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Kata Pengantar

Yogyakarta, 15 Juli 2022

Penulis

Puji  Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
atas  limpahan  rahmat  dan  karunia-Nya  penulis  dapat 
menyelesaikan  pembuatan  Buku  Saku  Terpadu  Siap 
Siaga Bencana  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  
Kota  Yogyakarta  ini sebagai  bagian  dari  salah  satu  tugas  
dari  agenda  Pelatihan  Dasar  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil 
Golongan  III  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  
tahun  2021.  Sehingga  pada  kesempatan  ini  penulis  
mengucapkan  terimakasih  kepada  Mentor,  Coach,  dan  
seluruh  pihak  yang  telah  membantu penulisan buku saku 
ini.
Buku  saku  ini  juga  bertujuan  dalam  peningkatan  mutu 
pelayanan BPBD Kota Yogyakarta kepada masyarakat khusus-

nya  masyarakat  kota  Yogyakarta.  Melalui  buku  saku  terpadu 
ini,  kami  mengharap  dapat  memberikan  diseminasi 
informasi terkait  kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana  
yang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun.  Akhirnya,  Kami 
menyadari  bahwa  dalam  Buku  Saku  Kebencanaan  Terpadu  
ini  masih  memiliki  banyak  kekurangan.  Oleh  karena  itu,  
kami  sangat  terbuka  untuk  menerima  saran  dan kritik  yang  
diberikan  oleh  masyarakat  untuk  pengembangan  lebih 
lanjut.
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Tentang BPBD Kota Yogyakarta

Visi dan Misi BPBD Kota Yogyakarta

PROFIL BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kota  Yogyakarta  adalah  suatu  perangkat 
daerah  Kota  Yogyakarta,  yang  dibentuk 
dalam  rangka  melaksanakan  tugas  dan 
fungsi  untuk  penanggulangan  bencana 
dan  segala  akibat  yang  disebabkan  oleh 
adanya bencana. 

BPBD  Kota  Yogyakarta  merupakan  bagian  dari  unsur 
pendukung  tugas  Walikota  di  bidang  penyelenggaraan 
penanggulangan  bencana  yang  terdiri  dari  Kepala,  Unsur 
Pengarah  dan  Unsur  Pelaksana.  Badan  Penanggulangan 
Bencana  Daerah  Kota  Yogyakarta  dipimpin  oleh  seorang 
Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada 
Walikota.

Visi  BPBD  Kota  Yogyakarta  dalam  mendukung  Visi 
Pembangunan  Kota  Yogyakarta,  yaitu:  Meneguhkan  Kota 
Yogyakarta  sebagai  kota  nyaman  huni  dan  pusat  
pelayanan  jasa  yang  berdaya  saing  kuat  untuk 
keberdayaan  masyarakat  dengan  berbijak  pada  nilai 
keistimewaan.

SIAP SIAGA BENCANA *1

Misi  BPBD  Kota  Yogyakarta  dalam  mendukung  Misi 
Pembangunan Kota Yogyakarta,  yaitu membangun sarana 
prasarana publik dan pemukiman.



Desa/Kelurahan  (Kampung)  Tangguh  Bencana  dalam  Perka 
BNPB No. 1  Tahun 2012 yaitu Desa/Kelurahan (Kampung) yang 
memiliki  kemampuan  mandiri  untuk  beradaptasi  dan 
menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri 
dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.

01 KAMPUNG TANGGUH BENCANA

PROGRAM KERJA KELOMPOK SUBSTANSI PENCEGAHAN
 DAN KESIAPSIAGAAN, BPBD KOTA YOGYAKARTA
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Bencana adalah urusan bersama;
Berbasis pengurangan risiko bencana;
Pemenuhan hak masyarakat;
Masyarakat menjadi pelaku utama;
Dilakukan secara partisipatoris;
Mobilisasi sumber daya lokal;
Inklusif;
Belandaskan kemanusiaan;
Keadilan dan kesetaraan gender;
Keberpihakan pada kelompok rentan;
Transparansi dan akuntabilitas;
Kemitraan
Multi ancaman;
Otonomi dan desentralisasi pemerintahan;
Pemaduan ke dalam pembangunan berkelanjutan;
Diselenggarakan secara lintas sektor.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Prinsip-prinsip Desa/Kelurahan (Kampung) Tangguh Bencana
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02 SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

