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Pedoman Penyusunan
Rencana Evakuasi Bencana Banjir

KATA
PENGANTAR

Lilik Kurniawan
Deputi Bidang Pencegahan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Assalamualaikum
Warahmatulah Wabarrakatuh,
Salam Sejahtera,
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga
Pedoman Penyusunan Rencana Evakuasi
Bencana Banjir Tingkat Desa/Kelurahan bisa
kami selesaikan. Pedoman ini diharapkan
dapat menjadi referensi bagi Aparat Desa/
Kelurahan atau Forum PRB Desa/Kelurahan
dalam menyusun Rencana Evakuasi Bencana
Banjir.

sumberdaya yang dimiliki desa/kelurahan
tersebut dalam mendukung rencana evakuasi
tersebut, seperti : perahu karet, truk, tenda,
dapur lapangan dan sebagainya. Tidak kalah
penting adalah mengantur pengorganisasi
dalam rencana evakuasi sehingga tidak terjadi
kepanikan dan memudahkan pengaturan.
Pedoman ini memberikan langkahlangkah dalam menyusun rencana evakuasi
bencana banjir yang dapat dengan mudah
dilakukan masing-masing desa/kelurahan.
Penyediaan lampiran dalam bentuk tabel
untuk mempermudah penyusunannya.

Setelah rencana evakuasi ini disusun,
Bencana banjir hampir setiap tahun maka perlu disosialisasikan pada masyarakat
terjadi di Indonesia, dengan korban dan dan dilaporkan pada pemerintah daerah
kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. [BPBD Kabupaten/Kota]. Kemudian setiap
Perlunya setiap desa/kelurahan untuk dapat tahunnya dilakukan latihan evakuasi sesuai
membuat peta/sketsa daerah rawan banjir dengan rencana evakuasi yang disusun untuk
sesuai dengan kearifan lokal. Karena terjadi menguji rencana tersebut.
hampir setiap tahun, maka daerah rawan
Terimakasih pada penyusun pedoman
banjir tersebut bisa dibuat sketsa dalam peta ini, yang telah menyiapkan dalam waktu
desa/kelurahan. Kemudian bisa dihitung singkat. Semoga pedoman ini dapat menjadi
berapa banyak masyarakat yang tinggal referensi dalam upaya menyelamatkan
atau beraktivitas dalam daerah rawan banjir masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di
tersebut. Dibedakan apakah masuk kelompok daerah rawan bencana di Indonesia.
rentan yang berarti perlu bantuan saat
evakuasi atau bukan kelompok rentan.
Wassalamualaikum
Warahmatullah Wabarrakatuh,
Desa/kelurahan juga perlu menentukan
tempat evakuasi [pengungsian], terutama
bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas
di daerah rawan banjir. Memetakan juga
2

#salamtangguh
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KATA
SAMBUTAN

Dr. Drs. Safrizal Z.A., M.Si.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri
Assalamu’alaikum

ini dapat dijadikan acuan bagi perangkat

Warahmatulah Wabarrakatuh,

Desa/Kelurahan dalam menyusun evakuasi
bencana banjir tingkat Desa/Kelurahan dalam
rangka optimalisasi terhadap pelayanan
publik untuk memenuhi kebutuhan dasar
Warga Negara sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sehingga
tahapan perencanaan evakuasi mulai dari
pemetaan risiko, pemetaan dan pengelolaan
evakuasi, hingga sosialisasi rencana evakuasi
bencana banjir dapat berjalan efektif secara
menyeluruh, terarah, dan terpadu.

Salam Sejahtera,
Puji syukur kehadirat Allah SWT Buku
Pedoman Penyusunan Rencana Evakuasi
Bencana Banjir Tingkat Desa/Kelurahan telah
dapat diterbitkan. Buku ini tersusun berkat
kerja sama yang baik antara Badan Nasional
Penanggulangan Bencana dan Kementerian
Dalam Negeri. Buku ini diharapkan
memberikan pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam menyusun rencana evakuasi
banjir di tingkat kelurahan/desa. Penyusunan
Rencana ini merupakan langkah awal dalam
identifikasi risiko bencana banjir yang ada
di kelurahan/desa dan dapat menjadi acuan
dalam menjalankan rencana evakuasi
selanjutnya baik terkait perencanaan maupun
pelatihan. Buku ini juga menjadi perwujudan
strategi pencapaian urusan penanggulangan
bencana sebagai urusan wajib pelayanan
dasar khususnya terkait dengan pemenuhan
target layanan standar pelayanan minimal.
Pedoman
Penyusunan
Rencana
Evakuasi Banjir yang disajikan di buku
3

Saya juga turut menyampaikan apresiasi
dan terima kasih kepada para pihak yang
telah mendukung proses penyusunan buku ini
sehingga dapat kita manfaatkan. Harapannya,
buku ini dapat menjadi referensi bersama
dalam membangun negeri kita agar tercipta
desa dan kelurahan yang aman dari bencana
banjir.
Wassalamu’alaikum
Warahmatullah Wabarrakatuh,

