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1. Sebutkan sebab mengapa wilayah Indonesia rawan terjadi bencana! Bencana apa saja 
dan jelaskan!  . . . 

2. Berdasarkan informasi DVMBG, gunung berapi yang tergolong berstatus awas yaitu . . . 

3. Gunung berapi yang berstatus waspada yaitu  . . . . . . . yang berada di daerah . . . . 

4. Ciri daerah yang rawan terjadi bencana longsor yaitu . . . 

5. Tanda-tanda akan terjadi bencana tsunami yaitu  ......  

6. Bencana yang terjadi bukan karena factor alam yaitu . . . . 

7. Cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari akibat bencana gunung meletus yaitu. . . 

8.  Bencana lain yang dapat terjadi sebagai akibat dari bencana gunung meletus yaitu . . 
. 

9. Sebutkan 3 cara mencegah terjadinya tanah longsor! 

10. Jelaskan apa yang akan dilakukan bila terjadi letusan gunung berapi di lingkungan 
kamu? Lalu apa yang kamu lakukan setelah terjadi bencana tersebut! 

11. Berikan masing - masing 3 contoh bencana alam karena faktor alam dan faktor 
manusia ! 

12. Sebutkan 3 pihak yang terkait dan berperan dalam penanggulangan dan manajemen 
bencana, berserta tugas-tugasnya! 

13. Peranan yang dilakukan oleh LSM dalam peristiwa bencana yaitu. . . 

14. Undang - undang yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana adalah  

15. Kepanjangan dari KPB adalah . . . 

16. Peran Kepala Desa dalam penanggulangan dan manajemen bencana adalah . . .  

17. Kepanjangan dari BMG adalah . . . 
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18. Pramuka membantu korban bencana dengan cara melakukan kegiatan . . .  

19.  alat-alat yang dapat digunakan dalam menginformasikan tanda-tanda 
bencana alam kepada masyarakat yaitu . . . 

20. Tujuan dari perencanaan proses pengungsian adalah . .  

21. Apakah tujuan dari sosialisasi tanda - tanda bencana? 

22. Keriteria Lokasi yang baik untuk dijadikan sebagai tempat pengungsian yaitu 
. . .  

23. Perencanaan pengungsian juga meliputi beberapa persiapan yang harus 
dilakukan, antara lain . . . .  

24. Sebutkan masing-masing tempat pengungsian yang cocok untuk bencana tanah 
longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami! 

25. Apakah kepanjangan dari KMPB? 

26. Tugas dari KMPB adalah . . . 

27. Sebutkan regu-regu yang terlibat dalam penanggulangan bencana! 

28. Apakah jenis pelatihan yang dilakukan oleh tim SAR 

29. Jelaskan yang dimaksud dengan "Ring of Fire" ! 

30. Apakah yang dimaksud gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik? 

31. Apakah yang dimaksud dengan pengungsian? 

32. Sebutkan 5 media/cara sosialisasi mengenai bencana alam! 

33. Jelaskan apa yang akan dilakukan bila terjadi gempa bumi di Iingkungan kamu? 
Lalu apa yang kamu lakukan setelah terjadi bencana tersebut! 

34. Sebutkan 3 bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia beserta daerahnya! 


