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Bencana tanah longsor seringkali dipicu karena kombinasi dari curah hujan 

yang tinggi, lereng terjal, tanah yang kurang padat serta tebal, terjadinya pengikisan, 

berkurangnya tutupan vegetasi, dan getaran. 

Bencana longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan 

terbatasnya waktu untuk melakukan evakuasi mandiri. Material longsor menimbun 

apa saja yang berada di jalur longsoran. 

A. PENGAMATAN GEJALA BENCANA  

1. Petugas melaksanakan kegiatan pemantauan pada Lokasi yang berpotensi 

bencana tanah longsor 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 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 Tanah longsor di wilayah Kepulauan Riau, umumnya disebabkan oleh 

intensitas hujan yang tinggi, sehingga hasil pemantauan perlu dilakukan analisis 

terhadap lokasi yang memiliki potensi longsor. 

2. Pada daerah rawan longsor, perlunya pemberian peringatan dini kepada warga 

masyarakat yang bermukim dibawah daerah rawan. 

3. Jika ada potensi tanah longsor disertai dengan hujan yang masih mengguyur, 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik melaporkan ke Kepala Pelaksana BPBD 

bahwa terdapat potensi tanah longsor di suatu wilayah. 

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

Kedaruran mempersiapkan Personil TRC, Peralatan, dan Kendaraan disiapkan 

untuk melaksanakan evakuasi warga dan harta benda masyarakat yang 

berpotensi terdampak. 

 

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH PIHAK 
YANG BERWENANG 

 

1. Kegiatan pelaksanaan evakuasi darurat dilaksanakan berdasarkan perintah 

berjenjang, dari Kepala Pelaksana, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi. 

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 Hujan yang dapat berpotensi Tanah Longsor diperoleh 

dari BMKG melalui WhatsApp Group, Telephon, Facebook, Instagram, Berita 

Radio, dll 

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

 

E. PENGAMBILAN TINDAKAN OLEH MASYARAKAT 

 

Kendati sifatnya bencana lokal, namun terkadang tanah longsor juga dapat meluas 

dan melumpuhkan kehidupan perkotaan seperti yang pernah terjadi di 

Tanjungpinang, Bintan, Batam, Anambas, Natuna, Lingga dan Karimun. Oleh 

sebab itu, langkah antisipasi harus dilakukan saat darurat tanah longsor. 

 

➔ Saat Keadaan Darurat Longsor 

 

a) Segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya 

longsoran. 

b) Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah 

zona evakuasi yang telah ditentukan.  

c) Hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil.  

d) Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan.  

 

 

 

 

 



 

F. LOKASI EVAKUASI 

 

 

1. Lokasi menjauh dari pusat longsoran dan aman 

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

dijadikan tempat pengungsian sementara dengan konsur tanah yang stabil 

3. Tenda pengungsian yang disiapkan petugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G. PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 

 

 