Pedoman Penyusunan
Rencana Evakuasi Bencana Banjir

“ Informasi peringatan dini penting disampaikan secara cepat pada masyarakat, akan
tetapi tak kalah penting adalah memastikan masyarakat memahami informasi tersebut
dan secepat mungkin pergi ke tempat yang aman [tempat evakuasi] “
- Lilik Kurniawan, 2021-
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PENDAHULUAN

Seluruh desa/kelurahan yang memiliki daerah rawan bencana banjir wajib membuat
rencana evakuasi bencana banjir, yang merupakan bagian dari implementasi Desa Tangguh
Bencana. Setiap tahun, desa/kelurahan tersebut melakukan latihan evakuasi dengan
melibatkan masyarakat terpapar. Tujuan dari pedoman ini, antara lain: (a) Meningkatkan
kesadaran masyarakat desa/kelurahan akan risiko banjir dilokasi yang sudah ditentukan; (b)
Merumuskan rencana evakuasi diaktivasi; (c) Menentukan tanggung jawab bagi masyarakat
yang berpartisipasi dalam rencana evakuasi; (d) Menjelaskan tindakan apa yang dibutuhkan
oleh masyarakat dalam pembangunan; (e) menetapkan rute evakuasi yang aman; (f) Menyusun
prosedur evakuasi dan tempat pengungsian yang aman.
Pengertian evakuasi berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban
bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman dan/atau penampungan pertama untuk
mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut. Evakuasi adalah tindakan dalam masa siaga
sebelum bencana terjadi setelah teridentifikasi kemungkinan timbulnya bencana. Tindakan
pencegahan dan mitigasi tetap perlu dilakukan sebelum evakuasi dilaksanakan.
Perencanaan evakuasi dimulai dengan memetakan risiko bencana banjir, untuk
kemudian mengidentifikasi tempat evakuasi sementara, dan menetapkan jalur tercepat yang
dilengkapi dengan rambu-rambu yang memadai untuk mencapai tempat evakuasi tersebut.
Proses evakuasi yang memindahkan banyak orang dalam waktu singkat perlu dikelola secara
efektif, oleh karena itu pengelolaan evakuasi menjadi salah satu elemen penting dalam
perencanaan evakuasi.
Masyarakat terpapar adalah masyarakat yang tinggal atau bekerja di daerah rawan
bencana banjir. Jumlah masyarakat terpapar dapat dihitung dan dipilah antara kelompok
rentan dan bukan kelompok rentan.
Pedoman ini memberikan penjelasan untuk kaidah-kaidah tersebut beserta formulirformulir pendukung untuk membantu proses penyusunan rencana evakuasi di tingkat desa/
kelurahan. Selain itu, pedoman ini juga memberikan panduan untuk mengujicoba perencanaan
yang telah disusun dalam bentuk latihan di tingkat desa/kelurahan. Pedoman ini ditujukan
untuk menjadi panduan dalam penyusunan rencana evakuasi banjir tingkat desa/kelurahan
secara partisipatif. Pedoman ini merupakan bagian dari pemenuhan layanan SPM sub urusan
bencana, khususnya pada layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Sebelum memulai penyusunan rencana evakuasi, kepala desa/lurah perlu untuk
menunjuk penanggung jawab dari tokoh masyarakat atau Forum PRB Desa/Kelurahan yang
bertugas sebagai ketua tim penyusun rencana evakuasi banjir. Ketua Tim Penyusun Rencana
Evakuasi Banjir, memilih beberapa orang warga yang dinilai mampu sebagai anggota tim untuk
membantu proses perencanaan.
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TAHAP PENYUSUNAN
RENCANA EVAKUASI

