
 Visual 2.1
ICS Overview

Unit 2:
Penjelasan Umum 
ICS



 Visual 2.2
ICS Overview

Tujuan Pembelajaran Unit 2 
Menjelaskan:
§ Tiga tujuan ICS
§ Persyaratan untuk 

menerapkan ICS
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ICS Overview

Apakah ICS?
ICS:
§ Adalah sebuah konsep manajemen untuk segala 

jenis bahaya yang terstandar dan dilakukan di 
lokasi kejadian

§ Memungkinkan upaya respons yang terkoordinasi 
di antara berbagai yurisdiksi dan lembaga yang 
terlibat

§ Membangun proses perencanaan dan manajemen 
sumberdaya secara bersama-sama

§ Dapat diintegrasikan ke dalam struktur organisasi 
biasa
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ICS Overview

ICS dapat digunakan untuk 
menangani: 
§ Bahaya yang disebabkan 

oleh alam
§ Bahaya yang disebabkan 

on teknologi
§ Bahaya yang disebabkan 

oleh manusia
§ Kejadian/peristiwa yang 

direncanakan

Kapan ICS Digunakan?
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ICS Overview

Apakah yang dimaksud dengan Insiden?
Sebuah insiden adalah. . . 

….Suatu kejadian, yang 
disebabkan oleh 
manusia ataupun alam, 
yang membutuhkan 
tindakan untuk 
mencegah atau 
meminimalisir 
hilangnya nyawa, 
kerusakan harta benda 
atau lingkungan.
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ICS Overview

Aktivitas:  ICS & Kejadian Terencana
Instruksi:  Bekerjalah dalam kelompok. . . 

1. Secara singkat berikan sebuah contoh dimana ICS 
dapat digunakan untuk menangani sebuah 
kejadian yang terencana (misalnya kegiatan olah 
raga, dsb) 

2. Mengidentifikasikan manfaat2 yang  menggunakan 
ICS untuk kejadian/peristiwa tertentu

3. Pilihlah jurubicara kelompok.  Bersiaplah untuk 
menyampaikan hasil diskusi (penyampaian hasil 
diskusi selama 5 menit)
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Mengapa menggunakan ICS?

1.  Terbukti 
dapat 

diterapkan!

2. Merupakan 
Mandat
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Apa ? . . . NIMS memberikan pola yang 
konsisten untuk seluruh cakupan nasional. . .
Siapa? . . . Memungkinkan bagi pihak Federal, 
State, tribal dan pemerintah lokal, lembaga 
usaha dan organisasi non-pemerintah untuk 
bekerja bersama… 
Bagaimana? . . . Untuk menyiapkan, mencegah 
dan melakukan upaya-upaya respons, 
pemulihan, serta mitigasi dampak-dampak 
insiden apapun penyebab, skala, lokasi 
ataupun tingkat kompleksitasnya… 
Mengapa? . . . Dimaksudkan untuk mengurangi 
korban jiwa dan kerugian harta benda serta 
kerusakan lingkungan

National Incident Management System (NIMS)
Sistem Nasional untuk Manajemen Insiden
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Komponen NIMS & ICS

Manajemen dan Komando

Kesiapsiagaan

Manajemen Sumberdaya

Komunikasi dan 
Manajemen Informasi 

Manajemen yang sedang 
berlangsung dan 
Pemeliharaannya

Sistem 
Komando 
Insiden

Sistem 
Koordinasi 
Multi-Agensi

Informasi 
Publik

Additional Information:  www.fema.gov/emergency/nims 



 Visual 2.10
ICS Overview

Apakah hal-hal yang biasanya 
menjadi penyebab timbulnya 

permasalahan dalam 
penanganan/response 

sebuah insiden?

Pertanyaan untuk Diskusi
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Hasil Pembelajaran
Tanpa ICS, penanganan insiden 
biasanya: 
§ Akuntabilitas lemah
§ Komunikasi buruk
§ Menggunakan proses 

perencanaan yang tidak 
sistematis

§ Tidak dapat 
mengintegrasikan para 
pelaku respons secara 
efektif
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Manfaat ICS
ICS dapat membantu untuk 
memastikan:
§ Keselamatan para pelaku 

respons, pekerja dan pihak 
lain yang terkait

§ Mencapai tujuan respons 
yang telah ditentukan

§ Menggunakan sumberdaya 
secara efisien
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ICS Overview

Ringkasan
ICS:
§ Merupakan sebuah alat manajemen ayng terstandar 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari situasi 
darurat maupun non-darurat baik yang berskala 
besar maupun kecil

§ Menunjukkan praktik-praktik terbaik, dan telah 
menjadi standar untuk manajemen kedaruratan di 
seluruh Amerika

§ Dapat digunakan untuk kejadian/peristiwa yang 
direncanakan, bencana alam dan kejadian terorisme

§ Merupakan salah satu fitur dalam NIMS


