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A. Tujuan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Merujuk Korban bencana ke Fasilitas 

Kesehatan ini disusun sebagai pedoman dalam melakukan rujukan korban bencana dari 

lokasinya menuju Fasilitas Kesehatan, baik itu Puskesmas ataupun Rumah Sakit sesuai 

dengan  kondisi korban bencana saat itu.  

B. Pengertian 

Merujuk Korban Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk memindahkan korban 

bencana dari lokasi korban bencana menuju Fasilitas Kesehatan definitive sesuai dengan 

kondisi korban bencana saat itu. Fasilitas kesehatan yang dimaksud dapat berupa 

Puskesmas terdekat, Rumah sakit tipe A, B, maupun C. Pemilihan jenis fasilitas 

kesehatan mengikuti kebijakan dari para pemangku kepentingan dan pemberi sumber 

dana.  

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. Tim yang bertugas mengoperasikan sarana transportasi, petugas ambulans dan supir. 

3. Petugas di fasilitas kesehatan puskesmas dan rumah sakit. 

E. Kualifikasi Pelaksana 

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

2. Mampu melakukan tindakan medis sederhana (jaga jalan napas, menghentikan 

perdarahan, pemasangan bidai, pemasangan pengaman leher, dll) 

3. Mampu melakukan tindakan pemasangan infus dan pemberian oksigen terapi. 

4. Mampu melakukan pengawasan, evaluasi dan mengambil tindakan yang tepat selama 

mengawal korban menuju fasilitas kesehatan yang dituju. 

F. Peralatan / Perlengkapan 

1. Scope Schatcher dan tandu 

2. Peralatan untuk melakukan tindakan pemasangan infus dan pemberian oksigen terapi. 
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3. Peralatan untuk pembidaian dan pengamanan leher 

4. Sarana komunikasi 

5. Sarana transportasi ambulans medis 

6. Formulir pencatatan dan pelaporan 

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 

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 di tempat pelayanan 

kesehatan terdekat (puskesmas, klinik, rumah sakit, atau rumah sakit lapangan), Dinas 

Kesehatan, petugas surveilans, petugas pelaksana program kesehatan yang terkait dengan 

penyakit potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada situasi bencana. 

I. Mekanisme 

(Terlampir)



 

Lampiran 

MEKANISME MERUJUK KORBAN BENCANA 

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku  Keterangan 

Relawan / 

Petugas 

RHA 

Posko 

Bencana  

Posko Kesehatan Gubernur Kelengkapan Waktu Output  

          

1. Memetakan wilayah posko 

pengungsian 

        

 Menerima informasi adanya 

korban bencana yang perlu 

dirujuk ke fasilitas kesehatan 

        

 Menganalisis kondisi dan 

jumlah korban yang 

memerlukan rujukan ke 

fasilitas kesehatan 

        

 Menyiapkan personel dan 

sarana transportasi 

        

 Mengantarkan korban 

bencana ke fasilitas kesehatan 

yang disepakati 

        

 Melakukan pendataan dan 

pelaporan kegiatan rujukan 

korban bencana. 

        

2. Menerima pembagian wilayah 

dari Posko Bencana di daerah 

(Kecamatan/Kabupaten) 

        

3.          

4.          



 

5. Melaporkan pada Posko 

Bencana, Posko Kesehatan 

dan Dinas Kesehatan 

        

 

 

 

 

 



 

FORM PELAPORAN RUJUKAN KORBAN BENCANA  

D-DART UNIVERSITAS DIPONEGORO 
 

I DATA TIM               

I.a No Formulir : Tanggal / Hari Assessment : 

I.b Nama Assessor 1 : Nama Assessor 2 :   

I.c Kontak pribadi      : Kontak pribadi      :   

II JENIS BENCANA :   

III LOKASI KEJADIAN :          

  Dusun :    Desa :      

  Kecamatan :   Kabupaten : Prov :    

IV WAKTU KEJADIAN               

  Jam :   Hari :     Tanggal:       

V WILAYAH YANG TERKENA BENCANA           

V.1 Jumlah wilayah terkena bencana (ditulis dalam angka)       

