
Tsunami Evacuation Map for Seminyak 
Peta Evakuasi Tsunami Kelurahan seminyak 

Prosedur Evakuasi  
Tsunami  

Tsunami Evacuation 
Procedure  

1. Jika merasakan gempa bumi - 

lindungi diri anda 

 Jangan panik! 
 Merunduk, berlindung dan 

berpegangan! 
 
Setelah gempa bumi, sadari bahwa tsu-

nami mungkin terjadi 

 Segera tinggalkan daerah pantai 
sebagai langkah pencegahan awal! 

 Setelah merasakan getaran yang kuat 
dan lama, jangan menunggu lagi 
peringatan resmi. Segera tinggalkan 
ZONA MERAH! 

 Dengarkan pengumuman dari aparat 
daerah dan stasiun radio untuk 
informasi selanjutnya. Perhatikan suara 
sirine! 

 
Suara Sirine adalah panggilan resmi un-

tuk segera evakuasi 

 Jika suara sirine terdengar, segera 
tinggalkan ZONA MERAH atau mencari 
tempat berlindung sementara di gedung 
yang  lebih tinggi! 

 Jika anda berada di ZONA KUNING, 
segera menuju tempat berlindung di 
lantai yang lebih tinggi 

 Para pengunjung yang berada di hotel, 
ikuti instruksi dari karyawan hotel 

 

 

 

 

Setelah gelombang pertama datang, 
gelombang yang lain mungkin akan 

menyusul! 

 

Tunggu pemberitahuan resmi “Tsunami 
telah berakhir” sebelum meninggalkan 

tempat perlindungan 

 

 

 

1. If you feel an earthquake - 

protect yourself  

 Don’t panic! 
 Drop, cover and hold! 
 

2. After an earthquake, be aware 

that a tsunami may follow 

 Move away from the beach 
immediately as a precaution 
measure!  

 After strong and longer lasting 
ground shaking: don’t wait for an 
official warning. Leave the 

immediately! 
 Listen to announcements from local 

authorities and the radio for further 
information. Pay attention to the 
siren! 

 
 

3. The sound of the siren is the 

official call for evacuation 

 When the siren sounds, evacuate 
the immediately or look 
for shelter in higher buildings! 

 If you are in the go 
for shelter in higher floors 

 As a visitor in a hotel, please follow 
the instructions of hotel staff 

 

 

 

 

After the first tsunami wave, more 
waves are likely to come! 

 
Wait for an official “All Clear” 

message before leaving shelter 

 

 

1. Jika merasakan gempa bumi - 

lindungi diri anda 

 Jangan panik! 
 Merunduk, berlindung dan 

berpegangan! 
 
2. Setelah gempa bumi, sadari bahwa 

tsunami mungkin terjadi 

 Segera tinggalkan daerah pantai 
sebagai langkah pencegahan awal! 

 Setelah merasakan getaran yang kuat 
dan lama, jangan menunggu lagi 
peringatan resmi. Segera tinggalkan  

 
 
 Dengarkan pengumuman dari aparat 

daerah dan stasiun radio untuk 
informasi selanjutnya. Perhatikan suara 
sirine! 

 
3. Suara Sirine adalah panggilan resmi 

untuk segera evakuasi 

 Jika suara sirine terdengar, segera 
tinggalkan atau 
mencari tempat berlindung sementara 
di gedung yang  lebih tinggi! 

 Jika anda berada di 
segera menuju tempat berlindung di 
lantai yang lebih tinggi 

 Para pengunjung yang berada di hotel, 
ikuti instruksi dari karyawan hotel 

 

 

 

 

Setelah gelombang pertama datang, 
gelombang yang lain mungkin akan 

menyusul! 

 

Tunggu pemberitahuan resmi “Tsunami 
telah berakhir” sebelum meninggalkan 

tempat perlindungan 

 

Further information/Informasi lebih lanjut: 
BPBD Kabupaten Badung 
Jln Raya Raya Sempidi, Mengwi 
Tel. 0361-7811166 
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