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RINGKASAN 

 

Kesiapsiagaan bencana menjadi kebutuhan mendasar setiap wilayah untuk 

mengurangi risiko bencana yang dapat terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat. 

Oleh sebab itu, perlu pencegahan dengan metode yang tepat agar risiko bencana yang 

terjadi, terutama menyangkut korban manusia, dapat diminimalisasi. Metode 

pencegahan yang diterapkan kemungkinan berbeda di setiap wilayah, karena 

dipengaruhi oleh letak geografis wilayah, bencana yang lazim terjadi di wilayah 

tersebut, dan kondisi sosial masyarakat. Sehingga setiap wilayah perlu mengkaji 

metode yang tepat dalam menanggulangi bencana alam. 

Kegiatan simulasi kebencanaan ini dilaksanakan dengan kerjasama PMI 

Kabupaten Malang dan UKM KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang. Simulasi 

kebencanaan ini merupakan bentuk respons terhadap amanah Menristekdikti yang 

meminta agar kampus memiliki program mitagasi bencana (IDN Times, 2019). 

Simulasi kebencanaan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman 

kepada mahasiswa akan pentingnya tanggap bencana, yang kejadiannya tidak 

mengenal tempat dan waktu. Kapan pun dan dimana pun dapat terjadi bencana. 

Asumsi tersebut mendasari betapa pentingnya kesadaran akan perlindungan diri 

dengan benar terhadap risiko bencana yang dapat terjadi. 

Sasaran dari kegiatan simulasi kebencanaan ini adalah mahasiswa Universitas 

Negeri Malang. Jumlah peserta kegiatan ini sebanyak 85 orang peserta dari target 

peserta 100 orang mahasiswa. Kegiatan simulasi kebencanaan ini dilaksanakan 

dengan metode: (1) ceramah; dan (2) simulasi. Metode ceramah digunakan untuk 

pemberian materi tentang kebencanaan. Adapun materi yang diberikan adalah: (1) 

pengantar manajemen bencana; (2) assessment; (3) air dan sanitasi; (4) pertolongan 

pertama; (5) psico-social support program (PSP) dan restoring family links (RFL); 

(6) logistik dan distribusi; (7) dapur umum; dan (8) penampungan sementara. 

Sedangkan metode simulasi adalah para peserta melakukan simulasi 

kebencanaan berdasarkan skenario yang telah ditetapkan. Sebelum dilaksanakan 

simulasi kebencanaan, terdapat kegiatan gladi bersih yang digunakan untuk 

menyiapkan kegiatan simulasi kebencanaan. Pelaksanaan kegiatan simulasi 

kebencanaan untuk penanganan korban, tim simulasi dibagi menjadi tujuh tim, yaitu: 

(1) posko; (2) asesmen bencana; (3) shelter (hunian) dan water and sanitation 

(watsan); (4) pertolongan pertama (PP) dan evakuasi; (5) dapur umum; (6) logistik; 

dan (7) PSP dan RFL. 

Simulasi bencana ini dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Juli 2019 di Coban 

Parangtejo Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Kegiatan simulasi 

kebencanaan ini langsung dipandu dan diarahkan oleh PMI Kabupaten Malang 

dengan dibantu tim dari anggota tim UKM KSR PMI Unit Universitas Negeri 

Malang. Pelaksanaan simulasi mengacu pada skenario yang dirancang oleh tim UKM 

KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang. Kondisi penanganan korban bencana 

mencakup: luka ringan, luka sedang, luka berat, dan korban meninggal. Penanganan 

korban berpedoman pada pembagian tim simulasi bencana (tujuh tim). Skenario 

korban dirancang sedemikan rupa bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta 

terhadap penanganan luka yang dialami korban dengan berbagai variasinya. 

 

Kata kunci: simulasi kebencanaan, tanggap bencana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi 

Tanggap bencana merupakan faktor yang penting dalam mengurangi risiko 

kerugian akibat bencana, terutama korban meninggal. Kerugian akibat bencana 

mencakup kerugian harta, benda, dan nyawa. Bencana alam yang terjadi pada 

akhir-akhir ini pun juga mengakibatkan banyak kerugian. BNPB mencatat korban 

tewas bencana tsunami Palu dan Donggala mencapai setidaknya 1347 orang (BBC 

News 2018b); korban bencana gempa Lombok yang meninggal dunia mencapai 

436 orang, dan dengan kerugian material mencapai Rp. 5 triliun (BBC News 

2018a); dan korban bencana tsunami Selat Sunda yang tewas 430 orang (BBC 

News 2018c). 

Kesiapsiagaan bencana menjadi kebutuhan mendasar setiap wilayah untuk 

mengurangi risiko bencana yang dapat terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat. 

Oleh sebab itu, perlu pencegahan dengan metode yang tepat agar risiko bencana 

yang terjadi, terutama menyangkut korban manusia, dapat diminimalisasi. Metode 

pencegahan yang diterapkan kemungkinan berbeda di setiap wilayah, karena 

dipengaruhi oleh letak geografis wilayah, bencana yang lazim terjadi di wilayah 

tersebut, dan kondisi sosial masyarakat. Sehingga setiap wilayah perlu mengkaji 

metode yang tepat dalam menanggulangi bencana alam. 

Kota Malang merupakan kota yang wilayahnya terletak di dataran tinggi 

juga berpotensi terjadi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kota Malang mencatat banyak kejadian bencana hingga September 2017, yaitu 

sebanyak 87 kejadian bencana, diantaranya tanah longsor mendominasi dengan 

jumlah kejadian sebanyak 36 kejadian; angin puting beliung sebanyak 23 

kejadian; genangan air sebanyak 11 kejadian; dan kebakaran sebanyak 10 

kejadian (BPBD Kota Malang, 2017). Bencana tersebut menimbulkan kerusakan 

pemukiman warga dan fasilitas umum, seperti sekolah, tempat ibadah, juga 

jembatan (Surya Malang, 2016). 

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah / Madrasah Aman dari Bencana 
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mengkategorikan Kota Malang termasuk dalam wilayah yang memiliki indeks 

risiko gempa bumi dengan kategori tinggi dan ketinggian tsunami maksimum 11 

meter dengan waktu kedatangan tsunami 29 menit. Jika melihat kejadian bencana 

alam yang akhir-akhir ini terjadi, maka tanggap bencana merupakan hal yang 

penting untuk mendapatkan prioritas dikelola dengan baik. Tanggap bencana 

merupakan kesadaran, kesiapan, dan kesiapsiagaan orang, baik secara individu 

dan kelompok dalam menghadapi bencana, dengan tujuan mengurangi risiko dan 

kerugian akibat adanya bencana. 

