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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEDOMAN RENCANA
PENYIAGAAN BENCANA (HOSPITAL D/SASIER qLAN) Dr

RSUP dT. SOERADJI TIRTONEGORO.

Pedoman Rencana Penyiagaan Bencana (Hosplfal Drsaster Plan) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Menetapkan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran
Keputusan ini.

Pedoman Rencana Penyiagaan Bencana (Hospital Disaster P/ar) sebagaimana
dimaksud dalam DiKum Kesatu, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai
acuan dalam penyiagaan bencana.

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama
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Penyiagaan Bencana (Hospital Dr.sasfer P/an) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Klaten

fi Mei2018
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Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
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SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena

limpahan rohmat dan hidayah Nya kepada kita, maka buku Pedoman

Rencana Penyiagaan Bencana (Hospital Disoster P/on/ RSUP dr

Soeradji Tirtonegoro ini dapat diselesaikan.

Telah kita ketahui bersama bahwa konsekuensi dari letak

geografis Kabupaten Klaten, yang berada di wilayah rawan bencana

mengharuskan kita untuk selalu siap setiap saat hidup berdampingan

dengan kemungkinan-kemungkinan bencana seperti gempa bumi,

gunung meletus, tanah longsor, banjir, angin puting beliung,

keba ka ra n, dll.

Pengalaman kita menangani gempa bumi di Kabupaten Klaten

2006 memberi pelajaran berharga bagi kita bahwa tanpa

perencanaan yang baik tldak akan ada penanganan bencana yang

baik pula. Maka keberadaan suatu pedoman penanganan bencana

yang dapat menjadi pegangan bagi setiap pegawai rumah sakit

adalah hal yang mutlak harus dimiliki.

Saya menyambut baik terbitnya buku Pedoman Rencana

Penyiagaan Bencana (Hospitak Disaster Plan) RSUP dr. Soeradji

Tirtonegoro sebagai pedoman dalam penanganan bencana apabila

sewaktu-waktu terjadi. Saya berharap setelah terbitnya buku ini

segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan slmulasi yang diikuti

oleh seluruh pegawai RSUP dr Soeradji Tirtonegoro yang terlibat

dalam penanganan bencana. Evaluasi dan perbaikan terhadap isi



buku ini hendaknya senantiasa dilakukan supaya buku ini menjadi

pedoman penanganan bencana yang lebih baik.

Penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Tim

Penyusun buku Pedoman Rencana Penyiagaan Bencana (Hospital

Disaster Plan) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dan semua pihak yang

terlibat langsung maupun tidak langsung karena atas kerja kerasnya,

telah berhasil menyusun sebuah buku pedoman yang praktis dan

mudah dipahami.

Semoga buku ini dapat menjadi acuan yang berharga bagi kita

semua dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan terladinya

bencana dimasa yang akan datang.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

karena atas Rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan

Pedoman Rencana Penyiagaan Bencana (Hospital Disaster Plan) RSUP

dr Soeradji Tirtonegoro.

Buku Pedoman Rencana Penyiagaan Bencana (Hospital

Disaster Plan) ini merupakan revisi penyempurnaan edisi

sebelumnya. Diharapkan dengan diterbitkannya buku pedoman ini,

mampu menjadikan acuan tim penanggulangan bencana dan seluruh

pegawai RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk mempersiapkan

diri jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

Kami menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna, dan

kami mengharapkan adanya masukan bagi penyempurnaan buku ini

di kemudian h ari.

Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada seluruh tim
maupun unit yang terlibat dalam penyusunan pedoman Rencana

Penyiagaan Bencana (Hospital Disaster Plan) ini. Semoga pedoman ini

bisa memberikan manfaat bagi kita semua.

Klat e n, 201.7

Tim Penyusun

t
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BAB.I
PENDAHULUAN

Posisi geografis lndonesia yang terletak pada pertemuan

lempeng Eurasia, lempeng lndo-Australia, lempeng Philipina dan

lempeng Pasifik mengakibatkan negeri ini akan selalu diguncang

gempa tektonik dan tsunami akibat pergeseran lempeng - lempeng di

atas yang akan berlangsung selamanya. Juga posisi yang terletak di

dalam ring of fire mengakibatkan negeri ini akan sering mengalami

gempa bumi vulkanik dan banjir lahar. Di samping itu masih ada

bencana tanah longsor, banjir, puting beliung, kebakaran ataupun

wabah penya kit.

Klaten merupakan salah satu wilayah / Kabupaten, yang tidak

luput dari bencana yang sewaktu-waktu dapat mengancam, diantara

becana tersebut adalah meletusnya Gunung Merapi, di samping

bencana lain seperti gempa bumi, kecelakaan lalu lintas, puting

beliung, kecelakaan penerbangan, tanah longsor, banjir dan

sebagainya.

Bencana sering terjadi secara tiba - tiba tanpa bisa diprediksi,

oleh karena itu upaya penanggulangan bancana yang terbaik

adalahdengan selalu mempersiapkan diri semaksimal mungkin

sebelum bencana itu datang. Merencanakan penanggulangan

bencana saat bencana sudah terjadi adalah keterlambatan yang akan

memakan korban jiwa dan harta benda yang mungkin sebenarnya

dapat dicegah.

Memberdayakan potensi daerah untuk penanggulangan

bencana adalah sistem yang tepat mengingat bahwa bila terjadi
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bencana di suatu wilayah maka yang bisa segera menolong korban

adalah orang-orang disekitarnya dan sarana pelayanan kesehatan

terdekat. Bila sarana pelayanan kesehatan terdekat kolaps atau tidak

dapat berfungsi secara optimal maka akan terlantarlah korban

bencana di wilayah itu karena bantuan dari daerah-daerah lain

biasanya datang sesudah hari kedua atau bahkan beberapa hari

setela h nya.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah salah satu pusat

pelayanan kesehatan atau rumah sakit terbesar di kabupaten Klaten,

sehingga apabila terjadi bencana tentu akan menjadi pusat rujukan

bagi masyarakat KIaten dan sekitarnya, oleh karena itu sudah

menjadi suatu keharusan bagi RSUP dr. Soeradji untuk mempunyai

sistim penanggulangan bencana yang baik dan profesional, dalam

rangka mempersiapkan diri dalam penanggulangan bencana maka

perlu di susun buku pedoman penanggulangan bencana di rumah

sakit ini ( Hospital Disoster P/on )dengan tuluan untuk meningkatkan

kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana baik itu

bencana internal maupun bencana eksternal.

Bentuk program dari buku Pedoman Hospital Disaster Plan

meliputi pengorgan isasian, sistem komunikasi, sistem transportasi

dan evakuasi, penyiapan logistik,mobilisasi SDM dan tatakerja

operasional.
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Manajernen Bencono

BAB.2
rAxalEtElr BEllGAllA

Yang di maksud dengan bencana adalah suatu gangguan
serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga
menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari
segi materi, ekonomi atau lingkungan danyang melampaui
kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi
dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri.

