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[INFOGRAFIS] Siap Siaga 
Menghadapi Banjir

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 
sebanyak 787 bencana banjir melanda Indonesia sepanjang 
tahun 2017. 
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 Bencana banjir terjadi 

hampir setiap musim penghujan 

melanda Indonesia. Setiap 

tahunnya, bencana banjir ini 

sering mendapat perhatian 

karena menimbulkan kerugian 

secara ekonomi bahkan 

korban jiwa. 

 Berdasarkan data BNPB, 

di tahun 2017, bencana banjir 

menempati  urutan  pertama,  

Gambar 1.1

yakni sebanyak 787 kejadian 

diikuti puting beliung (716) 

dan tanah longsor (614). 

Bencana banjir tersebut 

telah menyebabkan 135 

orang meninggal dunia, 91 

orang luka-luka dan lebih 

dari 2,3 juta jiwa menderita 

dan mengungsi, serta ribuan 

rumah rusak.
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 INFOGRAFIS- DATA[
 BANJIR DI INDONESIA

 ]SEPANJANG TAHUN 2017
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Apa itu Banjir?

 Menurut BNPB, banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana 

terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang 

meningkat. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh:

►	 Curah hujan yang tinggi

►	 Permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan 

air laut

►	 Daerah yang terletak pada suatu cekungan 

yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran 

air keluar yang sempit

►	 Kurangnya daerah resapan air akibat penebangan 

hutan dan pengembangan pemukiman

►	 Buruknya penanganan sampah

►	 Buruknya penanganan saluran air (drainase).

Penyebab  banjir  yang  

beragam membuat kita 

harus selalu  waspada dan 

memahami tindakan yang 

dianggap perlu dilakukan bila 

terjadi banjir. Pasalnya, banjir 

yang tidak dapat ditangani 

dapat menimbulkan kerugian 

dan korban jiwa. Bencana 

banjir juga sering diikuti 

dengan berbagai masalah 

kesehatan seperti diare, 

leptospirosis, penyakit kulit 

dll. 
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Panduan Kesiapsiagaan 
Bencana Banjir

 Banjir bisa terjadi secara lambat (gradual) dan ada juga yang 

mendadak, yakni banjir bandang. Ada hal-hal yang harus kita 

waspadai saat banjir dan berpotensi menimbulkan akibat yang 

fatal, antara lain:

►	  Arus

►	  Benda-benda yang hanyut

►	  Binatang berbahaya yang bisa masuk ke dalam 

rumah 

►	  Ketinggian air yang bisa menenggelamkan.

Sehingga, penting bagi kita untuk mengetahui persiapan 

menghadapi banjir dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan 

saat banjir terjadi. 

 INFOGRAFIS- SIAP SIAGA[
]BANJIR
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 INFOGRAFIS- SIAP SIAGA[
]BANJIR
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 INFOGRAFIS- SIAP SIAGA[
]BANJIR
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[INFOGRAFIS] Siap Siaga 
Menghadapi Gempa Bumi

Aktivitas gempa di Indonesia meningkat drastis pada tahun 
2017.  Pada tahun 2017 terjadi peningkatan 1.351 gempa lebih 
banyak dibandingkan tahun 2016.  Jika sebelumnya tercatat 
5.578 gempa, pada tahun 2017 tercatat 6.929 kali gempa. – Data 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika  (BMKG) 
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 Indonesia merupakan 

satu-satunya negara yang 

terletak pada pertemuan tiga 

lempeng utama bumi, yakni 

lempeng Eurasia, lempeng 

Indo-Australia dan lempeng 

Pasifik. Lempeng-lempeng 

ini senantiasa bergerak dan 

bertumbukan, sehingga 

berpotensi menimbulkan 

gempa. Dalam hal ini, 

Indonesia memiliki posisi 

Gambar 2.1

strategis sekaligus sangat 

berbahaya, karena memiliki 

potensi gempa yang besar.

 BMKG mencatat ada 

19 kali gempa besar yang 

merusak sepanjang tahun 

2017 dan mengakibatkan 

jatuhnya korban jiwa, korban 

cedera serta kerusakan rumah 

dan bangunan. 
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 INFOGRAFIS-[
 Gempa Besar dan

 Merusak Sepanjang
]Tahun 2017
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 Namun ironi, tingginya 

aktivitas gempa bumi di 

negeri ini tidak sebanding 

dengan tingginya tingkat 

kesiapsiagaan dalam meng-

hadapi bencana. Padahal kita 

mengetahui struktur bangunan 

 Gempa bumi adalah 

getaran atau guncangan yang 

terjadi di permukaan bumi yang 

disebabkan oleh tumbukan 

antar lempeng bumi, patahan 

aktif, aktivitas gunung api 

atau runtuhan batuan. Gempa 

•	  Gempa tektonik
Gempa ini disebabkan oleh adanya pergeseran lempengan 

tektonik. Gempa tektonik dapat menimbulkan kekuatan 

gempa yang besar, seperti yang terjadi di Aceh tahun 2004 

silam.

Gempa bumi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya:

yang buruk dan kurangnya 

pengetahuan masyarakat 

mengenai siaga bencana 

mayoritas menjadi faktor 

utama jatuhnya korban akibat 

bencana.   

Apa Itu Gempa Bumi?

Jenis-jenis Gempa Bumi

bumi biasanya mengakibatkan 

kerusakan pada rumah, 

sekolah, gedung bertingkat, 

dan sarana umum lainnya 

sehingga dapat menimbulkan 

korban jiwa.
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•	  Gempa vulkanik
Gempa ini disebabkan oleh pergerakan magma ke atas 

permukaan gunung api, yang menimbulkan pergeseran batu-

batuan. Gempa biasanya hanya terasa di sekitar gunung api 

tersebut. Umumnya hanya menimbulkan kekuatan gempa 

yang ringan, yakni di bawah 2 SR.

•	 Gempa induksi 
Gempa ini disebabkan oleh pelepasan energi akibat sumber-

sumber lainnya, seperti runtuhnya tanah dan bebatuan akibat 

penggunaan bahan peledak.

 Gempa bumi biasanya 

berlangsung sangat cepat 

(rata-rata kurang dari satu 

menit) sehingga setiap 

langkah kaki Anda untuk 

menyelamatkan diri saat terjadi 

bencana sangatlah berharga. 

Panduan Kesiapsiagaan 
Gempa Bumi 

Karena itu, penting bagi Anda 

untuk mengetahui persiapan 

menghadapi gempa bumi dan 

langkah-langkah yang harus 

diambil saat gempa itu terjadi. 
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]INFOGRAFIS- SIAP 
SIAGA GEMPA BUMI[
sebelum gempa bumi
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]INFOGRAFIS- SIAP 
SIAGA GEMPA BUMI[
saat gempa bumi
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]INFOGRAFIS- SIAP 
SIAGA GEMPA BUMI[
setelah gempa bumi
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[INFOGRAFIS] Siap Siaga 
Menghadapi Tanah Longsor

Longsor yang terjadi pada malam hari sering menelan banyak 
korban jiwa. Mayoritas orang yang tidak sempat menyelamatkan 
diri karena longsoran menimpa pada saat mereka masih tidur. 
Bila Anda tinggal di daerah rawan longsor, waspadalah jika 
terjadi hujan lebat terus-menerus dan kenali gejala longsor.
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 Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 

sejak 2014 hingga 2017, bencana tanah longsor menjadi bencana 

yang paling mematikan dan banyak menimbulkan korban jiwa. 

Bahkan longsor kecil pun bisa menyebabkan satu keluarga 

meninggal dunia.

Gambar 3.1


