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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan  rahmat 

dan karunia-Nya sehingga Modul Praktik Manajemen Bencana Jurusan 

Keperawatan Gigi 2018/2019 ini telah selesai disusun. 

  Penyusunan Modul Praktik Manajemen Bencana untuk membantu 

mahasiswa mencapai kompetensi yang  telah ditetapkan sehingga diharapkan 

mahasiswa memiliki  pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk dapat 

menerapkan  praktik Manajemen Bencana. 

  Panduan Modul Praktik Manajemen Bencana ini merupakan  panduan 

standar untuk mengarahkan mahasiswa dalam  mempelajari materi tentang 

Manajemen Bencana. Buku Panduan  ini berisi informasi tentang Manajemen 

Bencana. Selain itu modul ini juga diperuntukkan bagi pembimbing dari lahan  

praktek maupun akademik sebagai pedoman selama pelaksanaan  praktek profesi 

keperawatan keluarga dalam upaya mencapai  tujuan pendidikan Ahli Madya 

Keperawatan Gigi yang unggul dan dapat berdaya saing  secara nasional dan 

global. 
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3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di 

bidang kesehatan tiap semester 
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DESKRIPSI SINGKAT 

M O D U L 1  M A NAJ E M EN  KOR BA N  MA S A L  

 MANAJEMEN BENCANA 

   1 7 0  M eni t  

 
 
             P EN DA H U LUA N 

 
 

 

Seperti kita ketahui bahwa bencana merupakan kejadian yang 

mendadak, tidak terduga dan dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja, kapan 

saja serta mengakibatkan kerusakan dan kerugian harata benda, korban 

manusia yang relative besar baik mati maupun cedera. 

Bencana dapat disebabkan karena alamiah seperti gunung meletus, 

banjir, tanah longsor atau karena kesalahan manusia. Beberapa hal yang 

diakibatkan oleh kesalahan manusia antara lain karena kelalaian 

yaitu kecelakaan lalu lintas udara, laut dan darat, serta kebakaran dan 

runtuhnya gedung. Adapula bencana yang sengaja dilakukan oleh manusia 

antara lain peledakan bom oleh teroris, pembakaran serta kerusuhan. 

Beberapa macam bencana yang telah terjadi antara lain bencana alam, 

kecelakaan lalu lintas darat, udara dan laut serta bom semuanya mengakibatkan 

banyak korban yang meninggal. Identifikasi Korban Massal sangat penting 

mengingat kepastian seseorang hidup dan mati sangat diperlukan untuk 

kepentingan hukum yang berkaitan dengan Asuransi, Pensiun, Warisan, dan 

lain-lain. 

Penanganan korban mati pada bencana selama ini belum mendapat 

perhatian yang serius, penuh tantangan serta memerlukan dana, sarana dan 

prasarana yang cukup mahal serta dibutuhkan profesionalisme dari para 

petugas yang menangani hal tersebut. 
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  RELEVANSI 

Selain itu terbatasnya sumber daya manusia yang menangani korban mati 

baik dalam kuantitas maupun kualitas memerlukan perhatian khusus agar dapat 

memenuhi kebutuhan saat ini. 

Berbagai kerawanan bencana yang menimpa berbagai wilayah Indonesia 

secara berturut-turut dan terus menerus, baik yang dikarenakan oleh alam, 

maupun karena sebab ulah manusia, wabah penyakit dan dampak kemajuan 

teknologi seperti yang telah disebutkan di atas selalu mengakibatkan 

penderitaan, korban jiwa manusia, kerugian material, disamping rusaknya 

lingkungan serta hasil-hasil pembangunan yang telah dengan susah payah 

diusahakan. 

 

Hal utama yang pertama dijelaskan dalam relevasi manajemen bencana masal  

adalah keterkaitan isi modul dengan mata kuliah lain yang berhubungan dengan 

pelayanan kesehatan gigi. Sebelum mahasiswa melakukan praktek/praktikum 

harus lulus terlebih dahulu materi tentang manajemen bencana masal. Kedudukan 

mata kuliah manajemen bencana tentang manajemen bencana masal sebagai 

prasyarat praktek mahasiswa sebelum melakukan praktek. Adanya modul praktik 

ini akan mengantarkan mahasiswa dalam mencapai pemahaman tentang 

manajemen bencana masal. 
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PETUNJUK BELAJAR 

   

   

   

   

   

 

 
            TUJUAN PEMBELAJARAN  

 
 

Mahasiswa mampu mempraktikkan konsep manajemen kesehatan. Mahasiswa 

mampu analisis resiko penanggulangan bencana. Mahasiswa mampu 

merencanakan penanggulangan bencana. Mahasiswa mampu memanajemen 

korban masal. Mahasiswa mampu komunikasi resiko dalam bencana, Mahasiswa 

mampu konsep penanggulangan dibidang keperawatan gigi. 

