
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KAMI PEDULI AKAN KESELAMATAN ANDA 
Tips: Siaga Banjir  
 
  

1. Cari tahu apakah Anda tinggal di daerah rawan banjir. Jika daerah Anda 
rentan terhadap banjir, belajar tentang rencana darurat unit lingkungan dan 
rute evakuasi. 

2. Memantau cuaca melalui televisi / radio / secara online atau sumber 
terpercaya lainnya informasi. Peta Banjir Digital dapat diperiksa di 
www.bpbd.jakarta.go.id 

3. Diskusikan dengan keluarga Anda dan orang di sekitar Anda apa yang harus 
dilakukan saat terjadi banjir. Mengembangkan rencana evakuasi rumah dan 
mempraktekkannya dengan keluarga Anda. 

4. Pelajari cara untuk mematikan utilitas seperti gas, listrik dan air. Ajarkan 
orang dewasa dan anak-anak di mana kotak sekering listrik dan bagaimana 
untuk mematikannya jika perlu. 

5. Menunjukan 'kontak keluarga’ jika keluarga terpisah saat terjadi banjir. 
Pastikan setiap orang dalam keluarga Anda tahu nama, alamat dan nomor 
telepon dari kontak ini. 

6. Simpan nomor telepon darurat di telepon genggam Anda, sebagai berikut: 
a. Sentra informasi banjir: 021 819 7309  
b. Saluran Bantuan Polisi: 110  

7. Informasikan keamanan di daerah tempat tinggal Anda, jika ada kebutuhan 
khusus seperti orang tua, sakit atau cacat.  

8. Rencanakan untuk penjagaan binatang peliharaan.  
9. Pastikan kesediaan senter dan radio dalam keadaan baik. Jaga daftar barang 

yang akan dipindahkan ke area yang lebih tinggi atau aman.  
10. Miliki dan rawatlah alat pemadam kebakaran Anda, pastikan anggota 

keluarga Anda mengetahui tempat penyimpanan dan bagaimana cara 
menggunakannya 

11. Jika Anda membutuhkan informasi mengenasi asuransi dan klaim, hubungi 
AIG @Your Service: 0800 124 8888 (Senin – Jumat, pukul 08.30 – 17.00 
WIB) atau  email: contact.indonesia@aig.com   
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PERALATAN DARURAT YANG WAJIB TERSEDIA:  
 

� Persediaan air bersih  
� Persediaan makanan yang tahan lama yang tidak memerlukan pendingin 

atau proses pemasakan. 
� Peralatan P3K, resep obat dan persediaan obat-obatan khusus.  
� Radio bertenaga baterai, senter dan baterai ekstra.  
� Power bank sebagai daya cadangan untuk ponsel Anda. 
� Kantong tidur atau tambahan selimut.  
� Jika ada bayi di rumah: makanan bayi, dan / atau susu formula, popok dan 

perlengkapan bayi lainnya.  
� Kain pembersih sekali pakai, seperti tisu basah yang dapat digunakan oleh 

seluruh keluarga  
� Perlengkapan kebersihan pribadi, seperti sabun, pasta gigi, pembalut wanita, 

dll 
� Uang tunai dan kartu kredit.  
� Sepatu boot karet, sepatu yang kuat dan sarung tangan tahan air dan 

pakaian.  
� Lotion anti serangga untuk perlindungan dari nyamuk, yang dapat berkumpul 

di genangan air.  
� Dokumen Penting: polis asuransi, catatan medis, nomor rekening bank. 

 
TINDAKAN PENCEGAHAN: 
 

� Pindahan kendaraan dan perlengkapan lainnya yang tidak diperlukan saat 
evakuasi ke dataran yang lebih tinggi.  

� Kumpulkan persediaan darurat yang telah disiapkan 
� Usahakan untuk tetap berhubungan dengan tetanggga Anda 
� Selamatkan/Simpan dokumen berharga dan barang-barang lain saat 

evakuasi 
� Mematuhi segala kondisi untuk cakupan sebagaimana ditetapkan dalam polis 

asuransi banjir Anda. 
� Jauhkan anak-anak dari banjir – dimana air telah terpolusi dan berbahaya 

(terkadang terdapat ular atau binatang lainnya).  
� Mengetahui lokasi listrik dan kabel di tempat tinggal Anda, sehingga dapat 

menghindari lokasi tersebut jika terjadi kerusakan.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
PERSIAPAN EVAKUASI: 
 

� Isi penuh bensin mobil Anda dan pastikan bahwa peralatan darurat selalu 
tersedia.  

� Jika Anda tidak memiliki kendaraan, agar dapat berkoordinasi dengan teman 
atau keluarga untuk pengaturan transportasi.  

� Tentukan lokasi untuk evakuasi, misalnya hotel. Buatlah rencana penginaoan 
lebih dari 1 (satu) malam.  

� Tinjau rencana dan perlengkapan darurat Anda 
� Siapkan peralatan untuk banjir. Matikan peralatan listrik di kotak sekering. 
� Pindahkan bahan berbahaya ke lokasi yang lebih tinggi, termasuk cat, 

minyak, membersihkan persediaan , bensin dan bahan berbahaya lainnya. 
� Monitor informasi cuaca melalui radio atau televisi, tunggu panduan 

keselamatan.  
� Jika peringatan banjir dikeluarkan untuk wilayah Anda: pindah atau mendaki 

ke tempat aman dengan segera. 
� Banjir dapat terjadi dengan cepat. Jangan menunggu sampai Anda melihat 

kenaikan air.  
� Keluar dari daerah rendah yang terkena banjir . Bertindak cepat. Dahulukan 

keselamatan diri dan keluarga Anda terlebih dahulu, bukan barang-barang 
Anda. 

� Pindahkan ke daerah yang aman sebelum akses dipotong oleh kenaikan air. 
� Jika Anda mengemudi , hindari jalanan yang banjir.  
� Ikuti direkomendasikan rute. JANGAN melihat-lihat. 
� Hindari daerah bencana. Kehadiran Anda mungkin menghambat 

penyelamatan atau operasi darurat lainnya dan menempatkan Anda pada 
risiko lebih lanjut. 

� Perhatikan jalan yang licin, lubang dan pohon-pohon tumbang atau kabel 
listrik. 

� Berhati- hati di malam hari, karena akan sulit untuk mengenali bahaya banjir. 
� Jika air naik sekitar mobil Anda , tinggalkan kendaraan segera . Naik ke 

tempat yang lebih tinggi secepat mungkin.  
� Jika Anda harus berjalan melalui daerah banjir , gunakan tongkat kayu untuk 

mengidentifikasi drainase terbuka serta mengurangi risiko jatuh 

 

 


