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TOTAL BENCANA
TAHUN 2021
Periode 1 Januari - 3 November 2.242

JUMLAH KEJADIAN PER-JENIS BENCANA
TAHUN 2021 

Gempa Bumi 26 KARHUTLA

Banjir
Tanah
Longsor

Puting
Beliung

Gelombang 
Pasang & 
Abrasi

Kekeringan

258

914 410

599

22

13

90%
lebih dari kejadian bencana yang terjadi

merupakan bencana 
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adalah bencana yang diakibatkan oleh
parameter-parameter meteorologi 
(curah hujan, kelembaban, temperatur, angin). 
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BENCANA HIDROMETEOROLOGI 

Contoh : Banjir, badai, angin kencang,
kebakaran hutan, tanah longsor.
Berdasarkan informasi dari BMKG, timbulnya
bibit siklon maupun siklon tropis berdampak
pada kondisi hidrometeorologi area yang
terdampak.

Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan
yang besar. Radius rata-rata siklon tropis
mencapai 150 hingga 200 km.

Beberapa kejadian siklon tropis yang terjadi turut berdampak
pada cuaca ekstrim berupa angin kencang dan hujan lebat di
beberapa kawasan di Indonesia. 

Pada 23 November 2021 07.00 WIB Siklon Tropis PADDY
terpantau di Samudera Hindia selatan Jawa Tengah,
bertekanan 995 hPa dengan kekuatan 40 knot (75 km/jam).
Bergerak ke arah Barat dengan kecepatan 5 km/jam menjauhi
wilayah Indonesia.
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Dampak Tidak Langsung bagi cuaca di Indonesia
Hujan Sedang hingga Lebat dalam 24 Jam di Lampung,
Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Jawa Timur.

INFO BMKG

22 NOVEMBER 2021

Diperkirakan intensitas Siklon Tropis PADDY menurun
dalam 24 jam dan bergerak ke arah barat



PANDUAN
MENGHADAPI
CUACA EKSTRIM 

Sebelum beraktivitas, pantau
informasi prakiraan cuaca dan
peringatan dini pada aplikasi BMKG
dan kanal sosial media BMKG 
(twitter & Instagram: @infobmkg,
Youtube dan Facebook: info BMKG)

Bencana Hidrometeorologi
UPT K3L UI

Hindari beraktivitas di luar ruangan saat
terjadi hujan lebat dan angin kencang.

Lakukan pemeriksaan kondisi kendaraan sebelum
beraktivitas, pastikan kondisi ban kendaraan aman dan
tidak licin, serta kondisi kendaraan aman digunakan.

Hindari berteduh dibawah pohon saat
hujan petir untuk menghindari sambaran
petir dan risiko pohon tumbang. 

Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu
yang tinggi yang mudah tersambar petir.

Berlindunglah pada bangunan gedung saat
terjadi hujan lebat dengan kilat dan petir.
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Emergency Call UI 
Kontak Darurat UI

Jika berkendara di area genangan,
perhatikan tinggi air dan melajulah
perlahan dengan mengunakan
gir/gigi rendah. Waspada parit
maupun lubang pada jalan.

Jika melihat atau mengalami keadaan darurat di
lingkungan kampus, dapat menghubungi kontak
darurat 14001 atau Unit Reaksi Cepat UPT PLK UI yang
bertugas di lapangan.

Informasi terkait potensi dan penanggulangan
bencana di sekitar kita dapat dipantau pada aplikasi
INARisk Personal BNPB.
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PANDUAN 
KESIAPSIAGAAN 
BANJIR

Selain risiko hujan lebat, angin kencang dan petir, hujan dengan
durasi yang panjang dapat menimbulkan potensi bencana banjir
dan tanah longsor. 

Mendokumentasikan surat-surat berharga
dalam bentuk dokumen digital/soft copy.

Mengetahui kebutuhan khusus anggota keluarga. 
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(berdasarkan buku saku BPBD DKI Jakarta: 
Panduan Kesiapsiagaan Menghadapi Banjir Bagi Masyarakat)

Saat Tidak Terjadi Banjir
Mengetahui zona rawan banjir setempat.

Berbagi peran dalam keluarga jika
terjadi scenario banjir.

Mencatat nomor darurat dan menginformasikan kepada
seluruh keluarga (kontak darurat 112 atau Pusat
Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana
(Pusdalops-PB) BPBD Jawa Barat di 022-7315274
atau BPBD DKI Jakarta 021-6344766)



Mengecek potensi listrik yang
berbahaya jika terkena banjir.

