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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia secara geografis menjadikan Indonesia negara yang berisiko tinggi 

terjadi bencana. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Indonesia, pada tahun 2021 (1 Januari - 30 September 2021) bencana yang terjadi 

di Indonesia telah tercatat sebanyak 1980 kejadian. Pada tahun 2022 bencana yang 

sudah terjadi tercatat sebanyak 164 kejadian. Adapun bencana tersebut yang telah 

terjadi yaitu satu gempa bumi, dua karhutla, 86 banjir, 23 tanah longsor, 51 cuaca 

ekstrem dan satu gelombang pasang atau abrasi (BNPB, 2021). Bencana yang 

sering terjadi memerlukan upaya penanggulangan dari semua pihak, termasuk 

petugas kesehatan khususnya perawat.  

Sebagai salah satu komponen terbesar professional kesehatan perawat 

berperan penting dalam manajemen bencana di seluruh dunia (Veenema, 2019). Hal 

itu menyebabkan perawat memerlukan kesiapsiagaan ketika bencana datang. 

Kesiapsiagaan yakni kegiatan yang menggambarkan respon seseorang terhadap 

bencana secara keseluruhan (Yari dkk., 2021). Menurut International Council of 

Nurses kesiapsiagaan bencana perawat difokuskan pada empat area yaitu mitigasi, 

atau pencegahan, kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan atau rehabilitasi 

(International Council of Nurses, 2019). Kesiapsiagaan juga memiliki tujuan untuk 

tercapainya upaya pengurangan risiko bencana dan sistem penanganan kedaruratan 

yang efektif (Departemen Kesehatan RI, 2017). Kesiapsiagaan perawat didukung 

oleh beberapa faktor kesiapan individu seperti pengetahuan, keterampilan dan 

persiapan fisik dan mental (Maeda dkk., 2018). 

Menurut studi yang dilakukan oleh Setyawati dkk. (2020), menemukan 

bahwa tingkat pendidikan, pengetahuan, pelatihan kebencanaan, dan pengalaman 

kerja (P<0,05) memiliki pengaruh terhadap kesiapsiagaan perawat dalam 

menghadapi bencana. Temuan tersebut didukung oleh Baker (2022), bahwa 

pengalaman kerja dan jenis kelamin (P<0,001) yang menjadi pengaruh terhadap 
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kesiapsiagaan perawat dalam menghadapi bencana. Akan tetapi, pada studi lain 

terdapat perbedaan hasil temuan bahwa hanya pengalaman kerja, pelatihan 

kebencanaan dan pengalaman langsung (95%) yang memiliki pengaruh terhadap 

kesiapsiagaan perawat (Emaliyawati dkk., 2021). 

Kesiapsiagaan perawat tidak hanya dibutuhkan di lokasi terjadinya bencana, 

namun juga dibutuhkan di rumah sakit. Berbagai penelitian menangani 

kesiapsiagaan perawat dalam menghadapi bencana telah dilaksanakan. Ditemukan 

didalam tiga penelitian terdahulu yang secara khusus membahas kesiapsiagaan 

perawat di Indonesia. Martono dkk. (2019) melakukan penelitian pada 1341 

perawat Indonesia dan menemukan hasil bahwa perawat Indonesia belum siap 

menghadapi bencana dan belum menguasai perannya pada fase kesiapsiagaan. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian Setyawati dkk. (2020) yang dilakukan di 

Bengkulu dengan responden 130 perawat menemukan bahwa perawat cukup siap 

dalam menghadapi bencana. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian 

Emaliyawati dkk. (2021) yang menemukan bahwa kesiapsiagaan perawat kesehatan 

masyarakat di wilayah Pangandaran masih tergolong rendah. Dari uraian tersebut 

belum ditemukan penelitian lebih dalam mengenai kesiapsiagaan perawat di 

Jakarta. 

Data tentang kesiapsiagaan perawat militer di rumah sakit militer di Indonesia 

juga masih terbatas. Salah satu penelitian menemukan tenaga kesehatan militer 

memiliki skor kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat dan pasca bencana rata-rata 

lebih tinggi daripada tenaga kesehatan sipil (King dkk., 2019). Penelitian tersebut 

juga menemukan bahwa rata-rata tingkat kesiapsiagaan bencana perawat dikawasan 

Indo-Asia-Pasifik tergolong sedang. Selain itu, penelitian mengenai faktor apa saja 

yang mempengaruhi kesiapsiagaan bencana pada perawat militer di Indonesia 

masih terbatas.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara dengan 

kepala bagian keperawatan RS TNI AL dr. Mintohardjo, diketahui bahwa perawat 

tersebar dibeberapa bagian seperti rawat jalan beserta poli-poli dan juga rawat inap. 