A. MEMETAKAN RISIKO BENCANA BANJIR
Tahap awal penyusunan rencana evakuasi bencana banjir dimulai dengan
menyiapkan peta risiko bencana banjir berbasis masyarakat untuk mengetahui tempattempat yang rawan bencana, tempat-tempat yang aman dan arah jalur yang tepat untuk
menyelamatkan diri ketika terjadi banjir.
Prasyarat Umum Pemetaan Risiko Bencana Tingkat Desa/Kelurahan adalah sebagai
berikut:
a. Pemetaan paling tidak dilaksanakan secara partisipatif oleh beberapa orang
warga yang dinilai mampu merencanakan evakuasi bencana banjir.
b. Dilengkapi dengan perhitungan jumlah jiwa terpapar banjir (dalam satuan orang).
c. Dilengkapi dengan perhitungan jumlah jiwa kelompok rentan terpapar (dalam
satuan orang).
d. Mampu memetakan fasilitas umum (balai desa, kantor desa, puskesmas, sekolah,
pasar, dll) dan fasilitas sosial (lapangan/area terbuka/taman dll)
Mekanisme pemetaan risiko bencana banjir tingkat desa, minimal adalah sebagai
berikut:
a. Penyusunan Sketsa Peta Dasar wilayah desa/kelurahan, sebagai berikut:
1) Menggambar peta dasar.
Warga mendiskusikan hal-hal yang ada lingkungan di sekitarnya dan
menuangkannya dalam bentuk gambar sederhana. Untuk meningkatkan
ketepatan sketsa khususnya penempatan rumah dan bangunan serta fasilitas
umum dan fasilitas sosial, warga dapat melaksanakan tinjauan lapangan
yang dipandu oleh seorang fasiltator atau penanggung jawab penyusunan
rencana evakuasi.
2) Memberikan simbol.
Rumah warga, ladang, jembatan, sawah, sungai, gunung, hutan, garis
pantai, atau laut digambar sesuai dengan simbol yang disepakati dan mudah
dipahami.
b. Pengkajian Risiko Bencana Banjir Tingkat Desa/Kelurahan, sebagai berikut:
1) Memetakan kawasan rawan banjir
Warga mengingat kembali kejadian banjir yang pernah terjadi dengan
dampaknya yang tertinggi serta area-area yang terpapar banjir dan gambarkan
area-area genangan dengan dampak tertinggi berdasarkan infromasi terbaru
pada peta dasar desa sehingga menjadi peta bahaya banjir desa.
2) Berdasarkan peta bahaya banjir yang telah disusun, warga menghitung
jumlah penduduk yang berada dalam area terpapar pada setiap rw/dusun
8
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yang terkena bencana banjir dan hitung persentase penduduk desa yang
berada dalam area terpapar bencana.
3) Hitung jumlah penduduk difable (rentan) termasuk balita, anak-anak dan
lansia yang berada dalam area terpapar pada setiap rw/dusun yang terkena
bencana banjir dan hitung persentase penduduk difable desa yang berada
dalam area terpapar bencana.
4) Hitung jumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada dalam area
terpapar pada setiap rw/dusun dengan cara menghitung langsung pada peta
bahaya desa. Khusus untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial, langsung
tuliskan nama fasilitas tersebut yang berada dalam area terpapar.
B. MEMETAKAN RENCANA EVAKUASI BENCANA BANJIR
Pemetaan rencana evakuasi banjir tingkat desa/kelurahan minimal menggunakan
hasil sketsa peta kawasan rawan banjir yang telah disusun pada langkah sebelumnya.
Pemetaan rencana evakuasi perlu memasukkan komponen evakuasi pada peta yang
sedang disusun, yaitu:
a. Menetapkan tempat evakuasi. Warga mengidentifikasi berbagai lokasi alternatif
tempat evakuasi di daerah yang aman dengan kriteria minimal, yaitu:
1) Memiliki akses terhadap air bersih dan listrik;
2) Selain itu daerah tersebut juga dapat dengan mudah diakses untuk pemberian
bantuan baik medis maupun non medis yang berasal dari luar desa/kelurahan
3) Tempat evakuasi boleh ditetapkan lebih dari satu lokasi bisa berada diluar
lokasi terdampak.
b. Menetapkan sektor wilayah evakuasi untuk tiap-tiap tempat evakuasi, yaitu:
1) Sektor wilayah evakuasi adalah pembagian kendali evakuasi berdasarkan
wilayah geografis. Sektor wilayah evakuasi bisa per RT, dukuh, jorong,
dasa wisma atau pun pengelompokkan kawasan lain yang memudahkan
pengendalian evakuasi. Sektor wilayah evakuasi nantinya dipimpin oleh
seorang ketua pengendali evakuasi dan dibantu oleh beberapa orang
anggota. Boleh terdapat lebih dari satu sektor wilayah evakuasi pada satu
desa/kelurahan.
2) Sektor wilayah evakuasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga dengan
mempertimbangkan kemudahan akses suatu kawasan ke tempat evakuasi
yang telah ditetapkan.
c. Menetapkan jalur dan rambu evakuasi untuk tiap-tiap sektor evakuasi, yaitu:
1) Warga mengidentifikasi jalur evakuasi dengan memberi warna berbeda untuk
sektor evakuasi yang berbeda. Pertimbangkan jarak terdekat dari tiap-tiap
sektor evakuasi untuk mencapai tempat evakuasi.
2) Selain itu tempatkan juga simbol untuk rambu evakuasi yang dibutuhkan
untuk membantu proses evakuasi.
3) Bedakan simbol untuk rambu evakuasi yang telah terpasang, dengan simbol
untuk rambu evakuasi yang masih dalam tahap rencana pemasangan.
d. Gambarkan hasil sketsa peta evakuasi bencana banjir pada Formulir 1: Sketsa
Jalur Evakuasi Bencana Banjir Desa/Kelurahan.
e. Masukkan data yang telah dihitung pada Langkah B: Memetakan Risiko Bencana
9
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Banjir berdasarkan pengelompokkan sektor wilayah evakuasi pada Formulir 2:
Keterpaparan.
C. PENGELOLAAN EVAKUASI BENCANA BANJIR
Pengelolaan evakuasi dilaksanakan berdasarkan sektor-sektor wilayah evakuasi
yang ada pada satu desa/kelurahan.
Pengelolaan evakuasi banjir untuk tingkat desa/kelurahan dibatasi pada pengendalian
sumber daya dan pengendali evakuasi, sebagai berikut:
a. Pengendalian Sumber Daya untuk Evakuasi Banjir
1) warga mengidentifikasi kebutuhan peralatan, logistik serta kebutuhan lainnya
untuk evakuasi berdasarkan jumlah warga dan kelompok rentan yang ada
pada tiap-tiap sektor evakuasi.
2) setelah identifikasi kebutuhan, warga diminta untuk mengidentifikasi
ketersedian tiap-tiap sumber daya yang dibutuhkan pada tiap-tiap sektor
evakuasi.
3) Diharapkan kebutuhan pribadi warga dapat dipenuhi secara mandiri oleh
masing-masing warga. Ada pun kebutuhan dan perlengkapan pribadi warga
saat evakuasi seperti :
□ Pakaian: pakaian dalam, kaos, jaket, celana, sarung, dan lain-lain;
□ Harta benda atau dokumen penting: uang, perhiasan, KTP, surat-surat
berharga;
□ Alat penerangan: senter dengan baterai, lilin, korek api;
□ Makanan/minuman: roti, nasi, makanan ringan, mie instan, makanan
kaleng, air mineral;
□ Perlengkapan kebersihan: odol, sikat gigi, sabun, sampo;
□ Peralatan komunikasi: telepon seluler, radio;
□ Perlengkapan bayi (bila diperlukan): susu, botol susu, popok;
□ Perlengkapan untuk manula (bila diperlukan): tongkat, kacamata, obatobatan;
□ Perlengkapan tambahan: kantong plastik, kain lap.
4) untuk sumber daya yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri, warga
menetapkan strategi untuk memenuhi sumber daya tersebut, baik secara
mandiri, atau pun dengan dukungan pihak luar.
5) Pemenuhan sumber daya secara mandiri lebih diprioritaskan dari pada
pemenuhan sumber daya dengan dukungan pihak luar. Perlu adanya
kerjasama dengan desa yang berada pada satu kecamatan yang sama
ataupun desa yang berbeda kecamatan untuk mendukung sumberdaya
dalam kegitan penanggulangan bencana banjir.
6) Masukkan data sumber daya yang dibutuhkan untuk evakuasi banjir untuk
tiap sektor evakuasi pada Formulir 3: Sumber Daya Evakuasi.
b. Penempatan Sumber Daya, sebagai berikut:
1) warga mengidentifikasi penempatan sumber daya yang telah tersedia.
Sumber daya dapat ditempatkan di gudang rumah penduduk yang kosong,
kantor kepala desa/kelurahan, dan fasilitas lainnya di daerah aman, sesuai
dengan sektor evakuasinya.
2) Penempatan sumber daya yang akan dipenuhi dengan dukungan luar,
juga ditetapkan penempatannya sesuai dengan fasilitas pergudangan yang
diperuntukkan sesuai dengan sektor evakuasinya.
c. Pengendali Evakuasi, sebagai berikut:
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1) Pengendali evakuasi ditetapkan untuk tiap-tiap sektor evakuasi.
2) Pengendali evakuasi terdiri dari ketua dan dapat dibantu oleh beberapa orang
anggota.
3) Pengendali evakuasi memiliki kewenangan untuk menggunakan sumber
daya yang telah dialokasikan untuk sektor evakuasi yang dikendalikannya.
4) Pengendali evakuasi bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada
kepala desa/lurah dan bila dibutuhkan memberikan informasi langsung
kepada BPBD terkait kondisi penyelenggaraan evakuasi di sektor evakuasi
yang menjadi tanggung jawabnya.
5) Pengendali evakuasi juga dilengkapi dengan informasi fasilitas medis rujukan
untuk penanganan warga cidera.
6) Pengendali evakuasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sektornya
seperti:
□ Peta wilayah, peta rawan bencana banjir, peta jalur evakuasi, yang disertai
dengan kompas;
□ Tali, yang dapat digunakan sebagai alat bantu penyeberangan jika
evakuasi harus menyeberangi sungai;
□ Jas hujan dan sejenisnya yang dapat digunakan jika evakuasi dilakukan
pada kondisi hujan;
□ Senter atau alat penerangan lain yang dapat digunakan jika evakuasi
dilakukan pada malam hari (kondisi gelap)
□ dll
7) Masukkan data dan informasi pengendali evakuasi untuk tiap sektor evakuasi
pada Formulir 4: Pengendali Evakuasi.
D. SOSIALISASI RENCANA EVAKUASI BENCANA BANJIR
Untuk kebutuhan sosialisasi rencana evakuasi banjir, seluruh formulir yang telah
disusun di buat risalahnya dengan menggunakan Formulir 5: Rencana Evakuasi Banjir.
Sosialisasi rencana evakuasi bencana banjir dilaksanakan untuk :
a. Menginformasikan rencana evakuasi kepada kecamatan dan kabupaten/kota.
Informasi rencana evakuasi kepada pemerintah vertikal berguna untuk
menyelaraskan rencana evakuasi antar desa/kelurahan karena mungkin saja
letak tempat evakuasi suatu desa berada pada desa lain yang bertetangga.
Selain itu sosialisasi di tingkat ini juga berfungsi untuk menginventarisir kebutuhan
yang perlu difasilitasi oleh kabupaten/kota atau kecamatan. Pelibatan desa yang
berbatasan dalam satu kelurahan maupun desa lain yang berada dalam satu
kecamatan dirasa penting mendapat sosialisasi.
b. Menginformasikan rencana evakuasi kepada warga
Rencana evakuasi banjir perlu disosialisasikan kepada warga dengan berbagai
media sosialisasi, seperti spanduk, poster-poster yang ditempatkan di warung
atau pun pos keamanan. Petugas perlu merigistrasi semua nomor Handphone
warga/KK untuk keperluan penyebarluasan informasi. Sosialisasi juga dapat
dilaksanakan pertemuan warga dan lain-lain. Sosialisasi rencana evakuasi
sebaiknya dilanjutkan dengan latihan evakuasi tingkat desa/kelurahan untuk
mengantisipasi bencana banjir.
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LATIHAN
EVAKUASI

