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TSUNA DAN TSUNI
MARI BERKENALAN DENGAN

Tsuna dan Tsuni adalah sosok anak Indonesia yang tangguh terhadap 
bencana. Mereka akan mengajak kita mengenal lebih dekat bagaimana 
Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bisa dilakukan sejak usia dini. Tsuna dan 
Tsuni akan berpetualang dan belajar bersama‐sama. Mau tau bagaimana 
petualangan seru mereka, yuk sama‐sama kita simak dalam cerita Tsuna dan 
Tsuni siap hadapi gempabumi dan tsunami.
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Minggu sore yang cerah.. Tsuna dan 
Tsuni sedang bersantai dirumah 
sambil menonton televisi.

SEPINTAS BERITA:
BARU SAJA TERJADI 

GEMPA DI SUMATERA 
DENGAN KEKUATAN 

7.8 SR...
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Pemirsa, gempa bumi yang 
melanda pantai barat 

sumatera.

Sedih ya... aku ingin 
bantu mereka kak.
Fenomena alam ini 

bisa jadi bencana ya 
Kak..

Bencana ini 
disebabkan 
oleh alam 
kan, Kak?

Mereka menyimak dengan serius 
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Bencana ini bukan 
hanya disebabkan 

oleh alam...

Bencana adalah 
peristiwa atau 

rangkaian 
peristiwa yang 
mengancam 
dan meng-

ganggu 
kehidupan dan 
penghidupan 

masyarakat
... 

yang disebabkan, 
baik oleh faktor 
alam dan atau 

faktor nonalam 
maupun faktor 

manusia sehingga 
mengakibatkan 

timbulnya korban 
jiwa manusia, 
kerusakan ling

kungan, kerugian 
harta benda, dan 

dampak psikologis.
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Keesokan pagi di sekolah 
Tsuna & Tsuni

Semalam 
saudara kita di 

Sumatera..

... mengalami bencana 
yang disebabkan oleh 

gempabumi dan 
tsunami

Kejadian itu memberikan 
pelajaran bagi kita, akan 

pentingnya 
kesiapsiagaan dalam 

menghadapi  
gempabumi.
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Di dalam kelas, gempabumi & 
tsunami menjadi topik bahasan

Dalam suasana 
berkabung ini, 

mari kita 
do’akan 

saudara-sadara 
kita, agar 

mereka diberi 
ketabahan

selamat pagi 
semuanya, hari ini 

kita akan membahas 
pelajaran tentang 
gempabumi dan 

tsunami

Berdo’a.
.

Mulai..
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Ada yang tahu, 
apa itu gempabumi 

dan bagaimana 
gempabumi dapat 

terjadi?

Gempabumi 
adalah getaran 

yang bersumber 
dari dalam bumi 
dan kemudian 

merambat keper-
mukaan bumi 

yang mengakibat-
kan goncangan. 

Gempabumi 
terjadi akibat 

pelepasan energi 
dari  pergerakan 2 

buah lempeng 
yang saling 

bertemu, berge-
sekan ataupun 

saling berjauhan.

SAYA
TAHUU..!

Silahkan
Tsuna..
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Negara Indonsia 
berada di daerah yang aktivitas gempabuminya tinggi. 
Ini akibat dari pertemuan tiga lempeng utama dunia*

Tepat sekali 
tsuna, seperti 

inilah 
ilustrasinya

*Tiga lempeng tektonik tersebut adalah:
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Bu Guru..
Gempabumi juga 

dapat memicu 
terjadinya 

tsunami bukan?

Betul...
Tsunami dapat terjadi 

karena gempabumi 
yang bersumber 

didasar laut. Gem-
pabumi ini membuat 
perubahan struktur 

geologis didasar laut 
sehingga menimbul-

kan gelombang.

Tsunami sendiri 
adalah serangkaian 

gelombang laut yang 
sangat besar.

Kata Tsunami berasal 
dari bahasa Jepang, 

yaitu: 
tsu = pelabuhan

dan
nami = gelombang
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Indonesia rawan gempabumi yang berpotensi 
tsunami, oleh karenanya masyarakat yang tinggal 
didaerah tersebut harus selalu siaga, kenali anca-

man bencana disekitarnya, memiliki pengetahuan 
yang cukup mengenai karakteristik tsunami.
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Dan pencarian 
informasi pun 
dimulai..

Di rumah Tsuna & Tsuni
Aku ingin sekali 

membantu  
masyarakat yang 

hidup di daerah rawan 
gempabumi dan 
tsunami Kak…

Untuk dapat mengantisipasi 
mengurangi dampak kerusakan dan 

kerugian yang timbul, seharusnya 
sebelum terjadi bencana masyarakat 

sudah harus siap siaga

Hmmm..
Apa yang bisa 
kita lakukan 

ya?

Itu dia kata 
kuncinya:

KESIAPSIAGAAN

HMMM..
menurut undang 

undang  no 24 tahun 
2007, 

kesiapsiagaan adalah 
serangkaian kegiatan 

yang dilakukan... 
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WAAH.. Sudah ada 
Undang-undangnya 

juga yaa?

Betul..
kesiapsiagaan 

adalah serangkaian 
kegiatan yang 

dilakukan untuk 
mengantisipasi 

bencana melalui 
pengorganisasian 
serta melalui lang-

kah yang tepat guna 
dan berdaya guna.

ada
9

kegiatan
dalam

komponen
kesiap-
siagaan
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Pertama, 
Penilaian 

risiko. Cari tahu 
apa saja 
bahaya, 

kerentanan 
dan kapasi-
tas didaerah 

kita.
OOOO...