Ketiadaan Standard Operating Procedure (SOP) dan metode 

penanggulangan bencana berdampak pada penanganan bencana yang tak tepat dan 

hal tersebut akan berakibat pada jumlah korban (Berita Satu, 2010). Kampus 

sebagai lembaga pendidikan merupakan rumah belajar bagi peserta didik sudah 

sepatutnya berupaya mengamankan dan melindungi seluruh peserta didiknya dari 

berbagai gangguan yang dapat terjadi, tak terkecuali terhadap kemungkinan 

bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu di kampus. Sebagai upaya mendorong 

sekolah membangun kesiapsiagaan bencana, berbagai institusi telah melakukan 

berbagai program pendidikan pengurangan risiko bencana di lembaga pendidikan 

dengan metode yang dikembangkan masing-masing. 

Berdasarkan analisis situasi yang telah dipaparkan tersebut, dapat 

diketahui bahwa siap siaga bencana sangat diperlukan, tak terkecuali lembaga 

pendidikan. Oleh sebab itu, simulasi siaga kebencanaan sangat diperlukan di 

lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan yang terletak di daerah-daerah 

yang rawan bencana. Tujuan dari simulasi siaga kebencanaan di lembaga 

pendidikan adalah agar semua warga lembaga pendidikan memahami dan terlatih 

dalam menghadapi keadaan darurat serta untuk meminimalisasi kerugian akibat 

bencana tersebut, seperti kerugian harta, benda, dan terutama hilangnya nyawa 

(Handayana, dkk., 2016; Zahro, dkk., 2017). Simulasi siaga kebencanaan juga 

dimaksudkan untuk memastikan semua peralatan darurat selalu dalam keadaan 

siap pakai dan berfungsi dengan baik (Handayana, dkk., 2016). 

Tidak ada orang mengharapkan terjadinya bencana, namun bencana tetap 

akan terjadi, terlepas kejadian bencana akibat dari alam ataupun karena ulah 

manusia sendiri. Bencana akan tetap terjadi, sehingga perlu adanya upaya masif 
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untuk selalu waspada terhadap bencana yang mungkin akan terjadi. Perlu 

kesadaran individu dan kolektif akan pentingnya tanggap terhadap bencana. 

Setiap orang dan kelompok masyarakat di suatu wilayah diharapkan dapat 

mengenali potensi bencana di wilayahnya masing-masing. Setelah mengenali 

potensi bencana wilayahnya, perlu adanya upaya tanggap bencana untuk 

meminimalisasi kerugian akibat bencana tersebut. Siaga bencana adalah sikap 

yang sangat diperlukan dalam rangka menghadapi bencana. Jika diperlukan, maka 

pihak yang berwewenang di wilayah tersebut, dapat menjalin kerjasama dengan 

instansi tertentu untuk program siaga bencana, seperti Palang Merah Indonesia 

dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Universitas Negeri Malang yang merupakan kampus yang terletak di Kota 

Malang dengan jumlah mahasiswa sekitar 32 ribu mahasiswa (Universitas Negeri 

Malang, 2017), tentu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa mahasiswa 

terutama pada saat di kampus merasa aman terhadap bencana yang mungkin 

terjadi. Oleh sebab itu, simulasi kebencanaan perlu dilakukan. Simulasi 

kebencanaan ini merupakan bentuk respons terhadap amanah Menristekdikti yang 

meminta agar kampus memiliki program mitagasi bencana (IDN Times, 2019). 

Simulasi kebencanaan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman 

kepada mahasiswa akan pentingnya tanggap bencana, yang kejadiannya tidak 

mengenal tempat dan waktu. Kapan pun dan dimana pun dapat terjadi bencana. 

Asumsi tersebut mendasari betapa pentingnya kesadaran akan perlindungan diri 

dengan benar terhadap risiko bencana yang dapat terjadi. 

 

B. Permasalahan Mitra 

Universitas Negeri Malang yang terletak di Kota Malang dengan kota yang 

memiliki indeks bencana gempa bumi dalam kategori tinggi, seperti yang 

tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah / Madrasah Aman dari 

Bencana, tentu memerlukan upaya tanggap bencana yang baik di kalangan warga 

kampus. Tanggap bencana tersebut tentu harus dilaksanakan secara sistematis dan 

kontinu agar dapat membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya siaga 

kebencanaan. Simulasi kebencanaan merupakan salah satu cara untuk dapat 
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meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada mahasiswa akan pentingnya 

tanggap bencana. 

Oleh sebab itu, simulasi kebencanaan sangat penting untuk dilaksanakan. 

Simulasi kebencanaan diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai saling 

menolong terhadap sesama manusia akibat bencana yang terjadi. Kesadaran 

kolektif saling menolong ini sangat penting, terutama ketika terjadi bencana, 

sebab tidak semua orang secara individu siap menghadapi bencana yang sewaktu-

waktu dapat terjadi. Emosi yang lazim muncul ketika terjadi bencana adalah panik 

(Pusat Krisis Kesehatan, 2016). Oleh sebab itu, menurut Wahyudi (2018) pada 

saat terjadi bencana diperlukan orang untuk mengendalikan panik. Melalui 

simulasi kebencanaan, hal tersebut dapat dilatih, agar orang setidaknya dapat 

menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu dan menolong orang lain ketika 

terjadi bencana. Adanya simulasi kebencanaan tidak menjamin orang selamat 

pada saat terjadi bencana, namun dengan adanya simulasi kebencanaan 

merupakan upaya nyata untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. 

 

C. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan simulasi kebencanaan ini adalah: 

1. Meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang tanggap bencana; 

2. Meningkatkan kemampuan tanggap bencana mahasiswa; 

3. Melatih karakter relawan tanggap bencana mahasiswa; 

4. Mengedukasi mahasiswa terkait gawat darurat kebencanaan. 
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BAB II 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 

A. Solusi 

Mengacu pada latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, 

solusi yang diajukan adalah dengan simulasi kebencanaan. Simulasi kebencanaan 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tanggap bencana, agar ketika terjadi 

bencana, kerugian akibat bencana dapat diminimalisasi, terutama korban nyawa 

manusia. Simulasi kebencanaan selain sebagai upaya meningkatkan tanggap 

bencana secara kolektif, juga sebagai antisipasi terhadap bencana, yakni dengan 

selalu menekankan pada keamanan diri sendiri terhadap bahaya. Simulasi 

kebencanaan dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan jenis bencana yang 

ada di suatu wilayah. Oleh sebab itu, simulasi kebencanaan antarwilayah tentu 

memiliki perbedaan dari segi pelaksanaan, sebab bencana yang mengancam setiap 

wilayah berbeda-beda. 

