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 BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
1. UMUM  
 
 

a. Bahwa Negara Kesatuan Republik indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di  garis khatulistiwa pada posisi 
silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki kondisi geografis, geologis , 
hidrologis,den demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuwensi yang cukup tinggi, dapat 
mengakibatkan korban jiwa dan harta benda sehingga perlu disikapi dan ditangani segera mungkin secara arif, 
bijaksana, profesional, dan proporsional oleh polri dengan manageman penaggulangan bencana. 
 

b. Bahwa kepolisian Republik Indonesia bertugas melindungi keselamatan , jiwa raga, harta benda masyarakat dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan 
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.  

 
b.   Negara Kesatuan Repubelik Indonesia bertanggung jawab melindungi segdnap bangsa dan seluruh tumpah darah 

indonesia dengan tujuan untuk memberika perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dan termsuk 
perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, 
sebagaiman diamanatkan dalam UUD Negara RI tahun 1945 . 

 
c. Bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Idonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidroglogis dan demografis 

yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, maupun faktor manusia yang 
menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingungan, kerugian harta benda dan dampak fsikologis yang 
dalam keadaan tertentu dapat meghambat pembangunan nasional. 

 
 
2. DASAR   
 

a. Undang – undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia . 
 

b. Peraturan Kapolri No 17 tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Managemen penanggulangan bencana. 
 
c. Surat penasehat senior penegakan hokum Dep kehakiman/ Icitap kedutaan AS Jakarta tanggal 22 Juni 2010 perihal 

permintaan data audit sosialisasi pelatihan standar system managemen keadaan darurat ( SAMKD). 
 
d. Surat Telegram Kaplri No: ST / 2525/ IX/2010 Tanggal 22 september 2010 tentang pelaporan sosialisasi SSMKD. 
 
e. Surat Telegram Kapolda NTB No:ST/ 1009/IX/2010 Tentang Laporam perintah Sosialisasi Standar Sistem Manajemen 

Keadaan Darurat Dipolres masing - masing.   
 

  
3. MAKSUD DAN TUJUAN   
 

a. Maksud 
 



SOP Penanggulangan Bencana ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar dan pedoman bagi anggota Sat Sabhara 
Polres Sumbawa Barat  dalam melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana  yang  terjadi di wilayah Hukum Polres 
Sumbawa Barat. 

 

b. Tujuan 

Adapun tujuannya  agar  masing - masing anggota memahami cara bertindak apabila terjadi situasi atau keadaan 
darurat  baik yang disebabkan oleh faktor alam ataupun manusia.  Sehingga tujuan dari penggulangan bencana dapat 
dilaksanakan, yang tujuannya antara lain: 
 

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan bencana. 

2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana , terpadu , terkoordinasi, dan menyeluruh. 

3. Membangun partisifasi dan kemitraan dengan masyarakat. 

4. Mendorong semangat gotong royong , kesetiakawanan dan kedermawanan. 

5. Menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  

 

4. RUANG LINGKUP 
 

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana  ini meliputi petunjuk atau langkah - langkah yang 
dilakukan oleh anggota Polri dalam menanggulangi bencana yang disebabkan oleh faktor Manusia maupun oleh faktor 
alam. yang meliputi : 

 
a. Mempersiapkan personil untuk menanggulangi bencana yang apabila sewaktu -waktu   terjadi di wilayah masing - 

masing. 
 
b. Mengupayakan sosialisasi untuk kegiatan pencegahan bencana sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau 

mengurangi ancaman bencana. 
 
c. Memberikan pelatihan tentang Penanggulangan Bencana  kepada Personil. 
 
 

5. TATA URUT 
 
a. Bab I   Pendahuluan 
 

1.  U m u m 
 
2.  Dasar 

 
3.  Maksud dan tujuan 

 
4.  Ruang lingkup 
 
5.  Tata Urut 
 
 

d. Bab II  Standar operasional prosedur 
 
e. Bab III  Penutup 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

BAB II 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
 
 
 
6. Pengertian Bencana 
 

A. Bencana Adalah :  
 

   Bencana adalah peristiwa atau rangkain peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak fsikologis. 

   
B. Bencana Alam  

 

   Bencana alam  adalah bencana yang yang diakibatkan oleh peristiwa  atau serangkain peristiwa yang 

disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan 

tanah longsor.  

  
C. Bencana Nonalam  

 

  Bencana nonalam adalah  bencana yang diakibatkan oleh peristiawa atau serangkain peristiwa non alam yang 

antara lain berupa gagal teknologi , gagal mederningsasi, afedemi dan wabah penyakit.  

 

D. Bencana Sosial 

  Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oelh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh 

manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror  

  
E. Managemen pengagulangan bencana. 

 

Managemen penanggulangan bencana adalah pengelolaan sumberdaya yang tersedia untuk merespon secara  

efektif  dan efesien, terhadap keadaan darurat atau kontigensi bencana yang mencakup wilayah terjadinya bencana 

atau wilayah lain yang terpengaruh oleh bencana tersebut. 

