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A. Tujuan
Tujuan dari Standar Operasional Prosedur (SOP) keperawatan korban bencana ini
disusun sebagai pedoman agar korban bencana dapat ditangani sebaik-baiknya dengan
cara yang cepat dan tepat sesuai kondisi serta tercapainya kinerja efektif, efisien dan
cepat dalam penanggulangan bencana. Sehingga terjamin terselenggaranya pelayanan
kesehatan bagi korban akibat bencana dan pengungsi sesuai dengan standar minimal.

B. Pengertian
1.

Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang terjadi secara
mendadak atau secara berlanjut yang menimbulkan dampak pada pola kehidupan
normal atau kerusakan ekosistem sehingga memerlukan tindakan luar biasa sesegera
mungkin untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan lingkungannya dari
ketidakberdayaan dengan menggunakan prosedur non rutin.

2.

Korban adalah orang yang terkena dampak bencana dan perlu medapatkan
pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas dan tenaga yang
lebih dari yang tersedia sehari-hari.

3.

Keperawatan korban bencana merupakan kegiatan yang harus segera diberikan baik
saat terjadi atau paskabencana untuk memulihkan korban.

C. Ruang Lingkup
Standar Operasional Prosedur ini berlaku di situasi bencana, maupun pada masa
pasca bencana.

D. Keterkaitan
1. Petugas Medis Gawat Darurat di Lapangan
2. Posko pengungsian
3. Tim yang bertugas
4. SOP Evaskuasi Korban
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5. SOP Merujuk Korban

E. Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami prinsip dasar BHD (Bantuan Hidup Dasar)
2. Dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan saat fase emergency (makanan, air,
obat-obatan, pakaian dan selimut serta tenda)
3. Mampu melakukan tindakan medis (jaga jalan napas, menghentikan perdarahan,
pemasangan bidai, dll)
4. Mampu melakukan pengawasan, evaluasi dan mengambil tindakan yang tepat selama
proses perawatan korban
5. Mampu menganalisis dan interpretasi penyakit korban

F. Peralatan / Perlengkapan
1. Scope Schatcher dan tandu
2. Obat, bahan habis pakai, alat kesehatan dan laboratorium
3. Peralatan untuk melakukan tindakan bedah minor
4. Perlengkapan P3K
5. Sarana komunikasi
6. Sarana transportasi
7. Formulir pencatatan dan pelaporan
8. Dan lain-lain

G. Pencatatan dan Pendataan
1. Data jenis bencana, lokasi kejadian, dan waktu kejadian bencana
2. Data wilayah yang terkena bencana
3. Data mengenai korban dan kerusakan di wilayah
4. Data mengenai kondisi masyarakat meliputi tempat tinggal sementara, ketersediaan
sandang dan pangan, ketersediaan dan kondisi sumber air bersih, kondisi sanitasi
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dasar, ketersediaan sarana umum, isu perlindungan utama di masyarakat, sarama
pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan
5. Data mengenai sumber informasi untuk validasi data

H. Pihak Yang Terkait
1. Kepala Perwakalan
2. Kabag TU / Kasubag Umum
3. Pegawai
4. Satuan Tugas (SATGAS)
5. Tenaga Medis / Rumah Sakit

H. Peran Perawat di dalam Posko Pengungsian dan Posko Bencana
1. Memfasilitasi jadwal kunjungan konsultasi medis dan cek kesehatan sehari-hari
2. Tetap menyusun rencana prioritas asuhan keperawatan harian
3. merencanakan dan memfasilitasi transfer pasien yang memerlukan
4. Mengidentifikasi reaksi psikologis yang muncul pada korban (ansietas, depresi, yang
ditunjukkan dengan seringnya menangis dan mengisolasi diri) maupun reaksi
psikosomatik (hilang nafsu makan, insomnia, fatigue, mual muntah, dan kelemahan
otot)
5. Membantu terapi kejiwaan korban khususnya anak-anak, dapat dilakukan dengan
memodifikasi lingkungan misal dengan terapi bermain
6. Memfasilitasi konseling dan terapi kejiwaan lainnya oleh para psikolog dan psikiater
7. Konsultasi bersama supervisi setempat mengenai pemeriksaan kesehatan dan
kebutuhan masyarakat yang tidak mengungsi

I. Peran Perawat dalam Fase Postimpact
1. Bencana tentu memberikan bekas khusus bagi keadaan fisik, social, dan psikologis
korban
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2. Selama masa perbaikan perawat membantu masyarakat untuk kembali pada kehidupan
normal
3. Beberapa penyakit dan kondisi fisik mungkin memerlukan jangka waktu yang lama
untuk normal kembali bahkan terdapat keadaan dimana kecacatan terjadi.

