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SAMBUTAN 
DIREKTUR JENDERAL 

PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 
 
Sejumlah peristiwa bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di beberapa 
wilayah Indonesia, seperti tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, Gempa 
Bumi di Pulau Nias pada tanggal 28 Maret 2005 dan di Yogyakarta pada tanggal 27 
Mei 2006, dan Tsunami di Pangandaran dan pesisir selatan Pulau Jawa pada tanggal 
17 Juli 2006, menimbulkan berbagai dampak yang sangat besar bagi Indonesia. 
Salah satu dampak yang sangat dirasakan adalah menurunnya jumlah wisatawan 
yang berkunjung ke Indonesia, terutama bagi kunjungan ke kawasan yang 
berdekatan atau berinteraksi langsung dengan pantai. 
 
Sejak tahun 2005, Pemerintah telah mengusahakan beberapa kegiatan untuk 
memulihkan kembali kepercayaan dunia internasional, terutama untuk 
mengantisipasi bertambahnya jumlah korban dan mencegah kerusakan yang lebih 
parah baik secara fisik, ekonomi, dan sosial budaya.  
 
Dalam kerangka inilah, Presiden Republik Indonesia meminta kepada seluruh 
instansi terkait untuk segera mengembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami 
Indonesia (Indonesia Tsunami Early Warning System, yang disingkat Ina-TEWS). 
Dalam konteks pariwisata, banyak kawasan usaha yang terletak di daerah rawan 
bencana. Untuk itulah, melalui peristiwa bencana tsunami, semua para pelaku 
pariwisata (terutama pariwisata pantai) diingatkan untuk mawas diri dan selalu 
meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi tanda-tanda tsunami. 
 
“The Tsunami Ready Toolbox for the Indonesian Hotel Industry” merupakan salah 
satu upaya Pemerintah, dalam hal ini oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 
c.q. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, dalam mendukung 
Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (Indonesia Tsunami Early 
Warning System) atau disingkat Ina-TEWS yang diluncurkan secara nasional oleh 
Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 11 November 2008. 
 
Tsunami Ready Toolbox yang telah dikerjakan secara bersama dengan Bali Hotel 
Association ini mencakup 11 (sebelas) item yang pada dasarnya merujuk pada 
guidelines yang telah dan sedang disusun oleh berbagai tim nasional yang 
tergabung dalam Ina-TEWS. Disamping itu, buku ini pun mengambil beberapa 
contoh keberhasilan dari pihak manajemen hotel sebagai “Best Practices” di 
kalangan Bali Hotels Association dalam mempersiapkan diri terhadap bahaya 
tsunami. 



 
Dari Best Practices ini diharapkan kalangan industri hotel di Indonesia dapat 
mengadopsi toolkit ini sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada tamu-tamu 
hotel pada khususnya, tenaga kerja dan seluruh pemangku kepentingan serta 
masyarakat pada umumnya. 
 
Akhir kata, kami berharap bahwa panduan ini dapat memberikan manfaat bagi 
seluruh stakeholder dan akhirnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. 
Menyadari bahwa buku panduan Tsunami Ready Toolbox ini masih jauh dari 
sempurna, dan oleh karenanya kami sangat menghargai seumbang saran maupun 
kritik guna penyempurnaan Tsunami Ready Toolbox ini di masa yang akan datang. 
 
DIREKTUR JENDERAL  
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 
 
 
Firmansyah Rahim 
 



 
 
 
Perangkat “Kesiapan tsunami” bagi Industri Perhotelan Indonesia 
 
Indonesia sangat beraneka ragam dengan bermacam-macam atraksi pariwisata 
mulai dari candi-candi kuno hingga hutan hujan, dari wisata belanja dan wisata 
kuliner hingga wisata golf dan spa. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan 
yang diberkahi dengan pantai-pantai yang menawan, sebagian besar industri 
perhotelan terpusat di kawasan pinggir pantai. 
 
Guna meningkatkan kesiapan tsunami pada industri perhotelan Indonesia, 
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Bali Hotels Association 
(BHA) mengembangkan ’Perangkat Kesiapan tsunami’. Inisiatif yang juga didukung 
oleh organisasi Jerman bernama Centrum für Migration und Entwicklung (CIM) ini 
ditujukan untuk membantu hotel-hotel mempersiapkan diri menghadapi terjadinya 
bencana tsunami. 
 
Perangkat ini terdiri dari kumpulan lembar informasi dan tulisan-tulisan berisi 
informasi pendukung dengan topik-topik seperti Sumber Informasi, Prosedur 
Penghentian Pengoperasian Departemen, Evakuasi Pantai, Perencanaan Rute 
Evakuasi, Lokasi Titik Evakuasi, Contoh Penerapan Terbaik, Tanda-tanda Peringatan 
Alam, dll. 
Pembuatan standar umum rambu-rambu rute evakuasi untuk digunakan di 
lingkungan hotel merupakan hal penting lainnya. Rambu-rambu ini dirancang 
menyerupai rambu-rambu resmi evakuasi tsunami dari pemerintah Indonesia untuk 
menghindari kebingungan saat melintas dari lingkungan publik ke lingkungan hotel 
yang tertutup. Rambu-rambu ini telah digunakan oleh hotel-hotel anggota BHA. 
Hotel-hotel lain didorong untuk menggunakan rambu-rambu yang sama untuk rute 
evakuasi internal hotel mereka. 
 
Jika Anda memiliki pendapat, saran atau masukan untuk penyempurnaan perangkat 
ini, Anda dapat menghubungi kami. Tujuan kami ialah menyediakan perangkat 
fleksibel yang mencerminkan kebutuhan industri perhotelan dan para 
stakeholdernya. Karena perangkat ini merupakan ‘perangkat hidup’, Anda bisa 
mengecek perkembangan versi terakhirnya di website www.my-indonesia.info 
[Promotional Media]. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:  
 
Alexander Kesper 
alex.kesper@gmail.com  
 
BUDPAR 
tsunamitoolbox@gmail.com 
 

 
www.budpar.go.id 
www.my-indonesia.info  
www.balihotelsassociation.com 
www.cimonline.de/en  

 
 

http://www.my-indonesia.info/
mailto:alex.kesper@gmail.com
http://www.budpar.go.id/
http://www.my-indonesia.info/
http://www.balihotelsassociation.com/
http://www.cimonline.de/en
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Daftar Isi Perangkat “Kesiapan tsunami” 

 

No. Judul Format 
1 Pendahuluan  pdf 
2 Daftar Isi Perangkat “Kesiapan tsunami” pdf 
3 Daftar Periksa Kesiapan tsunami pdf/WORD 
4 Rantai Peringatan Tsunami pdf 
5 Fakta Mengenai Tsunami pdf 
6 Sumber Peringatan Tsunami pdf 
7 Merasakan Adanya Tsunami pdf 
8 Rencana Evakuasi pdf 
9 Prosedur Penghentian Pengoperasian Departemen pdf 
10 Titik dan Rambu-rambu Evakuasi pdf 
11 Rambu-rambu Resmi Rute Evakuasi Pemerintah Indonesia pdf 
12 Perencanaan Evakuasi di Tanjung Benoa pdf 
14 Tanjung Benoa MOU Bahasa Indonesia pdf 
15 Tanjung Benoa MOU English  
16 Layanan Peringatan dini terhadap Tsunami oleh Asosisasi 

Perhotelan Bali [BHA] 
pdf 

17 Tsunami Ready Workshop Content pdf 
18 Earthquake Readiness pdf 
19 Disclaimer pdf 
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Daftar Isi Perangkat “Kesiapan tsunami” 
 
Daftar periksa Kesiapan tsunami memberikan gambaran langkah-langkah yang 
diperlukan untuk mempersiapkan hotel dalam menghadapi tsunami. Jika Anda dapat 
menandai setiap poin dalam daftar ini, kemungkinan hotel Anda sudah siap. Buku 
“Perangkat Kesiapan tsunami” ini juga dilengkapi dengan informasi pendukung. 
Karena daftar ini hanya berupa saran, Anda dapat dengan bebas menyalin dan 
mengubah daftar ini sesuai kebutuhan Anda. Seandainya Anda mempunyai 
komentar atau ide lain demi kesempurnaan daftar ini, Anda dapat memberitahu 
kami sehingga ide-ide Anda dapat dibagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. 
 
Selain itu, disarankan juga untuk mempertimbangkan kesiapan pasca-tsunami. 
Berdasarkan pengalaman Thailand, diperlukan beberapa hari untuk suplai seperti air, 
makanan atau obat-obatan dapat sampai ke daerah yang terkena tsunami. 
Pertimbangkan juga bahwa bandar udara dan pelabuhan dapat mengalami 
kerusakan sehingga Anda mungkin harus bergantung pada kesiapan Anda sendiri 
dalam menghadapi kondisi pasca-tsunami. Karena kemungkinan besar sistem 
komunikasi konvensional tidak bekerja pada kondisi tersebut, sebaiknya Anda 
menyiapkan telepon satelit untuk komunikasi darurat. Koordinasikan dengan 
pemerintah daerah dan manajemen perusahaan Anda untuk rencana penanganan 
pasca-tsunami sebelum dibutuhkan dan persiapkan sesuai dengan rencana tersebut. 
Merupakan ide yang sangat baik jika Anda mengangkat masalah ini kepada hotel-
hotel lain dan bekerjasama dalam mempersiapkan strategi yang seragam. 
 
Satu hal yang pasti ialah: 
 
 

Yang penting bukanlah pertanyaan ”jika” tetapi ”kapan” tsunami akan 
datang! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3



 2

Daftar Periksa Kesiapan Tsunami 
 
Tugas/Item Status Tindak Lanjut 

 
Sumber Informasi & Interpretasi 

 
Hotel tersambung dengan sumber 
peringatan dini yang dapat 
diandalkan 

  

Peringatan dini tsunami dapat 
diterima walau listrik mati 

  

Setidaknya ada dua sumber 
peringatan dini yang bekerja (contoh: 
SMS, TV, VHF) 

  

Informasi peringatan dini dapat 
diterima dalam 24 jam sehari 7 hari 
seminggu. 

  

Informasi peringatan dini dipantau 
dalam 24 jam sehari 7 hari seminggu 

  

Staf yang bertanggung jawab  
mampu membaca/ 
menginterpretasikan peringatan guna 
pengevakuasian 

  

Adanya Prosedur Operasi Standar 
(SOP) yang jelas sehingga 
interpretasi pesan peringatan dan 
pengambilan keputusan terstandar 
dan terkomunikasikan 

  

Staf mengenali  tanda-tanda 
peringatan dini dari alam serta fakta 
umum mengenai tsunami seperti 
perkiraan datangnya tsunami, dll. 

  

Tersedianya alat-alat komunikasi 
seperti pengeras suara dan/atau 
sirene yang dapat bekerja dengan 
baik di lingkungan hotel dan pantai 
untuk memperingatkan para staf dan 
tamu hotel (pertimbangkan matinya 
tenaga listrik) 

  

Staf paham bagaimana cara 
mengkomunikasikan alarm tanda 
bahaya kepada tamu hotel 

  

Staf dan para tamu diajarkan 
bagaimana menginterpretasikan 
alarm tsunami 

  

Para tamu mengetahui prosedur 
evakuasi 
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Materi informasi mengenai tsunami 
bagi para tamu tersedia di setiap 
ruang hotel 

  

 
Prosedur Evakuasi 

 
Mendefinisikan dan 
mengkomunikasikan tanggung jawab 
dan Prosedur Operasi Standar (SOP) 
dengan jelas kepada seluruh staf 

  

Menerapkan dan menguji prosedur 
evakuasi staf dan para tamu  

  

Menerapkan dan menguji Prosedur 
Penghentian Pengoperasian 
Departemen  

  

Menerapkan dan menguji prosedur 
evakuasi pantai 

  

Mengkomunikasikan rute evakuasi 
publik yang resmi berlaku 

  

Pihak manajemen dan staf hotel 
mengetahui prosedur dan persiapan 
keadaan darurat umum  

  

Ujicoba alarm dan evakuasi dilakukan 
secara tidak rutin 

  

 
Rute dan Titik (Shelter) Evakuasi 

 
Pemilihan titik evakuasi (horizontal 
atau vertikal) telah disepakati  

  

Rute evakuasi internal ditandai 
dengan jelas 

  

Sebaiknya titik evakuasi yang dipilih 
telah dievaluasi oleh seorang ahli 

  

Titik evakuasi mudah diakses   
Titik evakuasi sanggup menampung 
seluruh tamu dan staf hotel (minimal 
1 m2/orang) 

  

Tempat perlindungan (shelter) 
diperlengkapi untuk keadaan darurat 
(seperti air dan makanan untuk 
minimal 3 hari, alat komunikasi, 
daftar periksa, nomor-nomor telepon 
penting, dll) 

  

Tempat perlindungan dan 
perlengkapan setidaknya diperiksa 
setiap 2 minggu 
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Hubungan Masyarakat 

 
Kesempatan kerjasama dengan 
masyarakat umum sekitar telah 
dieksplorasi 

  

Permasalahan dalam menangani 
permintaan akses bagi masyarakat 
umum telah dikemukakan dan telah 
mendapatkan solusi 

  

 
Kerjasama 

 
Pihak manajemen hotel berkonsultasi 
dengan hotel-hotel tetangga, 
pemerintah setempat dan institusi 
terkait mengenai kerjasama dan 
prosedur emergensi 

  

 
Pasca Tsunami 

(pertanyaan-pertanyaan berikut penting untuk diperhatikan) 
 

Bagaimana mengevakuasi para tamu 
dan staf jika infrastruktur transportasi 
hancur? 

  

Mungkinkah menyiapkan rencana 
pasca bencana dengan hotel-hotel 
lain untuk berbagi perlengkapan, 
persediaan emergensi, dokter, dll? 

  

Darimanakah dapat diperoleh 
informasi dan instruksi resmi terkait 
bencana? 

  

Organisasi manakah yang dapat 
memberi bantuan dan bagaimana 
menghubungi mereka? (sebagai 
contoh konsulat/tentara 
Amerika/Australia, organisasi swasta 
seperti Hills & Associates, dll) 

  

Apakah nama organisasi-organisasi  
pencarian dan penyelamatan resmi 
Indonesia dan bagaimana 
menghubungi mereka? 

  

Siapa sajakah yang perlu diberitahu 
(kantor pusat perusahaan, dll)? 

  

Kemanakah pihak hotel dapat 
mengevakuasi para tamu dan staf 
saat air sudah surut namun gedung 
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tempat berlindung sudah tidak aman 
dan bagaimana menyediakan bahan-
bahan kebutuhan dasar? 
Mungkinkah bekerjasama dengan 
hotel-hotel sekitar terdekat? 

  

 
Lain-lain 
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Rantai Peringatan Nasional di Indonesia 
 
 
Pendahuluan 
 
Sistem peringatan dini tsunami di Indonesia terus mengalami kemajuan. Masyarakat dapat 
memperoleh informasi mengenai peringatan tsunami dari berbagai sumber seperti televisi, radio, 
SMS, hingga tanda-tanda peringatan alam. 
 
