlukan.

cara mengisi Formulir a-09 – Tindakan yang Diperlukan. Pada bagian pengetahuan, isi kolom 
yang sesuai dengan hasil pembicaraan bersama dan jelaskan tindakan yang diperlukan dalam kolom 
keterangan. Kemudian, isi kolom pencegahan dan persiapan dengan tindakan hasil pembicaraan 
bersama tersebut dan tentukan prioritasnya.

Contoh pengisian Formulir A-09 di atas ini cocok untuk kasus gempa bumi. Di halaman berikut bisa 
lihat contoh penggunaan Formulir A-09 untuk beberapa jenis ancaman lainnya:

 Lokasi : Pengisi : G Sarjana

Prioritas Tindakan yang Diperlukan   Jenis Ancaman : Tgl  : 12 Okt 2002

1  

2 

3 

4 

1 2 3

1   

2  

3   

4

5

6  

7  

8  

9   

10

11  

12    

13    

14

15

Merencanakan lokasi pengungsian
Peralatan penyelamatan diri tersedia

Kerjasama dgn pemerintah utk peringatan dini

Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
Pelatihan relawan

Desa Kuta

Gempa Bumi

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-09

Penyuluhan ttg  gempa & rumah tahan gempa

PenjelasanBagian No

Cara pencegahannya

Belum
Prioritas

Persiapan

Kemungkinan terjadinya di wilayah ini

Lokasi rawan di wilayah ini

Bagian No  Tindakan

Pengetahuan

tentang …

Penyebab

Perbaikan bangunan agar tahan gempa

Sudah

Keterangan

Sering  terjadi  gempa  tektonik
Sering  terjadi
Pembangunan gedung bertingkat

Untuk tindakan yang diperlukan diisi tanda : 

Belum

Tahu

Sudah

Tahu

Lain-lain

Penataan bangunan (1) dan 
perbaikan bangunan agar tahan 
gempa (3) sulit dilakukan.  Sistem 
peringatan dini berbasis masyarakat 
(11)  menggunakan peralatan dan 
sumber daya lokal seperti kentungan 
dan pecalang. Pelatihan pertolongan 
pertama (12) sudah pernah 
dilakukan oleh beberapa warga, 
seperti anggota penyelamat pantai 
dan mahasiswa.

 Keterangan Penataan pembangunan

Pencegahan

Membuat tempat aman warga berkumpul
Membuat peta  jalan menyelamatkan diri

Tsunami 

Tanah longsor 

Letusan gunung api 

Badai dan angin topan

1.

2.

3.

4.

Banjir  

Konflik sosial 

Serangan teroris

5.

6.

7.
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contoh pengisian Formulir a-09 – Prioritas Tindakan yang Diperlukan untuk tsunami

contoh pengisian Formulir a-09 – Prioritas Tindakan yang Diperlukan untuk tanah longsor 

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-09  Lokasi : Pengisi : G Sarjana

Prioritas Tindakan yang Diperlukan Jenis Ancaman : Tgl  : 12 Okt 2002

1 

2  

3 

4 

1 2 3

1  

2  

3

4

5

6  

7  

8  

9  

10  

11   

12   

13    

14

15

Pemetaan lokasi aman tsunami
Pembuatan peta jalur evakuasi

Pelatihan relawan

Kerjasama dgn pemerintah utk sistem peringatan dini

Kerjasama dengan media massa untuk penyuluhan 

Bagian No

Cara pencegahannya

Desa Kuta

Tsunami

Penanaman kembali hutan bakau

Penjelasan

Belum
Prioritas

Apakah memang bisa dicegah

Sudah

Keterangan

Informasi simpang -siur

Persiapan

Kemungkinan terjadinya di wilayah ini

Lokasi rawan di wilayah ini

Bagian No Tindakan

Pengetahuan

tentang…

Penyebab

Pemetaan lokasi rawan tsunami

Pernah terjadi dulu sekali

Seluruh desa dekat laut

Untuk tindakan yang diperlukan diisi tanda : 

Belum

Tahu

Sudah

Tahu

Lain-lain

Sistem peringatan dini berbasis 
masyarakat (6) menggunakan 
peralatan dan sumber daya lokal 
seperti kentungan dan pecalang. 
Pelatihan pertolongan pertama 
sudah pernah dilakukan oleh 
beberapa warga, seperti anggota 
penyelamat pantai dan 
mahasiswa.