Dengan begitu bagi masyarakat yang tengah mengalami
bencana sangat membutuhkan bantuan dan keterlibatan pihak
lain, rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan tentu sangat
berperan dalam menangani korban bencana dengan pertologan
pengobatan, perawatan maupun pemulihan kesehatan sesuai
kemampuan rumah sakit terseb ut.

Pada dasarnya bencana dapat di bedakan menjadi 3, yaitu

bencana Alam, bencana Non Alam dan bencana Sosial. Bencana

Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang terjadi oleh alam, antara lain berupa

gempabumi, tsunami, Bunung meletus, banjir, kekeringan, angin

topan, dan tanah longsor. Bencana non alam diakibatkan oleh

peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, antara lain berupa

gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit

sedang bencana Sosial diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian

peristiwa yang terjadi akibat ulah manusia yang meliputi konflik

sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat maupun

teror.

Suatu bencana dapat terjadi karena adanya sumber bahaya

atau hazard, hazard selalu ada di sekitar lingkungan kita seperti
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Monoiemen Bencqnq

gunung, sungai, pohon, Gedung bertingkat, kondisi geografis,

bahkan sekumpulan orang terkadang bisa menjadi hazard. Adanya

kerentaan terhadap kondisi di lingkungan seperti penebangan

hutan secara liar, pendangkalan sungai, Usia gedung bertingkat
yang sudah tua, Kerumunan dua kelompok masa yang berbeda

pendapat maka hazard tersebut semakin berpotensi menjadi

bencana, tinggal menunggu pemicunya setiap saat dapat terjadi

bencana seperti hujan deras, gunung meletus, konflik antar masa

dil.

Untuk mengatasi terjadinya bencana maka perlu adanya

sistem manajement penanggulangan bencana ( Disoster

Manogement ), yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan

kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,

kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan

rekonstruksi. Dalam implementasi kegiatan program tersebut

sudah meliputi kegiatan pada tahap pra bencana yang berupa

pencegahan dan mitigasi seperti pelatlhan, simulasi yang di

laksanakan secara berkesina m bu nga n, begitu pula kesiapan dalam

hal sarana prasarana yang dapat mendukung jika terjadi bencana

seperti peralatan medis, ruang aman dan area aman untuk

berkumpul.Tahap berikutnya adalah tahap tanggap darurat atau

saatterjadi benca n a,pena nganan korban saat terjadi bencana

merupakan implementasi dari semua pelatihan yang telah di

lakukan, dalam hal ini kualitas SDM yang meliputi pengetehuan,

keterampilan serta kemampuan mengambil keputusan setiap

petugas dalam menangani kerumunan pasien harus sudah terlatih,

hal yang tidak kalah penting adalah adanya koordinasi
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Mono.lemen Benadtla

pelaksanaan program di lapangan yang matang, kesiap siagaan

personil dari jajaran managerial sampai level pelaksana terbawah

harus terkoordinir dengan jelas dan baik, sehinnga semua korban

dapat di tangani dengan seksama. Rehabilitasi dan rekonstruksi

adalah tahap dimana akan lebih melibatkan pihak luar karena

pada tahap ini mencakup berbagai aspek yang meliputi bukan

sekedar kebutuhan kesehatan seperti rehabilitasi medik tetapi
juga perlu di berikan pelayanan konseling psikologi sehingga

korban bencana mampu menjalankan aktifitas kehidupan

selanjutnya dalam kondisi yang sangat terbatas, dalam hal ini

jaringan komunikasi lintas sektoral perlu di upayakan agar segala

kebutuhan maupun kekurangan dalam penanganan korban

bencana dapat di atasi.
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Manaiemen Bencdnd

BAB.3
PEMETAAN

BENCANA(DrtAtTER
MAPPTNG)

bencanayang bisatimbul diPeta resiko dan kejadian

wilayah p rop insi Jawa Tengah.

PETA IND!(S RAWAN BENCANA DI PROVINSIJAWA TENGAH ,1,

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang

menduduki urutan ke empat terjadinya rawan bencana, setelah

Cilacap, Banyumas dan Kebumen.

6

+-



Mono|bmen Bencdnq

Peta resiko dan kejadian bencanayang bisatimbul di

wilayah kabupataen Klaten, di antaranya :

PETA DAERAH POTENSI RAWAN BENCANA
DI KABUPATEN KLATEN
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(dioloh dorisumber doto Bodon Kesbong Poldqn Linmos)

7

EI

'ri q
E

q
Lf

E!

&

i

E
E
E

E
E

lg
E u

0t



Pemetaan Bencana

BENCANA G EMPA BUMI

iP

I

IF; RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011.2031

Daerah potensi tinggi ter.iadi bencana gempa bumi di

kabupaten Klaten berdasar tata ruang wilayah kabupaten Klaten

tahun 2011 - 2031, berada di kecamatan Jogonalan, Prambanan,

Gantiwarno, Wedi, dan Kecamatan Bayat.

Untuk potensi bencana gempa bumi kriteria sedang meliputi

daerah kecamatan Kalikotes, Trucuk, Ceper, Cawas, Pedan,

Karangdowo, Juwiring dan

I

_t

-s -'l



Pemetaqn Eencqnd

BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI

ir*

:.

I

I

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAEUPATEN KLATEN TAHUN 2011.2031

Potensi terhadap bencana Erupsi gunung Merapi

berdasarkan tata ruang wilayah kabupaten Klaten tahun 2011 -
2031 adalah kecamatan Kemalang, Kepurun, Manisrenggo,

Karangnongko, sedang aliran lava bisa sampal ke kecamatan

Gantiwarno.

o
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Pemetodn Bencono

Kejadian ban.iir di Kabupaten Klaten pada tahun 201L
merambah di beberapa kecamatan, di antaranya kecamatan
Gantiwarno, Wedi, Jogonalan, Bayat, Trucuk, Ceper, Pedan, Cawas,

Karangdowo,.Juwiring dan Wonosari. Sedang kejadian banjir pada

tahun 2012 ter.iadi di kecamatan Kalikotes dan Tulung.
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Pemetodn Bencono

KECAMATAN YANG RAWAN BENCANA

DI KABUPATEN KTATEN

NO Kecamatan

PotensiRawan Bencana (% )

Angin
PB

Sanjir Kebak

aran
l(eleri
nSan

Iongsor G-mel

etus
6empa

bumi
Keselur
uhan

1 Bayal 12,5 6,9 2,3 L6,7 33,3 6,0

Cawas 19,0 9,3 20,0 11,5

3 - eper 8,1 3,8
4 Delanggu 1,7 1,2 1,t
5 Gantiwarno 24,1 3,5 20,0 33,3 10,4

6 Jatinom 4,2 5,8 16,1 40,4 4,9

7 logonalan 1,2 0,s
8 luwiring 8,3 3,4 10,5 1,1_

9 Kalikotes 8,3 3,5 2,7

10 Karanganom 3,5 1,6

11 Karangdowo 10,3 20,0 3,8

72 KaranSnongko 16,7 0,5

13 Kebonarum 7,0

14 KemalanB 4,2 16,1 100,0 1,6

15 Klaten Selatan 8,3 1,7 2,3 2,7

16 Klaten Tengah 3,5 1,6

l7 Klaten Utara 9,3 4,1

18 Manrsreng8o 76,1 4,4

19 Ngawen 4,2 2,3 1,6

20 4,2 8,6 7,2 3,8

27 Polan h.rjo 7,1 2,3 1,6

22 4,2 5,2 3,5 3,8

23 Irucuk 6,9 11,6 1,7

24 Iulung 3,5 16,1 2,2

25 4,2 6,9 4,1 5,5

26 4,2 3,4 1,6

I umlah 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(dioloh dori sumber dota Bodon Kesbong Pol don Linmos)
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Fatilitat Pelayanan Keehoton

BAB.4
FA'ILITA' PELAYANAN

KEIEHATAN
R'UP DR. 