 

7. Azas - azasyang perlu diperhatikan oleh pesonil Polri dalam melaksanakan penaggulangan bencana meliputi :  
 
A. Obyektif, yaitu dalam memberikan pertolongan, melindungi keselamatan jiwa raga dan harta benda serta gangguan 

terhadap lingkungan hidup senantiasa tidak memihak dengan memperhatikan Hak asasi manusia. 
 

B. Trasnfaran, yaitu dalam memberikan pertolongn, dalam melindungi keselamatan jiwa raga dan harta benda serta 
gangguan terhadap lingkungan hidup dilaksanakan secara terbuka. 

 
C.  Akuntabel, yaitu dalam memberikan pertolongan, melindungi keselamtan jiwa raga dan harta benda serta gangguan 

terhadap lingkungan hidup dapat dipertanggung jawabkan secara  fetikal maupun  horisontal, baik kepada pimpinan 
Polri maupun kepada masyarakat. 

 
D. Nondiskriminasi, yaitu dalam memberikan pertolongan, melidungi keselamatan jiwa raga harta benda serta gangguan 

terhadap lingkunagna hidup senantiasa tidak membedakan asal usul dan latar belakangnya .   
 



E. Humanis, yaitu dalam memberikan pertolongan, melindungi keselamtan jiwa raga dan harta benda serta gangguan 
terhadap lingkungan hidup senantiasa  memperlakukan simpatik, ramah tamah, sopan santun dan tampa pamrih 
dengan tetap menjunjung tinggi HAM. 

 
8. Perencanaan 
 

A. Prabencana melputi situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana. 
 
1. Dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi :  

 
a. Penyiapan sumberdaya  personil, peralatan logistik. 
b. Penyiapan dukngan anggaran. 
c. Melaksanakan latihan penanggulangan bencana. 
d. Sosialisasi dalam rangka pencegahan pengurangan resiko bencana. 

 
2. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi : 
 

a. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat aka terkena bencana. 
b. Memobilisasi semua sumber daya yang ada. 
c. Menyiapkan tempat evakuasi atau pengungsian. 
d. Meniapkan tenaga, alat peralatan medis dan obat - obatan. 
e. Sosiaslisasi dalam rangka pencegahan pengurangan resiko bencana. 

.  
 

B. Tanggap darurat 
 

1. menganalisa situasi dan kondisi bencana.  
2. menetapkan sasaran penaggulangan bencana dan tim evakuasi dengan mengutamakan keselamtan jiwa   personil 

respon tanggap darurat, masyarakat korban bencana dan masyarakat sekitar. 
3. Menentukan setrategi penaggulangan . 
4. Menentukan taktik yang digunakan. 
5. Menyiapkan rencana pergeseran sumber daya. 
6. Menyipkan pos KPL dan pangkalan aju. 

 
C. Tindakan Personil Pasca Bencana. 

 
1. Melakukan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat. 
2. Memelihaa dan memulihkan keamanan dan ketertiban. 
3. Membantu peroses rehabilitasi dan rekonstruksi. 
4. Demobilisasi sumber daya telah digunakan. 
5. Mengantisifasi dampak bencana dan kejadian yang akan terjadi serta kemungkinan terjadi bencana susulan. 

 

9.           Pengorganisasian. 

A.     Prabencana. 

        1.  membentuk susunan panitia dan rencana pelatihan dalam penanggulangan bencana  
        2.  menyiapkan peserta dan kelompok latihan. 
        3.  menyiapkan striktur KPL dalam rangka persiapan mobilisasi tanggap darurat. 
        4.  melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rankgka persiapan penyusunan pelatihan mauun struktur 
             KPL gabungan. 

 

              B.    Karektrestik yang meliputi oleh organisasi KPL melputi :    

1. termilogi yang sama 
2. organisasi modular ( bongkar pasang) 
3. struktur komando terpadu. 
4. Rencana kegiatan. 
5. Rentang kendali yg dapat ditangani. 
6. Pasilitas kejdian darurat yang sudah ditetapkan sebelunya. 
7. Manajeman sumberdaya konprehensif. 
8. Komunikasi yang terintegrasi 
9. Komando wilayah. 



 
 
 
 

10.          Pelaksanaan 
  

A. Langkah - langkah  yang harus dilaksanakan dalam penanggulangan bencana. 

1. Melakukan kegitan Polmas (binluh) kepada masyarakat yang rawan bencana agara selalu waspada dan siap siaga 
dengan cara melakukan pelatihan simulasi menghadapi bencana. 

2. Memberikan bantuan penyampaian informasi / berita dari badan meteorologi, klimatologi, dan giofisika ( BMKG) 
yang berwenagn untuk diteruskan kepada masyarakat baik melalui jalur konunikasi yang ada ditingkat Polsek  atau  
Pospol agar masyarakat dapat melakukan tindakan penyelematan diri dan langkah antisipasi ketempat yang 
diperkirakan lebih aman.     

3. Melakukan koordinasi dengan unsur atau instansi terkait untuk menentukan tempat atau lokasi aman 
diwlayahmasing - masing sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi. 

4. Selain tindakan sebgaimana dimaksud, apabila pada sat terjadi bencana dilokasi dijumpai adana tindakan 
kejahatan ataukriminalitas, maka dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan ang berlaku. 