 Keterangan Penyuluhan tentang tsunami

Pembuatan rencana tempat pengungsian

Pencegahan

Pembuatan Sistem Peringatan Dini

 Lokasi : Desa Wonokerto Pengisi : Sulastri

Jenis Ancaman : Tanah Longsor Tgl : 1 Des 2003

1 

2 

3 

4 

1 2 3

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13

14

15

Untuk tindakan yang diperlukan diisi tanda : 

Persiapan

 Keterangan 

Pemeliharaan tanggul di utara desa

Menyiapkan sistem tanda bahaya 
Menentukan lokasi pengungsian 

Bagian No Tindakan

Pencegahan

Penjelasan

Lokasi rawan bencana di wilayah ini

Cara pencegahannya

Melarang penebangan pohon dan  hutan 

Prioritas
Sudah Belum

Belum

Tahu

Sudah

Tahu Keterangan

Penebangan pohon yang berlebihan
Akan lebih parah apabila penebangan tidak dihentikan
Sebelah barat desa
Penebangan harus dihentikan

No. 11 sedang dilaksanakan 
pembangunannya, No..4 sudah 
direncanakan tapi sedang menunggu 
bahan, No.10 & No.12 perlu pelatihanMembuat rencana  pengungsian

Membuat Peta Ancaman
Melakukan deteksi dini 

Gladi untuk rencana pengungsian 

Memeriksa kondisi tanah secara berkala

Penanaman pohon-pohon kembali 
Membuat saluran / selokan air 
Membangun tanggul / tembok penyangga lereng 

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-09

Prioritas Tindakan yang Diperlukan

Lain-lain

Bagian No

Penyebab

Kemungkinan terjadinya di wilayah iniPengetahuan

tentang…
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contoh pengisian Formulir a-09 – Prioritas Tindakan yang Diperlukan untuk gunung api 

contoh pengisian Formulir a-09 – Prioritas Tindakan yang Diperlukan untuk badai dan angin topan

 Lokasi : Desa Kertanaga Pengisi : Suherman

Jenis Ancaman: Gunung Berapi Tgl Mengisi : 15-Jan-01

1 

2 

3 

4 

1 2 3

1  

2  

3  

4

5

6  

7  

8  

9  

10

11  

12

13

14

15

Untuk tindakan yang diperlukan diisi tanda : 

Persiapan

 Keterangan 

Pengetahuan tentang awan panas

Menyiapkan sistem tanda bahaya 
Menentukan lokasi pengungsian

Bagian No Tindakan

Pencegahan

Penjelasan

Lokasi rawan bencana di wilayah ini

Cara pencegahannya

Hindari membangun di daerah yang rawan

Prioritas
Sudah Belum

Belum

Tahu

Sudah

Tahu Keterangan

Gerakan lempeng bumi,
Kelihatannya masih aktif
Di seputar gunung lereng

No.3 & No.6 Pemda sudah membuat 
rencana, No.8 Sudah ada tapi belum 
mencukupi, Masyarakat masih 
memerlukan pelatihan dari Instansi 
terkait

Mempersiapkan peralatan keselamatan diri
Menghubungi organisasi bantuan 

Memindahkan desa dari aliran lava
Membangun tanggul penangkal aliran lava

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-09

Prioritas Tindakan yang Diperlukan

Lain-lain

Bagian No

Penyebab

Kemungkinan terjadinya di wilayah iniPengetahuan

tentang…

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-09  Lokasi : Desa Kuala Sampang Pengisi : D Marhaen

Prioritas Tindakan yang Diperlukan Jenis Ancaman : Tgl Mengisi : 15 Juni 2002

1 

2 

3 

4 

1 2 3

1  

2  

3  

4  

5

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13

14

15

Badai

 Menghubungi Satlak PB untuk pelatihan 

 Keterangan 

Persiapan

Pencegahan

 Memeriksa rumah-rumah 
 Membuat penutup jendela dari kayu 
 Mengadakan penyuluhan tentang bahaya 

