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tsUPATI WONOSOBO

PERATU RAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR ]5 TAHUN 2011
TENTANG
PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR
D! KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang

:

a.

b.

bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana tanah longsor
merupakan tanggungjawab bersama yang penanganannyaharus
dilakukan secara terkoordinir oleh berbagai instansi, masyarkat dan
dunia usaha;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap (Protap)

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tanah Longsor
Mengingat

:

di

Kabupaten Wonosobo.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok
Kesejehteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4548);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2OOT tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesig Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
a7a1);
Tahun 2008 tentang
7. Peraturan Pemerintah Nomor
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4829\;
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9.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Seha
Lembaga lnternasional dan Lembaga ,Asing Non Pemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);

Menetapkan

:

MEMUTUSI(AN

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP (PROTAP)

ffiN[Eb?3'",t-H"*.Iiil6il3GULANGAN
Pasal

BEN.ANA

rANAH

1

prosedur Tetap (Protap) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tanah LongsOr di
Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 2
Prosedur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Organisasi
Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, lnstansi Vertikal, Dunia Usaha dan Masyarakat di
Kabuplten Wonosobo dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tanah longsor di
wilayah Kabupaten Wonosobo.
Pasal 3

Kepada Organisasi Perangkat Daerah, Desa dan lnstansi Vertikal sebagaimana dimaksud
dalam pasil 2 untuk menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya dalam upaya
penyelenggaraan penanggulangan bencana tanah longsorPasal 4
Dalam hal tindakan penyelenggaraan penanggulangan bencana tanah longsor yang belum
diatur dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan lnstruksi Bupati.
Pasal 5
pada
diundangkan.
tanggal
berlaku
ini
mulai
Bupati
Peraturan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatanirya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.
Ditetapkan diWonosobo

padatartggal

g

i.,ao*mher
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H.A KHOLIQ ARIF
Diundangkan di Wonosobo

padatanggal 10 ilesember
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SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN WONOSOBO,

EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN aor r NOMOR

l:

pRosED u R TETA, (pRorAp) o,

*u*HN

GAN BEN.ANA
DI KABUPATEN WONOSOBO
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KATA PENGANTAR

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu daerah diJawa Tengah yang termasuk rawan
bencana. Kejadian bencana bisa disebabkan oleh faktor alam, non alam ataupun faktor manusia.
Bencana alam seperti tanah longsor, gunung meletus/gas beracun, angin topan, menjadi ancaman
utama masyarakat Wonosobo disamping bencana non alam berupa kebakaran, kegagalan
teknologi, kegagalan modernisasi, epedemi, wabah penyakit dan bencana sosial berupa konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
Dari data kejadian bencana, yang paling tinggi intensitasnya adalah tanah longsor. Hal ini
terjadi karena wilayah Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan dan termasuk dalam
jenis pegunungan muda dengan lembah yang curam. Secara geologis Wonosobo terletak
dibebatuan prakwaker dengan ketinggian antara 250 sampai 2.250 m dpl. Kondisi ini diperparah
oleh kerusakan lingkungan baik karena sebagai akibat alih fungsi hutan, pertanian semusim
intensif, maupun perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, tidaklah
berlebihan jika dikatakan bahwa "apabila manusia bisa menjadi penyebab, tentu bisa pula
mencegah terjadinya bencana". Ada sebuah kalimat yang perlu kita renungkan bersama :
"BENCANA BTSATERJADI KAPAN SAJA DIMANA SAJA dan BISA MENIMPA SIAPA SAJA......."
Berdasarkan pengalaman, kalimat tersebut tidak berlebihan namuh tidak perlu menunggu
sarnpai bencana terjadi. Oleh karenanya, perlu diambil langkah-langkah "persiapan dan
pencegahan bencana" di masyarakat. Sementara ini, penyelenggaraan penanggulangan bencana
baik pra sampai pasca di Kabupaten Wonosobo belum dilaksanakan secara terencana, terpadu,
terkoordinasi dan menyeluruh serta masih menitikberatkan hanya pada kegiatan tanggap darurat.
Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2OO7
tentang Penanggulangan Bencana beserta peraturan pelaksanaannya, maka perlu rnembentuk
Prosedur Tetap (PROTAP) Penangulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Wonosobo.
PROTAP Bencana merupakan suatu gambaran terstruktur tentang langkah-langkah yang
telah disepakati bersama oleh seluruh pihak yang berkepentingan dan institusi pelaksana tentang
siapa, melakukan apa, saat kapan, dimana serta bagaimana cara pelaksanaannya. Prosedur
dibutuhkan saat pelaksana suatu kegiatan terdiri dari berbagai institusiyang memiliki kewenangan
sendiri dan kegiatan tersebut menuntut untuk segera ditanggapi.
Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan PROTAP BENCANA yaitu :
pertamo, mekanisme peringatan dini dan penanganan darurat bencana, kedua, mekanisme reaksi
cepat dari Komando dan Pengendalian Lapangan (KODAL) yaitu KODAL Desa/Kelurahan, KODAL
Kecamatan dan KODAL Kabupaten. Ketiga, tindakan tepat dan terintegrasi dari semua pemangku
kepentingan.
Ketiga haltersebut dapat dicapaidengan cara :
o Menghimpun kekuatan yang tersedia dalam pelaksanaan kesiapsiagaan dan pencegahan serta
penanganan darurat bencana di Kabupaten Wonosobo;
o Mempersingkat waktu tanggap darurat khususnya pada masa-masa kritis;
r Mengurangi resiko bencana yang ditimbulkan secara cepat, tepat, efektif dan efisiensi dengan
memanfaatkan su m berdaya internal yang tersed ia.
Protap bencana yang akan diterapkan mengandalkan pada kerja KODAL Lapangan yang
berada di tingkat desa/kelurahan yang membawahi Satuan Tugas (SATGAS). SATGAS dibawah
KODAL Lapangan terdiri dari SATGAS Peringatan Dini dan Penyebaran Arahan, SATGAS Sumber
Daya Manusia, Logistik dan Peralatan, SATGAS Perlindungan Kelompok Rentan Dan Pemandu
Arahan, SATGAS SAR dan Keamanan, SATGAS Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta SATGAS
Pemulihan Prasarana dan Sarana. Selain itu, secara berjenjang terdapat KODAL Kecamatan dan
KODAL Kabupaten.
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PENDAFTULUAN
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KONDISI UMUM DAERAH

Secara astronomis Kabupaten Wonosobo terletak diantara 7"1L8 - 7"36A LS dan
109"438 - 110"48 BT. Jarak dari dari lbu Kota Propinsi Jawa Tengah / Semarang seiauh 120
km dan 520 km dari lbu Kota Negara / Jakarta. Ketinggian wilayah berkisar antara 27O m
sampai dengan 2.250 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah I 98.468 ha.
Secara administrasi Kabupaten Wonosobo termasuk dalam wilayah Jawa Tengah
yang berbatasan dengan :
F sebelah utara dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang,
F sebelah timur dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang,
) sebelah selatan dengan Kabupaten Purworejo,
) sebelah barat dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.
Di Kabupaten Wonosobo terdapat Gunung Sindoro, Sumbing dan Pegunungan
yang
Dieng
berstatus aktif normal.
Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi 15 kecamatan yang terdiri dari 236 desa dan
29 kelurahan. Kecamatan paling luas adalah Kecarnatan Wadaslintang, kemudian
Kecamatan Kaliwiro, dan Kecamatan Kepil. Sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling
kecil yaitu Kecamatan Wonosobo. Adapun Kecamatan Kalibawang dan Sukoharjo
merupakan kecamatan baru yang diresmikan pada tahun 2003.
Kondisi iklim di Kabupaten Wonosobo adalah tropis dengan dua musim dalam
setahun yaitu musim kemarau dan penghujan. Rata-rata suhu udaranya antara L4,3" C
sampai dengan 26,5" C, dengan curah hujan cukup tinggi dengan rata-rata per tahun
berkisar antara 2.5L4- 4.387 m/tahun.
Sebagian besar wilayah merupakan daerah perbukitan /pegunungan, dari luas
wilayah t 98.468 Ha,67,54%o nya berupa lahan miring /lereng dan bergelombang dimana
kondisi tanah semacam ini sangat berpotensi mengalami gerakan tanah longsor, gerakan
tanah runtuh dan gerakan tanah merayap.
Jenis tanah yang ada adalah tanah muda dan batuan lapuk / padas yang mempunyai
sifat bila rnusim kemarau tanah retak-retak/pecah- pecah dan musim penghujan
tanah/batuan tidak kuat menahan tekanan/dorongan air sehingga terjadi perubahan
struktur tanah dengan cepat baik longsor maupun retak/ambles. Dari perubahan struktur
tanah itu pada musim penghujan seringkali terjadi tanah longsor dibeberapa wilayah
seperti di Kecamatan Kalibawang , Kepil, Wadaslintang, Kaliwiro, Lekono, Sukoharjo,
Kretek, Kejajar, Watumalang.
Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu dibentuk PROTAP Penanggulangan
Bencana Tanah Longsor. Hal ini tidak terlepas dari kondisi obyektif bencana alam yang
paling sering terjadi, yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian harta benda bahkan
kehilangan nyawa. Pengelolaan tanah longsor menjadi tanggung jawab semua pihak,
Pemerintah dan Masyarakat. Sehingga dalam upaya meminimalisir dampak kerusakan dan
kerugian yang disebabkan oleh tanah longsor, dipandang perlu untuk disusun sebuah
Prosedur Tetap untuk Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor
Berbasis Masyarakat atau PROTAB Tanah Longsor, yang disusun dengan memperhatikan
mekanisme peringatan dini dan penanganan darurat bencana.
Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah longsor adalah tidak
tersedianya alat yang memadai untuk mendeteki gerakan tanah dan belum adanya sistem
penanggulangan bencana tanah longsor. Atas pertimbangan tersebut maka pilihan diambil
dengan mengembangkan kemampuan maryarakat untuk secara mandiri dapat mengatasi
permasalahan tanah longsor di desanya yang dalam batasan tertentu mendapatkan

tb,
dukungan dari pemerintah, terutama untuk hal-hal yang tidak mungkin dilakukan sgndiri
oleh rnasyarakat, menyangkut segi teknis dan pernbiayaan. Oleh karena itu, pilihan
pembuatan PROTAP adalah dengan mengandalkan pada kemampuan mayarakat, karena
masyarakatlah yang menjadi aktor utama dalam penyelamatan diri mereka.
B. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan PROTAP adalah untuk:

1. Menghimpun kekuatan yang tersedia untuk melaksanakan

2.
3.

kesiapsiagaan dan
penanganan bencana di Kabupaten Wonosobo.
Mempersingkat waktu tanggap darurat, khususnya pada masa-masa kritis.
Mengurangi resiko bencana yang ditimbulkan secara cepat, tepat, efektif dan efisien
dengan memanfaatkan sumberdaya internal yang tersedia.

c. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun L974 tentang Ketentuan Pokok Kesejehteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 20o4 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 44371, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2OO5 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a5{8l;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor aTBl;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
(abupatenlKota (Lembaran Negara Republik lndonesig Tahun 2OO7 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47371;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a7$il;
7. Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48281;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan dan Pengelolaan
Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a8291;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga
lnternasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a830);
10. Peraturan Presiden Nornor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pernbentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.
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L3. Peraturan Kepala Badan Nasiorpl Penanggulangan Bencana Nomor 9 tahun ,2008
tentang Prosedur Tetap Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 tahun 2008
tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Propinsi Jawa Tengah.
D.

RUANG LINGKUP

L.
2.

3.

Penggunaan PROTAP terbatas pada wilayah Kabupaten Wonosobq.
Prosedur yang disusun digunakan pada rnasa siaga dan tanggap darurat serta pasca
bencana diWonosobo.
Pengguna Prosedur dan Penanganan darurat bencana dari tingkat Desa, Kecamatan,
Kabupaten.

PENGERTIAN ISTILAH

1.

Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau
faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah jenis bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, kebanjiran , kekeringan angin topan dan tanah longsor.
3. Longsoran adalah proses bergeraknya puing - puing batuan (termasuk di dalamnya
tanah) secara besar - besaran, menuruni lereng secara lambat hingga sangat cepat oleh
pengaruh langsung tenaga gravitasi
4. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan
bencana, sepertigeologi, hidro-meteorologi, biologi, teknologi, lingkungan, dan social.
5. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis,
geologis, social, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu
wilayah untu jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan
kerusakan.
6. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk
mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu.
Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial, dan tabiat yang dapat
ditimbulkan oleh beragam penyebab.
7. Kelompok rentan adalah bayi anak usia dibawah lima tahun , anak-anak, ibu hamil atau
menyusui penyadang cacat dan lanjut usia.
8. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,
klimatologis, geografi, sosial, budaya, politilq ekonomi, dan teknologi pada suatu
wilayah untuk jangka tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam,
mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk
bahaya tertentu.
9. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi atau
menghilangkan risiko bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana .
1O. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu
wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
teracam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan
gangguan kegiatan masyarakat.
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11. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan
ancaman bahaya, pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas dalam
penanganan bencana.
12. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
13. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari
tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk
bencana.
14. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal
dunia akibat bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana rnelalui
pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian pemberian peringantan sesegera mungkin kepada
rnasyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga
yang berwenang.
L7. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.
L8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera
pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan
kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta
pemulihan prasarana dan sarana.
L9. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati
untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) atau lembaga yang diberitugas untuk menanggulangi bencana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
masyakat sampaitingkat yang memadai pada wilayah pascabencana.
21. Rekontruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan
pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat
dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan
budaya tegaknya hukum dan ketertiban, bangkitnnya peran serta masyarakat dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan
lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan,
prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Rekonsiliasi adalah upaya mendamaikan kembali pihak-pihak yang bertikai dengan
pendekatan sosial dan budaya, aspek hukum serta hak asasi manus'ra.
24. Prosedur tetap adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama
tentang siapa melakukan apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan
bencana.
25. Pos komando adalah pos yang menjamin kelancaran komando operasi penanganan
bencana.
26. Komando Pengendali Lapangan yang selanjutnya disebut KODAL Lapangan adalah
Komando yang menjamin kelancaran komando operasi penanganan bencana yang
berada di tingkat Desa / Kelurahan.
27. Komando Pengendali Kecamatan yang selanjutnya disebut KODAL Kecamatan adalah
Komando yang menjamin kelancaran komando operasi penanganan bencana yang
berada di tingkat Kecamatan

berada di Kabupaten.
29. Rantai Kpmando Pengendali adalah jenjang komando pengendali yang dipergunikan
apabila I(ODAL berhalangan hadir, sehingga para penganti alternative akan rnemiliki
wewenang dan kewaiibn yang sama dengan kodalyangberhalangan.
30. Sistem komando tanggap darurat adalah suatu sistem penanganan darurat bencana
yang dipergunakan oleh semua instansi dengan mengintegrasikan pemanfaatan
sumberdaya manusia, peralatan dan anggaran.