Misalnya simulasi kebencanaan wilayah yang dekat dengan gunung api 

yang sesuai adalah simulasi adanya gunung meletus, atau simulasi kebencanaan 

wilayah yang rawan kebakaran seperti di perkotaan yang sesuai adalah simulasi 

jika terjadi kebakaran. Universitas Negeri Malang yang terletak di Kota Malang 

dengan potensi gempa bumi dalam kategori tinggi, simulasi kebencanaan yang 

sesuai adalah simulasi jika terjadi gempa bumi. Namun demikian, hal yang perlu 

ditekankan adalah bukan berarti simulasi kebencanaan lain seperti simulasi 

bencana kebakaran, tsunami, banjir, ataupun simulasi kebencanaan yang lain tidak 

perlu dilakukan. Jenis simulasi kebencanaan yang telah disebutkan tersebut juga 

perlu dilakukan, namun yang mendapatkan perhatian adalah simulasi yang sesuai 

dengan potensi bencana dalam kategori tinggi pada wilayah tersebut. 

Adanya simulasi kebencanaan ini diharapkan dapat dijadikan pemantik 

warga kampus akan pentingnya kesiapsiagaan akan bencana yang dapat terjadi 

sewaktu-waktu, tanpa ada mengenal tempat, dan tanpa peduli korban yang 

ditimbulkan. Simulasi kebencanaan merupakan upaya nyata meningkatkan 

kewaspadaan terhadap bencana. Simulasi kebencanaan diharapkan dapat 

meningkatkan tanggap bencana warga kampus. 
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B. Luaran Kegiatan 

Adapun luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 

1. Artikel yang dimuat Prosiding 5th International Conference on Education and 

Technology (5th ICET 2019) (LoA Lampiran 4). 

2. Buku Manajemen Kebencanaan (Lampiran 2). 

3. Video Simulasi Kebencanaan yang diunggah di Youtube, dengan URL: (a) 

https://www.youtube.com/watch?v=bfEU8XL6NsU; dan (b) 

https://www.youtube.com/watch?v=8T9c0DZnOfM. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

A. Khalayak Sasaran 

Sasaran dari kegiatan simulasi kebencanaan ini adalah mahasiswa 

Universitas Negeri Malang. Target peserta dari kegiatan ini adalah 100 orang 

mahasiswa sebagai peserta simulasi. 

 

B. Metode Kegiatan 

Kegiatan simulasi kebencanaan ini akan dilaksanakan dengan metode: (1) 

ceramah; dan (2) simulasi. Metode ceramah digunakan untuk pemberian materi 

tentang kebencanaan. Adapun materi yang akan diberikan adalah: (1) Pengantar 

Manajemen Bencana; (2) Assessment; (3) Air dan Sanitasi; (4) Pertolongan 

Pertama (PP); (5) Psico-Social Support Program (PSP) dan Restoring Family 

Links (RFL); (6) Logistik dan Distribusi; (7) Dapur Umum; dan (8) Penampungan 

Sementara. Materi tentang bencana seperti disajikan pada Lampiran 2. 

Sedangkan metode simulasi adalah para peserta melakukan simulasi 

kebencanaan berdasarkan skenario yang telah ditetapkan. Sebelum dilaksanakan 

simulasi kebencanaan, terdapat kegiatan gladi bersih yang digunakan untuk 

menyiapkan kegiatan simulasi kebencanaan. Pelaksanaan kegiatan simulasi 

kebencanaan untuk penanganan korban, tim simulasi akan dibagi menjadi tujuh 

tim, yaitu: (1) posko; (2) asesmen bencana; (3) shelter dan watsan; (4) PP dan 

evakuasi; (5) dapur umum; (6) logistik; dan (7) PSP dan RFL. 
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BAB IV 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

A. Faktor Pendukung 

Kegiatan simulasi kebencanaan ini akan dilaksanakan dengan kerjasama 

KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang dan PMI Kabupaten Malang. 

Kerjasama dengan dua organisasi kepalangmerahan tersebut merupakan faktor 

pendukung utama dalam melaksanakan kegiatan simulasi kebencanaan ini. 

Walaupun khalayak sasaran adalah mahasiswa yang ditargetkan dengan jumlah 

100 orang peserta, simulasi kebencanaan ini dapat diakses secara langsung oleh 

civitas akademika di Youtube. Khalayak sasaran 100 orang mahasiswa bertindak 

sebagai peserta, yang akan dipandu oleh para Fasilitator dari KSR PMI Unit 

Universitas Negeri Malang dan PMI Kabupaten Malang. 

Guna melakukan simulasi kebencanaan yang fokus pada bencana gempa 

bumi, tentu memerlukan tempat dan peralatan yang dapat mendukung simulasi 

tersebut. Tempat simulasi direncanakan di lahan yang luas untuk menampung 100 

orang mahasiswa sebagai peserta. Sedangkan berbagai peralatan yang diperlukan 

seperti: bidai, obat-obatan ringan, ataupun peralatan dapur umum dapat 

disediakan oleh KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang dan PMI Kabupaten 

Malang. Oleh sebab itu, faktor pendukung terhadap pelaksanaan simulasi 

kebencanaan ini dapat dikatakan memadahi. 

 

B. Jenis Kepakaran yang Diperlukan 

Jenis kepakaran yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah tentang 

penanggulangan kebencanaan dan kepalangmerahan (untuk tindakan pertolongan 

pertama). Kegiatan simulasi kebencanaan dengan kerjasama KSR PMI Unit 

Universitas Negeri Malang dan PMI Kabupaten Malang tepat untuk dilaksanakan, 

sebab sesuai dengan jenis kepakaran yang diperlukan. KSR PMI Unit Universitas 

Negeri Malang merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang 

kepalangmerahan dan para relawannya sudah memiliki pengalaman yang baik 

dalam memberikan pertolongan pertama. Para anggotanya telah banyak 

melakukan berbagai kegiatan siaga kepalangmerahan. 
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PMI Kabupaten Malang merupakan organisasi kepalangmerahan yang 

berkedudukan di Kabupaten Malang juga memiliki pengalaman yang tinggi dalam 

membantu penanganan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Malang. Melalui 

jenis kepakaran tersebut, dapat dikatakan telah sesuai dengan kebutuhan dalam 

melaksanakan kegiatan simulasi kebencanaan. Kegiatan simulasi kebencanaan ini 

nantinya akan dilaksanakan dengan berbagai tahapan, mulai dari persiapan sampai 

dengan pelaksanaan simulasi. Tahapan pelaksanaan kegiatan simulasi disajikan 

pada Tabel 5.1. 

