
WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 21 TAHUN 2012 

TENT ANG 

PROSEDUR OPERASIONAL TETAP PENANGGULANGAN BENCANA 
BANJIR DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melindungi segenap warga Kota Mojokerto 
dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas kehidupan 
dan penghidupan termasuk didalamnya perlindungan terhadap 
bencana banjir; 

b. bahwa wilayah Kota Mojokerto secara geografis, geologis, dan 
demografis merupakan wilayah yang tidak rawan bencana 
tetapi tetapi rawan terhadap bencana yang ditimbulkan oleh 
wilayah lain baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non 
alam dan akibat perbuatan manusia yang dapat menyebabkan 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan bahkan 
korban jiwa yang disebabkan oleh bencana banjir; 

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b serta guna 
kelancaran upaya-upaya untuk melaksanakan penanggulangan 
bencana banjir secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu, 
maka dipandang perlu mengatur Prosedur Operasional Tetap 
Penanggulangan Bencana Banjir di Wilayah Kota Mojokerto 
dengan menuangkannya dalam Peraturan Walikota Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur I 
Jawa Tengah I Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan 
Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1961 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2073) ; 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3469) ; 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3242); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan 
Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4828); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan 
Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829) ; 

19. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ; 

20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli 
Kota Mojokerto ; 

23. Peraturan Daerah Kata Mojakerta Namor 4 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Dinas-dinas Kata Mojokerto sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kata Majakerta Namor 6 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Majakerto Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojakerta; 

24. Peraturan Daerah Kata Majakerta Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Lembaga Teknis Kata Mojokerto 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PROSEDUR 
OPERASIONAL TETAP PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR 
DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Kata adalah Kata Mojokerto ; 

2. Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Mojokerto ; 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ; 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kata; 

5. Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek kebijakan 
pembangunan yang berisiko bencana, meliputi kegiatan pada 
sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang mencakup 
pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, 
dan pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana ; 

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor 
non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 
harta benda, dan dampak psikologis ; 

7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain 
berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, 
angin topan dan tanah longsor ; 

8. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain 
berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah 
penyakit; 

9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian 
upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 
berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, 
tanggap darurat dan rehabilitasi ; 

10. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau 
mengurangi ancaman bencana ; 

11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui 
langkah yang tepat guna dan berdaya guna ; 

12. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian 
peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang 
kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh 
lembaga/instansi yang berwenang ; 
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13. Mitigasi adalah serangkaian kegiatan dalam upaya yang dilakukan 
untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik 
maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 
ancaman bencana ; 

14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak 
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, dan 
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, 
perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan 
sarana dan prasarana. 

BAB II 

PROSEDUR OPERASIONAL TETAP PENANGGULANGAN 
BENCANA BANJIR DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Prosedur Operasional Tetap 
Penanggulangan Bencana Banjir di Wilayah Kota Mojokerto. 

Pasal 3 

Prosedur Operasional Tetap Penanggulangan Bencana Banjir di Wilayah 
Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

BAB Ill 

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 4 

Penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan asas : 

a. kemanusiaan ; 

b. keadilan ; 

c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ; 
d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian ; 
e. ketertiban, dan kepastian hukum ; 

f. kebersamaan ; 

g. kelestarian lingkungan ; 

h. cepat, tepat dan prioritas ; 

i. koordinasi dan keterpaduan ; 
j. berdaya guna dan berhasil guna ; 

k. transparansi ; 
I. akuntabilitas ; 
m. pencegahan ; 
n. tidak diskriminatif. 
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Pasal 5 

Penanggulangan bencana bertujuan untuk : 

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana 
banjir; 

b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada ; 

c. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan 
kedermawanan serta membangun partisipasi dan kemitraan publik dan 
swasta. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kata 
Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

Pada tanggal 2 April 2012 

\�.fAHKOTA lf'v10JOKE
1

RTO 

ttd 

.ABDUL GANI SOEHARTONO 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 2 April 2012 

S.EKREfAR
1

IS DAERAH KOTA IIV10JOKERTO 

ttd 

lr.SUYITNO. JV.1.Si 
Pembina Utama Madva 

NIP 1958010· 198503 1 031 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 21 

Sa,linan sesual dengan as:linya 
KEPALA BAGIANI HUKUM, 

ttd 

PUDJIHAROJONO,SH 
NIP. 196007291 198503 1 007 
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 
TANGGAL: 

21 
2 

TAHUN 
APRIL 

2012 
2012 

PROSEDUR OPERASIONAL TETAP PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR 
DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO 

1. Pendahuluan. 

a. Um um. 
1) Berdasarkan perkembangan dinamika cuaca dan iklim, maka di 

wilayah Jatim diprediksi Sadan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika ( BMKG) akan terjadi curah hujan tinggi dimulai pada 
bulan Nopember 2011 dan berakhir pada bulan April 2012 , musim 
kemarau bulan Mei sampai dengan Oktober 2012dan musim 
pancaroba pada bulan April dan Oktober 2012. Sifat hujan yang 
demikian akan berpotensi menimbulkan bencana banjir di wilayah 
Jatim. 

2) Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di 
atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai 
dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan waduk 
penampungan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air 
hujan tersebut sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem 
pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, tetapi berubah 
akibat adanya sedimentasi, penyempitan sungai akibat fenomena 
alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya. 
Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment 
area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena 
debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem aliran menjadi tinggi 
sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu 
terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya 
sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. 
Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi 
atas meningkatnya debit banjir. Pada daerah permukiman dimana 
telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam 
tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi 
sebagian besar air akan menjadi aliran air permukaan yang 
langsung masuk ke dalam sistem pengaliran air sehingga 
kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir di Kata. 
Mojokerto. 
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3) Agar akibat banjir di wilayah Kota. Mojokerto dapat ditanggulangi 

dengan baik, terkoordinir, sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

serta dapat melibatkan dan memanfaatkan semua sumber daya 

yang ada, maka perlu dibuat suatu prosedur penanggulangan 

bencana banjir/ Standing Operating Procedure (SOP) yang 

melibatkan semua unsur di Kota. Mojokerto mulai dari Pemerintah 

Daerah, TNI, Polri, Sadan usaha Negara/Swasta, Para Pakar, Tokoh 

masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Yayasan, LSM sampai 

dengan partisipasi masyarakat. SOP yang dibuat selain mengatur 

bagaimana cara menanggulangi bencana banjir pada tahap tanggap 

darurat, juga mengatur bagaimana mengatasi masalah lain yang 

timbul akibat banjir seperti kriminalitas (pencurian dan perampokan), 

pohon tumbang, listrik padam, susah air bersih, jalanan macet, pintu 

air macet karena sampah, tumpukan sampah, unjuk rasa dan lain- 

lain. 

b. Tujuan. 
Sebagai pedoman bagi Satlak Penanggulangan Bencana Kota 

Mojokerto sehingga memiliki kesamaan visi, misi dan persepsi 

dalam Penanggulangan Bencana Banjir dan Penanganan 

Pengungsi terutama dalam meningkatkan kesiapsiagaan Satuan 

Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Mojokerto dalam 

menghadapi banjir. 

c. Penggunaan. 