Disarankan pada setiap tanggal 26 April dilakukan latihan evakuasi mandiri oleh
masyarakat di desa/kelurahan, khususnya yang tinggal di daerah rawan banjir. Latihan ini juga
dapat dilaksanakan pada tanggal lainnya sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan.
Latihan evakuasi mandiri dilakukan untuk menguji rencana evakuasi bencana banjir
yang sudah disusun. Latihan ini dilakukan dengan skenario yang disepakati oleh masyarakat,
dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah atau yang ditunjuk. Selain menguji rencana evakuasi, latihan
juga bertujuan :
1. Meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dalam melaksanakan rencana evakuasi
bencana banjir yang telah disepakati.
2. Menguji efektivitas alur informasi dan komunikasi yang terbentuk diantara para petugas
yang berwenang dengan masyarakat setempat saat terjadinya evakuasi bencana;
3. Menguji fungsi dan kemampuan peralatan penunjang komunikasi, sistem peringatan dini,
penunjang evakuasi (rambu, jalur, tempat evakuasi) serta penunjang tanggap darurat.
Latihan dilaksanakan dengan menggunakan jalur evakuasi sampai dengan tempat
evakuasi yang telah direncanakan. Apabila ada perubahan, baik berupa penambahan jalur
atau pergeseran tempat evakuasi sementara, maka rencana evakuasi bencana banjir dapat
direvisi.