Selain jenis kepakaran tentang kebencanaan dan kepalangmerahan, 

kepakaran yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan adalah manajemen 

kurikulum kebencanaan. Penyusunan materi tentang Manajemen Bencana dari 

program ini adalah merespons instruksi Menristekdikti bahwa setiap perguruan 

tinggi diharuskan memiliki mitigasi bencana (IDN Times, 2019). Buku materi 

Manajemen Bencana tersebut dapat dijadikan panduan dalam menghadapi 

bencana, baik pada fase sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Buku materi 

tersebut disajikan pada Lampiran 2. 

 



10 

 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN KEGIATAN 

 

A. Jadwal Kegiatan 

Kegiatan simulasi kebencanaan ini akan dibagi menjadi tiga tahapan, 

yaitu: (1) penyampaian materi kebencanaan; (2) gladi simulasi kebencanaan; dan 

(3) pelaksanaan simulasi kebencanaan. Jadwal kegiatan simulasi kebencanaan 

seperti yang ditampilkan pada Tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1 Jadwal Kegiatan Simulasi Kebencanaan 

No Tahapan / Materi 
Pemateri / Penanggung Jawab 

Kegiatan 

A Tahap 1 

Penyampaian Materi Kebencanaan 

1. Manajemen bencana 

2. Asesmen bencana 

3. Shelter (hunian) dan water and sanitation (watsan) 

4. Pertolongan pertama (PP) dan evakuasi 

5. Psico-social support program (PSP) dan restoring 

family links (RFL) 

6. Logistik 

7. Dapur umum 

Tim Abdimas 

 

KSR PMI Unit Universitas 

Negeri Malang 

B Tahap 2 

Gladi Bersih 

1. Identifikasi permasalahan korban bencana 

2. Pembagian tim relawan 

3. Latihan simulasi bencana 

Tim Abdimas 

 

KSR PMI Unit Universitas 

Negeri Malang 

C Tahap 3 

1. Pelaksanaan simulasi kebencanaan 

2. Pemanduan dan evaluator simulasi kebencanaan 

PMI Kabupaten Malang 

 

B. Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Berdasarkan jadwal kegiatan yang disajikan pada Tabel 5.1, pelaksanaan 

kegiatan simulasi kebencanaan ini dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu: (1) 

tahap 1 penyampaian materi tentang kebencanaan; (2) tahap 2 gladi dalam rangka 

pelaksanaan simulasi kebencanaan; dan (3) tahap 3 pelaksanaan simulasi 

kebencanaan. Berikut ini diuraikan hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketiga 

tahapan tersebut. 

1. Tahap 1 Penyampaian Materi 

Guna memberikan pemahaman kepada peserta simulasi tentang 

pentingnya tanggap bencana, peserta simulasi diberikan materi kebencanaan 
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secara klasikal. Ada delapan materi yang disajikan dalam tahap ini, yaitu: (1) 

Pengantar Manajemen Bencana; (2) Assessment; (3) Air dan Sanitasi; (4) 

Pertolongan Pertama; (5) Psico-Social Support Program dan Restoring Family 

Links; (6) Logistik dan Distribusi; (7) Dapur Umum; dan (8) Penampungan 

Sementara. Delapan materi tersebut disusun oleh tim dari UKM KSR PMI Unit 

Universitas Negeri Malang dalam bentuk buku materi seperti yang disajikan pada 

Lampiran 2. 

Materi tersebut disampaikan oleh tim dari UKM KSR PMI Unit 

Universitas Negeri Malang bersama-sama dengan tim dosen abdimas. Tujuan dari 

penyampaian materi tersebut adalah: (1) memberikan wawasan kepada peserta 

simulasi terkait dengan kebencanaan; (2) memberikan motivasi kepada peserta 

simulasi untuk meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekitar terhadap adanya 

ancaman bencana yang terjadi sewaktu-waktu; (3) memberikan wawasan 

pentingnya meningkatkan keamanan dan keselamatan lingkungan; dan (4) melatih 

mahasiswa menjadi pioner tanggap bencana. 

 

2. Tahap 2 Gladi Bersih 

Sebelum dilakukan simulasi kebencanaan, peserta simulasi melakukan 

gladi bersih pelaksanaan simulasi kebencanaan. Gladi bersih ini di bawah arahan 

dari tim UKM KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang. Peserta simulasi 

kebencanaan dalam kegiatan gladi bersih telah dibagi menjadi tujuh tim, yaitu: (1) 

posko; (2) asesmen bencana; (3) shelter dan watsan; (4) PP dan evakuasi; (5) 

dapur umum; (6) logistik; dan (7) PSP dan RFL. Pembagian peserta simulasi 

menjadi tujuh tim terkait dengan pelaksanaan simulasi kebencanaan nantinya. 

Setiap tim memiliki tugas masing-masing dalam pelaksanaan tanggap bencana. 

Tim Posko bertugas mengatur keseluruhan dari aktivitas bantuan kepada 

korban bencana dan mengelola administrasi tanggap bencana. Posko merupakan 

tempat mengelola aktivitas bantuan yang diberikan relawan kepada korban 

bencana. Tim Posko memiliki tugas mencatat setiap hal yang terkait dengan 

kebencanaan di wilayah bencana. Tugas tim posko mencakup: (1) bidang operasi; 

(2) bidang perencanaan; (3) bidang logistik, peralatan, dan pengelolaan bantuan; 

dan (4) bidang administrasi keuangan. 
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Tim Asesmen Bencana bertugas mengidentifikasi dan menganalisis situasi 

tertentu yang terkait dengan bencana. Analisis tersebut seperti: (1) situasi 

lingkungan alam prabencana, saat bencana, dan pascabencana; (2) kondisi 

psikologis korban bencana dalam memulihkan kondisi trauma korban terhadap 

bencana yang terjadi; (3) mengidentifikasi sarana yang masih dapat digunakan; 

(4) mengidentifikasi kebutuhan mendesak korban bencana. 