Penggunaan Prosedur Operasi Tetap penanggulangan bencana 

banjir ini pada tahap tanggap darurat akibat terjadinya bencana 

banjir di wilayah Kota Mojokerto yang dampak sosialnya sudah 

tidak dapat diatasi oleh masyarakat. 

2. Komando, Kendali, Koordinasi dan Komunikasi. 

a. Organisasi. 
1) Unsur organisasi Satlak PB Kota. Mojokerto adalah : 

a) Ketua Walikota Mojokerto 

Wakil Ketua I Komandan KODIM 0815 

Wakil Ketua 11 

b) Pelaksana Harian 

Kepala Kepolisian 

Mojokerto Kota 

Wakil Walikota Mojokerto 

Resort 



c) Sekretaris 
Wakil Sekretaris 
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Sekretaris Daerah Kota Mojokerto 

Kepala Sadan Kesatuan 

Sangsa,Politik dan Perlindung- 

an Masyarakat Kota Mojokerto 

d) Anggota - anggota 

1. Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Kota ojokerto 

2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto 
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto 
4. Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto 

5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto 

6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika 

Kota Mojokerto 

7. Komandan Detasemen Perbekalan dan Angkutan V-44-02 

Mojokerto 

8. Kepala Devisi V Perusahaan Umum Jasa Tirta Mojokerto 

9. Kepala Sagian Operasional pada Kepolisian Resort 

Mojokerto Kota 

10. Kepala Sagian Hukum dan Perundang- undangan 

Sekretariat Daerah Kota Mojokerto 

11. Kepala Cabang Palang Merah Indonesia Kota Mojokerto 

12. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto 

13. Kepala Sidang Perlindungan Masyarakat pada Sadan 
Kesatuan Sangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
Kota Mojokerto 

14. Camat Magersari 

15. Camat Prajurit Kulon 

16. Kepala Sub Sidang Peningkatan Sumber Daya Manusia 

(SOM) Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota 

Mojokerto 

17. Kepala Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan pada 

Sadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat Kota Mojokerto 

Disamping tugas Tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana 

(SATLAK PB) dilapangan juga dibantu oleh Satgas - satgas : 

1. Satgas Pengamanan 
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a) Unsur TNI. 

b) Unsur Kepolisian Republik Indonesia 

c) Satuan Palisi Pamong Praja Kota Mojokerto 

d) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

Kota Mojokerto 

e) Pemadam Kebakaran 

f) Dinas Perhubungan,Kominikasi dan lnformatika Kota Mojokerto 

2. Satgas Sosial : 

a) Dinas Sosial Kota Mojokerto 

b) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto 

3. Satgas Kesehatan 

a) Dinas Kesehatan Kota Mojokerto 

b) Denkesyah 082 Mojokerto. 

c) RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto 

d) RS. PTP Gatoel 

e) RSI. Hasanah. 

f) Palang Merah Indonesia Kata Mojokerto 

g) Puskesmas 

h) RS Rekso Waloyo 

i) RS Kamar Medika 

j) RS Emma 

4) Satgas SAR 

a) Unsur TNI. 

b) Unsur Polri. 

c) Unsur Satpol PP. 

d) Unsur Pramuka. 

e) Unsur Dinas/lnstansi terkait Satlak 

f) Unsur Linmas Kel. 

g) Unsur Ormas. 

5) Potensi Satgas lain 

a) Tagana 

b) Orari 

c) Rapi 

d) PLN. 

6) Satgas Bantuan logistik 

a) Dinas Sosial Kota Mojokerto 

b) Divisi Regional Depot Logistik. 
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b. Pos Komando. 

1) Pasko utama Satlak PB Kota Mojokerto JI. Ha yam Muruk No. 50 
Mojokerto 

2) Pasko taktis : 

a) Kecamatan Prajurit Kulon. 

b) Kecamatan Magersari. 

c. Komando. 

1) Koman do Pen uh 

Komando penuh penanggulangan bencana banjir di wilayah 
Kota Mojokerto berada pada Walikota selaku Ketua Satuan 
Pelaksana Penanggulangan Bencana ( Satlak PB ) Kota 
Mojokerto. 

2) Komando Operasional. 

Komando operasi penanggulangan bencana banjir di wilayah 
Kota Mojokerto berada pada Pejabat yang ditunjuk (Incidence 
Commander) Sadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat Kota Mojokerto. 

3) Komando Taktis. 

Komando taktis penanggulangan bencana banjir berada pada 
Pejabat penanggulanagan bencana yang ditunjuk di wilayahnya. 

d. Kendali. 

1) Kendali Operasional. 

Kendali operasional penanggulangan bencana banjir di 
wilayah Kota Mojokerto pada Pejabat yang ditunjuk (Incidence 
Commander). 

Sadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

2) Kendali Taktis 

Kendali taktis berada pada Pejabat penanggulanagan 
bencana yang ditunjuk di wilayahnya ( lnstansi yang terkait Satlak 
PB). 

e. Koordinasi. 

1) Apabila bencana banjir hanya terjadi di 1 (satu) wilayah 
Kecamatan Kota Mojokerto maka Pasko aju dibentuk hanya di 
tingkat Kecamatan. Sehingga penanggulangan bencana alam dan 
penanganan pengungsi dikendalikan oleh Camat dibantu Satlak 
PB Kota. Mojokerto. 
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2) Apabila bencana banjir terjadi pada 2 ( Dua ) Kecamatan di 
wilayah Kota. Mojokerto maka posko aju dibentuk sampai tingkat 
Kota. Mojokerto. Sehingga penanggulangan bencana alam dan 
penanganan pengungsi dikendalikan oleh Wali Kota Mojokerto 
dibantu Sadan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD 
)Propinsi Jawa Timur. 

3) Penentuan darurat bencana diatur sebagai berikut : 

Apabila bencana banjir terjadi baik satu wilayah Kecamatan 
maupun 2 ( dua ) wilayah Kecamatan Kota Mojokerto maka 
penentuan darurat bencana adalah oleh Wali Kota Mojokerto. 

4) Susunan tugas berlaku sejak darurat bencana ditetapkan. 