SPAB  merupakan  singkatan  dari  Satuan  Pendidikan  Aman 
Bencana, atau disebut juga Sekolah Aman. Sekolah aman adalah
 komunitas pembelajar yang berkomitmen akan budaya  aman  
dan  sehat,  sadar  akan  risiko,  memiliki  rencana yang matang 
dan  mapan  sebelum,  saat,  dan  sesudah  bencana,  dan  selalu 
siap untuk merespons pada saat darurat dan bencana.
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a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.

Tujuan penyelenggaraan program SPAB

Meningkatkan  kemampuan  sumber  daya  di  Satuan 
Pendidikan  dalam  menanggulangi  dan  mengurangi 
Risiko Bencana;
Meningkatkan  kualitas  sarana  dan  prasarana  Satuan 
Pendidikan agar aman terhadap bencana;
Memberikan  perlindungan  dan  keselamatan  kepada 
Peserta  Didik,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  dari 
dampak Bencana di Satuan Pendidikan;
Memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada 
Satuan  Pendidikan  yang  terdampak  Bencana;
Memberikan  layana  pendidikan  yang  sesuai  dengan 
karakteristik  Risiko  Bencana  dan  kebutuhan  Satuan 
Bencana;
Memulihkan  dampak  Bencana  di  Satuan  Pendidikan;
Membangun  kemandirian  Satuan  Pendidikan  dalam 
menjalankan SPAB.
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KESIAPSIAGAAN BENCANA

Pengertian Bencana

Dalam pasal 1 UU No 24 tahun 2007 dijelaskan bahwa bencana 
adalah  peristiwa  atau  rangkaian  peristiwa  yang  mengancam 
dan  mengganggu  kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat 
yang  disebabkan,  baik  oleh  faktor  alam  dan/atau  faktor  non 
alam  maupun  faktor  manusia  sehingga  mengakibatkan 
timbulnya  korban  jiwa  manusia,  kerusakan  lingkungan, 
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Adapun  yang  dimaksud  dengan  bencana,  tebagi 
menjadi tiga jenis yaitu:
1.  Bencana  alam  adalah  bencana  yang  diakibatkan  oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam
 antara lain berupa  gempa  bumi,  tsunami,  gunung  meletus,
 banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2.  Bencana  non  alam  adalah  bencana  yang  diakibatkan  oleh
 peristiwa  atau  serangkaian  peristiwa  nonalam  yang  antara 
lain  berupa  gagal  teknologi,  gagal  modernisasi,  epidemi,  dan 
wabah penyakit.
3.  Bencana  sosial  adalah  bencana  yang  diakibatkan  oleh
 peristiwa atau  serangkaian  peristiwa  yang  diakibatkan  
oleh manusia  yang  meliputi  konflik  sosial  antar  kelompok  
atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

SIAP SIAGA BENCANA *6



Gempa  bumi  adalah  peristiwa  berguncangnya  bumi  yang 
disebabkan  oleh  tumbukan  antar  lempeng  bumi,  aktivitas 
sesar  (patahan),  aktivitas  gunung  api,  atau  runtuhan  batuan. 
Jenis  bencana  ini  bersifat  merusak,  dapat  tejadi  setiap  saat 
dan  berlangsung  dalam  waktu  singkat.  Gempa  bumi  dapat 
menghancurkan banguunan, jalan, jembatan, dan sebagainya 
dalam  sekejap.  Selain  itu,  gempa  bumi  juga  disebabkan 
aktivitas  vulkanik,  hantaman  benda  langit  (misalnya,  meteor 
dan asteroid), atau ledakan bom.

01 Gempa Bumi
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a.

b.

c.

d.

Dalam  situasi  gempa  bumi  yang  terjadi  tiba-tiba,  seseorang 
biasanya  sulit  bergerak  dan  harus  mengambil  keputusan. 
Untuk  selamat  dari  bencana  ini,  yang  tepenting  adalah 
memahami kemampuan dan keterampilan sebelum bencana 
terjadi, saat harus melaksanakan evakuasi mandiri dan setelah 
kejadian bencana.