'OERADIITIRTONEGORO XLATEN

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah rumah sakit tipe A
pendidikan dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 402, dengan

perincian sebagai berikut :

x Klas VIP Dewasa :23 tempat tidur
x Klas VIP Anak :3 tempat tidur
r Klas I :34 tempat tidur
r Klas ll : 48 tempat tidur
x Klas lll : 229 tempat tidur
x Boks bayi : 37 tempat tidur
r ICU / lRl : 8 tempat tidur
x NICU/PICU : 6 tempat tidur
r HCU : 8 tempat tidur
r ICCU : 8 tempat tidur

Pelayanan

*
*
*
.:.

*
*
*
.i.

.:.

penunjang yang lain di antaranya adalah :

lnstalasi Bedah Sentral

lnstalasi Radiologi

lnsta lasi Laboratorium Klinik

Pelayanan Diagnostik Elektromedik

lnsta lasi Farmasi

lnstalasi Gizi

lnstalasi Reha bilitasi Medik

lnstalasi Sterilisasi

Pelayanan Hemodialisis



Fatilitat Pelqwnon Ketehotan

Adapun jenis-jenis pelayanan kesehatan di RSUP dr. Soeradji

Tirtone8oro meliputi :

1. Spesia lis

.1. PelayananSpesialis Bedah Umum

.1. Pelaya nanSpesialis obsgyn

.!. Pelaya nan Spesialis THT

{. Pelaya nanSpesialis Bedah Orthopedi
.i. PelayananSpesialis Bedah Urologi
.i. Pelaya na nSpesia lis Penyakit Dalam

.i. Pelayana n Spesialis Jantung

.i. Pelayana nSpesia lis Syaraf

.i. Pelayana nSpesia lis Kesehatan Jiwa

.1. PelayananSpesia lis Bedah Syaraf

* Pelaya na nSpesia lis Bedah Plastik
.i. Pelayana n Spesialis Paru

* Pelayanan Spesialis Kulit dan Kelamin
.i. Pelaya n a n Spesialis Mata
.!. Pelayanan Spesialis Kesehatan Anak

2. Spesia lis Penunjang
.!. Pelayanan Spesialis Rehabilitasi Medik

* Pelayanan Spesia lis Radiologi

t Pelayanan Spesialis Patologi Klinik

* Pelayanan Spesialis Patologi Anatomi

* Pelayanan Spesialis Mikrobiologi Klinik

.i. Pelaya nan Spesialis Anestesl

* Pelaya nan Spesialis Forensik

3. Spesialis Gigi dan Mulut
.i. Pelayanan Spesialis Bedah Mulut

13



Fotilitot Pelavanan ketehaton

.!. Pelayanan Spesialis Kesehatan Gigi Anak

* Pelayanan Spesialis Konservasi Gigi

* Pelayanan Spesialis Periodensia

4. Sub Spesialis Konsu ltan
.!. Panggul dan Lutut

* Psikosomatis

* Fertilitas

* Ginjal dan H ipertensi

* Geriatri
..'. Fetom arten a I

.!. Bedah Digestif

.i. Bedah Anak

.1. Hematologi Onkologi Anak

Di Kabupaten Klaten sendiri terdapat 34 Puskesmas dan 7

Rumah Sakit, dimana masing-masing mempunyai sekurang-

kurangnya l orang dokter umum dengan sertifikasi ATLS dan ACLS

serta 2 orang perawat dengan sertifikasi PPGD. Dari sarana

pelayanan kesehatan di atas seku rang-ku rangnya mempunyai 2

ambulance yang dapat difungsikan sebagai ambulans gawat

da ru rat.

Di sekitar Kabupaten Klaten terdapat juga rumah sakit-

rumah sakit limpahanseperti RSUP dr. Sardjito, RSUD dr.Muwardi,

RS dr. Oen, RS Bethesda, RS Panti Rapih, RSOP dr. Soeharso yang

setiap saat jika terjadi bencana di kabupaten Klaten dapat

membantu memberikan bantuan dalam penangan korban.

14



nm Penonqonon Bencono

BAB.5
TIM PENANGANAN

BENCANA
R'UP DR. 

'OERADIITIRTONEGORO I(LATEN
(rPBR$T)

Telah dibentuk Tim Penanganan Bencana RSUP dr. Soeradji

Tlrtonegoro Klaten(disingkat : TPBRSST)sebagai upaya rumah sakit

dalam rangka kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan

bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu di sekitar kabupaten

Klaten.

5.1 ORGAN ISASI DAN TATALAKSANATPBRSST.

Struktur organisasi dari TimPenanganan Bencana

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah sebagai

berikut:

15
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fim Pengonon Bencona

STRUKTUR ORGANISASI TPBRSST

orvtSrSpM & LoGrSIl(
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TPBRSST

UNIT SEKRETARIAT
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TPBRSST

DIVISI MEDIS
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STRUKTUR ORGANISASI TPBRSST

DIVISI KEUANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TPBRSST

DIVISI SDM DAN TOGISTIK

( suBxooR ,

PRAsaR ria i
Ka l.sl IPSRS r

suBK0oR
BANTl]AIi
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5.2.r

fim Penangonan Bencono

Penanggung Jawab TPBRSST dijabat oleh Direktur Utama

1. Bertanggungjawab kepada :

Menteri Kesehatan Rl,

berkoordinasidenganBupati/ Kepala Dinas

Kesehata n Kabupaten Klaten.

2. BertanBgu ngjawab u ntu k:

Mengatur pengelolaan dan penanganan korban
bencana di rumah sakit.

3. Tugasnya adalah :

a. Memberikan arahan kepada Ketua Divisi Medis,
Ketua Divisi Keuangan dan Ketua Divisi SDM

dan Logistik mengenai kebijakan yang akan

dilaksanakan.

b. Melaporkan proses penanganan korban
bencanakepada Depa rtemen Kesehata n maupun

Pemerintah Kab u paten Klaten melalu i Dinas

Kesehatan.

c. Memberi arahan kepada seluruh anggota
TPBRSST dalam pengelolaan dan penanganan

korban.

d. Memberikan informasi terkait proses

penangan an bencana kepada pihak lain di luar
rumah sakit.

e. Mendampingi kunjungan tamu Kenegaraan dan

Kabupaten.

21



s.2.2

5.2.3 Ketua Divisi Keuangan dijabat oleh Direktur Keuangan.

1. Berta n ggu ngjawa b kepada:
Penanggung Jawab T P B RSST.

nm Penongdndn Bedcdnd

f. Mengkoordinasikan permintaan bantuan baik
dari dalam maupun luar negeri.