 

B. Cara bertindak. 

1. Cara bertindak untuk pengamanan lokasi. 

a. Penugasan kepada anggota yang dinilai cakap untuk melakkukan tugas penjagaan dan pengamanan orang 
dan barang dilokasi bencana  ataukecelakaan. 

b. Membawa peralatan yang diperlukan untuk tugas pengamaman lokasi yang disesuaikan dengan jenis 
bencana. 

c. Menjauhkan massa dari daerah berbahaya dan mengamankan jalur lalulintas yang digunakan oleh petugas 
pertolongan atau evakuasi. 

d. Melarang orang atau kendaraan yang tidak berkepentingan untuk memasuki lokasi bencana. 
e. Apabila dipandang perlu petugas dapat memasang garis Polisi. 
f. Mengawasi dan menindak orang yangmengambil kesempatan melakukan kejahatan dilokasi bencana. 

Melakukan perekaman bantuan kegiatan dan pertolongan menggunakan video fisual baik bersifat umum 
maupun ksusus ataumenonjol. 

g. Mealkukan pendataan terhadap identitas dan jumlahkorban bencana atau kecelakaan. 
 

2. Cara bertindak untuk pencarian atau penanggulangan bencana  meliputi. 

a. Melakukan pencarian korban terutama yang masih hidup yang dhawatirkan masih berada ditempat lokasi  
bencana. 

b. Secepat mngkin melaksanakan evakuasi korban yang masih hidup dari lokasi bencana dan menyerahkan 
kepada petugas atau tim evakuasi atau instansi terkait lainnya.  

c. Mengutamakan keselamatan jiwa maupun terpaksa harus merusak barang atau benda lain yang menghalangi 
tugas. 

d. Mengumpuokan dan mengidentifikasi  jenazah bila ditemukan korban meninggal dunia ditempat  yang 
ditentukan dengan menggunakan alat peralatan yang ada serta menyerahkannya kepada petugas atau tim 
evakuasi yang ada. 

e. Kendaraan khusus SAR Polri digunakan untuk mengangkut peralatan dalam bantuan dan pertolongan, 
sedangkan kendaraan teruk bantuan taktis Polri dilakukan untuk melakukan evakusi terhadap para korban 
yang ditemukan. 

f. Penaggung jawab lapangan melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Ka KPL secara berjenjang. 
 

3. Cara bertindak untuk evakuasi penanggulangan bencana meliputi. 

a. Menentukan lokasi penampungan untuk evakuasi atau tenda sementara yang aman atau terbuka sesuai rute 
yang ditentukan untuk penampungan korban. 

b. Mebantu memberikan PPPK pada korban trutama pada korban yang masih hidup sesuai dengan petunjuk tim 
kesehatan lapangan. 

c. Menyerahkan korban pada petugas kesehatan lapangan untuk mendapatka pertolongan pertama. 
d. Mengadakan koordinasi dengan unsur pendukung dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan evakuasi. 
e. Melakukan evakuasi korban yang dalam keadaan kritis dan perlu mendapatkan portolongan lanjutan segera. 
f. Dalam pelaksanaan tugas tetap memperhatikan petunjuk dari kepala KPL selama pelaksanaan evakuasi.  

 



4. Manageman penaggulangan bencana ini dapat dioprasionalkan sebelum pemerintah menyatakan’’ status keadaan 
darurat bencana’’ 

 
 
  

11.  Pengawasan dan pengendalian.  
 

A. Koordinasi dan pengendalian. 
 
1. Dalam pelaksanaan tugas penaggulangan bencana dilapangan, Ka KPL dapat melakukan koordinasi dengan 

unsur bantuan lapangan terkait lainnya untuk mencapai hasil yang maksimal. 
2.  Kapolres dapat melakukankoordinasi untuk menyamakan persepsi dengan satuan koordinator pelaksana atau 

satuan pelaksana penaggulangan bencana (BNPB / BPBD) dan instansi trkaitlainnya.  
 

B. Konsolidasi. 
 
1. Dalam rangka mengahirikegiatan dilakukan konsolidasi oleh Ka KPL untuk pengecekan kekuatan personil, 

kesehatan dan kelengkapan atau peralatan. 
2. Setelah selesai pelaksanaan penanggulangan bencana, satuan tugas kembali kemarkas satuan masing - 

masing dengan tertib.   
 
12.              Penganggaran 
 

1.  Penanggulangan  bencana yan gdilaksanakan oleh Polri dalam kegiatan prabencana tanggap darurat dan pasca 
bencana menggunakan anggaran kontijensi Polri  yang berada pada Polres disesuaikan sekala dan lokasi 
bencana. 

2. Penaggulangan bencana yang telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana Nasional  atau daerah anggaran 
menggunakan dana kontijensi Polri dan dana yang diajukan kepada BNBP/BPBD.   

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



B A B   III 
 

P E N U T U P 
 

 
Demikian Naskah sementara Standarisasi Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana ini disusun untuk dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penanggulangan bencana oleh  Sat Sabhara Polres Sumbawa Barat . 
 

 
 

Taliwang,  10  Juni  2016 
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA BARAT 
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