  Dusun :                     Desa:    Kecamatan :        Kabupaten : Provinsi:   

VI KORBAN DAN KERUSAKAN             

1.a Jumlah Korban Meninggal :   Laki :   Perempuan :   

1.b Jumlah Korban Hilang  :   Laki :   Perempuan :   

1.c Jumlah Korban Luka :   Luka Berat : Luka Ringan :   

2 Jumlah Populasi Terdampak             

2.a Jumlah KK : Jumlah Jiwa : Laki :  Perempuan :   

2.b Jumlah anak - anak  :             

  Usia 0 - 5 tahun :   Usia 6 - 12 tahun    usia 13 - 18 tahun :   

  Laki                   :   Laki            :              Laki              :   

  Perempuan        :   Perempuan  :   Perempuan    :   

2.c Jumlah Kelompok Rentan        

  Orang tua :     Perempuan      :   

  Ibu hamil :       Ibu Menyusui :     

  Anak          : Difabel       :     

 Orang sakit dengan ketergantungan penuh : 

3 Jumlah Bangunan Rusak             

  Rumah hilang :   Rusak berat :   Rusak ringan :   

VII KONDISI MASYARAKAT             

1 TEMPAT TINGGAL SEMENTARA             

1.a Apakah masyarakat  berpindah dari tempat dimana mereka tinggal 

  ke tempat yang lebih aman (Mengungsi): □ YA □ TIDAK      

Apabila jawaban YA, lanjut ke pertanyaan di bawah ini 

1.b Ada berapa jumlah camp pengungsian yang saat ini menampung masyarakat :   



 

1.c 

Sebutkan nama, alamat dan data camp tersebut 

1.d Tempat tinggal sementara setelah bencana saat ini menggunakan apa     

  □ Barak penampungan pengungsi □ Tenda comando camp pengungsian   

  □ Tenda Terpal   □ Tenda keluarga     

  □ Menempati sarana ibadah  □ Menempati bangunan sekolah   

  □ Menempati rumah penduduk □ dll….         

1.e Apakah tempat tinggal saat ini memadai / mencukupi    □YA □ TIDAK   

  

Kalau jawabannya TIDAK, kendalanya apa ? 

 

 

 

  

     

2 SANDANG               

2.a Apakah ketersediaan pakaian mencukupi bagi masyarakat  :  □ YA □ TIDAK □ SEBAGIAN  

2.b Apabila jawabannya TIDAK, Jenis pakaian apa yang dibutuhkan :    

  □ Baju balita □ Baju Anak □ Baju lelaki dewasa □ Baju perempuan dewasa 

  □ Jaket   □ Sarung   □ Selimut □ Lainnya…….   

3 MAKANAN               

3.a Adakah cadangan bahan makanan bagi keluarga :   □ YA □ TIDAK   

3.b Adakah suplai bahan makanan yang sudah diberikan : □ YA □ TIDAK   

3.c Apabila jawabannya YA, Suplai bahan makanan tersebut dari mana (lembaga apa) ? 

        

  

 

 

 

  

          

3.d Apakah Dapur Umum sudah beroperasi ?  □ YA □ TIDAK    

 
Jika TIDAK, apakah makanan yang disediakan 

makanan siap saji 2 x sehari ? 
 □ YA □ TIDAK   

3.e Jenis makanan yang diberikan apa saja           

  □ Beras □ Mie instan □ Roti □ Lauk Pauk □ Makanan Anak anak 

  □ Makanan Balita □ Nasi Bungkus □Lainnya      

3.f Adakah alat masak yang tersedia dalam satu keluarga : □ YA □ TIDAK   

3.g Apakah kebutuhan makanan untuk usia rentan tercukupi □ YA □ TIDAK   

3.h Apabila jawabannya TIDAK, kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi utk usia rentan 

  □ Kebutuhan Balita   □ Kebutuhan Anak usia 6 - 12 
□ Kebutuhan  Orang sakit  

  

