
 
  
 
  

 

Pelatihan Perencanaan Evakuasi Tsunami di 

Tingkat Kabupaten 

Membangun Kapasitas dalam Perencanaan Evakuasi  
  
 LATAR BELAKANG 

 
Rencana evakuasi tsunami memainkan peran strategis dalam kesiapsiagaan tsunami karena 

dokumen ini menyediakan informasi kunci bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri dalam 

keadaan darurat. Penyediaan peta evakuasi tsunami di suatu wilayah merupakan tugas dari 

BPBD, namun proses perencanaannya sendiri memerlukan partisipasi dari banyak 

pemangku kepentingan. Dalam hal ini, peta evakuasi tingkat kabupaten merupakan referensi 

penting bagi pengembangan prosedur-prosedur evakuasi tsunami lebih lanjut di tingkat 

lembaga, komunitas, dan keluarga. 

Sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas PROTECTS, sebuah modul 

pelatihan telah disusun untuk menyiapkan tenaga profesional yang dikelola oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah untuk memfasilitasi atau mendampingi proses-proses 

perencanaan evakuasi tsunami di tingkat kabupaten/kota. 

 SEKILAS PELATIHANNYA 
 

Pelatihan yang berlangsung 5 hari ini ditujukan untuk para profesional yang akan membantu 

pemerintah daerah sebagai narasumber teknis ataupun fasilitator dalam proses perencanaan 

evakuasi tsunami. 

Pelatihan dirancang sedemikian sehingga bisa dikaitkan dengan kondisi-kondisi lokal yang 

spesifik dan proses-proses perencanaan evakuasi yang akan dilakukan. Karenanya, 

pelatihan akan lebih efektif bila peserta telah diberi tugas untuk membantu proses 

perencanaan ini serta telah tersedia informasi dari kajian bahaya dan risiko untuk masing-

masing daerah.  

Topik-topik yang dicakup oleh pelatihan ini termasuk konsep-konsep dan prinsip-prinsip 

dasar dalam perencanaan evakuasi tsunami yang mengikuti pendekatan 5 langkah yang 

sederhana, seperti dijabarkan dalam Panduan “Perencanaan untuk Evakuasi Tsunami”. 

Pelatihan ini sangat praktis dan peserta berlatih merancang strategi dan prosedur evakuasi 

berdasarkan kasus-kasus nyata. Dalam pelatihan ini juga dibahas hal-hal seperti bagaimana 

mendorong pengesahan rencana evakuasi dan mensosialisasikannya kepada publik.   

Pengalaman belajar ini akan dirangkai dengan sebuah perencanaan tindak lanjut dan 

diharapkan menghasilkan suatu rencana tindak lanjut untuk membantu kelancaran dan 

efektivitas proses perencanaan evakuasi. Idealnya wakil dari pemerintah daerah yang 

mengirimkan peserta juga hadir pada hari terakhir pelatihan untuk ikut serta dalam 

perencanaan tindak lanjut ini. 

 PANDUAN & REFERENSI PELATIHAN 

 
Sebuah Panduan Pelatihan telah disusun untuk pelatihan ini. Dokumen ini memuat informasi 

umum tentang trainingnya sendiri, sebuah rencana moderasi pelatihan, serta bahan-bahan 

pendukung bagi pelatih untuk menyampaikan pelatihannya. Rencana moderasi yang 

tersedia menggambarkan berbagai sesi pelatihan dan merinci tujuan sesinya, isinya, 

metodologi yang digunakan, bahan-bahan, dan waktu yang diperlukan. Panduan pelatihan 

ini juga memberikan contoh bahan-bahan pelatihan dan format untuk keperluan pengelolaan 

pelatihan. 

Sebagai bagian dari paket pelatihan, tersedia Panduan “Perencanaan untuk Evakuasi 

Tsunami” sebagai referensi serta contoh peta bahaya, peta evakuasi, dan leaflet evakuasi 

dari beberapa daerah yang sebelumnya telah didampingi oleh proyek PROTECTS. 
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 PENGALAMAN PRAKTIS & PEMBELAJARAN 
 
Dalam kerangka proyek PROTECTS tiga pelatihan telah dilakukan bagi kabupaten dan 

kota di NTB, Bali, Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan maksimal 20 peserta pada setiap 

pelatihannya. Selain itu, proyek melibatkan narasumber dari daerah-daerah kajian untuk 

berbagi pengalaman tentang bagaimana situasinya di dunia nyata. 

Setelah pelatihan, peserta dapat menerapkan pengetahuan dan keahliannya serta terus 

belajar dengan meminta bantuan teknis dari staf proyek atau dari sesama peserta 

pelatihan.  

Pelatihan ini membawa manfaat optimal ketika pesertanya telah terlibat dalam kelompok 

kerja kesiapsiagaan tsunami di kabupatennya masing-masing. Pengalaman menunjukkan 

bahwa sangatlah berguna bagi peserta jika mereka bisa langsung menerapkan apa yang 

mereka pelajari dalam proses perencanaan evakuasi yang sebenarnya segera setelah 

pelatihan usai. 

Proses perencanaan evakuasi mensyaratkan visualisasi hasilnya dalam bentuk peta. 

Kendati peta ini bisa digambar secara manual, terdapat alasan-alasan yang baik untuk 

membuat peta versi digital. Untuk mendukung pembuatan peta digital dari peta evakuasi 

tsunami, proyek ini telah menerbitkan panduan “Rekomendasi Layout Peta Evakuasi 

Tsunami” dan merancang modul pelatihan untuk menghasilkan peta evakuasi tsunami 

dengan menggunakan piranti lunak GIS “Quantum” yang bersifat open source. Silakan 

lihat bagian imprint untuk informasi lebih jauh.  

 PENERAPAN PELATIHAN LEBIH LANJUT 
 

Diperkirakan bahwa permintaan akan pelatihan perencanaan evakuasi akan meningkat di 

masa depan karena kebanyakan komunitas di Indonesia masih belum memiliki rencana 

evakuasi tsunami yang solid.  

Sebuah Panduan Pelatihan dan bahan-bahan yang terkait telah tersedia dan dirancang 

untuk memampukan pelatih yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan dan 

pengalaman dalam bahaya tsunami dan perencanaan evakuasi tsunami untuk dapat 

menggunakan modul ini. Kendati demikian, harus ditekankan di sini, implementasi dari 

pelatihan ini membutuhkan keterampilan pelatihan yang tinggi serta pemahaman teknis 

yang mendalam tentang materinya. Karenanya, untuk implementasi/ adaptasi modul ini di 

masa depan, sangat disarankan untuk meminta bantuan dari para pelatih yang telah 

berpengalaman menjalankan pelatihan ini (lihat bagian imprint). 

Modul Pelatihan selengkapnya telah diserahterimakan kepada BNPB pada bulan Mei 

2013. 

 UCAPAN TERIMA KASIH 
 

Modul Pelatihan Evakuasi Tsunami ini disusun selama proyek PROTECTS dan 

diterapkan dalam program bersama dengan para mitra dari BPBD dan kelompok-

kelompok kerja dari tingkat provinsi dan kabupaten di Jawa, Bali, dan NTB. Masukan dari 

LIPI dan BNPB juga telah menyumbang pada perbaikan modul pelatihan ini. 
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