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Pelatihan Dasar Manajemen & Simulasi Bencana Tujuan Pelatihan 1. Menjelaskan konsep dan prinsip dasar
penanggulangan bencana. 2. Menguraikan praktik-praktik penanggulangan bencana. 3. Mengidentifikasi isu-isu lintas
sektoral dalam penanggulangan bencana. 4. Mengidentifikasi aktivitas yang akan dilakukan terkait dengan penang-
gulangan bencana. 5. Melakukan simulasi bencana. Materi Pelatihan 1) Materi Dasar: Konsep Bencana Karakteristik
Bencana Prinsip-prinsip Dasar Penanggulangan Bencana Sistem Nasional Penanggulangan Bencana 2) Materi Pokok:
Pencegahan dan Mitigasi Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Manajemen Logistik dan
Peralatan Penugasan Lapangan 3) Materi Penunjang: Gender dan Kelompok Rentan dalam Penanggulangan Bencana
Dukungan Psikososial dalam Penanggulangan bencana Pengenalan bidang kesehatan dalam Tanggap Darurat Bencana
KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MUHAMMADIYAH  Tujuan Memahami konsep pengurangan risiko bencana
Memahami kebijakan pengurangan risiko bencana Muhammadiyah  Pengorganisasian Penanggulangan Bencana 1)
Sistem gerakan 2) Organisasi dan Kepemimpinan 3) Jaringan 4) Sumber daya 5) Akses Pelayanan  Mandat dan Program
PB Mandat dan ruang lingkup kerja LPB PP Muhammadiyah: “Melakukan koordinasi sumber daya Muhammadiyah dalam
kegiatan Penanggulangan Bencana dan Bantuan Kemanusiaan”  Visi Pengembangan “Berkembangnya fungsi
penanggulangan dan mitigasi bencana yang dilandasi semangat kemanusiaan dan keislaman yang responsif, profesional,
serta sesuai fungsi dan kapastas Muhammadiyah Sistem Pengendali Operasi Dalam Kedaruratan dan Bencana di RS •
Komponen SPO Komandan Perencanaan Logistik Operasional Logistik • Five Primary ICS Management Functions •
Aktivasi HICS Sifat dan ruang lingkup dampak bahaya dan Permintaan yang disampaikan kepada operasional rumah
sakit. Komando dan manajemen : - Mengorganisasikan dan memimpin pusat komando bencana - Memberikan arahan
operasional RS dan jika dibutuhkan memimpin evakuasi - Memulai kegiatan respon dan pemulihan - Memberitahukan staf
dan pihak eksternal - Mengidentifikasi dan menugaskan staf - Mengatur sumber daya rumah sakit - Sebagai ‘cerminan
rumah sakit’ bagi dunia luar. • TUGAS PUSAT KOMANDO : – Komunikasi – Pengolah informasi – Identifikasi kapasitas –
Manajemen Sumber daya – Managemen media – Alokasi pasien – Pencatatan • PUBLIC INFORMATION OFFICER (P.I.O.) -
memberikan informasi kepada media • LIAISON OFFICER - berfungsi sebagai contact person bagi pihak-pihak yang terkait
dalam penanggulangan bencana • SAFETY AND SECURITY OFFICER - memonitor dan memiliki wewenang atas
keselamatan operasi penyelamatan dan kondisi berbahaya - mengatur dan menjalankan perlindungan fasilias dan
keselamatan lalu lintas • MEDICAL STAFF DIRECTOR - mengatur, memprioritaskan dan menugaskan dokter ke area yang
mebutuhkan penanganan medis. - memberikan masukan kepada Incident Commander engenai staf medis • KEUANGAN /
FINANCE SECTION CHIEF ADMINISTRASI KEUANGN DARI KEGIATAN PENANGANANBENCANA. PENGADAAN/PEMBELIAN
KOMPENSASI KLAIM PEMBIAYAAN - Mengawasi penggunaan aset - Mengawasi peneriman supply dan layanan yang
dibutuhkan untuk melaksanakan misi medis RS. - Mengawasi dokumentasi pengeluaran keadaan darurat • LOGISTIK /
LOGISTICS SECTION CHIEF Bertanggungjawab untuk pembelian dan menyediakan personil, perlengkapan (perakatan