Selain itu, didapatkan informasi bahwa mayoritas perawat berpendidikan diploma 

dan berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan wawancara, perawat mengatakan 

adanya pelatihan terkait kebencanaan guna menunjang keterampilan perawat. Letak 
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RS TNI AL dr. Mintohardjo merupakan wilayah Jakarta yang terdampak banjir, 

sehingga rumah sakit kerap menjadi rujukan bagi korban banjir untuk wilayah 

tersebut. Selain itu, RS TNI AL dr. Mintohardjo juga menjadi rujukan ketika 

pandemi covid 19. Perawat RS TNI AL dr. Mintohardjo tidak hanya perawat 

dengan latar belakang militer saja, namun terdapat juga perawat dengan latar 

belakang sipil. 

Berdasatkan uraian tersebut maka penelitian ini penting dilakukan penelitian 

terkait determinana kesiapsiagaan perawat di RS TNI AL dr. Mintohardjo. Dengan 

tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kesiapsiagaan 

perawat dalam menghadapi bencana.  

 

I.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang, bisa dilihat bahwa Indonesia merupakan negara 

dengan rawan bencana. Keadaan tersebut membuat seluruh pihak terutama tenaga 

kesehatan yaitu perawat dituntut untuk siap menghadapi bencana. Kesiapsiagaan 

menjadi unsur utama dalam manajemen bencana. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya, kesiapsiagaan perawat menghadapi bencana dipengaruhi beragam 

faktor. Faktor yang sudah ditemukan didalam penelitian terdahulu seperti tingkat 

pendidikan, pengetahuan, pelatihan kebencanaan, pengalaman kerja dan jenis 

kelamin. Namun, dari beberapa faktor yang ada didapatkan data bahwa 

kesiapsiagaan perawat di Indonesia dalam menghadapi bencana masih tergolong 

sedang. Selain itu, penelitian yang sudah dilakukan belum membahas secara 

mendalam mengukur kesiapsiagaan perawat di Jakarta khususnya rumah sakit 

militer. Fenomena ini mendorong peneliti ingn mengetahui faktor apa saja yang 

berhubungan dengan kesiapsiagaan perawat dalam menghadapi bencana di RS 

TNI-AL Dr. Mintohardjo Jakarta.   
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I.3. Tujuan penelitian 

I.3.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini memiliki tujuan umum yakni untuk mengetahui apa saja faktor 

yang mempengaruhi kesiapsiagaan perawat dalam menghadapi bencana khususnya 

di RS TNI-AL dr. Mintohardjo. 

 

I.3.2. Tujuan Khusus 

a. Mendapatkan gambaran karakteristik perawat (usia, jenis kelamin, 

pendidikan, lama bekerja, unit keperawatan saat ini, lama bekerja pada unit 

keperawatan saat ini, pengalaman pelatihan kebencanaan, pengalaman 

langsung menjadi relawan kebencanaan dan dukungan keluarga) yang 

berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana  perawat  

b. Mendapatkan gambaran kesiapsiagaan perawat RS TNI-AL dr. 

Mintohardjo dalam menghadapi bencana  

c. Menganalisis hubungan karakteristik perawat (usia, jenis kelamin, 

pendidikan, lama bekerja, unit keperawatan saat ini, lama bekerja pada unit 

keperawatan saat ini, pengalaman pelatihan kebencanaan, pengalaman 

langsung menjadi relawan kebencanaan dan dukungan keluarga) dengan 

kesiapsiagaan menghadapi bencana perawat 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

I.4.1. Manfaat Bagi Perawat 

Perawat mampu mengetahui faktor-faktor yang akan meningkatkan 

kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana, serta perawat dapat mengevaluasi 

diri dan mengambil langkah yang tepat guna untuk meningkatkan 

kesiapsiagaannya. 
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I.4.2. Manfaat Bagi Mahasiswa 

Sebagai wawasan, ilmu pengetahuan, referensi khususnya mahasiswa ilmu 

keperawatan mengenai kompetensi kesiapsiagaan menghadapi bencana. Khususya 

mahasiswa keperawatan mahasiswa juga dapat mempersiapkan diri dengan 

meningkatkan faktor yang berhubungan dengan kesiapsiagaan 

 

I.4.3. Manfaat Bagi Institusi  

I.4.3.1. Institusi Pelayanan (Rumah Sakit) 

Rumah Sakit TNI-AL dr. Mintohardjo dapat menjadikan faktor yang 

ditemukan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang 

berhubugan dengan kesiapsiagaan perawat agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan 

perawat di RS TNI-AL dr. Mintohardjo. 

 

I.4.3.2. Institusi Pendidikan  

Institusi pendidikan dapat menjadikan bahan pertimbangan untuk membuat 

kebijakan agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan mahasiswa dengan tujuan 

mahasiswa siap untuk menjadi perawat dan siap menghadapi bencana. 

 

I.4.4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan yang berkaitan 

dengan kajian yang sama. Peneliti selanjutnya juga diharapkan melakukan 

penelitian lebih dalam terkait faktor yang ditemukan, serta melakukan intervensi 

terhadap faktor yang dianggap masih kurang. 

 

 

 

 

 

 

 

 