Ketua Divisi Medis dijabat oleh Direktur Medik dan

Keperawatan

1. Bertanggung jawab kepada : Penanggung Jawab

TPBRSST.

2. Bertanggung jawab untuk :

M e ngkoo rd in ir pelayanan

dukunganmedikbagikorban bencana.

3. Tugasnya adalah:

a. Merencanakan dan mengendalikan dukungan
pelayanan medik bagi korban bencana.

b. Memberikan laporan kepada Penanggung Jawab

TP B RSST terkaitproses pelayanan diatas.

c. Memastikan proses penanganan korban dan

pendukungnya terlaksana dan tersedia sesuai

kebutuhan.

d. Melakukan koordinasi kerja dengan rumah sakit
dan instansi lain disekitarnya.

))
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2. Bertanggu ngjawab untuk :

Mengkoordinir d u ku ngan keuangan yang

disalurkan bagi korban bencana melalui TPBRSST

3. Tugasnya ad a lah:

a. Merencanakan dan mengendalikan dukungan

keuangan yang disalurkan bagi korban bencana
melalui Tim Penanggulangan Bencana RSST

b. Memberikan laporan kepada Penanggung Jawab

TBBRSST terkait proses perencanaan dan
pengendalian diatas

c. Memastikan proses perencanaan, penyaluran
dan pengendalian bantuan dana terlaksana
dengan baik dan tepat sasaran.

d. Melakukan koordinasl kerja dengan rumah sakit
dan instansi lain di sekitarnya.

5.2.4 Ketua Divisi SDM dan Logistik dijabat oleh Direktur Umum,

SDM dan Pendidikan

1. Bertanggung jawab kepada : Penanggung Jawab

TP B RSST.

2. Bertanggung Jawab Untuk :

mengkoordinir dukungan sara na, prasarana,

logistik dan SDM non medis bagi para korban
bencana.

3. Tugasnya adalah



fim Penongonon Bencana

Merencanakan, m emen u hi dan

mengendalikan sarana, prasarana, logistik
dan SDM non medis bagi korban bencana

b. Memberikan laporan kepada Penanggung

Jawab TPBRSST terkait proses perencanaan,
pemenuhan dan pengendalian diatas

Mem astikan proses perencanaan,
pemenuhan dan pengendalian sarana,
prasarana, logistik dan SDM non medis

terlaksana dengan baik

Melakukan koordinasi kerja dengan rumah

sakit dan instansi lain disekitarnya.

Koordinator Kesekretariatan dan Protokol dijabat oleh Ka.

Bagian Umum dan SDM

1. Bertanggung jawab kepada :

Penanggung jawab TPBRSST/ Direktur Utama

2. Berta nggu ng jawab untuk:

Mengatur kesekretariatan Pen a nggulangan Eenca na

RSST

Tugasnya adalah:

a. Mengelola semua persuratan yanB terkait dengan

penanggulangan bencana

a

c

d

5.2.5

3

24



fim Penongonon Bencdno

b. Mengelola protokoler yanB terkait dengan

penanggulangan bencana

c. Mengkompilasi dan menyusun pelaporan

d. Melakukan koordinasi dengan eksternal maupun

interna I dalam penanggulangan bencana

5.2.6 Koordinator Divisi Kegawatdaruratan dijabat oleh

Kepala lnstalasi Gawat Darurat

L Be rta n ggu ng jawab kepada:
Ketua D ivisl Medis.

2. Bertanggung jawab untuk :

Menangani langsung pengatu ran pelayanan

korban bencana baik yang pra rumah sakit
maupun yang datang ke rumah sakit secara

terpadu.

3. Tugasnya adalah :

a. Mengatur pelayanan triase, resusitasi dan

stabilisasi bagi korban bencana yang datang di

IGD.

b. Mengatur penanganan terapi definitif di kamar

operasi darurat, di kamar bersalin darurat dan

di ruang perawatan inap darurat dengan

berkoordinasi dengan Ketua Unit Keperawatan
serta Ketua Unit M ed is.

25



5.2.7

fim Penonqonon Bencdna

c. Mengatur pengiriman Pelayanan Ambulans
Gawat Darurat untuk korban bencana yang ada

dilapanganyang bertugas untuk melakukan
triase, resusitasi, stabilisasi dan evakuasi

bersama dengan unit-unit pelayanan yang lain
di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Koordinator Divisi Keperawatan dijabat oleh

Kepala BidangKeperawatan.

1. Bertanggung jawab kepada :

Ketua D ivisi Med is

2. Bertanggung Jawab untuk :

Mengkoordinir mobilisasi tenaga perawat untuk
kelancaran pelayanan terhadap korban bencana.

3. Tugasnya adalah

a. Menginventarisasi jumlah perawat yang ada

serta keberadaannya didalam tugas sehari-hari.

b. Menugaskan perawat yang ada untuk ikut
menangani pelayanan korban bencana tanpa
menghentikan kegiata n pelayanan keperawatan
sehari-hari. Perawat yang akan diperbantukan
dalam Penanganan diatur dalam shift .

c. Menginventarisasi jumlah perawat relawan
yang ada atau yang akan datang dan yang akan

segera pulang untuk diatur didalam shiftuntuk
membantu tugas perawat RSST dalam
pelayanan korban bencana.

26



5.2.8

5.2.9 Koordinator Divisi Pelayanan Medis dijabat oleh

Kepala Bidang Pelayanan Medis

1. Bertanggung jawab kepada :

Ketua D ivisi Medis

fim Penongonon Bencono

Koordinator Divisi Medis dijabat oleh

Ketua Komite Medis

1. Bertanggung jawab kepada :

Ketua d ivisi M edis.

2. Bertanggung jawab untuk :

Mengkoordinir mobilisasitenaga med is untuk
membantu pelayanan terhadap korban bencana.

3. Tugasnya adalah :

a. Mengkoordinir penugasan tenaga medis rumah

sakit untuk membantu kelancaran pelayanan

korban bencana.

b. Mengatur jadwal kedatangan dan kepulangan
tenaga relawanmedis sehingga dapat menjaga

kontinuitas bantuan tenaga relawan medis

untuk jangka yang agak lama terutama pada

masa-masa tanBgap darurat.

2. Bertanggung jawab untuk :

Mengkoordinir pengaturan m ob ilisa s i tenaga
medis serta unit-unit penunjangnya sehingga
pelayanan medik dapat berjalan lancar.

3. Tugasnya adalah :

27



a. Mengkoordinir Ketugasan
Pelayanan berikut:

Tim Penonqonon Bencona

seluruh Sub Unit

. Patologi Klin ik

o Ra d iologi
o Sterilisasi Sentral
r Fa rm asi

o Rekam M edik
. Perawatan Jenazah

r Fasilitas M edik
o Kamar Operasi
. Rawat lntensif
. Rawat lnap
. Rawat lalan/Poliklinik Da ru rat

b. Menindaklanjuti setiap ketugasan dari Sub Unit
di saat benca n a.

c. Memastikan kelancaran koordinasi antar Sub

Unit Pelayanan.

d. Melaporkan setiap hasil kegiatan kepada Ketua

D ivis i Medis.