Tindakan Sebelum Bencana
Perabot  seperti  rak  dan  lemari  diatur  menempel  tembok 
dan  benda  berat  berada  pada  bagian  bawah  untuk 
menghindari jatuh, roboh, dan bergeser saat terjadi gempa.
Cek  kestabilan  benda  yang  tergantung  dan  dapat  jatuh 
pada saat gempa bumi terjadi
Matikan  aliran  listrik,  air  dan  gas  apabila  sedang  tidak 
digunakan.
Simpan  bahan  yang  mudah  terbakar  pada  tempat  yang 
aman  dan  tidak  mudah  pecah  untuk  menghindari 
kebakaran atau kerusakan.
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

Saat Terjadi Bencana
Jangan  panik/menimbulkan  kepanikan  yang  bisa 
mengakibatkan  korban,  berjongkok  dan  ikuti  petunjuk 
petugas yang berwenang;
Hindari  benda-benda  yang  bisa  jatuh  menimpa  badan 
dan gunakan segitiga aman;
Jika  berada  di  lantai  satu  atau  dasar,  segera  keluar 
bangunan  menuju  tempat  terbuka  sembari  lindungi 
kepala jika memungkinkan;
Jangan berdiri dekat tiang/benda/bangunan/pohon 
yang berpotensi menimpa;
Jika  berada  di  lantai  dua  atau  lebih  tinggi,  gunakan 
tangga darurat untuk turun atau berlindunglah di bawah 
meja yang kokoh sambil memegang kakinya;
Merapatlah ke dinding atau konstruksi terkuat di gedung 
berada  di  dinding  dekat  elevator  dengan  menunduk 
seraya melindungi kepala;
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g.

h.

i.

j.

k.

l.

Jika tengah di dalam elevator, tekan tombol semua lantai 
dan  segeralah  keluar  saat  pintu  terbuka  di  lantai 
berapapun.  Jika pintu tak terbuka tekan tombol  darurat 
untuk memanggil bantuan.
Jauhi  jendela kaca,  rak,  lemari,  dan barang-barang yang 
bergantung, seperti lukisan,  cermin, jam dinding, 
dan lampu.
Jika tengah berada di tangga, berpeganglah pada pagar 
untuk menjag keseimbangan agar tidak jatuh;
Jangan menyalakan korek api atau me-reset sirkuit listrik 
karena dapat menyebabkan kebakaran;
Segera  menuju  tempat  berhimbun  sementara  yang 
disediakan petugas dan tetap waspada terjadinya gempa 
susulan;
Membantu tetangga yang memerlukan bantuan khusus 
seperti bayi, orang tua, disabilitas.

SIAP SIAGA BENCANA *10



Tsunami02
Berasal  dari  gabungan  2  kata  bahasa  Jepang  “tsu”  berarti 
lautan dan “nami” berarti gelombang ombak, tsunami berarti 
gelombang  ombak  lautan.  Tsunami  terdiri  dari  rangkaian 
gelombang  laut  yang  mampu  menjalar  dengan  kecepatan 
mencapai lebih dari 900 km/jam atau lebih. Jenis bencana ini 
disebabkan  oleh  beberapa  faktor  antara  lain  gempa  bumi 
yang  tejadi  di  dasar  laut,  runtuhan  di  pantai,  atau  karena 
letusan gunung api di laut.
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a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
jangan segera turun ke daerah rendah;
Jika memungkinkan, bantulah orang yang membutuhkan 

Tindakan Sebelum Bencana
Membangun sistem peringatan dini dan tempat evakusi 
di sekitar daerah pemukiman;
Pembangunan  tembok  penahan  tsunami  dan  juga 
menanam pohon magrove serta tanaman lain pada 
garis pantai;
Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal khususnya 
yang tinggal di pinggir pantai tentang tsunami dan cara 
penyelamatan.

