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ABSTRAK 

 

Darmawansah. R011181717. GAMBARAN KESIAPSIAGAAN PERAWAT DALAM 

PENAGGULANGAN BENCANA DI KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA 

BARAT, dibimbing oleh Tuti Seniwati dan Wa Ode Nur Isnah S.  

Latar belakang: Indonesia memiliki potensi bencana yang tinggi karena letaknya secara geologi 

dan hidrometeorologi, untuk itu di perlukan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam hal 

ini adalah perawat di puskesmas karena memiliki wilayah kerja. Kota Bima adalah salah satu kota 

di Indonesia yang memiliki resiko bencana banjir dan gempa bumi yang tinggi. 

Tujuan penelitian: Untuk mengetahui gambaran tingkat kesiapsiagaan terdiri dari pengetahuan, 

keterampilan, dan manajemen bencana perawat di Kota Bima 

Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriktif kuantitatif dengan pendekatan survey 

memakai instrumen kuesioner Disaster Preparedness Evaluation Tools (DPET) secara on line 

kepada 170 orang perawat di tujuh puskesmas di Kota Bima 

Hasil: 97 orang yang ikut dalam survey ini dan didapatkan gambaran  tingkat kesiapsiagaan 

bencana dalam kategori cukup siap (62,9 %) yang terdiri dari tiga domain yaitu tingkat 

pengetahuan dalam  kategori  cukup siap(67 %), tingkat keterampilan dalam kategori cukup siap 

(52,6 %), dan tingkat manajemen bencana dalam kategori cukup siap(61,9 %).  

Kesimpulan dan saran: Tingkat kesiapsiagaan meliputi pengetahuan,keterampilan dan 

manajemen bencana perawat di Kota Bima dalam kategori cukup siap. Untuk perawat yang ada di 

Kota Bima agar lebih banyak lagi membaca literatur tentang kebencanaan dan aktif mencari dan 

mengikuti seminar dan pelatihan kebencanaan. 

 

  

Kata kunci : Kesiapsiagaan perawat,penanggulangan bencana, Kota Bima 

Sumber Literatur : 37 Kepustakaan (2007-2020)    
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ABSTRACT 

 

Darmawansah. R011181717. DESCRIPTION OF NURSE PREPAREDNESS IN DISASTER 

MANAGEMENT IN BIMA CITY, WEST NUSA TENGGARA PROVINSI, supervised by 

Tuti Seniwati and Wa Ode Nur Isnah S. 

Background: Indonesia has a high potential for disasters because of  it is geological and 

hydrometeorological location. Therefore, community preparedness is needed and the government, 

in this case is a nurse at a comunity health center because it has a working area. Bima City is one 

of the cities in Indonesia that has a high risk of flood and earthquake disasters. Research 

objectives: To describe the level of preparedness contain knowledge, skills, and disaster 

management of nurses in the city of Bima 

Methods: This study used a quantitative descriptive method with a survey approach using the 

online Disaster Preparedness Evaluation Tools (DPET) questionnaire to 170 nurses in seven 

comunity health centers in Bima City. 

Results: 97 people took part in this survey and got a picture of the level of disaster preparedness in 

the moderat prepared category (62.9%) consisting of three domains, namely the level of 

knowledge in the moderately prepared category (67%), the level of skill in the moderate prepared 

category (52 , 6%), and the level of disaster management was in moderate prepared category 

(61.9%). 

Conclusions and suggestions: The level of preparedness includes knowledge, skills and disaster 

management of nurses in Kota Bima in the moderate prepared category. For nurses in Bima City, 

they should read more literature about disasters and actively seek and attend disaster seminars and 

training. 

Keywords: Nurse preparedness, disaster management, Bima City 

Literature Source: 37 Bibliography (2007-2020) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau mempunyai potensi bencana yang sangat 

tinggi. Potensi bencana ini disebabkan diantaranya karena letak negara kita yang secara 

geologi terletak di tiga lempeng Tektonik yaitu lempeng Eurasia, Pasifik serta Hindia-

Australia serta jalur dari Ring of Fire dan Secara Hidrometeorologi berada di garis 

Katulistiwa yang hanya mengenal dua musin yaitu musim hujan dan musim 

kemarau(BNPB, 2017a). 

