
 PETUGAS KESEHATAN
 • Melakukan perbaikan kualitas 

air bersih
 • Melakukan surveilans penyakit 

potensi KLB
 • Membantu perbaikan kualitas 

jamban dan saluran 
pembuangan air limbah

 MASYARAKAT
 • Membersihkan tempat tinggal dan 

lingkungan rumah
 • Melakukan pembrantasan sarang 

nyamuk ( PSN )
 • Terlibat dalam kaporitisasi sumur gali
 • Terlibat dalam perbaikan jamban dan 

saluran pembuangan air limbah (SPAL)

Upaya Pasca Banjir
1.1. 2.2.

 PETUGAS KESEHATAN
 • Mengaktifkan unit pelayanan 

kesehatan dan membuka 
Pos Kesehatan di lokasi

 • Memberikan pelayanan 
kesehatan dan rujukan 

 • Melakukan Penilaian Cepat 
Kesehatan (Rapid Health 
Assessment)

 • Membuat pencatatan dan 
pelaporan dampak banjir

 MASYARAKAT
 • Evakuasi keluarga ketempat yang lebih 

tinggi
 • Matikan peralatan listrik/sumber listrik
 • Amankan barang-barang berharga dan 

dokumen penting ke tempat yang aman
 • Ikut mendirikan tenda pengungsian, 

pembuatan dapur umum
 • Terlibat dalam pendistribusian bantuan
 • Mengusulkan untuk mendirikan pos 

kesehatan
 • Menggunakan air bersih dengan efisie

Upaya Saat Terjadi Banjir
1.1. 2.2.
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Petugas Kesehatan
• Membuat peta rawan dan jalur evakuasi
• Menyusun rencana kontijensi (perencanaan kegiatan    
  penanggulangan bencana yang disusun sebelum bencana terjadi)
• Meningkatkan kegiatan penyuluhan kesehatan lingkungan
• Membentuk tim kesehatan disetiap jejang administrasi
• Menyiapkan obat dan logistik kesehatan lain (PAC, Kaporit,   
  Kantong sampah, dll)
• Meningkatkan kemampuan petugas dengan pelatihan
• Menyiapkan sarana komunikasi dan transportasi
• Menyiapakan perlengkapan lapangan (tenda velbed, genset, dll)

 Masyarakat
• Kerja bakti membersihkan saluran air
• Melaksanakan kegiatan 3M (Menguras, Menutup dan Menimbun)   
  benda-benda yang dapat menjadi sarang nyamuk
• Membuang sampah pada tempatnya
• Menyediakan bak penyimpanan air bersih

PENYAKIT YANG
SERING TERJADI
• Infeksi Saluran Pernafasan  
 Akut (ISPA)
• Diare
• Penyakit Kulit
• Kecelakaan (tersengat listrik,  
 tenggelam, terbawa arus)
• Leptospirosis
• Konjungtivitis
• Gigitan binatang

AKIBAT BANJIR
• Korban jiwa
• Kehilangan atau kerusakan  
 harta benda
• Terendamnya daerah   
 permukiman 
• Rusaknya fasilitas umum 
• Terjadinya pengungsian
• Rusaknya Saluran   
 Pembuangan Air Limbah
 (SPAL)
• Menumpuknya sampah

UPAYA YANG HARUS 
DILAKUKAN SEBELUM 
TERJADI BANJIR

 Peristiwa Alam:
 • Curah Hujan yang tinggi
 • Pasang Air Laut
 • Erosi dan menumpuknya 

sedimen yang mengakibatkan 
pendangkalan dan 
penyempitan serta sungai 
membentuk delta di muara

 • Kapasitas air sungai tidak 
sebanding dengan debit

 Kegiatan Manusia:
 • Penebangan hutan 
 • Perubahan dan pemanfaatan 

tata ruang yang tidak 
terkendali

 • Kesadaran masyarakat yang 
kurang seperti membuang 
sampah sembarang tempat, 
pemukiman di bantaran

 • Pemeliharaan drainase yang 
kurang

PENYEBAB BANJIR

Banjir adalah peristiwa terjadinya genangan air di areal 
tertentu sebagai akibat meluapnya air sungai/ danau/ 
laut (besarnya volume air yang dialirkan oleh sungai 
maupun badan-badan air melebihi besarnya 
kapasitas daya tampung atau kapasitas pengalirnya) 
yang menimbulkan kerugian baik materi maupun non 
materi terhadap manusia dan lingkungan. 

MENGHADAPI BANJIR

1.1. 2.2.
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