Pengambilan keputusan untuk evakuasi masyarakat nerada di tangan pemerintah lokal – mereka 
bertanggung jawab untuk menetapkan dan menerapkan prosedur dan sistem mereka sendiri. Dalam 
beberapa bulan terakhir, kesiapan tsunami di tingkat lokal telah mencapai peningkatan yang berarti. 
 
Sirene-sirene BMG diletakkan pada lokasi-lokasi strategis di sepanjang daerah pantai. Bila telah siap 
digunakan, sirene-sirene ini akan bertindak sebagai sumber peringatan dini yang dapat diandalkan. Di 
masa mendatang, tanggung jawab untuk menyalakan sirene ini akan diserahkan dari BMG kepada 
para pengambil keputusan lokal. 
 
Akan tetapi, kesiapan tsunami sangat bergantung pada inisiatif, kesiapan dan pengetahuan yang 
diperoleh sendiri. 
 
Perangkat ini disusun untuk mendukung industri perhotelan Indonesia agar siap menghadapi tsunami 
dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada secara maksimal. 
 

 

Gambar I: Rantai Resmi Peringatan Dini Tsunami Indonesia 
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BMG – Induk Seluruh Peringatan Tsunami 
 
‘Induk seluruh peringatan tsunami’ di Indonesia ialah BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika) dengan 
alamat situs www.bmg.go.id. BMG merupakan institusi pemerintah dengan keahlian di bidang 
geofisika, meteorologi dan klimatologi sehingga menjadikan BMG sebagai badan resmi yang 
mengeluarkan peringatan tsunami di Indonesia. Kantor pusat BMG terletak di ibukota Jakarta dengan 
kantor-kantor cabang tersebar di tiap propinsi. Sebagai bagian dari BMG, “Tsunami Early Warning 
Center” (TEWC) bertanggung jawab mengumpulkan, memproses dan mengevaluasi informasi terkait 
tsunami serta bertanggung jawab pula untuk mengeluarkan peringatan tsunami. Perlu dicatat bahwa 
BMG tidak memberikan perintah evakuasi karena hal tersebut merupakan tanggung jawab tunggal 
para pengambil keputusan di tingkat lokal. 
 
Rantai peringatan resmi nasional dapat terstruktur menjadi empat komponen utama: 
 

1. Komunikasi dari BMG ke institusi terkait 
 

2. Komunikasi dari institusi terkait ke institusi terkait lainnya dan masyarakat 
 

3. Komunikasi dari BMG ke pemerintah/pengambil keputusan di tingkat lokal dan 
masyarakat (media) 

 

4. Komunikasi dari pemerintah/pengambil keputusan di tingkat lokal ke penduduk 
setempat 

 
 

Pemerintah Lokal 
 
Perlu diingat bahwa BMG tidak memberikan perintah evakuasi. Hal ini seluruhnya merupakan 
keputusan yang dibuat para pengambil keputusan lokal sesaat setelah menerima pesan peringatan. 
Fakta ini perlu diketahui masyarakat yang berada dalam keadaan bahaya. Mereka dapat menerima 
peringatan BMG melalui media atau RANET, tetapi instruksi khusus hanya akan disebarkan melalui 
pemerintah lokal dan saluran komunikasi mereka. Bila bahaya telah berakhir, BMG akan 
mengeluarkan pesan ’keadaan aman’ yang juga akan disebarkan melalui media dan saluran 
komunikasi lainnya. 
 
 
Media  
 
Media berperan besar dalam penyebarluasan pesan peringatan BMG kepada masyarakat karena BMG 
tidak memberikan informasi secara langsung kepada publik. Media (TV dan Radio) akan menyiarkan 
peringatan tsunami dari BMG dalam hitungan menit setelah terjadinya gempa bumi yang berpotensi 
memicu tsunami. Pesan-pesan ini akan berisi informasi mengenai titik pusat gempa, kekuatan dan 
kedalaman gempa serta daerah-daerah yang kemungkinan terkena tsunami. 
 
 
SMS 
 
Untuk saat ini, layanan SMS peringatan dini dari BMG merupakan sumber terbaik bagi pihak 
manajemen hotel untuk menerima informasi peringatan dini yang relevan. Namun, layanan ini masih 
terbatas bagi sejumlah pelangga. Hingga saat ini layanan BMG hanya diberikan dalam Bahasa 
Indonesia. Teknologi peringatan lainnya seperti RANET belum tersedia bagi masyarakat umum. Oleh 
sebab itu, BHA berupaya memasang teknologi penerima peringatan dini dan pusat penyebaran 
informasi sendiri dengan berbasis RANET.  
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Contoh SMS Peringatan dari BMG 
 
Pada 24 Mei 2007, sebuah gempa berkekuatan 6,5 terjadi di perairan 
dekat Sumba. Beberapa menit setelah kejadian, BMG memberitahu publik 
tentang kemungkinan terjadinya tsunami. SMS pertama yang dikirimkan 
adalah sebagai berikut: 
 
 
SMS Pertama 
Info Gempa bumi Mag: 6,5 SR, 24-May-2007, 08:06:27 WIB, LOK: 9.92 
LS-118.77 BT (161 km Tenggara Raba-NTB), Kedlmn: 19 km, Potensi 
TSUNAMI utk ditrskn pd msyrkt: BMG 
 
SMS kedua dikirimkan ketika sudah jelas gempa tersebut tidak menimbulkan bahaya tsunami. 
 
SMS Kedua 
Info Gempa bumi Mag: 6,5 SR, 24-May-2007, 08:06:27 WIB, LOK: 9.92 LS-118.77 BT (161 km 
Tenggara Raba-NTB), Kedlmn: 19 km, TIDAK MENIMBULKAN TSUNAMI utk ditrskn pd msyrkt: BMG 
 
 
 
Sirene 
 
Di beberapa daerah seperti Bali, Aceh atau padang, BMG dapat memperingatkan masyarakat dengan 
menggunakan sirene. Infrastruktur teknis sirene telah dipasang namun pengambilan keputusan 
hingga saat ini belum jelas. Rencananya tanggung jawab untuk menyalakan sirene ini akan dialihkan 
kepada pemerintah lokal. Masyarakat sebaiknya tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber 
peringatan dini saja tetapi juga memiliki sumber informasi cadangan yang dapat diandalkan. 
 
 
Radio 
 
Komunikasi radio, khususnya radio amatir (VHF) terbukti berguna sebagai alat komunikasi darurat. 
Saat pasca bencana, radio amatir seringkali merupakan satu-satunya alat komunikasi yang masih 
dapat beroperasi karena sebagian besar peralatannya menggunakan tenaga baterai, dapat dibawa-
bawa dan dapat beroperasi dengan frekuensi luas. Organisasi-organisasi penting seperti SATKORLAK, 
SATLAK, Polisi, TNI, SAR, BMG serta kantor-kantor gubernur dan walikota umumnya diperlengkapi 
dengan teknologi komunikasi radio. Organisasi-organisasi radio seperti ORARI dan RAPI dapat 
berperan pernting dalam memfasilitasi komunikasi terkait bencana. 
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Fakta Mengenai Tsunami 
 
Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang air laut yang terus menerus dan sangat panjang. Hal ini 
biasanya disebabkan oleh gempa bumi bawah laut yang kuat. Setiap gempa bawah laut dengan 
kekuatan di atas 6,3 Skala Richter dengan kedalaman kurang dari 70 km dapat berpotensi memicu 
terjadinya tsunami. 
 
Suatu kejadian gempa di wilayah Anda dapat menjadi salah satu sinyal peringatan tsunami alami. 
 
Tsunami dapat menyebabkan kerusakan parah di daerah-daerah tepi pantai yang dekat dengan pusat 
gempa dan dapat memakan banyak jiwa hanya dalam beberapa menit. Akan tetapi, efek dari tsunami 
yang besar dapat mengenai pantai-pantai lain yang jauh karena kekuatan gelombang tsunami 
tersebut dapat berlipat ganda dalam waktu beberapa jam.  
 
Di Indonesia, biasanya kita menghadapi tsunami lokal karena zona subduction dan pusat terjadinya 
gempa pemicu tsunami terletak dekat dengan pantai. Setelah munculnya sebuah gempa, diperlukan 
waktu setidaknya 20 menit untuk gelombang tsunami pertama menghantam pantai Indonesia. 
 
Kecepatan penyebaran tsunami tergantung pada kedalaman laut. Di perairan dangkal, gelombang 
tsunami dapat mencapai kecepatan sekitar 30-50 km/jam. Kecepatan ini sama dengan kecepatan lari 
seekor leopard, yaitu hewan darat tercepat di dunia. Di perairan dalam terbuka, gelombang tsunami 
bergerak secepat pesawat jet modern – hingga 800 km/jam. Berdasarkan fakta ini, jelas Anda tidak 
dapat berlari menghindari tsunami. Biasanya sudah terlambat bagi Anda untuk berlindung bila Anda 
melihat tsunami datang. 
 
Di perairan dalam terbuka, jarak antar gelombang tsunami mencapai beberapa ratus kilometer dan 
berkurang menjadi 10 km di perairan dangkal. Gelombang-gelombang ini tercipta dalam interval 
waktu 10 menit hingga 1 jam. Inilah mengapa setelah peringatan tsunami atau setelah terjadi gempa 
yang kuat Anda harus menjauh dari pantai selama 1 atau 2 jam kecuali telah menerima informasi 
resmi sebelumnya bahwa keadaan sudah aman. 
 
Gelombang tsunami di perairan dalam terbuka biasanya hanya mencapai ketinggian 30-80 cm dan 
tidak berbahaya. Namun, saat gelombang-gelombang tersebut mendekati bibir pantai, terutama di 
teluk dangkal, mereka dapat mencapai ketinggian lebih dari 10 meter. Dalam kasus bencana tsunami 
yang besar, gelombang tsunami dapat mencapai ketinggian 30-50 m sehingga bisa masuk membanjiri 
daratan hingga beberapa kilometer dari pinggir pantai. 
 
Sebagian besar bencana tsunami terjadi di Laut Pasifik, walau bencana ini juga dapat muncul di laut-
laut dan area pantai lainnya. Tsunami memang jarang terjadi namun fenomena alam ini sangat 
berbahaya, seperti yang terjadi di Laut Hindia pada tanggal 26 Desember 2004. 
 
Jika Anda berada di dekat pantai dan merasakan adanya gempa bumi berkekuatan besar, Anda 
sebaiknya segera pergi ke tempat-tempat tinggi atau menjauh dari garis pantai. Akan tetapi, hanya 
10-20% dari seluruh kejadian gempa bawah laut yang diikuti dengan timbulnya bencana tsunami 
yang berbahaya. 
 
Jika Anda tidak dapat melarikan diri karena hal-hal seperti kemacetan lalu lintas atau tidak adanya 
dataran yang cukup tinggi, carilah gedung tinggi yang diperkuat dengan baja untuk berlindung. 
Lakukan evakuasi ke tingkat paling tinggi gedung tersebut. Pilihlah gedung yang cukup jauh dari tepi 
pantai. 
 
Jika Anda sedang berada di pantai dan melihat ketinggian air dengan cepat meninggi atau menurun 
dengan cepat, Anda harus segera melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi atau menjauh dari 
pantai. Jangan sekali-kali melarikan diri ke teluk yang tiba-tiba mengering karena gelombang pertama 
tsunami akan segera tiba dalam beberapa menit. 
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Beritahu orang-orang di sekitar Anda tentang fenomena yang Anda lihat dan peringatkan mereka. 
 
Sebagian besar tsunami tampak seperti aliran banjir yang datang tiba-tiba dengan membawa benda-
benda yang terhanyut olehnya. Gelombang tsunami biasanya tidak pecah dan tidak bergulung-
gulung. 
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Sumber Peringatan Dini Tsunami 
 
Untuk mencapai tahap ’Kesiapan tsunami’, penting bagi Anda untuk menerima informasi peringatan 
dini yang kredibel, akurat dan tepat waktu. Berikut adalah sumber-sumber informasi peringatan dini 
tsunami di Indonesia: 
 
 

1.  BMG 
2.  Media 
3.  SMS peringatan dari BMG 
4.  SMS peringatan komersil 
5.  RANET 
6.  Hoax 
7.  Sirene 
 

 
Masing-masing sumber di atas memiliki kelebihan dan kekurangan. Perlu diperhatikan bahwa 
sebagian besar alat-alat peringatan dini tsunami membutuhkan pasokan tenaga listrik untuk dapat 
berfungsi. Contohnya jika Anda mengandalkan informasi dari tayangan televisi, harap diingat bahwa 
tsunami dipicu oleh gempa bumi dan gempa bumi seringkali menyebabkan terputusnya aliran listrik. 
Oleh sebab itu, Anda sebaiknya menghubungkan sumber-sumber peringatan dini tsunami Anda 
dengan suplai tenaga listrik yang dapat diandalkan seperti generator atau baterai yang tahan lama. 
Untuk berjaga-jaga, Anda dapat mengkombinasikan penggunaan beberapa alat peringatan dini 
tsunami yang berbeda sehingga jika salah satu alat tersebut tidak berfungsi, Anda mempunyai sistem 
cadangan. 
 
 

Namun, ketahuilah tanda-tanda peringatan alam dan gunakan pikiran sehat Anda. 
”Lebih baik selamat daripada menyesal – jika ragu, keluarlah!” 

 
 
 
 
BMG 
 

Badan resmi Indonesia yang mengeluarkan peringatan 
dini tsunami ialah Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) 
di Jakarta dengan alamat situs www.bmg.go.id (referensi 
ke ’The Indonesian Early Warning Chain’). Sebagai bagian 
dari BMG, ”Tsunami Early Warning Center” (TEWC) 
bertanggung jawab atas pengumpulan, pengolahan dan 
pengevaluasian informasi terkait tsunami serta 
pengeluaran peringatan tsunami. Peringatan tersebut 
dikirim melalui suatu sistem yang disebut sistem ’5 in 1’ 
dengan menggunakan teknologi SMS, RANET, faks, e-
mail, dll. 

 
Untuk memperoleh informasi gempa bumi dan peringatan tsunami terkini dengan cepat, kunjungi 
halaman situs BMG di www.bmg.go.id. Layanan ini sangat berguna jika Anda merasakan goncangan 
gempa bumi namun tidak yakin apakah gempa tersebut berpotensi tsunami. Sluruh informasi terkait 
terpampang pada peta digital dan dapat dengan mudah dimengerti. 
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Perlu diingat bahwa BMG tidak mengeluarkan perintah evakuasi karena hal tersebut merupakan 
tanggung jawab pengambil keputusan di tingkat lokal. 

 
 
 

Media 
 
Masyarakat umumnya akan menerima peringatan tsunami melalui media. BMG akan memberitahu 
stasiun televisi dan radio besar seperti Metro TV atau RRI. Program televisi akan disela dengan suara 
peringatan bernada tinggi dan peringatan tersebut akan ditayangkan dalam bentuk teks berjalan di 
bagian bawah layar televisi Anda. Pesan tersebut akan berisi informasi mengenai titik pusat gempa 
bumi, kekuatan, kedalaman dan daerah yang mungkin terkena tsunami. Jika Anda tidak memiliki 
sumber peringatan lainnya, Anda harus terus memonitor saluran televisi yang dapat diandalkan 
selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bila bahaya telah lewat, BMG akan mengeluarkan informasi 
”keadaan aman”. 

