
PENANGANAN SAAT TERJADI ANCAMAN BOM 
(KODE KUNING) 

 
Tindakan penanganan kondisi terjadi bencana internal berupa ancaman bom  

Pengamanan dalam rangka penyelamatan saat terjadi ancaman bom  

 

PETUGAS RUANG  

1. Tetap tenang dan dengarkan pengancam dengan baik karena informasi yang 

diterima dapat membantu tim penjinak bom  

2. Jangan tutup telepon sampai pengancam selesai bicara  

3. Panggil teman lain untuk ikut mendengarkan telepon ancaman/jika 

memungkinkan gunakan hand phon untuk menghubungi orang lain 

4. Hubungi Satpam di Ekst 1506 dengan menyebut KODE KUNING, lokasi, dan 

Nama Pelapor  

5. Jika ancaman tertulis, simpan kertas ancaman dan laportkan ke Satpam.  

6. Jika melihat benda yang dicurigai sebagai bom jangan menyentuhnya dan 

melakukan apapun terhadap barang tersebut dan laporkan KODE KUNING ke 

Satpam 

7. Lakukan evkuasi sesuai prosedur atas perintah koordinasi keadaan darurat. 

 

SATPAM  

1. Menerima informasi KODE KUNING (Ancaman Bom) dan mencatat secara 

cepat di buku laporan 



2. Mengamankan lokasi yang d iindikasikan adanya barang mencurigakan/bom 

sampai tim Gegana Kepolisian tiba  

3. Menutup akses masuk dan keluar rumah sakit selama keadaan belum 

dinyatakan aman  

4. Mengkomandokan petugas jaga di pos-pos jaga uintuk mencari adanya orang 

yang mencurigakan 

5. Jika kondisi membahayakan, perintahkan evakuasi dengan menyebut KODE 

UNGU pada area tertentu  

6. Memantau kondisi/keadaan lokasi dan bekerja sama dengan Tim GEGANA 

7. Jika kondisi aman umumkan ke bagian informasi Sentral bahwa kondisi aman 

dan bisa bekerja kembali  

 

Petugas jaga terdekat yang bangsal tidak terkena dampak: 

1. Melaporkan kemungkinan-kemungkinan jika menemui hal mencurigkan yang 

mengindikasikan bom dan orang mencurigakan. 

2. Melakukan evkuasi, pasien, penunggu, dan pengunjung jika diperlukan. 

 

TIM HDP 

1. Melaporkan kepada: 

o Direktur ( 0816692225 ) 

o Wakil Direktur Umum dan Keuangan ( 08122757141 ) 

o Wakil Direktur Pelayanan ( 08122725575 ) 

o IGD (EXT. 1025) untuk berjaga-jaga adanya korban ledakan. 



2. Segera menuju lokasi gedung yang diindikasikan adanya bom dan membantu 

proses pencarian  

3. Jika terjadi ledakan instruksikan prosedur terjadinya kebakaran 

4. Berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dalam pegangan ancaman bom 

 

 