U
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STRATEGI PENANGGUI-ANGAN BENCANATANAHLONGSOR.

PRABENCANA

L.
2.

3.

Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana tanah longsor;
Peningkatan pencegahan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko tanah longsor
maupun kerentanan pihak yang terancam tanah longsor;
Peningkatan pengurangan resiko melalui kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan

ancaman bahayla, pengurangan kerentanan

dan peningkatan kapasitas

dalam

penanganan bencana tanah longsor;

4.

Penelitian, pemantauan, pengamatan dan pengumpulan data kerawanan serta
ancaman tanah longsor, sebagai bahan koordinasi dalam upaya penanggulangan

bencana tanah longsor;
5. Sosialisasi peraturan/petunjuk melalui berbagai mediaforum guna meningkatkan
kesiapsiagaan masyarakat maupun instansi terkai!
6. Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat disekitar lokasi daerah rawan bencana
tanah longsor serta aparat terkai!
7. Peningkatan kewaspadaan dengan mengaktifkan perondaan masyarakat maupun pospos pengamatan;
8. Mitigasi tanah longsor melalui serangkaian upaya untuk mengurangi resiko, baik
dengan pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan
menghadapi ancaman tanah longsor;
9. Peringatan dini yaitu serangkaian pemberian peringantan sesegera mungkin kepada
masyarakat tentang kenungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga
yang berwenang;
10. Peningkatan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian
langkah-langkah yangtepat guna dan berdaya guna.

B.

SAATTANGGAP DARURAT

1.

2.
3.
4.
5.
6.
C.

Pengkajian secara cepat dan tepat untuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana,
jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan
umurn serta pemerintahan, dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan;
Pemberian pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat tanah longsor yang terjadi
melalui upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan /atau
evakuasi korban;
Pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan,
sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan dan tempat
hunian;
Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana melalui pendataan,
penempatan pada lokasiyang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar;
Memberikan prioritas perlindungan kepada kelompok rentan berupa penyelamatan,
evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial;
Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vita!.

PASCABENCANA

L.
2.
3.

Percepatan pemulihan kehidupan masyarakat dengan sesegera mungkin menetapkan
prioritas kegiatan rehabilitasi;
Percepatan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan
pascabencana dengan sesegera mungkin menetapkan prioritas kegiatan rekonstruksi;
Peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia
usaha, dan masyarakat;
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III.

I
METODE PENGGUNAAN PROTAP PENANGGULANGAN BENCANATANAH LONGSOR

Penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana tanah longsor bertujuan untuk
menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan
menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan
dampak bencana dengan mengandalkan pada prinsip-prinsip penanggulangan bencana yakni
cepat dan tepat prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan akuntabilitas,
kemitraan, pemberdayaan, non diskriminatif serta non proletisi. OIeh karena itu, pada saat
keadaan bencana, memerlukan pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik yang ada
baik dari masyarakat maupun dari instansi /lembaga, guna menyelamatkan dan mengeval(uasi
korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital
yang rusak akibat bencana, dapat dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Ada
tiga kondisi yang berbeda yaitu pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana yang
mengharuskan para pihak untuk mengambiltindakan dalam menghadapi bencana tanah longsor.
PROTAP Bencana Tanah Longsor yang diterapkan mengandalkan pada kerja Komando dan
Pengendalian (KODAL) Lapangan yang ada ditingkat Desa/Kelurahan, KODAL DARURAT Kecamatan
dan KODAL Kabupaten. Terkait dengan kondisi tersebut rnaka PROTAP Bencana Tanah Longsor
dibagi 4 bagian yaitu : Prosedur Daerah, Panduan Tugas, Daftar perika, Daftar Rantai Kodal.
Pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah penguasaan prosedur oleh tiap-tiap KODAL dan
para pihak terkait penanggulangan bencana tanah longsor.

A.

PROSEDURDAERAH

1.

Pengertian
Prosedur Daerah merupakan prosedur umum yang rnelingkupi seluruh rangkaian kegiatan
yang harus dilaksanakan KODAL Lapangan, KODAL Kecamatan, KODAL Kabupaten dan
seluruh Satuan Pendukung penanggulangan bencana tanah longsor
Kabupaten
Wonosobo.
Pengguna
Prosedur Daerah dipergunakan oleh seluruh KODAL dan Satuan Pendukung yang
melaksanakan upaya penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Wonosobo.
Penggunaan
Prosedur Daerah mulai dipergunakan dalam situasi saat terdapat potensi terjadinya tanah
longsor.

di

2.
3.

4.

lsi

a.
b.

Pengorganisasian penyelenggaraan penanggulangan bencana tanah longsor.
Prosedur daerah untuk penanggulangan bencana tanah longsor, terdirl dari :
1) Prosedur Penerimaan Peringatan dan LegitimasiArahan;
Prosedur Penyebaran Arahan;
3) Prosedur Penyelanratan;
Prosedur Penanganan Darurat Bencana;
5) Prosedur Penghentian Masa Darurat Bencana.

2l
4l
B.

PANDUANTUGAS

t.

2.

Pengertian
Panduan Tugas merupakan panduan yang dipergunakan oleh seluruh KODAL dan Satuan
Pendukung dalarn melaksanakan peringatan dini, penanganan darurat dan pasca bencana.
Pengguna
Panduan tugas dipergunakan oleh seluruh KODAL dan Satuan Pendukung dalam
penanggulangan bencana tanah longsor;
Panduan tugas dipegang oleh KODAL Lapangan, KODAL Darurat Kecamatan, KODAL
Kabupaten sebagai pengendali pelaksana tugas.

.
.
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3. Penggunaan

4.

.
|
Panduan Tugas mulai dipergunakan pada saat tidak terjadi bencana tanah longsor (Pra
Bencana) terjadi di Wonosobo.
lsi
a. PanduanTugas KODALLapangan
1) Panduan Tugas Ketua KODAL Lapangan;
2l Panduan Tugas Satgas Peringatan Dini dan Penyebaran Arahan;
3) Panduan Tugas Satgas Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik ;
4l Panduan Tugas Satgas Perlindungan Kelompok Rentan dan Pemandu Evakuasi;
5) Panduan Tugas Satgas SAR dan Keamanan;
6) Panduan Tugas Satgas Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
7l Panduan Tugas Satgas Pemulihan Prasarana dan Sarana.
b. Panduan Tugas KODAL Kecamatan
1) Panduan Tugas Ketua KODAL Kecamatan;
2) Panduan Tugas Bidang Pengendalian Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik;
3) Panduan Tugas Bidang Pengendalian Operasi Darurat Bencana;
4l Panduan Tugas Bidang Pengendalian Administasi dan Keuangan;
5) Panduan Tugas Bidang Pengendalian Perencanaan Darurat Bencana.
c. Panduan Tugas KODAL Kabupaten
1) Panduan Tugas Ketua KODAL Kabupaten;
2l Panduan Tugas Ketua Pelaksana Harian KODAL Kabupaten;
3) Panduan Tugas Satuan Pendukung KODAL Kabupaten, meliputi :
a) Panduan Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD);
b) Panduan Tugas lnstansi Vertikal;
c) Panduan Tugas Organisasi Kemasyarakatan;
d) Panduan Tugas Dunia Usaha.

c. DAFTAR PERIKSA
L. Pengertian
Panduan pelaksanaan prosedur langkah demi langkah yang ditujukan untuk mengontrol
pelaksanaan prosedur secara tertib dan berurutan.

2.
3.

4.

D.

Pengguna
Daftar Periksa dipergunakan oleh ketiga jenjang KODAL terkait bencana longsor
Penggunaan
Daftar Periksa mulai digunakan saat potensi longsorterjadi diWonosobo.
lsi

a.
b.
c.

Daftar Periksa KODAL Tanggap Darurat Kabupaten
Daftar Periksa KODAL Darurat Kecamatan
Daftar Periksa KODAL Lapangan

DAFTAR RANTAI KODAL

1.
2.
3.

KODAL Kabupaten;
KODAL Kecamatan; dan
KODAL Lapangan.
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BAGAN ALUR EVAKUASI BENCANATANAH LONGSOR

Penduduk terlanda bencana

Tmda"hnda

h{m $run trru

mmerus

nkln6 h&nfalar !ru& rrhkn

r-

f ::

- : : :r

*lma I herl, hnmrar

Mr, mun*C r*rym *lr bau

r rr-

- r - - - -f

l::

---

*

0rarylm$a*a$t,lh-

KambaB*lkspala

ibuhamltdrn enal'ln*

kdurta

Tahapdampakdam

lhuibu

ffi

Berdapunfitk

Muqanmkan

evakuad

bannry2h*hugr

Menylilhnmdnnry/

pHmmt*tnggal
hbtraplw*trdupet
pequngdan

td.
rul3lnlimil
rrnnpr$ohft

rhn*nmt?

membanilkdompok

m*gurg*anhaffi

rentan

benda

an*2m*gur6$

11

L.dr
tv. PENGORGAN TSASIAN PENYELENGGARAAN PENANGGU LANGAN BENCANA TANAH LONGSOR
A. Komando Pengendalian

Pengorganisasian penyelenggaraan penanggulangan bencana tanah longsor dibedakan atas 3
(tiga) komando pengendalian (KODAL), yaitu : KODAL Lapangan, KODAL Kecamatan dan KODAL
Kabupaten.
L. KODAL Lapangan
KODAL Lapangan untuk bencana tanah longsor berada di Desa/Kelurahan yang diketuai
oleh Kepala Desa/Lurah, dengan susunan organisasi, sebagai berikut :
a. Ketua KODAL Lapangan;
b. Satgas Peringatan Dinidan Penyebaran Arahan;
c. Satgas Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik;
d. Satgas Perlindungan Kelompok Rentan dan Pemandu Evakuasi;
e. SatgasSARdan Keamanan;
Satgas Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
g. Satgas Pemulihan Prasarana dan Sarana.

f.

Bagan Struktur Organisasi KODAL Lapangan, sebagai berikut

:

STRUKTUR ORGANISASI
KOMANDO PENGENDALI LAPANGAN

:

AluKommdo

- : Alu I(oordimi

ftt+t+

2.

KODAL Kecamatan
KODAL Kecamatan berada di tingkat Kecamatan diketuai oleh Canlat dengan Kapala
Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Komandan Ranting Militer (Danrarnill sebagai wakil
Kepala KODAL Kecamatan dan dibantu 4 (empat) bidang Pengendalian, yaitu Bidang
Pengendalian Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik, Bidang Pengendalian Operasi
Tanggap Darurat Bidang Pengendalian Administrasi dan Keuangan Tanggap Darurat,
Bidang Pengendalian Perencanaan Tanggap Darurat.

L2
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Bagan Struktur Organisasi KODAL Keqamatan adalah sebagaiberikut

:
I
I

STRUKTUR ORGANISASI
KOMANDO PENGENDALI KECAMATAN

Ketqmgm

:

:

Alr

Kommdo

- : AluKoordimi

BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA,
PERALATAN, DAN
LOGISTlK

BIDANG

BIDANG

PENGENDALIAN
OPERASI TANGGAP
DARURAT

PENGENDALIAN

ADMINISTRASI
KEUANGAN

BIDANG
PENGENDALIAN
PERENCANAAN
TANGGAP
DARURAT

KODAL Kabupaten
Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD adalah Ketua KODAL Kabupaten, yang dibantu oleh
Ketua Pelaksana Harian KODAL Kabupaten. Ketua Pelaksana Harian Kodal Kabupaten
adalah Kepala lnstansi BPBD atau Pejabat Lain Yang ditunjuk. KODAL Kabupaten dibantu
oleh Satuan Pendukung yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lnstansi
Vertikal di Kabupaten Wonosobo, Organisasi Kemasyarakatan dan Dunia Usaha.
L. Ketua KODAL Kabupaten
2. Ketua Pelaksana Harian KODAL Kabupaten
3. Satuan Pendukung KODAL Kabupaten
1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
lnstansi Vetikal di Daerah;
3) Organisasi Kemasyarakatan;
Dunia Usaha.

2l

4l

13

:

' trir.J

Bagan Struktur Organisasi KODAL Kabupaten sebagai berikut

:

BAGAN ORGANISASI PENYE I"ENGGARAAN PE NANGGU 1ANGAN
BENCANA KABUPATEN WONOSOBO

:

Alur Kommdo

- : AlurKmrdin*i

B.

Rantai KODAL.
Rantai ini dipergunakan apabila salah satu dari anggota Tim KODAL pada masa siaga dan
darurat tidak dapat dihubungi atau berhalangan tetap. Oleh karena itu Rantai KODAL disusun
dalam 2 (dua) lapis artinya jika Komandan KODAL tidak bisa dihubungi maka menghubungi
urutan KODAL di bawahnya.
1. Metode Penggunaan Rantai KODAL.
Digunakan secara berurutan
Rantai KODAL dinyatakan tidak dapat dihubungi atau berhalangan tetap, apabila rantai
tersebut tidak memberikan tanggapan/respon setelah 3 (tiga) kali dihubungi, minimal
dengan menggunakan 2 {dua} moda komunikasi.
2- Rantai KODAL lapangan secara beruntun, adalah :
KepalaDesa/Kelurahan
Ketua Satgas.
3. Rantai KODAL Kecamatan secara beruntun, adalah :
Camat
Kapolsek
Danramil
Sekretaris Kecamatan
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
4. Rantai KODAL Kabupaten secara beruntun, adalah :
Bupati
Wakil Bupati
Sekretaris Daerah (Ketua KODAL Kabupaten)
Kepala BPBD (Ketua Pelaksana Harian KODAL Kabupaten)
Kepala Kantor Kesbangpoldan Linmas
Kepala Dinas Sosial
Kepala Dinas Kesehatan
Kepala Satpol PP

.
r

.
r

r
'.
r
.

.
.
r
.
r
r
.
,

Kqrrunikasi
Untuk Kebutuhan informasidan komunikasi pada saat siaga dan darurat bencana tanah
longBor, maka komunikasi penanggulangan bencana dilaksanakan pada frekuensi yang
dimitikioleh ORARI/RAPI Kabupaten W6nosobo dan KODAL Kecamatan.
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V.

PROSEDUR DAERAH DATAM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT BENCAryA

Prosedur Daerah merupakan prosedur umum yang melingkupi seturuh rangkaian kegiatan
yang harus dilaksanakan oleh KODAL dan seluruh OPD serta para pihak terkait penanggulangan
bencana tanah longsor di Kabupaten Wonosobo. Prosedur Daerah untuk peringatan dini dan
penanganan darurat bencana tanah longsor, terdiri dari :
A. Prosedur Penerimaan Peringatan Dini dan LegitimasiArahan.

