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Course Overview

AKTIVITAS:

Introduction to the Incident 
Command System 
(ICS 100)
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100



 Visual 1.2
Course Overview

• Langkah-langkah awal apa saja yang anda akan 
lakukan?

Skenario:  Banjir bandang yang tidak diprediksi 
sebelumnya telah terjadi di sebuah komunitas.  Sejumlah 
rumah, sekolah dan daerah perekonomian telah 
dievakuasi.  Kerusakan terhadap infrastruktur vital 
mencakup suplai air yang terkontaminasi, listrik padam, 
dan jalan-jalan yang rusak.

Aktivitas 3.1.:  Menjalankan Fungsi Komando

Aktivitas
3.1.



 Visual 1.3
Course Overview

• Sebutkan 4 hal yang akan anda masukkan dalam 
Incident Action Plan

Skenario: Cuaca ekstrim yang berkelanjutan 
mengakibatkan kerusakan yang meluas. 
Operator 911 menerima berbagai laporan yang 
berbeda terkait kebutuhan keselamatan hidup, 
termasuk kemungkinan runtuhnya bangunan 
yang merupakan tempat tinggal kaum tuna 
wisma. 

Aktivitas 3.2.:  Incident Action Plan

Aktivitas
3.2.
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Course Overview

• Dimanakan Anda akan mendirikan Staging Area?

Skenario: Telah diterima ancaman bom di 
daerah pusat perekonomian/bisnis.

Aktivitas 3.3.:  Staging Area

Aktivitas
3.3.



 Visual 1.5
Course Overview

• Apakah dampaknya terhadap penanganan insiden 
tersebut?

• Pembelajaran apa saja yang bisa kita dapatkan terkait 
manajemen informasi dan intelijen untuk penanganan 
sebuah insiden?

Skenario:Cuaca ekstrim yang berkelanjutan 
mengakibatkan kerusakan yang meluas. Operator 911 
menerima berbagai laporan yang berbeda terkait 
kebutuhan keselamatan hidup, termasuk kemungkinan 
runtuhnya bangunan yang merupakan tempat tinggal 
kaum tuna wisma. 

Aktivitas 3.4.:  Manajemen Informasi

Aktivitas
3.4.



 Visual 1.6
Course Overview

• Apakah yang harus dilakukan oleh Rosa?

Skenario: Rosa adalah seorang tenaga Medis 
Kedaruratan yang memiliki tersertifikasi dan sedang tidak 
bertugas.  Dia tinggal dekat dengan bangunan yang 
runtuh di daerah pusat pertokoan yang ramai. Media 
melaporkan bahwa terdapat sejumlah orang yang terluka 
di wilayah parkir dan membutuhkan bantuan medis 
segera. 

Aktivitas 3.5.:  Penugasan

Aktivitas
3.5.



 Visual 1.7
Course Overview

• Posisi Staf Komando mana saja yang akan diaktifasi?
• Jika anda adalah seorang IC, kegiatan apa saja yang akan anda 

delegasikan kepada masing-masing dari Staf Komando tersebut?

• Skenario: Banjir bandang yang tidak diprediksi sebelumnya telah 
terjadi di sebuah wilayah. Dampaknya:

• Sejumlah rumah, sekolah dan daerah perekonomian telah dievakuasi.  
• Kerusakan terhadap infrastruktur vital mencakup suplai air yang 

terkontaminasi, listrik padam, dan jalan-jalan yang rusak.
• Diperlukan pembatasan wilayah pengedalian dan keselamatan di 

daerah pusat perekonomian/bisnis
• Berbagai bantuan datang dari beberapa kelompok masyarakat 

sekitar. 
• Perwakilan beberapa media tiba di lokasi kejadian.