 

 
 
Bacalah dan pahami dengan baik uraian materi yang disajikan pada 

masing-masing bkegiatan pembelajaran. Kerjakan soal latihan dengan baik 

untuk melatih kemampuan penguasaan pengetahuan.  
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   U RA IA N  M ATER I   

 
 

MANAJEMEN BENCANA MASAL 

1. Definisi 

Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 

alam atau manusia yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, 

kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana 

umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan 

masyarakat dan pembangunan nasional yang memerlukan bantuan dan 

pertolongan secara khusus.  

Korban akibat kejadian dengan jumlah relatif banyak oleh karena sebabyang 

sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan 

sarana, fasilitas dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari. 

 

2. Penyebab 

1. Alam : seperti : banjir, gempa bumi,tsunami dan lain sebagainya. 

2. Teknologi : seperti : tabrakan kereta api,rubuhnya gedung dan 

lainsebagainya. 

3. Konflik : seperti : konflik antar etnis,terorisme dan lain sebagainya 

 

3. Siklus manajemen penanggulangan bencana 

1. Kesiapsiagaan 

2. Tanggap darurat 

3. Mitigasi 

4. Pemulihan  

5. Pencegahan 

6. Pembangunan 

 

4. Penatalaksanaan kesiapsiagaan di lapangan 

1. Merupakan bagian dari aktivitas yangbertujuan untuk 
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a. Memastikan tanda bahaya 

b. Evaluasi besarnya maslaah  

c. Memastikan sumber daya yang ada memperoleh dan dilakukan 

mobilisasi 

2. Mencakup peringatan awal, penilaian situasi,dan penyebaran pesan siaga. 

3. Inti dari proses penyiagaan adalah pusatkomunikasi 

 

 

5. Penilaian awal 

Merupakan prosedur yang dipergunakan untuksegera mengetahui beratnya 

masalah danresiko potensial dari masalah yang dihadapi. 

Tujuan : 

1. Untuk mencari tahu masalah yang sedangterjadi dan kemungkinan yang 

dapat terjadi. 

2. Untuk memobilisasi sumber daya yangadekuat. 

3. Agar penatalaksanaan lapangan dapatdiorganisasi secara benar sistem 

manajemen bencana Massal. 

 

6. Tenaga Pelaksana 

Semua tenaga penolong pertama yang telahdiberi pelatihan penilaian 

awal dapatmelakukan prosedur penilaian awal padabencana massal, seperti : 

1. KSR/PMR 

2. Polisi 

3. Firefighter 

4. Hansip 

5. SatPam 

6. Awak Pesawat/kend.umum 

7. SukarelawanEDQADUH7 
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7. Tindakan pelaksana 

a. Diterapkan untuk memberi perlindungankepada korban, tim penolong 

danmasyarakat yang terekspos dari segalaresiko yang mungkin terjadi 

seperti :perluasan bencana, kemacetan lalu lintas,material berbahaya, 

dll). 

b. Aksi pencegahan dilakukan denganmenetapkan area larangan. 

c. Tenaga pelaksana dilakukan oleh DonasPemadam Kebakaran dengan 

bantuan dariunit khusus terkait. 

 

8. Penatalaksanaan Korban Bencana Missal 

1. Pencarian dan penyelamatan (SAR) 

2. Perawatan di lapangan 

a. Triase 

b. Pertolongan Pertama 

c. Pos Medis Lanjutan 

3. Pos Penatalaksanaan Evakuasi 

 

9. Triase 

Triase adalah proses khusus memilah pasien berdasar beratnya cedera 

atau penyakit (berdasarkan yang paling mungkin akan mengalami perburukan 

klinis segera) untuk menentukan prioritas perawatan gawat darurat medik serta 

prioritas transportasi (berdasarkan ketersediaan sarana untuk tindakan). 

Artinya memilih berdasar prioritas atau penyebab ancaman hidup. Tindakan 

ini berdasarkan prioritas ABCDE yang merupakan proses yang sinambung 

sepanjang pengelolaan gawat darurat medik. Proses triase inisial harus 

dilakukan oleh petugas pertama yang tiba / berada ditempat dan tindakan ini 

harus dinilai ulang terus menerus karena status triase pasien dapat berubah. 