 Bencana yang sering terjadi di negara kita yaitu gempa bumi, Tsunami, banjir, gunung 

meletus, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran, konflik sosial, kegagalan teknologi 

dan wabah penyakit serta terorisme(Tiara & Thongkrajai, 2017) dan saat ini adalah 

terjadinya pandemi penyakit Virus Corona (Covid-19). Studi yang dilakukan The United 

Nation International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) (2016) mengemukakan 

bahwa bencana alam merupakan penyebab utama kerugian materi dan kehilangan jiwa 

terbesar di Indonesia(UNISDR, 2016). Adapun data kejadian bencana menunjukkan dari 

tahun 2015 sampai 2019 tercatat 10.913 kejadian dengan korban jiwa 6483 orang dan luka-

luka 26.903 orang. Dan kejadian bencana yang paling banyak yaitu tahun 2017 sebanyak 

2.853 kejadian dan di dominasi oleh banjir sebanyak 978 kejadian dan yang paling banyak 

menelan korban adalah bencana tahun 2018 sebanyak 4.836 korban jiwa dinyatakan 

meninggal dan hilang, dimana bencana gempa bumi dan Tsunami yang paling banyak 

menelan korban yaitu 3.475 jiwa(BNPB, 2019b). Dari data tersebut menunjukkan bahwa 

masih banyak korban jiwa dan korban luka-luka yang diakibatkan oleh bencana. Oleh 

karena itu kesiapsiagaan dari pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan. 
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 Kesiapsiagaan dari pemerintah diantaranya yaitu kesiapsiagaan petugas kesehatan 

dalam hal ini perawat di Puskesmas. Karena perawat di Puskesmas merupakan ujung 

tombak dalam pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya yang memainkan peran penting 

dalam kesiapsiagaan bencana seperti mendidik masyarakat untuk mengurangi kerentanan 

dan bekerja saat tanggap darurat bencana.(Martono at al, 2019) dan perawat merupakan 

kelompok terbesar dari tenga kesehatan dan sering berada dalam garis terdepan manajemen 

bencana. Oleh karena itu perawat harus di lengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan 

yang memadai untuk menanggapi bencana (Achora & Kamanyire, 2016). Menurut data 

PPSDMK Kemenkes (2018)  jumlah perawat ada 410.930 orang perawat dan 137.323 orang 

(33%) bekerja di puskesmas(PPSDMK Kemenkes, 2018). Jumlah ini mungkin lebih karena 

yang tercatat adalah perawat yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sedang 

yang bekerja sebagai tenaga honorer dan sukarela tidak tercatat. Untuk itu kesiap siagaan 

perawat  perlu diketahui. 

  Salah satu kota di Indonesia yang terletak di Privinsi Nusa Tenggara Barat 

adalah Kota Bima. Daerah ini berada di ujung Timur Pulau Sumbawa dengan luas wilayah 

222,25 Km2(Kota Bima, 2020) dengan jumlah penduduk 173.031 jiwa(Bps Kota Bima, 

2019). Adapun jarak tempuh dari Kota Mataram ke Kota Bima yaitu 435 km dengan waktu 

tempuh 9 jam lewat jalur darat dan 45 menit lewat udara(Google Map, 2020).  