5) Operasi penanggulangan bencana banjir dilakukan secara 
komplementer dengan mengintegrasikan seluruh unsur. 

6) Manfaatkan segenap potensi yang ada dari masyarakat, swasta, 
LSM dan organisasi masyarakat lainnya dalam satu kerangka 
koordinasi yang terpadu. 

7) Memperhatikan keamanan personil dan materil selama 
pelaksanaan tugas. 

8) Mengadakan pengawasan pada setiap kegiatan dan evaluasi pada 
setiap akhir kegiatan. 

9) Melaporkan setiap perkembangan di lapangan dan membuat 
laporan harian pada pukul 17.00 Wib kepada Ketua Satuan 
Pelaksana Penanggulangan Bencana ( Satlak PB ) Kota 
Mojokerto dengan sekretriat di Jalan Hayam Wuruk No. 50 
Mojokerto. 

f. Komunikasi. 

1) Gunakan Protap dan lnstaphub yang berlaku. 

2) Gunakan Alkomsat dan Alkomsus yang ada. 

3) Nomor Telpon penting: 

a) Pasko Satlak PB Kota. Mojokerto: 0321 - 328704 

b) Poskotis Prajurit Kulon : 0321 - 321077 

c) Poskotis Magersari : 0321 - 330848 

3. Koordinasi Operasi Penanggulangan Bencana. 

a. lnformasi/ lntelijen. 

1) Sistem peringatan dini. 

Sistem peringatan dini dilakukan dengan mengadakan 
pengamatan pada pintu-pintu air, dengan memonitor informasi dari 
petugas pada pintu air sehinga dapat diinformasikan melalui posko 
Satlak PB dan website untuk disampaikan kepada seluruh 
masyarakat. 
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Tingkat Siaga (Tataran Kewenangan) : 

a) Tingkat siaga 1 merupakan kewenangan Ketua Satlak PB 
Kota Mojokerto Kegiatan yang dilaksanakan adalah 

(1) 1X3 jam rapat evaluasi Satlak PB. 

(2) Seluruh kekuatan dikerahkan. 

(3) Pintu air Kedungmaling di bawah kendali Ketua 
Satlak PB. 

b) Tingkat siaga 2 merupakan kewenangan Pelaksana Harian 
Satlak PB Kota Mojokerto Kegiatan yang dilaksanakan 
adalah 

(1) Rapat koordinasi Satlak PB. 

(2) 60% kekuatan disiagakan. 

(3) Posko penampungan dan dapur umum diaktifkan. 

(4) Sarana pertolongan disiagakan oleh Satlak PB di titik 
rawan 

(5) Pengamanan pintu pengendali banjir. 

(6) Bankes, Poskes dan RS rujukan diaktifkan. 

(7) PAM/air bersih disalurkan kepada pengungsi. 

(8) MCK mobil digerakkan ke wilayah yang 
membutuhkan. 

c) Tingkat siaga 3 merupakan kewenangan Pelaksana harian 
Satlak PB Kegiatan yang dilaksanakan adalah 

(1) Membangun pos (penampungan, dapur umum dan 
pos kesehatan ). 

(2) Membentuk tim evakuasi. 

(3) Siskamling diaktifkan. 

(4) 30 % kekuatan disiagakan. 

(5) Peringatan dini pada masyarakat. 

(6) Laporan diinformasikan setiap 1 X24 jam. 

(7) Pasko Satlak PB diaktifkan. 

2) Lain-lain yang perlu. 

Bencana banjir di wilayah Kota Mojokerto disebabkan 
bukan hanya oleh curah hujan yang tinggi saja namun dapat 
dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain yaitu : 

a) Ketinggian air di pintu air. 
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b) Banjir kiriman akibat curah hujan tinggi di wilayah Pacet dan 
daerah lintas batas 

c) Daerah resapan air yang berkurang. 

d) Kurangnya ruang terbuka hijau (RTH). 

e) Drainase belum maksimal (BKT). 

f) Penanganan sampah belum maksimal. 

g) Perlunya sosialisasi tentang bencana kepada baik anak 
sekolah maupun masyarakat 

3) Peta wilayah Kota Mojokerto 

4) lklim. 

a) Jenis lklim di wilayah Kota Mojokerto seluruhnya merupakan 
jenis iklim tropis. 

b) Pergantian arah angin setiap tahun 2 kali, yaitu angin 
kencang tergantung dari arah awan yang menyebabkan 
hujan. 

c) Dalam satu tahun ada 2 musim : 

(1) Musim penghujan bu Ian Desember s/d April. 

(2) Musim kemarau bulan Mei s/d Oktober 
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d) Pergantian musim disebut musim Pancaroba. 

Musim pancaroba terjadi pada bulan April 2012 dan Oktober 
2012. 

Pada musim ini angin bertiup berubah-ubah arah/ variable 

5) Cuaca. 

a) Curah hujan. 

1 Wilayah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun terdapat 
di wilayah Kecamatan Magersari . 

2 Wilayah hujan antara 1.500 - 2.000 mm I tahun 
terdapat di wilayah Kecamatan Prajurit Kulon. 

b) Angin. 

1 Musim penghujan bertiup angin muzon dari barat 
sampai barat laut kecepatan sedang kadang-kadang 
tinggi. 

2 Musim kemarau angin bertiup dari Timur sampai 
dengan Tenggara dengan kecepatan sedang. 

3 Musim pancaroba angin bertiup berubah - ubah I 
variable 

4 Kecepatan angin rata-rata 1 s/d 15 Km/jam. 

c) Temperatur I suhu minimum. 

1 Temperatur I suhu minimum 23 C. 

2 Temperatur I suhu Maksimum 33 C. 

3 Temperatur I suhu rata-rata 28 C. 

d) Ka but. 

Kabut sering terjadi pada pagi hari antara pukul 
04.30 s/d 06.30 Wib menjelang turun hujan disekitar 
pegunungan pada hutan jati. 

2 Kabut dapat mempengaruhi terhadap batas 
pandangan mata. 

e) A wan. 

Secara umum diwilayah Kota Mojokerto tidak berawan 
(cerah) pd musim kemarau 

f) Keadaan terang 

Matahari terbit pukul 06.00 Wib, matahari terbenam 
pukul 17.45 Wib. 

b. Operasi (Kegiatan). 

1) Koordinasi bantuan penanganan bencana. 

a) Ditingkat Satlak PB Kota. Mojokerto. 

1 
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1) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan yaitu 
mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi Satlak 
PB, mengirimkan satuan TNI dan Polri yang di 
koordinir oleh Kodim 0815 yang terdiri dari Tim 
Kesehatan, Pembekalan, Angkutan, Perhubungan/ 
Komunikasi dan Tim Evakuasi ke daerah bencana. 