  □ Kebutuhan Perempuan  □ Kebutuhan orang tua    

4 AIR BERSIH                

4.a Sumber air utama adalah Kondisi 



 

  □ Sumur     □ Berfungsi □ Rusak □ Terkontaminasi 

  □ Aliran Sungai    □ Berfungsi □ Rusak □ Terkontaminasi 

  □ Mata air alam    □ Berfungsi □ Rusak □ Terkontaminasi 

  □ PAM     □ Berfungsi □ Rusak □ Terkontaminasi 

  □ Sistem Pipa air    □ Berfungsi □ Rusak □ Terkontaminasi 

  □ Bak penampungan air   □ Berfungsi □ Rusak □ Terkontaminasi 

  □lainnya                 

4.b Apakah kebutuhan air minum tercukupi   □ YA □ TIDAK     

4.c Apakah kebutuhan air yang ada layak dikonsumsi   □ YA □ TIDAK     

4.d Apakah dibutuhkan suplai air bersih ke wilayah bencana   □ YA □ TIDAK    

5 SANITASI                 

5.a Apakah kebutuhan MCK tersedia   □ YA □ TIDAK     

5.b Apakah MCK yang ada mencukupi   
□ 

YA(1:20) 
□ TIDAK     

 Jarak maks 50 m dari pemukiman      

5.c Apakah kebutuhan AIR untuk MCK mencukupi 
□ min 15 

ltr/org/hr 
□ TIDAK     

 Jarak pemukiman terjauh dari sumber air maks 500 m □ YA □ TIDAK   

 Satu kran air untuk 80 – 100 org  □ YA □ TIDAK   

 Waktu antri sumber air maks 15 menit □ YA □ TIDAK   

 Untuk mengisi wadah 20 liter tidak lebih dari 3 menit □ YA □ TIDAK   

 PRASARANA DAN PERLENGKAPAN     

 Tiap keluarga punya 2 alat pengambil air kapasitas 10- 20 liter □ YA □ TIDAK   

 Tiap keluarga punya tempat penyimpanan air kaasitas 20 liter □ YA □ TIDAK   

 Sarana pencucian 1 bak maks 100 org □ YA □ TIDAK   

5.d Apakah ada tempat pembuangan sampah □ YA □ TIDAK    

 Terdapat 2 drum sampah untuk 80 – 100 org □ YA □ TIDAK   

5.e Apakah ada pengelolaan sampah □ YA 
Maks 

100m 
□ TIDAK     

6 SARANA UMUM               

6.a Apakah infrastruktur transportasi seperti jalan raya, jembatan, bandara, dan pelabuhan masih 

   berfungsi dengan baik ? □ YA □ TIDAK         

6.b apabila jawabannya TIDAK, apa saja yang tidak berfungsi dan kendalanya apa ?   

  □ Jalan raya □ Jembatan □ Bandara □ Pelabuhan   

6.c Lokasi bisa diakses dengan kendaraan darat jenis apa ?       

  □ Angkutan umum □ Mobil 4 x 4 □Truck □ Sepeda Motor □ Jalan kaki 

6.d Adakah lokasi yang hanya bisa diakses melalui udara ? □ ADA □ TIDAK   

  Apabila jawaban ADA, dimana ? Kendalanya apa ?      

                    

6.e Apakah lokasi hanya bisa ditempuh melalui jalur air ?  □ YA, □ sungai □ Laut □ TIDAK 



 

6.f Apa Sarana Telekomunikasi  yang  berfungsi dengan baik ? □ Jaringan seluler □ Telpon kabel  □ Jaringan internet  

  Apa jenis provider yang bisa di gunakan?     

                    

6.g Apakah jaringan listrik berfungsi sepenuhnya ?  □ YA □ TIDAK     

6.h Apakah ketersediaan bahan bakar masyarakat masih mencukupi ?  □ YA □ TIDAK 

6.i Bagaimanakah kondisi perekonomian masyarakat, apakah pasar masih berjalan, toko toko  

  masih jualan ?          