 Resiko bencana Kota Bima yang masuk kelas resiko tinggi yaitu banjir, gempa bumi 

dan kebakaran hutan dan lahan(BNPB, 2018). Data dari BNPB dari tahun 2015 sampai 2019 

menunjukkan ada 13 kejadian bencana yang terjadi di Kota Bima di dominasi oleh banjir 

dengan jumlah korban luka – luka 1.303 orang(BNPB, 2019a), dan bencana banjir terbesar 

terjadi tahun 2016 yang menenggelamkan hampir seluruh Kota Bima dengan korban luka-

luka 1300 orang(BNPB, 2019b). Ini   disebabkan karena 56,52 % wilayah Kota Bima berada 

di dataran rendah(0-25 m dpl) dan dilalui oleh oleh tujuh sungai yang bermuara di Teluk 

Bima.Resiko bencana gempa bumi di daerah ini juga tergolong tinggi. Ini disebakan karena 

adanya lempeng Hindia-Australia yang dapat menyebabkan gempa Tektonik(Adi 

Kurniawan, at al 2017) dan jalur dari cincin api dunia dimana terdapat dua gunung aktif 
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yaitu Tambora dan Sangiang yang memberikan potensi untuk terjadinya gempa Vulkanik. 

Dengan demikian bahwa di Kota Bima terdapat potensi bencana yang sewaktu - sewaktu 

dapat mengancam jiwa, harta benda dan lain sebagainya. Walaupun data bencana 

menunjukkan tidak ada korban jiwa akan tetapi korban yang luka-luka juga cukup banyak, 

untuk itu diperlukan kesiapsiagaan yang memadai dari tenaga kesehatan khususnya perawat.  

 Saat ini dikota Bima terdapat tujuh puskesmas  yang tersebar di lima kecamatan 

terdiri dari kecamatan Asakota ada dua puskesmas yaitu Puskesmas Kolo dan Jati Baru, 

kecamatan Raba satu puskesmas yaitu Puskesmas Penanae, kecamatan Rasanae Timur dua 

puskesmas yaitu puskesmas Rasanae Timur dan Kumbe, kecamatan Mpunda satu 

puskesmas yaitu puskesmas Mpunda dan kecamatan Rasanae Barat satu puskesmas yaitu 

puskesmas Paruga. 

  Data dari Dinas Kesehatan Kota Bima tahun 2018  jumlah perawat ada 221 orang 

dengan rasio 138,35 per 100.000 penduduk(Profil Kesehatan Kota Bima, 2018) yang 

tersebar di seluruh puskesmas dan Rumah sakit Pemerintah. Menurut Perro at al(2010) dan 

Usher (2010) dikutip dalam Rizkillah, (2019) sebagai tenaga kesehatan terbesar dan first 

responder serta care giver dalam tanggap darurat bencana, perawat dituntut untuk memiliki 

tingkat kesiapsiagaan bencana yang lebih tinggi daripada masyarakat umum(Rizqillah, 

2019) untuk itu perlu diketahui gambaran tingkat kesiapsiagaan perawat dalam 

penaggulangan bencana di Kota Bima. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang masalah di atas memberi dasar bagi peneliti 

untuk mengetahui; 

“Bagaimanakah tingkat kesiapsiagaan perawat di kota Bima dalam penanggulangan bencana?”  

C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum : 
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Diketahuinya gambaran tingkat kesiapsiagaan perawat dalam penanggulangan bencana di 

Kota Bima 

b. Tujuan Khusus : 

1. Diketahuinya gambaran tingkat pengetahuan perawat dalam penanggulangan bencana 

di Kota Bima. 

2. Diketahuinya gambaran tingkat keterampilan perawat dalam penanggulangan bencana 

di Kota Bima. 

3. Diketahui gambaran manajemen penanggulangan bencana perawat di Kota Bima. 

 

D. Maanfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi perawat 

Memberikan gambaran kepada perawat tentang tingkat  kesiapsiagaan mereka terhadap 

bencana dan memberikan motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki dalam menghadapi bencana. 

2. Manfaat bagi puskesmas 

Sebagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan sumber daya manusia 

kesehatan khususnya tenaga perawat dalam menghadapi bencana. 

