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PROSEDUR EVAKUASI GEMPA BUMI DAN TSUNAMI 

DESA PONCOSARI, DESA GADINGSARI DAN DESA GADINGHARJO 
KABUPATEN BANTUL 

 
 

1. Apabila anda merasakan gempa bumi dan sedang berada di dalam bangunan,  
a. Lindungi kepala dan berlindunglah di bawah meja atau benda lainnya yang kuat.  
b. Segeralah keluar dan menjauh dari bangunan. 
 

2. Apabila anda berada di Pantai atau di sungai: 
a. Menjauhlah dari pantai, kira-kira 500 meter, 
b. Menjauhlah dari muara sungai dan sepanjang bantaran Sungai Progo. 

 
3. Dengarkan informasi dan himbauan resmi dari Pusdalops Kabupaten Bantul melalui pengeras 

suara/sirine EWS, dan ikuti arahan yang diberikan. 

4. Apabila mendengar bunyi sirine panjang (selama 3 menit), segera lakukan evakuasi. 

5. Himbauan saat melakukan evakuasi: 

a. Selamatkan diri dengan mulai mengevakuasi diri sendiri, 
b. Ikutilah rambu-rambu evakuasi di sepanjang jalan menuju tempat-tempat aman, 
c. Bantulah warga di dekat anda yang memerlukan pertolongan, 
d. Lakukan evakuasi dengan berjalan kaki ke tempat-tempat tinggi (gumuk pasir, bukit, dsb.) 

dan ke tempat-tempat penampungan (TPS/TPA) yang sudah ditentukan, 
e. Ikuti prosedur evakuasi di tempat anda (sekolah, tempat wisata, TPI, dll.), 
f. Jangan mencoba mencari anak/istri/suami/saudara/teman anda, 
g. Bawalah barang-barang paling berharga saja, 
h. Jangan membawa benda berat atau barang dagangan, 
i. Ikuti arahan petugas dilapangan (Polisi, TNI, SAR). 
 

 
6. Apabila anda berada di Desa Poncosari, 

a. Di Dusun Ngentak, Dusun Babakan, Dusun Karang, Dusun Kuwaru dan Dusun Bodowaluh, 
evakuasilah ke arah timur laut menuju TPA 01 di Lapangan Sorobayan - melalui TPS 01 di 
SD Koripan. 

b. Di Dusun Jopaten, evakuasilah ke arah timur laut menuju TPA 01 di Lapangan Sorobayan.  
c. Di Dusun Cangkring, evakuasilah ke arah utara menuju TPA 01 di Lapangan Sorobayan - 

melalui TPS 02 di SD Rojoniten. 
d. Di Pantai Pandansimo dan Pantai Kuwaru, evakuasilah ke arah timur laut menuju TPA 01 di 

Lapangan Sorobayan - melalui TPS Koripan. 
 

 
 

7. Apabila anda berada di Desa Gadingsari, 
a. Di Dusun Demangan, evakuasilah ke arah utara menuju TPA 01 di Lapangan Sorobayan. 
b. Di Dusun Wonoroto dan Dusun Patehan, evakuasilah ke arah utara menuju TPA 01 di 

Lapangan Sorobayan - melalui TPS 02 di SD Rojoniten. 
c. Di Pantai Pandansari, evakuasilah ke arah utara menuju TPA 01 di Lapangan Sorobayan - 

melalui TPS 02 di SD Rojoniten. 
 

 
 

8. Apabila anda berada di Gadingharjo, 
a. Di Dusun Karanganyar, Dusun Ngrowo dan Dusun Pranti, evakuasilah ke arah utara menuju 

TPA 08 di Lapangan Srigading. 
b. Di Pantai Samas, evakuasilah ke arah utara menuju TPA 08 di Lapangan Srigading. 
 

 
9. Selanjutnya, carilah informasi lebih jauh dari sumber resmi (Pusdalops atau SAR). 