Umum
Tertutup

Jenis Prosedur

Sifat

Dini dan

I

Kondisi 1.

I

an Arahan

Diterimanya peringatan dini dari pemantauan kondisi
alam (hujan terus menerus) dan tanda-tanda longsor
(umumnya terdengar suara gemuruh, pohon/tanaman
dilereng perbukitan banyak yang miring, ditemukan
tanah yang mengalami retakan, turunnya bahu jalan,
muncul resapan air baru)
Keputusan untuk memberikan rekomendasi kepada
Kepala Desa/Kelurahan selaku Kodal Lapangan untuk

Maka:
Satgas Peringatan Dini

:i

Segera rnelakukan analisis kondisiterakhir dan memberi
arahan sesuai prosedur berupa rekomendasi :

dan Penyebaran Arahan

t
)
Ketua KODALLapangan

: *

a) Status potensi
b) Wilayah evakuasi
Mengaktifkan jalur komunikasi antara Satgas Peringatan
Dini dan Penyebaran Arahan dengan KODAL Lapangan
dan KODAL Kecamatan.
Memberikan rekomendasi hasil analisis kepada KODAL
Lapangan dan KODAL Kecamatan, dengan menggunakan
komunikasi vang tersedia.
Segera setelah mendapat rekomendasi dari Satgas

Peringatan

Dini Dan Penyebar Arahan, segera

memberikan arahan resmi kepada Satgas Peringatan
Dini Dan Penyebaran Arahan, untuk disebarkan kepada

t

satgas yang lain dan kepada masyarakat.
Segera memberi laporan ke KODAL Kecamatan tentang

kondisiterakhir

Kondisi2

Apabila rantai kodal tidak dapat dihubungi, hingga tanda
longsor semakin jelas dan rembesan air bercampur lumpur
keluar dari retakan-retakan tanah di lereng serta tanaman
mirins semakin

16
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Maka:
Satgas Peringatan Dini
dan Penyebaran Arahan

:l

Memberi arahan resmi sesuai kewenangan yang
diberikan untuk kemudian disebarkan melalui jalur
komunikasi yang memungkinkan dan mencatat kondisi
ini, untuk kemudian dilaporkan apabila telah dapat

,

B. Prosedur

menghubungi kodal lapangan
Memberikan rekomendasi hasil analisis kepada Ketua
KODAL Lapangan dan KODAL Kecamatan, dengan
nakan ialur komunikasi yans tersedia

Penyebaran Arahan.

:
:

Pengendali

:

Umum
Terbuka
Satsas Perinsatan Dini dan Penvebaran Arahan

Kondisi

:

Diterimanya Arahan Resmi berupa Teks Standard.

Prosedur
Sifat
Jenis

Maka:
Satgas Peringatan Dini

:)

Memberikan arahan melalui alat penyebaran arahan
kepada masyarakat serta institusi yang telah ditetapkan
dengan menggunakan pesan teks dan/atau bunyi yang
telah ditentukan melalui pengeras suara masjid dan

dan Penyebaran Arahan

t

sms.

Apabila pesan berupa pengumuman atau tertulis
digunakan pesan teks standart, sebagai berikut:

: "Umumnya hujan
lebat lebih dari 4 jam atau hujan tidak lebat selama

a) Tingkat peringatan waspada

tiga hari

secara terus menerus, keadaan
pohon/tanarnan di lereng perbukitan banyak yang

miring ditemukan tanah yang mengalami retakan,
muncul resapan air baru, badan jalan mulai turun.
Kami minta kepada masyarakat untuk tetap tenant
dan tidak panik. Kemasi barang-barang berharga

)

dan kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan
serta peralatan alat masak,"
b) Tingkat peringatan awas : "Jika tanda longsor makin
jelas (terdengar suara gemuruh flan rembesan air
bercampur lumpur keluar dari retakan retakan tanah
dilereng). Kami minta kepada masyarakat untuk
segera melakukan evakuasi ke.....,.. ( dimana
disebutkan I .... ."
Memberikan laporan kepada KODAL Lapangan atas
aktivasi prosedur arahan melalui jaringan komunikasi
yang aktif.

l7
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Seluruh anggota Satgas Peringatan Dini dan Penyebargn
Arahan berperan aktif menyebarkan arahan melalui :
a) Telepon/HPlSMS/HT
b) Radio
c) Pengeras suara, Kentongan, sirine
Anggota tim yang bertugas melakukan evakuasi, segera
bertindak setelah mendapatkan arahan, menyebarkan
kepada penduduk disekitarnya dan meneruskan
evakuasike titik aman.
Masyarakat Umum

:)
rnencari tempat datar dan aman dari bencana tanah

C.

Prosedur Penyelamatan Diri
.lenis Prosedur

Sifat

Kondisi

:
:
:

Umum
Terbuka
n

KODAL La

Gejala Longsor sudah tampak jelas (terdengar suara
gemuruh dan rembesan air bercampur lumpur keluar dari

retakan retakan tanah

di lereng serta tanaman

mirine/roboh semakin
Maka:
KODAL Lapangan

D.

Mengumumkan agar penduduk segera mengungsi mencari
tempat yang datar dan aman dari bencana tanah longsor
atau temoat yans sudah ditentukan

Prosedur Penanganan Darurat Bencana.

Sifat

Umum
Terbuka
Kodal Darurat Kecamatan

Kondisi

Diteta

Jenis Prosedur

Status Bencana

Maka:
KODAL Kecamatan

I

Metaksanakan operasi darurat sesuai prosedur
keorganisasian dan tata laksana peringatan dini dan
tanggap darurat.
Memberikan laporan berkala terkait kondisi penduduk
korban dan pengungsi, jumlah spesific berdasarkan form
laporan korban, kondisi kesehatan fisik dan mental
pengungsi dan anggota tim, kondisi prasarana dan
sarana serta informasi yang dibutuhkan lainnya.
Memberikan laporan perkembangan kondisi secara
berkala se
2 (dua
18
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terkait kondisi penanganan darurat khususnya kondisi
kesehatan fisik dan mental pengungsi dan anggota tim
kondisi fasilitas kritis, pemakaian logistik dan anggaran..

: ) Menyediakan fasilitas jasa dan bahan-bahan serta
perlengkapan tanggap darurat.
Sumberdaya Manusia,
Peralatan dan Logistik
+ Melaksanakan penerimaan, penyimpanan,
Bidang

Pengendalian

I
)
Bidang

Pengendalian
Tanggap

Operasi

)

Darurat

!.

r.\w-

Bidang

Pengendalian
dan

Administrasi

t

Melaksanakan

semua administrasi

Bidang

+

Catatan

)

tanggap darurat bencana .
Melaksanakan pengumpulan, analisis, evaluasi data dan
informasi yang berhubungan dengan penanganan
darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana
tindakan operasi tanggap darurat
Status darurat dihentikan setelah dikeluarkan keputusan
KODAL Kabupaten, berdasarkan rekomendasi dari
KODAL Kecamatan, untuk memulai masa rehabilitasi
dan rekonstruksi

E. Ketentuan Umum Penanganan Darurat BencanaTanah
Jenis Ketentuan

Sifat
I

keuangan,

melakukan analisis kebutuhan dana dalam rangka
Penanganan tanggap darurat yang teriadi dan
mendukung keuangan yang dibutuhkan oleh koda!

Keuangan

Pengendalian
Perencanaan Tanggap
Darurat

pendistribusian dan tranportasi bantuan logistik dan
peralatan.
Melaksanakan penyelenggarakan dukungan dapur
umum, air bersih dan sanitasi umum.
Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan
peralatan dari institusi terkait.
Melaksanakan kegiatan penyelamatan korban, harta
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan
kelompok rentan, pemulihan fasilitas kritis dengan
cepat tepat, efisien dan efektif, berdasarkan satu
kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap
darurat bencana

Longsor

Umum
Terbuka
KODAL Kecamatan

KODAL Kecamatan memiliki wewenang untuk
merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi

Kondisi

serta melaporkan penanganan darurat bencana, tetapi
mengikuti ketentuan

Bidang

Pengendalian

Sumber Daya Manusia,
Peralatan dan Logistik
Darurat Bencana

berikut

:

Ketentuan Umum :
1. Telah dibuka pos pencatat dan pengarah bantuan yang
dilengkapi dengan sumberdaya dan prosedur
pencatatan dan pengarahan bantuan yang memadai
disetiap titik rnasuk bantuan ke Wonosobo, paling lama
dalam ianeka waktu lx 24
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Telahrtersedia gudang logistik lapangan dalam jang[a
waktu 7x24jam.
3. Menyalurkan logistik dan peralatan ke posko darurat
kecamatan, dengan dibantu oleh
2.

Bidang

Pengendalian
Darurat

Operasi

Ketentuan Umum:

L.

Bencana

Tim SAR telah berada dan siap melaksanakan operasi
SAR di daerah terkena bencana, paling lama 1 x 24 jam
setelah berita kejadian bencana diterima KODAL
Kecamatan.

2.

Dukungan pemulihan prasarana dan sarana harus
mampu menjamin bahwa seluruh upaya perlindungan
kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar
pada setiap titik pengungsi telah terhubung slstemnya
dengan KODAL Kecamatan, paling lama dalam tempo 2 x
24 jam setelah kejadian bencana.

3. Tim psikolog telah berada ditiap-tiap

posko darurat
jam
kecamatan, paling lama 2 x 24
setelah kejadian

bencana

Bidang Pengendalian

Administrasi dan
Keuangan Darurat
Bencana

Bidang

Pengendalian

Perencanaan Darurat
Bencana

Ketentuan Umum :
1. Telah mencairkan anggaran darurat bencana paling
lama 1x24.
2. Telah menetapkan dan mulai menerapkan prosedur
penggunaan, pencatatan serta pengelolaan anggaran
untuk kebutuhan penanganan darurat bencana paling
lama 2x24 jam.
Ketentuan Umum:

Telah memiliki rencana operasi penanganan darurat
bencana yang melingkupi seluruh kegiatan pemulihan
fasilitas kritis dan pengumpulan serta distribusi logistik
line lama 2x24
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:

Meminta laporan perkembangan harian KODAL Lapangan, terkait upaya tanggap
darurat bencana yang dilaksanakan.
Analisis harian status darurat bencana
- Ditingkatkan menjadistatus darurat kabupaten atau
- Tetap status darurat kecamatan
Catatan :
Analisis harian status darurat bencana dilaksanakan dengan meninjau data :
1. Jumlah korban
2. Arealdampak bencana
3. Jumlah penduduk terkena dampak
4. Kondisipengungsi
5. Kondisifisik dan kesehatan mental pengungsi
5. Kondisiteam lapangan
7. Kondisi Fasilitas Kritis
8. Kondisi pengumpulan dan distribusi logistik
9. Kondisianggaran.

Prosedur Penghentian Masa Darurat Bencafia.
Jenis Prosedur

Sifat

Umum
Terbuka
KODAL

Kondisi

t

Tidak teridentifikasi bencana turunan dalam waktu

)

dekat
Aktivitas masyakat telah berjalan walau belum pulih
benar

Maka:
KODAL
KODAL

KODAL

Lapangan

: )

Kecamatan : )
I
Kabupaten

: )
I
)

Melaporkan kepada KODAL Kecamatan tentang kondisi
terakhir
Menerima laporan dari KODAL Lapangan.
Melakukan analisis dan memberikan rekomendasi
kepada KODAL Kabupaten untuk menghentikan masa
darurat bencana
Setelah melakukan analisis dapat menghentikan masa
darurat bencana.
Memberiinstruksi kepada KODAL Kecamatan tentang
penghentian darurat bencana.
Melakukan rapat koordinasi dengan institusiterkait
untuk memulai masa pemulihan.

2L
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VI.

A.

PANDUAN TUGAS

KODALLapangan

1' yHffi*'rfflliil;epada

: Ketua KoDAL Kabupaten merarui Ketua

: ffi::"#1i,1ffi::xl :
a.

KoDAL

Kecamatan
KoDAlKecamatan

Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana

a) Menyusun perencanaan penanggulangan bencana.
b) Memasukkan anggaran penanggulangari bencana dalam

APB Desa atau

anggaran belanja kelurahan

2) Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana
a) Menyusun rencana kontijensi/ rencana penanganan darurat bencana.
b) Mengkoordinasikan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan

b.

kebutuhan dasar.
c) Mengkoordinasikan penyuluhan dan pelatihan tanggap darurat bencana.
d) Mengkoordinasikan penyiapan lokasievakuasi.
e) Mengkoordinasikan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan
untuk pemenuhan pemulihan prasana dan sarana.
f) Mengambil keputusan peringatan diniberdasarkan hasil analisa.
g) Mengkoordinasikan pelakanaan kegiatan mitigasi bencana.
Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Mengidentifikasi secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi bencana,
jumlah korban bencana, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap
fungsi pelayanan umum dan pemerintahan dilokasi bencana.
2l Melapofkan dengan segera kepada KODAL Kabupaten tentang kondisi terkini
lokasi bencana.
3) Meminta bantuan sumber daya rnanusia, logistik dan peralatan yang
dibutuhkan untuk penanganan darurat bencana.

c.

Pasca Bencana

-=
\-/

L)

\
\-'

2)
3)

2.

Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perbaikan lingkungan
wilayah bencana, prasarana dan sarana umum serta rumah masyarakat.
Melakukan koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk
rekonsolidasidan resolusi konflik.
Melakukan koordinasi dengan KODAL Kecamatan untuk segera melakukan
pemulihan social, ekonomi dan budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi
pemerintahan dan fungsi pelayanan publik.

Satgas Peringatan Dinidan Penyebaran Arahan.

r Ketua

:

r Bertanggungjawab Kepada :
. BerkoordinasiKepada :

Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban Desa

I

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan atau
Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Kelurahan.
Kepala Desa/Lurah sebagai Ketua KODAL Lapangan.
Semua Satgas dalam Lingkup KODAL Lapangan Bidang

-

Pengendalian Operasi Tanggap Darurat
Kecamatan.
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wewenang :

,

I

Tugas dan
Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana

a.

a)
b)

b.

c.
3.