2) Mendirikan Posko Aju tingkat Kodim untuk mendukung 
tugas Satlak PB yang terdiri dari atas unsur-unsur 
lnteldim, Opsdim, Minlog, Sterdim, dan personel Kodim 
sebelum Posko Satlak PB berfungsi. 

3) Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang 
diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan 
sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/para 
medis serta pendistribusian obat-obatan, pakaian dan 
bahan makanan. 

4) Memberikan penyuluhan dan motivasi kepada 
masyarakat yang terkena bencana. 

5) Melaksanakan prosedur kerja sebagai berikut : 

a) Utamakan spontanitas kecepatan bertindak 

b) Tata cara yang mutlak dilaksanakan : 

i. Pertolongan Pertama terhadap Karban (PPPK) 

ii. Pencarian dan penyelamatan korban 

iii. Perawatan korban 

iv. Pengamanan/Evakuasi korban 

v. Pengiriman Logistik 

vi. Keamanan korban dan petugas 

(c) Tindakan lanjutan 

i. Pemukiman sementara 

ii. Penerangan dan penyuluhan 

iii. Kesejahteraan dan moril 

iv. Pekerjaan umum 

(6) Melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya 
kepada Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan 
Bencana ( Satlak PB ). 
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b) Di Tingkat Kecamatan. 

1) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan yaitu 
mengadakan rapat koordinasi dan kansalidasi Satlak 
PB, menerima satuan TNI dan Palri yang terdiri dari 
Tim Kesehatan, Pembekalan, Angkutan, Perhubungan 
I Kamunikasi dan Tim Evakuasi serta mengarahkan 
pasukan ke daerah bencana. 

2) Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang 
diperlukan antara lain penyediaan tempat 
penampungan sementara karban bencana, bantuan 
tenaga medis/para medis serta pendistribusian obat- 
abatan, pakaian dan bahan makanan. 

3) Memberikan penyuluhan dan mativasi kepada 
masyarakat yang terkena bencana. 

4) Menyiapkan satgas yang bertugas sebagai tim perahu, 
tim penyelamat, tim evakuasi dan tim penanganan 
pengungsi untuk membantu karban bencana. 

5) Melaksanakan prosedur kerja sebagai berikut : 

a) Utamakan spantanitas kecepatan bertindak 

b) Tata cara yang mutlak dilaksanakan : 

i. Pertalangan Pertama terhadap Karban 
(PPPK) 

ii. Pencarian dan penyelamatan karban 

iii. Perawatan karban 

iv. Penyingkiran/Evakuasi karban 

v. Pengiriman Lagistik 

vi. Keamanan karban dan petugas 

c) Tindakan lanjutan 

i. Pemukiman sementara 

ii. Penerangan dan penyuluhan 

111. Kesejahteraan dan maril 

iv. Pekerjaan umum 

(6) Melaparkan kejadian 
penanggulangannya kepada 
Majakerta. 

bencana dan 
Satlak PB Kata 
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2) Keamanan operasi. 

Selama operasi penanggulangan bencana banjir di wilayah 
Kota Mojokerto dilaksanakan, pengamanan terhadap personil, 
materil, kegiatan dan berita dilakukan oleh masing-masing instansi 
secara fungsional, dikoordinir oleh Kapolresta Mojokerto. 

3) Dukungan operasional SAR 

Dukungan yang diberikan berupa dana operasional dalam 
penyelamatan/evakuasi korban bencana didukung oleh 
Pemerintah Kota dan dana partisipasi masyarakat serta dikoordinir 
oleh Sekrefariaf SAR jalan Hayamwuruk 50 Kofa Mojokerto. 

4) Dukungan /ogistik. 

Dukungan logistik berupa upaya penyediaan kebutuhan 
pokok dari berbagai sumber dan pendistribusian bahan kebutuhan 
pokok bagi korban bencana dan pengungsi sampai dengan 
tanggap darurat selesai di lokasi bencana dan tempat 
penampungan pengungsi, yang dikoordinir oleh Dinas Sosial Kofa. 
Mojokerto. 

5) Dukungan kesehatan. 

Dukungan kesehatan dikoordinir oleh Dinas Kesehafan Kofa. 
Mojokerto, dengan kegiatan di wilayahnya berupa : 

a) Memberikan supervisi, bantuan teknis dan administrasi 
tentang penanganan kesehatan di lokasi banjir dan 
penampungan. 

b) Mencatat jumlah masyarakat yang terserang penyakit, seperti 
diare, penyakit kulit, flu, demam berdarah/malaria, dan lain- 
lain. 

c) Memberikan bantuan dokter, perawatan dan obat-obatan. 

d) Memantau di tempat evakuasi dan pengungsi tentang 
kesehatannya 

e) Melaporkan keadaan/ kejadian setiap hari/ ada perubahan 

6) Dukungan sarana dan prasarana. 

Dukungan sarana dan prasarana dikoordinir oleh Dinas PU 
Kata Mojokerto dengan menyediakan sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan di lokasi bencana banjir, di tempat penampungan dan 
di lokasi dimana terjadinya gangguan/hambatan dalam 
penanggulangan bencana banjir.di wilayah Kata Mojokerto. 

7) Dukungan akomodasi. 

a) Mengarahkan dan memberikan penyuluhan tentang lokasi 
tempat tinggal sementara. 

b) Menyiapkan dan memberikan tempat tinggal sementara. 
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c) Menyiapkan dan memberikan fasilitas pendukung tempat 
tinggal sementara berupa pendirian tenda, barak, fasilitas 
dapur, fasilitas penampungan logistik dan MCK. 

d) Kordinator dukungan akomodasi berada langsung dibawah 
kendali Dinas Sosial Kata Mojokerto. 

BJ Dukungan Relawan. 

a) Memobilisasi, mengkordinir dan mengerahkan kekuatan 
personil dari berbagai unsur masyarakat untuk di kerahkan 
sebagai tenaga penyelamatan dan tenaga pendukung sesuai 
dengan kebutuhan perkembangan situasi. 

b) Mengelompokkan relawan sesuai dengan kemampuan dan 
keahlian yang dimiliki untuk ditugaskan sesuai dengan keahlian 
masing-masing. 

c) Kordinator dukungan relawan berada langsung dibawah 
kendali Badan Kesafuan Bangsa, Polifik dan Perlindungan 
Masyarakaf Kofa Mojokerlo . 