12

Tingkat
Desa/Kelurahan

4

PENUTUP

Hasil rencana evakuasi bencana banjir berdasarkan pedoman ini berbentuk formulir
standar. Kumpulan formulir tersebut menjadi bahan laporan ke BPBD Kabupaten/Kota
sekaligus bahan sosialisasi ke warga desa/kelurahan.
BPBD Kabupaten/Kota menggunakan rencana evakuasi bencana banjir level desa/
kelurahan ini sebagai tahap awal penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kabupaten/
Kota. BPBD Kabupaten/Kota melakukan bimbingan, pendampingan dan pengumpulan hasil
rencana evakuasi bencana banjir tingkat desa/kelurahan, kemudian dilakukan kompilasi
per kecamatan. BPBD Kabupaten/Kota melaporkan kompilasi hasil rencana evakuasi
bencana banjir desa/kelurahan tersebut kepada BPBD Provinsi dan BNPB cq. Direktorat
kesiapsiagaan.
Semoga pedoman penyusunan rencana evakuasi bencana banjir tingkat desa/kelurahan
ini bisa bermanfaat dan berguna sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana.
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Pedoman Penyusunan
Rencana Evakuasi Bencana Banjir

14

Tingkat
Desa/Kelurahan

LAMPIRAN
FORMULIR
Lampiran-01

DAFTAR FORMULIR
RENCANA EVAKUASI BENCANA BANJIR TINGKAT DESA/KELURAHAN
NOMOR

NAMA

FORMULIR

FORMULIR

Formulir 1

Formulir 2

Sketsa Jalur
Evakuasi Bencana
Banjir Desa/
Kelurahan
Keterpaparan

Formulir 3

Sumber Daya

Formulir 4

Pengendali
Evakuasi

Formulir 5

Rencana Evakuasi

KETERANGAN ISI FORMULIR

Memberikan informasi jalur evakuasi bagi
kawasan desa/kelurahan yang berisiko terkena bencana banjir dalam bentuk sketsa
Memberikan informasi tentang jumlah penduduk yang berpotensi terdampak, termasuk kelompok rentannya, serta data
bangunan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berpontensi terdampak
Memberikan informasi mengenai sumber daya yang dibutuhkan dan tersedia di desa/kelurahan untuk pemenuhan
kebutuhan
evakuasi
masyarakat.
Menginformasikan
personil
pengendali evakuasi yang bertanggung jawab dalam
mengendalikan evakuasi warga yang menjadi
tanggung jawab nya beserta dengan seluruh
perangkat pengendalian yang dibutuhkan.
Merupakan risalah dari seluruh formulir yang telah disusun untuk kebutuhan sosialisasi kepada
pemberi dukungan bantuan di luar desa termasuk rencana medis dan rencana komunikasi .
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Pedoman Penyusunan
Rencana Evakuasi Bencana Banjir