Tim Shelter dan Watsan bertugas mencari tempat hunian yang aman untuk 

korban bencana (terutama untuk tindakan medis dan antisipasi kejadian 

pascabencana) dan mengelola ketersediaan air sanitasi untuk kebutuhan korban 

bencana. Hunian untuk korban bencana ini dalam bentuk hunian sementara 

(emergency shelter). Selain itu juga menyiapkan kamar mandi dan jamban darurat 

untuk korban bencana. Hunian dan ketersediaan air bersih bagi korban bencana 

sangat penting ketika penanganan bencana belum sampai pada tahap pemulihan, 

baik pemulihan fisik dan psikologis akibat bencana. Adanya hunian sementara 

yang represntatif bagi korban dapat mengurangi beban korban bencana. 

Tim PP dan Evakuasi bertugas memberikan bantuan pertolongan pertama 

kepada korban bencana sebelum dilakukan tindakan medis oleh yang 

berwewenang dan memberikan bantuan evakuasi kepada korban bencana. Tugas 

khusus terkait dengan pertolongan pertama terhadap korban adalah: memantau 

korban yang dievakuasi di tempat berkumpul, memberikan pengobatan bila ada 

korban yang luka, dan melakukan rujukan kepada korban ke rumah sakit bila 

diperlukan. Sedangkan tugas khusus terkait evakuasi adalah: mendata jumlah dan 

keadaan korban, segera melakukan evakuasi keselamatan korban ke tempat 

berkumpul jika ada alarm berbunyi tanda bahaya, meyakinkan kepada korban 

bahwa ruangan atau bangunan yang rawan dampak susulan bencana harus 

dikosongkan, dan melakukan presensi atau mendata korban untuk keperluan 

pengecekan korban bencana. 

Tim Dapur Umum bertugas menyiapkan makanan dan miniman yang 

diperlukan korban ketika terjadi bencana. Aspek yang harus diperhatikan dalam 

penyelenggaraan Dapur Umum adalah: (1) ketersediaan pangan untuk korban 

bencana, yang mencakup jumlah, kualitas, kecukupan gizi, bebas bahan yang 

membahayakan tubuh, dan sesuai dengan budaya masyarakat setempat; dan (2) 
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ketersediaan pangan dapat dijangkau secara berkesinambungan dan tidak 

melanggar hak-hak sesama korban bencana. 

Tim Logistik bertugas menyiapkan logistik yang diperlukan dalam 

pengananan bencana. Tim Logistik memberikan layanan: kesiapsiagaan dengan 

proses penanggulangan bencana; pengadaan dan distribusi bantuan korban 

bencana; dan melakukan upaya keefektifan pemberian bantuan bencana. Logistik 

yang dikelola oleh Tim Logistik mencakup: peralatan kesehatan, pakaian layak, 

makanan, hunian sementara, air, dan sanitasi. Oleh sebab itu tugas logistik 

mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, pengangkutan, dan distribusi 

bantuan kepada korban bencana. 

Tim PSP dan RFL bertugas memberikan bantuan pulihan psikologi korban 

dan pencarian korban yang hilang. Dampak korban bencana tidak hanya 

kerusakan fisik bangunan, namun juga kondisi sosial dan psikologis para korban. 

Penanganan aspek kondisi sosial dan psikologis para korban perlu mendapatkan 

perhatian yang utama pada saat penanganan bencana (tanpa mengesampingkan 

bentuk bantuan yang lain). Penanganan dalam aspek ini setidaknya mengurangi 

trauma korban terhadap bencana yang terjadi. Selain itu, juga ada kemungkinan 

adanya kehilangan anggota keluarga ketika terjadi bencana. Layanan identifikasi 

RFL bertujuan untuk mencari para korban bencana yang masih dinyatakan hilang 

berdasarkan informasi anggota keluarganya. 

 

3. Tahap 3 Palaksanaan Simulasi Bencana 

Setelah peserta simulasi mendapatkan bekal dan wawasan tentang 

kebencanaan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan simulasi bencana. Simulasi 

bencana ini dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Juli 2019 di Coban Parangtejo Desa 

Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Coban Parangtejo berjarak sekitar 20 

kilometer dari pusat Kota Malang. Kegiatan simulasi kebencanaan ini langsung 

dipandu dan diarahkan oleh PMI Kabupaten Malang dengan dibantu tim dari 

anggota tim UKM KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang. 

Pelaksanaan simulasi mengacu pada skenario yang dirancang oleh tim 

UKM KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang. Kondisi penanganan korban 

bencana mencakup: luka ringan, luka sedang, luka berat, dan korban meninggal. 
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Penanganan korban berpedoman pada pembagian tim simulasi bencana (tujuh tim, 

seperti yang telah diuraikan pada tahap 2 gladi bersih). Skenario korban dirancang 

sedemikan rupa bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap 

penanganan luka yang dialami korban dengan berbagai variasinya. Berikut ini 

adalah contoh-contoh gambar korban yang disimulasikan dan kondisi penanganan 

ketika terjadi bencana. Dokumentasi kegiatan disajikan pada Lampiran 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Korban Meninggal Gambar 5.2 Korban Luka Berat 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Korban Luka Ringan Gambar 5.4 Evakuasi Korban 

 

Berdasarkan target peserta yang diharapkan mengikuti simulasi bencana 

dari 100 peserta, tercapai target 85 peserta yang hadir pada saat simulasi bencana 

(daftar peserta disajikan pada Lampiran 1). Jika mengacu pada jumlah peserta 

yang hadir dalam pelaksanaan simulasi bencana ini, maka dapat diketahui animo 

mahasiswa mengikuti simulasi dapat dikatakan baik. Menjadi hal penting untuk 

meningkatkan kesadaran akan keselamatan diri di mana berada. Sikap tersebut 

merupakan wujud kewaspadaan sendiri terhadap ancaman bencana yang dapat 

mungkin terjadi sewaktu-waktu. Sikap safety is my business dan kesadaran akan 

tanggap bencana secara kelompok sangat diperlukan dalam tatanan masyarakat. 

 



15 

 

C. Pembahasan 

Bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses yang 

berlangsung secara perlahan. Beberapa jenis bencana seperti gempa bumi, hampir 

tidak mungkin diperkirakan secara akurat kapan, dimana akan terjadi dan besaran 

kekuatannya (Pusat Kurikulum, 2008). Lembaga pendidikan sepatutnya juga 

menyiapkan para warganya untuk siap dalam menghadapi bencana yang dapat 

sewaktu-waktu. Lembaga pendidikan siaga bencana adalah lembaga pendidikan 

yang memiliki kemampuan untuk mengelola risiko bencana di lingkungannya 

(Konsorsium Pendidikan Bencana, 2011). 