Bila kondisi memburuk atau membaik, lakukan retriase. 

Triase harus mencatat tanda vital, perjalanan penyakit pra RS, 

mekanisme cedera, usia, dan keadaan yang diketahui atau diduga membawa 
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maut. Temuan yang mengharuskan peningkatan pelayanan antaranya cedera 

multipel, usia ekstrim, cedera neurologis berat, tanda vital tidak stabil, dan 

kelainan jatung-paru yang diderita sebelumnya.  Survei primer membantu 

menentukan kasus mana yang harus diutamakan dalam satu kelompok triase 

(misal pasien obstruksi jalan nafas dapat perhatian lebih dibanding amputasi 

traumatik yang stabil). Di UGD, disaat menilai pasien, saat bersamaan juga 

dilakukan tindakan diagnostik, hingga waktu yang diperlukan untuk menilai 

dan menstabilkan pasien berkurang.  

Di institusi kecil, pra RS, atau bencana, sumber daya dan tenaga tidak 

memadai hingga berpengaruh pada sistem triase. Tujuan triase berubah 

menjadi bagaimana memaksimalkan jumlah pasien yang bisa diselamatkan 

sesuai dengan kondisi. Proses ini berakibat pasien cedera serius harus 

diabaikan hingga pasien yang kurang kritis distabilkan. Triase dalam 

keterbatasan sumber daya sulit dilaksanakan dengan baik. Saat ini tidak ada 

standard nasional baku untuk triase. Metode triase yang dianjurkan bisa secara 

METTAG (Triage tagging system) atau sistim triase Penuntun Lapangan 

START (Simple Triage And Rapid Transportation). Terbatasnya tenaga dan 

sarana transportasi saat bencana mengakibatkan kombinasi keduanya lebih 

layak digunakan.  

1. Tag Triase 

Tag (label berwarna dengan form data pasien) yang dipakai oleh petugas 

triase untuk mengindentifikasi dan mencatat kondisi dan tindakan medik 

terhadap korban. 
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2. Triase dan pengelompokan berdasar Tagging. 

a. Prioritas Nol (Hitam) : Pasien mati atau cedera fatal yang jelas dan 

tidak mungkin diresusitasi. 

b. Prioritas Pertama (Merah) : Pasien cedera berat yang memerlukan 

penilaian cepat serta tindakan medik dan transport segera untuk tetap 

hidup (misal : gagal nafas, cedera torako-abdominal, cedera kepala 

atau maksilo-fasial berat, shok atau perdarahan berat, luka bakar 

berat). 

c. Prioritas Kedua (Kuning) : Pasien memerlukan bantuan, namun 

dengan cedera yang kurang berat dan dipastikan tidak akan 

mengalami ancaman jiwa dalam waktu dekat. Pasien mungkin 

mengalami cedera dalam jenis cakupan yang luas (misal : cedera 

abdomen tanpa shok, cedera dada tanpa gangguan respirasi, fraktura 

mayor tanpa shok, cedera kepala atau tulang belakang leher tidak 

berat, serta luka bakar ringan). 

d. Prioritas Ketiga (Hijau) : Pasien degan cedera minor yang tidak 

membutuhkan stabilisasi segera, memerlukan bantuan pertama 

sederhana namun memerlukan penilaian ulang berkala (cedera 

jaringan lunak, fraktura dan dislokasi ekstremitas, cedera maksilo-

fasial tanpa gangguan jalan nafas, serta gawat darurat psikologis). 

Sebagian protokol yang kurang praktis membedakakan prioritas 0 

sebagai Prioritas Keempat (Biru) yaitu kelompok korban dengan 

cedera atau penyaki kritis dan berpotensi fatal yang berarti tidak 

memerlukan tindakan dan transportasi, dan Prioritas Kelima 

(Putih)yaitu kelompok yang sudah pasti tewas. 

Bila pada Retriase ditemukan perubahan kelas, ganti tag / label yang 

sesuai dan pindahkan kekelompok sesuai. 
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1. Triase Sistim METTAG.  

Pendekatan yang dianjurkan untuk memprioritasikan tindakan atas 

korban. Resusitasi ditempat. 

2. Triase Sistem Penuntun Lapangan START. 

Berupa penilaian pasien 60 detik dengan mengamati ventilasi, perfusi, 

dan status mental (RPM : R= status Respirasi ; P = status Perfusi ; M = 

status Mental) untuk memastikan kelompok korban (lazimnya juga 

dengan tagging) yang memerlukan transport segera atau tidak, atau 

yang tidak mungkin diselamatkan atau mati. Ini memungkinkan 

penolong secara cepat mengidentifikasikan korban yang dengan risiko 

besar akan kematian segera atau apakah tidak memerlukan transport 

segera. Resusitasi diambulans. 

