BANJIR
Pengertian Banjir adalah fenomena alam yang terjadi di kawasan yang banyak dialiri oleh
aliran sungai. Sedangkan secara sederhana, banjir didefinisikan sebagai hadirnya air suatu
kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Kedatangan banjir dapat
diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat
datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir
bandang.
Dampak Yang Ditimbulkan Adanya Banjir
1. Menimbulkan korban jiwa
2. Rusaknya areal pertanian
3. Rusaknya sarana dan prasarana
4. Hilangnya harta benda
5. Sebagai bibit penyakit
Cara Menanggulangi Banjir
Untuk menanggulangi terjadinya banjir, maka dibutuhkan cara penanggulangan antara lain
sebagai berikut :
1. Pengoptimalan sungai ataupun selokan, Sungai atau selokan sebaiknya dipelihara dan
dipergunakan sebagaimana mestinya. Sungai ataupun selokan untuk tidak digunakan
untuk membuang sampah atau tempat pembuangan sampah. Kebersihan dan deras
arusnya harus di pantau setiap bukan hanya mengamati jika terjadi banjir.
2. Larangan pembuatan rumah penduduk di sepanjang sungai, Tanah di pinggiran sungai
tidak seharusnya digunakan untuk pemukiman penduduk karena menyebabkan banjir
dan tatanan masyarakat tidak teratur.
3. Melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, Pohon yang telah ditebang
sebaiknya ada penggantinya. Menebang pohon yang telah berkayu kemudian di tanam
kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan
tujuan hutan tidak menjadi gundul.
4. Mempergunakan alat pendeteksi banjir sederhana, Agar dapat mengetahui datangnya
banjir diperlukan alat yang mendeteksi banjir yang sederhana yang masyarakat dapat
mengetahui cara pembuatnya.

ANGIN PUTING BELIUNG
Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang
bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Ada beberapa sebutan
untuk puting beliung.

Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pacaroba.
Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda
yang terlewati terangkat dan terlempar.
Angin puting beliung yang bergerak dari lautan dapat mengaduk air laut dibawahnya dan
pusat menyebabkan gelombang besar (badai). Dipusat badai mata angin yang bertekanan
rendah akan membentuk kubah air yang tinggi. Kubah air ini akan menjadi banjir bila angin
badai menghantam daratan.
Tanda-Tanda Terjadinya Angin Puting Beliung Adalah
Terlihat gumpalan awan yang gelap, besar, dan tinggi: terlihat beberapa kali samberan petir;
serta terdengar suara gemuruh dari kejahuan.
Sebagai Langkah Persiapan, Yang Harus Anda Lakukan Adalah:
1. Membuat struktur rumah atau bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu
bertahan terhadap gaya angin.
2. Memperkuat bagian-bagian rumah yg mudah diterbangkan angin seperti atap rumah.
3. Untuk para nelayan, supaya menambatkan atau mengikat kuat kapal-kapalnya.
4. Membuat rencana komunikasi darurat dan rencana penyelamatan diri apabila angin
puting beliung terjadi.
5. Memperhatikan berita mengenai perubahan cuaca dan kemungkinan pergerakan angin
puting beliung.
Apabila Angin Puting Beliung Menerjang, Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Adalah :
Bila sedang di dalam ruangan (Rumah, Sekolah, Perkantoran,dl|) :
1.
2.
3.
4.

Tutup dan kunci pintu serta jendela.
Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik.
Berlindunglah di ruang bawah tanah, atau di tengah ruangan.
JANGAN MENDEKAT PINTU ATAU JENDELA!

Bila sedang dalam kendaraan (kendaraan pribadi,bus,kereta,dll):
• Segera hentikan kendaraan dan keluar dari kendaraan untuk berlindung ke dalam ruangan
terdekat.
Bila sedang di luar ruangan dan tidak ada tempat berlindung:
1. Duduk berlutut dan lindungi kepala dengan tangan.
2. JANGAN TIARAP DI ATAS TANAH
3. Hindari bangunan, tiang listrik, papan reklame untuk menghindari diri dari reruntuhan
benda.
4. JANGAN BERLINDUNG DI BAWAH JEMBATAN. Lebih baik mencari dataran
rendah yang luas dan datar.