Melakukan pemantauan resiko bencana tanah longsor
Melakukan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau
ancaman bencana.
c) Menyusun peta resiko bencana.
d) Mempersiapkan peralatankomunikasi.
e) Memberikan masukan kepada Ketua KODAL Lapangan dalam penyusunan
perencanaan penanggulangan bencana tentang sumber bahaya atau
ancaman bencana serta resiko bencana.
2l Situasi Terdapat Potensi Bencana
a) Melakukan pengamatan atas gejala alarn dan indikasi potensi bencana.
b) Menyebarluaskan informasi tentang peringatan bencana.
c) Memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa/Kelurahan untuk
mengungsikan warga dan harta benda.
d) Menghimbau masyarakat untuk menyelamatkan diri, harta benda menuju
ketempat evakuasi yang sudah ditetapkan.
e) Menyampaikan informasi ke Satgas lain untuk membantu kesiapsiagaan.
f) Memberikan masukan kepada Ketua KODAL Lapangan dalam penyusunan
rencana kontijensi / rencana penanganan darurat bencana terkait kondisi
terkini sumber bencana.
Saat Bencana (Tanggap Darurat).
1) Melakukan pendataan terhadap cakupan lokasi bencana.
2) Mendata kemampuan sumber daya alam dan sumber daya buatan.
Pasca Bencana

Satgas Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik.

r

Ketua

I
.

BertanggungjawabKepada
Berkoordinasi Kepada

r

Sekretaris Desa / Kelurahan atau Petugas yang ditunjuk
oleh Kepala Desa/Kelurahan.
Kepala Desa/Lurah sebagai Ketua KODAL Lapangan.
Bidang Pengendalian Sumber Daya Manusia, Peralatan
dan Logistik KODAL Kecamatan.

Tugas dan wewenang
Pra Bencana
1.) Situasi Tidak Terjadi Bencana.

a.

a)
b)

2l

Mendata dan menginventarisasi ketersediaan Sumber daya manusia.
Meningkatkan kemampuan sUmber daya manusia.
c) Melakukan pemeriksaan dan penyediaan peralatan dan logistik yang
diperlukan untuk menghadapi bencana.
d) Memberikan masukan kepada Ketua KODAL Lapangan dalam penyusunan
perencanaan penanggulangan bencana tentang kondisi sumber daya
manusia, peralatan dan logistik.
Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia, peralatan dan logistik
untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi
kebutuhan dasar, memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak
akibat bencana.
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Meminta bantuan surnber daya manusia, peralatarl dan logistik berdasarkan
analisis data korban kepada KODAL Kecamatan melalui Ketua Kodal
Lapangan.

c)

Memberikan masukan kepada Ketua KODAL Lapangan dalam penyusunan
rencana kontijensi / rencana penanganan darurat bencana terkait kondisi
terkini sumber daya manusia, peralatan, dan logistik untuk darurat bencana
b. Saat Bencana (Tanggap Darurat).
L) Melaksanakan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian dan
transportasi bantuan sumber daya manusia, peralatan dan logistik tanggap
darurat.
2l Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan sumber daya manusia,
peralatan dan logistik selama tanggap darurat bencana.
Pasca Bencana.

1) Mengidentifikasi

kebutuhan sumber daya manusia, peralatan dan logistik untuk
kegiatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.
2') Meminta bantuan sumber daya manusia, peralatan dan logistik untuk kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi kepada KODAL Kecamatan melalui Ketua Kodal
Lapangan

4.

Satgas Perlindungan Kelompok Rentan dan Pemandu Evakuasi
Ketua
Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial Desa

.

r
,
r

Keseiahteraan Sosial Kelurahan atau
ditunjuk oleh Kepala Desa/Kelurahan.
BertanggungjawabKepada
BerkoordinasiKepada

/

Kepala Seksi
Petugas yang

Kepala Desa/Lurah sebagai Ketua KODAL Lapangan.

Bidang Pengendalian Operasi Darurat Bencana KODAL
Kecamatan.

Tugas dan Wewenang

a.

Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.

a)

2)

Memberikan masukan kepada Ketua KODAL Lapangan dalam penyusunan
perencanaan penanggulangan bencana tentang kondisi kelompok rentan.
b) Melakukan pemahaman tentang kerentanan masyarakat (siapa yang rentan,
mengapa ia termasuk kelompok rentan, dimana ia tinggal, siapa keluarga
yang menanggung, berapa jumlah mereka,).
c) Merumuskan cara memberikan perlindungan secara cepat dan tepat kepada
kelompok rentan.
d) Merumuskan skema (cara, jalur dan lokasi) evakuasi cepat terhadap
kelompok rentan dan korban bencana.
Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) Mendata kelompok masyarakat rentan.
b) Melakukan analisis kebutuhan kelompok rentan, berdasarkan data yang
diperoleh
c) Menyiapkan tempat evakuasi dan pengungsian.
d) Memberikan masukan kepada Ketua KODAL Lapangan dalam penyusunan
rencana kontijensi / rencana penanganan darurat bencana terkait kondisi
terkini kelompok rentan dan lokasi serta jalur evakuasi untuk darurat
bencana.
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b. Saat Bencana (Tanggap Darurat).
1) Mendata korban berdasarkan klasifikasi m€dis dan menghitung

2l
3)

4l
c.

kebutuhan
peralatan medis dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk penanganan darurat
lanjutan.
Melaksanakan penanganan darurat medis saat evakuasi apabila dibutuhkan dan
memungkinkan.
Melaksanakan penanganan darurat medis di pos pengungsian bagi korban
selamat.
Melaksanakan tindakan penyembuhan traumatic saat evakuasi maupun di pos
penampungan.

Pasca Bencana

1) Mendata
2)

kelompok rentan yang masih mengalami masalah social psikologis dan
melaporkan kepada Ketua KODAL Lapangan.
Meminta bantuan penanganan social psikologis kepada KODAL Kecamatan
melalui Ketua KODAL Lapangan.

5. Satgas SAR dan Keamanan
Ketua

r

r
.
.

: Ketua Karang

Taruna atau Petugas yang ditunjuk oleh

Kepala Desa/Kelurahan.
Bertanggungjawab Kepada : Kepala Desa/Lurah sebagai Ketua KODAL Lapangan.
Berkoordinasi Kepada : Semua Satgas dalam Lingkup KODAL Lapangan.
Tugasdan wewenang:
a. Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
a) Memberikan masukan kepada Ketua KODAL Lapangan dalam penyusunan
perencanaan penanggulqngan bencana tentang kondisi SAR dan ancaman
keamanan dan ketertiban.
b) Melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran,
kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi
bencana.
c) Meningkatkan kemampuan pot€nsiSAR dalam menghadapi bencana.
2l Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) Menjaga dan mengamankan peralatan s$ern peringatan dini yang
terpasang.
b) Melakukan penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap
darurat.
c) Memberikan masukan kepada Ketua KODAL Lapangan dalam penyusunan
rencana kontijensi / rencana penanganan darurat bencana terkait kondisi
terkini kemampuan SAR dan situasi keamanan dan ketertiban untuk darurat
bencana
b. Saat Bencana (Tanggap Darurat).
1) Mencari dan rnendata korban bencana
2l Memberikan pertolongan pertama kepada korban, segera setelah diketemukan.
3) Melaksanakan pemilahan terhadap korban selamat bersama tim kesehatan di
!apangan.
4l Melaksanakan penanganan medis sesuai hasil triage.
5) Mengirimkan korban selamat ke rumah sakit/puskesmas terdekat.
6) Mendata korban meninggal (dengan diberi label berwarna hitam dan diberi
kode identitas, nomor data dan orang yang rnengenali korban), luka-luka atau
hilang.

I

r

W"r"nrng :

Tugas d"n
,
Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.

a.

-

a)

b.

Melakukan pendataan terhadap prasarana dan sarana fiumlah, fungsi, nilai,
tingkat ketentanan dsb).
b) Memberikan masukan kepada Ketua KODAL Lapangan dalam penyusunan
perencanaan penanggulangan bencana tentang kondisi prasarana dan
sarana.
2l Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) Menyiapkan skema cepat dan tepat terhadap pemulihan prasarana dan
sarana bila teriadi kerusakan akibat bencana.
b) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemulihan
prasarana dan sarana.
Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Mengidentifikasi kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana dan kerugian
yang ditimbulkan
2l Melakukan analisis kebutuhan dan metode yang dipergunakan untuk
memperbaiki kerusakan dan alternatif antisipasi kebutuhan prasarana dan
sarana berdasarkan data yang diperoleh.
3) Memulihkan segera prasarana dan sarana vital terkait pemenuhan kebutuhan
dasar penduduk , seperti fasilitas air bersih, listrik, transportasi, dan kesehatan
dan perekonomian.
4l Meminta bantuan pemulihan segera prasarana dan sarana vital kepada KODAL
Kecamatan melalui Ketua KODAL Lapangan.

c.

Pasca Bencana

L) Memonitor dan mengevaluasi

2l

kegiatan pemulihan daerah lingkungan bencana
dan kerusakan prasarana dan sarana umurn.
Meminta bantuan pemulihan segera daerah lingkungan bencana dan prasarana
dan sarana umum kepada KODAL Kecamatan melalui Ketua KODAL Lapangan.

B. KODAL Kecamatan

1.

Ketua KODAL Kecamatan
Bertanggungjawab Kepada : Ketua KODAL Kabupaten
Berkoordinasi Kepada : KODAL Lapangan - KODAL Kabupaten
Tugas dan Wewenang :
a. Pra Bencana
L) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana penanggulangan bencana dalam
lingkup wilayah kerjanya.
b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengurangan resiko
bencana dalam lingkup wilayah kerjanya.
c) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencegahan untuk
mengurangi atau menghilangkan resiko bencana.
2l Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka kesiapsiagaan baik
secara teknis maupun administrative dalam lingkup wilayah kerjanya.
b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kontijensi / rencana penanganan
darurat bencana dalam lingkup wilayah kerjanya.
c) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peringatan dini
bencana.

r
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b.

c.

Mengkoordinasikan polaksanaan kegiatan dalam rangka mitigasi bencapa.
Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Meminta laporan dari KODAL Lapangan secara langsung terkait kondisi terkini.
2l Memberikan laporan secara berkala kepada KODAL Kabupaten.
3) Memberikan instruksi langsung kepada KODAL Lapangan dan instansi yang
berada di bawah koordinasi Camat terkait penanggulangan bencana pada masa
darurat.
4l Melakukan pendataan, perencanaan dan mobilisasi sumberdaya manusia,
peralatan dan logistik yang tersedia dan dibutuhkan untuk masa darurat.
5) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana darurat bencana sesuai
peruntukannya, berdasarkan otorisasi yang meniadi kewenangannya.
6) Meminta bantuan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik penanganan
darurat yang tidak dimiliki di kecamatan kepada KODAL Kabupaten.
Pasca Bencana

L) Mendorong

2l
3)

\

2.

partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perbaikan lingkungan
wilayah bencana, prasarana dan sarana umum serta rumah masyarakat.
Melakukan koordinasi dengan POLRI dan/atau TNI untuk pemulihan keamanan
dan ketertiban.
Melakukan koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk
rekonsolisasi dan resolusi konflik.

Bidang Pengendalian Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik.
r Ketua
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan
I BertanggungjawabKepada Ketua KODAL Kecamatan
I Berkoordinasi Kepada
Satgas Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik KODAL Kabupaten.
r Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana:
1-) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
a) Memberikan masukan kepada Ketua KODAL Kecamatan dalam penyusunan
rencana penanggulangan bencana mengenai kondisi terkini sumber daya
manusia, peralatan dan logistik.
b) Mengendalikan kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan
sumber daya manusia.
c) Melakukan pemeriksaan dan penyediaan peralatan dan logistik yang
diperlukan untuk menghadapi bencana.
2l Situasi Terdapat Potensi Bencana.
a) Memberikan masukan kepada Ketua KODAL Kecamatan dalam penyusunan
rencana kontijensi/rencana penanganan darurat bencana mengenai kondisi
terkini sumber daya manusia, peralatan dan logistik.
b) Mengkoordinasikan pemasangan dan pengujian system peringatan dini.
c) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang
mekanisme tanggap darurat.
d) Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan, barang dan peralatan
untuk pernulihan prasarana dan sarana.
e) Mengkoordinasikan kegiatan pengerahan sumber daya manusia
b. Saat Bencana (Tanggap Darurat):
L) Mengkoordinasikan pengerahan sumber daya rnanusia peralatan dan logistik
untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi
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prasarana dan sarafia vitalyang rusak akibat

!

2l Meminta
3)

4l
c.

bantuan sumber daya manusia, peralatan dan logistik untuk
penanganan darurat bencana kepada KODAL Kabupaten melalui Ketua KODAL
Kecamatan.
Menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan bantuan peralatan dan
logistik tanggap darurat bencana.
Penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.

Pasca Bencana

Mengkoordinasikan permintaan bantuan tenaga ahli dan peralatan untuk kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi.

3.

Bidang Pengendalian OperasiTanggap Darurat.
r Ketua
Sekretaris Kecamatan
r BertanggungjawabKepada
Ketua KODAL Kecamatan
. Berkoordinasi Kepada
Ketua KODAL Lapangan Kepala Pelaksana Harian
KODAL Kabupaten
. Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
a) Mernberikan masukan kepada Ketua KODAL Kecamatan dalam penyusunan
rencana penanggulangan bencana.
b) Melakukan penyusunan rencana aksi pengurangan resiko bencana.
c) Mengkoordinasikan tindakan pencegahan bencana.
2) Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) Memberikan masukan kepada Ketua KODAL Kecamatan dalam penyusunan
rencana kontijensi / rencana penanganan darurat bencana.
b) Mengkoordinasikan pelaksanaan uji coba rencana penanggulangan
kedaruratan bencana tanah longsor.
b. Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengkajian secara cepat dan tepat
terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya.
2l Mengkoordinasikan dan mengendalikan pencarian, penyelematan dan evakuasi
masyarakat korban
3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan upaya pemenuhan kebutuhan dasar.
4l Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan kelompok
rentan.
5) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemulihan prasana flan sarana vital.
6) Mengkoordinasikan dan mengendalikan penentuan status keadaan darurat
bencana.

c.

Pasca Bencana

Mengkoordinasian analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana

4.

Bidang Pengendalian Administrasidan Keuangan Tanggap Darurat
. Ketua
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
r BertanggungjawabKepada
Ketua KODAL Kecamatan
r Berkoordinasi Kepada
KODAL Lapangan - KODAL Kabupaten dan DPPKD
r Tugas dan Wewenang
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Pra

Bencana:

1)

Situasi Tidak Terjadi Bencana.

I

a) Melakukan analisis kebutuhan dana untuk

2)

b.

penyelenggaraan
penanggulangan bencana dalam lingkup wilayah kecamatan.
b) Memberikan masukan kepada Ketua KODAL Kecamatan dalarn penyusunan
rencana penanggulangan bencana dari aspek keuangan dan administrasi.
Situasi Terdapat Potensi Bencana
Memberikan masukan kepada Ketua KODAL Kecamatan dalam penyusunan
rencana kontijensi / rencana penanganan darurat bencana dari aspek
pendanaan.