9) Dukungan Publikasi. 

a) Mengkordinir dan mengatur jalur informasi (media cetak dan 
media elektronik) dalam pemberitaan yang diperlukan untuk 
mendukung kejelasan situasi dan kondisi yang berkembang. 

b) Mendirikan pusat informasi terpadu (Centra Information) untuk 
memberikan informasi dan berita dalam penanggulangan 
bencana banjir secara aktual. 

c) Kordinator publikasi berada langsung dibawah kendali bagian 
Humas dan lnfokom. 

10) Dukungan Pemakaman. 

perlengkapan 
serta dukungan 

a) Menyediakan lahan pemakaman, 
pemakaman dan petugas pemakaman 
administrasi lainnya. 

b) Menyediakan angkutan jenazah dari lokasi sasaran. 

c) Kordinator pemakaman berada langsung dibawah kendali 
Dinas Kebersihan dan Perlamanan Kofa. Mojokerlo. 

c. Tehnik. 

1) Walikota Mojokerto selaku Ketua Satlak PB. 

a) Bertanggung jawab kepada Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Propinsi Jatim atas pelaksanaan tugas 
penanggulangan bencana di wilayah Kata Mojokerto. 

b) Bertanggung jawab untuk membuat susunan tugasTim 
Satlak PB dan pengangkatan anggota Satlak PB yang 
ditetapkan dengan Surat keputusan. 
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c) Bertugas melakukan upaya penangulangan bencana di 
wilayah Kota Mojokerto sesuai kebijaksanaan yang telah 
ditentukan oleh Kepala BPBD Propinsi Jatim meliputi 
tahap-tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi 
bencana serta mencakup kegiatan pencegahan, 
penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekontruksi, 
meliputi 

1) Penyiapan tenda-tenda dan nomor tenda 
pengungsian, tenda pos pelayanan kesehatan, pos 
bantuan sosial, pos penerangan (listrik), dan pos 
telekomunikasi. 

2) Menginventarisir korban banjir untuk ditempatkan 
pada tenda-tenda pengungsian. 

3) Memastikan tenda-tenda telah diisi untuk pos 
pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos 
pelayanan telekomunikasi dan sarana komunikasi, 
serta pos penerangan (listrik). 

4) Menyiapkan tempat pemandian, WC/Kakus di lokasi 
pengungsian agar dapat digunakan oleh korban 
banjir/pengungsi. 

5) Menyiapkan saran a telekom un ikasi selama 
penanganan pengungsi. 

6) Memastikan petugas telah ditempatkan di pos 
pelayanan telekomunikasi. 

7) Melakukan pendataan jumlah tenda secara 
keseluruhan dan jumlah pengungsi. 

8) Menerima dan membantu semua elemen yang ingin 
berpartisipasi dalam penanganan pengungsi (LSM, 
Ormas, Orpol dan masyarakat). 

2) Dandim 0815 sebagai Wakil Ketua Satlak PB Kota Mojokerto. 

a) Membantu Ketua Satlak PB, dalam hal merencanakan, 
mengkoordinasikan, mengkoordinir, mengarahkan, 
mengerahkan dan mengendalikan satuan TNI di wilayah 
Kota. Mojokerto dengan segala alat dan perlengkapannya 
untuk penanggulangan bencana. 

b) Memberikan arahan tentang pengamanan masyarakat dan 
harta bendanya, rencana pengungsian penduduk pada 
tempat-tempat yang aman terhadap bencana banjir, 
merencanakan tentang pertolongan terhadap korban dan 
rencana dukungan logistik. 
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c) Melaporkan tindakan yang telah diambil, upaya dan saran- 
saran kepada Ketua Satlak PB Kata Mojokerto tentang 
penanggulangan bencana banjir melalui Pasko Crisis 
Center. 

3) Kapolres Mojokerto Kota selaku Wakil Ketua II Satlak PB 
Kota. Mojokerto. 

a) Membantu Ketua Satlak PB, dalam hal merencanakan, 
mengkoordinasikan, mengkoordinir, mengarahkan, 
mengerahkan dan mengendalikan satuan Polri di wilayah 
Kata Mojokerto di bidang Kamtibmas. 

b) Memberikan petunjuk kepada Kapolsek tentang 
keterpaduan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 
situasi dan kondisi bencana di wilayah Kata Mojokerto 
dalam bidang Kamtibmas. 

c) Melaksanakan fungsi Polri yang dapat membantu proses 
penanggulangan bencana banjir seperti pengaturan lalu 
lintas, penanganan tindak kriminalitas, pencurian dan lain- 
lain. 

d) Melaporkan tindakan yang telah diambil, upaya dan saran- 
saran kepada Ketua satlak PB Kata Mojokerto tentang 
penanggulangan bencana banjir melalui Pasko Crisis 
Center. 

4) Dinas PU ( Bidang Pengairan ). 

a) Mengkoordinasikan keadaan banjir kepada Ketua Satlak PB 
Mojokerto, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Sosial, Kepala 
Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Prof dr. Wahidin, RS. PTP 
Gatoel,RS. Rekso Waluyo, Kepala PLN, Kepala Dinas 
Pendidikan, Kepala Badan Lingkungan Hidup, 

b) Menanggulangi banjir dengan mengerahkan petugas, 
menyediakan peralatan yang diperlukan dan mengambil 
keputusan tentang upaya penanggulangannya. 

c) Melakukan pengamatan terhadap keadaan bangunan dan 
tinggi muka air sungai pada lokasi-lokasi peil schaal yang 
sudah ditentukan. 

d) Apabila muka air naik sampai mencapai ketinggian atau 
tingkat bahaya tertentu, segera mengirim pemberitahuan 
banjir kepada petugas ronda banjir untuk persiapan 
penanggulangannya. 

e) Memerintahkan kepada Petugas Pintu Air untuk mengatur 
air sungai untuk meniadakan atau mengurangi tingginya air 
banjir di suatu lokasi. 
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f) Memeriksa kondisi bangunan pengendali banjir. waduk 
beserta bangunan penunjang (pompa-pompa), pintu-pintu 
air, gorong-gorong dan lain-lain. 

g) Memeriksa pengadaan bahan banjir, peralatan komunikasi 
dan monitoring (peralatan hidrologi). 

h) Memeriksa dan menyediakan perlengkapan piket banjir, 
alat-alat berat kendaraan inspeksi, perahu karet, dan lain- 
lain. 

i) Melakukan tindakan pengaturan pintu air dan debit air 
sungai dan memeriksa kondisi pintu air agar dalam keadaan 
baik. 

j) Memastikan keberadaan jumlah Petugas Piket Banjir di 
Posko selama 24 (dua puluh empat) jam dengan jadwal 
piket secara bergiliran yang telah ditentukan oleh Kepala 
Dinas PU disertai dengan sarana komunikasi dan 
perlengkapan sarana lainnya. 

k) Memastikan keberadaan jumlah Pengamat Muka Air pada 
Pos Pengamat selama 24 (dua puluh empat) jam dengan 
jadwal piket secara bergiliran yang telah ditentukan oleh 
Kepala Dinas PU beserta dengan sarana komunikasi dan 
perlengkapan sarana lainnya. 