 
 
  

SMS Peringatan dari BMG 
 
BMG secara otomatis mengirimkan SMS berisi informasi mengenai gempa bumi dan peringatan 
tsunami namun layanan SMS ini dikirimkan terbatas pada sejumlah pelanggan. Jika Anda ingin 
mendaftar untuk mendapatkan SMS peringatan dari BMG, Anda harus menghubungi BMG secara 
langsung.  
 
Saat ini SMS BMG tidak mudah diinterpretasikan jika Anda tidak mengetahui dasar-dasar referensi 
geografis dan peta Indonesia karena SMS tersebut hanya memberitahu Anda titik-titik koordinat 
geografis letak terjadinya gempa bumi. Selain itu, SMS peringatan BMG hanya ditulis dalam bahasa 
Indonesia. Jika Anda mengandalkan jenis sumber peringatan ini, Anda harus menghapal gambaran 
kasar koordinat geografis utama Indonesia atau menyediakan peta untuk melihat titik lokasi pusat 
gempa bumi. Dari peta tersebut Anda dapat mengkalkulasi apakah posisi Anda aman dari 
kemungkinan efek tsunami. 
 
Layanan baru BMG berupa SMS ini memberikan informasi gempa bumi dan cuaca atas dasar 
permintaan. Untuk mendapatkan layanan ini, Anda dapat mengirimkan SMS ke 2303 dan kemudian 
mengikuti instruksi yang diberikan. Setiap SMS dikenakan biaya sebesar Rp. 550,-. Informasi lebih 
lanjut dapat diperoleh dari halaman situs BMG (www.bmg.go.id).   
 
Contoh SMS Peringatan Dini BMG: 

Info Gempa bumi Mag: 6,5 SR, 24-May-2007, 08:06:27 WIB, LOK: 9.92 LS-118.77 BT (161 km 
Tenggara Raba-NTB), Kedlmn: 19 km, Potensi TSUNAMI utk ditrskn pd msyrkt: BMG 

 
 
 
SMS Peringatan Komersil 
 
Karena kredibilitas dan keandalannya diragukan, sulit untuk mengevaluasi sejauh mana kegunaan 
SMS peringatan komersil. Seringkali tidak jelas darimana provider SMS memperoleh informasi. Namun 
SMS peringatan komersil ini dapat menjadi pelengkap bagi individu yang mempertanyakan keandalan 
dan efisiensi metode resmi peringatan dini. 
 
Jika Anda mendaftar untuk mendapat layanan SMS peringatan dini, perhatikan bahwa jaringan 
telepon genggam rentan terhadap putusnya aliran listrik dan cenderung mudah mengalami kerusakan 
saat darurat akibat kelebihan muatan. 
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RANET 
 
Sistem RANET ’5 in 1’ yang telah dimodifikasi merupakan sumber informasi dan penyebaran 
peringatan tsunami yang sangat berguna. 
 
Dalam konfigurasi aslinya, sistem ini menggunakan sistem satelit Worldspace/RANET. Sejak 
Worldspace mengalami masalah keuangan, sistem ini dikonfigurasi ulang untuk komunikasi GSM. Hal 
tersebut menjadikan RANET baru ini rentan terhadap tantangan yang dihadapi komunikasi mobile 
seperti putusnya aliran listrik, gempa bumi, kelebihan muatan (overload), dll. 
 
Sistem ini terdiri dari terminal komputer reguler dan pengirim/penerima SMS. Bila BMG di Jakarta 
mengirimkan informasi gempa bumi dan tsunami, alarm audio sistem ini akan menyala. Lokasi gempa 
secara otomatis muncul pada layar komputer lengkap dengan peta dan data kekuatan, lokasi 
geografis, dan kedalaman gempa serta potensi tsunami. Tampilan informasi yang diterima serupa 
dengan layanan informasi gempa bumi dan tsunami pada halaman situs resmi BMG di 
www.bmg.go.id. Sistem ini juga dapat secara otomatis merubah informasi tersebut ke dalam format 
SMS dan menyebarluaskannya kepada sejumlah penerima informasi yang telah mendaftar 
sebelumnya. Sistem SMS ini dapat digunakan untuk segala bentuk pesan dan menjadikannya berguna 
bagi banyak jenis pekerjaan. Komponen ’5 in 1’ dalam sistem RANET baru juga memungkinkan 
penggunaan faks dan email. 
 
Sistem ini relatif murah dan khususnya berguna bagi organisasi seperti asosiasi hotel, dll. 

 
Bali Hotels Association (BHA) mengoperasikan layanan peringatan tsunami sendiri secara mandiri bagi 
para anggotanya berdasarkan teknologi RANET baru. Untuk informasi lebih lanjut lihat ”The BHA 
Tsunami Early Warning System”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada sistem RANET baru, informasi gempa bumi dan tsunami ditampilkan pada peta digital. 
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Untuk informasi lebih lanjut hubungi:  
  
Priyatna Kusuma [BMG] Alexander Kesper [BUDPAR] 
Telp. : +62 21 6868 4555 Telp. : +62 81916231763 
Email : telunjuk@hotmail.com Email : alex.kesper@gmail.com 
   
 
 

Hoax 
 
Sumber informasi lainnya ialah hoax. Hoax memiliki banyak bentuk. Mereka dapat muncul dalam 
bentuk SMS tidak resmi seperti yang terjadi pada Juli 2007, pengumuman televisi yang salah, dll. 
Kesamaan pada tiap hoax ialah sumber informasi yang meragukan dan bahwa mereka seringkali 
meramalkan terjadinya bencana skala besar. Jika Anda tidak yakin akan informasi peringatan dini 
yang Anda terima, sebaiknya Anda mengecek sumbernya, jika diketahui, pemerintah lokal atau 
langsung ke BMG. 

 
 
 

Sirene 
 
Di beberapa daerah seperti Bali, Aceh atau padang, BMG dapat memperingatkan masyarakat dengan 
menggunakan sirene. Infrastruktur teknis sirene telah dipasang namun pengambilan keputusan 
hingga saat ini belum jelas. Rencananya tanggung jawab untuk menyalakan sirene ini akan dialihkan 
kepada pemerintah lokal. Masyarakat sebaiknya tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber 
peringatan dini saja tetapi juga memiliki sumber informasi cadangan yang dapat diandalkan. 
 
Informasi lebih lanjut mengenai teknologi penyebarluasan peringatan 
dini tsunami dan kondisi terakhir peringatan dini tsunami di 
masyarakat Indonesia dapat diperoleh dari: 

 
GITEWS 
Mr. Harald Spahn 
Capacity Building in Local Communities 
www.gitews.de 
harald.spahn@gtz.de 

 
 
 
 
 
 
Saat mempersiapkan rencana reaksi tsunami Anda sendiri, pastikan bahwa Anda dengan jelas 
menetapkan dan mengkomunikasikan sumber-sumber informasi yang akurat agar terhindar dari 
pengambilan keputusan yang didasarkan pada peringatan ‘palsu’, ambigutas dan kebingungan. 
Pastikan Anda dapat memahami dan mengartikan informasi yang Anda terima dan kenali format 
pesan informasi tersebut. 
 

BMG Sirene di Padang 
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Rencana Evakuasi 
 

 
Tujuan Pertama 
Tujuan pertama rencana evakuasi ialah memastikan seluruh tamu hotel, masyarakat yang sedang 
berada di lingkungan hotel dan para karyawan hotel dievakuasi ke titik aman tsunami secepat 
mungkin. 
 
Tujuan Kedua 
Tujuan kedua rencana evakuasi adalah memastikan seluruh hotel, kecuali bagian hotel yang berfungsi 
untuk keadaan darurat, dihentikan pengoperasiannya sehingga meminimalkan resiko kerusakan 
properti dan fasilitas (Lembar “Prosedur Penghentian Pengoperasian Departemen”) 
 

 
 

Latihan ialah segalanya! 
Waktu terbatas! 

 
 
Berikut ini Anda akan menemukan informasi dan saran mengenai: 
 
 

1. Pertimbangan Umum untuk Evakuasi Tamu Hotel 
2. Penetapan Tim dan Prosedur Evakuasi 
3. Prosedur Evakuasi Kamar Tamu 
4. Prosedur Evakuasi Restoran, Bar dan Ruang Makan 
5. Prosedur Evakuasi Pantai 
6. Prosedur Evakuasi Kepala Departemen dan Divisi 
7. Manajer dan Prosedur Titik Evakuasi 

 
 
Permasalahan terkait lainnya yang juga perlu dipertimbangkan: 
 

− Sumber Informasi dan pengambilan keputusan 
− Notifikasi staf dan pengunjung hotel 
− Evakuasi horizontal vs vertikal 
− Lokasi Titik Evakuasi 
− Perlengkapan Titik Evakuasi 
− Pemilihan Rute Evakuasi 
− Penandaan Rute Evakuasi 
− Prosedur Penghentian Pengoperasian sebagai bagian evakuasi 
− Membangun kekuatan dan kesatuan dalam menghadapi tsunami 

 
Informasi tersebut di atas dapat ditemukan pada lembar-lembar informasi berikut ini. 
 
 
 
1. Pertimbangan Umum untuk Evakuasi Tamu Hotel 
 
 
Jika alarm tsunami berbunyi, seluruh area publik dalam hotel diberitahu dan diperiksa untuk 
memastikan tidak ada tamu hotel yang tertinggal. Sejumlah tamu mungkin memerlukan bantuan fisik 
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untuk bisa dievakuasi. Diperlukan perhatian khusus untuk mengevakuasi kamar-kamar tamu karena 
tugas ini membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Oleh sebab itu, beberapa hotel membentuk tim 
khusus evakuasi kamar tamu. Untuk menghindari prosedur yang memakan banyak waktu, gunakan 
sumber daya yang ada secara realistis dan sebaik mungkin. Juga putuskan bagaimana menghadapi 
masyarakat dari luar hotel yang datang untuk mencari perlindungan di lingkungan hotel. 

 
Rompi Isyarat Darurat 
Untuk menuntun tamu dari area publik menuju titik evakuasi, sejumlah hotel menyediakan rompi-
rompi berwarna cerah di tempat-tempat strategis. Jika evakuasi diperlukan, para karyawan yang 
bertugas melakukan pengevakuasian akan mengenakan rompi isyarat darurat ini agar lebih dikenali 
oleh para tamu. 

 
Rambu-rambu Evakuasi Portabel 
Rambu-rambu evakuasi portabel berguna sebagai penuntun tambahan saat keadaan darurat. Rambu-
rambu ini berperan sebagai rambu-rambu tambahan bagi petunjuk rute evakuasi permanen. Rambu-
rambu ini harus disimpan di tempat yang mudah dijangkau dari lokasi penempatan mereka dan 
penggunaannya harus dengan jelas ditetapkan dalam Prosedur Operasi Standar (SOP). 

 
Kunci-kunci Darurat 
Kunci darurat diperlukan untuk membuka seluruh pintu. Kunci-kunci ini disimpan di departemen tata 
graha (housekeeping department) dan diambil setelah alarm tsunami berbunyi atau bisa disimpan di 
front desk. Namun, kunci-kunci ini harus disimpan sedekat mungkin dengan kamar-kamar hotel untuk 
menghemat waktu. Pastikan bahwa departemen yang menyimpan kunci darurat tidak terburu-buru 
dihentikan pengoperasiannya. Perhatikan hal ini saat mempersiapkan Prosedur Penghentian 
Pengoperasian Departemen Anda sendiri. Kunci induk evakuasi harus bisa membuka pintu dengan 
kunci ganda. Pastikan tersedianya cukup banyak kunci jika terjadi kondisi darurat, dan semua yang 
terlibat dalam proses evakuasi tahu dimana mereka bisa memperoleh kunci tersebut. 

 
Label ’All Clear’ 
Label ’All Clear’ dapat diletakkan di handel pintu setelah kamar tamu diperiksa dan dinyatakan 
kosong. Hal ini untuk menghindari pengecekan berulang dan dapat membantu saat mencari tamu 
yang hilang. Label-label ini harus disimpan di lemari fire hose, troli room service serta di departemen 
tata graha (housekeeping department) atau dimana juga disimpan kunci darurat untuk 
mempermudah pengambilan saat darurat. Label ’All Clear’ dapat digunakan departemen lain untuk 
menandai bahwa kamar dan fasilitas hotel telah berhasil ditutup. Personil evakuasi harus tahu tempat 
penyimpanan label ’All Clear’ dan menggunakannya dimana saja diperlukan. 

 
Tim Evakuasi Kamar Tamu 
Tugas tim evakuasi kamar tamu ialah mengevakuasi seluruh tamu dari kamar mereka. Tim evakuasi 
ini dapat dibentuk dari para karyawan dari departemen-departemen terkait seperti tata graha 
(housekeeping), bell service, room service, pelayan (stewarding), duty manager (manajer yang 
sedang bertugas), night manager, dll. Perhatikan bahwa komposisi tim evakuasi kamar tamu pada 
shift malam dan pada hari libur dapat berbeda dari shift pagi dan hari biasa. Setiap anggota tim 
mendapatkan tugas untuk memeriksa kamar/lantai dengan jumlah yang realistis. Pastikan 
keselamatan tim dan perhatikan waktu yang sangat terbatas bagi mereka untuk melakukan evakuasi. 
Para anggota tim ini harus setidaknya menguasai bahasa Inggris dasar. 

 
Housekeeper eksekutif bisa dipilih menjadi pemimpin tim evakuasi kamar tamu. Tugas pemimpin tim 
ialah memastikan seluruh anggota tim memahami tugas mereka dan mengetahui dimana mereka 
dapat memperoleh kunci induk dan label ’all clear’, memastikan bahwa pelaporan kepada manajer 
titik evakuasi berlangsung dengan baik dan memperhatikan tamu-tamu dengan cacat/keterbatasan 
fisik yang mungkin membutuhkan bantuan khusus dan meneruskan informasi ini kepada para 
anggota tim. Di luar itu, keselamatan anggota tim juga harus terjamin. 
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2.  Prosedur Evakuasi Kamar Tamu 
 
 
Saat alarm tsunami menyala, anggota tim evakuasi kamar tamu hotel harus: 
 

1. Berhenti melakukan tugas normal mereka 
 
2. Anggota yang tidak memegang kunci induk dapat mengambil kunci beserta label ’all 

clear’ dari departemen tata graha (housekeeping department)  atau dari tempat dimana 
kunci induk disimpan 

 
3. Setelah memegang kunci induk dan label ’all clear’, mereka harus memeriksa 

kamar/lantai yang menjadi tanggung jawab mereka 
 
4. Anggota tim yang sudah memegang kunci induk sejak awal harus segera memeriksa 

kamar/lantai yang menjadi ditugaskan kepada mereka sebelumnya 
 
5. Room Attendant di tiap lantai harus menyingkirkan troli mereka dari koridor tamu segera 

setelah mendengar alarm tsunami dan kemudian turut serta dalam prosedur evakuasi 
 
6. Label ’all clear’ tambahan dapat diperoleh dari lemari fire hose atau dari troli room 

keeping. 
 