Saat Bencana (Tanggap Darurat)

:

L) Melaksanakan

2l

3)

c.

semua administrasi dan tata usaha tanggap darurat.
Melaksanakan perencanaan kebutuhan dana masa tanggap darurat.

Melaksanakan penatausahaan
tanggap darurat.

2l
3)

4l

\*

pertanggungjawaban keuangan masa

Pasca Bencana

1) Melaksanakan

5.

dan

semua administrasi dan tata usaha kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi.
Melaksanakan perencanaan kebutuhan dana untuk kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi.
Melaksanakan penatausahaan dan pertanggungiawaban keuangan kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi.
Mengkoordinasikan permintaan bantuan dana untuk kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi.

Bidang Pengendalian Perencanaan Tanggap Darurat
r Ketua
Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
I BertanggungjawabKepada
Ketua KODAL Kecamatan
r Berkoordinasi Kepada
Ketua KODAL Lapangan - Ketua Pelaksana Harian KODAL
Kabupaten.
r Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana :
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana penanggulangan bencana dalam
lingkup kecamatan
b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi pengurangan resiko bencana.
c) Memberikan masukan kepada Ketua KODAL Kecamatan dalam kerangka
penngendalian pemanfaatan ruang.
2) Situasi Terdapat Potensi Bencana.
a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kontijensi bencana / rencana
penanganan darurat bencana.
b) Melakukan penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur
tetap tanggap darurat bencana.
c) Mengkoordinasikan,pelaksanaan kegiatan dalam kerangka mitigasi bencana.

b.

Saat Bencana (Tanggap Darurat)

1)

:

Mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasidata yang berkaitan dengan
tanggap darurat bencana

'I

I

\.J

2\

c.

Metakukan penyusunan perencanaan pemulihan dengan segera prasarana {an
sarana vital.

Pasca Bencana

1)

2l
C.

J

Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rehabilitasidan rekonstruksi.
Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan teknis untuk kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi.

KODAL Kabupaten

L.

Ketua KODAL Kabupaten - SEKRETARIS DAERAH
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
L) SituasiTidak Terjadi Bencana.

a)

Merumuskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana tanah
longsor

b)

c)
d)

Mengkoordinasikan OPD dalam penyusunan perencanaan penanggulangan
bencana tanah tongsor.
Merumuskan regulasi penggunaan teknolggi yang berpotensi sebagai sumber
ancaman atau bahaya bencana tanah longsor
Merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya
alam yang melebihi kemampuan alam

e) Merumuskan kebiiakan pengurangan risiko bencana dan

f)
g)

b.

c.

pemaduan

pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan
Memasukkan dana/anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana pada
rancangan APBD
Merumuskan kebijakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana

tanah longsor
h) Mernantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pen4nggulangan bencana tanah
longsor.
2l Situasi Terdapat Potensi Bencana.
a) Menetapkan kegiatan / tindakan kesiapsiagaan pada saat terdapat potensi
terjaditanah longsor di suatu wilayah.
b) Menetapkan kegiatan / tindakan peringatan diri pada saat terdapat potensi
terjadi tanah longsor di suatu wilayah.
c) Menetapkan kegiatan / tindakan mitigasi bencana pada saat terdapat potensi
terjadi tanah lonsor di suatu wilayah.
Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Mengendalikan pengkaiian secara. cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan,
kerugian dan surnber daya pada wilayah bencana tanah longsor.
2l Merumuskan keputusan penentuan status keadaan darurat bencana tanah longsor.
3) Mengendalikan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana tanah
longsor.
4l Mengendalikan pemenuhan kebutuhan dasar.
5) Mengendalikan perlindungan terhadap kelompok rentan.
6) Mengendalikan penrulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
Pasca Bencana

L) Menetapkan rumusan

2l

3)

rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menetapkan prioritas kegiatan rehabilitasi.
Memasukkan anggaran kegiatan rehabilitasidalam RAPBD
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Ketua Pelaksana Harian KODAL Kabuppten - BPBD
Tugas dan Wewenang:
a. Pra Bencana
L) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
a) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan penanggulangan bencana tanah
longsor
b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi pengurangan resiko bencana
tanah longsor
c) Melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi ancaman bencana dan
pihak yang ter:ancam bencana tanah longSor.
d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko
pencana tanah longsor yang ditetapkan oleh BNPB.
e) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan
penanggulangan bencana tanah longsor.
2l Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) Mengkoordinasikan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan
kedaruratan bencana tanah longsor
b) Mengkoordinasikan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system
peringatan dini bencana tanah longsor.
pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang
Mengkoordinasikan
c)
mekanisme tanggaB darurat bencana tanah longsor.
d) Mengkordinasikan penyiapan ialur dan lokasi evakuasi korban bencana tanah
longsor.
e) Melakukan penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur
tetap tanggap darurat bencana tanah longsor.
f) Mengkordinasikan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan
untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
g) Mengkoordinasikan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana
dan rencana kontijensi.
h) Menyusun manajemen logistik dan peralatan
i) Menentukan tindakan peringatan dini pada saat terdapat potensi bencana
tanah longsor di suatu wilayah berdasarkan hasil analisis gejala tanah longsor
oleh OPD terkait.
j) Menyebarluaskan tindakan peringatan dini untuk mengerahkan sumber daya
guna menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
k) Mengkoordinasikan tindakan yang diambil masyarakat dalam rangka
menyelarnatkan dan melindungi masyarakat.
(Tanggap Darurat)
Bencana
b. Saat
L) Mengidentifikasi secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah
korban bencana, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi
pelayanan umum dan pemerintahan, kemampuan sumber daya alam dan buatan di
wilayah bencana.
2l Mengkomando pengerahan sumber daya manusia, logistik dan peralatan dari OPD /
instansi, Desa/Kelurahan dan masyarakat.
3) Dalam hal sumber daya manusia, logistik dan peralatan tidak tersedia di Kabupaten,
maka menyiapkan surat perrnintaan bantuan kepada pemerintah provinsi.
4l Mengendalikan penerimaan dan penggunaan bantuan sumber daya manusia,
logistik dan peralptan dari Femerintah Provinsi.
5) Merryetujui pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pencarian dan
penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, kebutuhan air bersih
32

F.s'*

h-Jf

6)

7l

8)

t

dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penarnpungan serta hunian
sementara oleh OPD terkait pada saat tanggap darurat bencana.
Mengelola dan mentpertanggungawabkan dana siap pakai yang diberikan. oleh
BNPB dan/atau BPBD Provinsi.
Untuk memudahkan akses penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala
BPBD berwenang:
a) Menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana
yang dapat membahayakan jiwa
b) Menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana
yang dapat mengganggu proses penyelamatan.
c) Memerintahkan orang untuk keluar dari lgkasi bencana atau melarang orang
untuk memasuki lokasi bencana.
d) Mengisolasiatau menutup lokasi bencana baik milik public maupun pribadi
e) Memerintahkan kepada pimpinan instansi /lembaga terkait untuk mematikan
litrik, gas atau menutup/membuka pintu air.
Menghentikan dan membuka pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana
tanah longsor berdasarkan standar yang ditetapkan.

9) Apabila dibutuhkan dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan

c.

penanganan darurat bencana.
10)Mengkoordinasikan pemulihan segera prasana dan sarana vital.
Pasca Bencana
1) Mengkoordinasian analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana

2l

Mengkoordinasikan permintaan bantuan pendanaan dan/atau tenaga ahli,
danlatau peralatan dan/atau pembangunan prasarana kepada Pemerintah Provinsi
dan/atau Pemerintah dan/atau lembaga donor untuk kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi.

3)

4l
5)
6)

7l
3.

Melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan bantuan rehabilitasi dan
rekonstruksi dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah dart/atau lembaga
donor.
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi kepada OPD
terkait
Mempersiapkan masyarakat melalui kampanye sadar bencana / peduli bencana.
Membina masyarakat untuk melakukan penyesuaian kehidupan social masyarakat
dengan lingkungan rawan bencana.
Mendorong partipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana.

ASISTEN PEMERINTAHAN

Tugas dan wewenang:
Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.

a.

a)
b)

c)
d)

e)

Menyusun rumusan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana tanah
longsor sesuai dengan lingkup tugasnya.
Membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan OPD dalam
penyusunan perencanaan penanggulangan bencana tanah tongsor.
Menyusun rumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan
bencana tanah longsor
Menyusun rumusan kebijakan daerah untuk pengurangan risiko bencana dan
pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
Membantu Seketaris Daerah dalam memantau dan mengevaluasi
penyelenggaraan penanggulangan bencana tanah longsor.

I
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2l

U'
Tefi$ Berpna
a) Mengkoordinasikan OPD dil para pihak unhrk perlyusunan kqiaan

SituaS Tsdapat FoErsi

b)

b.

c.

kesiapsiagaan pada saat terdapat potensi terjadi tanah longsor di suatu wilayah.
Mengkordinasikan OPD dan para pihak untuk merumuskan kegiatan / tindakan

peringatan diri pada saat terdapat potensi terjadi tanah longsor di suatu
wilayah.
c) Mengkordinasikan OPD dan para pihak untuk merumuskan kegiatan / tindakan
mitigasi bencana pada saat terdapat potensi terjadi tanah lonsor di suatu
wilayah.
Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Mengkoordinasikan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan,
kerugian dan sumber daya pada wilayah bencana tanah longsor.
2l Mengkoordinasikan keputusan penentuan status keadaan darurat bencana tanah
longsor.
penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana tanah
Mengkoordinasikan
3)
longsor.
4l Mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan dasar.
5) Mengkoordinasikan perlindungan terhadap kelompok rentan.
6) Mengkoordinasikan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
7) Dalam hal sumber daya manusia, logistik dan peralatan tidak tersedia di Kabupaten,
maka mengkoordinasikan permintaan bantuan kepada pemerintah provinsi.
8) Mengkoordinasikan kemudahan akses keimigrasian bagi personil asing yang akan
membantu pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat.
Pasca Bencana

1) Mengkoordinasikan perumusan

2l

3)

4.

rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
Mengkoordinasikan pemulihan fungsi pemerintahan
Mengkoordinasikan pemulihan fungsi pelayanan public.

ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN

Tugas dan wewenang
Pra Bencana

:

a.

1)

SituasiTidak Terjadi Bencana.

a)

2l
b.

Menyusun konsep rumusan regulasi penggunaan teknologi yang berpotensi
sebagaisumber ancaman atau bahaya bencana tanah longsor.
b) Menyusun rumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber
daya alam yang melebihikemampuan qlam.
c) Menyusun rumusan keb'rjakan pengurangan risiko bencana dan pemaduan
pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.

Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Mengkoordinasikan pengadaan barang

c.

dan jasa untuk pelaksanaan kegiatan

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
Pasca Bencana

Mengkoordinasikan pemulihan social, ekonomi dan budaya yang berupa layanan
advokasidan konseling, bantuan stimulant aktivitas ekonomi, dan pelatihan.
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5. BAPPEDA
Tugas dan wewenang:
Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.

I

'

a.

a)
b)

b.

c.

Melakukan penelitian dan pengernbangan kebencanaan tanah longsor.
Memadukan perencanaan penanggulangan bencana tanah longsor dengan
perencanaan pembangunan (RPJPD - RPJMD - RKPD).
c) Memadukan perencanaan penanggulangan bencana tanah longsoor dengan
perencanaan tata ruang (RTRW - RDTRW).
d) Menyusun peta rawan bencana tanah longsor.
e) Mengkordinasikan penyusunan rencana kontijensi.
f) Melakukan pengawasan pengelolaan tata ruang.
g) Melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
h) Melakukan pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi.
2l Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) Memastikan lokasievakuasiyang disiapkan aman dari ancaman gerakan tanah.
b) Menganalisis hasil pengaflatan gejala tanah longsor di suatu wilayah dan
menyampaikan hasilnya kepada BPBD.
c) Melakukan penyusunan perencanaan dan penataan tata ruang berdasarkan
pada analisis dan resiko bencana.
Saat Bencana (Tanggap Darurat)
Mengirimkan sumber daya manusia, logistik dan peralatan sesuai permitaan BPBD
dengan rnenunjuk salah satu pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk
mengambil keputusan
Pasca Bencana
1) Mengkoordinasikan perbaikan lingkungan wilayah bencana.
2) Mengkoordinasikan penetapan prioritas kegiatan rehabilitasidan rekonstruksi.
3) Memasukkan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam RKPD dan KUA,
PPA.

4l

5.

Mengkoordinasikan penyusunan proposal untuk permintaan bantuan pendanaan,
dan/atau tenaga ahli, dan/atau peralatan dan/atau pembangunan prasarana
kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah dan/atau lembaga donor untuk
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

DINAS PEKERJAAN UMUM

a.

Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.

a)
b)

c)
d)
e)

f)

Melakukan identifikasi dan pengenalan serta pengkajian ancaman bencana
tanah longsor.
Melakukan analisis tentang kemungkinan dampak bencana tanah longsor.
Mempersiapkan prasarana, sarana dan peralatan untuk penanggulangan
bencana tanah longsor.
Melakukan analisis resiko bencana tanah longsor untuk setiap kegiatan
pembangunan yang beresiko tinggi.
Melaksanakan rekayasa teknik seperti : penyelidikan geologi teknik, analisa
kestabilan lereng dan daya dukung tanah pada daerah rawan bencana tanah
longsor.
Melaksanakan pembangunan
resiko bencana.

fisik/ infrastruktur dalam rangka penguranBan
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g)
h)

trJI
Pemberian rekomendasidan pengawasan ijin bangunan.

Perencanaan pembangunan dengan mernasukkan unsur-unsur kebijakan
penanggulangan bencana.

i)
j)

b.

c.

Memberikan rekomendasi, pengawasan dan pengendalian dalam perijinan
pemanfaatan pengelolaan dan penambangan bahan galian C untuk mengatur
ketertiban eksploitasi.

Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
2l Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan
pemulihan prasarana dan sarana.
b) Melakukan analisa hasil pengamatan tentang potensi teriadinya bencana tanah
longsor.
c) Merumuskan pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata
bangunan pada kawasan rawan bencana tanah longsor.
Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Mengidentifikasi kerusakan prasarana dan sarana pekerjaan umum, serta gangguan
terhadap fungsi pelayanan umum.
Z) Mengirimkan sumber daya manusia, logistik dan peralatan sesuai permitaan BPBD
dengan menunjuk salah satu pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk
mengambil keputusan.
3) Segera memulihkan kondisiprasana dan sarana yang rusak
4) Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat
5) Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih, sanitasi, penampungan
dan tempat hunian.
Pasca Bencana
1) Melakukan analisis kerusakan dan kerugian prasana dan sarana akibat bencana.
2l Melakukan perbaikan prasana dan sarana umurn untuk rnemenuhi kebutuhan
transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kehidupan social budaya
masyarakat.
3) Mengupayakan bantuan dan/atau melakukan perbaikan rumah masyarakat korban
bencana.
4l Melakukan rehabilitasidan pemulihan fungsiprasana dan sarana pelayanan public.
5) Melakukan perbaikan fisik lingkungan kawasan permukiman, kawasan usaha,
kawasan industri dan kawasan bangunan gedung.
6) Melakukan pembangunan kembali prasarana dan sarana untk memenuhi
kebutuhan kegiatan ekonomi, social dan budaya dengan memperhatikan tata ruang
kabupaten.
7l Melakukan pembangunan kembali fasilitas socia! dan fasilitas umum untuk
memenuhi aktivitas social dan kemasyarakatan.
8) Memfasilitasi dan melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan
penggunaan peralatan yang Iebih baik dan tahan terhadap bencana untuk
meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu
mengantisipasidan tahan bencana serta untuk mengurangi kemungkinan kerusakan
yang lebih parah akibat bencana.
9) Melakukan usulan kegiatan rehabilitasidan rekontruksi lewat BPBD
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Tugas dan Wewenang
a- Pra Bencana
1) Situasi Tidak Teriadi Bencana.

a)
b)

c)
d)
e)

DAI{

-

IN

FORMANXA

Mensosialisasikan perencanaan penanggulangan bencana tanah longsor kepada
masyarakat
Bersama instansiterkait lainnya melaksanakan sosialisasi untuk penyadaran dan
peningkatan kemampuan masyarakat dalam peyelengarakan penanggulangan
bencana.
Pengelolaan system dan pelayanan informasi tentang kebijakan
penanggulangan bencana.
Mengadakan pelatihan SAR bagianggota SAR dan Tim SAR.
Menghimpun /mengkordinir potensiSAR dan Tim SAR

2l Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a)

b.

c.

Menyebarluaskan tindakan peringatan dini untuk mengerahkan sumber daya
gu na rnenyelamatkan dan melindungi masyarakat.
b) Bersama lnstansi terkait menyebarluaskan tindakan peringatan dini untuk
mengerahkan sumber daya guna menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Mengidentifikasi kerusakan prasana dan sarana perhubungan, komunikasi dan
informatika
2l Mengirimkan sumber daya manusia, logistik dan peralatan sesuai permitaan BPBD
dengan menunjuk salah satu pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk
mengambil keputusan
Pasca Bencana

1) Melakukan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana perhubungan,

2l
8.

komunikasi dan informatika yang rusak akibat bencana
Bersama lnstansi terkait melakukan pemulihan dengan segera Prasarana dan
Sarana Perhubungan yang rusak akibat bencana.

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Tugas dan Wewenang
Pra Bencana

a.

1)

SituasiTidak Terjadi Bencana.

a) Menyusun konsep rumusan kebijakan penyelenggaraan

penanggulangan

bencana tanah longsor sesuai dengan lingkup tugasnya.

b) Membantu Asisten

Pemerintahan dalam mengkoordinasikan OPD untuk

penyusunan perencanaan penanggulangan bencana tanah tongsor.

c) Menyusun konsep rumusan kebijakan pendidikan dan

pelatihan

penanggulangan bencana tanah longsor

d)

Menyusun konsep rumusan kebijakan daerah untuk pengurangan risiko
bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program
pembangunan.

e) Membantu Asisten Pemerintahan dalam memantau dan

mengevaluasi

penyelenggaraan penanggulangan bencana tanah longsor

2l Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a)

Mengkoordinasikan OPD dan para pihak untuk kegiatan kesiapsiagaan pada saat
terdapat potensi terjadi tanah longsor di suatu wilayah.
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b)

b.

c.

t

Mengkordinasikan OPD $n para pihak untuk merumu;kan kegiatan / tindakan
peringatan diri pada saat terdapat potensi terjadi tanah longsor di, suatu
wilayah.
c) Mengkordinasikan OPD dan para pihak untuk merumuskan kegiatan / tindakan
mitigasi bencana pada saat terdapat potensi terjadi tanah lonsor di suatu
wilayah.
Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Mengidentifikasi cakupan wilayah lokasi bencana
2) Mengidentifikasi gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan.
3) Mengirimkan sumber daya manusia, logistik dan peralatan sesuai permitaan BPBD
dengan menuniuk salah satu peiabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk
mengambil keputusan.
4) Mengkoordinasikan pemberian kemudahan akses keimigrasian (proses dan
pelayanan visa, izin masuk, izin tinggal terbatas dan izin keluar) bagi personil asing
yang akan membantu pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada saat
tanggap darutat setelah mendapat rekomendasi BNPB.
Pasca Bencana

1)

2l

Merumuskan konsep kebijakan pemulihan fungsi pelayanan public, ketentraman
dan ketertiban umum.
Melakukan pemulihan fungsi pemerintahan, melalui :

a) Mempercepat pengaktifan kembali pelaksanaan kegiatan
b)

c)
d)

tugas-tugas
pemerintahan
Mengkoordinasikan penyelamatan dan pengarnanan dokumendokumen negara
dan pemerintahan
Mengkoordinasikan konsolidasi para petugas pemerintahan
Mengkoordinasikan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas
pemerintahan

e)

3)

4l
5)

-'\L-/

9.

Mengkoordinasian pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada
lembaga/instansi terkait.
Mengkoordinasikan pengaktifan kembali fungsi pelayanan publik pada
instansi/lembaga terkait
Mengkoordinasikan pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
Monitoring dan evaluasi pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

BAGIAN HUMAS
Tugas dan wewenang:
Pra Bencana
1) Situasi Tidak Teriadi Bencana.

a.

a)

b.

Mensosialisasikan perencanaan penanggulangan bencana tanah longsor kepada
masyarakat.
b) Mengkoordinasikan media dalam melakukan upaya meningkatkan kesadaran,
keped ulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
2l Situasi Terdapat Potensi Bencana.
Mengkoordinasikan media dalarn melakukan upaya meningkatkan kewaspadaan
akan potensi bencana tanah longsor.
Saat Bencana {Tanggap Darurat)
Mengirimkan sumber daya manusia, logistik dan peralatan serta melakukan kegiatan
pendokumentasian dan pusat data sesuai permitaan BPBD dengan penunjuk salah satu
pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
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c.

Pasca

1)
2)

Bencana

!

Melakukan kampanye peduli bencana.
Mengirimkan sumber daya manusia, untuk melakukan kegiatan pendokumenta'sian.

10. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.

a) Melakukan

penyusunan kebijakan

dan

mengkoordinasikan pelaksanaan

kebija kan pen guatan ketaha nan social masyarakat

b) Melakukan monitoring dan evaluasi

b.

c.

pelaksanaan kebijakan penguatan

ketahanan social masyarakat.
2l Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyiapan dan penyediaan barang pasokan
bahan pemenuhan kebutuhan dasar.
Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Koordinasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan
kelompok rentan.
2l Mengirimkan sumber daya manusia, logistik dan peralatan sesuai permitaan BPBD
dengan menunjuk salah satu pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk
mengambil keputusan.
Pasca Bencana
Koordinasi, monitoring dan evaluasi pemulihan kondisi social psikologis dan pelayanan
kesehatan.

11. D]NAS SOSIAL
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
a) Pendataan kelompok rentan dalam masyarakat pada wilayah-wilayah potensial
terancam bencana tanah longsor.
b) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar bagi
korban bencana.
c) Melakukan upaya-upaya penguatan ketahanan social masyarakat.
2l Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) Pendataan kelompok rentan dalam masyarakat pada wilayah-wilayah potensial
terancam bencana tanah longsor.
b) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar bagi
korban bencana.
b. Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Mengidentifikasi jumlah korban bencana
2) Mengirimkan sumber daya manusia (TAGANA), logistik (pangan dan sandang) dan
peralatan sesuai permitaan BPBD dengan menunjuk salah satu pejabat sebagai
wakilyang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
3) Memberi tempattempat perlindungan sementara {shelter).
4) Memberikan pelayanan psikososial
5) Mengkoordinasikan pengumpulan bantuan baik yang dilakukan oleh pemerintah,
dunia usaha maupun masyarakat.
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a

c.

Pasca

1)

2l
3)

4l

Bencana

n

Melakukan pemulihan social psikologis yang terdiri dari bantuan konseling dan
konsultasi keluarga, pendampingan pemulihan trauma dan pelatihan pemulihan
kondisi psikologis.
Menghilangkan rasa traumatic masyarakat terhadap bencana.
Membina tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan masyarakat.

Membina partisipasi dalam pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi
bencana

12. BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
a) Melakukan pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya
alam.
b) Melakukan Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup
c) Melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

2l Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
b. Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Mengidentifikasi kemampuan

c.

sumber daya alam dan buatan di wilayah bencana.
2l Mengirimkan sumber daya manusia, logistik dan peralatan sesuai permitaan BPBD
dengan menunjuk salah satu pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk
mengambil keputusan.
3) Mengindifikasikan kapasitas lingkungan hidup diwilayah bencana.
Pasca Bencana
1) Memberikan masukan pada kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana agar
dapat memenuhi standar teknis ekosistem.
2l Memberikan saran pertimbangan kepada BPBD mengenai perbaikan lingkungan
daerah bencana berdasarkan standar teknis ekosistim

13. D!NAS KESEHATAN
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)

Melakukan inventarisasi kemungkinan, jenis, sifat, dan lokasi terjadinya
bencana.
Melakukan inventarisasi sumber daya bidang kesehatan yang tersedia di daerah
berisiko bencana tanah Iongsor.
Menyusun peta geomedik daerah rawan bencana tanah longsor.
Melakukan pemantauan tempat-tempat yang berpotensi terjadi bencana secara
periodic.
Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Menyelenggarakan pelatihan kader gawat darurat awam bencana tanah
longsor.
Membentuk unit fungsional penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi (T R C, Tim R H A, Tim Bantuan Kesehatan )
Menyelenggarakan pelatihan teknis bagi semua unit dan petugas yang terlibat
penanganan bencana tanah longsor.

Et'

.

i)

b.

c.

Menyusun dan menyebarfuaskan protap penanggulangan bencana pada sgmua
unit pelayanan kesehatan.
j) Melakukan gladi posko dan gladi lapangan penanggulangan bencana tanah
lonsor.
k) Mengalokasikan penyediaan obat dan pembekalan kesehatan untuk
penanggulangan bencana tanah longsor.
2) Situasi Terdapat Potensi Bencana.
a) Menerima informasi peringatan dini dan menindaklanjuti dengan kesiapsiagaan
bidang kesehatan (tenaga, alat, logistik, komunikasi, transportasi ).
b) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
kesehatan.
Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Memberikan pelayanan kesehatan.
2l Mengirimkan sumber daya manusia (TRC), logistik (obat-obatan) dan peralatan
(ambulance) sesuai permitaan BPBD dengan menunjuk salah satu pejabat sebagai
wakilyang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
Pasca Bencana

L)

Memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan
masyarakat, yaitu :
a) {Membantu perawatan korban bencana yang meninggal
b) Menyediakan obat-obatan pada tingkat kesehatan dasar
c) Menyediakan peralatan kesehatan pada tingkat kesehatan dasar

d) Menyediakan tenaga,medis dan para medis
e) Melakukan nujukan ke rumah sakit terdekat.

2)

Membantu merawat korban bencana yang sakit dan mengalami luka, pada tingkat

3)

kesehatan dasar.
Menetapkan pusat/pos pelayanan kesehatan yang dikoordinasikan oleh BPBD.

14. DINAS PEIIDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pengenalan penanggulangan
bencana tanah longsor di lembaga pendidikan formal, non forma! dan informal.
2l Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan dan gladi tentang mekanisme
tanggap darurat di lembaga pendidikan formal, non formaldan informal.
b. Saat Bencana (Tanggap Darurat)

c.

Pasca Bencana

U
2l

Mendata fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan;
Menangganianak-anak usia sekolah akibat korban tanah longsor;

15. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
1) SituasiTidak Terjadi Bencana.

a) Memadukan (koordinasi, integrasi dan sikronisasi)
penanggulangan bencana di tingkat desa
pembangunan desa / kelurahan.
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perencanaan
keiurahan dengan perencanaan

'

*-B!E

b)

2)

Fasilitasi penyusunan rencana aksi pengurangan resiko bencana di tipgkat
desa/kelurahan.
Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) Melakukan upaya pengurangan resiko bencana dengan mengembangkan
perencanaan partisipatif penanggulangan bencana.
b) Fasilitasi penyusunan rencana kontijensi/ rencana penanganan darurat bencana
ditingkat desa / kelurahan.

b. Saat Bencana

(Tanggap Darurat)

Mengidentifikasi kerusakan rumah rakyat yang ditimbulkan akibat bencana.

c.

Pasca Bencana

L)

2l

Melakukan upaya perbaikan segera rumah masyarakat yang rusak akibat bencana.
Melakukan upaya-upaya pemulihan social, ekonomidan budaya

16. DINAS PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Tugas dan Wewenang

a.

Pra Bencana

1-) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam KUA, PPA dan RAPBD

2l
b.

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.

Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Memfasilitasi pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang
berasal dari dana siap pakai dan sumber lainnya dalam masa tanggap darurat

c.

Pasca Bencana

Memfasilitasi pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang
berasal dari dana siap pakai dan sumber lainnya untuk kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi
17. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
L) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
a) Mengkoordinasikan penyusunan konsep rumusan regulasipenggunaan tehnologi
yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana tanah longsor
b) Mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan pencegahan penguasaan
dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam.
c) Mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan pengurangan resiko
bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program
pembangunan.
2) Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
Mengkoordinasikan penyiapan pencegahan dan penanggulangan apabila terjadi
bencana.
b. Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Mengkoordinasikan pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
2) Menerima laporan progres kegiatan tanggap darurat dengan melaksanakan
monitoring dan evaluasi untuk dasar kebijakan lebih lanjut.

42

EIJ

c.

Pasca

Bencana

1) Memfasilitasi

r

pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi.

2l

Mengkoordinir penetapan prioritas pembangunan untuk pencegahan bencana
terulang di waktu yang akan datang.

18. RUMAH SAKIT
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
L) Situasi Tidak Terjadi Bencana.

2l Situasi Terdapat Potensi Teriadi Bencana.
b.

c.