5.2.10 Koordinator Perencanaan dijabat oleh

Kepala Bagian Pertencanaan & Anggaran

1. Bertanggung jawab kepada :

Ketua D ivis i Keuangan

ZO



Tim Penonganan Bencano

2. Bertanggungjawab untuk :

Mengkoordinasikan perencanaan a nggara n untuk
kelancaran pelayanan terhadap korban bencana.

3. Tugasnya adalah :

a. Menyusun anggaran untuk operasional
pelayanan terh ada p korban bencana.

b. Mengalokasikan anggara n kebutuhan
opersional pelayanan terhadap korban bencana
pada sumber anggaran : APBN, APBD,

Pendapatan Fungsional RS dan donator.

c. Menyiapkan surat perintah pengadaan

kebutuhan operasional pelayanan terhadap
korba n bencana.

d. Menyampaikan surat perintah pengadaan

kebutuhan operasional pelayanan terhadap
korban bencana kepada Tim/ Panitia
Pengadaan.

e. Monitoring
operasional
bencana.

5.2.11 Koordinator Pengeluaran dijabat oleh

Kepala Sub Bag Perbendaharaan

1. Bertanggung jawab kepada :

Ketua D ivis i Keuangan

penggunaan a nggaran kebutuhan
pelayanan terhadap korban

29
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2. Bertanggung jawab untuk:
Mengelola pengeluaran keuangan yang berasal
dari APBN, APBD dan dari donatur.

3. Tugasnya adalah :

a. MenBelola pengeluaran keuangan berkaitan
dengan kebutuhan-kebutuhan penanganan

akibat bencana.

b. Mengelola pengadministrasian f pencatatan /
pembukuan b u kti-bukti pen ge lu a ra n.

c. Membuat laporan pengeluaran kepada Ketua

D ivis i Keuangan.

5.2.12 Koordinator Penerimaan Donasi dijabat oleh

Kepala Sub Bag Mobilisasi Dana

1. Bertanggung jawab kepada :

Ketua Divis i Keuangan

2. Be rta nggu n g jawab untuk:
Menerima pemasukan keuangan baik dari APBN,

APBD maupun dari donatur.

3. Tugasnya adalah :

a. Menerima pemasukan keuangan baik dari
APBN, APBD maupun donatur.

30
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b. Mengelola bukti penerimaan dan membukukan
dalam buku kas.

c. Membuat laporan berkala kepada Ketua Divisi
Keuangan.

d. Melakukan koordinasi kerja dengan satuan

kerja maupun instansi lain yang terkait.

5.2.13 Koordinator Logistik dijabat oleh

Kepala Bagian Rumah Tangga

1. Bertanggung jawab kepada :

Ketua Divisi SDM dan Logistik

2. Bertanggung jawab untuk:
Merencanakan dan mengadakan seluruh
kebutuhan logistik non medis dalam penanganan

bencana.

3. Tugasnya adalah :

a. Mengkoordinir penyediaan dan pengelolaan

lo g ist ik non m ed is.

b. Menindak lanjuti bantuan logistik non medis

dari instansi terka it dandonatur.

c. Memastikan terpenuhinya penyediaan sarana

tra nsportasi (non ambulans), kebersihan
lingkungan dan keamanan rumah sakit serta
ketertiba n la lu lin ta s.

d. Memastikan berfungsinya gedung dan alat-alat
beserta pemeliharaannya.
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BAB.6
PO' PENANGANAN

BENCANA

Pengadaan pos penanganan bencana diperlukan untuk

mengelola atau menampung berbagai kegiatan dalam mendukung

penanganan korban bencana sehinggapen anga n an dan

pengelolaannya dapat lebih terkoordinasi dan terarah.

6.1 POS PENGENDALI PENANGANAN BENCANA

Tempat :Gedung Pertemuan Lantai lll R.Aula

Fungsi :

1. Sebagai pusat koordinasi dan komunikasi baik
dengan lingkup internal rumah sakit maupun
dengan pihak luar. Pos Kendali ini merupakan
area khusus dimana hanya petugas penentu

teknis operasional penanganan bencana saja

yang boleh masuk.

2. Wadah koordinasi dan komunikasi yang

digunakan semua unsur pimpinan pengambil

kep utusan dalam mengendalikan
penangananbencana.

3. Tempat penyimpanan disaster-kit, radio
komunikasi dan peta-peta yang diperlukan untuk
koordin asi maupun pengambilan keputusan.
Disinilah tempat pemegang kendali komunikasi
baik medis maupun non med is.
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6.2 POS PENGOLAHAN DATA

Tempat : Gedung Pertemuan Lantai lll. R.A

Fungsi i

1. Tempat penerimaan dan pengolahan data
ya ngberka itan dengan penanganan bencana.

2. Melakukan koordinasi dengan pos-pos
penanganan bencana lainnya baik internal
maupun eksternal untuk keakuratan data.

3. Mengolah data menjadi informasi terbaru
untukbahan koferensi pe rs.

6.3 POS INFORMASI

Tempat :Gedung pertemuan Lantai lll. R.B

Fungsi :

Tempat tersedianya informasi untuk data korban,
data relawan, data perencanaan kebutuhan obat,
alat medis,alat non medis, data donatur dll.

5.4 POS LOGISTIK DAN DONASI

Tempat :

Medis : lnstalasi Farmasi

Non Medis : Gedung Pertemuan Lantai ll
Fungsi :

1. Menerima dan mendistribusikan semua bantuan
logistik dan dana dari pihak luar untuk
menunjang pelayan an korban bencana.

33



5.5

Pot Penangdnan Becano

2. Tempat penyimpanan sementara barang

sumbangan yang selanjutnyadiserahkan kepada
bagian ya ng bertanggung jawab.

3. Membuat laporan penerimaan dan
pendistribusian ba ntuan yang d ite rim a.

POS PENANGANAN JENAZAH

Tempat :lnstalasi Forensik dan Perawatan
Jenazah

Fungsi :

1. Tempat penampungan dan penyimpanan korban
meninggal atau bagian tubuh korban serta
menangani proses pengeluarannya.

2. Tempat identifikasi jenazah.

3. Tempat penyimpanan barang bukti.

6.6 POS RELAWAN

Tempat :Masjid Baitusy syafii Lantai dasar.

Fungsi :

1. Tempat pendaftaran dan pengaturan tenaga
relawan,baik orangawam, awam khusus maupun

tenaga profesional non m ed is.

2. Tempat relawan mendapatkan informasi
mengenai tenaga yang dibutuhkan, dan prosedur

tetap yang harus diikuti setiaprelawan yang

terlibat.
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Pot Penanaanon Becdno

POS PENCARIAN KETUARGA

Tempat :Gedung Pertemuan Lantai lll.R.C
Fungsi :

1. Tempat informasi dan penelusuran korban oleh
pihak ke lu a rga.

2. Tempatkomunikasi
dengankeluargakorbanmengenai keberadaan

dan perkembangankeadaan korban.