3. Triase Sistem Kombinasi METTAG dan START. 

Sistim METTAG atau sistim tagging dengan kode warna yang sejenis 

bisa digunakan sebagai bagian dari Penuntun Lapangan START. 

Resusitasi di ambulans atau di Area Tindakan Utama sesuai keadaan. 

4. Penilaian di tempat dan perioritas triasik  

Bila jumlah korban serta parahnya cedera tidak melebihi kemampuan 

pusat pelayanan, pasien dengan masalah mengancam jiwa dan cedera 

sistem berganda ditindak lebih dulu. Bila jumlah korban serta parahnya 

cedera melebihi kemampuan *) dst dibawah algoritma 
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Tujuan : mengidentifikasi korban yang perlusegera dikirim ke RS dan 

yang dapat ditundakemudian. 

Triase lapangan dilakukan pada tiga tingkat : 

a. Triase di tempat ( triase satu ) 

b. Triase medik ( triase dua ) 

c. Triase Evakuasi ( triase tiga ) 

Tanda tingkat keparahan korban missal : 

a. Merah : Korban-korban yang membutuhkanstabilisasi segera ( 

Gangguan ABCD) dankorban- korban dengan :  

1. Syok oleh berbagai kausa 

2.  Gangguan pernafasan 

3. Trauma kepala dengan pupil anisokor  

4. Perdarahan eksternal massif 

b. Kuning : Korban yang memerlukanpengawasan ketat, tetapi 

perawatan dapatditunda sementara. Termasuk : 

1. Korban dengan resiko syok 

2. Fraktur multiple 

3. Fraktur Femur/ pelvis 

4. Luka bakar luas 

5. Gangguan kesadaran/ trauma kepala  

6. Korban dengan status tidak jelas. 

c. Hijau : Kelompok korban yang tidakmemerlukan pengobatan atau 

pemberianpengobatan dapat ditunda, seperti : 

1. Fraktur minor  

2. Luka minor 

d. Hitam : Korban yang telah meninggal dunia. 
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10. Algoritma Sistem START : 

 

Hitam = Deceased (Tewas) ; Merah = Immediate (Segera), Kuning = 

Delayed (Tunda) ; Hijau = Minor. 

Semua korban diluar algoritma diatas : Kuning. 

Disini tidak ada resusitasi dan C-spine control. Satu pasien maks. 60 

detik. Segera pindah kepasien berikut setelah tagging. Pada sistem ini tag tidak 

diisi, kecuali jam dan tanggal. Diisi petugas berikutnya. 

Tenaga dan fasilitas pusat pelayanan, pasien dengan peluang hidup 

terbesar dengan paling sedikit manghabiskan waktu, peralatan dan persediaan, 

ditindak lebih dulu. Ketua Tim Medik mengatur Sub Tim Triase dari Tim 

Tanggap Pertama (First Responders) untuk secara cepat menilai dan men tag 

korban. Setelah pemilahan selesai, Tim Tanggap Pertama melakukan tindakan 

sesuai kode pada tag. (Umumnya tim tidak mempunyai tugas hanya sebagai 

petugas triase, namun juga melakukan tindakan pasca triase setelah triase 

selesai). 

1. Pertahankan keberadaan darah universal dan cairan. 

2. Tim tanggap pertama harus menilai lingkungan atas kemungkinan bahaya, 

keamanan dan jumlah korban dan kebutuhan untuk menentukan tingkat 

respons yang memadai (Rapid Health Assessment / RHA). 

3. Beritahukan koordinator propinsi (Kadinkes Propinsi) untuk 

mengumumkan bencana serta mengirim kebutuhan dan dukungan antar 

instansi sesuai yang ditentukan oleh beratnya kejadian (dari kesimpulan 

RHA). 

4. Kenali dan tunjuk pada posisi berikut bila petugas yang mampu tersedia 

a. Petugas Komando Bencana. 

b. Petugas Komunikasi. 

c. Petugas Ekstrikasi/Bahaya. 

d. Petugas Triase Primer. 

e. Petugas Triase Sekunder. 

f. Petugas Perawatan. 
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g. Petugas Angkut atau Transportasi 

5.  Kenali dan tunjuk area sektor bencana : 

a. Sektor Komando / Komunikasi Bencana 

b. Sektor Pendukung (Kebutuhan dan Tenaga). 

c. Sektor Bencana. 

d. Sektor Ekstrikasi / Bahaya. 

e. Sektor Triase. 

f. Sektor Tindakan Primer 

g. Sektor Tindakan Sekunder. 

h. Sektor Transportasi. 