3. Manfaat bagi penelitian 

Hasil penelitian ini dapat menambah bahan pustaka dan dijadikan sumber data bagi 

peneliti selanjutnya khususnya yang ingin memeliti tentang kesiapsiagaan perawat dalam 

penanggulangan bencana. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Konsep Bencana 

1. Defenisi Bencana 

 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancan kehidupan dan 

penghidupan masyarakat sehingga menimbulkan korban jiwa, dampak psikologis, 

kerusakan harta benda, dan kerusakan linkungan yang disebabkan faktor alam atau non 

alam maupun karena manusia.(Kemenkes RI, 2013) 

 Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam 

antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, kekeringan, angin topan dan 

tanah longsor.(Undang - Undang, 2007) 

 Definisi WHO bahwa bencana adalah gangguan yang menimbulkan kerugian besar 

dan kehilangan dari segi manusia, ekonomi, materi maupun lingkungan yang berdampak 

serius pada komunitas atau masyarakat dimana gangguan tersebut melebihi kemampuan 

masyarakat atau komunitas untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber dayanya 

sendiri. (Sheehy, 2018) 

2. Klasifikasi Bencana 

Bencana diklasifikasikan menjadi tiga yaitu (Pringsewu, 2020): 

a. Bencana alam yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam 

antara lain, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, kekeringan dan tanah 

longsor. 
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b. Bencana non alam yaitu  yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan 

oleh non alam seperti gagal modernisasi, gagal teknologi, epidemi, dan wabah 

penyakit. 

c. Bencana sosial yaitu yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 

manusia meliputi komflik sosial antar kelompok dan antar komunitas masyarakat, dan 

teror. 

3. Manajemen Bencana 

 Manajemen penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi 

penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi(PPSDMK Kemenkes, 2016).  

 

Gambar 2.1  Siklus Penaggulangan Bencan 

a.  Pra bencana 

1) Pencegahan,mitigasi dan kesiapsiagaan 

a) Penyusunan peta rawan bencana dengan memperhatikan ancaman (hazard) 

dan kerentanan (vulnerability) yaitu sejauh mana pengaruh bencana terhadap 

kehidupan masyarakat(khususnya kesehatan) 

b) Penyusunan peraturan dan pedoman dalam penaggulangan krisis akibat 

bencana. 
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c) Pemberdayaan tenaga kesehatan khususnya Puskesmas dan Rumah sakit, 

terutama di daerah rawan bencana. 

d) Pembentukan tim reaksi cepat (Brigade Siaga Bencana) 

e) Sosialisasi SDM kesehatan tentang penaggulangan krisis akibat bencana 

f) Pelatihan-pelatihan dan gladi 

g) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di kabupaten/Kota 

2) Manajemen sumber daya kesehatan.(Kemenkes RI, 2006) 

 Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan pra bencana menyankut penempatan 

tenaga dan pembentukan tim penaggulangan krisis bencana dengan 

memperhatikan : 

a) Analisa resiko pada daerah rawan bencana 

b) Kondisi penduduk pada daerah yang rawan bencana   (populasi,geografi, 

ekonomi, sosial budaya dan sebagainya) 

c) Ketersedian fasilitas kesehatan 

d) Kemampuan sumber daya manusia kesehatan setempat 

e) Kebutuhan minimal pelayanan kesehatan setempat dan saat bencana 

f) Waktu bereaksi yang singkat 

g) Kecepatan dan ketepatan dalam bertindak 

b. Tanggap Darurat 

  Menurut Undang – Undang no 24 tahun 2007  tanggap darurat yaitu rangkaian 

aktivitas yang dilakukan segera saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk 

yang ditimbulkan meliputi penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, 
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pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan 

sarana dan prasarana meliputi : 

1) Pengkajian Cepat dan tepat 

Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi : 

a) Cakupan lokasi bencana 

b) Jumlah korban 

c) Kerusakan sarana dan prasarana 

d) Gangguan terhadap pelayanan umum dan pemerintahan dan kemampuan 

sumber daya alam maupun buatan. 