Kemampuan tersebut diukur dengan dimilikinya perencanaan 

penanggulangan bencana (sebelum, saat, dan sesudah bencana), ketersediaan 

logistik, keamanan dan kenyamanan di lingkungan pendidikan, infrastruktur, serta 

sistem kedaruratan, yang didukung oleh adanya pengetahuan dan kemampuan 

kesiapsiagaan, SOP, dan sistem peringatan dini (Triyono dan Koswara, 2012; 

Konsorsium Pendidikan Bencana, 2011). Kemampuan tersebut juga dapat dinalar 

melalui adanya simulasi regular dengan kerja bersama berbagai pihak terkait yang 

dilembagakan dalam kebijakan lembaga pendidikan tersebut untuk 

mentransformasikan pengetahuan dan praktik penanggulangan bencana dan 

pengurangan risiko bencana kepada seluruh warga satuan pendidikan sebagai 

konstituen lembaga pendidikan (Konsorsium Pendidikan Bencana, 2011). 

Parameter kesiapsiagaan lembaga pendidikan diidentifikasi terdiri dari 

empat faktor, yaitu: (1) sikap dan tindakan; (2) kebijakan lembaga pendidikan; (3) 

perencanaan kesiapsiagaan; dan (4) mobilisasi sumber daya (Konsorsium 

Pendidikan Bencana, 2011). Lembaga pendidikan aman dari bencana adalah 

lembaga pendidikan yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya 

yang mampu melindungi warga lembaga pendidikan dan lingkungan di sekitarnya 

dari bahaya bencana. Lembaga pendidikan siaga bencana merupakan wujud 

kepedulian lembaga pendidikan dalam memberikan rasa aman dan perlindungan 

mahasiswa terhadap berbagai ancaman bencana yang dapat terjadi di universitas. 

Rasa aman mahasiswa di kampus sangat penting, sebab akan mempengaruhi 

semangat mahasiswa belajar di kampus. Keamanan mahasiswa merupakan faktor 

penting dalam penyelenggaraan pembelajaran universitas. 



16 

 

Penerapan lembaga pendidikan aman dari bencana terutama didasarkan 

pada pertimbangan: (1) mengurangi gangguan terhadap kegiatan pendidikan, 

sehingga memberikan jaminan kesehatan, keselamatan, kelayakan termasuk bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus, kenyamanan dan keamanan di satuan 

pendidikan setiap saat; (2) tempat belajar yang lebih aman memungkinkan 

identifikasi dan dukungan terhadap bantuan kemanusiaan lainnya untuk peserta 

didik dalam situasi darurat sampai pemulihan pascabencana; (3) dapat dijadikan 

pusat kegiatan masyarakat dan merupakan sarana sosial yang sangat penting 

dalam memerangi kemiskinan, buta huruf dan gangguan kesehatan; (4) dapat 

menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam mengkoordinasi tanggap dan pemulihan 

setelah terjadi bencana; dan (5) dapat menjadi rumah darurat untuk melindungi 

bukan saja populasi satuan pendidikan, tetapi juga komunitas di mana lembaga 

pendidikan itu berada. 

Latihan simulasi bencana adalah suatu bentuk latihan, pelatihan, 

pemantauan atau evaluasi kemampuan yang melibatkan deskripsi atau simulasi 

keadaan darurat, di mana respons yang digambarkan atau disimulasikan dibuat. 

Latihan simulasi dapat membantu mengembangkan, menilai, dan menguji 

kemampuan fungsional sistem, prosedur, dan mekanisme darurat. Latihan 

simulasi adalah alat pelatihan dan jaminan kualitas, yang memberikan penilaian 

berbasis bukti untuk pemantauan, pengujian dan penguatan kapasitas fungsional 

untuk menanggapi wabah dan keadaan darurat kesehatan masyarakat. Sebagai alat 

pelatihan, mereka memungkinkan peserta untuk belajar dan berlatih prosedur 

tanggap darurat di lingkungan yang aman dan terkendali. 

Sebagai alat jaminan kualitas, latihan menguji dan mengevaluasi 

kebijakan, rencana dan prosedur darurat. Latihan simulasi memainkan peran kunci 

dalam pengembangan dan implementasi kesiapsiagaan dan kapasitas respons di 

semua tingkatan (nasional, regional, komunitas, dan global) dan telah 

diidentifikasi sebagai komponen kunci dalam validasi kapasitas inti dalam 

kerangka pemantauan dan evaluasi International Health Regulations (IHR). 

Latihan simulasi lebih efektif dan efisien ketika skenario simulasi digunakan yang 

mendekati kenyataan. Skenario adalah alur cerita yang telah direncanakan 
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sebelumnya yang menggerakkan suatu latihan, serta rangsangan yang digunakan 

untuk mencapai tujuan latihan. 

Skenario ini dirancang untuk merangsang peserta latihan untuk merespons 

peristiwa tertentu dan dapat disajikan melalui berbagai cara, termasuk melalui 

artikel pers palsu, tatap muka melalui aktor, materi audio / visual termasuk klip 

video. World Health Organization (WHO) telah mengembangkan beberapa 

skenario latihan umum yang terjadi di negara fiktif GlobalLand. Selain memeriksa 

masalah kesehatan dalam lingkungan terbatas seperti peristiwa tunggal, skenario 

latihan simulasi sedang dikembangkan yang mencerminkan lingkungan 

operasional dunia nyata yang lebih kompleks. Hal ini termasuk peristiwa 

kesehatan dalam bencana alam dan keadaan darurat yang kompleks dan peran 

yang dimainkan kesehatan dalam tanggap darurat yang lebih luas. 

Respons bencana (tanggap bencana) adalah fase kedua dari siklus 

manajemen bencana. Siklus ini terdiri dari sejumlah elemen, misalnya; peringatan 

/ evakuasi, pencarian dan penyelamatan, memberikan bantuan segera, menilai 

kerusakan, melanjutkan bantuan dan segera memulihkan atau membangun 

infrastruktur (misalnya saluran drainase sementara atau bendungan pengalihan). 

Tujuan tanggap darurat adalah memberikan bantuan segera untuk 

mempertahankan kehidupan, meningkatkan kesehatan dan mendukung moral 

populasi yang terkena dampak. Bantuan semacam itu dapat berkisar dari 

menyediakan bantuan khusus tetapi terbatas, seperti: membantu para pengungsi 

dengan transportasi, tempat tinggal sementara, dan makanan, hingga membangun 

pemukiman semipermanen di kamp-kamp dan lokasi-lokasi lain. 