5.8 PENETAPAN AREA AMAN DAN GEDUNG AMAN

Ketika terjadi bencana baik bencana internal
maupun bencana eksternal yang harus segera kita
lakukan adalah mengamankan korban dari
kemungkinan bencana susulan yang bisa

terjadi.Untuk menyelamatkan korban kita pindahkan

korban ke area aman atau ke gedung aman.

1,. Areo aman atau titik kumpul adalah tempat
diluar gedung yang terdekat dengan tempat
kejadian, yang dipandang aman sebagai tempat
berkumpulnya korban bencana untuk sementara.

2. Ruong amon adalah tempat didalam gedung

yang terdekat dengan tempat kejadian, yang

dipandang aman sebagai tempat berkumpulnya
korban bencana untuk sementara. Gedung aman

meliputi :
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Ruang aman untuk pasien adalah ruang Loby

direksi, IGD lantal l, Bagian pendaftaran
poliklinik reguler dan masjid Baitusy Syafiy

lantai dasar.

Di area aman dan gedung aman ini kita bisa

melakukan rapid ossessmert (penilaian secara cepat)
untuk triase korban, melakukan resusitasi dan

stabilisasi sebelum mendapatkan terapi definitif.

Area Aman 1

Sepanjang Jalan Rumah Dinas

Tempat yang dapat dievakuasi :

1. Perumahan Dinas

2. SPI

3. ULP, PPK, PPHP

4. Perpustakaan

5. Ka ntor Kend araa n

6. Ruang Anggrek

7. Komite-komite

8. Bengkel Ortho

9. Kantor Perencanaan Anggaran dan Akuntansi

10. Ruang Ba ku ng

11. Gudang

12. Ruang Hemodialisa

13. IPSRS

14. San itasi

15. rRNA A/B

16. Lab. Mikrobiologi

36
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6.8.2

17. Gudang Farmasi

Area Aman 2

Halaman Parkir Depan Rumah Sakit

Tempat yang dapat dievakuasi :

1. Kantor Direktu r Utama

2. Kantor Direktur Medik dan Keperawatan

3. Bidang Pelayanan Keperawatan

4. Bidang Pelayanan Medik

5. Bidang Penunjang Sarana

6. Direktur Keuangan

7. Direktur U m um,Pendidikan,SDM

8. Kantor Sekretaris Direksi

9. Bag. SDM

10. Kantor Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana

11. Radiologi

12. tSS

13. La boratoriu m Rawat Jalan

L4. Humas

15. Komite medik

L6. Kamar Bersalin

17. Dapur

18. Rekam Medik

19. tBS

20. Poliklinik

21. Kimia Farma

22. Farmasi Rawat Jalan

23. Gedung Pertemuan

Pot Penonqqnqn Becona
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6.8.3 Area Aman 3

Sepanjang Jalan Metuk

Tempat yang dapat dievakuasi :

1. Gedung IGD

2. Poliklin ik Sub Spesialis

3. Rekam Medik

4. ICU

5. Ruang Menur

6. Ruang Kenanga

7. Ruang Teratai

6.8.4 Area Aman 4

Sepanjang parkir belakang

1. lnstalasi Forensik

2, IRNA D

3. Gedung Melati

4. Kantin

5. PKL

6. HCU

Pot Penangonon Becano
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Operotionol Penonganan Becand

BAB.7
OPERA'IONAL PENANGANAN BENCANA

R'UP DR 
'OERADII 

TIRTONEGORO KLATEN

Ruang lingkup tugas Tim Penanganan Bencana Rumah Sakit

Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten, meliputi penanganan bencana

eksternal atau bencana yang terjadi di luar rumah sakit, sedang

bencana internal atau bencana yang terladi di dalam lingkungan

rumah sakit TPBRS bersifat membantu dan mendukung Tim K3

rumah sakit sebagai lider pen a nggu ngjawab.

Bencana internal dapat berupa kebakaran, gempa bumi,

Kecelakaan oleh karena zat-zat berbahaya, Kejadian luar biasa

(KLB), dsb. Bencana eksternal adalah bencana yang terjadi di luar

lingkungan rumah sakit biasanya terjadi korban massal yang

mendatangi rumah sakit atau korban massalyang berada di

lapangan, termasuk juga bencana yang terjadi di daerah jauh

dimana diperlukan bantuan tenaga medis maupun logistik dari luar.

Di kabupaten Klaten bencana eksternal yang berpotensi terjadi
adalah gunung Merapi meletus, gempa bumi, banjir, tanah

longsor,puting beliung, kebakaran, kecelakaan transportasi di jalan

raya, perlintasan kereta api, maupun kecelakaan pesawat udara.

7.L PENANGANAN BENCANA INTERNAL

RUMAH SAKIT

Penanganan Bencana yang terjadi di Rumah Sakit

dikoordinasikan dengan Tim K3 Rumah Sakit, yaitu

tim ya ng d ibentu k oleh Rumah Sa kit untuk menjaga

kesehatan dan keselamatan kerja seluruh karyawan
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yang bertugas, menanggulangi kemungkinan
terjadinya kebakaran dan kesiagaan didalam
menghadapi kemungkinan bencana di dalam rumah
sakit. Adapun tugas Tim K3 ini adalah membuat
prosedur tetap dalam upaya menjaga kesehatan dan

keselamatan kerja, membuat prosedur tetap
penanganan apabila terjadi kebakaran dan

mempersiapkan diri apabila sewaktu waktu terjadi
bencan a di rumah sakit.
Tim ini menyiapkan seluruh karyawan Rumah Sakit

untuk mentaati prosedur tetap yang sudah dibuat
didalam melaksanakan tugas, agar terhindar dari
kecelakaan kerja, melakukan simulasi penanBanan

bencana kebakaran dan mengorganisir penanganan

apabila terjadi bencana di Rumah Sakit.

Selain kebakaran kemungkinan bencana yang dapat
terjadi di rumah sakit adalah gempa bumi, ancaman
bom, keracunan masal, kecelakaan karena zat
berbahaya dan kejadian luar biasa karena wabah
penyakit.

Adapun penanganan tiap-tiap jenis bencana adalah

sebaga i berikut :

7.L.L Kebakaran

Pada saat kebakaran, kemungkinan jenis korban
yang dapat terjadi adalah: luka bakar, trauma, sesak

nafas dan korban meninggal.
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1. Langkah-langkah
terjadi kebakaran

Operotionol Penongonon Becdno

yang harus dilakukan ketika

2

a. Satpam atau operator segera menghubungi
petugas Pemadam Kebakaranbahwa:

o Ada kebakaran.
o Lokasi kebakaran.
. Sebutkan nama pelapor.

b. Jika memungkinkan batasi penyebaran api
dengan menggunakan APAR yang sudah

tersedia di setiap ruangan.

c. Padamkan api bila memungkinkan dan jangan

mengambil resiko apabila tindakan yang kita
ke rja ka n membahayakan keselamatan jiwa.

d. Bila terjadi pada bangunan bertingkat
gunakan tangga dan jangan gunakan lift untuk
evakuasi.

e. Matikan listrik dan gunakan lampu emergency
untuk penerangan.

f. Matikan alat-alat lain seperti :mesin anestesi,
suction, alat-a lat elektronik dll.

g. Tetap tenang dan jangan panik.
h. Tempat yang rendah mempunyai udara yang

lebih bersih.
Agar proses penanganan bencana dapat berjalan
dengan baik kita harus tahu :

a. Tempat menaruh
menggunakan.