Karena waktu sangat terbatas, proses evakuasi harus berlangsung secepat dan seefisien 
mungkin. Oleh sebab itu, tidak cukup waktu bagi tim evakuasi untuk beramah tamah atau 
berbasa-basi: 
 
1. Ketuk pintu kamar tamu dan berteriak ’Evakuasi Tsunami’ 
 
2. Masuk ke kamar tamu dengan menggunakan kunci induk 

 
3. Periksa area kamar tidur, kamar mandi dan lemari 

 
4. Jika kamar kosong, gantung label ’all clear’ di handel pintu bagian luar dan lanjutkan ke 

kamar berikutnya 
 

 
5. Jika ada tamu di dalam kamar yang tidak mau keluar, jangan gantungkan label ’all clear’ 

di pintu tetapi terus lanjutkan memeriksa kamar berikutnya 
 
6. Setelah tamu telah diperingatkan akan bahaya tsunami, segera memeriksa kamar 

berikutnya 
 
7. Setelah seluruh kamar di satu lantai telah diperiksa, periksa ulang kamar yang tidak 

ditandai dengan label ’all clear’ 
 
8. Saat seluruh kamar yang menjadi tugas pemeriksaan tim evakuasi dinyatakan kosong, 

anggota tim harus membantu anggota lainnya atau langsung menuju area evakuasi.  
 
 

SETIAP KAMAR TAMU DI TIAP LANTAI HARUS DIPERIKSA 
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3. Evakuasi Tamu dengan Keterbatasan/Cacat Fisik 
 

 
1. Bawa para tamu yang memerlukan bantuan fisik ke tangga darurat 
 
2. Tinggalkan para tamu tersebut untuk sementara di dekat tangga darurat hingga seluruh 

kamar di lantai tersebut telah selesai diperiksa 
 

3. Setelah itu kembalilah untuk menolong mereka mencapai area evakuasi 
 
 
 

4. Prosedur Evakuasi Restoran, Bar dan Ruang Makan 
 
 
Ketika alarm tsunami dibunyikan, departemen Food & Beverage harus: 
 

1. Berhenti melayani dan membersihkan meja 
 
2. Mematikan musik dan menyalakan lampu 

 
3. Beritahu para tamu tentang alarm tsunami dan suruh mereka untuk pergi ke titik 

evakuasi dengan mengikuti petunjuk dari rambu-rambu yang ada 
 

4. Evakuasi para tamu yang duduk paling dekat dengan pintu keluar terlebih dahulu dan 
kemudian lanjutkan dengan para tamu di seluruh bagian restoran. 

 
5. Jika anggota tim harus memberitahu para tamu di tiap-tiap meja, taruh kedua tangan 

dengan telapak tangan tertelungkup rata di atas meja, condongkan tubuh ke arah meja 
dan beritahu para tamu di meja tersebut bahwa mereka harus segera pergi ke titik 
evakuasi 

 
6. Arahkan seluruh tamu keluar dari restoran atau kamar dan tunjukkan pintu keluar 

emergensi terdekat 
 

7. Jika ada tamu yang membutuhkan bantuan evakuasi, instruksikan tamu lain yang 
sanggup menolong untuk memberikan bantuan saat tamu-tamu lain telah dievakuasi dari 
restoran atau kamar 

 
8. Bila ada tamu yang menolak meninggalkan restoran atau kamar, mereka harus 

didampingi keluar oleh dua pelayan/karyawan 
 

9. Setelah semua tamu telah dievakuasi, para karyawan harus melakukan prosedur 
penghentian pengoperasian jika waktu memungkinkan 
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Prosedur Evakuasi Pantai 
 
 
Jika hotel Anda terletak di tepi pantai, Anda memerluka prosedur evakuasi pantai. Pastikan Anda 
memiliki peralatan komunikasi yang tepat untuk memberitahu penjaga pantai atau penjaga keamanan 
pantai. Penggunaan radio VHF direkomendasikan sebagai alat komunikasi karena alat ini tidak 
terpengaruh oleh matinya aliran listrik atau sistem telepon seluler. Akan sangat berguna bila Anda 
menyiapkan megafon dan alat sinyal optikal untuk memperingatkan pengunjung pantai yang 
melakukan aktivitas olahraga air seperti selancar air atau berlayar. Pastikan setiap personil di pantai 
mengenali tanda-tanda alam peringatan dini tsunami (lihat Lembar informasi: ‘Merasakan adanya 
Tsunami’ dan ‘Fakta mengenai Tsunami). Pastikan juga bahwa personil pantai menerima instruksi dan 
memiliki kemampuan teknis untuk melaporkan tanda-tanda mencurigakan yang mengindikasikan 
kemungkinan terjadinya tsunami kepada pengambil keputusan terkait seperti Manajer Utama. 
 
Bila alarm tsunami berbunyi, personil pantai harus: 
 

1. Teriakan ‘Tsunami, Tsunami’ untuk mendapatkan perhatian pengunjung pantai 
 
2. Isyaratkan kepada pengunjung yang sedang berada di laut bahwa alarm tsunami telah 

berbunyi 
 

3. Periksa toilet pantai, kamar ganti dan kamar mandi untuk memastikan bahwa semua 
pengunjung telah menyadari adanya peringatan tsunami 

 
4. Aktifkan rambu-rambu evakuasi tsunami seperti menyorotkan strobe light (semacam 

senter khusus) pada papan peringatan, melambaikan/menaikkan bendera atau memukul 
drum. 

 
5. Memandu pengunjung ke titik evakuasi 
 
 
 
 

Prosedur Evakuasi bagi Kepala Departemen 
 
 
Setelah mendengar alarm tsunami, kepala departemen harus: 
 

− Bertanggung jawab atas evakuasi total dan penghentian pengoperasian 
divisi/departemen mereka (lihat Lembar informasi ‘Prosedur Penghentian Pengoperasian 
Departemen’) 

 
− Jika ada kesempatan, kumpulkan jadwal tugas dan lembar absensi untuk manajer titik 

evakuasi guna membantunya melacak seluruh karyawan yang telah dievakuasi 
 

− Bertanggung jawab melaporkan penyelesaian evakuasi dan menghentikan pengoperasian 
departemen mereka untuk bergabung dengan manajer titik evakuasi yang bertanggung 
jawab di titik evakuasi 
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Manajer dan Prosedur Titik Evakuasi 
 
 
Di titik evakuasi diperlukan seseorang untuk melacak para karyawan dan tamu yang telah dievakuasi. 
Inilah tugas manajer titik evakuasi. 

 
Manajer titik evakuasi membutuhkan daftar periksa yang telah dipersiapkan sebelumnya dimana ia 
dapat mengecek kondisi seluruh departemen saat para kepala departemen melaporkan bahwa 
mereka telah menghentikan pengoperasian dan telah mengevakuasi departemen mereka serta 
memeriksa keberhasilan tim evakuasi tamu (tiap lantai dan kamar telah berhasil dievakuasi). 
Pemimpin tim evakuasi harus membantu manajer tersebut melaksanakan tugasnya. Manajer titik 
evakuasi juga harus memastikan bahwa pengiriman jadwal tugas dan kartu absensi ke titik evakuasi 
terorganisir dengan baik. Tindakan yang perlu dilakukan untuk itu dapat digabungkan dalam prosedur 
penghentian pengoperasian departemen. Ketika mendengar alarm tsunami, manajer titik evakuasi 
harus: 

 
1. Mendapatkan daftar tamu lengkap dan terbaru 

Untuk tugas sini, disarankan untuk mencetak daftar tamu tiga kali sehari dan 
menyimpannya di lokasi yang mudah diakses oleh para pengambil keputusan dan 
manajer titik evakuasi. Untuk tujuan ini, beberapa hotel seperti Sofitel Seminyak/Bali 
menyimpan daftar tamu terbarunya di tiga tempat strategis untuk kepentingan 
emergensi. 

 
2. Segera menuju titik evakuasi 
 
3. Saat para tamu tiba, cek nama mereka pada daftar tamu. Para tamu yang telah diperiksa 

dapat ‘ditandai’ dengan stiker yang menunjukkan nama dan nomor kamar mereka. 
 

4. Saat para karyawan tiba, cek nama mereka bersama dengan para kepala departemen. 
Gunakan jadwal tugas dan kartu absensi. 

 
5. Saat anggota tim evakuasi tamu tiba, cek nomor kamar dan lantai pada daftar periksa 

manajer titik evakuasi. 
 

6. Jika ada tamu yang tidak terevakuasi, pertimbangkan untuk meminta seorang anggota 
tim evakuasi tamu untuk memeriksa kembali kamarnya tetapi harap diingat bahwa waktu 
sangat terbatas dan seluruh anggota tim evakuasi harus dalam keadaan aman saat 
tsunami datang. Jika ragu – keluarlah! 

 
7. Manajer HRD dapat membantu manajer titik evakuasi 

 
8. Akhiri evakuasi hanya setelah pernyataan resmi ‘Keadaan Aman’ [All Clear] 

dikeluarkan! [minimal 1 jam] 
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Prosedur Penghentian Pengoperasian 
Departemen 
 
‘Prosedur Penghentian Pengoperasian Departemen’ merupakan bagian dari setiap prosedur evakuasi. 
 
Tujuan utama prosedur ini ialah memastikan bahwa tiap departemen dalam hotel dihentikan 
pengoperasiannya, diamankan dan dievakuasi jika dalam keadaan darurat. Prosedur ini juga penting 
untuk memastikan dokumen dan data penting dari seluruh departemen terselamatkan. 
 
 

Namun keselamatan nyawa manusia sangat penting dan tugas mengamankan setiap departemen 
ialah prioritas kedua. 

“Jika ragu, keluarlah!” 
 
 
Banyak hotel mungkin telah menyusun dan menguji prosedur ini untuk kepentingan emergensi 
kebakaran. Prosedur ini dapat dengan mudah diadaptasi untuk evakuasi tsunami. 
 
Perhatikan bahwa dalam kasus peringatan tsunami, waktu yang tersedia mungkin sangat sedikit. Dari 
peringatan pertama hingga datangnya gelombang tsunami pertama diperkirakan kurang dari 20 
menit. Oleh sebab itu penting bagi Anda untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang menjadi prioritas. 
Pertimbangkan hal ini saat menyusun prosedur Anda sendiri. 
 

Jangan membuang-buang waktu pada ukuran rumit dan detil! 
 
Kebanyakan orang akan panik dan tidak mampu memutuskan dan bertindak dengan akal sehat dan 
tenang. 
 
Berikut ialah beberapa saran untuk menyusun Prosedur Penghentian Pengoperasian Departemen 
Hotel Anda sendiri. Anda dapat menyalin, mengubah dan menerapkan langkah-langkah ini untuk 
menyesuaikannya sesuai kebutuhan Anda. Anda juga dapat membagikan prosedur Anda tersebut 
dengan kami karena kami selalu mencari 'Contoh Penerapan Terbaik' untuk memperbaiki layanan dan 
saran kami. 
 
Contoh Prosedur Penghentian Pengoperasian Departemen tersedia bagi departemen-departemen 
berikut ini: 
 
 
1. Prosedur Standar Penghentian 

Pengoperasian Kantor  
2. Bell Service 
3. Business Center 
4. Ruang Komputer 
5. Departemen Kredit 
6. Doorman Department 
7. Kantin Pegawai 
8. Engineering Department 
9. Engineering Workshop 
10. Outlet Tata Boga 
11. Front Desk 
12. Kasir Front Office 
13. Klub Kebugaran dan Kolam Renang 

14. Departemen Tata Graha (Housekeeping 
Department) 

15. Departemen Sumber Daya Manusia 
16. Dapur 
17. Laundry and Linen Room 
18. Outlet Kasir 
19. Departmen Pembelian 
20. Departemen Penerimaan 
21. Departemen Reservasi 
22. Departemen Penjualan dan Pemasaran  
23. Pusat Kendali/Keamanan 
24. Stewarding Department 
25. Ruang Penyimpanan 
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Latihan adalah segalanya! 

 
 
 
Agar siap saat tsunami datang, jalankan tes secara teratur dan pastikan karyawan Anda sudah 
terbiasa dengan prosedur penghentian pengoperasian di masing-masing departemen. Berikan tugas 
dan tanggung jawab yang jelas kepada individu-individu yang terlibat sehingga tak seorang pun 
harus berpikir panjang saat harus bertindak cepat. Sadari bahwa peringatan tsunami akan didahului 
dengan adanya gempa kuat yang mungkin mengakibatkan putusnya tenaga listrik secara total dan 
menghancurkan sebagian besar infrastruktur komunikasi. Apakah Anda siap menghadapi gempa 
bumi? Silakan juga merujuk pada lembar informasi gempa. 
 
Anggota dari setiap departemen dapat juga bertindak sebagai anggota tim evakuasi. Para anggota 
tim ini akan diberi tugas masing-masing. Pastikan bahwa perintah dan tugas-tugas secara jelas 
didefinisikan dan diberikan untuk menghindari konflik dan inefisiensi. Setiap kepala departemen 
bertanggung jawab atas evakuasi departemennya masing-masing, termasuk menerapkan prosedur 
penghentian operasi dan mengevakuasi semua karyawan! Pada titik evakuasi ia harus menyerahkan 
daftar semua personil yang hadir kepada manajer titik evakuasi. 
 
 
 
1. Prosedur Standar Penghentian Pengoperasian Kantor 
 
 
Prosedur ini berlaku untuk perkantoran secara umum. Setelah alam berbunyi, semua karyawan 
kantor harus: 
 

1) Menonaktifkan dan/atau mencabut semua peralatan listrik yang ada di kantor. 
 
2) Mengumpulkan dan menyelamatkan file dan dokumen penting (Tentukan file dan 

dokumen apa yang dianggap ‘penting’ sebelum evakuasi!) 
 

3) Membersihkan meja dari kertas-kertas dan tempatkan kertas-kertas tersebut dalam laci 
atau lemari. 

 
4) Menutup semua lemari arsip, laci, dll. 

 
5) Mematikan semua lampu. 

 
6) Mematikan alat pendingin ruangan. 

 
7) Menutup semua jendela. 

 
8) Memastikan tidak seorang pun tertinggal dalam ruang kantor. 

 
9) Pergi ke tempat berkumpul dan melaporkan hal-hal yang telah dilakukan sesuai prosedur. 

 
 
 
2. Prosedur Penghentian Pengoperasian Bell Service 
 
 

1) Mengambil semua kunci mobil milik tamu di meja layanan bel. 
 
2) Memberitahu para supir dan pengemudi taksi tentang peringatan tsunami. 
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3) Kembali ke lobi dan membantu mengevakuasi tamu ke tempat berkumpul. 

