
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anda? 

 

Apa itu Tsunami? 

Tsunami adalah serangkaian gelombang 

yang sangat berbahaya dan dapat tiba 

dengan cepat setelah terjadi gempabumi. 

Kabupaten Gianyar adalah daerah 

rawan tsunami 

Wilayah pesisir pantai Kabupaten Gianyar  

berada di  ZONA MERAH yang 

merupakan zona bahaya tsunami. Untuk 

keselamatan anda, pahami 3 Langkah 

Tanggap Tsunami 

1. Tanggap Gempa 

Gempa yang kuat dan lama adalah 

peringatan bahwa tsunami mungkin 

akan terjadi. Segera Jauhi pantai dan 

Sungai sebagai langkah pencegahan 

awal 

 

2. Tanggap Peringatan 

Setelah Terjadi Gempabumi, BMKG 

akan mengeluarkan peringatan 

dengan parameter: 

a. Awas—lakukan evakuasi 

b. Siaga—lakukan evakuasi 

c. Waspada—jauhi pantai dan sungai 

 

3. Tanggap Evakuasi 

Setelah gempabumi atau menerima 
peringatan tsunami , segera lakukan 
evakuasi. Ikuti Jalur dan rambu 
evakuasi 
 

Jangan pernah mendekati pantai untuk 

melihat apakah air surut apalagi menunggu 

ombak tiba mungkin anda membahayakan 

jiwa anda sendiri!!! 

 

Buatlah Rencana evakuasi keluarga 

 Pelajari rencana evakuasi dan pastikan 

dimana setiap anggota keluarga 

beraktifitas dan titik aman terdekat. Buatlah 

rencana evakuasi dimana  tempat yang 

harus di tuju oleh setiap anggota keluarga 

sehingga tidak ada yang panik 

 Jika sekolah anak anda berada di zona 

bahaya, diskusikan rencana evakuasi yang 

sesuai dengan sekolahnya 

Peringatan Dini Tsunami  

Getaran Gempa adalah panggilan untuk 

evakuasi.  Jika anda merasakan gempa kuat 

dan lama segera Tinggalkan ZONA MERAH 

sambil mencari informasi dari TV. Gelombang 

tsunami bisa tiba dengan cepat setelah gempa 

bumi yang kuat. 

 Ingatlah... 

Jika anda merasakan gempa bumi, selalu 

waspadai tsunami bisa saja terjadi dalam waktu 

singkat. Jangan menunggu peringatan resmi – 

ikuti prosedur yang sudah disediakan seperti 

yang tertulis dalam brosur ini. Segera 

tinggalkan ZONA MERAH menuju ke ZONA 

AMAN.  

 

 

 

 

 

 

Informasi Lebih Lanjut: 
 
BPBD Kabupaten Gianyar 
Stadion Dipta 
Jln. Dharma Giri, Buruan, Gianyar 

Telp. 0361-7844717 

Siapkah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prosedur Evakuasi Tsunami 

Kabupaten Gianyar 

BALI 

 
   Didukung oleh: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. Jika merasakan gempa bumi, lindungi 
diri anda  

 Merunduk, lindungi kepala dan 

berpegangan hingga gempa berhenti  

 Jika memungkinkan lari ke lapangan 
terbuka 

2. Setelah gempabumi, sadari bahwa 
tsunami mungkin terjadi 

 Segera tinggalkan daerah pantai 

sebagai        langkah pencegahan 

awal! 

 Dengarkan peringatan dari aparat 

daerah dan carilah informasi dari TV 

dan radio 

 

3. Getaran Gempa yang kuat dan/lama 
adalah panggilan evakuasi 

 Getaran gempabumi yang kuat dan 

lama adalah peringatan untuk segera 

evakuasi. Segera tinggalkan ZONA 

MERAH, ikuti rambu evakuasi dan 

pilihlah jalur tercepat menuju titik 

berkumpul yang telah disepakati. 

 

Tsunami adalah serangkaian gelombang, 
Setelah gelombang pertama datang, 

gelombang yang lain mungkin akan menyusul. 

Gelombang berbahaya dapat bertahan hingga 
beberapa jam, tetaplah berada di tempat 

perlindungan hingga anda menerima 
pemberitahuan resmi “TSUNAMI TELAH 

BERAKHIR” dari pemerintah. 

 

 