Lampiran-02

FORMULIR 1
SKETSA JALUR EVAKUASI BENCANA BANJIR
DESA/KELURAHAN
Sketsa Jalur
Evakuasi

1.Jenis bencana:

2.Lokasi bencana:

3. Tanggal/Waktu
Penyusunan:

Desa/Kelurahan

4. SKETSA/PETA POTENSI TERDAMPAK BENCANA/PETA EVAKUASI

FORMULIR 1

5. Disiapkan oleh:
Nama
:
Jabatan
:
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Tingkat
Desa/Kelurahan

Lampiran-03

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SKETSA JALUR EVAKUASI
BENCANA BANJIR
DESA/KELURAHAN
(Formulir 1)
NOMOR

KETERANGAN

PETUNJUK

1

Jenis Bencana

Isi jenis bencana dengan: Bencana Banjir

2

Lokasi Bencana

Tulis dengan nama desa/kelurahan

3

Tanggal dan Waktu
Penyusunan

Tulis tanggal dan waktu penyusunan rencana
evakuasi

4

Sketsa/Peta

Gambarkan sketsa wilayah
desa/kelurahan, dilengkapi dengan simbol
beserta penempatannya sesuai kondisi
sebenarnya:
1) daerah potensi genangan banjir;
2) lokasi kantor kepala desa/kelurahan;
3) lokasi fasilitas umum;
4) fasilitas sosial;
5) lokasi penempatan sumber daya yang
dialokasikan untuk evakuasi;
6) titik rambu evakuasi;
7) jalur evakuasi;
8) batas sektor wilayah evakuasi (sektor
wilayah evakuasi adalah pembagian
pengendalian evakuasi masyarakat
berdasarkan wilayah geografis)
9) lokasi tempat evakuasi sementara
(TES) untuk tiap-tiap sektor wilayah
evakuasi
10) dan simbol lain yang dirasa perlu

5

Disiapkan oleh

Tulis Nama dan posisi yang bertanggung
jawab dalam penyiapan Informasi ini.
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Pedoman Penyusunan
Rencana Evakuasi Bencana Banjir

Lampiran-04

FORMULIR 2
PAPARAN BENCANA
1.Jenisbencana:

PAPARAN
BENCANA

JUMLAH
PENDUDUK

PENDUDUK RENTAN
(ORANG)

DIFABEL

ORANG
TUA

PERMANEN

SEMI
PERMANEN

7

8

9

10

11

12

13

15. JUMLAH

Formulir 2

(BUAH)

IBU HAMIL

WANITA
6

RUMAH

BAYI

5

3. Tanggal/Waktu
Penyusunan:

JUMLAH

4

PRIA

(ORANG)

SEKTOR
EVAKUASI

2.LokasiBencana:

16.Disiapkan oleh:
Nama
:
Jabatan
:
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FASILITAS
UMUM/
FASILITAS
SOSIAL
14

Tingkat
Desa/Kelurahan

Lampiran-05

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PAPARAN BENCANA
(Formulir 2)
NOMOR

KETERANGAN

PETUNJUK

1

Jenis Bencana

Isi jenis bencana dengan: Bencana Banjir

2

Lokasi Bencana

Tulis dengan nama desa/kelurahan

3

Tanggal dan Waktu
Penyusunan

Tulis tanggal dan waktu penyusunan rencana
evakuasi

4

Sektor Evakuasi

Tulis nomor atau simbol sektor evakuasi yang
ada pada desa/kelurahan

5

Jumlah penduduk Pria

Diisi dengan jumlah penduduk pria yang ada
pada tiap sektor evakuasi

6

Jumlah Penduduk
Wanita

Diisi dengan jumlah penduduk wanita yang
ada pada tiap sektor evakuasi

7

Jumlah total penduduk

Diisi dengan jumlah penduduk pria dan wanita
yang ada pada tiap sektor evakuasi

8

Penduduk Rentan Bayi

Diisi dengan jumlah bayi yang ada pada tiap
sektor evakuasi

9

Penduduk Rentan Ibu
Hamil

Diisi dengan jumlah ibu hamil yang ada pada
tiap sektor evakuasi

10

Penduduk Rentan
Difabel

Diisi dengan jumlah penduduk berkebutuhan
khusus yang ada pada tiap sektor evakuasi