Saat Terjadi Bencana
Jika  terjadi  gempa,  segera  jauhi  pantai  dan  sungai  ke 
tempat tinggi saat gempa kuat terjadi. Ciri-ciri gempa 
kuat adalah jika goncangan yang menyebabkan kita 
sulit berdiri serta mengalami pusing;
Waspada  apabila  terjadi  air  surut.  Jangan  hampiri  dan 
segeralah naik ke tempat yang tinggi;
Pergi  ke  tempat  evakuasi.  Ikuti  jalur  evakuasi  yang  telah 
ditentukan menuju tempat aman terdekat;
Jika  berada  dalam  perahu/kapal  di  tengah  laut,  dan 
mendengar  kabar  tsunami,  jangan  mendekat  ke  pantai, 
tetapi arahkan perahu ke laut;
Jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, 
jangan segera turun ke daerah rendah;
Jika memungkinkan, bantulah orang yang membutuhkan 
bantuan  khusus  seperti  wanita  hamil,  anak-anak  dan 
orang tua, atau orang dengan disabilitas.
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Kebakaran03
Kebakaran adalah proses perusakan suatu benda oleh api. 
Di  daerah  perkotaan  yang  penuh  perumahan  penduduk, 
kebakaran sering terjadi  dan dapat meluas dari  satu rumah 
ke  rumah  yang  lain.  Sifat  dari  kebakaran  adalah  cepat 
menyebar,  panas,  menyebabkan  asap  yang  gelap  dan 
mematikan.  Ada  4  unsur  utama  pemicu  awal  terjadinya 
kebakaran, yaitu adanya oksigen, adanya bahan bakar/bahan-
bahan  mudah  terbakar,  adanya  reaksi  kimia  atau  keadaan 
panas yang melampaui titik suhu kebakaran.
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a.
b.

c.

d.

a.

b.

c.

d. Apabila api sudah terlalu besar, segera keluar dan minta 
bantuan orang sekitar tempat tinggal dan pemadam 

d.

Tindakan Sebelum Bencana
Tidak bermain-main dengan benda yang memicu api;
Menjauhkan  benda  padat  mudah  terbakar  dan 
menyimpan  cairan  mudah  terbakar  di  tempat  yang 
aman;
Merapikan  instalasi  listrik,  dan  tidak  membuang 
puntung rokok sembarangan;
Menyimpan  nomor  penting  petugas  yang  terkait 
dengan bencana kebakaran.

Saat Terjadi Bencana
Usahakan  memadamkan  api  sebisa  mungkin  jika 
tersedia  alat  pemadam  api.  Jika  tidak  tersedia  alat 
pemadam api ringan, soda kue dapat digunakan untuk 
memadamkan  api.  Alat  lain  yang  digunakan  untuk 
memadamkan  api  adalah  menggunakan  karung  goni 
atau kain yang telah dibasahi air;
Jika sumber api dari aliran listrik, matikan saklar terlebih 
dahulu baru memadamkan api dengan siraman air;
Jika sumber api  dari  bahan bakar bensin,  solar,  spirtus, 
padamkan dengan alat pemadam kebakaran;
Apabila api sudah terlalu besar, segera keluar dan minta 
bantuan  orang  sekitar  tempat  tinggal  dan  pemadam 
kebakaran.
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Letusan Gunung Api04
Merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal 
dengan  istilah  “erupsi”.  Hampir  semua  aktivitas  gunung  api 
berkaitan dengan zona kegempaan aktif, sebab berhubungan 
dengan  batas  lempeng.  Pada  batas  lempeng  inilah  tejadi 
perubahan  tekanan  dan  suhu  yang  sangat  tinggi  sehingga 
mampu  melelehkan  material  disekitarnya,  yang  merupakan 
cairan pijar  (magma).  Magma akan mengintrusi  batuan atau 
tanah  di  sekitarnya  melalui  rekahan-rekahan  mendekati 
permukaan  bumi.  Bahaya  letusan  gunung  api  dapat  berupa 
awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, 
gas  beracun,  tsunami  dan  banjir  lahar.  Bahaya  dari  erupsi 
gunung  api  memiliki  dua  jenis  bahaya  berdasarkan  waktu 
kejadian, yaitu bahaya primer dan bahaya sekunder.
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Tindakan Sebelum Bencana
Pantau  informasi  mengenai  aktivitas  gunung  api  melalui 
radio,  media  sosial,  atau  informasi  dari  pihak  berwenang 
setempat.  Beberapa  tingkat/level  status  gunung  berapi