Aktivitas 4.1..:  Peran Staf Komando

Aktivitas
4.1.
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Course Overview

• Susunlah sebuah struktur organisasi yang 
mencermintakn bagaimana Operations Section dapat 
disusun dan terdiri dari beberapa tim

• Skenario: Hujan lebat telah mengakibatkan banjir bandang.  
Wilayah yurisdiksi tempat tinggal anda telah terisolasi oleh 
genangan banjir dan kerusakan-kerusakan yang terjadi.  
Diperlukan beberapa jam untuk bantuan sumberdaya dapat 
tiba di lokasi anda.

Aktivitas 5.1..:  Operations Section

Aktivitas
5.1.



 Visual 1.9
Course Overview

• Apakah posisi yang tepat yang perlu ditambahkan 
dalam struktur organisasi tersebut?

• Skenario: Dengan semakin meningkatnya tujuan dan 
sumberdaya yang diperlukan untuk penanganan insiden, 
Operations Section Chief mulai mengatur sumberdaya 
berdasarkan fungsional.  

Aktivitas 5.2..:  Menyusun Ops. Section (1-3)

Aktivitas
5.2.



 Visual 1.10
Course Overview

• Apakah posisi yang tepat yang perlu ditambahkan 
dalam struktur organisasi tersebut?

• Skenario: Insiden yang terjadi telah mengakibatkan 
terisolasinya sebagian area yang terdampak.  Kondisi 
tersebut membuat Operations Section Chief memutuskan 
untuk mengatur sumberdayanya berdasarkan area 
geografis. 

Aktivitas 5.2..:  Menyusun Ops. Section (2-3)

Aktivitas
5.2.



 Visual 1.11
Course Overview

• Apakah posisi yang tepat yang perlu ditambahkan 
dalam struktur organisasi tersebut?

• Skenario: Dengan semakin meluasnya insiden yang terjadi, 
Operations Section Chief memutuskan bahwa perlu 
ditambahkan satu tingkat posisi supervisi untuk mengelola 
Groups.  

Aktivitas 5.2..:  Menyusun Ops. Section (3-3)

Aktivitas
5.2.



 Visual 1.12
Course Overview

Aktivitas 5.3. :  Section Chiefs
SECTION CHIEF YANG MANA???

 
1. Sebelum banjir menjadi semakin parah, generator dan peralatan komunikasi diperlukan untuk 

segera berada di Staging Areas agar dapat mendukung kebutuhan tim respons seawal mungkin.  
Section saya bertanggungjawab untuk memastikan peralatan yang dibutuhkan tiba di Staging 
Areas yang dimaksud. equipment arrives at the Staging Areas.

 
2. Pada saat kegiatan respons berlangsung, Section saya melakukan 
       penelusuran/tracking semua personil yang terlibat dalam response.

 

 
3. Section saya melakukan kegiatan-kegiatan response seperti pencarian dan penyelamatan, dan 

melakukan pertolongan pertama kepada para korban yang selamat
.

 
4. Saya mendukung kegiatan-kegiatan response dalam penanganan insiden dengan melakukan 

pengawasan hal-hal yang terkait dengan kontrak untuk suplai dan layanan yang dibutuhkan dan 
tidak tersedia sebelumnya 

Aktivitas
5.3.
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Course Overview

• Dalam organisasi ICS tersebut, para Petugas Keamanan pusat 
perbelanjaan tersebut mengambil peran sebagai apa?

• Skenario:  Seorang pekerja toko di sebuah pusat perbelanjaan yang 
kecil telah menemukan sebuah bingkisan yang mengeluarkan bau 
bahan kimia yang menyebabkan rasa mual di sebuah ruang 
penyimpanan barang.  Tidak ada seorangpun yang tahun bagaimana 
bingkisan tersebut berada di tempat itu atau berapa lama bingkisan 
tersebut bocor/mengeluarkan bau. Para pekerja dan pengunjung 
pertokoan  mulai komplain dan mengalami pusing kepada serta mual. 
Pemilik toko menelpon 911.  Sedangkan Petugas Keamanan pusat 
perbelanjaan tersebut membentuk organisasi awal ICS.  

Aktivitas 5.4..:  Fungsi Staf Umum (1-7)

Aktivitas
5.4.