11

Penduduk Rentan
Orang Tua

Diisi dengan jumlah orang tua yang ada pada
tiap sektor evakuasi

12

Rumah Permanen

Diisi dengan jumlah rumah permanen yang
ada pada tiap sektor evakuasi

13

Rumah Semi Permanen Diisi dengan jumlah rumah semi permanen
yang ada pada tiap sektor evakuasi

14

Fasilitas Umum/
Fasilitas Sosial

Diisi dengan nama fasilitas umum dan/atau
fasilitas sosial yang ada pada tiap sektor
evakuasi

15

Jumlah Total

Diisi dengan jumlah total data nomor 5 s/d 14

16

Disiapkan oleh

Tulis Nama dan posisi yang bertanggung
jawab dalam penyiapan Informasi ini.
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Pedoman Penyusunan
Rencana Evakuasi Bencana Banjir

Lampiran-06

FORMULIR 3
SUMBER DAYA EVAKUASI
SUMBER
DAYA

1. Jenisbencana:

2. LokasiBencana:

Formulir 3

6

5

12.Disiapkan oleh:
Nama
:
Jabatan
:

20

DUKUNGAN
LUAR

4

SATUAN

MANDIRI

NAMA SUMBER
VOLUME
DAYA

RENCANA
PEMENUHAN

KURANG

SEKTOR
EVAKUASI

TERSEDIA
CUKUP

KEBUTUHAN

3. Tanggal/Waktu
Penyusunan:

7

8

9

10

11

Tingkat
Desa/Kelurahan

Lampiran-07

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR SUMBER DAYA EVAKUASI
(Formulir 3)
NOMOR

KETERANGAN

PETUNJUK

1

Jenis Bencana

Isi jenis bencana dengan: Bencana Banjir

2

Lokasi Bencana

Isi dengan nama desa/kelurahan

3

Tanggal dan Waktu
Penyusunan

Tulis tanggal dan waktu penyusunan rencana
evakuasi

4

Sektor Evakuasi

Tulis nomor atau simbol sektor evakuasi yang
ada pada desa/kelurahan

5

Nama Sumber Daya

Diisi dengan jenis sumber daya yang
dibutuhkan, seperti: Personil pengendali
evakuasi; personil medis; makanan;
minuman; pakaian kering; obat-obatan; kursi
roda; susu bayi; pembalut wanita; dll

6

Volume

Diisi dengan jumlah yang dibutuhkan untuk
tiap-tiap sumber daya pada tiap-tiap sektor
evakuasi

7

Satuan

Diisi dengan satuan tiap-tiap volume, seperti
buah, paket, liter, galon, dll

8

Cukup Tersedia

Di centang, bila sumber daya yang
dibutuhkan sudah tersedia di sektor evakuasi
tersebut

9

Kurang Tersedia

Di centang, bila sumber daya yang
dibutuhkan belum cukup tersedia atau belum
ada sama sekali di sektor evakuasi tersebut

10

Rencana Pemenuhan
Mandiri

Diisi bila sumber daya tidak/kurang tersedia.
Tuliskan berapa volume yang perlu diadakan
dan bagaimana metode pemenuhannya
secara mandiri (iuran warga, sumbangan
alat/tenaga warga, bantuan kepala
desa/lurah, dll)

11

Rencana Pemenuhan
dengan Dukungan Luar

Diisi bila sumber daya tidak/kurang tersedia.
Tuliskan berapa volume yang perlu diadakan
dan dukungan dari mana yang diharapkan
(bantuan camat, Puskesmas, BPBD, kepala
daerah, perantau, dll)

12

Disiapkan oleh

Tulis Nama dan posisi yang bertanggung
jawab dalam penyiapan Informasi ini.
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Pedoman Penyusunan
Rencana Evakuasi Bencana Banjir

Lampiran-08

FORMULIR 4
PENGENDALI EVAKUASI
1. Jenisbencana:

PENGENDALI
EVAKUASI

2. LokasiBencana:

3. Tanggal/Waktu
Penyusunan:

WARGA YANG
DIKENDALIKAN
SEKTOR
EVAKUASI

KETERSEDIAAN

JUMLAH
JUMLAH
PENGENDALI
WARGA
TOTAL LOKASI TES
EVAKUASI
KELOMPOK WARGA
NAMA SUMBER
RENTAN
VOLUME SATUAN
DAYA

4

5

6

8

12.CIDERA RINGAN

RUJUKAN MEDIS

13.CIDERA BERAT
14.HP

JALUR KOMUNIKASI

15.HT

12.CIDERA RINGAN

RUJUKAN MEDIS

13.CIDERA BERAT
14.HP

JALUR KOMUNIKASI

15.HT

12.CIDERA RINGAN

RUJUKAN MEDIS

13.CIDERA BERAT
14.HP

JALUR KOMUNIKASI

Formulir 4

7

15.HT

16.Disiapkan oleh:
Nama
:
Jabatan
:
22

9

10

11

Tingkat
Desa/Kelurahan

Lampiran-09
PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PENGENDALI EVAKUASI
(Formulir 4)
NOMOR