 Menjalin hubungan dengan BMG 
 Menyiapkan sistem tanda bahaya 

Belum

Tahu

Sudah

TahuPenjelasan

Penyebab

 Tapi belum jelas, masih perlu pelatihan 

Keterangan

 Tapi belum jelas 
 Sering 
 Daerah dekat pantai 

Prioritas
Sudah Belum

 Menanam pohon-pohon penangkal angin 

Tindakan

 Membuat rencana pencegahan
 Menentukan lokasi pengungsian 

Bagian No

Bagian No

Pengetahuan

tentang…

Cara pencegahannya

Lain-lain

No.7 & No.8 Sedang diadakan 
penyuluhan, No..9 - 10 Perlu pelatihan, 
No.11 BMG sudah dihubungi.

Untuk tindakan yang diperlukan diisi tanda : 

Kemungkinan terjadinya di wilayah ini

Lokasi rawan di wilayah ini

 Membuat peta ancaman 
 Membuat rencana pengungsian 
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contoh pengisian Formulir a-09 – Prioritas Tindakan yang Diperlukan untuk banjir  

contoh pengisian Formulir a-09 – Prioritas Tindakan yang Diperlukan untuk konflik sosial 

 Lokasi : Desa Pringga Pengisi : Suherman

Jenis Ancaman: Banjir Tgl Mengisi : 15-Jan-01

1 

2 

3 

4 

1 2 3

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10

11

12  

13

14

15

Untuk tindakan yang diperlukan diisi tanda : 

Persiapan

 Keterangan 

 Menentukan lokasi pengungsian
 Membuat rencana pengungsian 

Bagian No Tindakan

Pencegahan

Penjelasan

Lokasi rawan bencana di wilayah ini

Cara pencegahannya

 Hindari membangun di lokasi yang rawan 

Prioritas
Sudah Belum

Belum

Tahu

Sudah

Tahu Keterangan

Sampah yang menyumbat jalan air sungai & saluran air
Setiap kali ada hujan deras yang lebih dari 2 hari
Daerah di pinggir sungai
Perlu diadakan pembersihan dan pengelolaan sampah

No.4 - Kerja bakti 1 bulan sekali, hari 
minggu terakhir. No.8 & No.9 Perlu 
pelatihan. No.6 Sudah ada rencana tapi 
belum ada bahan.

 Membuat Peta Ancaman 
 Menyiapkan sistem tanda bahaya 

 Membuat jadwal kerja bakti 

 Melakukan deteksi dini

 Bangun tanggul / tembok penahan 
 Melatih masyarakat untuk bisa berenang 
 Pembersihan saluran-saluran air 

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-09

Prioritas Tindakan yang Diperlukan

Lain-lain

Bagian No

Penyebab

Kemungkinan terjadinya di wilayah iniPengetahuan

tentang…

 Lokasi : Pengisi : A Hardi

Prioritas Tindakan yang Diperlukan Jenis Ancaman : Tgl  : 20-Feb-04

1 

2 

3 

4 

1 2 3

1  

2  

3  

4  

5

6  

7  

8  

9  

10

11  

12

13

14

15

16

 Merencanakan tindakan pencegahan

 Membuat rencana pengungsian 
 Menentukan lokasi pengungsian
 Menyiapkan sistem tanda bahaya

 Membuat kegiatan sosial bersama 

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-09

 Keterangan 

Pencegahan

No.6 & No.8 - Perlu sering 
mengadakan pertemuan. No.3 -
Pemuka Agama & Adat telah 
melakukan penyuluhan. No..7 & 
No..9 - Perlu pelatihan