medis, alat pelindung diri) dan layanan penunjang untuk keberlangsungan RS dalam merespon bencana termasuk
makanan dan minuman Cadangan komunikasi internal dan eksternal Transportasi pasien dan staff fasilitas untuk isolasi
dan dekontaminasi Menyusun dan mengarahkan pengoperasian yang terkait dengan pemeliharaan lingkungan fisik, dan
kecukupan makanan, shelter dan kebutuhan untuk mendukung tindakan medis • PERENCANAAN/ PLANNING SECTION
CHIEF - Menyusun dan mengarahkan semua aspek bagian operasional - memastikan distribusi informasi/data penting. -
menghimpun skenario/sumber daya dari semua kepala bagian - dokumentasi dan mendistribusikan rencana aksi fasilitas
• OPERASIONAL/ OPERATIONS SECTION CHIEF - Menyusun dan mengarahkan semua aspek yang terkait dengan bagian
operasional - Menjalankan arahan Emergency Incident Commander. - Mengkoordinir dan mengawasi layanan medis,
layanan tambahan - Tindakan pasien - Evakuasi - Alternatif lokasi perawatan - keamanan - Mengembalikan operasional
seperti biasa setelah keadaan darurat • KARTU TUGAS (JOB ACTION SHEETS/JAS) • Komponen dalam JAS “ apa yang
harus dilakukan; “ kapan dilakukan?, “ kepada siapa dilaporkan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan." • JOB ACTION
SHEETS Satu untuk satu posisi Tujuan fokus Pernyataan misi singkat Aktivitas prioritas TRIASE Tujuan Mampu
menjelaskan peran dan praktek triase Menjelaskan proses triase Tujuan TRIASE Mencapai yang terbaik (memberikan
penanganan maksimal) dari sekian banyak kasus Dasar Dari Triase Beratnya kasus Jumlah kasus Ketersediaan sumber
daya Besarnya kemungkinan untuk hidup Aktivitas triase Menilai kondisi dan tanda vital korban Menilai pertolongan
medis yang dibutuhkan Menilai besarnya kemungkinan untuk hidup Menentukan prioritas penanganan Memberikan
tanda/ warna bagi masing-masing skala prioritas Manfaat triase Penentuan prioritas dapat menurunkan kesakitan,
kecacatan, dan kematian pada bencana Prosedur Triase Lakukan triase sebelum pengobatan Jangan melakukan triase
lebih dari 60 detik Tentukan fasilitas terbaik untuk pelayanan definitif di UGD atau di lapangan Triase pasien tunggal
Triase pasien tunggal – penting di UGD yang penuh sesak atau kamar operasi yang kapasitasnya terbatas dan hampir
penuh Memungkinkan UGD untuk menentukan skala prioritas pasien dan meminimalkan kesakitan dan kematian pasien
Kategori triase Gawat  emergent Penting  urgent Tidak gawat tidak penting  non-urgent non-emergent Kondisi yang
berhubungan dengan pengobatan PERIODE EMAS Waktu dari cedera sampai penanganan definitif Penanganan yang
diberikan dalam 1 jam pertama, sangat menentukan tingkat kesakitan dan kematian pasien Triase Pada Kasus Masal
Memberi peluang sejumlah besar kasus cedera mendapatkan penanganan terbaik dalam situasi bencana Kategori triase
Secepatnya Lambat Luka yang dibawa berjalan Meninggal Triase START Simple Triage and Rapid Treatment
PERHATIKAN!!!! Pernapasan Sirkulasi Status mental Kategori Meninggal (hitam) tidak ada ventilasi setelah jalan napas
dibersihkan Segera (merah) RR > 30 x/mnt, CRT > 2”, tidak bisa mengikuti perintah sederhana Dapat ditunda (kuning)
Minor (hijau) masih bisa berjalan “walking wounded” Prosedur START (waktu < 60”) Pernapasan Nilai jumlah pernapasan
dan kekuatannya Tidak bernapas  periksa apakah ada obstruksi jalan napas HITAM – jangan berikan bantuan