KETERANGAN

PETUNJUK

1

Jenis Bencana

Isi jenis bencana dengan: Bencana Banjir

2

Lokasi Bencana

Isi dengan nama desa/kelurahan

3

Tanggal dan Waktu
Penyusunan

Tulis tanggal dan waktu penyusunan rencana
evakuasi

4

Sektor Evakuasi

Tulis nomor atau simbol sektor evakuasi yang
ada pada desa/kelurahan

5

Pengendali Evakuasi

Diisi dengan nama Ketua Pengendali dan
anggotanya (bila ada) untuk tiap-tiap sektor
evakuasi

6

Total Warga Kelompok
Rentan

Diisi dengan jumlah total warga kelompok rentan
dari hasil perhitungan Formulir 2
(8)+(9)+(10)+(11) untuk tiap-tiap sektor evakuasi

7

Jumlah Total Warga

Diisi dengan total jumlah warga baik pria atau
pun wanita dari hasil perhitungan Formulir 2 (7)

8

Lokasi TES/TEA

Diisi dengan lokasi TES/TEA yang telah
diidentifikasi berdasarkan sketsa pada Formulir
1

9

Nama Sumber Daya

Diisi dengan jenis sumber daya yang
dibutuhkan, seperti: Personil pengendali
evakuasi; personil medis; makanan; minuman;
pakaian kering; obat-obatan; kursi roda; susu
bayi; pembalut wanita; dll

10

Volume

Diisi dengan jumlah yang dibutuhkan untuk tiaptiap sumber daya pada tiap-tiap sektor evakuasi

11

Satuan

Diisi dengan satuan tiap-tiap volume, seperti
buah, paket, liter, galon, dll

12

Cidera Ringan

Diisi dengan lokasi rujukan perawatan korban
cidera ringan

13

Cidera Berat

Diisi dengan lokasi rujukan perawatan korban
cidera berat

14

HP

Diisi dengan nomor telpon genggam ketua
pengendali evakuasi

15

HT

Diisi dengan frekuensi HT pengendali evakuasi
(bila ada)

16

Disiapkan oleh

Tulis Nama dan posisi yang bertanggung
jawab dalam penyiapan Informasi ini.
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Pedoman Penyusunan
Rencana Evakuasi Bencana Banjir

Lampiran-10

FORMULIR 5
RENCANA EVAKUASI BANJIR
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Tanggal Perencanaan
Penanggung Jawab
No HP

:
:
:
:
:
:

Formulir Pendukung

□ Formulir 1: Sketsa
Jalur Evakuasi
Bencana Banjir
Desa/Kelurahan

□ Formulir 2:

0 Formulir 3:
Sumber Daya
0 Formulir 4: Pengendali
Evakuasi
0 Formulir 5:
Rencana Evakuasi
Bencana Banjir

Keterpaparan

Risiko Bencana Banjir
Masyarakat di Desa/Kelurahan .... sebanyak ... orang
berpotensi terdampak banjir. Dari total jumlah warga
terdampak banjir tersebut, diperkirakan terdiri dari ... orang
pria dan .... wanita. Diantaranya adalah kelompok rentan,
yang terdiri dari ... bayi, ...orang ibu hamil, ... difabel, ... orang
tua.
Selain itu, banjir diperkirakan berdampak pada ... unit rumah
permanen dan .... unit rumah semi permanen, serta juga
berdampak pada ... unit fasilitas umum seperti (....,...) dan ...
unit fasilitas sosial, seperti (....,....,...).
Pengendalian Evakuasi
Desa/Kelurahan .... dibagi menjadi ... sektor evakuasi. Tiaptiap sektor evakuasi dikepalai oleh seorang ketua pengendali
evakuasi di bantu oleh beberapa orang relawan pengendali
evakuasi. Para pengendali evakuasi bertugas untuk
memastikan warga dibawah kendalinya untuk melakukan
evakuasi dengan aman hingga tiba di tempat evakuasi.
24

Tingkat
Desa/Kelurahan

Tiap-tiap sektor evakuasi juga telah ditetapkan tempat
evakuasi nya, seperti terlihat pada tabel berikut:
Jumlah
Warga
(Orang)

Sektor
Lokasi
Evakuasi TES
P

W

Jumlah Penduduk Rentan
(Orang)

Total Bayi

Ibu
Orang
Difabel
Hamil Tua

Dukungan
Desa/Kelurahan .... dalam proses evakuasi membutuhkan
dukungan sumberdaya seperti yang telah diidentifikasi pada
Formulir 2 (11).
Khusus untuk pelayanan medis dan komunikasi darurat,
Desa/Kelurahan ... membutuhkan dukungan dari kabupaten/kota
... seperti terlihat pada Formulir 4 (12),(13) dan (15).
Kepala Desa/Lurah
......

(.........)
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