2) Penentuan status darurat bencana 

  Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai 

skala bencana dan Status darurat bencana ditetapkan oleh BNPB dan BPBD 

mempunyai kemudahan akses meliputi : 

a) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik. 

b) Imigrasi, cukai dan karantina 

c) Perizinan 

d) Pengadaan barang/jasa 

e) Pengelolaan dan pertanggung jawaban uang dan/atau barang. 

f) Penyelamatan 

g) Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga  

3) Penyelamatan dan evakuasi korban 
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  Penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan 

pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang timbul di suatu daerah 

melalui upaya pencarian korban, pertolongan darurat, dan/atau evakuasi korban. 

4) Pemenuhan kebutuhan dasar 

 Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi : Kebutuhan air bersih dan sanitasi, 

sandang dan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan 

penampungan dan tempat hunian. 

5) Perlindungan kelompok rentan 

 Perlindungan terhadap kelompok rentan dengan memberikan prioritas berupa 

penyelamatan, evakuasi, pengamanan,  pelayanan kesehatan dan psikososial. 

Kelompok rentan terdiri atas bayi, balita, anak – anak, ibu yang sedang 

mengandung atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia. 

6) Pemulihan prasarana dan sarana vital 

7) Memperbaiki dan mengganti kerusakan akibat bencana 

c. Pasca Bencana 

  Tindakan yang dilakukan setelah terjadinya bencana berupa rehabilitasi dan 

rekonstruksi meliputi(BNPB, 2017b) : 

1) Sektor permukiman, merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, 

pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pembangunan kembali 

sarana sosial masyarakat. 

2) Sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana 

dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi 

darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih dan 

sanitasi. 
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3) Sektor ekonomi, merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, 

perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, 

peternakan, perkebunan dan pariwisata 

4) Sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis sosial, konstruksi sosial dan 

budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, 

pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antara 

budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya 

masyarakat 

5) Lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan 

perbankan, lingkungan hidup dan Pengurangan Risiko Bencana serta ketertiban 

dan keamanan. 

Dalam penanggulangan bencana baik pra,saat dan pasca bencana semua sektor memiliki 

peran penting, salah satunya adalah sektor kesehatan dalam hal ini adalah Puskesmas. 

B. Peran Puskesmas Dalam Bencana 

 Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan mulai dari pusat,provinsi, 

kabupaten/kota, sedangkan pelayanan kesehatan dan pelayanan pengungsi di lokasi kejadian menjadi 

tanggung jawab kepala Dinas Kesehatan sedangkan kepala Puskesmas sebagai pelaksana tugas 

Kepala Dinas Kesehatan. Adapun peran Puskesmas dalam penanggulangan bencana menurut 

Kepmenkes No. 66 tahun 2006 sebagai berikut : 

1. Pra Bencana 

Kepala Puskesmas melakukan kegiatan(Kemenkes RI, 2006) : 

a. Membuat jalur evakuasi dan mengadakan pelatihan evakuasi 

b. Mengadakan pelatihan triase 

c. Inventarisasi sumberdaya sesuai dengan potensi bahaya yang mungkin terjadi 
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d. Menerima dan menindak lanjuti informasi peringatan dini (early warning system) 

untuk kesiapsiagaan bidang kesehatan. 

e. Membentuk tim kesehatan lapangan yang tergabung dalam satgas. 

f. Mengadakan koorinasi lintas sektor. 

2. Saat Bencana 

a. Dilokasi bencana 

1)  Menuju lokasi bencana dengan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan 

triase dan memberikan pertolongan pertama. 

2) Melaporkan ke Dinas Kesehatan tentang terjadinya bencana. 

3) Melakukan Initial Rapid Health Assessment(penilaian Cepat Masalah Kesehatan 

Awal) 

4) Menyerahkan ke Dinas Kesehatan apabila telah tiba dilokasi. 

5) Apabila kejadian bencana melampaui batas wilayah kecamatan/ puskesmas 

maka penaggung jawab adalah Dinas Kesehatan kabupaten/Kota. 

b. Disekitar bencana 

1) Mengirim tenaga,perbekalan kesehatan serta ambulans/alat transportasi lainnya 

kelokasi bencana dan tempat penampungan pengungsi. 

