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KATA PENGANTAR 
 

Dengan mengucapkan puji dan syukur Alhamdullillah kami panjatkan keHadirat  Allah 

SWT atas terlaksananya program Bakti Sosial yang di koordinir oleh Senat  STIMA IMMI yang 

berkerja sama dengan Ketua RT 011 RW 08 Kelurahan Pejaten Timur. 

Adapun bentuk kegiatannya membantu warga yang terkena musibah banjir untuk 

memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, teh, susu dan kebutuhan berupa 

sembako lainnya dengan jumlah yang diberikan sebanyak 100 buah kantong ,  mengenai manfaat 

bakti sosial  diteruskan kelapangan dengan  memberi bantuan sembako yang sangat berguna bagi 

warga yang  menjadi  korban banjir, disamping, juga dapat menyelesaikan permasalahan 

kurangnya bantuan dari pemerintah yang sangat dibutuhkan warga. 

Suatu kemuliaan bagi  STIMA IMMI untuk melaksanakan kegiatan -kegiatan  sosial yang 

dapat melahirkan lulusan yang berkarakter, dalam Kegiatan ini melibatkan Mahasiswa,  Dosen 

dan Staf dari STIMA IMMI.  

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya kerjasama dan 

dukungannya dalam pelaksanaan Bakti Sosial STIMA IMMI ini, serta atas nama Civitas 

Akademika STIMA IMMI kami ucapkan terima kasih. 

 

 

 

Jakarta,   Januari 2014 

 

Penyusun 
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PENDAHULUAN 
 

1. LATAR BELAKANG 
Dengan datangnya musim penghujan yang menyebabkan banjir disekitar kita dan 

banyaknya korban yang terkena bencana banjir tersebut, serta minimnya fasilitas dan 

bantuan yang diterima oleh para korban bencana banjir, membuat hati kami tergerak untuk 

membantu para korban yang sangat membutuhkan bantuan. Oleh karena itu  kami para 

Dosen, Mahasiswa/i, dari STIMA IMMI mengadakan kegiatan Bakti Sosial di RT 011 Rw 

08 Kelurahan Pejaten Timur Pasar Minggu,  Jakarta selatan, guna mendukung masyarakat 

agar terbantu dan terhibur untuk tetap bersabar didalam bencana yang sedang dialami.  

Dalam rangka salah satu kegiatan Sosial disetiap perguruan tinggi adalah 

pengabdian masyarakat, maka kami segenap perwakilan dari Kampus STIMA IMMI 

mengadakan kegiatan Bakti Sosial untuk membantu warga yang terkena dampak  banjir 

yaitu berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, teh, dan kebutuhan lainnya. 

yang berguna agar warga dapat terbantu dan terpenuhi kebutuhannya dalam menghadapi 

bencana yang sedang mereka hadapi. 

  

 

2. IDENTIFIKASI MASALAH 
Akibat dari Hujan yang mengguyur disepanjang hari  tahun 2014 ini menyebabkan 

banjir dibeberapa wilayah yang disebabkan oleh sampah yang berada dikali, pendangkalan 

sungai akibat terkikisnya tanah dan banyaknya warga yang mendirikan bangunan di sekitar 

bantaran sungai, membuat rumah-rumah terendam dan barang-barang hanyut, serta  

padatnya penduduk yang semakin hari semakin meningkat menyebabkan  korban  banjir di 

daerah ibukota menjadi lebih banyak, dengan keterbatasan persediaan makanan dan 

bantuan yang belum merata di setiap wilayah banjir, maka bantuan sangat diperlukan oleh 

warga yang terkena bencana banjir. 

Seharusnya sungai yang berada di ibukota tidak berubah alih fungsinya untuk 

pembuangan sampah serta tempat tinggal, yang semestinya daerah pemukiman tersebut 

untuk resapan air. Banjir yang terjadi memang tidak dapat dihindari jika berada di daerah 
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rendah dan di pinggir sungai tetapi manusia harus memiliki upaya untuk meminimalisir 

risiko terjadinya banjir bila datang musim penghujan seperti sekarang ini. Upaya yang 

harus dilakukan masyarakat adalah kesadaran diri untuk merawat sungai, tidak membuang 

sampah di kali, melakukan  penyuluhan-penyuluhan tentag banjir dan melakukan 

pengerukan di sungai-sungai yang mengalami pendangkalan.   