APAR dan cara
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7.t.2

b. Nomor telepon
Kebakaran.

Operotiondl Penanganqn Becand

SATPAM, Op e rato r, Pemadam

c. Rute evakuasi dan pintu-pintu darurat di
rumah sakit.

d. Ada satu orang yang yang tahu bagaimana

Penanganan bencana kebakaran pada setiap
shift jaga.

e. Kepala ruang pada shift pagi/ hari kerja dan

leader pada jaga sore atau malam yang

mengkoordinir b ila terjadi bencana

kebakaran.

Gempa Bumi

Jenis korban yang dapat timbul saat terjadi gempa

bumi adalah : kasus trauma, luka bakar, sesak nafas

dan meninggal.Penanganan jika terjadi gempa bumi.

1. Di dalam ruangan :

Merunduklah, lindungi kepala dan bertahan di

tempat aman. Beranjaklah beberapa langkah

menuju tempat aman terdekat. Tetaplah didalam
ruangan sampai guncangan berhenti dan yakin

keadaan telah aman. Pasien yang tidak dapat
mobilisasi lindungilah kepalanya dengan bantal.

2. Di luar gedung :

Cari area aman yang jauh dari gedung, pohon

dan kabel listrik. Rapatkan badan ke tanah.
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langan menyebabkan kepanikan atau hindarkan
korban dari kepanikan. lkuti semua petunjuk dari
petugas.

3. Di dala m lift:
Jangan menggunakan lift saat terjadi gempa

bumi atau kebakaran. Jika merasakan getaran
gempa bumi saat berada di dalam lift, maka

tekanlah semua tombol, dan ketika lift berhenti
keluarlah lihat keamanannya dan cari tempat
aman.

7,1.3 Ancaman Bom

Ancaman bom bisa dengan cara tertulis, lisan atau
lewat telepon. Semua ancaman bom harus

ditanggapi secara serius sampai ditentukan oleh tim
penjinak bom bahwa situasi aman.

1. Jika kita menerima ancaman bom lewat
teleponmaka kita harus :

a. Tetap tenang dan dengarkan pengancam

dengan baik karena informasi yang diterima
dari pengancam sangat membantu tim
penjinak bom.

b. Jangan tutu p telepon sampai pengancam

selesai berbicara.

c. Panggil teman lain untuk ikut mendengarkan
telepon ancaman terseb ut.
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d. Hubungi Satpam bahwa :

. Ada ancaman bom

. Tempat atau ruangan yang menerima
ancaman bom.

. Nama petugas yang melaporkan adanya

ancaman bom.
2. Jika ancaman bom secara tertulis maka :

a. Simpan kertas yang berisi ancaman dengan

baik.

b. Laporkan kepada kepala ruang bila shift pagi

atau laporkan kepada leader bila shift sore

atau malam untuk diteruskan kepada
pimpinan rumah sakit.

3. Bila ada benda yang dicurigai sebagai bom maka :

a. Jangan menyentuh atau memberi perlakuan

apapun terhad ap benda tersebut.

b. Sampaikan kepada kepala ruang bila shift paBi

atau leader bila shift sore atau malam bahwa

ada benda yang mencurigakan.

c. Segera lakukan evakuasi di ruangan tersebut
dan ruang-ruang di sekitarnya.

d. Buka pintu-pintu dan jendela-jendela.
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Kecelakaan Oleh Karena Zat-Zat Berbahaya

Kecelakaan oleh karena zat-zat berbahaya meliputi
kebocoran atau tumpahan cairan atau gas yang

mudah terbakar, zat-zat yang bersifat korosif,
beracun atau zat-zat radio aktif.

1. Pada setiap kecelakaan oleh karena zat-zat
berbahaya harus selalu diperhatikan :

a. Keamanan adalah hal yang utama.

b. lsolasi area dimana terjadi tumpahan atau
kebocoran.

c. Evakuasi korban dilakukan pada area yang

berlawanan dengan arah angin di lokasi

kejad ia n.

d. Hubungi operator untuk menyiagakan Tim

Penanganan Bencana Rumah Sakit.

e. Tanggulangl tumpahan atau kebocoran jika

kita pernah mendapat pelatihan tentang hal

tersebut tetapi jangan mengambil resiko bila
kita tidak tahu cara mengatasi kebocoran
tersebut.

f. Lakukan dekontaminasi sebelum menangani
korban.
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7.L.5 Kejadian Luar Biasa ( KLB) Wabah Penyakit

Kejadian luar biasa (KLB) adalah suatu kejadian
kesakitan/ kematian dan atau meningkatnya suatu

kejadian kesakitan/ kematian bermagna secara

epidemiologis pada suatu kelompok penduduk dalam

kurun waktu tertentu (PerMenKes nomor
949/MenKes/SK/Vlll/20041. Kriteria KLB penyakit
adalah :

Timbulnya penyakit yang sebelumnya tidak ada

di suatu daerah.

2. Adanya peningkatan kejadian dua kali atau lebih

dibandingkan dengan jumlah kesakitan yang

biasa terjadi pada kurun waktu yang sama pada

tahun sebelumnya.

3. Tindakan yang harus dilakukan bila terjadi KLB

p e nya kit adalah:

a. Catat dan laporkan jumlah kejadian/ penyakit
yang terjadi di ruangan kepada Direktur Medik
dan Keperawatan bila shift pagi atau pada hari
kerja dan ke Perawat supervisi bila diluar jam

ke rj a.

b. Tingkatkan standart kewaspadaan untuk
mencegah penularan ke pasien lain atau ke

petugas kesehatan.

c. Panitia Pengendalian lnfeksi Nosokomial
melakukan penyelidikan epidemiologi
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terhadap terjadinya KLB untuk mengetahui
penyebab terjadinya KLB dan membuat
rekomendasi untuk mengambil tindakan
selanjutnya.

BENCANA EKSTERNAT DEN6AN KORBAN MENDATANGI

RUMAH SAKIT

Apabila terjadi bencana dari luar rumah sakit maka,
penanganannya di bawah kendali Tim Penanganan

Bencana Rumah Sakit Soeraji Tirtonegoro (TPBRM-

RSST )bekerjasama dengan tim rumah sakit, tim ini
diaktifkan oleh Direktur Rumah Sakit ketika ada

musibah masal ya ng data ng dari luar rumah sakit.

Dianggap suatu musibah masal apabila dalam suatu

waktu datang penderita secara bersamaan ke lGD,

dari suatu tempat yang sama dan oleh karena sebab

yang sama sejumlah pasien lebih dari 50 orang.

Personil medis dan perawat yang diperbantukan
didalam Tim Penanganan Bencana RSST selama ada

musibah masal berada didalam koordinasi Kepala

IG D.