I) Memastikan kelengkapan sarana komunikasi dan informasi 
berada pada pos pengungsian. 

m) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
menghadapi penanggulangan bencana banjir. 

n) Memonitoring prakiraan cuaca berdasarkan informasi dari 
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 

o) Menetapkan kondisi banjir dalam keadaan siaga 1, siaga 2 
dan siaga 3. 

p) Memberitahukan kepada masyarakat melalui media cetak 
dan elektronik, apabila terjadi perubahan keadaan atau 
tanda-tanda akan adanya banjir. 

q) Memberikan arahan secara teknis bagi regu yang akan 
beroperasi di lokasi kejadian banjir. 

r) Menyampaikan laporan kepada Wali Kota Mojokerto 
melalui Sekretaris Satlak PB 

5) Kepala Satpol PP. 

a) Mengaktifkan ruang crisis center berikut fasilitas 
pendukungnya. 

b) Memastikan ketersediaan jalur evakuasi untuk 
pendistribusian logistik. 



23 

c) Mengevakuasi para korban banjir ke lokasi penampungan. 

d) Memastikan keberadaan kendaraan pelampung, perahu 
karet, ban dalam, tenda dan sarana penanggulangan 
bencana banjir lainnya dalam keadaan berfungsi dan siap 
digunakan. 

e) Memastikan tersedianya posko keamanan dan posko 
evakuasi. 

f) Memastikan keberadaan petugas pengamanan di 
lingkungan Satpol PP pada lokasi pengungsian, pos 
pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos 
kom un ikasi/telekom unikasi. 

g) Memastikan adanya aparat Kepolisian dan TNI terkait telah 
berada di pos pengungsian dan siap melakukan operasi. 

h) Secara terus-menerus melakukan koordinasi dengan aparat 
Kepolisian dan TNI. 

i) Bersama-sama aparat Kepolisian dan TNI, petugas Satpol 
PP membantu mengamankan pendistribusian logistik, 
rumah, 

gedung pertokoan, pasar, gedung perkantoran pemerintah 
dan swasta, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung 
puskesmas, gedung restoran, hotel, dan gedung-gedung 
lainnya untuk mencegah pencurian, sabotase dan tindakan 
kriminal lainnya. 

j) Bersama-sama aparat kepolisian dan TNI melakukan 
pencarian dan penemuan korban yang hanyut terbawa arus 
sungai atau tersambar petir dan/atau akibat dampak dari 
banjir. 

k) Dalam hal ditemukan korban, maka : 

(1) Apabila korban masih hidup, segera dievakuasi ke 
Rumah Sakit terdekat dengan lokasi pencarian. 

(2) Apabila korban telah meninggal, segera menghubungi 
petugas kesehatan dan petugas pemakaman. 

(3) Meneliti dan mencatat perihal penemuan korban 
seperti identitas korban, waktu ditemukan, lokasi 
penemuan, dan Rumah Sakit yang menerima korban. 

I) Menyampaikan laporan kepada Wali Kota Mojokerto melalui 
Sekretaris Satlak PB Kota Mojokerto. 
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6) Kepala Dinas Kesehatan. 

a) Mengaktifkan dan memaksimalkan Pusat Pengendalian 
Operasional Dukungan Kesehatan (Pusdaldukes). 

b) Memastikan alat-alat kesehatan, obat-obatan dan sarana 
kesehatan lainnya telah ada di tenda dan siap untuk 
memberikan pelayanan. 

c) Memastikan tenaga psikiater untuk menanggulangi korban 
yang mengalami stress. 

d) Memastikan tenaga medis sesuai dengan jumlah korban 
banjir pada suatu pos pengungsian. 

e) Melakukan rujukan ke Rumah Sakit dan Puskesmas bagi 
korban banjir yang memerlukan perawatan intensif. 

f) Memobilitasi tenaga kesehatan untuk tugas perbantuan ke 
wilayah bencana. 

g) Memastikan tersedianya ambulan beserta pengemudi 
berada di tempat dan siap dioperasikan. 

h) Melakukan pendataan jumlah tenda pelayanan kesehatan 
secara keseluruhan, jumlah pengungsi, jumlah orang yang 
mendapat pelayanan kesehatan disertai berbagai jenis 
penyakitnya, dan jumlah orang yang di rujuk ke Rumah 
Sakit rujukan. 

i) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan intensif 
bagi bayi dan balita korban bencana. 

j) Memberikan imunisasi campak di tempat pengungsian bagi 
anak-anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun. 

k) Melakukan pengawasan epidemilogi terhadap penyakit 
potensial wabah, pengendalian vektor serta pengawasan 
kualitas air dan sanitasi lingkungan. 

I) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan intensif 
bagi ibu hamil korban bencana. 

m) Memulihkan kesehatan fisik, mental dan psiko-sosial korban 
banjir berupa. 

(1) Promosi kesehatan dalam bentuk konseling (bantuan 
psiko-sosial) dan lain-lain kegiatan yang diperlukan 
agar para pengungsi dapat mengatasi psiko-trauma 
yang dialami. 

(2) Pencegahan masalah psiko-sosial untuk menghindari 
psikosomatis. 
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n) Melakukan pencegahan wabah penyakit menular di dalam 
dan di sekitar lokasi pengungsian . 

o) Menyiapkan unit transfusi darah. 

p) Mengadakan koordinasi dengan lintas program dan lintas 
sektoral meliputi sinkronisasi kegiatan penanganan 
bencana dengan Direktur RSUD. Kota dan Kepala 
Puskesmas. 

q) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan 
kesehatan terhadap kesiapsiagaan bencana banjir. 

r) Membentuk tim reaksi cepat. 

s) Melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit. 

t) Menerima dan mendistribusikan dan mencatat bantuan 
obat-obatan yang diterima dari dalam dan luar negeri. 

u) Memobilisasi tenaga kesehatan termasuk bantuan Tenaga 
Kesehatan dari dalam dan luar negeri. 

v) Memastikan borban meninggal dengan membuatkan surat 
keterangan meninggal 

w) Menyampaikan laporan kepada Kepala Satlak PB Kota. 
Mojokerto. 

