
Layanan 
Peringatan 

Daerah 



BMKG Jakarta 

Pemerintah Daerah 

Masyarakat Berisiko 

Peringatan dan Saran 

Arahan Evakuasi 

Pembagian Peran dalam InaTEWS 



Rantai Peringatan Tsunami 
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Peringatan dari 

BMKG  

Arahan dari Pemda Mobilisasi bantuan darurat Legenda: 

POLRI 

TNI 

POLRI 

BNPB 
PUSDALOPS 

POLRI 

Nasional Provinsi Kab./Kota 

TNI TNI 

TV/Radio 

Lokal 

24/7 

PUSDALOPS / 

Kota atau Kab. 

(BPBD atau lain) 

24/7 

PUSDALOPS / 

Provinsi 

(BPBD atau lain) 

Pusat 

Peringatan 

Dini 

Tsunami 

Nasional 

di 

BMKG 

Jakarta 

Sirene 
(dipasang oleh BMKG) 

TV/Radio 

Nasional 

Alur sementara sebelum 

diserahterimakan ke 

Pemda 
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BNPB 
 Berkewajiban 

meneruskan info 

gempa atau 

peringatan dini dan 

menindaklanjutinya 

demi kepentingan 

tanggap darurat 

POLRES/KODIM 
Menindaklanjuti demi 

kepentingan tanggap 

darurat dan 

mendukung evakuasi 

jika dibutuhkan 

TV / Radio Nasional 
Berkewajiban menyiarkan info gempa 

atau peringatan dini tsunami dan 

saran 

Pemerintah Kabupaten/Kota  

BPBD dan Pusdalops 
Berkewajiban menindaklanjuti info 

gempa atau peringatan dini tsunami 

dan saran dan mengarahkan 

masyarakat untuk evakuasi jika 

diperlukan 

Masyarakat Berisiko: penduduk, pengunjung, lembaga masyarakat, dan sektor swasta 
Berhak memperolah informasi dan berkewajiban untuk meneruskan informasi yang benar kepada masyarakat lain 

serta bertanggung jawab untuk menyelamatkan diri dari ancaman gempa dan tsunami 

Legenda:             Info gempa atau peringatan dini tsunami dan saran dari BMKG               Arahan resmi dari PEMDA            Persiapan 
                       tanggap darurat 

POLRI/TNI 
Meneruskan info 

gempa atau 

peringatan dini dan 

menindaklanjutinya 

demi kepentingan 

tanggap darurat 

BMKG Pusat di Jakarta 

Pusat Nasional Peringatan Dini Tsunami 
Berkewajiban mengeluarkan info gempa atau peringatan tsunami & 

saran 

TV / Radio 

Daerah 
Berkewajiban 

menyiarkan 

info gempa 

atau 

peringatan 

dini tsunami 

dan saran 

serta arahan 

resmi dari 

Pemda 

Pemerintah Provinsi  

BPBD dan Pusdalops 
Berkewajiban menindaklanjuti info gempa 

atau peringatan dini tsunami dan saran 

serta melakukan koordinasi dengan 

Kab/Kota 

POLSEK/KORAMIL 

Menindaklanjuti 

demi kepentingan 

tanggap darurat dan 

mendukung 

evakuasi jika 

diperlukan 

Peran Pelaku Utama dalam Rantai Peringatan 



“Pemerintah Daerah berkewajiban 
memantu reaksi masyarakat 

terhadap getaran gempabumi lokal 
berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari BMKG.” 



Rantai Peringatan Daerah 



Beroperasi 

  

24/7 

Beroperasi  

24/7 
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Informasi gempa atau peringatan dini tsunami dan saran untuk tindak lanjut di daerah  
– tanpa arahan kepada masyarakat 

Informasi gempa bumi  

atau peringatan dini tsunami  

– dan arahan yang jelas dan 

instruktif 

TV / Radio daerah 
Menyiarkan informasi 

gempa atau peringatan 

dini tsunami dan saran 

dari BMKG serta arahan 

dari PEMDA 

Lembaga pemerintah 

dan masyarakat  
Menyebarkan arahan,  

mendukung evakuasi, 

mempersiapkan tanggap 

darurat 

Masyarakat berisiko 
Menerima arahan dari Pemda dan meneruskan kepada orang-orang lain serta bereaksi 

terhadapnya sesuai dengan tindakan keselamatan yang pernah disepakati dan dilatihkan. 