pernapasan MERAH – RR > 30x/mnt JANGAN DIBERI LABEL – RR < 30 x/mnt Nilai Perfusi Nilai CRT > 2”  MERAH < 2” 
jangan diberi label dulu, cek status mental Jika CRT tidak dapat dinilai Nadi radial tidak teraba, SBP < 80 mmHg Kontrol
perdarahan manfaatkan pasien yang masih dapat berjalan atau anggota badan pasien itu sendiri Prosedur START Status
Mental Perintah sederhana “buka dan tutup mata anda” “genggam tangan saya” Tidak dapat mengikuti perintah 
MERAH Dapat mengikuti perintah  KUNING Komponen TRIAGE pada pengelolaan DARURAT HITAM KUNING Area
Penerimaan TRIAGE MERAH HIJAU Kunci Keberhasilan Lakukan latihan secara teratur Kebijakan rumah sakit yang
mendukung
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Menyusun dan mengarahkan semua aspek bagian operasional... 30 x/mnt, CRT > 2”, tidak bisa mengikuti perintah
sederhana Dapat ditunda (kuning) Minor (hijau) masih bisa berjalan “walking wounded” Prosedur START (waktu < 60”)
Pernapasan Nilai jumlah pernapasan dan kekuatannya Tidak bernapas  periksa apakah ada obstruksi jalan napas
HITAM – jangan berikan bantuan pernapasan MERAH – RR > 30x/mnt JANGAN DIBERI LABEL – RR < 30 x/mnt Nilai
Perfusi Nilai CRT > 2”  MERAH < 2”  jangan diberi label dulu, cek status mental Jika CRT tidak dapat dinilai Nadi
radial tidak teraba, SBP < 80 mmHg Kontrol perdarahan manfaatkan pasien yang masih dapat berjalan atau anggota
badan pasien itu sendiri Prosedur START Status Mental Perintah sederhana “buka dan tutup mata anda” “genggam
tangan saya” Tidak dapat mengikuti perintah  MERAH Dapat mengikuti perintah  KUNING Komponen TRIAGE pada
pengelolaan DARURAT HITAM KUNING Area Penerimaan TRIAGE MERAH HIJAU Kunci Keberhasilan Lakukan latihan
secara teratur Kebijakan rumah sakit yang mendukung ">Compare text
22 operasional / operations section chief - menyusun dan mengarahkan semua aspek yang terkait dengan bagian
operasional - menjalankan arahan komandan. - mengkoordinir dan mengawasi layanan medis, layanan tambahan. -
tindakan pasien - evakuasi - aleternatif lokasi...
https://www.scribd.com/document/382392653/Dasar-Dasar-Pengorganisasian-Puskesmas-PHCDP-PKMK-FK-UGM-pdf

5%

5_6086995898645086290 30 x/mnt, CRT > 2”, tidak bisa mengikuti perintah sederhana Dapat ditunda (kuning) Minor
(hijau) masih bisa berjalan “walking wounded” Prosedur START (waktu < 60”) Pernapasan Nilai jumlah pernapasan
dan kekuatannya Tidak bernapas  periksa apakah ada obstruksi jalan napas HITAM – jangan berikan bantuan
pernapasan MERAH – RR > 30x/mnt JANGAN DIBERI LABEL – RR < 30 x/mnt Nilai Perfusi Nilai CRT > 2”  MERAH < 2”
 jangan diberi label dulu, cek status mental Jika CRT tidak dapat dinilai Nadi radial tidak teraba, SBP < 80 mmHg
Kontrol perdarahan manfaatkan pasien yang masih dapat berjalan atau anggota badan pasien itu sendiri Prosedur
START Status Mental Perintah sederhana “buka dan tutup mata anda” “genggam tangan saya” Tidak dapat mengikuti
perintah  MERAH Dapat mengikuti perintah  KUNING Komponen TRIAGE pada pengelolaan DARURAT HITAM KUNING
Area Penerimaan TRIAGE MERAH HIJAU Kunci Keberhasilan Lakukan latihan secara teratur Kebijakan rumah sakit yang
mendukung ">Compare text
td 80/40, hr 135 x/mnt, rr 30 x/mnt, crt > 2 detik dan akral dingin. tidak mampu batuk dengan baik. tanda-tanda vital
td : 110/70 mmhg, frekuensi napas 26 x/menit, frekuensi nadi 92...sesuai kan dgn data nya. seorang operator craine
berusia 30 tahun diantar ke klinik first aid oleh...
