
 

 

 

 

 

INFORMASI 

TENTANG 

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI 

KEADAAN DARURAT 

DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN 

Kebakaran hutan dan lahan 

(karhutla) adalah keadaan 

pada lahan dan hutan yang 

dilanda api sehingga 

mengakibatkan kerusakan 

serta dampak yang merugikan. 

Anda perlu memperhatikan 

kualitas udara di wilayah yang 

terdampak karhutla atau 

informasi konsentrasi 

partikulat (PM10). Berikut 

keterangan mengenai indikator 

kualitas udara. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Berada di kawasan hutan, perhatikan apabila Anda melihat rambu berikut ini yang 

berarti kawasan tersebut memiliki ancaman atau rawan kebakaran hutan. 

 

 

A. PENGAMATAN GEJALA BENCANA  

1. Petugas melaksanakan kegiatan pemantauan pada Lokasi yang berpotensi 

bencana kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan kabut asap dan 

melaporkan kepada komandan regu TRC/Kapala Seksi Kedaruratan.  

2. Komandan regu TRC/Kepala Seksi Kedaruratan memerintahkan petugas untuk 

menyiapkan data, berkas dan kelengkapan lainnya untuk dibawa pada saat 

pemantauan wilayah.  

3. Setelah berkas dan kelengkapan sudah siap, dan telah dilaporkan kepada 

Komandan regu TRC/Kepala Seksi Kedaruratan.  

4. Komandan regu TRC/Kepala Seksi Kedaruratan melaporkan kepada Kepala 

Bidang Kedaruratan dan Logistik.  

5. Setelah mendapatkan laporan dari Komandan regu TRC/Kepala Seksi 

Kedaruratan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik melaporkan kepada 

Kepala Pelaksana BPBD. 

6. Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan Komandan Regu TRC/Kepala Seksi 

Kedaruratan untuk berkoordinasi dengan Pemadam Kebakaran melalui Kepala 

Bidang Kedaruratan dan Logistik untuk melaksanakan kegiatan pemantauan 

wilayah.  



 

7. Kepala Seksi Kedaruratan dan petugas melaksanakan perintah pemantauan 

wilayah yang dituju.  

8. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik melaporkan kembali hasil kegiatan 

pemantauan kepada berdasarkan Laporan Kepala Seksi Kedaruratan ke Kepala 

Pelaksana BPBD. 

B. ANALISIS HASIL PENGAMATAN GEJALA 
BENCANA 

 
1. Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dapat menyebabkan kabut asap di 

wilayah Kepulauan Riau, umumnya disebabkan oleh kesengajaan manusia dalam 

membuka lahan dengan cara membakar, selain itu Sebagian kecil disebabkan oleh 

cuaca panas, sehingga hasil pemantauan perlu dilakukan analisis terhadap lokasi 

yang memiliki potensi kebakaran. 

2. Pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, perlunya pemberian peringatan 

dini kepada warga masyarakat yang bermukim disekitar lahan yang terbakar.. 

3. Jika ada potensi kebakaran lahan dan hutan serta adanya tanda asap yang banyak, 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik melaporkan ke Kepala Pelaksana BPBD 

bahwa terdapat potensi kebakaran lahan dan hutan yang dapat menyebakan 

kabus asap di wilayah tersebut. 

4. Sambil menunggu perintah selanjutnya dari Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Seksi 

Kedaruran mempersiapkan Personil TRC, Peralatan, dan Kendaraan disiapkan 

untuk melaksanakan pemadaman bersama Dinas Pemadam Kebakaran setempat 

serta anjuran untuk evakuasi mandiri bagi warga yang terdampak. 

 

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH PIHAK 
YANG BERWENANG 

 



 

1. Kegiatan pelaksanaan evakuasi darurat dan pemadaman kebakaran dilaksanakan 

berdasarkan perintah berjenjang, dari Kepala Pelaksana, Kepala Bidang, dan 

Kepala Seksi serta koordinasi dengan instansi terkait termasuk pihak TNI dan 

Kepolisian. 

2. Perintah dapat juga langsung dari Gubernur ke Sekda selaku Kepala BPBD 

selanjutnya ke Kepala Pelaksana BPBD. 

3. Dilokasi Kejadian Bencana dapat di koordinir oleh Komandan Regu, Komandan 

Insiden (IC) dari instansi lain sesuai petunjuk pimpinan. 

 

D. PERINGATAN BENCANA 

 

1. Informasi Peringatan Dini terkait dengan titik hot spot, suhu udara, kekeringan 

yang dapat berpotensi kebakaran hutan dan lahan diperoleh dari BMKG melalui 

WhatsApp Group, Telephon, Facebook, Instagram, Berita Radio, dll 

2. Hasil pemantauan Lokasi oleh Tim, Warga, Petugas lainnya (bhabinsa, 

bhabinkamtibmas, RT, dll) 

 

E. PENGAMBILAN TINDAKAN OLEH MASYARAKAT 

 

➔ Saat Keadaan Darurat Kekeringan 

 

a) Apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah. 

b) Tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara berasap yang bisa masuk ke 

dalam rumah dan jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. 

c) Nyalakan Air Conditioner (AC) atau filtrasi udara. Jika tidak memiliki AC dan 

terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah, carilah perlindungan di pusat. 

d) Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. 

e) Cukupi asupan air putih, buah dan makanan bergizi. 



 

f) Lindungi lubang pernafasan dengan masker/kain setiap kali beraktivitas di luar 

ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan 

wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bila api terus menjalar, segera 

laporkan kepada Posko Kebakaran atau pihak terkait. 

 

 

F. LOKASI EVAKUASI 

 

1. Lokasi menjauh dari titik kejadian kebakaran 

2. Di Gedung sekolah, rumah ibadah, kantor desa/kelurahan sekitar yang dapat 

dijadikan tempat pengungsian sementara dengan situasi yang aman 

3. Tenda pengungsian yang disiapkan petugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G. PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 