Apabila pasien yang datang ke IGD secara bersamaan

lebih dari 50 orang maka Rumah Sakit harus mulai
meminta bantuan kepada Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten dan Propinsi untuk dapat dikoordinasikan
bantuan SDM dan Logistik dari pusat-pusat
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terdekat dalam waktupelayanan kesehata n yang
yang secepat-cepatnya.

Apabila terjadi musibah masa

pendaftaran dan triase penderita
IGD.

, maka

dipindah
tempat

ke teras

Korban dengan kegawat daruratan yang memerlukan
penanganan segera diberi label merah dan

dimasukkan keruang pemeriksaan IGD untuk
dilakukan resusitasl, stabilisasi dan observasi

Korban dengan kedaruratan yang penanganan

definitifnya dapat ditunda hingga 8 jam diberi label
kuning dan dimasukkan ke ruang pemeriksaan untuk
selanjutnya d ila ku kan observasi.

Terhadap korban yang berobat jalan dilayani di

selasar rumah sakit, setelah diperiksa, diobati dan

diberi obat, korban boleh pulang dan kembali untuk
kontrol di poliklinik rumah sakit 3 hari kemudian.

Apabila penderita gawat darurat yang datang ke

Rumah Sakit lebih Dari 50 orang maka kegiatan
operasi elektif ditunda, pasien yang dapat berobat
jalan d ipu la ngka n dan Rumah Sa kit memusatkan
pelayanannya terutama kepada penderita gawat

darurat.

Tempat tempat yang memungkinkan dipakai untuk
merawat penderita dialih fungsikan untuk tempat
rawat inap darurat.Apabila dianggap perlu didirikan
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tenda darurat untuk menambah kapasitas ruangan

rawat inap. Sementara ini yang siap untuk
menampung korban bencana yang memerlukan
rawat inap adalah ruang Dahlia dan anggrek.
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Korban Massal Mendatangi IGD

Ku n ing

Terapi

Defenitif

Pu la ngDiserahkan Keluarga

Operotionol Pen<rnadnan Becdnd

Penanganan Bencana Eksternal
Den an Ko rba n Me ndata n iRumah Sakit

Keterangan:
Hitam :Pasien me n ingga I

Hijau : Rawat jalan / di perbolehkan pulang

Kuning: Perlu rawat inap
Merah : Pasien Kritis / Perlu perhatian.
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TRIASE

Lobi

Direksi

Merah

Resusitasi
Stabilisasi
Observasi

High Care Unit

Rawat
lnap

Darurat

Hitam

Kamar

Jenasah
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BENCANA EKSTERNAL DENGAN KORBAN MASSAT DI

LAPANGAN

Apabila menghadapi bencana dengan korban masal
yang berada di lapangan maka Rumah Sakit dengan
berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan

Kesejahteraan Sosial dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Tk ll akan mengirimkan tim
ambulans gawat darurat lengkap dengan personil

dokter serta perawat gawat darurat dan alat-alat
serta obat-obatan yang diperlukan.Bila dianggap
perlu bersama dengan instansi pelayanan kesehatan
yang lain mendirikan rumah sakit lapangan sesuai

dengan kebutuhan.

7.4 MENGIRIM TIM MEDIS KE DAERAH BENCANA YANG JAUH

Pengiriman Tim Medis ke daerah bencana dalam
skala nasional biasanya dikoordinasikanoleh
Departemen Kesehatan. Pengiriman tim disesuaikan
dengan kebutuhan lapangan sehingga diperlukan
koordinasi juga dengan Tim Medis lokal mengenai
jenis pelayanan yang diharapkan dan waktu
keberangkatan ya ng dikehendaki.

Tim Medis lokal yang akan menBatur penjadwalan

kedatangan bantuan tim medis dari tempat tempat
lain agar tak terjadi penumpukan ataupun
kekosongan tenaga medis. Hal ini perlu dilakukan
supaya kedatangan Tim ini bisa tepat waktu dan
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tepat sasaran sehingga sesuai denBan kebutuhan di

tempat bencana.

Tim Medis yang dikirim hendaknya berupa tim
lengkap dengan tenaga medis yang sesuai
permintaan, paramedis yang cukup dengan

membawa sendiri alat-alat medis, obat obatan
hahan alat hahis pakai, bahkan untuk masalah
logistiknya. Tim Medis yang tidak dilengkapi sarana
pelayanan yang memadai akan tidak bisa bekerja
maksimal atau bahkan akan merepotkan tuan rumah
yang lagi repot dan memerlukan bantuan kita.
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BAB.8
PEMULIHAN.KEMBALI

KE FUNG'I NORMAL

Setelah semua korban hidup tertangani dalam fase gawat

darurat dan korban mati telah teridentifikasi serta kegiatan

pelayanan sisa korban baik yang hidup maupun mati telah dapat

ditangani dengan kapasitas normal rumah sakit maka dilakukan

upaya kembali ke fungsi normal untuk:

8.1

8.2 MENGEMBATIKAN FUNGSI ORGANISASI KE FUNGSI

POKOKNYA.

1. Ruang perawatan dan ruang lainnya yang

dipergunakan untuk pelayanan bencana

dibersihkan dan dikembalikan ke fungsi
normalnya.
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MENGEMBALIKAN SDM KE TUGAS POKOKNYA

1. Semua pegawai rumah sakit dikembalikan ke

tugas po ko kn ya.

2. Semua relawan dikembalikan ke organisasi
induknya dengan pemberian ucapan terima kasih

serta piagam penghargaan.

3. Bila dibutuhkan dapat diberikan konseling
psikologis bagi pegawai dan relawan yang

membutuhkan.



2. Alat-alat m edis dan

kete m p at semula.

Pemulihdn Ke Funqti Normdl

non medis d ike m ba lika n

8.3 PENYUSUNANLAPORAN:

Dibuat laporan rumah sakit yang lengkap tetang
penanganan bencana yang telah dilakuka n yang

berisi :

i. Pendahuluan

ii. Kegiatan Penanganan benca n a

iii. H asil kegiatan

iv. Kendala yang dihadapi

v. Kesimpulan dan sa ran.

Khusus untuk laporan donasi perlu dibuat
tersendiri yang mencakup secara lengkap semua

donasi yang diterima baik berupa natural, uang

maupun bantuan kegiatan. Laporan ini
disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
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BAB.9

'IMULA'I
Sekurang kurangnya setahun sekali dilakukan simulasi

Penanganan bencana misalnya seolah olah telah terjadi bencana

kebakaran di Rumah Sakit. Atau simulasi kedatangan korban masal

akibat gempa bumi yang mendatangi RS secara serentak, atau

skenario skenario yang lain yang mungkin akan terjadi di Kabupaten

Klaten sehingga bila bencana benar-benar terjadi kita lebih siap

menghadapinya.
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BAB. TO

PENUTUP

Dengan telah dibuatnya Hospital Disaster Plan Rumah Sakit

Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten secara tertulis, sudah

dilakukan sosialisasi, telah diselenggarakan pelatihan-pelatihan

penanganan bencana maupun simulasi maka diharapkan bila benar

benar terjadi bencana, rumah sakit bisa memberikan bantuan

pelayanan kesehatan dengan sebaik baiknya dengan tidak panik

karena segala sesuatunya telah dipersiapkan.
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