
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  

SEMARISK (Semarang Resiko) 

 

 

a. Anggota KSB mendaftarkan akun di aplikasi. 

b. KSB (Kelompok/Kelurahan Siaga Bencana) melaporkan kejadian bencana dengan 

share lokasi ke BPBD (PUSDATIN) menggunakan aplikasi SEMARISK 

c. PUSDATIN meneruskan informasi ke PUSDALOPS  

d. PUSDALOPS mendatangi lokasi berdasarkan koordinat yang diperoleh dari KSB dan 

melakukan kaji cepat dan  menentukan skala kejadian bencana : Kerusakan Berat, 

Sedang atau Ringan 

e. Penanganan bencana : 

1) Kerusakan Ringan berupa pemberian bantuan Paket Sembako, Paket kesehatan, 

Paket kebersihan, Karung, Terpal, atau Family Kits (kondisional). 

2) Kerusakan Sedang, berupa kegiatan penanganan darurat dan pemberian bantuan 

logistic berupa Paket Sembako, Paket kesehatan, Karung, Terpal, atau Family Kits 

dll (kondisional). 

3) Kerusakan berat, berupa penetapan status tanggap darurat dan aktivasi Rencana 

Kontinjensi. 

 

A. Anggota KSB (kelurahan Siaga Bencana) mendaftarkan akun di aplikasi 

SEMARISK. 

No Kegiatan 

1. Menggunakan HP android naugat 

2. RAM minimal 2 GB 

3. GPS on 

4. Identitas diri 

5. Koneksi internet 

 

B. KSB (Kelompok/Kelurahan Siaga Bencana) melaporkan kejadian bencana 

dengan share lokasi ke BPBD (PUSDATIN) menggunakan aplikasi SEMARISK. 

No Kegiatan 

1. KSB menemukan kejadian bencana atau menerima informasi dari masyarakat 

tentang kejadian bencana. 

2. Anggota KSB mendatangi lokasi kejadian bencana. 

3. Anggota KSB mengambil gambar (foto) 

4. Hasil foto dengan disertai data lokasi kejadian (koordinat) dilaporkan kepada 

PUSDATIN melalui aplikasi SEMARISK. 

 

C. PUSDATIN meneruskan informasi ke PUSDALOPS  

No Kegiatan 

1. Dari data laporan anggota KSB, PUSDATIN meneruskan kepada PUSDALOPS 

untuk segera melakukan asassment. 

 

D. PUSDALOPS mendatangi lokasi berdasarkan koordinat yang diperoleh dari KSB 

melakukan kaji cepat dan menentukan skala kejadian bencana 

No Kegiatan 

1. PUSDALOPS melakukan asassment/kaji cepat di lapangan untuk menjadi dasar 

menentukan skala kejadian bencana : 



 Kerusakan Ringan 

 Kerusakan Sedang dan 

 Kerusakan berat 

2. Penanganan bencana dengan kerusakan ringan berupa pemberian bantuan Paket 

Sembako, Paket kesehatan, Paket kebersihan, Karung, Terpal, atau Family Kits 

(kondisional). 

3. Penanganan bencana dengan kerusakan sedang, berupa kegiatan penanganan 

darurat dan pemberian bantuan logistic berupa Paket Sembako, Paket kesehatan, 

Karung, Terpal, atau Family Kits dll (kondisional). 

4. Penanganan bencana kerusakan berat berupa penetapan status tanggap darurat 

dan aktivasi Rencana Kontinjensi. 

 