https://www.scribd.com/document/396103117/5-6086995898645086290
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Temukan Pengertian: Pengertian Bernapas 30 x/mnt, CRT > 2”, tidak bisa mengikuti perintah sederhana Dapat
ditunda (kuning) Minor (hijau) masih bisa berjalan “walking wounded” Prosedur START (waktu < 60”) Pernapasan Nilai
jumlah pernapasan dan kekuatannya Tidak bernapas  periksa apakah ada obstruksi jalan napas HITAM – jangan
berikan bantuan pernapasan MERAH – RR > 30x/mnt JANGAN DIBERI LABEL – RR < 30 x/mnt Nilai Perfusi Nilai CRT >
2”  MERAH < 2”  jangan diberi label dulu, cek status mental Jika CRT tidak dapat dinilai Nadi radial tidak teraba, SBP
< 80 mmHg Kontrol perdarahan manfaatkan pasien yang masih dapat berjalan atau anggota badan pasien itu sendiri
Prosedur START Status Mental Perintah sederhana “buka dan tutup mata anda” “genggam tangan saya” Tidak dapat
mengikuti perintah  MERAH Dapat mengikuti perintah  KUNING Komponen TRIAGE pada pengelolaan DARURAT
HITAM KUNING Area Penerimaan TRIAGE MERAH HIJAU Kunci Keberhasilan Lakukan latihan secara teratur Kebijakan
rumah sakit yang mendukung ">Compare text
sebab kalau kita tidak bernapas kita tidak akan bisa hidup.bernapas yaitu makhluk hidup menghirup oksigen (o2) dan
menghembuskan karbon dioksida (co2) ketika bernapas.
https://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-bernapas.html
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Cara Cek Status SKTP Guru 2014 di P2TK Dikdas 30 x/mnt, CRT > 2”, tidak bisa mengikuti perintah sederhana Dapat
ditunda (kuning) Minor (hijau) masih bisa berjalan “walking wounded” Prosedur START (waktu < 60”) Pernapasan Nilai
jumlah pernapasan dan kekuatannya Tidak bernapas  periksa apakah ada obstruksi jalan napas HITAM – jangan
berikan bantuan pernapasan MERAH – RR > 30x/mnt JANGAN DIBERI LABEL – RR < 30 x/mnt Nilai Perfusi Nilai CRT >
2”  MERAH < 2”  jangan diberi label dulu, cek status mental Jika CRT tidak dapat dinilai Nadi radial tidak teraba, SBP
< 80 mmHg Kontrol perdarahan manfaatkan pasien yang masih dapat berjalan atau anggota badan pasien itu sendiri
Prosedur START Status Mental Perintah sederhana “buka dan tutup mata anda” “genggam tangan saya” Tidak dapat
mengikuti perintah  MERAH Dapat mengikuti perintah  KUNING Komponen TRIAGE pada pengelolaan DARURAT
HITAM KUNING Area Penerimaan TRIAGE MERAH HIJAU Kunci Keberhasilan Lakukan latihan secara teratur Kebijakan
rumah sakit yang mendukung ">Compare text
cara cek status sktp dan pembayaran tunjangan tahun 2014. 1. kunjungi website direktorat p2tk pendidikan
dasar.guru penerima sktp 2014 harus memenuhi syarat, yaitu: memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi satu
nomor registrasi guru (nrg) , serta menuhi kewajiban...
https://www.sekolahdasar.net/2014/03/cara-cek-status-sktp-guru-2014-di-p2tk.html
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