Jangan mau dihasut;  masalah dirundingkanCara pencegahannya

Penyebab

Kemungkinan terjadinya di wilayah ini

Persiapan

Belum

Tahu

Sudah

TahuPenjelasan

 Forum agama & kelompok masyarakat 

Bagian No

Pengetahuan

tentang…

 Pemahaman perbedaan dalam masyarakat 

Lain-lain

 Mengadakan penyuluhan tentang perbedaan

Bagian No Tindakan Untuk tindakan yang diperlukan diisi tanda : 
Prioritas

Sudah Belum

 Membentuk sistem komunikasi

Desa Sengkuni

Konflik Sosial

Lokasi rawan di wilayah ini

Keterangan

Persoalan tanah dan kehidupan yang makin sulit
Kalau keadaan masih seperti ini akan sering terjadi
Biasanya di tempat anak-anak muda minum
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contoh pengisian Formulir a-09 – Prioritas Tindakan yang Diperlukan untuk serangan teroris

Formulir a-10 – rencana Tindakan Pencegahan dapat digunakan oleh Regu Penyelamatan untuk 
menentukan masalah, prioritas, tindakan pemecahan dan sumber daya yang diperlukan. 

cara mengisi Formulir a-10 – rencana Tindakan Pencegahan. 
Isilah masalah yang dihadapi bersama-sama masyarakat pada kolom masalah dan tentukan usul 
tindakan, bahan, pelaksana, waktu dan biaya yang dibutuhkan.

 Lokasi : Desa Kuta Pengisi  : G Sarjana

Prioritas Tindakan yang Diperlukan Jenis Ancaman : Tgl  : 12 Okt 2002

1 

2 

3 

4 

1 2 3

1 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12

13

14

15

Pencegahan  Melaporkan bungkusan yang  mencurigakan 

 Pendidikan dalam kewaspadaan masyarakat

 Memeriksa orang-orang di pintu masuk

 Melaporkan orang yang mencurigakan

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-09

Bagian No Tindakan

Bagian No

Penyebab

Pengetahuan

tentang…

Penjelasan

Kemungkinan terjadinya di wilayah ini

Lokasi rawan di wilayah ini

Serangan Teroris

Cara pencegahannya

Keterangan

Tapi belum jelas
Bisa terjadi kapan saja
Bisa terjadi dimana saja

Belum

Tahu

Sudah

Tahu

No..7, No..9 & No.10 - Perlu 
pelatihan. No.11 - Razia KTP telah 
dilakukan

 Keterangan 

 Pemeriksaan kendaraan di pintu masuk

 Sistem Komunikasi

 Pemeriksaan identitas pendatang 

 Sistem pemadam kebakaran 
 Menentukan lokasi pengungsian

Prioritas

Laporkan semua yang mencurigakan

Sudah Untuk tindakan yang diperlukan diisi tanda : Belum

 Daftar petugas-petugas kesehatan 

Lain-lain

Persiapan

 Pelatihan PPGD 

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-10 Lokasi : Desa Wonokerto

Rencana Tindakan Pencegahan Pengisi : Made Nurbawa

Untuk pilihan prioritas yang paling tepat isi tanda :  Tgl Mengisi : 8 Juli 2000

1 2 3

#
Tebing di utara desa 
yg rawan longsor

Perbaikan tanggul dan 
tembok penyangga

 Batu, semen dan pasir Gotong  royong
Rp 24.000.000,00 
(Bantuan
Bupati)

#
Hutan yang gundul 
di utara desa

Penanaman kembali 
hutan di sebelah utara


Bibit pohon, pupuk,
peralatan menanam

Anak sekolah 
SMU

350 bibit pohon
(Dinas
Kehutanan)

# Tanda bahaya
Membuat sistem tanda 
bahaya



Peralatan bunyi-
bunyian (peluit, 
kentongan dll)

Ibu-ibu PKK Swadaya

Keterangan dan catatan

Bantuan & Sumbernya
Prioritas

No Usul Tindakan Bahan yang DiperlukanMasalah Pelaksana



sebelum 
bencana

102

Rencana kesiapsiagaan

Upaya yang dilakukan bertujuan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi baik 
jiwa, harta benda maupun lingkungan. Koordinator KMPB sebaiknya mengadakan musyawarah 
Perencanaan kesiapsiagaan yang melibatkan perwakilan semua unsur masyarakat, baik laki-laki 
maupun perempuan, orang lanjut usia maupun anak-anak sehingga dihasilkan rencana yang dapat 
dipahami dan diterima oleh semua warga.  

Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dalam rangka kesiapsiagaan adalah:

Merencanakan sistem peringatan dini

Membuat peta ancaman

Membuat rencana siaga atau cadangan

Membuat rencana pengungsian atau evakuasi

Simulasi, latihan lapangan atau latihan

Sistem peringatan dini

Sistem peringatan dini membantu masyarakat untuk mengambil keputusan mengenai  tindakan 

yang perlu, tepat serta dilakukan pada saat ancaman datang. Pemberian peringatan dini harus:

Menjangkau sebanyak mungkin anggota masyarakat

Segera

Tegas, jelas dan tidak membingungkan

Bersifat resmi atau disepakati oleh semua pihak

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

contoh pendistribusian 
informasi ramalan adanya 
ancaman (peringatan dini)

1 2

3 4

5

6

7

Sirene tanda bahaya berbunyi!

Informasi bahaya ke BMG

Informasi bahaya ke tingkat Propinsi

Informasi bahaya ke tingkat Kabupaten

Informasi bahaya ke tingkat Kecamatan

Informasi bahaya ke tingkat Desa

Informasi bahaya sampai ke masyarakat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam sistem peringatan dini antara lain:

Masyarakat mengetahui  tingkat peringatan

Masyarakat menyepakati lambang dan tanda peringatan

Masyarakat menyepakati petugas yang membunyikan tanda peringatan

Masyarakat menyepakati dan mempunyai alat penyebar peringatan, misalnya kentongan, 
pengeras suara di Masjid

Semua warga masyarakat dapat menjangkau alat peringatan dan papan informasi

Peringatan dalam bahasa sederhana, tegas arahannya dan dalam bahasa lokal/setempat

Masyarakat bersama regu peringatan dini melakukan pelatihan peringatan dini sekurangnya 6 bulan sekali

Rencana cadangan

Rencana cadangan adalah rencana menghadapi situasi darurat.

Prinsip-prinsip rencana cadangan

Penyusunan dilakukan bersama, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda
Situasi darurat disepakati bersama
Dilakukan secara terbuka
Menetapkan peranan dan tugas setiap pihak

Diperbaharui sekurangnya setiap 6 bulan

Tanda awal ancaman                    rencana cadangan                       siap siaga 

Berikut adalah langkah-langkah dalam penyusunan rencana cadangan

1. Prioritas risiko

Langkah pertama adalah menetapkan prioritas ancaman yang paling berisiko. 
 
2. Memperkirakan situasi darurat yang akan terjadi

Perlu gambaran awal wilayah, peta ancaman, kemampuan dan kerentanan warga. Hal ini akan 
memberikan gambaran seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh ancaman tersebut dan 
seberapa besar kemampuan masyarakat mengelola ancaman serta dampak yang diakibatkan.

Memperkirakan situasi darurat, hal yang perlu diperhatikan adalah:

Wilayah yang diperkirakan terkena bencana

Letak dan tempat pengungsian

Jumlah dan sifat penduduk yang terkena bencana

Perkiraan kebutuhan darurat

Kemudahan penduduk terkena bencana untuk mendapatkan bantuan

Perkiraan jangka waktu bantuan dibutuhkan

Profil pengungsi berdasarkan jenis kelamin, usia dan kelompok rentan

Menentukan cara pemenuhan kebutuhan pada saat darurat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

•
•
•
•

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Yang diperlukan dalam penyusunan rencana cadangan:

Manajemen dan koordinasi

Pendataan dan perlindungan

Penampungan sementara dan prasarana pendukung

Pangan dan gizi

Air bersih dan sanitasi

Logistik dan transportasi

Perlengkapan kebersihan, peralatan memasak dan makan minum serta pakaian

Pelayanan kesehatan dan penyuluhan kebersihan

Pendidikan

Pelayanan masyarakat

Keamanan dan keselamatan sumber penghidupan

3. Pelaksanaan dan tindak lanjut

Rencana cadangan dilaksanakan apabila situasi darurat terjadi. Setelah pelaksanaan rencana 
cadangan diperlukan tindak lanjut yang membahas:

Laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing Seksi

Peninjauan kembali terhadap tanda peringatan dini

Penyesuaian rencana cadangan dengan berbagai tambahan yang dibutuhkan

Latihan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapsiagaan warga menghadapi 
ancaman bencana yang mungkin terjadi. Latihan ini dibagi menjadi dua kegiatan yaitu:

Koordinasi di Pos Koordinasi (Posko)

Langkah-langkah dalam koordinasi  posko

Koordinator umum KMPB menyampaikan kembali situasi darurat yang telah disepakati bersama 

sebelumnya. Isinya tentang ancaman yang akan terjadi, waktu ancaman terjadi, tanda peringatan 

dini yang disampaikan, cara komunikasi untuk menyampaikan peringatan kepada warga, 

tindakan warga, jumlah warga yang mengungsi, jalur evakuasi, cara evakuasi (memprioritaskan 

kelompok rentan), perkiraan waktu yang ditempuh, letak dan tempat pengungsian, jangka 

waktu berada di pengungsian, jenis dan jumlah kebutuhan penduduk selama mengungsi

Masing-masing Seksi melaporkan sumber daya yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan

Jika ditemukan kekurangan sumber daya, maka disepakati jalan keluarnya

Mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan latihan secara keseluruhan di semua Seksi yang terlibat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

•

•

•

1.

2.

3.

4.
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Latihan lapangan

Kegiatan latihan lapangan adalah pengerahan sumber untuk menguji coba situasi darurat yang akan 
dilaksanakan di lapangan. 

hal-hal yang perlu dipantau dan dievaluasi dalam pelaksanaan latihan lapangan:

Cara penyampaian peringatan dini dari lembaga terkait (BMG) kepada masyarakat (rumah 

tangga). Apakah cara penyampaian peringatan, mulai dari lembaga terkait sampai ke Desa, 

kemudian dari Desa ke Kampung, dari Kampung ke setiap rumah tangga sudah jelas dan tepat? 

Apakah alat-alat yang digunakan dalam penyampaian peringatan bisa digunakan dan berfungsi 

dengan baik? Apakah alat penyampaian peringatan di tingkat Desa mampu menjangkau seluruh 

penduduk di sekitarnya? 

Tanggapan penduduk yang menerima peringatan dini untuk menyelamatkan diri. Bagaimana 

masyarakat bertindak setelah menerima informasi mengenai peringatan adanya ancaman?

Penanganan penderita gawat darurat oleh masyarakat setempat maupun relawan jika dalam 

situasi darurat disebutkan ada korban. 

Pengungsian masyarakat dan caranya (memprioritaskan kelompok rentan dan korban). 

Bagaimana warga menyelamatkan diri ke tempat yang aman? Apakah mereka memprioritaskan 

kelompok rentan untuk mengungsi? Sarana apa yang mereka pakai menuju ke daerah aman? 

Apakah jalur evakuasi aman? Apakah dalam evakuasi terjadi kemacetan atau tabrakan antar 

warga atau sarana transportasi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat 

yang aman atau tempat pengungsian? 

Penentuan letak dan tempat pengungsian. Apakah penentuan letak dan tempat pengungsian 

telah mempertimbangkan beberapa hal seperti jumlah warga yang mengungsi; luas lahan atau 

jumlah bangunan yang tersedia; keamanan tempat dari ancaman dan bahaya seperti bangunan 

tidak stabil, tanahnya tidak stabil; mudahnya mendapatkan prasarana pendukung seperti 

pasokan air bersih, sanitasi (mandi, cuci, jamban, pengelolaan sampah, saluran pembuangan 

air), kondisi jalan untuk sarana transportasi; dan pelayanan kesehatan dan pendidikan?

Kebutuhan pengungsi. Kebutuhan pengungsi beraneka ragam, ditambah 

lagi dengan kebutuhan khusus kelompok rentan. 

Koordinasi antar Seksi dan regu. Salah satu tantangan 

terbesar dalam penanggulangan bencana adalah 

koordinasi antar Seksi dan regu yang terlibat. 