BMKG Pusat di Jakarta – Pusat Nasional Peringatan Dini Tsunami 

Memantau gempa dan samudra serta menggunakan data simulasi 

Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota – BPBD dan Pusdalops 
 

o Menerima informasi gempa atau peringatan dini tsunami dan saran dari 

BMKG 

o Mengambil keputusan tentang tindak lanjut di daerah berdasarkan 

saran dari BMKG dan SOP (memutuskan “status evakuasi” atau tidak) 

o Menyebarluaskan informasi gempa atau  peringatan dini tsunami dan 

arahan kepada masyarakat dan lembaga terkait di daerah 

Tiga Fungsi PUSDALOPS 



Web 

TNI dan 

POLRI 
BNPB 

TV / 

Radio 

Masyarakat BErisiko 

BMKG Pusat di Jakarta in Jakarta 

Peralatan BMKG untuk Penyebaran Informasi Gempa dan Peringatan Dini Tsunami 

Fax Email SMS 
WRS 

via DVB atau Internet 

Siren 
Pemerintah Daerah 

BPBD/PUSDALOP 

 Menerima Peringatan dari 

BMKG 



 Pengambilan Keputusan 



 Penyebaran Peringatan 
     ke masyarakat 

Pertanyaan Kunci 

• Apa isi pesan peringatan daerah 

• Siapa target penerima nya? 

• Teknologi komunikasi mana yang digunakan 

untuk mencapai penerima? 

• Kesepakatan apa yang harus dibuat (contoh: 

dengan media daerah)? 

 

 



Apa Isi Pesan Peringatan Daerah? 

“Pesan yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti penting untuk 

memastikan reaksi yang tepat untuk menyebalamatkan jiwa” 

• Siapa yang mengeluarkan pengumuman? Awali 

pesan dengan pernyataan bahwa ini adalah 

pengumuman resmi dari otoritas daerah 

(PUSDALOPS) 

• Apa yang terjadi? Informasi singkat mengenai 

gempabumi (magnitud dan lokasi) yang baru saja 

terjadi, apakah berpotensi tsunami/ tingkat 

peringatan 

• Apa yang harus dilakukan: instruksi apakah perlu 

evakuasi, minta masyarakat untuk menyebarkan 
kepada orang lain 



Contoh: PUSDALOPS Bantul 



Siapa Target Penerima & Bagaimana Mencapainya? 

• Masyarakat umum: sirene, peralatan tradisional 

seperti Kulkul, pengeras suara (masjid) 

• Media daerah: perlu kesepakatan untuk 

memastikan media memahami perannya dan mampu 

menyebarluaskan informasi yang benar secara tepat 

waktu. Fax otomatis, email, komunikasi langsung juga 

dapat digunakan untuk mencapai media. 

• Institusi & pengambil keputusan di 

daerah: bangun hubungan dengan jaringan 

komunikasi daerah yang sudah ada, VHF harus 

digunakan selama memungkinkan.  

 

 

Dokumentasikan semua aktifitas penyebaran peringatan 

oleh operator sebagai SOP langkah-demi-langkah! 



Good practices 

www.gitews.org/tsunami-kit 



Protokol sirene 

• Suara tetap selama 3 menit sebagai tanda untuk 

evakuasi resmi 

• Sirene diuji pada tanggal 26 setiap bulannya  pada 

jam 10 pagi selama 1 menit dengan volume rendah 

yang diikuti dengan pengumuman : “Ini adalah tes 

peringatan dini tsunami. Ini hanya tes. “ (diulang 3x) 

• Kontrol sirene BMKG akan diserahterimakan kepada 

pemerintah daerah yang sudah siap. BMKG akan 

menjadi backup  

• Peralatan daerah (sirene lokal, kentongan, pengeras 

suara masjid, kulkul, etc) perlu digunakan sebagai 
tanda untuk evakuasi tambahan 



Persyaratan Hukum & Kelembagaan 
Pelayanan Peringatan Dini Tsunami di Daerah 

• Pelayanan peringatan dini tsunami perlu 

beroperasi 24/7 

• Pelayanan peringatan dini tsunami perlu 

menggunakan SOP 

• Pelayanan peringatan dini tsunami perlu 

pendelegasian wewenang  yang resmi 

• Sinkronisasi antara SOP di tingkat provinsi, 

kabupaten, dan kota 

• Kerjasama antar provinsi, kabupaten, dan kota 

untuk melayani masyarakat melalui peringatan dini 

tsunami dan pemberian arahan 



www.gitews.org/tsunami-kit 

Project for Training, Education and Consulting for  

Tsunami Early Warning System (PROTECTS) 

Capacity Development in Local Communities 