Mempersiapkan kebutuhan sebagai rumah sakit rujukan jika terjadi bencana.
Saat Bencana (Tanggap Darurat)
Membantu Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan masa tanggap
darurat.
Pasca Bencana

Memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan
masyarakat, yaitu :
a) Membantu merawat korban bencana yang sakit dan mengalami !uka, pada tingkat
kesehatan rujukan;

b) Menyediakan obat-obatan pada tingkat kesehatan rujukan;
c) Menyediakan peralatan kesehatan pada tingkat kesehatan rujukan;
d) Menerima rujuan dan merawat korban bencana yang dirujuk.
19. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tugas dan Wewenang
Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.

a.

a)

2l
b.

Pencegahan bencana dengan melakukan pengawasan dan penegakan perda
yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.
b) Penegakan perda rencana tata ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan
ruang.
Situasi Terdapat PotensiTerjadi Bencana

Saat Bencana (Tanggap Darurat)

1) Pengerahan

c.

2)
3)

sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai permintaan BPBD
dengan menunjuk seorang pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil
keputusan.
Membantu melakukan pencarian dan pertolongan dibawah komando BPBD
Membantu melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pasca Bencana

Melakukan pemulihan ketentraman dan ketertiban umum.
20. KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
a) Melakukan upaya-upaya pengurangan resiko bencana melalui pemantauan
kawasan beresiko bencana.

\rrJ
b)

Pengembangan budaya sadar bencana melalui forum-forum sosaal, budaya,
agama dan kemasyarakatan.
.
2) Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
Melakukan pengamatan gejala bencana melaluijaringan kerja yang tersedia.
Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai permintaan BPBD
dengan menunjuk seorang pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil
keputusan.
2l Membantu melakukan pencarian dan pertolongan dibawah komando BPBD
3) Membantu melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
.

b.

c.

Pasca Bencana

1) Melakukan rekonsiliasi
2)

3)

4l
5)

dan resolusi konflik melalui upaya mediasi persuasif dengan
melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang dikoordinasikan oleh BPBD.
Mengkoordinasikan pemulihan keamanan dan ketertiban, melalui :
a) Mengaktifkan kembalifungsi Iembaga keamanan dan ketertiban dan siskamling
diwilayah bencana
b) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan
ketertiban
c) Mengkoordinasikan kegiatan pengamanan dan ketertiban dengan Kepolisian,
TNldan Satuan Polisi Pamong Praja
Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan social, ekonomi dan budaya
yang timbul pasca bencana.
Mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi
kemasyarakatan dan dunia usaha.
Mendorong partisipasi dalam pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi
bencana.

21. KANTOR ARSIP
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
Memberikan Sosialisasi/Pemahaman kepada
a. Lembaga Pendidikan;
b. Lembaga Pemerintahan;
c. Lembaga Negara.
2) Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.

b.

:

Saat Bencana (Tanggap Darurat)

1) Pengerahan

2l
c.

sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai permintaan BPBD
dengan menunjuk seorang pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil
keputusan.
ldentifikasi terhadap kerusakan dokumen arsip
a) Lembaga kearsipan
b) Lembaga yang berkompeten

Pasca Bencana

Memfasilitasi penyelamatan

dan pengamanan dokumen-dokumen negara

pemerintahan
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22. DINAS PERTNDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana
Pengembangan budaya sadar bencana kepada para pelaku perindustrian
dan
perdagangan.
2) Situasi Terdapat potensi Terjadi Bencana.

a)

Dukungan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan
dasar.

b)

c)

Dukungan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk
pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana
Dukungan penyediaan dan penyiapan peralatan dan sarana lainnya untuk
pemenuhan pemulihan ekonomi.

b.

Saat Bencana (Tanggap Darurat)

c.

Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai permintaan BpBD
dengan menunjuk seorang pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan.
Pasca Bencana

1) Pembinaan kemampuan ketrampilan masyarakat

2l
3)

yang terkena bencana sesuai

dengan bidang tugasnya
Pemberdayaan kelompok usaha bersama sesuai dengan bidang tugasnya

Mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif sesuai dengan bidang
tugasnYa.

23. DINAS KOPERASI DAN UKM
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
a) Pengembangan budaya sadar bencana kepada para pelaku perkoperasian dan
usaha kecil menengah.
b) Data base lokasi daerah rawan bencana bagi para pelaku perkoperasian dan
UMKM.
2l Situasi Terdapat potensi Terjadi Bencana.
a) Dukungan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan
dasar.

b)

b.

c.

Dukungan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk
pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
Saat Bencana (Tanggap Darurat)
Pengerahan sumber daya manusia, peratatan dan logistik sesuai perrnintaan BPBD
dengan menunjuk seorang pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan
Pasca Bencana

1) Pembinaan kemampuan ketrampilan

2l
3)

masyarakat yang terkena bencana sesuai
dengan bidang tugasnya
Pemberdayaan kelompok usaha bersama sesuai dengan bidang tugasnya

Mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif sesuai dengan bidang

tugasnya.

4) Menumbuhkan

kelompok-kelompok ekonomi produktif untuk bisa bangkit lagi
dengan sarana (bantuan peningkatan sDM,modaldan saran pendukung
).
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24. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
Pengembangan budaya sadar bencana kepada para pelaku pertanian.
2l Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) Dukungan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan
dasar.
b) Dukungan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk
pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
b. Saat Bencana (Tanggap Darurat)
Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai permintaan BPBD
dengan menunjuk seorang pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan
c. Pasca Bencana
L) Pembinaan kemampuan ketrampilan masyarakat yang terkena bencana sesuai
dengan bidangtugasnya
2l Pemberdayaan kelompok usaha bersama sesuai dengan bidang tugasnya
3) Mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif sesuai dengan bidang
tugasnya.
25. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana
Pengembangan budaya sadar bencana kepada para pelaku peternakan dan
perikanan.
2l Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) Dukungan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan
dasar.
b) Dukungan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk
pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
b. Saat Bencana (Tanggap Darurat)
Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai permintaan BPBD

denganmenunlukseorangpeiabatyangdiberiwewenanguntukmengambilkeputusan

c.

Pasca Bencana

1)

2l
3)

Pembinaan kemampuan ketrampilan masyarakat yang terkena bencana sesuai
dengan bidang tugasnya
Pemberdayaan kelompok usaha bersama sesuai dengan bidang tugasnya
Mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif sesuai dengan bidang
tugasnya.

26. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Tugas dan Wewenang
1) Pra Bencana
1) Situasi Tidak Teriadi Bencana
Pengembangan budaya sadar bencana kepada para pelaku peternakan dan
perikanan.
2) Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) Dukungan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan
dasar.

]

b)
2)
3)

\irJ
Dukungan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk

pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
Saat Bencana (Tanggap Darurat)
Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai permintaan BPBD
dengan menunjuk seorang pejabat yang diberi wewenang untuk mengarnbil keputusan
Pasca Bencana

1) Pembinaan kemampuan ketrampilan
2)
3)

masyarakat yang terkena bencana sesuai

dengan bidang tugasnya.
Pemberdayaan kelompok usaha bersama sesuai dengan bidang tugasnya.

Mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif sesuai dengan bidang
tugasnya.

27. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
f-) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
Pengembangan budaya sadar bencana kepada para pelaku peternakan dan
perikanan.
2) Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) Dukungan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan
dasar.

b)

b.

Dukungan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk
pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai permintaan BPBD
dengan menunjuk seorang pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan

c.

Pasca Bencana

1) Pembinaan kemampuan ketrampilan masyarakat

yang terkena bencana sesuai

2l

dengan bidang tugasnya
Pemberdayaan kelompok usaha bersama sesuai dengan bidang tugasnya.

3)

Mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif sesuai dengan bidang
tugasnya-

28. BAGIAN PEREKONOMIAN
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
a) Perumusan konsep kebijakan pengembangan budaya sadar bencana kepada
para pelaku perekonomian.
b) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan budaya sadar
bencana kepada para pelaku perekonomian.
2) Situasi Terdapat Potensi Teriadi Bencana.

b.

Saat Bencana (Tanggap Darurat)

c.

Pasca Bencana

1) Merumuskan konsep kebijakan pembinaan kemampuan

ketrampilan masyarakat
yang terkena bencana, pemberdayaan kelompok usaha bersama dan penciptaan
lapangan usaha produktif.
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2l Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pembinaan kemampuan ketrarnpilan
masyarakat yang terkena bencana, pemberdayaan keJornpok usaha bersama dan
penciptaan lapangan usaha produktif.
3) MOnitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kemampuan
ketrampilan masyarakat yang terkena bencana, pemberdayaan kelompok usaha
bersama dan penciptaan lapangan usaha produktif.
29. KANTOR KETAHANAN PANGAN
Tugas dan Wewertang
a. Pra Bencana
1) Situasi Tidak Teriadi Bencanaa) Melakukan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten
untuk penyusunan kebijakan ketahanan pangan.
b) Melakukan ldentifikasi kelompok rawan pangan di kabupaten.
2l Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) lntervensi jangka pendek hasi! pengamatan dan prakiraan kemungkinan
kejadian kerawanan pangan disuatu wilayah atau masyarakat.
b) Memantau,menganalisis,dan mengevaluasi ketersediaan pangan .
b. Saat Bencana (TanggaP Darurat)

1) Melakukan upaya pemenuhan kebutuhan

dasar pangan bagi korban bencana pada

masa tanggap darurat.

2l Melakukan penanganan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan.
c.

Pasca Bencana

1) Memantau,menganalisis,dan mengevaluasi ketersedian pangan'
Zl Memantau,menganalisis,dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi
3)

ketersedian

pangan.
Merencanakan dan melaksanakan program pencegahan kerawanan pangan

.

30. PALANG MERAH INDONESIA (PMI)
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
U Situasi Tidak Terjadi Bencana.
a) Menyusun peta rawan bencana secara kontijensi plan yang dikoordinasikan
dengan rencana penanggulangan bencana daerah'
b) Pengadaan perlengkapan bantuan PB
c) Membina saluran informasi dan komunikasi dengan lnstitusiterkait.
d) pembentukan Tim SATGANATerlatih dan tugas Siaga KSR secara rotasi.

2l Situasi Terdapat Potensi Bencana

a) Mengadakan simulasi penanggulangan bencana
b) Membina hubungan dengan penduduk dilokasi rawan

bencana

(Desa/Kelurahan)
c) Keriasama dengan organisasi masyarakat setempat
d) Menyelenggarakan prograrn pelatihan praktis kepada anggota masyarakat
setempat.
e) Menyusun program pencegahan / mitigasi dampak bencana bersama-sama
masyarakat (CBDP) Community Based Disaster Preparadness/ Penggurangan
Risiko Bencana Berbasis Komunitas.

f)

lmplementasiCBDPProgram.
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b. Sqat Bencana (Tanggap Darurat) o
1) Konsulidasi sumber-sumber daya
Membentuk posko PB / crisis centre dan komunikasi internal maupun eksternal PMI
3) Pengerahan Tim SATGANA untuk bantuan serbaguna dalam satuan-satuan kerja

2t

pengungsian, dapur umum, P3K / ambulance, distribusi material relief, logistik,
TMS, informasi dan komunikasi, adtninistrasi.
4l Memelihara koordinasi dengan KODAL Penanggulangan Bencana.
5) Laporan periodic kepada PMI Daerah dan Pusat.
6) Deseminasidan sosialisasi upaya Penanggulangan Bencana PMl.
7l Menyusun rencana kerja tindak lanjut untuk tahap pasca bencana.
c.

Pasca Bencana

L)

Reorganisasi sumber-sumber daya.
Evaluasi kegiatan selarna periode operasitanggap darurat dan penentuan kebijakan
atas rencana kegiatan pasca bencana.

3)

Ekspose dan pertanggungjawaban kepada public tentang penerimaan sumbangan
dan bantuan bencana yang diterima dari sumber-sumber local, proses distribusinya,
cakupannya dan lain-lain.
Komitmen untuk tetap melaporkan perkembangan situasi hingga tiga bulan

2l

4l

berikutnya.
31. TNr
Tugas dan Wewenang

a-

Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.

a) Membantu
b) Membantu

Pemerintah Daerah dalam pengurangan resiko bencana
Pemerintah Daerah dalam pencegahan bencana

c) Membantu Pemerintah Daerah dalam pendidikan dan

2l

penanggulangan bencana
d) Membantu pemerintah Daerah mewujudkan pemaharnan masyarakat tentang
kesadaran penanggulangan bencana alam (mitigasi) terhadap ancaman bahaya
bencana alam didaerah.
e) Membantu pemda meningkatkan daya tangka! masyarakat dalam rangka
memantapkan ketahanan wilayah terhadap bencana alam melalui pembuatan
protap bersama yang dilakukan oleh kodim dan pemda.
f) Membantu pemda meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat
dafam program penanggulangan bencana alam (mitigasi) oleh BPBD pemda dan
kodim yang di wujudkan dalam latihan penanggulangan bencana baik itu
melaluigladi posko maupun gladi lapang.
Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) Men'rbantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kesiapsiagaan
penanggulangan bencana.
b) Membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan peringatan dini

c)

penanggulangan bencana.
Membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan mitigasi bencana.

b. Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Menrbantu Pemerintah Daerah

2l

pelatihan

dalam melakukan pengkajian secara cepat dan

tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya.
Membantu Pemerintah Darah dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi
masyarakat terkenan bencana.
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3)

4l

Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar.

M6mbantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pernulihan dengan

segera

prasarana dan sarana vita!.

5) Membantu pemda memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PBP mengadakan
rapat koordinasi satlak PBP.

tingkat kodim yang terdiri dari unsur
kesehatan,inteljen, perh ubungan/komun ikasi dan tim evakuasi.
7) Kemudian memberikan bantuan dan mengkoodinasikan dengan instansi terkait
tentang sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat
penampungan sementara korban bencana,bantuan tenaga medis/paramedis serta
pendistribusikan bantuan obat-obatan,pakaian dan bahan makanan .
6) Mengirimkan satuan PRC PBP

I

I

I

Pasca Bencana

U
2l

\-/
I

Membantu Pemerintah Daerah dalarn melakukan pemulihan daerah lingkungan
bencana

I

3)
4)
5)
6)

7l

Membantu Pemerintah Daerah dalah melakukan pebaikan prasarana dan sarana
umum
Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan rumah masyarakat.
Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pemulihan social psikologis.
Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan kesehatan.
Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan rekonsiliasidan resolusikonflik.
Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pemulihan social, ekonomi dan
bencana.