  □ Tidak terganggu  □ Sebagian toko tidak buka □ semua akses perdagangan lumpuhtotal 

6.j Adakah pasar terdekat yang bisa di akses ?  □ YA □ TIDAK bila jawaban YA, 

  Membutuhkan waktu tempuh ...........Jam dengan jarak ........... Km     

6.k Apakah kantor pelayanan umum □ Kantor pemerintah □ Bank □ Rumah sakit □ Sekolah  

   masih melakukan pelayanan   □ YA □ TIDAK jika TIDAK kendalanya apa ? 

    
  

  
              

7 Isu perlindungan yang utama di masyarakat         

  □ Anak terpisah / tanpa pendamping  □ Perdagangan manusia □ Kekerasan gender       □Lainnya 

  □ Anak / Orang dewasa trauma □ wabah penyakit  □ Diskriminasi 

  □ Kehadiran kelompok bersenjata □ komunitas belum utuh □ Bencana susulan 

8 PENDIDIKAN               

8.a Apakah sekolah yang ada masih bisa digunakan ? □ YA □ TIDAK     

8.b Bagaimana kondisi bangunan sekolah yang masih ada?       

  □ baik untuk digunakan □ Rusak tidak bisa digunakan □ Dipakai untuk mengungsi 

8.c Bagaimana anak anak yang mengungsi mendapatkan akses sekolah ?    

  □ Bergabung dengan sekolah yang tidak rusak □ Menggunakan tenda pleton   

  □ Menggunakan tenda pendidikan   □ Menempati bangunan sarana umum 

  □ Menempati bangunan semi permanen   □lainnya       

8.d Apakah kebutuhan bantuan guru diperlukan         

  □ YA □ TIDAK 
 Berapa 

Jumlahnya? 
            

8.e Jumlah sekolah yang rusak tidak bisa digunakan          

  TK : .......  SD : .......  SMP : ...... SMA : ...... SMK : .... 

8.f Jumlah siswa yang kesulitan sekolah           

  TK : .......   SD : .......   SMP : ...... SMA : ...... SMK : .... 

8.g Jumlah sekolah Muhammadiyah yang rusak tidak bisa digunakan    

  TK : .......  SD : .......  SMP : ...... SMA : ...... SMK : .... 

9 KESEHATAN               

9.a Apakah ada rumah sakit atau klinik Kesehatan?   

  □ ADA □ ADA Klinik kesehatan □ TIDAK ADA       

9.b Apakah bisa difungsikan ikut turun kelapangan?         

  □ BISA □ TIDAK MAMPU             

9.c Apakah fungsi pelayanan Rumah sakit, Puskesmas dan Pos kesehatan Masyarakat berjalan  



 

  dengan baik?         

  □ Berjalan dengan baik □ Tidak semuanya berjalan dengan baik □ Berhenti total 

 Puskes 2.000 org RS untuk 20.000 org  

9.d Apakah di setiap camp pengungsian ada POS Kesehatan       

  □ Ada di semua camp □ Tidak di semua camp ada □ Ada hanya di pos pembantu 

  □ Tidak ada sama sekali 
 

□ Mobile klinik  
         

9.e Ketersediaan tenaga kesehatan tiap posko berapa         

  Dokter : ........... Orang   Perawat : ............. Orang Relawan : ............ Orang 

9.f Apakah ketersediaan obat obatan mencukupi ? □ Cukup   □Kurang   

9.g Apakah ketersediaan tenaga medis mencukupi ? □ Cukup   □Kurang   

9.h Jenis penyakit yang banyak ditemukan ?           

  □ Patah tulang □ Luka bakar □ Luka  □ ISPA □ Diare □ Gatal gatal 

  □ Tetanus □ Lainnya        

 Lembaga apa saja yang sudah ada di lokasi bencana         

  Nama lembaga Bergerak bidang Lokasi Waktu 

                    

                    

          

          

IX Sumber Informasi               

  □ BPBD   □ Tokoh masyarakat  □ Masy di lokasi bencana 

  □ Pejabat lokal  □ Media cetak lokal  □ Lembaga bencana 

  □ Lainnya             

          Catatan  ( Analisa dan rekomendasi ) 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