7) Direktur RSUD Dr. Wahidin SH dan RS. Swasta 

a) Memastikan tersedianya dan mengoperasionalkan tenaga 
medis yang ada di Rumah Sakitnya beserta dokter 
spesialisnya 

b) Memberikan petunjuk teknis bagi para tenaga medis dan 
psikiater. 

c) Memastikan tersedianya obat-obatan, sarana dan 
perlengkapan kesehatan lainnya. 

d) Memastikan tersedianya instalasi gawat darurat dan ruang 
perawatan untuk menerima rujukan penderita dari lokasi 
pengungsian dan lokasi bencana banjir. 

e) Mengirimkan tenaga medis dan peralatan kesehatan ke 
lokasi pengungsian bila diperlukan. 

f) Menyiapkan ruang ICU 

g) Menyiapkan sarana ambulance dan petugasnya 

h) Menghubungi Rumah Sakit lain tentang kemungkinan 
adanya korban yang akan di rujuk ke Rumah Sakit lain 
apabila diperlukan serta membawa ke Rumah Sakit rujukan 
tersebut. 
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i) Melakukan pengangkutan dengan ambulan dari lokasi b 
bencana ke tempat pengungsian atau lokasi meninggalnya 

atau cederanya korban di tempat kejadian dibawa ke Pos 
Kesehatan atau Rumah Sakit terdekat . 

j) Melakukan pemeriksaan dan perawatan kesehatan 
terhadap korban bencana yang dirawat di Rumah Sakitnya. 

k) Mengurus, memandikan, dan mengkafankan korban banjir 
yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit ataupun di 
Lokasi bencana dan berkoordinasi dengan Bagian 
Kesejahteraan Masyarakat dan Dinas .Kependudukan 

I) Menyampaikan laporan kepada Ketua Satlak PB Kota. 
Mojokerto. 

8) Kepala PLN. 

a) Memastikan genset/diesel, kabel, lampu, bahan bakar serta 
peralatan lain yang diperlukan untuk penerangan telah ada 
di tenda tempat pengungsian. 

b) Memastikan tenaga teknisi sesuai dengan jumlah sarana 
penerangan. 

c) Melakukan pendataan peralatan penerangan (listrik) dan 
tenaga teknisi yang diperlukan serta jumlah bensin yang 
dikeluarkan untuk kebutuhan genset/diesel. 

d) Melaksanakan upaya agar gardu yang terendam air dapat 
berfungsi. 

e) Menyampaikan laporan kepada Ketua Satlak PB Kota. 
Mojokerto. 

9) Kepala Dinas Sosial. 

a) Memastikan ketersediaan tenda, dan kebutuhan pakaian 
yang wajar dan cukup. ( sandang dan pangan ) 

b) Mendirikan dapur umum. 

c) Memastikan kesediaannya peralatan masak-memasak, alat- 
alat untuk makan dan minum dalam keadaan berfungsi. 

d) Memberikan menu makanan kepada korban bencana 
dengan kalori dan gizi yang cukup bagi korban bencana 
banjir. 

e) Koordinasi dengan logistik Satlak PB tentang peralatan 

f) Memmberikan menu makanan dengan kalori dan gizi bagi 
bayi dan balita dan ibu hamil yang cukup sesuai dengan 
standar kebutuhan dan kesehatan bayi dan berkoordinasi 
dengan Dinas Kesehatan 
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g) Memastikan keberadaan petugas sesuai dengan jumlah 
korban banjir pada suatu pos pengungsian . 

h) Memberikan pendampingan mental sosial psikologis 
kepada para korban bencana, khususnya kepada anak- 
anak korban bencana. 

i) Melakukan pendataan jumlah tenda pos pelayanan bantuan 
sosial, jumlah pengungsi, jumlah orang yang mendapat 
pelayanan bantuan sosial. 

j) Menggerakkan pilar-pilar sosial yang berasal dari potensi 
masyarakat, antara lain Tagana dan Satgas Sos, Karang 
Taruna dan tenaga sosial lainnya. 

k) Apabila menerima bantuan baik dari dalam negeri maupun 
dari luar negeri, maka. 

(1) Mencatat seluruh bantuan. 

(2) Mendistribusikan bantuan, baik bantuan dari dalam 
maupun dari luar negeri. 

I) Menyampaikan laporan kepada Ketua Satlak PB Kata. 
Mojokerto. 

10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. 

a) Memastikan tenda dan sarana belajar mengajar telah ada di 
lokasi pengungsian, apabila sekolahnya sudah tidak 
memungkinkan untuk digunakan belajar. 

b) Memastikan dan menjadwal tenaga pendidik di lokasi 
pengungsian 

c) Memberikan pengarahan dan membina kepada tenaga 
pendidik dan pelajar korban banjir tentang proses belajar 
mengajar 

d) Menerima dan mendistribusikan bantuan buku-buku paket 
dan buku tulis baik bantuan dari dalam negeri maupun luar 
negeri. 

e) Menyampaikan laporan kepada Ketua Satlak PB Kata. 
Mojokerto. 

11. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

a. Memastikan tersedianya 
pengungsian 

b. Memastikan kendaraan untuk pengangkut sampah yang 
tertumpuk beserta kru mobil ( pengemudi dan petugas ) 

petugas kebersihan pada pos 
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c. Menyediakan tempat pembuangan sampah sesuai dengan 
kebutuhan pengungsi dan peralatan kebersihan lainnya yang 
diperlukan pada pos pengungsian 

d. Memonitor kebersihan di lokasi pengungsian 

e. Penanggulangan pohon tumbang dilakukan berdasarkan 
pengamatan petugas dari dinas kebersihan atau infarmasi dari 
masyarakat 

f Sebelum melakukan penanggulangan pohon tumbang, Petugas 
Pematangan pohon harus memperhatikan. 

(1) Arah dan posisi pohon yang tumbang. 

(2) Kandisi sekitar pohon dan risiko yang ditimbulkan. 

(3) Kemungkinan adanya aliran listrik yang terputus. 

(4) Kemungkinan adanya pohon tumbang susulan. 

g.Merawat dan menyiapkan pemakaman apabila ada korban 
yang meninggal ditempat evakuasi 

h) Menyampaikan laporan kepada Ketua Satlak PB Kata. 
Mojokerto, 

12. Dinas Pekerjaan Umum. 

a) Menyiapkan pornpa air dalam keadaan siap pakai beserta 
petugas. 

b. Penanggulangan pohon tumbang dilakukan berdasarkan 
pengamatan petugas dari dinas kebersihan atau informasi 
dari masyarakat 

c) Sebelum melakukan penanggulangan pohon tumbang, 
Petugas Pemotongan pohon harus memperhatikan. 

d) .Merawat dan menyiapkan pemakaman apabila ada korban 
yang meninggal ditempat evakuasi 

(1) Arah dan posisi pohon yang tumbang. 