Merencanakan dengan keluarga tempat
pertemuan apabila keluarga terpencar
saat terjadi banjir.
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Mengetahui Jalur evakuasi dan
lokasi pengungsian.

Memahami peringatan dini banjir. 

Lakukan upaya kerja
bakti membersihkan
lingkungan.
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Menyiapkan tas siaga bencana untuk dibawa saat
melakukan evakuasi.



Perhatikan informasi peringatan dini pada
aplikasi BMKG dan kanal sosial media
BMKG (twitter & Instagram: @infobmkg,
Youtube dan Facebook: info BMKG)

Pantau status 
ketinggian muka air sungai di
http://poskobanjirdsda.jakarta.go.id/ 
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Jika Sudah Ada
Potensi Banjir

Amankan barang berharga
ketempat yang lebih tinggi.

Matikan jaringan listrik dan siapkan
tas siaga bencana.

Ikuti arahan petugas.

http://poskobanjirdsda.jakarta.go.id/


Pantau informasi perkembangan
banjir dari sumber terpercaya.

Waspada arus air, saluran air, kubangan, 
dan tempat lain yang tergenang air.

Evakuasi ke tempat yang aman
atau lokasi yang telah
ditentukan melalui jalur evakuasi
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Saat Terjadi
Banjir

Hindari berjalan di
arus air yang deras

Gunakan tongkat untuk
mengecek tempat bepijak.

Saat di area pengungsian, tetap perhatikan
protokol kesehatan (memakai masker,
mencuci tangan dan menjaga jarak)



Gunakan alas kaki untuk
menghindari benda tajam

Waspada dan perhatikan kondisi instalasi listrik

Waspada hewan terhadap hewan
menyengat dan berbisa

Pantau informasi perkembangan
banjir dari sumber terpercaya.

Bersihkan lumpur
akibat banjir

Waspada pada area yang berpotensi longsor/amblas

Kembali ke rumah setelah keadaan aman.
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Setelah
Banjir

Lakukan sterilisasi dengan
menggunakan disinfektan



Sistem tata air dan tata guna lahan yang kurang baik
Lereng terbuka atau gundul
Terdapat retakan tapal kuda pada bagian atas tebing
Banyaknya mata air/rembesan air pada tebing disertai
longsoran-longsoran kecil
Adanya aliran sungai di dasar lereng
Pembebanan yang berlebihan pada lereng seperti
adanya bangunan rumah atau saranan lainnya.
Pemotongan tebing untuk pembangunan rumah atau
jalan

PANDUAN 
KESIAPSIAGAAN 
LONGSOR

Waspada terhadap curah hujan tinggi, simak
informasi mengenai hujan dan kemungkinan
tanah longsor BMKG dan BPBD setempat.

Kenali area rawan longsor. Area rawan
longsor memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

Daerah berbukit dengan kelerengan
lebih dari 20 derajat
Lapisan tanah tebal di atas lereng
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Lakukan evakuasi menjauhi area rawan longsor
berdasarkan instruksi pihak berwenang
(misalnya: BPBD Setempat)



Jangan segera kembali masuk ke rumah, perhatikan
apakah longsor susulan masih akan terjadi.

Ikuti instruksi pihak berwenang untuk
penanggulangan selanjutnya.

Jika mengalami keadaan darurat bencana dapat
menghubungi kontak darurat 112 atau Pusat
Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana
(Pusdalops-PB) BPBD Jawa Barat di 022-7315274
atau BPBD DKI Jakarta 021-6344766.

Jika berada di dalam
rumah dan terdengar
suara gemuruh segera ke
luar cari tempat lapang
dan tanpa penghalang
atau titik kumpul.
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Apabila sudah berada diluar, carilah
tempat yang lapang dan perhatikan sisi
tebing atau tanah yang mengalami
longsor

Bencana Indonesia 2021, YouTube BNPB: Perscon Pasca Banjir Bandang NTT Disampaikan pada 4 April 2021 
Siklon Tropis, http://meteo.bmkg.go.id/siklon/learn/01/id
Buku Saku Panduan Kesiapsiagaan Menghadapi Banjir Bagi Masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Provinsi DKI Jakarta
Rekomendasi Tanah Longsor, Aplikasi INARisk BNPB
Tips Menghadapi Longsor. https://geologi.co.id/tips_longsor/
What to Do During Severe Weather, https://www.weather.gov/safety/thunderstorm-
during#:~:text=At%20Your%20Workplace%20or%20School,if%20severe%20thunderstorms%20are%20approaching.
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