Seringkali gagalnya koordinasi disebabkan oleh 

sikap mendahulukan kepentingan masing-masing 

Seksi yang menyebabkan penanggulangan 

bencana menjadi tersendat-sendat. Apabila dalam 

pelaksanaan latihan lapangan masih ditemukan 

hambatan dalam koordinasi, sebaiknya dicarikan 

jalan keluar dalam pertemuan evaluasi kegiatan  

latihan lapangan. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Catatan



Sebelum Bencana

Rencana
Pengungsian

Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) 
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Catatan
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A.5 Rencana pengungsian

Tentang pengungsian

Pengungsian adalah proses pemindahan orang ke tempat yang aman dari daerah berbahaya. 

Pengambilan keputusan untuk melakukan pengungsian adalah hal yang penting pada saat bencana. 

Keputusan yang tepat dalam melakukan pengungsian sangat menentukan dalam mengurangi 

dampak bencana. Ini adalah pilihan terakhir, karena sulit untuk mengintegrasikan masyarakat 

kembali ke kehidupan semula. 

Jangan lakukan evakuasi kecuali jika benar-benar dibutuhkan!

Yang dipertimbangkan dalam menentukan pengungsian

Menilai potensi dampak bencana

Perlu atau tidaknya melakukan pengungsian ditentukan dengan terlebih dahulu menilai besarnya 

dampak bencana. Penilaian ini bisa dilakukan secara naluriah atau melalui pengamatan langsung.

Kemungkinan bahaya susulan

Pada banyak kasus, bencana yang terjadi diikuti oleh bencana susulan yang kadang-kadang 

mengakibatkan jatuhnya lebih banyak korban. Misalnya, pada saat gempa pertama mungkin hanya 

sedikit korban yang jatuh, namun lokasi bencana belum dapat dikatakan aman karena keadaan 

bangunan dan sarana umum lainnya masih dalam kondisi berisiko. Oleh karena itu, harus dipastikan 

lokasi yang tertimpa bencana sudah aman dari ancaman bahaya susulan yang dapat mengakibatkan 

jatuhnya korban lebih banyak.

Tersedianya kebutuhan 

Tersedianya kebutuhan masyarakat di tempat pengungsian 

perlu diperhatikan dan disediakan sebelum ancaman terjadi. 

Kebutuhan ini meliputi

Tempat perawatan korban

Tempat perlindungan yang aman

Tempat untuk melakukan koordinasi bantuan

Sarana yang tersedia

•

•

•

•
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Menentukan lokasi pengungsian

Tentang masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pengungsian

Besar kemungkinan penduduk yang tanahnya digunakan untuk pengungsian juga mengalami  akibat 
bencana. Apabila itu terjadi, hal yang perlu dilakukan adalah melibatkan perwakilan dari masyarakat 
yang tanahnya digunakan untuk pengungsian dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi 
kedua pihak.

Dalam pertemuan itu dibicarakan:
Rencana penanganan akomodasi

Pengadaan makanan dan air

Sanitasi

Pembicaraan mengenai hal ini lebih baik dilakukan sebelum bencana terjadi
Rancangan tempat perlindungan, konstruksi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Rancangan 
tempat perlindungan hendaknya bisa memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi orang-
orang yang berlindung dan harus menyatu dengan lingkungan, baik dalam lingkungan budaya 
maupun alam sekitarnya.

Pertimbangan dalam memilih tempat pengungsian

Tempat yang aman dari ancaman bencana dan binatang buas 

Cukup luas untuk menampung pengungsi (minimal 3.5 m2 per orang) dan kegiatan 
pertolongan

Jalur mudah dijangkau

Fasilitas air bersih dan sarana lainnya

Kemudahan komunikasi

•

•

•

•

•

•

•

•
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Tempat pengungsian untuk bencana tertentu

Tanah Longsor - tempat datar dan aman

Gunung Api - tempat tinggi dan terlindung dari abu dan gas
Tsunami - tempat tinggi sekitar 30 meter dari permukaan laut
Banjir - dataran tinggi, di luar daerah jalur banjir
Gempa Bumi - di luar bangunan/tempat terbuka
Konflik Sosial - tempat yang netral dari pihak-pihak yang bertikai
Serangan Teroris - tempat jauh dari keramaian, sarana umum dan bangunan penting

Tempat pengungsian tetap memperhatikan adanya sarana umum yang aman dan mudah terjangkau 
misalnya Masjid, Sekolah, balai Desa, kantor Desa / Lurah. Bila tidak memungkinkan, baru diupayakan 
pembangunan tempat penampungan sementara. 

