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Bencana puting 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 terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit 

diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana 

puting beliung adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. 

A. PENGAMATAN GEJALA BENCANA  

1. Petugas melaksanakan kegiatan pemantauan kondisi cuaca yang berpotensi 

terjadinya angin kencang melalui pembentukan pumpunan awan 

cumulusnimbus yang dapat menyebabkan puting beliung di suatu wilayah dan 

melaporkan kepada komandan regu TRC/Kapala Seksi Kedaruratan.  

2. Komandan regu TRC/Kepala Seksi Kedaruratan memerintahkan petugas untuk 

menyiapkan data, berkas dan kelengkapan lainnya untuk dibawa pada saat 

pemantauan wilayah.  



 

3. Setelah berkas dan kelengkapan sudah siap, dan telah dilaporkan kepada 

Komandan regu TRC/Kepala Seksi Kedaruratan.  

4. Komandan regu TRC/Kepala Seksi Kedaruratan melaporkan kepada Kepala 

Bidang Kedaruratan dan Logistik.  

5. Setelah mendapatkan laporan dari Komandan regu TRC/Kepala Seksi 

Kedaruratan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik melaporkan kepada 

Kepala Pelaksana BPBD. 

6. Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan Komandan Regu TRC/Kepala Seksi 

Kedaruratan untuk berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota melalui Kepala 

Bidang Kedaruratan dan Logistik untuk melaksanakan kegiatan pemantauan 

wilayah.  

7. Kepala Seksi Kedaruratan dan petugas melaksanakan perintah pemantauan 

wilayah yang dituju.  

8. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik melaporkan kembali hasil kegiatan 

pemantauan kepada berdasarkan Laporan Kepala Seksi Kedaruratan ke Kepala 

Pelaksana BPBD. 

B. ANALISIS HASIL PENGAMATAN GEJALA 
BENCANA 

 
1. Kejadian Angin Kencang yang dapat menyebabkan puting beliung di wilayah 

suatu wilayah, umumnya disebabkan oleh terbentuknya awan cumulus nimbus 

yang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala local, sehingga 

hasil pemantauan perlu dilakukan analisis terhadap lokasi yang dapat 

menimbulkan kerusakan rumah, tumbangnya pohon, papan baleho dan lain-lain 

serta dapat mengancam jiwa manusia. 

2. Pada daerah rawan seperti dipesisir pantai, perlunya pemberian peringatan dini 

kepada warga masyarakat yang bermukim disekitar pesisir untuk tetap waspada. 



 

3. Jika ada potensi terjadi angin puting beliung, Kepala Bidang Kedaruratan dan 

Logistik melaporkan ke Kepala Pelaksana BPBD bahwa terdapat potensi yang 

dapat menyebakan kerusakan di wilayah lintasan angin puting beliung tersebut. 

4. Sambil menunggu perintah selanjutnya dari Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Seksi 

Kedaruran mempersiapkan Personil TRC, Peralatan, dan Kendaraan untuk 

melaksanakan evakuasi dan bantuan Bersama dengan BPBD Kabupaten/Kota 

serta anjuran untuk evakuasi mandiri bagi warga yang terdampak. 

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH PIHAK 
YANG BERWENANG 

 

1. Kegiatan pelaksanaan evakuasi darurat dilaksanakan berdasarkan perintah 

berjenjang, dari Kepala Pelaksana, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi serta 

koordinasi dengan instansi terkait. 

2. Perintah dapat juga langsung dari Gubernur ke Sekda selaku Kepala BPBD 

selanjutnya ke Kepala Pelaksana BPBD. 

3. Dilokasi Kejadian Bencana dapat di koordinir oleh Komandan Regu, Komandan 

Insiden (IC) dari instansi lain sesuai petunjuk pimpinan. 

D. PERINGATAN BENCANA 

 

1. Informasi Peringatan Dini terkait dengan kecepatan angin, suhu udara, hujan 

yang dapat berpotensi kebakaran hutan dan lahan diperoleh dari BMKG melalui 

WhatsApp Group, Telephon, Facebook, Instagram, Berita Radio, dll 

2. Hasil pemantauan Lokasi oleh Tim, Warga, Petugas lainnya (bhabinsa, 

bhabinkamtibmas, RT, dll) 

 

 



 

E. PENGAMBILAN TINDAKAN OLEH MASYARAKAT 

 

➔ Saat Keadaan Darurat Angin Puting Beliung (Angin Kencang) 

 

a) Segera Laporkan ke petugas BPBD 

b) Bawa masuk barang-barang ke dalam rumah, agar tidak terbawa angin. 

c) Tutup jendela dan pintu lalu kunci. 

d) Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. 

e) Jika ada potensi petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk 

lutut ke dada. 

f) Jangan tiarap di atas tanah. 

g) Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. 

h) Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. 

i) Jangan berlindung di bawah pohon besar dan papan reklame. 

F. LOKASI EVAKUASI 

 

1. Lokasi menjauh dari titik kejadian 

2. Di Gedung sekolah, rumah ibadah, kantor desa/kelurahan sekitar yang dapat 

dijadikan tempat pengungsian sementara dengan situasi yang aman 

3. Tenda pengungsian yang disiapkan petugas 



 

G. PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 

 

 

 