(2) Kondisi sekitar pohon dan risiko yang ditimbulkan. 

(3) Kemungkinan adanya aliran listrik yang terputus. 

(4) Kemungkinan adanya pohon tumbang susulan. 

e) Mengawasi dan menjaga pintu - pintu air yang melintasi 
wilayah Kata 

f) Menyiapkan truk, alat angkut beserta alat berat lainnya 

g) Memantau debet air wilayah kota 

h) Menyampaikan laporan kepada Ketua Satlak PB Kota. 
Mojokerto. 
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i) Mencatat seluruh kejadian yang ada di lokasi kejadian dan 
melaporkan kepada petugas piket dinas sekaligus 
kebutuhan dan bantuan yang diperlukan. 

j) Petugas piket pohon tumbang dengan menggunakan 
sepeda motor disertai satu orang petugas operator mesin 
potong pohon segera menuju lokasi kejadian. 

k) Melakukan pemotongan pohon tumbang menjadi lebih kecil 
secara cepat untuk menghindari gangguan arus lalu lintas, 
kendaraan/rumah/ gedung/manusia yang tertimpa, serta 
mengganggu sarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial 
lainnya antara lain seperti kabel listrik dan telepon umum. 

I) Mengangkut potongan-potongan pohon dan seluruh 
percabangannya untuk diangkut ke lokasi pembuangan 
sampah dengan menggunakan truk angkut. 

m) Membersihkan seluruh sampah dan potongan kayu hasil 
penggergajian. 

o) Menyampaikan laporan kepada Ketua Satlak PB Kata. 
Mojokerto. 

12) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

a) Menerima data korban banjir yang meninggal dunia setelah 
diperoleh surat dari petugas kesehatan. 

b) Mencatat dan membukukan nama korban yang meninggal 
dunia dengan ketegori kelompok umur dan jenis kelamin 
serta tempat tinggal. 

c) Menyampaikan surat tanda bukti pemakaman kepada 
istri/suami atau salah seorang ahli warisnya sesuai 
denmgan domisilinya. 

f) Menyampaikan salinan surat tanda bukti pemakaman 
tersebut kepada lurah dimana korban banjir berdomisili. 

g) Menyampaikan laporan kepada Ketua Satlak PB Kata. 
Mojokerto. 

13) PDAM. 

a) Memastikan tersedianya armada mobil tangki air untuk 
keperluan mandi, minum, dan keperluan lainnya di lokasi 
pengungsian lengkap dengan petugas 

b) Mempersiapkan kapasitas tonase air agar kebutuhan air 
selalu tersedia di lokasi penampungan dalam keadaan siap 
pakai dan keadaan bersih. 

c) Menyiapkan dan mengatur jadwal petugas di lokasi 
pengungsian sesuai dengan bidangnya 
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d) Menyampaikan laporan kepada Ketua Satlak PB Kata. 
Mojokerto. 

d. Pertimbangan khusus. 

1) Pemberian Bantuan. 

Pemberian Bantuan harus berpedoman pada ketentuan 
yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh 
pemerintah Kata dan Satlak Penanggulangan Bencana di Kata 
Mojokerto. 

2) Alih Komando Pengendalian 

a) Situasi Darurat. 

Alih Kodal dalam situasi darurat ditentukan sesuai dengan 
perkembangan situasi manakala seluruh unsur pelayanan 
masyarakat dalam suatu wilayah tidak berfungsi dan 
penentuan alih kodal ditentukan oleh jabatan satu tingkat 
diatasnya. 

b) Situasi Normal. 

Alih Kodal dalam situasi normal ditentukan sesuai dengan 
perkembangan situasi manakala seluruh unsur pelayanan 
masyarakat dalam suatu wilayah kembali berfungsi normal 
dan penentuan alih kodal ditentukan oleh jabatan satu 
tingkat diatasnya. 

e. Rincian Prosedur Penanggulangan Bencana Banjir Pada Tahap 
Tanggap Darurat. (terlampir). 

f. Rincian Prosedur Dukungan Sarana prasarana , Logistik dan 
Personel. (terlampir). 

4. Anggaran. 

a. Program. 

1) APBN 

Anggaran ini bersumber dari APBN yang penggunaannya 
diatur oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk 
penggulangan bencana banjir., yang sifatnya bantuan dari Bad an 
Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur yang 
sifatnya tidak melekaV bantuan karena Kata Mojokerto belum 
dibentuk Kantor Badan Penanggulangan Bencana Kata 

2) APBD 

Anggaran ini bersumber dari APBD yang penggunaannya 
diatur oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
daerah Kata Mojokerto untuk penanggulangan bencana banjir, di 
Pas cadangan bencana Daerah 
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Non Program. 

1) Lem bag a non pemerintah 

Merupakan pembiayaan yang bersumber dari sumbangan 
lembaga non pemerintah yang pelaksanaannya diatur dan di 
koordinir oleh Ketua Satlak PB Kota. Mojokerto. 

2) Bantuan Luar Negeri 

Merupakan pembiayaan yang bersumber dari bantuan negara 
asing yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah 
dan pelaksanaan pendistribusiannya di koordinir oleh Kepala 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB.) baik berupa 
uang, peralatan maupun obat-obatan 

Perusahaan negara dan swasta. 

Merupakan pembiayaan yang bersumber dari sumbangan 
perusahaan negara dan swasta yang pelaksanaanya di koordinir 
oleh Ketua Satlak PB Kota. Mojokerto. 

Yayasan 

Merupakan pembiayaan yang bersumber dari sumbangan 
Yayasan resmi, yang pelaksanaanya di koordinir oleh Ketua Satlak 
PB Kofa. Mojokerto 

5 LSM./ Ormas/Parpol 

Merupakan pembiayaan yang bersumber dari sumbangan 
Lembaga Swadaya Masyarakat/ Ormas/Parpol resmi, yang 
pelaksanaanya di koordinir o/eh Ketua Satlak PB Kota. Mojokerto 

6) Dermawan 

Merupakan pembiayaan yang bersumber dari sumbangan 
perorangan, yang pelaksanaanya di koordinir oleh Ketua Satlak 
PB Kota. Mojokerto 

3) 

4) 

5. Penutup 

Demikian Prosedur Operasi Tetap (PROTAP) penanggulangan bencana 
banjir di wilayah Kota Mojokerto, disusun untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaannya, apabila ada hal yang ditemukan di lapangan belum 
tercantum dalam PROTAP ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya. 

WALIKOTA MOJOKERTO 

- ABDUL ANISOEHARTONO 