Berikut adalah Formulir a-011 – Persiapan Pengungsian yang digunakan oleh Regu Pengungsian 
untuk dirundingkan dengan masyarakat setempat dalam mempersiapkan pengungsian. Untuk 
mendapat jawaban yang tepat, pertanyaan-pertanyaan di formulir ini perlu dibahas bersama. 
Sebaiknya masyarakat sudah berunding mengenai rencana pengungsian sebelum bencana terjadi.

cara mengisi Formulir a-011 – Persiapan Pengungsian: Pada bagian pengetahuan, isi kolom 
yang sesuai dengan hasil perundingan dan jelaskan tindakan yang diperlukan dalam kolom 
keterangan. Kemudian, isi kolom persiapan dengan tindakan-tindakan hasil perundingan tersebut 
dan tentukan prioritasnya.

•

•
•
•
•
•
•

Formulir Kesiapsiagaan & Pencegahan Bencana No A-11 Lokasi : Desa Wonokerto

Persiapan Pengungsian Pengisi : Suroso

Untuk pilihan prioritas yang paling tepat isi tanda :  Tgl Mengisi :

1 Cakupan bencana untuk menentukan mengungsi atau tidak 

2 

3 

4

1 2 3

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10

11

12
Lain-lain

Keterangan
Sudah

Dilaksa

nakan

20-Sep-98

Masyarakat sangat 
memerlukan pelatihan 
mengenai pengungsian. 
Sudah menghubungi 
beberapa instansi tetapi 
belum mendapat 
jawaban.

Sudah

Tahu

 Perlu pelatihan 

Belum

Tahu Keterangan

 Perlu pelatihan 

 Perlu pelatihan 

Bagian No Penjelasan

Pengetahuan

tentang… Proses pengungsian

Kebutuhan pengungsi

Latihan untuk pelaksanaan pengungsian

Membuat peta ancaman

Belum

Dilaksa

nakan

Prioritas
Bagian No Tindakan

Persiapan
Data pelayanan gawat darurat

Menjamin keamanan

Membuat rencana pengungsian

Mengetahui  jalan yang terbaik menuju ke lokasi pengungsian

Transportasi untuk pengungsian

Rencana pemindahan korban ke rumah sakit 

Menentukan lokasi pengungsian
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Kesimpulan

Untuk mengembangkan rencana penanggulangan 

bencana secara lengkap, seluruh buku panduan ini perlu 

dipelajari, dipertimbangkan dan diuji coba. Sebaiknya 

hasil rencana penanggulangan bencana ini, termasuk 

peta ancaman, kerentanan, kemampuan, risiko, 

ditempelkan di tempat umum agar bisa dilihat dan 

dipertimbangkan oleh masyarakat. Semua pendapat 

dan saran yang diberikan harus dipertimbangkan dan 

jika perlu, dimasukkan ke dalam rencana.

Menilai perkembangan pelaksanaan

Rencana ini perlu sewaktu-waktu diperiksa dan 

disesuaikan dengan keadaan, ancaman, nomor telepon 

dan sumber yang berubah. Proses ini diperlukan untuk 

bisa menjamin kesesuaian rencana dengan keadaan 

yang sebenarnya. 

Pelaksanaan rencana

Seluruh anggota KMPB dengan mengikutsertakan 

masyarakat perlu melakukan latihan-latihan uji coba 

untuk menjamin ketepatgunaan rencana ini dan 

memperkuat kemampuan dalam menjalankan tugas-

tugasnya.

Mengawasi perkembangan pelaksanaan

Pada pelaksanaannya,  semua kegiatan perlu diawasi 

untuk mengetahui seberapa jauh kemajuan yang 

dicapai dan masalah-masalah yang dihadapi. Pengawas 

pelaksanaan ini sebaiknya dilakukan oleh beberapa 

orang anggota KMPB dan warga yang ikut dalam proses 

pembuatan rencana. 