Hal ini juga mungkin melibatkan perbaikan awal untuk kerusakan atau 

pengalihan ke infrastruktur. Fokus dalam fase respons adalah untuk membuat 

orang aman, mencegah bencana, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 

sampai solusi yang lebih permanen dan berkelanjutan dapat ditemukan. Tanggung 

jawab utama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dan menanggapi bencana 

terletak pada pemerintah atau pemerintah di wilayah mana bencana tersebut 

terjadi. Selain itu, organisasi-organisasi kemanusiaan seringkali hadir dengan kuat 

dalam fase siklus manajemen bencana ini, terutama di negara-negara di mana 

pemerintah kekurangan sumber daya untuk merespons kebutuhan secara 
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memadai. Tingkat tanggap bencana tergantung pada sejumlah faktor dan 

kesadaran situasi tertentu. 

Studi yang dilakukan oleh Son, dkk., (2007) menunjukkan bahwa 

permintaan pekerjaan awal secara bertahap menyebar dan meningkat berdasarkan 

berbagai variabel termasuk skala bencana, kerentanan daerah yang terkena 

dampak yang pada gilirannya dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, lokasi- 

kondisi spesifik (misalnya paparan terhadap kondisi berbahaya) dan efek dari 

bencana yang terjadi akibat saling ketergantungan antara elemen infrastruktur 

kritis. Respons bencana mengacu pada keputusan dan tindakan yang diambil 

sesuai dengan tujuan strategis, taktis, dan operasional yang ditentukan oleh 

responden darurat (Tavakoli, dkk., 2015; Marres, dkk., 2013). 

Pada tingkat tinggi ini akan melindungi kehidupan, mengandung dan 

mengurangi dampak dari keadaan darurat dan menciptakan kondisi untuk kembali 

normal. Respons meliputi keputusan dan tindakan yang diambil untuk menangani 

dampak darurat darurat. Dalam banyak skenario, ini cenderung relatif singkat dan 

berlangsung selama beberapa jam atau hari. Oleh karena itu, sangat penting 

implementasi cepat dari pengaturan untuk kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi 

(Callaway, dkk., 2012). Respons mencakup upaya untuk menangani tidak hanya 

dengan efek langsung dari keadaan darurat itu sendiri (misalnya memadamkan 

api, menyelamatkan individu) tetapi juga efek tidak langsung (misalnya 

gangguan, kepentingan media). 

Tujuan umum tanggap darurat adalah: (1) menyelamatkan dan melindungi 

kehidupan manusia; (2) meringankan penderitaan; (3) membatasi eskalasi atau 

menyebar dan mengurangi dampaknya; (4) memberikan peringatan, saran, dan 

informasi kepada publik; (5) melindungi kesehatan dan keselamatan personel 

yang merespons; (6) menjaga lingkungan; (7) sejauh dapat dipraktikkan secara 

wajar, melindungi properti; (8) memelihara atau memulihkan kegiatan penting; 

(9) mempertahankan layanan normal pada tingkat yang sesuai; (10) 

mempromosikan dan memfasilitasi swadaya di masyarakat yang terkena dampak; 

(11) memfasilitasi investigasi dan penyelidikan (misalnya dengan 

mempertahankan tempat kejadian dan manajemen arsip yang efektif); (12) 

memfasilitasi pemulihan masyarakat (termasuk bantuan kemanusiaan, ekonomi, 
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infrastruktur, dan dampak lingkungan); (13) mengevaluasi respons dan upaya 

pemulihan; dan (14) mengidentifikasi dan mengambil tindakan untuk 

mengimplementasikan pelajaran yang diidentifikasi. 

Jika mengacu pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa sangat 

penting suatu organisasi memiliki sikap tanggap darurat dan siaga bencana yang 

sewaktu-waktu dapat terjadi, baik dalam skala kecil, sedang, dan besar. Adanya 

sikap tanggap darurat bencana dan siaga bencana setidaknya dapat mengurangi 

kerugian dari akibat adanya bencana. Oleh sebab itu, suatu lembaga termasuk 

lembaga pendidikan setidaknya harus memahami komponen dari manajemen 

tanggap bencana yang sifatnya darurat. Komponen tersebut disajikan pada Tabel 

5.1. Ketiga komponen tersebut menjadi acuan lembaga pendidikan siaga bencana. 

 

Tabel 5.1 Komponen Manajemen Darurat Bencana 

No Komponen Deskripsi 

1 Semua jenis bahaya Ada banyak fitur umum dari bencana dan serangan teknologi 

dan alam, menunjukkan bahwa banyak dari strategi 

manajemen yang sama dapat diterapkan untuk semua keadaan 

darurat. 

2 Kemitraan manajemen 

darurat 

Menemukan sumber daya untuk manajemen bencana 

memerlukan kemitraan antara semua tingkat pemerintahan 

(kecamatan, kabupaten, kota, provinsi) dan sektor swasta 
(bisnis dan industri, organisasi sukarela, dan publik). 

Pendekatan ini juga memungkinkan para korban bencana 

untuk berkontribusi pada solusi manajemen darurat. Manajer 

darurat dan komunitas tanggap bencana dapat berkolaborasi 

dalam kemitraan semacam itu. 

3 Siklus hidup darurat Bencana tidak hanya muncul satu hari - mereka ada sepanjang 

waktu dan memiliki siklus kehidupan yang nyata. Siklus ini 

dicocokkan dengan serangkaian fase manajemen: menetapkan 

strategi untuk mengurangi bahaya; mempersiapkan dan 

menanggapi keadaan darurat; dan pulih dari efek. 

 

Sejak Perang Dunia II manajemen darurat telah berfokus terutama pada 

kesiapan menghadapi bencana. Seringkali ini melibatkan persiapan untuk 

serangan musuh. Kesiapsiagaan masyarakat untuk semua bencana memerlukan 

identifikasi sumber daya dan keahlian terlebih dahulu, dan merencanakan 

bagaimana ini dapat digunakan dalam suatu bencana. Namun, kesiapsiagaan 

hanyalah satu tahap manajemen darurat. Pemikiran saat ini mendefinisikan empat 

fase manajemen darurat: mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan (Tabel 

5.2). Ada seluruh program pada masing-masing fase ini. 
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Tabel 5.2 Empat Fase Manajemen Kedaruratan Bencana 

No Fase Deskripsi 

1 Mitigasi 

Mencegah keadaan darurat 

di masa depan atau 

meminimalkan efeknya 

- Termasuk setiap kegiatan yang mencegah keadaan 

darurat, mengurangi kemungkinan terjadinya keadaan 

darurat, atau mengurangi efek merusak dari keadaan 

darurat yang tidak dapat dihindari. 

