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A. Tujuan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Logistik dan Perawatan Logistik 

saat bencana ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam memastikan 

pengelolaan bantuan logistik dilakukan secara cepat, efektif dan efisien, yakni diberikan 

pada tempat yang tepat, jumlah yang sesuai, kualitas yang memadai, serta  penerima 

bantuan logistik yang tepat.  mulai dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi 

darurat sampai pemulihan, melalui kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian. 

B. Pengertian 

Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi 

suatu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan 

atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau 

dikonsumsi, misalnya: sembako (sembilan bahan pokok), obat-obatan, pakaian dan 

kelengkapannya, air, kantong tidur (sleeping bag), perlengkapan bayi, perlengkapan 

keluarga (pembalut wanita, odol, sabun mandi, shampo, detergen, handuk). Manajemen 

logistik untuk penanggulangan bencana dikenal dengan logistik kemanusiaan 

(humanitarian logistics) atau sering disebut juga dengan logistik bantuan kemanusiaan. 

Logistik kemanusiaan merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

aliran bantuan kemanusiaan secara efisien, hemat biaya dan penyimpanan bantuan 

kemanusiaan serta informasi terkait, dari titik asal ke titik konsumsi untuk tujuan 

mengurangi penderitaan korban bencana (Thomas dan Kopczak, 2005). 

C. Ruang Lingkup 

Standar Operasional Prosedur ini berlaku di situasi bencana, maupun pada masa 

pasca bencana. 

D. Keterkaitan 

1. SOP Pemberian Bantuan 

2. SOP Merujuk Korban Bencana. 

3. SOP Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana 
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E. Kualifikasi Pelaksana 

1. Memahami prinsip dasar Bantuan Hidup Dasar (BHD), 

2. Memetakan kriteria penerima bantuan secara tepat dan akurat 

3.  Memahami tata cara pemberian bantuan logistik yang efektif dan efisien 

4. Mampu bekerja secara sistematis  Mampu bekerjasama secara berkelompok  

5. Mampu bertindak secara cermat, tekun dan teliti berkaitan dengan sortir logistik serta 

ketika proses distribusi berlangsung 

6. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan), 

7. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi, 

8. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 

F. Peralatan / Perlengkapan 

1. Logistik (sandang, pangan dan air bersih) 

2. Obat-obatan 

3. Sarana komunikasi 

4. Sarana transportasi  

5. Formulir pendataan 

G. Pencatatan dan Pendataan 

1. Data SDM, peralatan dan logistik yang tersedia 

2. Data jenis bencana, lokasi kejadian, dan waktu kejadian bencana 

3. Data wilayah yang terkena bencana 

4. Data mengenai kondisi masyarakat meliputi tempat tinggal sementara, ketersediaan 

sandang dan pangan, ketersediaan dan kondisi sumber air bersih, kondisi sanitasi dasar, 

ketersediaan sarana umum, isu perlindungan utama di masyarakat, sarana pendidikan 

dan fasilitas pelayanan kesehatan. 

5. Data mengenai sumber informasi untuk validasi data 

H. Pihak Yang Terkait 

Petugas di Posko Bencana terdekat dan Posko Bencana pusat, petugas surveilans, relawan dan 

petugas logistik   
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I. Mekanisme 

(Terlampir)



 

Lampiran 

MEKANISME MANAJEMN LOGISTIK 

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan 

Relawan 

/Petugas 

logistik 

Posko 

Bencana  

Petugas 

Surveilians 

Kelengkapan Waktu Output  

         

1. Melakukan perkiraan dan 

pemetaan kebutuhan logistik 

saat bencana 

   Konsep Menyesuaikan Berkas data  

2. Menganalisis kondisi dan 

jumlah logistik yang 

dibutuhkan 

   Konsep Menyesuaikan Berkas data  

3. Memetakan wilayah yang 

kekurangan logistik 

   Survei lokasi Menyesuaikan Berkas data  

 Pendataan bantuan logistik 

yang masuk 

 

  Konsep Menyesuaikan Berkas data  

4. Menerima pembagian 

wilayah dari Posko Bencana 

di daerah 

(Kecamatan/Kabupaten) 

 

   Perintah 1-2 jam Berkas data  

5. Menyiapkan personel dan 

sarana transportasi 

   Perintah 1-2 jam Peintah  



 

6. Melakukan pendistribusian 

logistik 

 

   Perintah 3-5 jam Perintah 

dan Berkas 

kegiatan 

 

7. Melakukan pendataan dan 

pelaporan keluar masuk 

logistik 

 

   Laporan 

Kegiatan 

1-2 jam Berkas 

kegiatan 

acara dan 

berkas data 

 

8. Melaporkan pada Posko 

Bencana,  

   Laporan 

Kegiatan 

10 menit Berkas data  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