 Visual 1.14
Course Overview

• Apakah yang harus dilakukan sebelum Kepala Tim Hazmat 
mengambil alih fungsi sebagai Incident Commander?

• Dalam organisasi ICS, petugas polisi tersebut merupakan 
kategori sumberdaya apa?

• Skenario:  Sebuah tim hazmat tiba di lokasi.  Selain itu, sebuah mobil 
patroli polisi dengan seorang petugas polisi juga telah tiba untuk 
membantu memasang garis batas kendali/keamanan.

Aktivitas 5.4..:  Fungsi Staf Umum (2-7)

Aktivitas
5.4.



 Visual 1.15
Course Overview

• Apakah IC mempunyai rentang kendali 
yang dapat dikelola dengan baik?

• Apakah posisi/nama jabatan orang yang 
bertugas sebagai Perimeter Security 
Strike Team?

• Anggota Staf Komando yang akan masuk 
dalam kotak dengan tanda tanya 
adalah….

• Peran apa yang dapat dilakukan oleh 
petugas polisi tersebut dalam organisasi 
ICS

• Skenario:  Telah terjadi transfer 
komando dan Kepala Tim Hazamat 
mengambil alih peran sebagai 
Incident Commander.  Posisi-posisi 
staf komando dan staf umum telah 
diisi sebagaimana dalam struktur 
organisasi ini..

Aktivitas 5.4..:  Fungsi Staf Umum (3-7)

Aktivitas
5.4.



 Visual 1.16
Course Overview

• Apakah peran dari Operations Section?
• Apakah nama posisi/jabatan dalam ICS untuk seseorang yang 

bergtanggungjawab untuk memimpin Operations Section?

• Skenario:  Untuk menjaga rentang kendali tetap dalam batas yang 
dapat dikelola dengan baik, sementara insiden semakin meluas, 
Incident Commander membentuk Operations Section.

Aktivitas 5.4..:  Fungsi Staf Umum (4-7)

Aktivitas
5.4.



 Visual 1.17
Course Overview

• Apakah nama Section tersebut?

• Skenario:  Setelah satu jam berlalu, Incident Command 
memutuskan untuk mengatifasi/membentuk Section  yang kedua, 
yang akan menyusun Incident Action Plan dan melakukan 
tracking/penelusuran status sumberdaya di lokasi terjadinya insiden.

Aktivitas 5.4..:  Fungsi Staf Umum (5-7)

Aktivitas
5.4.



 Visual 1.18
Course Overview

• Section yang manakah yang bertanggungjawab untuk memberikan 
dukungan sumberdaya yang diperlukan tersebut di atas?

• Skenario:  Dalam sebuah wawancara, pemilik toko menyebutkan 
bahwa dia menerima ancaman dari seorang pekerja yang baru saja 
di PHK.  Isi bingkisan masih belumjuga dapat diidentifikasikan.  
Dengan situasi tersebut, maka perlu dicari saksi-skasi dan orang-
orang yang mungkin pernah bersentuhan atau mengetahui 
mengenai dengan bingkisan tersebut.  Telah ditentukan bahwa 
daerah yang dapat digunakan untuk melakukan wawancara adalah 
daerah parkir di pusat perbelanjaan tersebut.  Terdapat 
penambahan jumlah personil yang melakukan upaya respons di 
lokasi dan menimbulkan adanya kebutuhan dukungan untuk 
komunikasi, pangan dan minum.

Aktivitas 5.4..:  Fungsi Staf Umum (6-7)

Aktivitas
5.4.
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Course Overview

• Sumberdaya apa saja yang Anda perlu demobilisasi?

• Skenario:  Pembersihan lokasi insiden telah selesai dan beberapa 
pelanggan dan pekerja toko yang terdampak telah ditangani.  
Operasi penanganan insiden sekarang bergeser pada investigasi 
terhadap pekerja toko yang baru di PHK.

Aktivitas 5.4..:  Fungsi Staf Umum (7-7)

Aktivitas
5.4.