2) Membantu melaksanakan perawatan dan evakuasi korban serta pelayanan 

kesehatan pengungsi. 

3. Pasca Bencana 

a. Dilokasi bencana 

1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di penampungan dengan 

mendirikan pos kesehatan lapangan. 
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2) Melaksanakan pemeriksaan air bersih dan pengawasan sanitasi lingkungan 

3) Melakukan surveilans penyakit menular dan gizi buruk yang mungkin terjadi. 

4) Segera melapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bila terjadi KLB penyakit 

menular dan gizi buruk. 

5) Memfasilitasi relawan, kader dan petugas pemerintah tingkat kecamatan dalam 

memberikan KIE kepada masyarakat luas, bimbingan pada individu dan 

kelompok yang berpotensi mengalami stress pasca trauma. 

b. Di sekitar terjadinya bencana 

Mengirim dokter dan perawat ke pos kesehatan lapangan (bila masih di perlukan) 

Untuk melaksanakan perannya dengan baik maka Puskesmas membutuhkan dukungan dari 

tenaga kesehatan yang ada didalamnya karena Puskesmas tidak dapat melaksanakan perannya 

dengan baik tampa ada dukungan dari tenaga kesehatan terutama perawat. 

C. Peran Perawat Dalam Bencana 

  Menurut  Hiroko Minami (2016) di kutip dari Yasmin (2016) perawat merupakan 

orang yang paling dekat dengan masyarakat disaat maupun tidak terjadi bencana,sebab 

perawat memiliki hubungan dengan masyarakat yang menjadi kunci dalan advokasi. Dia 

menambahkan bahwa perawatlah yang pertama harus bekerja disaat bencana sebab perawat 

lebih mengerti masalah yang terjadi. (Yasmin, 2016) Adapun peran perawat sebagai berikut : 

1. Prabencana 

Peran Perawat Prabencana yaitu(Zukhri, 2017):  

a. Berpartisipasi dalam perencanaan pengurangan resiko bencana 

b. Berpartisipasi dalam pengkajian risiko bencana 

1) Analisis bahaya 
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2) Pembuatan peta bahaya 

3) Analisis kerentanan 

c. Menginisiasi upaya pencegahan  

1) Pencegahan/penghilangan bahaya 

2) Pemindahan kelompok resiko 

3) Kampanye kesadaran masyarakat 

4) Pengembangan Early Warning Sistem 

d. Melakukan simulasi 

e. Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan saat bencana 

f. Pengembangan data base keperawatan bencana. 

2. Saat Bencana 

Peran perawat menurut putra at. al (2015)  saat terjadi bencana yaitu : 

a. Pencarian dan penyelamatan; 

1) Melokalisasi korban 

2) Memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat 

pengumpulan/penampungan. 

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

4)  Memberi pertolongan pertama jika diperlukan 

5) Memindahkan korban ke pos medis lapangan jika diperlukan. 

b. Triase 
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1) Identifikasi secara cepat korban yang membutuhkan stabilisasi segera 

(perawatan di lapangan). 

2) Identifikasi korban yang hanya dapat diselamatkan dengan pembedahan darurat 

(life saving surgery). 

3) Pasien harus diidentifikasi dan diletakkan secara cepat dan tepat, 

mengelompokkan korban sesuai dengan keparahan pada masing-masing warna 

tag yaitu hijau, kuning dan merah. 

4) Area tindakan harus ditentukan sebelumnya dan diberi tanda. 

5) Penemuan, isolasi dan tindakan pasien terkontaminasi/terinfeksi harus 

diutamakan. 

c. Pertolongan pertama 

1) Mengobati luka ringan secara efektif dengan melakukan teknik pertolongan 

pertama, seperti kontrol perdarahan, mengobati shock dan menstabilkan patah 

tulang. 