 
4) Pergi ke tempat berkumpul dan memberikan laporan. 
 
 
 

3. Prosedur Penghentian Pengoperasian Business Centre 
 
 

1) Amankan paspor atau tiket pesawat tamu (seluruh dokumen tamu). 
 

2) Menerapkan prosedur standar penghentian pengoperasian kantor. 
 

3) Matikan semua lampu. 
 

4) Pastikan tidak ada seorang pun tertinggal dalam ruangan. 
 

5) Tutup pintu Business Centre. 
 

6) Pergi ke tempat berkumpul dan memberikan laporan. 
 
 
 
4. Prosedur Penghentian Pengoperasian Ruang Komputer 
 
 

1) Matikan komputer utama. 
 
2) Matikan sumber tenaga listrik. 

 
3) Keluarkan disket/CD-ROM/DVD-ROM yang menyimpan back-up data. 

 
4) Matikan semua lampu. 

 
5) Pastikan tidak ada seorang pun tertinggal dalam ruangan. 

 
6) Tutup dan kunci ruang komputer. 

 
7) Pergi ke tempat berkumpul dan memberikan laporan. 

 
 
 

5. Prosedur Penghentian Pengoperasian Departemen Kredit (Credit Department) 
 
 

1) Amankan dan keluarkan seluruh surat kredit, faks/telefaks dan file surat kredit. 
 
2) Terapkan prosedur standar penghentian pengoperasian kantor. 

 
 

3) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 
 
 
 
 

 3 



 

 

6. Prosedur Penghentian Pengoperasian Doorman Department 
 
 

1) Mencegah orang yang tidak berwenang memasuki hotel (definisikan makna dari kata 
‘tidak berwenang’ karena jika alarm tsunami berbunyi, pihak hotel mungkin akan 
memutuskan untuk menyediakan tempat berlindung bagi masyarakat sekitar hotel). 

 
2) Arahkan para tamu ke titik evakuasi. 

 
 

3) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 
 
 
 
7. Prosedur Penghentian Pengoperasian Kantin Pegawai 
 
 

1) Matikan seluruh peralatan listrik. 
 
2) Instruksikan semua karyawan agar melapor kepada Departemen mereka masing-masing 

untuk melakukan prosedur/tanggung jawab darurat mereka. 
 

3) Matikan semua lampu dan tutup pintu. 
 

4) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 
 
 
 
8. Prosedur Penghentian Pengoperasian Engineering Department 
 
 
Banyak sistem mesin akan mati secara otomatis jika terjadi keadaan darurat. Jika hal itu tidak terjadi, 
Chief Engineer harus menyiapkan prosedur penghentian pengoperasian khusus bagi hotel, termasuk 
hal-hal berikut ini: 

 
1) Matikan semua unit penanganan udara dan unit pendingin ruangan. 
 
2) Matikan semua lemari pendingin (chiller), pemanas (boiler) dan pompa air. 

 
 
3) Matikan sirkuit listrik yang tidak digunakan, contohnya pasokan tenaga listrik ke dapur. 
 
4) Pastikan seluruh sistem pengeluaran (exhaust system) ditinggalkan dalam keadaan 

menyala. 
 

5) Pastikan seluruh sirkuit penerangan tidak dimatikan. 
 

6) Tutup pasokan air bersih dari katup utama. 
 

7) Tutup dan kunci penutup tangki air bersih. 
 

8) Tutup dan kunci lubang udara ke tangki diesel. 
 

9) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 
 

10) Nyalakan generator agar bisa tetap beroperasi jika aliran listrik terputus. 
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9. Prosedur Penghentian Pengoperasian Engineering Workshop 
 
 
Prosedur ini berlaku pada setiap jenis Engineering Workshop, seperti Ruang Elektronik, Carpentry 
Area, dll. 
 

1) Matikan/cabut semua mesin bertenaga listrik. 
 
2) Pastikan seluruh botol cairan yang mudah terbakar tertutup rapat (cat, dll). 

 
3) Kunci semua pintu ruang kerja (workshop). 

 
4) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 

 
 
 
10. Prosedur Penghentian Pengoperasian Outlet Tata Boga (Food and Beverage 

Outlet) 
 
 

1) Evakuasi semua tamu dari outlet. 
 

2) Matikan api yang sedang digunakan di outlet (lampu dan/atau pemanas makanan). 
 

3) Matikan semua peralatan elektronik yang sedang digunakan. 
 

4) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 
 
 
 
 

11. Prosedur Penghentian Pengoperasian Front Desk 
 
 

1) Selain tugas-tugas lain yang dimiliki pekerja Front Office, penting juga untuk 
menghentikan pengoperasian Front Desk. 

 
2) Keluarkan dan amankan paspor dan tiket pesawat para tamu (seluruh dokumen tamu). 

 
3) Pastikan tim evakuasi mendapat informasi keberadaan para tamu yang mengalami 

keterbatasan atau cacat fisik. 
 

4) Pastikan seluruh pegawai dievakuasi. 
 

5) Supervisor Front Office harus tetap tinggal di lobi untuk mengarahkan para tamu ke 
tampat evakuasi. Saat situasi di lobi sudah tidak aman, supervisor tersebut harus melapor 
ke tempat berkumpul. 

 
6) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 
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12. Prosedur Penghentian Pengoperasian Kasir Front Office 
 
 
Kasir Front Office memainkan peran penting dalam situasi darurat. Setelah mendengar alarm 
Tsunami: 
 

1) Jika ada waktu, cetaklah daftar tamu terbaru dan serahkan ke Manager Titik Evakuasi.  
(Daftar tamu harus dicetak 3 kali sehari dan disimpan di tempat darurat khusus. Anda 
dianjurkan untuk menandai tamu dengan cacat fisik dalam daftar karena mereka 
mungkin memerlukan perhatian khusus). 

 
2) Siapkan semua kunci utama bagi tim evakuasi jika diperlukan. 
 
3) Memperoleh daftar tamu yang mengalami keterbatasan/cacat fisik dan menyerahkannya 

ke Tim Evakuasi Tamu dan Manager Titik Evakuasi. 
 

4) Amankan uang tunai serta voucher kredit dan tanda terima kartu kredit. 
 

5) Keluarkan semua kunci induk kotak deposit. 
 

6) Mengambil buku catatan kunci utama. 
 

7) Mengambil salinan buku besar tamu penting. 
 

8) Mengambil salinan daftar panggilan telepon. 
 

9) Membantu mematikan komputer segera setelah laporan-laporan dicetak. 
 

10) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 
  
 
 
 

13. Prosedur Penghentian Pengoperasian Klub Kebugaran dan Kolam Renang 
 
 

1) Mengevakuasi semua orang dari area kolam renang. 
 
2) Mengevakuasi semua orang dari ruang olahraga. 

 
3) Mengevakuasi semua orang dari loker, area pijat, sauna dan toilet (baik pria maupun 

wanita). 
 

4) Mematikan semua peralatan listrik (termasuk sauna dan kolam renang). 
 

5) Mematikan semua lampu. 
 
6) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 
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14. Prosedur Penghentian Pengoperasian Departemen Tata Graha 
 

 
1) Amankan daftar barang hilang dan ditemukan (lost and found list). 

 
2) Amankan buku catatan kunci utama departemen Tata Graha. 

 
3) Pastikan lemari penyimpan barang yang hilang dan ditemukan terkunci. 

 
4) Terapkan prosedur standar penghentian pengoperasian kantor. 

 
5) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 

 
 
 

15. Prosedur Penghentian Pengoperasian Departemen Sumber Daya Manusia  
 
 

1) Pastikan semua kartu identitas dan dokumen pribadi dibawa ke area evakuasi. 
 
2) Amankan buku daftar pegawai. 

 
3) Terapkan prosedur standar penghentian pengoperasian. 

 
4) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 

 
 
 

16. Prosedur Penghentian Pengoperasian Dapur 
 
 

1) Matikan peralatan listrik dan peralatan memasak, dan matikan sirkuit gas dan listrik 
utama. 

 
2) Pastikan semua ekstraktor dalam keadaan mati. 

 
3) Pastikan semua alat penggorengan terlindung dalam penutup tahan api atau tutup 

penggorengan. 
 

4) Angkat semua makanan dari alat pemanggang. 
 

5) Jika sedang menggunakan alat pembakar makanan, siram air hingga bara yang sedang 
terbakar mati. 

 
6) Pastikan semua pintu lemari pendingin tertutup rapat. 

 
7) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 
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17. Prosedur Penghentian Pengoperasian Laundry and Linen Room 
 
 

1) Matikan semua peralatan listrik, dan pastikan semua saklar utama dimatikan. 
 
2) Amankan buku catatan pakaian tamu. 
 
3) Amankan seluruh catatan mengenai seragam dan seprai. 
 
4) Pastikan tidak ada seorang pun yang tetinggal dalam ruangan. 

 
5) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 

 
 
 

18. Prosedur Penghentian Pengoperasian Outlet Kasir 
 
 

1) Amankan seluruh uang tunai, voucher, tagihan tamu yang telah ditandatangani dan bawa 
bersama Anda. 

 
2) Matikan computer. 

 
3) Matikan mesin hitung kasir (cash register). 

 
4) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan.  

 
 
 

19. Prosedur Penghentian Pengoperasian Departement Pembelian (Purchasing 
Department) 

 
 

1) Amankan kotak kas kecil. 
 
2) Amankan semua pesanan pembelian yang masih tertunda. 

 
3) Amankan file tagihan yang telah dibayar. 

 
4) Terapkan prosedur standar penghentian pengoperasian. 

 
5) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 
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20. Prosedur Penghentian Pengoperasian Departemen Penerimaan (Receiving 

Department) 
 
 

1) Amankan catatan barang persediaan harian yang diterima. 
 

2) Amankan pesanan pembelian barang yang belum diterima. 
 

3) Terapkan prosedur standar penghentian pengoperasian. 
 

4) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 
 
 
 

21. Prosedur Penghentian Pengoperasian Departemen Reservasi 
 
 

1) Amankan daftar reservasi tamu. 
 
2) Terapkan prosedur standar penghentian pengoperasian. 

 
3) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 

 
 
 

22. Prosedur Penghentian Pengoperasian Departemen Penjualan dan Pemasaran 
(Sales and Marketing) 

 
 

1) Amankan file perusahaan. 
 
2) Amankan file kontrak induk. 

 
3) Amankan daftar rekening komersial. 

 
4) Terapkan prosedur standar penghentian pengoperasian. 

 
5) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 

 
 
 

23. Prosedur Penghentian Pengoperasian Pusat Kendali/Keamanan 
(Security/Control Centre) 

 
 

1) Kirimkan kartu absen dari Time Office ke tempat berkumpul. 
 
2) Amankan buku catatan pengunjung dan Patroli Keamanan. 

 
3) Amankan file insiden. 

 
4) Arahkan seluruh pegawai ke tempat berkumpul. 
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5) Selalu waspada dan siap untuk melakukan semua perintah dari Manajer Utama dan tim 
evakuasi. 

 
6) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 

 
 

 
24. Prosedur Penghentian Pengoperasian Stewarding Department 
 
 

1) Matikan semua alat pencuci piring dan peralatan listrik lainnya. 
 
2) Pastikan semua persediaan bahan bakar padat maupun cair tertutup dan terkunci rapat. 

 
 
3) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 

 
 
 
25. Prosedur Penghentian Pengoperasian Ruang Penyimpanan 
 
 

1) Amankan buku catatan pembelian dan bin cards. 
 

2) Matikan semua lampu. 
 

3) Pastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam ruangan. 
 

4) Tutup dan kunci semua pintu ke ruang penyimpanan 
 

5) Pergi ke tempat berkumpul dan berikan laporan. 
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Rambu-rambu dan Titik-titik Evakuasi 
 
Lembar ini akan menyediakan informasi mengenai: 
 
 

1.  Evakuasi horizontal vs vertikal 
2.  Lokasi titik evakuasi (evakuasi vertikal di dalam gedung) 
3.  Membangun kekuatan dan kesatuan dalam menghadapi tsunami 
4.  Lokasi titik evakuasi 
5.  Perlengkapan titik evakuasi 
6.  Penandaan rute evakuasi dalam lingkungan hotel 

 
 
 
 
Evakuasi horizontal vs vertikal 
 
 
Setelah alarm tsunami dibunyikan, disarankan untuk pindah ke tempat yang lebih tinggi dan jauh dari 
pantai secepat mungkin. Banyak kota dan pantai-pantai di Jepang, Amerika Serikat, Thailand, dll 
menandai rute evakuasi khusus untuk memindahkan orang sebanyak mungkin dari ancaman bahaya 
dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Di Indonesia, rute evakuasi resmi akan ditandai dalam waktu 
dekat (juga lihat lembar informasi 'Rambu-rambu Resmi Evakuasi '). 
 
Akan tetapi, hotel harus memutuskan sendiri di mana lokasi tempat evakuasi. Mereka harus 
memutuskan apakah akan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi secara horizontal atau secara 
vertikal ke salah satu bangunan mereka sendiri. Beberapa hotel akan mudah melakukan evakuasi 
karena lokasi mereka berada di dekat atau pada daerah dataran tinggi, seperti misalnya hotel Ritz 
Carlton atau Four Seasons di Bali. 
 
Hotel lainnya akan sulit untuk mengungsi ke tempat yang aman karena lokasi mereka yang terletak di 
pesisir datar, jauh dari yang dataran tinggi, seperti misalnya hotel-hotel di Tanjung Benoa/Bali.  
 
Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah situasi lalu lintas dan transportasi serta infrastruktur. 
Bahkan pada kondisi normal, banyak jalan di Indonesia mengalami kepadatan lalu lintas. Dalam 
kondisi darurat, arus lalu lintas sangat mungkin mengalami kemacetan parah, sedangkan evakuasi 
dengan berjalan kaki mungkin sulit dilakukan karena terhambat oleh kurangnya jalur khusus pejalan 
kaki yang sesuai.  
 
Oleh sebab itu banyak hotel akan memilih evakuasi vertikal. Hal ini berarti bahwa para tamu dan staf 
akan dievakuasi ke bagian bangunan hotel yang dianggap aman. Namun, evakuasi vertikal ini 
memiliki kelebihan dan kekurangan. 
 
 
 

Untuk memilih lokasi evakuasi tsunami, 
semakin tinggi semakin baik; semakin jauh dari pantai semakin baik. 
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Kelebihan Evakuasi Vertikal ke Bangunan Hotel 
 
 

− Seringkali lebih cepat daripada evakuasi horizontal 
 
− Terlepas dari pengaruh infrastruktur lalu lintas 
 
− Mudah menandai rute evakuasi 

 
− Tidak memerlukan kendaraan 

 
− Pihak hotel dapat menentukan sendiri prosedur di lokasi evakuasi 

 
− Titik evakuasi dapat dengan mudah dilengkapi dengan peralatan darurat dan bahan 

 pangan 
 

− Tersedia lebih banyak waktu untuk melakukan penghentian pengoperasian  
departemen hotel karena dekatnya letak titik evakuasi. 