Normal,  tidak  ada  gejala  aktivitas  tekanan  magma.  Level 
aktivitas  dasar  pengamatan  rutin,  survei  dan  penyelidikan;
Siaga,  menandakan  gunung  api  sedang  bergerak  ke  arah 
letusan  atau  menimbulkan  bencana.  Peningkatan  intensif 
kegiatan  seismik,  data  menunjukkan  bahwa  aktivitas  dapat 
segera berlanjut ke letusan atau menuju pada keadaan yang 
dapat  menimbulkan  bencana,  letusan  dapat  terjadi  dalam 
waktu 2 minggu.
Awas, menandakan gunung api segera atau sedang meletus. 
Letusan  pembukaan  dimuai  dengan  abu  dan  asap, 
berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam.
Waspada, ada aktivitas apapun bentuknya, tedapat kenaikan 
aktivitas  di  atas  level  normal.  Peningkatan  aktivitas  seismik 
dan  kejadian  vulkanis  lainnya.  Sedikit  perubahan  aktivitas 
yang  diakibatkan  oleh  aktivitas  magma,  tektonik  dan 
hidrotermal.
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a.
b.
c.

d.
f.

Saat Terjadi Bencana
Lindungi diri dari abu letusan, awan panas;
Persiapkan diri untuk bencana susulan;
Kenakan  pakaian  yang  bisa  melindungi  tubuh  seperti: 
baju  lengan  panjang,  celana  panjang,  topi  dan  lainnya;
Jangan memakai lensa kontak;
Gunakan kain/masker untuk menutup mulut dan hidung;
Jika  awan  panas  turun,  usahakan  menutup  wajah 
dengan kedua belah tangan.
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Banjir05
Banjir  merupakan  peristiwa  ketika  air  menggenangi  suatu 
wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu 
tetentu.  Banjir  biasanya terjadi  karena curah hujan turun terus 
menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, 
laut  atau  drainase  karena  jumlah  air  yang  melebihi  daya 
tampung media penopang air dari curah hujan tadi. Selain 
itu ulah manusia juga berperan pada terjadinya  banjir. Misalnya 
penggunaan lahan yayng tidak tepat, membuang sampah 
ke  sungai,  pemukiman  di  daerah  bantaran  sungai,  dan 
sebagainya. Banjir  terdiri  dari  tiga jenis,  yakni banjir  genangan, 
banjir  bandang,  dan  banjir  rob  yang  diakibatkan  naiknya 
permukaan laut.
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a.

b.

c.

d.

e.
f.

a.

b.

c.

d.

e.

Tindakan Sebelum Bencana
Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai 
fungsi lahan;
Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran 
sungai serta di daerah banjir;
Pemasangan  pompa  untuk  daerah  yang  lebih  rendah 
dari permukaan laut;
Program  penghijauan  daerah  hulu  sungai  yang  rutin 
dilaksanakan;
Membudayakan  membuang  sampah  pada  tempatnya;
Membudayakan  kerja  bakti  membersihkan 
saluran-saluran air.

Saat Terjadi Bencana
Ketika melihat air datang, jauhi secepat mungkin daerah 
banjir.  Segera  selamatkan  diri  dengan  berlari  secepat 
mungkin ke daerah yang tinggi;
Hindari  berjalan  di  dekat  saluran  air  sebab  berisiko 
terseret arus banjir;
Matika  listrik  di  dalam  rumah  atau  menghubungi  PLN 
untuk mematikan listrik di wilayah terdampak;
Jika air terus naik, letakkan barang-barang berharga 
ke tempat tinggi dan aman;
Jika air terlanjur meninggi, jangan keluar dari rumah 
dan sebisa mungkin meminta pertolongan.
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Tanah Longsor06
Tanah  longsor  merupakan  salah  satu  jenis  gerakan  massa 
tanah  atau  batuan,  ataupun  percampuran  keduanya, 
menuruni atau keluar lerenga akibat teganggunya kestabilan 
tanah atau batuan penyusun lereng. Bencana tanah longsor 
seringkali  dipicu  karena  kombinasi  dari  curah  hujan  yang 
tinggi,  lereng  tejal,  tanah  yang  kurang  padat  serta  tebal, 
terjadinya  pengikisan,  berkurangnya  tutupan  vegetasi,  dan 
getaran.  Selain  itu,  bencana  tanah  longsor  biasanya  terjadi 
begitu  cepat  sehingga  menyebabkan  terbatasnya  waktu 
untuk  melakukan  evakuasi  mandiri.  Material  longsor 
menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran.
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a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