8) Membantu Pemerintah Daerah dalam

melakukan pemulihan keamanan dan

ketertiban
9) Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pemulihan fungsi pemerintahan.
10) Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pemulihan fungsi pelayanan
publik.
11) Membantu pemda melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi mental masyarakat
melakukan bintahwil dengan menyiapkan pendataan masyarakat korban bencana
alam yang terbagi menjadijenis kelamin, kelompokan usia dan tingkatan penyakit
12) Merencanakan dan menyiapkan tempat penampungan yang masih dapat
difungsikan,kebutuhan tenaga medis yang dibutuhkan,sarana dan prasarana yang
dapat digunakan ,route yang akan digunakan untuk evakuasi korban, kebutuhan
logistik dan pengamanan selama terjadinya musibah bencana.
13) Membantu pemda dalam mengembalikan pengungsi dengan cara Bintahwil
(Pembinaan Ketahanan Wilayah ) ke daerah yang ditentukan.
32. POLR!
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
a) Membantu Pemerintah Daerah dalam pengurangan resiko bencana.
b) Membantu Pemerintah Daerah dalam pencegahan bencana.

c) Membantu Pemerintah Daerah dalam pendidikan dan

2l

pelatihan

penanggulangan bencana.
Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.

a) Membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kesiapsiagaan
penanggulangan bencana
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b) Membantu Pemerintah Daerah dalam melakanakan peringatarl dini
pen anggulangan bencana

c)

Membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan mitigasi bencana.

b. Saat Bencana (Tanggap Darurat)

1) Membantu Pemerintah
2)
3)

4l

Daerah dalam melakukan pengkajian secara cepat dan

tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya.
Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi
masyarakat terkenan bencana.
Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar.

Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pemulihan dengan

segera
prasarana dan sarana vital.
Pasca Bencana
U Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pemulihan daerah lingkungan
bencana
2l Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan prasarana dan sarana
umum
3) Mernbantu Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan rumah masyarakat.
4l Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pemulihan socialpsikologis.
5) Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan kesehatan.
6) Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan rekonsiliasi dan resolusl konflik.
7l Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pemulihan social, ekonomi dan
bencana.

8) Membantu Pemerintah Daerah dalam

melakukan pemulihan keamanan dan
ketertiban
9) Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pemulihan fungsi pemerintahan.
10) Membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pemulihan fungsi pelayanan
publik.
33. SAR/POTENST SAR
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.
a) Melakukan mitigasi bencana pada titik rawan bencana.

b) Memberikan penyuluhan tentang berbagai bencana alam dan

cara

menghadapinya kepada masyarakat.

c) Melakukan pengamatan dan evaluasiterhadap titik rawan bencana alam.
d) Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap potensiSAR.
e) Melaksanakan

latihan SAR gabungan dengan potensi SAR dan unsur SAR.

2l Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a)

Melakukan pemantauan dan koordinasi dengan perangkat desa/kelurahan
setempat.

b. Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasikorban

2l

3)

4l

5)
6)

dibawah komando BPBD
Menolong/menyelamatkan dan rnengevakuasi korban, dalam hal ini memberi
perawatan gawat darurat pada korban yang membutuhkannya dan membawa
korban yang cedera kepada perawatan yang memuaskan (evakuasi).
Mengadakan briefing kepada SRU (SAR Unit).
Mengirim/memberangkatkan fasilitas SAR.
Melaksanakan operasi SAR di lokasi kejadian.
Melakukan penggantian/penjadwalan SRU di lokasi kejadian.
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c.

Pasca Bencana

1) Membuat laporan kegiatan SAR secara menyeluruh.
2) Menarik kembaliSRU dari lapangan ke posko.
3) Penyiagaan kembali tim SAR untuk menghadapi
4)
5)

musibah selanjutnya yang
sewaktu-waktu dapat terjad i.
Mengevaluasi hasil kegiatan.
Menyerahkan korban/survivor kepada yang berhak serta mengembalikan SRU pada
instansi induk masing-masing dan pada kelompok masyarakat.

34. TAGANA
Tugas dan Wewenang
a. Pra Bencana
L) Situasi Tidak Terjadi Bencana.

a)
b)

b.

c.

Melakukan pendataan wilayah rawan bencana.
Melakukan kajian dan analisa resiko bencana.
c) Melakukan penyuluhan.
d) Melakukanpelatihan.
e) Menghimpun potensi dan sumber-sumber serta peralatan.
f) Melakukan penguatan jaringan informasi dan komunikasi.
g) Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
2) Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana.
a) Menyusun rencana aksi.
b) Melakukan antisipasi dampakbencana.
Saat Bencana (Tanggap Darurat)
1) Mengaktifkan semua sistem tagana.
2l Menghimpun data dan informasi.
3) Mertgerahkan semua potensitagana.
4l Menyalurkan bantuan.
5) Melakukan antisipasi dampak bencana lanjutan.
6) Menyiapkan bantuan lanjutan.
Pasca Bencana

1)

2l

3)

4l

5)
6)

Membuat catatan dan seleksi dampak bencana;
Menyusun rencana rehabilitasi;
Melakukan kajian dampak bencana;
Melakukan rujukan;
Melakukan evaluasi;
Menyusun Laporan.

3s. oRARr/RAPr
Tugas dan Wewenang

a.

Pra Bencana
1) Situasi Tidak Terjadi Bencana.

a)

Mendata potensi komunikasi emergency baik yang ada di ORARI, RAPI maupun
yang ada di masyarakat, pemerintah dan institusiterkait lainnya.

b) Melakukan pembinaan potensi komunikasi emergenry dengan
e)

,

menyelenggarakan pendidikan dan latihan operator komunikasi emergency.
Melakukan koordinasi dengan institusi terkait guna memahami organisasi serta
mekanisme penanggulangan bencana alam yang menjadi tanggung jawabnya
agar dapat memberikan dukungan komunikasi yang diharapkan.

d)

Menetapkan dan mensosiatiriffil.ringan komunikasi emergenry (EmComm
Network) yang meliputi aiokasi nama panggilan ( Callsign) dan alokasifrekl.rensi
yang telah ditetapkan untuk Komunikasi Emergency ( EmComm ).
e) Menggelar Jaringan Komunikasi Emergency pada Gladi Posko dan Gladi
Lapangan baik yang dilakukan secara internal maupun dengan institusi terkait
lainnya.
Memastikan kesiapan Jaringan Komunikasi Emergency dengan berpartisipasi
aktif pada Roll-Callsecara periodik, antara lain Net Lokal, Daerah dan Nasional.
g) Melakukan evaluasi atas catatan dan laporan kegiatan yang disampaikan oleh
Koordinator "CORE Task Force ORARI", dan
2l Situasi Terdapat Potensi Bencana.
Menyampaikan informasi kepada masyarakat , pemerintah dan institusi terkait
tentang potensi bencana.
b. Saat Bencana (Tanggap Darurat)
Menyampaikan informasi kepada masyarakat, pemerintah dan institusiterkait.

f)

Pasca Bencana

Menyarnpaikan informasi kepada rnasyarakat, pemerintah dan institusiterkait tentang
situasi pasca bencana.
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DAFTAR PERIKSA PROSEDI.'R
l

PERINGATAN DINI DAN LEGITIMASI ARAHAN
Peran
KondisiAwal

Waktu Tugas
Tugas

KODAL Lapangan

1. Hujan terjaditerus menerus selama 2 Hari

2. Timbulnya retakan tanah
3. Terjadinya rembesan air
4. Tanaman miring
15 menit (terhitung tanda-tanda longsor berpotensi teriadi longsoran
hingga proses evakuasi)
1. Pastikan semua jaringan komunikasi radio berfungsi
2. Chek jaringan handphone masih berfungsi atau tidak.

PENYEBARAN ARAHAN
Peran

KODAL Lapangan

KondisiAwal

Telah diterima laporan dari Satgas Peringatan Dini dan Penyebaran
Arahan

Waktu Tugas
Tugas

C.

15 menit setelah diterima laporan dari Satgas Peringatan Dini

dan

Penyebaran Arahan bahwa arahan telah disebar
1. Meminta Satgas Peringatan Dini dan Penyebaran Arahan untuk terus
menyebarkan peringatan dini secara periodic.
2. Meminta dukungan seluruh kornponen penanganan darurat bencana
untuktetap siaga.

PENYEIAMATAN DIRI

PENYELAMATAN DIRI
Peran

KODAL Lapangan

KondisiAwal

Mengeluarkan pengumuman agar penduduk .."............
Retakan tanah, rembesan air, tanaman miring sudah menunjukkan
potensi terjadi longsor
15 menit (terhitung sejak retakan tanah, rembesan air, tanaman miring
berpotensi longsor hlngga dimulainya proses evakuasi)
1. Pastikan semua jaringan komunikasi radio berfungsi
2. Chek jaringan handphone masih berfungsiatau tidak.

Waktu
Tugas

D.

PENANGANAN DARURATBENCANA

PENANGANAN DARURAT BENCANA
Peran

KondisiAwal
Waktu
Tugas

KODAL Kecamatan
Telah dikeluarkan status darurat bencana
Hingga dicabut status darurat bencana
Meminta Laporan Harian KODAL Lapangan, terkait tanggap darurat
bencana yang dilaksanakan
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F-

Analisis harian status tanggap darurat bqncana :
Ditingkatkan rnenjadi status darurat kabupaten
Tetap menjadistatus darurat kecamatan

r
r

Catatan :
Analisis harian status tanggap darurat dilaksanakan dengan meniniau data
1. Jumlah korban
2. Arealdampak bencana
3. Jumlah penduduk terkena dampak bencana
4. Kondisi pengungsi
5. Kondisi fisik dan mental kesehatan pengungsi
6. Kondisi anggota tim lapangan
7. Kondisiprasarana dan sarana kritis
8. Kondisipengumpulan dan ditribusi logistik
9. Kondisianssaran / dana

E. PENGHENTIAN

:

STATUS DARURAT BENCANA

PENGHENTIAN STATUS DARURAT BENCANA

Peran

:

KondisiAwal :

Tugas

KODALKabupaten

Dari laporan perkembangan KODAL Kecamatan yang masuk dapat

diperkirakan bahwa :
1. Tidak terindentifikasi bencana turunan dalam waktu dekat.
2. Aktivitas masyarakat telah berjalan kembali meskipun belum lancar.
: 1. Memberikan instruksi kepada KODAL Kecamatan tentang penghentian
status darurat bencana dan memulai masa pemulihan / rahabilitasi
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi pada hari yang sama saat
dihentikannya status darurat bencana dengan instansi terkait
penanggulangan bencana.
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DAFTAR RANTAT KqDAL (KOMANDO PENGENDALTAN)

KODALKABUPATEN
RANTAI KOMANDO DAN PENGENDALIAN KABUPATEN WONOSOBO
Rantai ke
Jabatan
Nama
Moda Komunikasi

I

Saluran komunikasi langsung
L. HP:
2, HT:
Saluran komunikasi alternatif
1. Telp kantor:
2. Telp rumah :

BUPATI

Alamat:

1. Kantor :
2. Rumah :
il

Saluran komunikasi langsung
1. HP:
2. HT:
Saluran komunikasi alternatif
1. Telp kantor:
2. Telp rumah :
Alamat:

WAKIL BUPATI

1. Kantor :
2. Rumah :
ilt

Saluran komunikasi langsung
1. HP:
2. HT:
Saluran komunikasi alternatif
1. Telp kantor:
2. Telp rumah :
Alarnat:

SEKDA

L. Kantor :
2. Rumah :
IV

Saluran komunikasi langsung
1. HP:
2. HT:
Saluran komunikasi alternatif
Telp kantor:
2. Telp rumah :
Alarnat:

KEPALA BPBD

t.

1- Kantor :
2. Rumah i
Salu ran komunikasi langsung

1.. HP:
V

2.

HT:
Saluran komunikasi alternatif
1. Telp kantor:
2. Telp rumah :
Alamat:

KESBANGPOL

DAN LINMAS

1. Kantor :
2. Rumah :
s6

rVI

t
Saluran komunikasi langsung
1. HP:
2, HT:
Saluran komunikasi alternatif
1. Telp kantor:
2. Telp rumah :
Alamat:

KADIS SOSIAL

L. Kantor :
2. Rumah :
Saluran komunikasi langsung

vil

1. HP:
2. HT:

KADIS

Saluran kolnunikasi alternatif
1. Telp kantor :
2. Telp rumah :
Alamat:

KESEHATAN

L. Kantor :
2. Rumah

:

vilt

Saluran komunikasi langsung
1. HP:
2. HT:
Saluran komunikasi alternatif
1. Telp kantor:
2. Telp rumah :
Alamat:

KA SATPOL PP

L. Kantor :
2- Rumah :
B.

KODAL KECAMATAN

RANTAI KOMANDO PENGENDALIAN KECAMATAN
Rantai ke
Nama
Jabatan

I

CAMAT

Moda Komunikasi
Saluran komunikasi langsung
1. HP:
2. HT:
Saluran komunikasi alternatif
L. Telp kantor:
2. Telp rumah :
Alamat:

7. Kantor :
2. Rumah :
il

Saluran komunikasi langsung
L. HP:
2. HT:
Saluran komunikasi alternatif
L. Telpon kantor:
2. Telpon rumah :
Alamat:

KAPOLSEK

1. Kantor :
2. Rumah :
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Saluran komunikasi langsung
1. HP:
2. HT:
Saluran komunikasi alternatif
1. Telp kantor:
2. Telp rumah :
Alamat:

DANRAMIL

1. Kantor :
2. Rumah :
Saluran komunikasi langsung

tv

1. HP:
2. HT:

SEKCAM

Saluran komunikasi alternatif
1. Telp kantor:
2. Telp rumah :
Alamat:

t.

2.
V

Kantor

:

Rumah

:

Saluran komunikasi langsung
1.. HP:
2. HT:
Saluran komunikasi alternatif
1. Telp kantor:
2. Telp rumah :
Alamat:
Kantor
Rumah

KASITRANTIB
KECAMATAN

KODAL IAPANGAN

RANTAI KOMANDO DAN PENGENDALIAN LAPANGAN

Rantai ke
I

Jabatan
KADES

/

Nama

tUnAn

Moda Kornunikasi
Saluran komunikasi langsung
1. HP:
2. HT:
Saluran komunikasi alternatif
1. Telp kantor:
2. Telp rumah :
Alamat:

1. Kantor :
2. Rumah :

I

Saluran komunikasi langsung

1. HP
2. HT

SEKRETARIS

DESA/
KELURAHAN

Saluran komunikasi alternatif
L. Telp kantor:
2. Telp rurnah :
Alamat:
1. Kantor
2. Rumah
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1. HP:
2. HT:

r(AuR'l KAS!
TRANTIE

Saluran komunikasi alternatif
1. Telp kantor:
Telp rumah :
Alamat:

L

1. Kantor :
2. Rumah :
Saluran komunikasi langsung

tv

1. HP:
2. HT:

KETUA

PEMUDA/

Saluran komunikasi altematif
1. Telp kantor:
2. Telp rumah :
Alamat:

KARANG

TARUNA

1. Kantor :
2. Rumah :
I

*=
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