 
− Pengelolaan di titik evakuasi lebih mudah dilakukan. 

 
 
 
Kekurangan Evakuasi Vertikal ke Bangunan Hotel 
 
 

− Ada kemungkinan bangunan hotel tidak cukup kuat menahan kekuatan gelombang  
tsunami (daya tahan bangunan hotel harus diperiksa oleh ahli struktur bangunan) 
 

− Mungkin ada keterbatasan ruang  
 
− Gempa bumi dapat merusak bangunan hotel sehingga tidak lagi aman sebagai lokasi  

evakuasi 
 

− Titik evakuasi harus terletak setidaknya pada tingkat 3 bangunan – semakin tinggi 
semakin baik. 

 
 
 
Membangun Kekuatan dan Kesatuan dalam Menghadapi Tsunami 
 
 
Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kelayakan bangunan untuk berfungsi sebagai 
tempat perlindungan tsunami termasuk ukuran, jumlah lantai, akses, konten dan layanan yang 
tersedia.  
 
Menurut publikasi "Development of Design Guidelines for Structures that Serve as Tsunami Vertical 
Evacuation Sites” yang ditulis oleh Harry Yeh dari Oregon State University, faktor-faktor berikut harus 
dipertimbangkan untuk desain tempat perlindungan tsunami: 
 

− Tempat perlindungan harus sanggup menahan goncangan gempa seismik yang 
sering mendahului serangan tsunami: gempa seismik dan serangan tsunami jarang 
terjadi berbarengan. 
 

− Tempat perlindungan tsunami yang terletak dekat pantai harus dievaluasi tingkat 
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ketahanan struktur dan pondasinya. 
 

− Tempat perlindungan harus cukup tinggi untuk melindungi seluruh pengungsi dari 
kenaikan tingkat air. Sekuat apapun bangunan tersebut, para pengungsi dapat 
tenggelam jika bangunan terendam banjir akibat tsunami. 
 

− Tempat perlindungan harus tahan terhadap efek yang disebabkan oleh tsunami, 
termasuk serangan air yang kuat dan cepat. Tsunami juga sering mengakibatkan 
kebakaran sehingga tempat perlindungan ini juga harus tahan api. 
 

− Perhatian khusus harus diberikan pada evaluasi terhadap pondasi bangunan yang 
terendam banjir akibat tsunami. 

 
Penulis menyimpulkan bahwa evakuasi vertikal pada gedung bertingkat yang diperkuat kerangka besi 
dan beton merupakan kebijakan tepat bagi seluruh area yang dekat dengan sumber tsunami dan bagi 
area yang jauh dari sumber tsunami namun padat penduduk sehingga evakuasi horizontal sulit 
dilakukan. 
 
 
 
Lokasi Titik Evakuasi 
 
 
Secara umum, tempat evakuasi harus terletak sejauh mungkin dari pantai, seperti yang ditinggikan 
mungkin dan dilindungi sebagai mungkin. Harus cukup besar untuk menyediakan ruang bagi semua 
tamu maupun karyawan. 
 
Titik evakuasi tersebut juga harus mudah diakses karena banyak orang akan mencoba untuk sampai 
ke sana dalam waktu yang sangat singkat. Pastikan tangga-tangga yang tersedia cukup lebar dan 
akses menuju tempat tersebut tidak terhalang. 
 
Perlu diingat bahwa dalam situasi darurat sangat mungkin terjadi putusnya aliran listrik sehingga 
disarankan untuk mengevakuasi ke ruangan yang tidak sepenuhnya bergantung pada penerangan 
listrik. Juga dari aspek psikologis lebih baik untuk memilih sebuah tempat dengan jendela dan 
pemandangan untuk menghindari timbulnya kepanikan dan klaustrophobia. 
 
Perlu diketahui bahwa sangat mungkin masyarakat umum sekitar akan mencari perlindungan di 
gedung Anda juga. Pikirkan tentang masalah ini dan putuskan solusinya sebelum diperlukan. 
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Grafik ini mengilustrasikan tempat evakuasi ideal di sebuah bangunan hotel fiktif. Bagian merah 
dianggap sangat berbahaya karena mereka tidak terlindungi dari kekuatan tsunami. Kemungkinan 
bagian-bagian tersebut akan rusak parah atau bahkan hancur. Daerah yang ditandai dengan warna 
abu-abu dianggap cukup terlindung tapi tetap tidak dianjurkan karena lebih baik untuk mengevakuasi 
lebih jauh ke daerah hijau. Tempat evakuasi di sisi kiri adalah yang paling menguntungkan karena 
paling terlindung. Tempat evakuasi harus berada setidaknya di lantai tiga. Namun, demi keamanan 
sebaiknya berkonsultasi dengan seorang ahli untuk menentukan tempat evakuasi paling ideal. 
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Perlengkapan di Tempat Evakuasi 
 
 
Penampungan evakuasi harus dilengkapi sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk ditinggali 
selama minimal 24 jam hingga tiga hari. Setelah tsunami seluruh lalu lintas pantai dan infrastruktur 
komunikasi bisa rusak/hancur. Itulah sebabnya disarankan untuk menyimpan setidaknya hal-hal 
berikut di tempat evakuasi: 
 

− Air dan makanan tahan lama 
harus cukup tersedia selama 3 
hari (khususnya air minum 
harus disimpan sebanyak 
mungkin karena akan menjadi 
sangat berharga setelah 
tsunami. Siapkan 1 galon air 
per orang per hari 
 

− Perlengkapan medis dasar 
harus tersedia. 

 
− Senter (dengan baterai 

cadangan) 
 

− Lilin, korek/pemantik api 
 

− VHF handy talky (baterai 
cadangan yang telah diisi 
ulang) 

 
− Radio yang menggunakan 

baterai (dengan baterai 
cadangan) 

 
− Pengeras suara 

 
− Selimut 

 
− Tisu toilet 

 
− Tas plastik untuk sampah 

 
− Kertas dan perlengkapan 

menulis 
 

− Sarung tangan karet, lateks 
yang tebal 

 
− Obat serangga 

 
− Linggis 

 
− Peluit 

 
− Pisau 

 
− Selotip 

 
− Telepon satelit (dengan 

baterai cadangan yang telah 
diisi ulang) 

 
− Daftar nomor telepon 

penting/darurat (kedutaan, 
kantor pusat, dll) 

 
Jika titik evakuasi terletak di luar, pertimbangkan untuk menyediakan perlengkapan untuk melindungi 
pengungsi dari panas karena mungkin saja para pengungsi tidak dapat meninggalkan tempat 
evakuasi selama berjam-jam atau beberapa hari. 
 
Persediaan yang ada harus diperiksa setiap 2 minggu sekali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 Perlemgkapan di titik 
Evakuasi  di Sofitel Bali 



 

 

 
Menandai Rute Evakuasi di Lingkungan Hotel 
 
 

− Rambu-rambu yang digunakan untuk menandai rute 
evakuasi tsunami dalam lingkungan hotel harus jelas 

 berbeda dengan rambu-rambu lainnya (contohnya 
 rambu-rambu evakuasi kebakaran) untuk menghindari 
 kebingungan. 

 
− Namun rambu-rambu tersebut harus sama dengan 
 rambu-rambu rute evakuasi Indonesia yang resmi 
 sehingga para pengungsi tidak kesulitan saat berpindah 
 dari ruang publik ke lingkungan hotel (lihat juga 
 Lembar Informasi ‘Rambu-rambu Evakuasi Resmi’) 

 
− Rambu-rambu tersebut harus mudah dipahami 
 
− Rambu-rambu tersebut harus dipasang ditempat-
 tempat yang mudah terlihat 

 
− Rambu-rambu tidak boleh tertutup tanaman, dll 

 
− Informasi mengenai prosedur, rute, dan rambu-rambu 
 evakuasi harus ditempelkan 

pada pintu kamar tamu bagian dalam beserta informasi 
kebakaran dan keadaan darurat lainnya (lihat lembar 
informasi 

 
 
Berikut ialah rambu-rambu yang direkomendasikan Bali Hotels Association dan RISTEK untuk 
menandai rute evakuasi dalam lingkungan hotel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanda Panah Rute  
Evakuasi:

 
panjang 290 mm   
lebar        80 mm 
    

 
ukuran minimal 
dalam gedung 

Kode Warna:  
Merah 
CMYK: C:0, M: 100, Y: 100, K:0 
RGB:   R:218, G:37, B:29 
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Tanda ini menunjukkan bahwa Anda telah berhasil mencapai titik evakuasi.  
 
 
Tanda Titik 
Evakuasi

 
panjang 300 mm   
lebar      300mm 
    

 
 

ukuran minimal  

Kode Warna:  
Hijau 
CMYK: C: 60, M: 0, Y: 60, K: 20 
RGB:   R: 51, G: 204, B: 51 
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Rambu-rambu Resmi Rute Evakuasi 
Indonesia 
 
 
 
Informasi Umum 
 
Rambu resmi rute evakuasi Indonesia 
berukuran sebesar 45x90 cm. Rambu ini 
berwarna merah, sedangkan simbol dan 
tulisannya berwarna putih. Ukuran simbol 
sekitar 45x45 cm. Rambu ini juga dapat 
dilengkapi dengan informasi tentang 
nama dan jarak ke tempat pengungsian 
selanjutnya (contoh gambar A) atau polos 
(contoh gambar B). 
 
Kode Warna 
Merah 
CMYK: C:0, M: 100, Y: 100, K:0 
RGB: R:218, G:37, B:29 
 
Putih 
CMYK: C:0, M:0, Y:0, K:0 
RGB: R:255, G:255, B:255 
 
Huruf 
Arial Bold 
 
Pemasangan 
Rambu harus dipasang 225 cm di atas 
permukaan tanah. Tiang yang ideal 
memiliki panjang 300 cm dan diameter 
12,5 cm. Tiang harus ditanam dengan 
kedalaman minimal 20 cm di dalam tanah 
dan diperkuat dengan pondasi beton. 
Rambu juga dapat dipasang pada tiang 
telepon atau listrik. 
 
Informasi Tambahan 
Tambahan informasi latar belakang dan 
klarifikasi mengenai peraturan dan harus 
diperoleh dari brosur RISTEK: ‘Pedoman 
Pembuatan Rambu Evakuasi’. 
 
Rambu evakuasi hanya dapat didirikan 
dengan izin resmi. kepala Kepala 
pemerintahan setempat bertanggung 
jawab atas hal ini. 
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Layanan Peringatan Dini terhadap Tsunami  
oleh Asosiasi Perhotelan Bali 
 

Cepat, Dapat Dipercaya, dan Memberi informasi terhadap industri hotel di Bali
 

LATAR BELAKANG 
 
Asosiasi Perhotelan Bali (BHA) adalah sebuah organisasi 
yang beranggotakan lebih dari 100 hotel berbintang di 
Bali. Organisasi ini mencermati isu keamanan dan 
keselamatan secara serius dan aktif dalam berbagai sektor, 
berawal dari aksi melawan terorisme, pencegahan tindak 
kriminal, sampai tindakan-tindakan persiapan terhadap 
bencana alam. Dalam usaha-usahanya untuk 
meningkatkan situasi keamanan di Bali sebagai salah satu 
daerah tujuan wisata utama di Indonesia, BHA didukung 
oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) 
melalui kerjasama yang terintegrasi dengan para ahli dari 
CIM (Centre for International Migration and 
Development). Para ahli ini akan membantu dan 
mendorong kerjasama antara sektor pemerintah dan 
swasta dalam menciptakan Indonesia sebagai daerah 
tujuan wisata kondusif dan aman bagi wisatawan.  
 
TANTANGAN 
 
Indonesia adalah negara yang mempunyai aktifitas 
geologis yang sangat aktif. Gempa bumi adalah suatu 
peristiwa alam yang merupakan suatu hal yang biasa di 
negeri yang mempunyai banyak gunung berapi dan terdiri 
dari 17.000 pulau ini. Indonesia juga sangat rentan 
terhadap ancaman bahaya tsunami. Badan Meteorologi 
dan Geofisika (BMG) yang berpusat di Jakarta 
mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan 
informasi yang memadai mengenai peringatan dini 
terhadap tsunami di Indonesia.  Sirine-sirine yang 
menandakan datangnya tsunami telah desebarkan pada 
beberapa kawasan wisata pantai di Indonesia.  Sampai 
saat ini proses penyebaran informasi tentang tsunami ke 
masyarakat luas masih merupakan tantangan yang harus 
dihadapi karena proses pengambilan keputusan dan 
kegiatan penyebaran informasi tsunami masih dibawah 
rata-rata dan belum sepenuhnya optimal.  
Saat ini, sumber informasi utama bagi masyarakat 
mengenai tsunami didapat dari media, yaitu media TV 
dan radio.  Penyebab utama terjadinya tsunami ialah 
dipicu oleh gempa bumi, oleh karena itu daya tahan dari 
media-media ini yang pada dasarnya berbasis teknologi 

patut dipertanyakan. Pengambilan keputusan tentang 
tindakan evakuasi berada pada tingkat pemerintahan 
daerah, dan kebanyakan pemerintah daerah tidak siap 
untuk mengemban tugas ini. Situasi seperti ini merupakan 
ancaman bagi kegiatan industri pariwisata di Bali yang 
mengutamakan kegiatan pariwisatanya di daerah pantai 
bagian selatan. Kebanyakan dari peristiwa tsunami yang 
terjadi di Indonesia berada pada daerah di sekitar pantai. 
Perbedaan waktu antara awal gempa bumi dan datangnya 
tsunami seringkali sangat kecil sehingga hanya 
menyisakan sedikit waktu untuk menyelamatkan diri.  
 
TUJUAN  
 
Penetapan ketentuan tentang waktu yang tepat dan 
sasaran peringatan bahaya tsunami sebagai dasar 
pengambilan keputusan terhadap proses evakuasi pada 
sebagian besar hotel-hotel di daerah Bali.  
 
SOLUSI DAN HASIL 
 
BHA telah membeli sistem teknologi komunikasi 
RANET 5 in 1 dari BMG di Jakarta. Sistem ini dapat 
menerima peringatan dini tentang adanya tsunami 
langsung dari sistem BMG sendiri.  
 
Dalam konfigurasi aslinya, sistem ini menggunakan 
Worldspace/sistem satelit RANET. Oleh karena 
mengalami masalah finansial, sistem ini diganti 
konfigurasinya menjadi sistem komunikasi GSM.   
 
Cara kerja sistem ini adalah: 
BMG Jakarta mengirimkan informasi gempa bumi dan 
tsunami ke sistem komputer penerima pada ruang 
operator di Hotel Hard Rock Kuta yang beroperasi 24 
jam setiap hari tanpa henti. Jika ada informasi gempa atau 
tsunami yang diterima, sistem alarm akan berbunyi. 
Lokasi tempat terjadi gempa bumi akan muncul secara 
otomatis pada layar komputer yang dilengkapi dengan 
peta dan data tentang skala dari gempa bumi tersebut, 
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lokasi geografis, kedalaman, dan potensi adanya tsunami. 
Sistem yang ditampilkan menyerupai sistem pada situs 
resmi BMG yaitu www.bmg.go.id.  
 