Korban banjir memiliki keinginan untuk tetap hidup dalam kondisi  yang 

kekurangan tersebut, mereka menginginkan bantuan dalam bentuk apapun dan dari 

siapapun untuk dapat bertahan hidup, dalam hal ini Pemerintah lah yang harus turun tangan 

untuk memberikan bantuan kepada  para korban banjir tapi karena bantuan pemerintah 

belum menyeluruh untuk memberikan bantuan, yang membuat beberapa titik pengungsi  

korban banjir harus menerima bantuan selain dari pemerintah, Bantuan yang diterima 

berasal dari sukarelawan dan lembaga seperti sekolah universitas dan organisasi, empati 

sukarelawan sangat menolong para korban banjir yang menunggu bantuan atau program  

pemerintah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih berkualitas dan lebih baik dari 

sebelumnya. 

 

 

3. BANJIR 
Banjir terjadi karena sumber-sumber air tidak mampu lagi menampung banyaknya 

air, baik air hujan, salju yang mencair, maupun air pasang sehingga air meluap melampaui 

batas-batas sumber air. Air yang meluap tersebut juga tidak mampu diserap oleh daratan di 

sekitarnya sehingga daratan menjadi tergenang. Hujan yang sangat deras dan dalam waktu 

yang lama merupakan penyebab terjadinya banjir yang umum terjadi di seluruh dunia. 

 Dampak Positif 

Dampak positif jika tanah dapat menyerap air hujan dan menjadi persediaan air 

tanah. 

 Dampak Negatif 

Dampak negatif dari banjir adalah melumpuhkan kegiatan masyarakat, merusak 

rumah, merusak jalanan, menghanyutkan barang-barang berharga, memutus jalan 

transportasi, banyak menimbulkan penyakit dan korban meninggal, 
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4. KRONOLOGIS PENYALURAN BANTUAN 
Semua bantuan sudah rapih dan siap dikirim ke tempat pengungsian, dilakukan 

pemeriksaan ulang ditemukan beberapa pegangan plastik tidak dapat menahan berat dari 

sembako bantuan, lalu plastik sembako di pindahkan ke kardus dan plastik besar yang 

lebih kuat dengan daya tampung 3 plastik sembako. 

Sebelum dikirim, semua panitia berdoa terlebih dahulu agar bantuan bisa berguna 

untuk warga korban banjir. Dengan cuaca sedikit mendung semua panitia yang terdiri dari 

Mahasiswa, Dosen dan Staf STIMA IMMI berangkat untuk mengantarkan bantuan 

langsung ke tempat pengungsian warga,  

Tempat pengungsian tidak jauh dari kampus tetapi jalan yang licin dan turunan 

curam membuat kami sulit untuk mengirimkan bantuan, dengan hati-hati kami menyelusuri 

turunan tersebut lalu tiba di tempat pengungsian dan bertemu dengan warga korban banjir, 

mereka sangat senang dengan datangnya bantuan, dan kami memberikan kantong-kantong 

yang berisikan sembako kepada warga.  

Sedikit berbicara dengan warga tentang bencana banjir yang dialaminya seperti 

“tinggi banjir hingga seleher orang dewasa”,  meskipun banjir sudah surut mereka 

meyakini banjir akan datang kembali karena hal ini selalu terjadi setiap tahunnya. Selesai 

berbicara, kami dan warga mengakhirinya dengan doa bersama agar mereka dapat 

menjalani musibah dengan kesabaran dan mendapatkan rezeki supaya dapat membangun 

hidup yang lebih baik. 

 Tujuan Penyaluran Bantuan 

Memberikan bantuan kepada korban bencana banjir yang kurang mampu dan 

menghibur warga korban banjir. 

 Manfaat Penyaluran Bantuan 

Meringankan beban para korban banjir dan memenuhi kebutuhan sehari-hari korban 

banjir. 
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KESIMPULAN 
 

1. Banjir membuat masyarakat untuk peduli lingkungan untuk merawat sungai dan melakukan 

pencegahan banjir. 

2. Banjir mendatangkan pekerjaan bagi beberapa warga yang memanfaatkan banjir dengan 

membuka usaha jasa pengangkutan motor menggunakan gerobak. 

3. Banjir membuat empati masyarakat untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama 

yang terkena bencana banjir, sehingga menjalin hubungan yang baik di masyarakat 

Indonesia. 

4. Banjir memberikan untung bagi pedagang karena banyak  yang membeli barang atau 

makanan untuk membantu warga korban bencana, sehingga barang dagang jadi laris terjual. 

5. Sebenarnya air bukanlah musibah melainkan berkah jika air hujan dapat dimanfaatkan 

masyarakat dengan optimal. 
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ANGGARAN BIAYA: 
Pembuatan Sembako : 

100 Kantong x Rp. 50.000,-  = Rp. 5.000.000,- 

     

 Terdiri dari 

 Beras 

 Mie instant 

 Gula Putih 

 Minyak Goreng 

 Biskuit 

 The 
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