- Membeli asuransi banjir dan kebakaran untuk rumah 

adalah kegiatan mitigasi. 

- Kegiatan mitigasi dilakukan sebelum dan sesudah keadaan 

darurat. 

2 Kesiapan 

Bersiap untuk menangani 

keadaan darurat 

- Termasuk rencana atau persiapan yang dibuat untuk 

menyelamatkan nyawa dan untuk membantu respons dan 

menyelamatkan operasi. 
- Rencana evakuasi dan menyimpan makanan dan air 

adalah contoh dari kesiapan. 

- Kegiatan kesiapsiagaan terjadi sebelum keadaan darurat 

terjadi. 

3 Respons (Tanggapan) 

Merespons dengan aman 

ke keadaan darurat 

- Termasuk tindakan yang diambil untuk menyelamatkan 

nyawa dan mencegah kerusakan properti lebih lanjut 

dalam situasi darurat. Respons berarti mewujudkan 

rencana kesiapan. 

- Mencari perlindungan dari angin topan atau mematikan 

katup gas dalam gempa bumi adalah kegiatan tanggapan. 

- Kegiatan respons berlangsung selama keadaan darurat. 

4 Pemulihan 

Sembuh dari keadaan 
darurat 

- Termasuk tindakan yang diambil untuk kembali ke situasi 

normal atau bahkan lebih aman setelah keadaan darurat. 
- Pemulihan termasuk mendapatkan bantuan keuangan 

untuk membantu membayar perbaikan. 

- Kegiatan pemulihan terjadi setelah keadaan darurat. 

 

Mitigasi, fase ini mencakup kegiatan apa pun yang mencegah keadaan 

darurat, mengurangi kemungkinan terjadinya, atau mengurangi dampak merusak 

dari bahaya yang tidak dapat dihindari. Kegiatan mitigasi harus dipertimbangkan 

jauh sebelum keadaan darurat. Misalnya, untuk mengurangi kebakaran di rumah, 

ikut standar keselamatan dalam memilih bahan bangunan, perkabelan, dan 

peralatan. Tetapi, kecelakaan yang melibatkan kebakaran bisa saja terjadi. Untuk 

melindungi diri dari beban mahal untuk membangun kembali setelah kebakaran, 

harus membeli asuransi kebakaran. Tindakan ini mengurangi bahaya dan merusak 

efek api. 

Kesiapan, fase ini mencakup pengembangan rencana untuk apa yang 

harus dilakukan, ke mana harus pergi, atau siapa yang harus meminta bantuan 

sebelum suatu peristiwa terjadi; tindakan yang akan meningkatkan peluang untuk 

berhasil menghadapi keadaan darurat. Misalnya, memasang nomor telepon 
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darurat, mengadakan latihan bencana, dan memasang detektor asap adalah 

langkah-langkah kesiapsiagaan. Contoh lain termasuk mengidentifikasi di mana 

akan dapat melindungi diri dalam bencana. Lembaga pendidikan juga harus 

mempertimbangkan untuk mempersiapkan peralatan bencana dengan persediaan 

penting untuk warga satuan pendidikan. 

Respons (Tanggapan), keselamatan dan kesejahteraan diri dalam keadaan 

darurat tergantung pada seberapa siap dan bagaimana merespons krisis. Dengan 

mampu bertindak secara bertanggung jawab dan aman, lembaga pendidikan akan 

dapat melindungi diri semua warganya, orang lain di sekitar satuan pendidikan, 

dan hewan peliharaan di lembaga pendidikan. Berlindung dan memegang erat-erat 

dalam gempa bumi, pindah ke ruang bawah tanah dengan hewan peliharaan dalam 

tornado, dan menuntun kuda menjauh dari api liar adalah contoh respons yang 

aman. Tindakan ini bisa menyelamatkan nyawa. 

Pemulihan, setelah keadaan darurat dan setelah bahaya segera berakhir, 

keselamatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan akan tergantung pada 

kemampuan untuk mengatur ulang kehidupan dan lingkungan. Selama masa 

pemulihan, harus menjaga diri sendiri untuk mencegah penyakit terkait stres dan 

beban keuangan yang berlebihan. Selama pemulihan, juga harus 

mempertimbangkan hal-hal yang harus dilakukan yang akan mengurangi 

(mengurangi) dampak dari bencana di masa depan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Simulasi bencana sangat penting dilakukan secara kontinu dan periodik 

oleh lembaga pendidikan, dengan tujuan untuk meningkatkan rasa aman bekerja 

dan belajar di lembaga pendidikan tersebut. Dalam skala kecil, setidaknya 

mahasiswa dibekali dengan pengetahuan pertolongan pertama tingkat dasar. 

Penanganan pertama terhadap kecelakaan berpengaruh terhadap keselamatan 

seseorang yang menjadi korban. Rasa aman terhadap keselamatan diri ketika 

berada di kampus sangat diperlukan. Simulasi kebencanaan dapat meningkatkan 

sikap tanggap bencana civitas akademika. Tanggap bencana diperlukan untuk 

mengurangi risiko dari adanya suatu bencana. 

 

B. Saran 

Mengacu pada hasil abdimas ini, saran yang diajukan kepada Rektorat 

Universitas Negeri Malang adalah melakukan simulasi bencana bagi pegawai dan 

mahasiswa, terutama simulasi terkait dengan bencana kebakaran dan gempa bumi 

serta keamanan di gedung ketika terjadi bencana. Simulasi yang dilakukan secara 

kontinu dapat meningkatkan kewaspadaan seseorang terhadap bencana. Saran 

bagi Dekanat Universitas Negeri Malang adalah menyusun prosedur operasional 

baku (POB) terkait penanganan terjadi bencana. POB ini merupakan acuan bagi 

civitas akademika terutama ketika terjadi bencana. 

Saran bagi organisasi kemahasiswaan (ormawa) di lingkungan Universitas 

Negeri Malang adalah melakukan sosialisasi ragam bencana khususnya kepada 

para anggotanya. Mengalokasikan sebagian waktu terutama pada saat awal suatu 

kegiatan terkait dengan tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, 

misalnya dengan memberi petunjuk evakuasi ketika terjadi bencana di area 

kegiatan. Hal ini dapat mengurangi kepanikan peserta ketika sewaktur-waktu 

terjadi bencana. Kerjasama universitas dengan ormawa menjadi upaya tanggap 

bencana di lingkungan kampus. 
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