Namun sistem ini tidak menyediakan informasi area 
secara spesifik seperti Bali. Ini adalah suatu tantangan 
sebab suatu kesalahan dalam pemberian peringatan atau 
pembunyian alarm haruslah ditekan seminimal mungkin, 
sebab proses evakuasi pada hotel-hotel selalu 
membutuhkan sulit dan membutuhkan biaya yang 
banyak.   
 
Ini adalah alasan mengapa para petugas di Hotel Hard 
Rock Kuta menggunakan SOP dalam peringatan bahaya 
tsunami hanya untuk daerah Bali saja. Prosedur-prosedur 
dan dokumen-dokumen disediakan oleh GTZ GITEWS 
dan dimodifikasi dalam rangka menjawab kebutuhan-
kebutuhan yang ada di Asosiasi Perhotelan Bali. Prosedur 
yang diterapkan pada saat ini sama dengan prosedur yang 
digunakan oleh lembaga-lembaga pengambil keputusan 
seperti PUSDALOPS Denpasar. Pengambilan keputusan 
dan proses penyebaran peringatan bahaya tsunami oleh 
BHA adalah seratus persen disusun untuk menghilangkan 
beban pengambilan keputusan dari setiap individu dan 
menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan.  
 
Informasi tentang gempa bumi dan tsunami akan dikirim 
lewat SMS, diikuti dengan informasi yang mendukung via 
email. Dalam waktu dekat gelombang komunikasi radio 
UHF akan digunakan sebagai sarana pendukung. Waktu 
rata-rata yang dibutuhkan untuk memproses data 
peringatan di Hotel Hard Rock sejak diterima dari 
BMKG sampai penyebaran informasi peringatan bahaya 
tsunami lewat SMS memakan waktu kurang lebih 5 
menit.   
 
BHA akan mengirimkan 6 jenis SMS yang telah 
distandarisasi.  
 
Pelanggan dari sistem ini harus mendaftarkan 2 nomor 
dalam suatu formulir khusus yang membebaskan BHA 
dari segala tanggungjawab yang timbul jika terjadi 
kesalahan manusia atau teknis.  
 
Saat ini sistem peringatan tsunami yang dimiliki oleh 
BHA telah menjangkau 76 hotel yang berkontribusi 
terhadap keamanan lebih dari 20.000 karyawan hotel dan 
para tamu hotel.  
 
Dukungan teknis disediakan oleh BMKG Jakarta.  
 
FAKTOR-FAKTOR SUKSES 
 
Konsistensi 
Konsistensi dan pelatihan profesional terhadap para staff 
operator sangatlah penting. Peringatan yang konstan dan 
pengujian secara berkala akan memastikan bahwa tidak 
ada hal yang akan memperlambat proses pengambilan 
keputusan dan penyebaran informasi tentang peringatan 
bahaya tsunami.  
 
 
 

Tindakan 
BHA memastikan bahwa sistem peringatan bahaya 
tsunami tidak hanya diterima sebagai hal biasa tetapi juga 
bisa diterapkan ke suatu tindakan yang nyata.  Tsunami 
Ready Toolbox merupakan suatu kegiatan atau sistem 
yang diprakarsai oleh BHA, BUDPAR, dan CIM, yang 
merupakan suatu dasar kesiapan oleh hotel-hotel yang 
tergabung di dalam BHA dalam mengatasi ancaman 
bencana tsunami. Dokumen-dokumen yang terkait bisa 
diunduh secara gratis di internet. Seminar-seminar akan 
menyediakan semua hotel yang terkait dengan informasi 
yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan solusi.  
 
Penggunaan dalam banyak hal 
Sistem penyebaran informasi tentang peringatan ancaman 
tsunami yang dimiliki BHA dapat digunakan dalam 
berbagai bidang serta tujuan-tujuan yang lain. Setelah 
terjadinya ledakan bom di Jakarta pada tahun 2009, 
sistem ini digunakan sebagai sarana untuk memberitahu 
situasi bahaya yang ada ke semua hotel anggota BHA 
untuk meningkatkan status siaga keamanannya dalam 
rentang waktu 20menit setelah ledakan. Hal ini 
merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi BHA dalam 
memanfaatkan sistem ini.  
 
Pemasaran 
Sistem peringatan tsunami menyediakan suatu 
keuntungan komparatif bagi semua hotel anggota BHA 
jika dibandingkan dengan hotel-hotel lainnya. Kesiapan 
dalam mengantisipasi tsunami merupakan salah satu alat 
pemasaran, nilai tambah, motivasi, dan suatu sokongan 
berlanjut terhadap inisiatif yang telah dibuat. 
 
Kesadaran akan Keterbatasan  
Kita menyadari bersama bahwa tidak ada sesuatu yang 
sempurna dan tidak semua hal merupakan hal yang 
penting.  Sistem layanan peringatan tsunami yang dimiliki 
BHA diciptakan sebagai suatu fungsi yang bisa 
memberikan dukungan kepada sumber-sumber informasi 
yang lain. Kesadaran akan adanya keterbatasan di dalam 
sistem ini dan kebutuhan terhadap inisiatif perorangan 
serta tanggung jawab adalah hal yang menjadi kunci 
dalam upaya mengurangi resiko bencana yang sukses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Skema Layanan Peringatan Awal 

Tsunami oleh BHA UNTUK INFORMASI SELANJUTNYA SILAHKAN HUBUNGI

Bali Hotels Association  [BHA]  Badan Kebudayaan dan Pariwisata [BUDPAR] Centre for International Migration [CIM]  
www.balihotelsassociation.com  tsunamitoolbox@gmail.com    www.cimonline.de/en  
    www.my-indonesia.info  
Alexander Kesper [BHA/BUDPAR]      English - Bahasa Indonesia Translation by 
alex.kesper@gmail.com   Badan Meteorologi dan Geofisika [BMKG]  Marchel Pierson [BUDPAR] 
    www.bmg.go.id  



 

Kerjasama Indonesia-Jerman untuk Sistem Peringatan Dini Tsunami 

  
 

Perencanaan Evakuasi di Tanjung Benoa 
Kerjasama yang berhasil antara masyarakat dan sektor swasta 
 

PRAKARSA 

Tanjung Benoa, sebuah desa kecil di ujung utara semenan-
jung Nusa Dua di Bali memberikan teladan untuk pengem-
bangan prosedur evakuasi tsunami melalui kerjasama de-
dengan sektor perhotelan di sekitarnya.  
Sudah lama para pemimpin masyarakat dan hotel di sekitar 
mengkhawatirkan cara menangani evakuasi penduduk dan 
tamu hotel jika terjadi peringatan atau keadaan darurat tsu-
nami.  
Semenanjung Tanjung Benoa adalah daerah datar dan ber-
pasir. Satu-satunya jalan utama sempit dan kurang terawat. 
Dalam keadaan darurat, penduduk tidak akan mampu men-
capai tanah yang lebih tinggi tepat pada waktunya. Satu-
satunya pilihan yang layak adalah evakuasi vertikal ke ba-
ngunan yang ada. Namun, sebagian besar bangunan, yang 
cukup kuat dan tinggi untuk evakuasi vertikal, adalah hotel-
hotel di sekitar. 
Para pemimpin masyarakat mengharapkan hotel-hotel mem-
buka pintu bagi penduduk setempat jika terjadi keadaan da- 
rurat. Namun, permintaan dan kebutuhan penduduk setem-
pat ini tidak pernah dibahas secara resmi dengan kalangan 
hotel, begitu juga sebaliknya.   
Bali Hotels Association didukung oleh Pakar CIM dari 
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah melatih sek-
tor perhotelan untuk bersiap menghadapi tsunami. Hotel-
hotel pada dasarnya setuju untuk menyediakan naungan bagi 
masyarakat sekitarnya, namun cemas bahwa mereka tidak 
dapat menampung semua pengungsi karena terbatasnya ru-
ang pada lantai-lantai atas. Ada juga kekhawatiran kemung-
kinan anarki, masalah pengendalian massa, dan kerusakan 
aset dan barang milik yang disebabkan oleh rombo-ngan 
penduduk yang mencari penampungan di bangunan mereka.  
Ketika tim GITEWS menawarkan diri untuk menjembatani 
dialog antara masyarakat dan sektor perhotelan dan men-
dukung para pemangku kepentingan dalam mengembang-
kan rencana evakuasi lokal, kedua pihak dengan cepat me-
nyadari keuntungan bersama dari prakarsa ini dan memu-
tuskan untuk ikut berperan.  

SASARAN 

Sektor perhotelan menyediakan tempat evakuasi sementara 
bagi masyarakat berisiko. Kedua pihak menyepakati 
prosedur yang jelas bagi evakuasi sementara selama 
peringatan dan keadaan darurat tsunami.  

APA YANG TELAH DICAPAI? 

Selama rapat pertama, tim GITEWS memberikan informasi 
dasar tentang bahaya tsunami di kawasan selatan Bali dan 
tentang prosedur peringatan dini.  
Lalu, semua data yang relevan dirangkum: daerah yang 
berpotensi terkena dampak tsunami, jumlah orang yang 
harus diungsikan, hotel-hotel yang cocok dan siap untuk 
evakuasi vertikal dan daya tampung pengungsinya. 
Berdasarkan informasi ini, ditetapkanlah ruang evakuasi 
yang cocok di dalam hotel bagi berbagai banjar (satuan 
tradisional di bawah desa di Bali) di Tanjung Benoa.  
Dalam langkah berikutnya, para pemangku kepentingan 
merumuskan dan menyepakai serangkaian prosedur 
evakuasi sederhana bagi masyarakat. Telah disetujui bahwa 
aktivasi sirene BMKG yang terpasang di desa akan menjadi 
pemicu resmi evakuasi bagi hotel-hotel.  
Pengaturan dan prosedur antara sektor perhotelan dan 
segenap banjar telah diringkas dan dilukiskan dalam sebuah 
peta (lihat halaman belakang) serta dijelaskan kepada 
masyarakat dan sektor perhotelan. 
Kesepakatan lebih jauh dibuat untuk: 

 Menetapkan petugas penghubung di hotel dan banjar 
guna memastikan komunikasi efektif dan meng-
ordinasikan gugus tugas untuk melayani kebutuhan 
masyarakat dan hotel dalam situasi darurat. 

 Menentukan prosedur internal dan melatih staf hotel 
serta masyarakat tentang tugas dan hak masing-
masing. 

 Memasyarakatkan dan mengujicoba prosedur di 
segenap hotel dan masyarakat yang terlibat. 

Praktik Terbaik 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               

 

Info cetakan  
Diterbitkan oleh: 
Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH 
 
GTZ Office Jakarta 
Menara BCA 46th Floor 
Jl. M.H. Thamrin No.1 
Jakarta 10310 
T:  +62 – (0)21 – 2358 7111 
F:  +62 – (0)21 – 2358 7110 
E:  gtz-indonesien@gtz.de 
I:    www.gtz.de/indonesia 
                                                       

  
Pengarang: 
  
 Alexander Kesper 
[BUDPAR/BHA] 
alex.kesper@gmail.com 
 
Harald Spahn 
[GTZ-GITEWS] 
harald.spahn@gtz.de 
 

  
Informasi Lebih Lanjut: 
Lurah Tanjung Benoa 
+62 361 776370 
Ramada Hotel Tanjung Benoa 
gmrrbb@indosat.net.id 
GITEWS 
www.gitews.org 
Jakarta Tsunami Information Center  
www.jtic.org 
Bali Hotels Association (BHA) 
www.balihotelsassociation.com  
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 
Indonesia  
tsunamitoolbox@gmail.com 

Semua kesepakatan diresmikan melalui penandatanganan 
Note Kesepahaman (MoU) di antara kedua pihak. 

Palang Merah Indonesia (PMI), Bali Hotel Association 
(BHA), German Technical Cooperation  - International 
Services (GTZ IS), Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 
(BUDPAR) dan Centre for International Migration and 
Development (CIM) mendukung prakarsa ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEMBELAJARAN & POTENSI REPLIKASI  

Kerjasama antara masyarakat dan hotel untuk penampungan 
evakuasi tsunami dapat menjadi pilihan efektif bagi daerah 
pariwisata pantai di seluruh dunia. Proses dialog di Tanjung 
Benoa, yang berujung pada kemitraan dan prosedur, dapat 
menjadi model bagi kawasan pariwisata lainnya, khususnya 
di Bali bagian selatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1: Peta Evakuasi dan Prosedur untuk Tanjung Benoa, Bali

Prosedur Evakuasi Tsunami di Tanjung Benoa 
 
Prosedur berikut telah disepakati oleh wakil-wakil masyarakat Tanjung Benoa dan hotel-hotel di sekitarnya 

untuk menyediakan evakuasi sementara sebelum dan selama peristiwa tsunami di Bali Selatan: 
 

1.  Bersiap-siap – sejak jauh hari  
 Pelajari rencana evakuasi dan biasakan diri dengan prosedur evakuasi 
 Bahas prosedur bersama keluarga dan tetangga 
 Ikut serta dalam latihan dan acara penyuluhan 

2.  Jika merasakan gempa bumi – lindungi diri anda  
 Jangan panik! 
 Merunduk, berlindung dan berpegangan! 

3.  Setelah gempa bumi, sadarilah bahwa tsunami mungkin 
mengikuti 
 Jangan tunggu peringatan resmi. Segera tinggalkan pantai sebagai 
langkah kewaspadaan! 

 Siapkan diri untuk evakuasi dalam waktu dekat! 
 Dengarkan radio untuk informasi lebih jauh dan simak sirene! 

4. Suara sirene adalah himbauan resmi untuk evakuasi 
 Jika sirene terdengar, langsung pergi ke hotel yang telah ditetapkan 
sebagai daerah penampungan bagi Banjar Anda.  

 Staf hotel akan siap menerima masyarakat dari Banjar yang diarahkan 
ke hotel itu 

 Ikuti petunjuk staf hotel – mereka akan memandu Anda ke daerah 
penampungan 

Setelah tsunami gelombang pertama, gelombang berikutnya mungkin 
datang!   

Tunggu pesan “Semua Aman” sebelum meninggalkan tempat 
penampungan 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biasakan diri dengan petunjuk keselamatan untuk gempa bumi dan tsunami. 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Lurah dan Tim SIBAT setempat. 

Perhatikan tanda-tanda peringatan alam 
 Jika air surut lebih cepat dan lebih jauh daripada pasang surut 
normal, tsunami sebentar lagi datang 
 Angin kencang atau suara menggelegar mungkin tampak sebelum 
gelombang tsunami tiba 

Jika Anda mendapati tanda-tanda ini, segeralah cari penampungan! 



 1

 
 

KSEPAKATAN BERSAMA  
TEMPAT PENAMPUNGAN DAN EVAKUASI TSUNAMI  

ANTARA MASYARAKAT SETEMPAT DAN HOTEL-HOTEL DI KELURAHAN 
TANJUNG BENOA  

 
 
 

Referensi……………………………. 
 Referensi…………………………….. 