2) Melakukan pertolongan bantuan hidup dasar seperti manajemen perdarahan 

eksternal, mengamankan pernafasan, dan melakukan teknik yang sesuai dalam 

penanganan cedera. 

3) Mempunyai keterampilan Pertolongan pertama seperti membersihkan jalan 

napas, melakukan resusitasi dari mulut-mulut, melakukan CPR/RJP, mengobati 

shock, dan mengendalikan perdarahan. 

4) Membuka saluran udara secepat mungkin dan memeriksa obstruksi saluran 

napas harus menjadi tindakan pertama, jika perlu saluran udara harus dibuka 

dengan metode Head-Tilt/Chin-Lift. 

5) Mengalokasikan pertolongan pertama pada korban dengan perdarahan, maka 

perawat harus menghentikan perdarahan, karena perdarahan yang tidak 
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terkontrol dapat menyebabkan kelemahan dan shock akhirnya dapat 

menyebabkan korban meninggal. 

d.  Proses pemindahan korban 

1) Pemeriksaan kondisi dan stabilitas pasien dengan memantau tanda-tanda vital. 

2) Pemeriksaan peralatan yang melekat pada tubuh pasien seperti infus, pipa 

ventilator/oksigen, peralatan immobilisasi dan lain-lain. 

e. Perawatan di rumah sakit 

1) Mengukur kapasitas perawatan rumah sakit.  

2) Lokasi perawatan di rumah sakit Hubungan dengan perawatan di lapangan. 

3) Arus pasien ke RS harus langsung dan terbuka. 

4)  Arus pasien harus cepat dan langsung menuju RS, harus ditentukan, tempat 

tidur harus tersedia di IGD, OK, ruangan dan ICU. 

f. RHA (Tim Penilai Cepat kesehatan) 

 Menilai kesehatan secara cepat melalui pengumpulan informasi cepat dengan 

analisis besaran masalah sebagai dasar mengambil keputusan akan kebutuhan untuk 

tindakan penanggulangan segera. 

g. Peran Perawat di dalam posko pengungsian dan bencana 

1) Memfasilitasi jadwal kunjungan konsultasi medis dan cek kesehatan sehari-hari. 

Tetap menyusun rencana prioritas asuhan keperawatan harian.  

2) Merencanakan dan memfasilitasi transfer pasien yang memerlukan penanganan 

kesehatan di RS.  

3) Mengevaluasi kebutuhan kesehatan harian.  



16 
 

4) Memeriksa dan mengatur persediaan obat, makanan, makanan khusus bayi, 

peralatan kesehatan.  

5) Membantu penanganan dan penempatan pasien dengan penyakit menular 

maupun kondisi kejiwaan labil hingga membahayakan diri dan lingkungannya 

berkoordinasi dengan perawat jiwa. 

6) Mengidentifikasi reaksi psikologis yang muncul pada korban (ansietas, depresi 

yang ditunjukkan dengan seringnya menangis dan mengisolasi diri) maupun 

reaksi psikosomatik (hilang nafsu makan, insomnia, fatigue, mual muntah, dan 

kelemahan otot).  

7) Membantu terapi kejiwaan korban khususnya anak-anak, dapat dilakukan 

dengan memodifikasi lingkungan misal dengan terapi bermain.  

8) Memfasilitasi konseling dan terapi kejiwaan lainnya oleh para psikolog dan 

psikiater.  

9) Konsultasikan bersama supervisi setempat mengenai pemeriksaan kesehatan dan 

kebutuhan masyarakat yang tidak mengungsi(Putra et al., 2015). 

