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Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang 

biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi 

karena curah hujan turun terus menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, 

danau, laut atau drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media 

penopang air dari curah hujan tadi. 

Selain disebabkan faktor alami, yaitu curah hujan yang tinggi, banjir juga terjadi 

karena ulah manusia. Contoh, berkurangnya kawasan resapan air karena alih fungsi 

lahan, penggundulan hutan yang meningkatkan erosi dan mendangkalkan sungai, 

serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan 

mendirikan hunian di bantaran sungai. 



 

Kejadian bencana banjir sangat bersifat lokal. Satu daerah bisa terlanda banjir 

dan daerah lainnya aman. Oleh sebab itu, informasi mengenai banjir yang resmi 

biasanya berasal dari institusi di daerah yang bertanggung jawab, seperti BPBD, 

BASARNAS, BMKG. 

Anda yang berada di Tanjungpinang, Batam, Bintan, Karimun, Lingga, Natuna 

dan Anambas dapat berpartisipasi untuk memberikan informasi ketinggian genangan 

air dan banjir melalui media sosial. 

A. PENGAMATAN GEJALA BENCANA  

1. Petugas melaksanakan kegiatan pemantauan pada Lokasi yang berpotensi 

bencana banjir dan melaporkan kepada komandan regu TRC/Kapala Seksi 

Kedaruratan.  

2. Komandan regu TRC/Kepala Seksi Kedaruratan memerintahkan petugas untuk 

menyiapkan data, berkas dan kelengkapan lainnya untuk dibawa pada saat 

pemantauan wilayah.  

3. Setelah berkas dan kelengkapan sudah siap, dan telah dilaporkan kepada 

Komandan regu TRC/Kepala Seksi Kedaruratan.  

4. Komandan regu TRC/Kepala Seksi Kedaruratan melaporkan kepada Kepala 

Bidang Kedaruratan dan Logistik.  

5. Setelah mendapatkan laporan dari Komandan regu TRC/Kepala Seksi 

Kedaruratan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik melaporkan kepada 

Kepala Pelaksana BPBD. 

6. Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan Komandan Regu TRC/Kepala Seksi 

Kedaruratan melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik untuk 

melaksanakan kegiatan pemantauan wilayah.  

7. Kepala Seksi Kedaruratan dan petugas melaksanakan perintah pemantauan 

wilayah yang dituju.  



 

8. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik melaporkan kembali hasil kegiatan 

pemantauan kepada berdasarkan Laporan Kepala Seksi Kedaruratan ke Kepala 

Pelaksana BPBD. 

 

B. ANALISIS HASIL PENGAMATAN GEJALA 
BENCANA 

 
1. Jika hujan telah reda, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik melaporkan ke 

Kepala Pelaksana BPBD bahwa tidak terdapat gejala bencana banjir. 

2. Jika Hujan belum reda dan hasil pemantauan terdapat gejala terjadinya banjir, 

maka Personil TRC, Peralatan, dan Kendaraan disiapkan untuk melaksanakan 

evakuasi darurat banjir. 

3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik melaporkan kembali hasil kegiatan 

pemantauan kepada Kepala Pelaksana BPBD bahwa hasil pengamatan ada 

potensi terjadinya Banjir. 

4. Sambil menunggu perintah selanjutnya dari Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Seksi 

Kedaruran mempersiapkan Personil TRC, Peralatan dan Kendaraan untuk 

melaksanakan evakuasi darurat banjir. 

 

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH PIHAK 
YANG BERWENANG 

 

1. Kegiatan pelaksanaan evakuasi darurat dilaksanakan berdasarkan perintah 

berjenjang, dari Kepala Pelaksana, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi. 

2. Perintah dapat juga langsung dari Gubernur ke Sekda selaku Kepala BPBD 

selanjutnya ke Kepala Pelaksana BPBD. 

3. Dilokasi Kejadian Bencana dapat di koordinir oleh Komandan Regu, Komandan 

Insiden (IC) dari instansi lain sesuai petunjuk pimpinan. 

 



 

D. PERINGATAN BENCANA 

 

1. Informasi Peringatan Dini Hujan yang dapat berpotensi Banjir diperoleh dari 

BMKG melalui WhatsApp Group, Telephon, Facebook, Instagram, Berita Radio, 

dll 

2. Hasil pemantauan Lokasi oleh Tim, Warga, Petugas lainnya 

 

E. PENGAMBILAN TINDAKAN OLEH MASYARAKAT 

 

Kendati sifatnya bencana lokal, namun terkadang banjir juga dapat meluas dan 

melumpuhkan kehidupan perkotaan seperti yang pernah terjadi di Tanjungpinang, 

Bintan, Batam, Anambas, Natuna, Lingga dan Karimun. Oleh sebab itu, langkah 

antisipasi harus dilakukan saat darurat banjir. 

 

➔ Saat Keadaan Darurat Banjir 

a) Apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari 

berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan 

kesiapsiagaan. 

b) Apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. 

c) Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat 

lain yang tergenang air. 

d) Ketahui risiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda, misalnya banjir 

bandang dapat terjadi di tempat Anda dengan atau tanpa peringatan pada 

saat hujan biasa atau deras. 

e) Apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi: amankan rumah Anda. 

Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah atau di 



 

tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakan pada 

bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. 

f) Matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. 

Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh 

peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas/dalam air. 

g) Jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah: Jangan 

berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat 

mengakibatkan Anda jatuh. 

h) Apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak 

bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan 

tempat Anda berpijak. 

i) Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, 

abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini 

tidak dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat. 

j) Bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya 

kehabisan air bersih. 

k) Waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan 

dilalui oleh arus yang deras karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa 

peringatan. 

 



 

F. LOKASI EVAKUASI 

 

1. Lokasi ketinggian di sekitar daerah terdampak banjir 

2. Di Gedung sekolah sekitar yang dapat dijadikan tempat pengungsian 

sementara 

3. Di Rumah Ibadah 

4. Di kantor desa/kelurahan 

5. Tenda pengungsian yang disiapkan petugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G. PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 

 

 