 
Hari ini,…………….., ……….2009 kedua belah pihak dibawah ini berkumpul di Kelurahan 
Benoa :  
1. ………………… bertindak dan atas nama Hotel…………………..selanjutnya disebut 

sebagai Pihak Pertama 
     
2. ………………… bertindak dan atas nama masyarakat lokal Tanjung Benoa selanjutnya 

disebut sebagai Pihak Kedua.  
 
 
Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya kedua belah pihak menyetujui kerjasama untuk 
menyediakan tempat penampungan sementara untuk masyarakat local di Tanjung Benoa 
apabila terjadi peringatan tsunami atau kejadian tsunami.  
 
Kesepakatan kerjasama secara spesifik adalah sebagai berikut :   
 

Bab 1 
 

Maksud dan Tujuan  
 

Maksud dan Tujuan Kerjasama ini adalah : 
1. Menyediakan tempat penampungan sementara untuk masyarakat local Tanjung Benoa 

melalui partisipasi hotel.  
2. Membangun kesepakatan yang jelas dan prosedur antara manajemen hotel yang 

berpartisipasi dan pimpinan masyarakat Tanjung Benoa untuk pemanfaatan penampungan 
evakuasi sementara.  

3. Menyetujui mekanisme bagaimana mensosialisasikan dan melatih  prosedur pada hotel 
yang berpartisipasi dan masyarakat. 

4. To document the procedures (in form of SOPs and a map) and written agreements 
regarding socialization and exercises.  

 
 

Bab 2 
 

Ruanglingkup 
 
Kesepakatan kerjasama ini berdasarkan pada : 
1. Difinisi yang jelas peran dan tanggung jawab kedua belah pihak. 
2. Komitmen yang kuat untuk menimplementasikan prosedur dan kesepakatan dimaksud 
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3. Saling percaya mendukung 
4. Usaha untuk memperkuat kapasitas kesiapsiagaan kedua belah pihak   
 
 

Bab 3 
 

Peran dan Tanggung jawab umum 
 

Hotel Masyarakat 

Setiap hotel menentukan kontak person 
masyarakat dan kelompok kerja untuk 
membantu apabila terjadi tanda-tanda  
tsunami 

Menentukan kontak person dan kelompok 
kerja disetiap banjar  dan 
mengkoordinasikannya kepada masing-
masing hotel.  

Menentukan prosedur internal mereka dan 
menginformasikannya  dan demikian juga 
melatih  staff mereka  

Menyetujui prosedur banjar dan 
menginformasikannya kepada anggota 
banjar tentang keadaan kesiapsiagaan. 

Dalam situasi tanda-tanda tsunami, hotel 
menerima kemunculan anggota masyarakat 
dipintu masuk dan mengarahkan mereka ke 
tempat penampungan sementara.   

Mengikuti semua intruksi staf hotel mitra 
segera mungkin memasuki halaman hotel   

Menyediakan informasi yang berkaitan 
dengan insiden, arahan dan pertolongan 
pertama kepada masyarakat di tempat 
penampungan sementara.  

Mematuhi bantuan dan arahan yang 
disediakan oleh hotel mitra dan 
bekerjasama dengan manajement hotel agar 
menjamin semua evakuasi berjalan lancar 

Kedua belah pihak menyetujui pemicu resmi untuk evakuasi masyarakat. Pemicu yang 
spesifik tertulis dan disepakati oleh keduabelah pihak.   

 
 

Bab 4 
 

D u r a s i  
1. Kesepakatan kerjasama ini akan efektif berlaku setelah  ditandatangani oleh kedua belah 

pihak.  
2. Kesepakatan ini tidak memerlukan perbaharuan setiap tahun dan akan berlaku sampai 

salah satu pihak menyatakan mundur dari kesepakatan kerjasama ini.  
 

 
Bab 5 

 
Implementasi 

 
1. Terlampir adalah dokumen prosedur dan peta evakuasi yang telah disetujui adalah 

bagian integral dari MOU ini.  
2. Prosedur dapat diperbaharui jika kedua belah pihak setuju tanpa memperbaharui 

kembali MOU. 
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Bab 6 
 

Penutup  
 

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjung Benoa, 
tanggal…….Bulan……2009 seperti yang disebutkan  diatas masing-masing dalam rangkap 2 
dengan materai sebagai bentuk legalisasi  
 
Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, keduanya 
memiliki isi dan arti yang sama. 

 
 

Pihak Pertama 
 
 
Perwakilan Hotel 4   

Pihak Kedua 

Lurah Benoa 
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TSUNAMI EVACUATION & SHELTER  
COOPERATION AGREEMENT 

BETWEEN THE LOCAL COMMUNITIES AND HOTELS  
OF  

KELURAHAN BENOA  
 
 

Reference ……………………………. 
Reference ……………………………. 

 
 
Today, on …………, ………2009 the below listed signing parties gathered in Kelurahan 
Benoa: 
 
1. ………………… on behalf of Hotel…………………..later on referred to as FIRST 
    PARTY. 

 
2. ………………… on behalf of the Local Community of Kelurahan Benoa, later on refered 
    to as SECOND PARTY. 
 
 
FIRST PARTY and SECOND PARTY later on referred to as BOTH PARTIES agree on a 
cooperation to provide temporary evacuation shelter to local communities in Tanjung Benoa 
in case of tsunami warnings and tsunami events. The specifics of the agreement are as 
follows:   
 
 

Article 1 
 

Goals and Objectives  
 

Goals and objectives of the cooperation are: 
1. To provide temporary tsunami emergency shelter to the community of Tanjung Benoa 

through the participating hotels. 
2. To establish clear agreements and procedures between the management of participating 

hotels and the community leaders of Tanjung Benoa for the utilization of the provided 
temporary evacuation shelter.  

3. To agree on mechanism how to socialize and exercise the procedures within the 
participating hotels and communities.  

4. To document the procedures (in form of SOPs and a map) and written agreements 
regarding socialization and exercises.  
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Article 2 
 

S c o p e  
 
The co-operation will be based on: 
1. Clear definition of roles and responsibilities of both parties  
2. Strong commitment to implement the procedures and agreements 
3. Mutual trust and support  
4. Efforts to strengthen the preparedness capacities of both parties  
 
 

Article 3 
 

General Roles and Responsibilities 
 

Hotels Communities 

Each hotel establishes a community contact 
person and task force to assist the 
community in case of a tsunami alarm. 

Establish a contact person and task force 
within each Banjar to communicate and 
coordinate with the respective hotels. 

Define their internal procedures and inform 
and train their staff accordingly.  

Agree on Banjar procedures and inform 
Banjar members about their state of 
preparedness.  

In case of a tsunami alarm hotels receive 
their dedicated community members at the 
hotel entrance and guide them to the shelter 
area. 

Follow all instruction of the partner hotel 
staff as soon as entering hotel grounds. 

Provide incident related information, 
guidance and first aid to communities in 
shelter area.   

Respect the assistance and guidance 
provided by the partner hotels and 
cooperate with hotel management in order 
to ensure the well being of all evacuees.  

Both parties agree on an official trigger for public evacuation. The triggers specifics are 
written down and agreed upon by all parties. 

 
 

Article 4 
 

D u r a t i o n  
1. The co-operation agreement will be effective by the time it is signed by both parties 
2. The co-operation agreement does not require annual renewal and will be valid until one of 

the parties withdraws. 
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Article 5 
 

Implementation  
 

1. The attached document with the agreed procedures and evacuation map is integral 
part of the MOU 

2. The procedures can be updated if both parties agree without the need to renew the 
MOU.  

 
 

Article 6 
 

C l o s i n g  
 

This Cooperation Agreement is made and signed at Tanjung Benoa, ………., 
………………., 2009 as stated above in 2 (two) similar copies with proper value of stamp 
and equal legal power.  
 
The MOU is made in duplicate copies in Indonesian and English language, both having the 
same content and meaning. 

 
 

FIRST PARTY 
 
 
Hotel Representative 

SECOND PARTY 

Lurah Benoa 
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V:I 
Programme for Introductory Workshop on:  
 
The Tsunami Ready Toolbox for the Hotel Industry 
How to prepare a hotel for the event of a tsunami  
 
Audience:  
Hoteliers, Security Managers of coastal hotels, everybody concerned about tsunami safety 
and tourism 
 
Duration:  
Between 1 1/2 and 2 hours 
 
Language: 
English 
 
Purpose: 
Provision of vital information to the hotel industry to enable it to prepare for tsunami. 
Introduction of the ‘Tsunami Ready Toolbox’. 
 
Required Material: 
Copy of last version of  ‘Tsunami Ready’ Toolbox for all participants 
 
Download ‘Tsunami Ready’ Toolbox 

1. Open ‘Google’ or ‘Yahoo’ search engine.  
2. Type ‘BHA’ and ‘Tsunamitoolbox’ into the provided space 
3. A list of sites will appear from where you can download the latest version 

 
Cost: 
Free for BHA members 
 
Content: 
 
General 

 The tsunami risk in Indonesia 
 

 How a tsunami is triggered 
 

 Tsunami Facts 
 

 Natural warning signs 
 
How to get a hotel ‘tsunami ready’ 

 Introduction ‘Tsunami Toolbox’ 
 

 Points that need to be considered (Tsunami Ready Checklist) 
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 Tsunami early warning in Indonesia 
o BMG 
 

 Tsunami warning sources  
o Local Authorities 
o The media 
o SMS 
o Sirens 
o Radio 
o FM-RDS 
 

 Hotel evacuation planning  
o Selection of evacuation spot 

 Horizontal versus vertical evacuation 
 Building strength and integrity 
 location of evacuation spot 
 equipment for evacuation shelter 
 marking of evacuation routes 

- Official Indonesian Evacuation Route Signs 
- BHA Signs for private Hotel Grounds 

 
o General Considerations on Guest Evacuation 

 The importance of clear and concise communication 
 Technologies & Equipment 
 The importance of SOP’s 
 The importance of test runs 
 SOP’s for Guest Evacuation 

 
o Department Close Down Procedures 
 
o Best Practice Example: Tanjung Benoa 

 
 

 Short Film on the Indonesian Tsunami Early Warning System 
 

 Questions and Answer 
 

 Site visit [what are the best evacuation routes, where are suitable evacuation spots] 
 

 Wrap up 
 
 
 
For further information please contact: 
 
Alexander Kesper 
 
hp:   +62 (0) 8111 72 947 
        +62 (0)8191 623 1763 
e-mail: alex.kesper@gmail.com 



 
Personal Earthquake Preparedness 
 
 
Before it happens 
 

• Know the safe spots in each office, room and building 
 

• Store heavy objects near ground or floor 
 

•  Secure tall objects, like bookcases and filing cabinets to the wall. 
 

• Learn where your exits, evacuation route, and assembly points are 
 

• Learn how to shut off gas, water, and electricity 
 
• Check roofs, and wall foundations for stability 
 
• Secure water heater and appliances 

 
During Earthquake 
 
DUCK 
Duck or drop to the floor.  
 
 
 
COVER 

Take cover under a desk, sturdy table, stairwell, or 
doorjamb (beware of the door swinging back and 
forth!). If that is not possible, seek cover against an 
interior wall, protecting your head and neck with 
your arms. Hallways are among the safest areas; 
kitchens and garages are the most dangerous. 
Avoid areas near large windows, tall furniture and 
heavy hanging objects. 
 

HOLD 
Hold securely on to furniture during the 
shaking. If the furniture moves, you want to 
move with it to maintain protection. Remain 
in that position until the shaking stops. After 
the shaking subsides, immediately 
evacuate the building to the nearest 
designated safe area outside but not to the 
beach. Earthquakes can trigger tsunamis. 
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Generally: 
 

• Stay away from windows, bookcases, file cabinets, heavy mirrors, and 
other heavy objects that could fall 

• Duck under a desk or sturdy table 
• Watch for falling plaster or ceiling tiles & keep the doors opened 
• Stay undercover until the shaking stops, and hold onto your cover 
• If the desk or table you are under moves… move with it! 

 
• If in your car, stop, but not on a bridge, or under trees or a power line 
 
• If outside, stay outside, and move to an area clear of overhead trees, 

power lines, or objects that could fall from a structure 
 
 
Post Earthquake: 
 

• Check for injuries, give first aid as necessary 
• Remain calm, try to reassure others 
• Wear shoes to avoid injury from broken glass 
• Check for fire and take appropriate actions 
• Be prepared for aftershocks & plan for cover should they occur 
• Check gas, water, and electric lines 
• Tune to emergency broadcast system & remain updated – especially 

because of the threat of tsunamis 
 
 

Good luck…prepare for the worst and hope for the best! 
☺ 

 
Earthquake Information: 
 

- For earthquake information and tsunami warnings check with the BMG 
website www.bmg.go.id 

 
- Very good and comprehensive advise that might safe your life is 

available at  www.earthquakecountry.info  
 
 
For further information contact  
 
Alexander Kesper 
alex.kesper@gmail.com 
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http://www.bmg.go.id/
http://www.earthquakecountry.info/


Notes: 

-
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Version_1_Oct_2009 

Download ‘Tsunami Ready Toolbox’ di: www.my-indonesia.info [Promotional Media]. 

Diproduksi oleh: 
Departemen Kebudayaan dan 
Pariwisata Indonesia 
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 
22nd Floor 
Jakarta, 10110 
tsunamitoolbox@gmail.com  
www.my-indonesia.info  
www.budpar.go.id  

Bekerjasama dengan: 
Bali Hotels Association (BHA) 
Secretariat : PHRI Office 
Bali Tourism Board Building 
Jl. Raya Puputan 41 
Renon, Denpasar – 80235 
info@balihotelsassociation.com 
www.balihotelsassociation.com  

Pengarang & Design: 
Alexander Kesper 
alex.kesper@gmail.com 
 
Penterjemah: 
Stella Veronika 
[BUDPAR] 

Disclaimer: Meskipun setiap upaya telah dilakukan untuk menyediakan data yang akurat dan 
sebanding, penulis tidak dapat menerima tanggung jawab apapun untuk setiap kesalahan, kelalaian, 
pernyataan atau penegasan yang terdapat dalam dokumen ini atau untuk setiap tindakan yang diambil 
oleh pihak manapun atas dasar dokumen ini. Dokumen ini hanya untuk tujuan informasi. 

Daftar Pustaka:: GITEWS, BMG, Geoforschungszentrum Potsdam, International Tsunami Information 
Centre, UNESCO IOC ITIC, RANET, UNESCO Tsunami Teacher, Ramada Resort Benoa Bali, Sofitel 
Bali, Washington State: Tsunami Safety Tips for the Washington Coast, Oregon State University: 
Designing for Tsunamis, RISTEK: Buku Pedoman Pembuatan Rambu, Kesper, State of California: 
Earthquake Country, GTZ, Jakarta Tsunami Information Centre

mailto:tsunamitoolbox@gmail.com
http://www.my-indonesia.info/
http://www.budpar.go.id/
mailto:alex.kesper@gmail.com
mailto:info@balihotelsassociation.com
http://www.balihotelsassociation.com/
http://www.my-indonesia.info/
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