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Tujuan Pembelajaran

PESERTA MEMILIKI PEMAHAKAN
TENTANG GAMBARAN UMUM DAN 

PROSES KAJI CEPAT BENCANA

PROSES BERBAGI PENGETAHUAN DAN 
PENGALAMAN DALAM MELAKUKAN KAJI

CEPAT SEBAGAI DASAR OPERASI
TANGGAP DARURAT

TERBANGUNNYA GAGASAN BARU 
MAUPUN PENGEMBANGAN GAGASAN 

DALAM MELAKUKAN KAJI CEPAT 



UNTUK APA KAJI CEPAT DILAKUKAN?
Mengetahui dan memahami situasi dan kondisi wilayah/area terpapar bencana, 
dampak yang ditimbulkan, respon masyarakat, kebutuhan prioritas yang 
diperlukan untuk meminimalisir meningkatnya penderitaan penduduk terkena 
bencana atau bertambahnya korban

Mengurangi risiko ikutan (termasuk bencana skunder) yang ditimbulkan karena 
keterlambatan atau tidak dilakukannya penangananan secara baik dan benar.



OPERASIONAL KAJI CEPAT
Apa tujuan kaji cepat dilakukan bagi pelaku/organisasi?

Ruang lingkup aksi respon darurat

Ketersediaan sumberdaya untuk melakukan kaji cepat;

- SDM yang memiliki kemampuan dalam kaji cepat

- Tool atau piranti kaji cepat

- Pra sarana dan sarana yang menunjang kaji cepat

- Anggaran biaya

Situasi dan kondisi wilayah/area terkena bencana
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Langkah-langkah kaji cepat

Sebelum ke lapangan

Saat lapangan

Setelah dari lapangan

Informasi awal tentang
kejadian bencana

Tidak dibutuhkan
pengkajian cepat

Dibutuhkan pengkajian
cepat

• Informasi detil tentang situasi dan kondisi lokasi bencana
• Informasi tentang social budaya masyarakat
• Kesimpulan analisis data skender
• Tentukan tujuan
• Tentukan ruang lingkup
• Daftar informasi yang dibutuhkan
• Tentukan metode dan piranti yang akan digunakan
• Wilayah, area atau lokasi yang akan dikunjungi
• Identifikasi SDA yang dibutuhkan: SDM, logistic, transportasi

dll



LANJUTAN

Saat lapangan
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wawancara
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Analisis data dan informasi

Pelaporan



Data – informasi dalam kaji cepat
Situasi dan kondisi wilayah, area atau lokasi bencana;

Dampak bencana;

Jumlah penduduk terdampak: Orang meninggal, terluka, hilang dan mengungsi

Proyeksi pemukiman terdampak;

Situasi dan kondisi pengungsian

Ketersediaan pangan

Air bersih

Fasilitas layanan public; fasilitas kesehatan, pemerintahan, dll

Jalan dan sarana transportasi menuju lokasi bencana

Jaringan telekomunikasi

Listrik





Apa saja yang perlu diperhatihan?
Pahami social budaya masyarakat;

Pahami karakteristik bencana dan risiko bencana sekunder yang potensial terjadi

Pahami anggota tim kerja dan pembagian kerjanya;

Kesiapan mental dan pengetahuan tim atas penugasan kaji cepat;

Perlengkapan tim sesuai kondisi bencana yang akan ditangani;

Protokol komunikasi, pendokumentasian dan peloporan;

Laporkan kegiatan kaji cepat yang akan dilakukan pada institusi yang berwenang;

Identitas dan penugasan;

Berbagi data dan informasi kepada instansi berwenang paska kaji cepat dilakukan;


