
 

 

 

 

 

INFORMASI 

TENTANG 

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI 

KEADAAN DARURAT 

DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 KEKERINGAN 

 



 

Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari 

curah hujan dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu musim 

atau lebih, yang berakibat pada kekurangan air untuk beberapa 

sektor kegiatan, kelompok atau lingkungan (UNISDR, 2019). 

 

A. PENGAMATAN GEJALA BENCANA  

1. Petugas melaksanakan kegiatan pemantauan kondisi cuaca yang berpotensi 

terjadinya kekeringan dan sulitnya warga dan masyarakat mendapatkan air 

bersih di suatu wilayah RT/RW/Desa/Kelurahan 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 BPBD Kabupaten/Kota 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 Kekeringan disuatu wilayah, umumnya disebabkan oleh kemarau yang 

panjang, hujan tidak turun sehingga sumber air baku dari Perusahaan Air Minum 

Daerah tidak dapat mengalir dan memenuhi kebutuhan warga serta sumur 

sebagai sumber air warga mengering sehingga hasil pemantauan perlu dilakukan 

analisis terhadap lokasi yang terdampak kekeringan. 

2. Pada daerah rawan seperti daerah pesisir pantai, perlunya suplai air bersih untuk 

memenuhi kebutuhan dasar air bersih. 

3. Jika ada potensi terjadi kemarau dalam waktu laman, Kepala Bidang Kedaruratan 

dan Logistik melaporkan ke Kepala Pelaksana BPBD bahwa terdapat potensi yang 

dapat menyebakan warga kesulitan mendapatkan air bersih. 

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

Kedaruran mempersiapkan Personil TRC, Peralatan, dan Kendaraan Tanki Air 

untuk melaksanakan pendistribusian air bersih dan bekerja sama PDAM serta 

BPBD Kabupaten/Kota untuk mengerahkan kendaraan tanki air untuk 

pendistribusian ke warga yang terdampak. 

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH PIHAK 
YANG BERWENANG 

 

1. Kegiatan pelaksanaan evakuasi darurat kekeringan dilaksanakan berdasarkan 

perintah berjenjang, dari Kepala Pelaksana, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi serta 

koordinasi dengan instansi terkait. 

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 potensi hujan, suhu udara, titik hot spot 

yang dapat berpotensi juga terhadap 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) Melapor dan meminta bantuan air bersih pada pihak yang berwenang. 

b) Mengatur jadwal penggunaan air yang masih ada 

c) Pelaksanaan hujan buatan/TMC. 

d) Simak informasi terkini dari radio, televisi, media online dan sumber informasi 

resmi pemerintah. 

F. LOKASI EVAKUASI 
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G. PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 

 

 

 


