
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anda? 

 

Peringatan Dini Tsunami  

Pulau Serangan telah terhubung dengan Sistem 

Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS). Peringatan 

tsunami akan disebarkan melalui radio dan televisi,  

dan pengeras suara di masjid. Salah satu radio RPKD 

di frekuensi 91,45 MHz akan mengumumkan 

panggilan untuk evakuasi.  

Ingatlah... 

Jika anda merasakan gempa bumi, selalu waspadai 

tsunami bisa saja terjadi dalam waktu singkat.  

Gelombang tsunami bisa tiba 20 menit setelah 

gempa bumi yang kuat. 

Jangan menunggu peringatan resmi – ikuti prosedur 

yang sudah disediakan seperti yang tertulis dalam 

brosur ini.  

Jangan menjemput anak ketika bersekolah, sekolah 

sudah mempunyai prosedurnya sendiri yang akan 

membimbing siswanya. 

 Memahami  tanda-tanda peringatan alam  

- Jika air surut lebih cepat dan lebih jauh dari 
pasang surut normal, tsunami dipastikan akan 
melanda 

- Angin kencang atau suara menggelegar mungkin 
terdengar sesaat sebelum gelombang tsunami 
tiba.  

Jika anda melihat tanda-tanda ini,  segeralah 

mencari tempat berlindung!  Jangan lagi keluar dari 

Pulau Serangan. 

Jangan pernah mendekati pantai untuk melihat 

apakah air surut apalagi menunggu ombak tiba 

mungkin anda membahayakan jiwa anda sendiri!!! 

 

  

Pulau Serangan adalah daerah rawan tsunami 

Pulau Serangan berada di  ZONA MERAH yang 

merupakan zona beresiko tinggi. Karena daerah aman 

terletak jauh dan sulit dijangkau dalam waktu singkat, 

segera menuju  ZONA KUNING  seketika setelah 

merasakan gempa yang kuat dan lama, gunakanlah 

sepeda motor, semua jalan yang ada di Pulau Serangan 

pada waktu evakuasi menjadi jalan satu arah, menuju 

arah ke Jl. By Pass!!  

Apabila anda sudah di ZONA KUNING segera naik ke 

bangunan yang tinggi dan kokoh bisa di Gedung Badan 

Kepegawaian Negara (BKN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila hal ini pun sulit dilakukan atau karena waktu 

yang sempit, bergegaslah ke tempat yang tinggi untuk 

berlindung seperti yang tercantum di peta. 

Untuk Informasi hubungi : 
 
Kantor PUSDALOPS PB  
Provinsi Bali 
Jl. D.I Panjaitan No. 6 Denpasar 
Telp.  0361- 251177 

 

Siapkah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur Evakuasi Tsunami 

untuk Pulau Serangan / BALI 

 
   Didukung oleh: 

 
 
Kantor Kelurahan Serangan 
Jl. Tukad  Pekaseh No. 11 
Serangan 
Tel. 0361-7374798 

 



 

1. Bersiap-siaplah jauh hari sebelum 
sesuatu terjadi 

 Pelajari peta evakuasi dan kenali dengan 
baik prosedur evakuasi 

 Bahas prosedur bersama-sama dengan 
keluarga dan tetangga 

 Berperan serta dalam geladi dan 
penyuluhan-penyuluhan  

2. Jika merasakan gempa bumi – lindungi 
diri anda 

 Jangan panik, lindungi kepala! 

 Merunduk, berlindung dan berpegangan! 

3. Setelah gempa bumi, sadari bahwa 
tsunami mungkin bisa terjadi 

 Segera tinggalkan daerah pantai sebagai 
langkah penyelamatan awal!  

 Setelah merasakah getaran yang kuat dan 
lama, jangan menunggu lagi peringatan 
resmi.  Jika memungkinkan segera tinggalkan  
ZONA MERAH gunakan kendaraan roda dua. 
Jangan berjalan kaki menuju Jl. By Pass 

 Jika anda sudah berada di ZONA KUNING, 

bergegaslah menuju tempat berlindung di 
lantai yang lebih tinggi 

 Jika tidak mungkin meninggalkan ZONA 
MERAH carilah bangunan perlindungan yang 

ada 

 Jangan menjemput anak ketika bersekolah, 
sekolah sudah mempunyai prosedurnya 
sendiri 

 Dengarkan pengumuman dari aparat daerah 
dan radio untuk informasi selanjutnya.  

   
Setelah gelombang pertama datang, gelombang 

yang lain mungkin akan menyusul  

 

Tunggu pemberitahuan resmi “Tsunami 

telah berakhir” sebelum meninggalkan 

tempat perlindungan  

 

 