3. Pasca bencana 

a. Membantu masyarakat untuk kembali pada kehidupan normal melalui proses 

konsultasi atau edukasi.  

b. Membantu memulihkan kondisi fisik yang memerlukan penyembuhan jangka waktu 

yang lama untuk normal kembali bahkan terdapat keadaan dimana kecacatan terjadi. 

c. Bersama masyarakat dan profesi lain yang terkait bekerja sama dengan unsur lintas 

sektor menangani masalah kesehatan masyarakat pascagawat darurat serta 

mempercepat fase pemulihan menuju keadaan sehat dan aman.(PPSDMK 

Kemenkes, 2016) 
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d. Pemberian  layanan Psychological Firs Aid  bagi para korban bencana yang 

mengalami gangguan psikologis (Acute Stress Diorder dan Post Traumatic Stress 

Disorder)(PTSD, 2019)  

Setelah mengetahui perannya maka perawat juga harus memiliki kesiapsiagaan dalam 

penanggulangan bencana. 

D.  Kesiapsiagaan Perawat Dalam Penanggulangan Bencana 

 Kesiapsiagaan adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 

bencana melalui pengorganisasian, melalui langkah yang berdaya guna dan tepat guna (Undang - 

Undang, 2007). 

 Menurut Perro at al(2010) dan Usher (2010)(dikutip dalam Rizkillah, 2019) sebagai tenaga 

kesehatan terbesar dan first responder serta care giver dalam tanggap darurat bencana, perawat 

dituntut untuk memiliki tingkat kesiapsiagaan bencana yang lebih tinggi daripada masyarakat umum 

(Rizqillah, 2019). Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat agar dapat memaksimalkan 

kemampuan kesiapsiagaanya yaitu : 

1. Pengetahuan 

a. Mengikuti pelatihan bencana 

b. Membaca buku dan literatur yang berkaitan kesiapsiagaan dan manjemen bencana 

c. Aktif mencari dan mengikuti seminar kesiapsiagaan dan manajemen bencana 

d. Memiliki daftar kontak petugas kesehatan di tempat bekerja 

e. Dukungan dari pemerintah saat bencana 

2. Keterampilan 

a. Siap berpartisipasi dalam penanganan bencana 

b. Terlibat dalam pembuatan atau pengembangan panduan kegawat daruratan. 
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c. Mampu berperan sebagai leader saat bencana 

d. Menyadari potensi resiko bencana  

e. Mampu melakukan respon kegawat daruratan bencana  

f. Mampu melakukan prinsip – prinsip triase saat bencana 

g. Mampu melaksanakan rencana kegawat daruratan, prosedur-prosedur evakuasi. 

h. Mampu membedakan gangguan stress akut dan stress pasca trauma 

i. Mampu melakukan pengkajian kesehatan pada korban bencana yang mengalami sterss 

pasca trauma (PTSD) 

3. Manajemen Bencana 

a. Mengetahui batasan pengetahuan, keterampilan, dan kewenangan yang dimiliki. 

b. Mampu mengidentifikasi tingkat kegawatan dari korban bencana dengan 

mengelompokkan pasien dengan tanda dan gejala yang sama 

c. Mampu menangani gejala-gejala dan reaksi umum yang dialami oleh korban 

bencana yang selamat berdasarkan kondisi emosional, prilaku, kognitif dan fisiknya. 

d. Mampu melakukan intervensi psikologi, terapi prilaku, strategi kognitif untuk pasien 

yang mengalami trauma fisik dan emosional.  

e. Menyiapkan rencana kegawat daruratan untuk diri dan keluarga saat bencana 

f. Percaya diri dengan kemampuan sebagai pelaksana perawatan langsung dan respon 

pertama saat bencana 

g. Percaya diri sebagai manajer atau koordinator di tempat penampungan bencana 

h. Percaya diri merawat pasien korban bencana secara mandiri tampa supervisi dokter 

saat bencana. 
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i. Mampu melaksanakan manajemen logistik dan kerja sama lintas program/sektor 

dalam penanganan bencana. 

j. Mampu melaksanakan rencana kegawat daruratan, prosedur-prosedur evakuasi. 

k. Mampu membedakan gangguan stress akut dan stress pasca trauma 

l. Mampu melakukan pengkajian kesehatan pada korban bencana yang mengalami 

sterss pasca trauma (PTSD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