Tindakan Sebelum Bencana
Hindari daerah rawan untuk pembangunan pemukiman 
dan fasilitas utama lainnya;
Mendirikan  bangunan  dengan  fondasi  yang  kuat,  serta 
melakukan  pemadatan  tanah  di  sekitar  perumahan;
Mengurangi  tingkat  ketejalan  lereng  permukaan 
maupun air tanah;
Ketika  musim  hujan  tiba,  upayakan  tejaga  secara 
bergantian  dengan  anggota  keluarga  atau  tetangga. 
Kebanyakan  longsor  terjadi  pada  malam  hari  saat 
orang-orang terlelap.

Saat Terjadi Bencana
Segera menyelamatkan diri keluar dari daerah longsoran 
atau  area  reruntuhan/puing ke  daerah yang lebih  stabil;
Bila  melarikan  diri  tidak  memungkinkan,  lingkarkan 
tubuh  anda  seperti  bola  dengan  kuat  dan  lindungi 
kepala  anda.  Posisi  ini  akan  memberikan  perlindungan 
terbaik untuk badan anda;
Jika  sebelumnya  telah  tersedia  shelter  atau  tempat 
berhimpun  sementara,  maka  dapat  segera  menuju 
tempat berhimpun sementara yang sudah ada.
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Puting Beliung07
Puting beliung  berasal dari angin kencang yang datang 
secara  tiba-tiba,  mempunyai  pusat,  bergerak  melingkar 
menyerupai  spiral  dengan  kecepatan  40  –  50  km/jam  hingga 
menyentuh  permukaan  bumi  dan  akan  hilang  dalam  waktu 
singkat  (3  –  5  menit).  Bencana putting beliung sebagai  akibat 
dari  peristiwa  hidrometeorologis  meningkat  intensitas 
kejadiannya  pada  masa  peralihan  musim.  Jenis  bencana  ini 
menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus 
nimbus yang berbentuk akibat  pemanasan intensif.  Ancaman 
puting  beliung  sulit  diprediksi  karena  merupakan  fenomena 
atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana putting beliung 
adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang.
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Tindakan Sebelum Bencana
a.

b.

c.

d.

e.

Membuat  struktur  rumah  atau  bangunan  yang 
memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan 
terhadap gaya angin;
Memperkuat  bagian-bagian  rumah  yang  mudah 
diterbangkan angin seperti atap rumah;
Untuk para nelayan, supaya menambatkan atau mengikat 
kuat kapal-kapalnya;
Membuat  rencana  komunikasi  darurat  dan  rencana 
penyelamatan  diri  apabila  angin  putting  beliung  tejadi;
Memperhatikan  berita  mengenai  perubahan  cuaca  dan 
kemungkinan pergerakan angin putting  beliung.
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Saat Terjadi Bencana
a.

b.

c.

1.
2.

3.

1.

2.

3.

Dalam ruangan (Rumah, Perkantoran, Sekolah, dll)
Tutup dan kunci pintu serta jendela;
Matikan  semua  aliran  listrik  dan  peralatan  elektronik;
Berlindunglah di ruang bawah tanah atau di tengah ruang.
Dalam kendaraan
Segera hentikan kendaraan dan segera kendaraan 
untuk berlindung ke ruangan tedekat
Bila  sedang  di  luar  ruangan  dan  tidak  ada  tempat 
berlindung
Duduk  berlutut  dan  lindungi  kepala  dan  tangan,  jangan 
tiarap di atas tanah;
Hindari  bangunan,  tiang  listrik,  papan  reklame  untuk 
menghindari diri dari reruntuhan benda;
Jangan berlindung di bawah jembatan, lebih baik 
mencari dataran rendah yang luas dan datar.
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