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KONSEP DASAR COMMUNITY
RESILIENCE

• Merupakan evaluasi kemampuan sistem
dan infrastruktur-infrastruktur untuk
mendeteksi, mencegah & menangani
tantangan-tantangan serius yang hadir.

• Dengan demikian meskipun daerah
tersebut rawan bencana dengan jumlah
penduduk yang besar jika diimbangi
dengan ketetahanan terhadap bencana
yang cukup.
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KONSEP DASAR COMMUNITY
RESILIENCE

• Di daerah yang memiliki tingkat bahaya tinggi
(hazard) serta memiliki kerentanan / kerawanan
(vulnerability) yang tinggi tidak akan berdampak
luas jika manusianya memiliki ketahanan terhadap
bencana (disaster resilience)

• Terjadinya bencana alam tidak dapat di prediksi.
Oleh karena itu, dibutuhkan surveilans untuk
meminimalisir kerusakan dan korban

• Surveilans bencana dilakukan sebelum
bencana terjadi, saat bencana dan sesudah
terjadinya bencana
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SURVEILLANCE BENCANA
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• AdalahProses pengumpulan,
pengolahan, analisis dan interprestasi
data secara sistematik dan terus menerus
serta penyebaran informasi kepada unit yang
membutuhka untuk dapat mengambil
tindakan (WHO, 2004)

• Surveilance dilakukan pada pra bencana,
untuk perawat PK1 dan PK2 dikhususkan
melakukan surveilances kepada kelompok
yang membutuhkan kebutuhan khusus.
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SURVEILANCE BENCANA

• Mendapatan informasi yang memadai
tentang perubahan keadaan darurat

• Menjadi dasar bagi perencanaan program
• Mengidentifikasi dan membangun

dukungan berbasis self-help serta
aktivitas-aktivitas berbasis masyarakat.
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Tujuan dari assesment awal secara
cepat adalah :

SURVEILANCE BENCANA
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Mengindentifikasi kesenjangan
berguna untuk :

• Menggambarkan secara tepat dan jelas jenis
bencana, keadaan, dampak, dan
kemungkinan terjadinya perubahan keadaan
darurat

• Mengukur dampak kesehatan yang telah
terjadi dan akan terjadi

• Menilai kapasitas sumber daya yang ada
dalam pengelolaan tanggap darurat dan
kebutuhan yang perlu direspon secepatnya

• Merekomendasikan tindakan yang menjadi
prioritas bagi aksi tanggap darurat.
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MANFAAT SURVEILLANCE BENCANA
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• Mencari faktor resiko ditempat pengungsian seperti
air, sanitasi, kepadatan, kualitas tempat
penampungan.

• Mengidentifikasi Penyebab utama kesakitan dan
kematian sehingga dapat diupayakan pencegahan.

• Mengidentifikasi pengungsi kelompok rentan seperti
anak-anak,lansia,wanita hamil,sehingga lebih
memperhatikan kesehatannya.

• Pendataan pengungsi di wilayah, jumlah, kepadatan,
golongan, umur, menurut jenis kelamin.

• Mengidentifikasi kebutuhan seperti gizi

METODE SURVEILLANCE BENCANA
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• Pengumpulan data seperti data demografi (jenis
kelamin dan usia) menghimpun data kasus baru pada
kunjungan berobat di pos pos kesehatan dan unit-unit
kesehatan lainnya, keadaan lingkungan terutama
riwayat bencana sebelumnya di daerah setempat

• Pengolahan dan interpretasi data dilakukan ketika
semua data telah dikumpulkan dengan cara membuat
tabel, grafik dan pemetaan demografi berdasarkan
jenis kelamin, usia kesehatan, pola penyakit yang
terjadi dan kelompok yang punya kebutuhan khusus

• Penyebaran informasi dilakukan kepada unit yang
membutuhkan untuk dapat diambil tindakan
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• Survei Epidemiologi.
• Kontrol Epidemik ; Kantor Pengaduan
• Surveilans Pencegahan Kematian, Sakit dan

Cedera
• Surveilans Kebutuhan Perawatan Kesehatan.
• Penelitian untuk menghindari tindakan tidak perlu
• Analisis Epidemiologi ; Konsekuensi Pencegahan

Kesehatan pada Bencana Yang Akan Datang
• Analisis Peringatan dari Usaha Pertolongan

MASALAH EPIDEMIOLOGIK DALAM
SURVEILANCE BENCANA
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