6. Rencana Pasca Kejadian Bencana : 

7.  Kritik Pasca Musibah. 

8. CISD (Critical Insident Stress Debriefing). 

Sektor Tindakan Sekunder bisa berupa Sektor Tindakan Utama dimana 

korban kelompok merah dan kuning yang menunggu transport 

dikumpulkan untuk lebih mengefisienkan persedian dan tenaga medis 

dalam resusitasi-stabilisasi. 

 

11. Tindakan dan evakuasi medic 

Tim Medik dari Tim Tanggap Pertama (bisa saja petugas yang 

selesai melakukan triase) mulai melakukan stabilisasi dan tindakan bagi 

korban berdasar prioritas triase, dan kemudian mengevakuasi mereka ke 

Area Tindakan Utama sesuai kode prioritas. Kode merah dipindahkan ke 

Area Tindakan Utama terlebih dahulu. 
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          LATIHAN     

 
 
 

1. Bagaimana Arus pemindahan korban? 

2. Bagaimana tempat perawatannya dan bagaimana perawatnya? 

3. Lokasi evakuasi 

4. Peralatan yang dibutuhkan? 

 
 
 

   RA N GK UM AN   
 
Prosedur Mengelola Bencana 

Proses Penyiagaan 

1. Penilaian Awal 

2. Pelaporan Tingkat Pusat 

3. Penyebaran informasi Pesan siaga 

• Identifikasi Awal Lokasi Bencana   

• Tindakan Keselamatan 

• Langkah Pengamanan 

• Pos Komando 

• Pencarian dan Penyelamatan 

Triase dilakukan untuk mengidentifikasi secara cepat korban yang membutuhkan 

stabilisasi segera (perawatan di lapangan) dan mengidentifikasi korban yang 

hanya dapat diselamatkan dengan pembedahan darurat (life-saving surgery). 

Dalam aktivitasnya, digunakan kartu merah, hijau dan hitam sebagai kode 

identifikasi korban 

1. Merah  

sebagai penanda korban yang membutuhkan stabilisasi segera dan korban 

yang mengalami:  

• Syok oleh berbagai kausa  

• Gangguan pernapasan   
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• Trauma kepala dengan pupil anisokor  

• Perdarahan eksternal massif  

2. Kuning  

sebagai penanda korban yang memerlukan pengawasan ketat, tetapi perawatan 

dapat ditunda sementara. Termasuk dalam kategori ini:  

• Korban dengan risiko syok (korban dengan gangguan jantung, trauma 

abdomen)  

• Fraktur multipel  

• Fraktur femur / pelvis  

• Luka bakar luas  

• Gangguan kesadaran / trauma kepala  

• Korban dengan status yang tidak jelas  

3. Hijau 

sebagai penanda kelompok korban yang tidak memerlukan pengobatan atau 

pemberian pengobatan dapat ditunda, mencakup korban yang mengalami:  

• Fraktur minor  

• Luka minor, luka bakar minor  

• Korban dalam kategori ini, setelah pembalutan luka dan atau pemasangan 

bidai dapat dipindahkan pada akhir operasi lapangan.   

• Korban dengan prognosis infaust, jika masih hidup pada akhir operasi 

lapangan, juga akan dipindahkan ke fasilitas kesehatan 

4. Hitam  

sebagai penanda korban yang telah meninggal dunia 
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A.

B.

C.

 

 
 

  TES FOR MAT I F  
 
 
 

1. Jelaskan pengertian bencana ! 

2. Penatalaksanaan kesiapsiagaan di lapangan 

3. Tanda tingkat keparahan korban missal! 

 
 
 
 
             GLOSARIUM 

 
 
 
 

Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 

alam atau manusia yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, 

kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana 

umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan 

masyarakat dan pembangunan nasional yang memerlukan bantuan dan 

pertolongan secara khusus.  

Korban akibat kejadian dengan jumlah relatif banyak oleh karena 

sebabyang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan 

menggunakan sarana, fasilitas dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-

hari. 

Penyebab Bencana 

Alam : seperti : banjir, gempa bumi,tsunami dan lain sebagainya. 

Teknologi : seperti : tabrakan kereta api,rubuhnya gedung dan 

lainsebagainya. 

Konflik : seperti : konflik antar etnis,terorisme dan lain sebagainya 
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