Kedua, Perencanaan siaga:
1. Buatlah rencana untuk menghadapi
    kemungkinan bencana yang mungkin     
    terjadi di daerah tersebut. 
2. Siapa yang akan membantu orang.
3. Siapa yang akan membangun tempat             
    evakuasi.
4. Dimana tempat evakuasi.
5. Bagaimana menyiapkan peralatan dan 
    logistik.

Ketiga,  
Koordinasi.

Lakukanlah koordinasi dalam 
mengantisipasi datangnya bencana, 
Seperti :
1. Membentuk forum koordinasi.
2. Mengadakan pertemuan secara 
rutin.
3. Saling bertukar informasi.

Keempat, Manajemen 
informasi.

Bagaimana system informasi 
bencana yang akan 

dibangun. Hal ini menjadi 
penting agar informasi 

tentang bahaya gempabumi 
dan tsunami cepat 

tersampaikan dan tersebar 
luas ke masyarakat.
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Kedelapan, Manajemen kedaruratan
Manajemen kedaruratan bertujuan untuk :
1. Mengurangi korban.
2. Mengamankan aset/ harta benda.
3. Menyediakan pelayanan dasar dalam    
     penanganan bencana.
4. Meringankan beban masyarakat setempat.

Kelima, Mobilisasi sumber daya.
Catat juga, apa saja sumber  

daya yang tersedia 
dilingkungan kita.

Misalnya, memiliki bukit yang 
tinggi dan memungkinkan 
untuk digunakan sebagai  
tempat evakuasi mandiri.

Keenam, System informasi bencana
Cari tahu sumber informasi 

bencana dari sumber yang resmi, 
sehingga tidak menimbulkan 

keraguan di masyarakat. Kemudian 
bagaimana penyebarluasan 

informasi ini kepada masyarakat  
luas.

Ketujuh, 
Peringatan 

dini

Peringatan dini merupakan hal yang berkaitan  
dengan pengambilan keputusan dan masyarakat  
yang berada disuatu wilayah. Langkah awal untuk 

membentuk reaksi masyarakat terhadap reaksi  
dari peringatan dini adalah dengan memberikan 
informasi atau pengetahuan mengenai bencana 

sehingga mampu bersikap positif terhadap 
peringatan dini yang dikeluarkan atau  
disampaikan oleh pemerintah daerah.

nah yang terakhir 
Kesembilan, lakukan 

secara regular 
Geladi/simulasi  

penanggulangan 
bencana.

Ini yang aku suka.. 
Berlatih terus agar  

tangguh & 
siapsiaga
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Berbekal ilmu yang telah 
meraka pelajari.. Tsuna & 
Tsuni Mengunjungi Desa 
rawan gempabumi & 
tsunami..
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Teman-teman..
Untuk meningkatkan 

ketangguhan kita 
dalam menghadapi 

bencana gempabumi 
& tsunami

Mari kita lakukan simulasi 
secara seksama!

Ketika 
gempabumi 

terjadi di dalam 
kelas...

JANGAN 
PANIK!!!!!
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Segera keluar 
kelas dengan 

membawa buku 
tebal atau benda 

apapun yang 
dapat digunakan 

sebagai 
pelindung kepala

Hindari kaca dan 
benda-benda 

yang 
bergelantungan, 

lari dengan 
tenang sambil 

tetap melindungi 
kepala

Larilah ke 
lapangan 

terbuka, dan 
jauhi 

benda-benda 
yang dapat 

roboh menimpa 
kita

Hindari juga retakan tanah yang mungkin terjadi
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Jika lari ke luar dirasa tidak 
mungkin, berlindunglah dibawah 

meja dengan posisi seperti ini

Tetap lindungi kepala, dan 
segera keluar dengan tenang 
setelah gempabumi mereda
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Bantu temanmu yang terluka. Bagi tim PMR, 
saatnya beraksi!

Prosedur tadi tetap berlaku bagi kalian yang 
berada di lantai atas. Dengan catatan, 

gunakanlah tangga untuk turun.  
JANGAN MENGGUNAKAN LIFT !

Jika kalian 
bersikap tenang,
langkah-langkah 

tersebut dapat 
dengan mudah 

kita lakukan
Dan risiko 
cidera pun 

dapat 
berkurang
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Gempabumi yang terjadi, bukan tidak 
mungkin dapat menyebabkan tsunami

Segera jauhi pantai. Jika kalian sedang berlayar, jangan kembali ke 
darat. Sebaliknya, berlayarlah ketengah laut sejauh yang kalian bisa

Wahh..
Sepertinya 

terjadi 
gempa

Sementara disituasi yang lain, 
Tsuna & Tsuni merasakan 
guncangan yang cukup kuat
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Lindungi kepala.. Rangkul kaki 
meja dengan sikutmu

Ayo berlindung dengan 
benar!!

Gempabumi pun reda

Di dapur, Ibu memastikan 
kompor tidak terhubung 
dengan tabung gas

Sedangkan ayah mematikan 
arus listrik
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Ambil tas siaga dan segera lari 
menuju tempat yang lebih tinggi atau 
tempat evakuasi sementara terdekat.

Permisi pak, telah terjadi gempabumi 
yang berpotensi tsunami. Sebaiknya anda 

berlari menuju ketempat yang lebih 
tinggi atau tempat evakuasi sementara.

Baiklah
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Ternyata gempabumi ini berpotensi 
tsunami

Hmm..
Air laut surut.. 
Ikan-ikan dan 

karang terlihat di 
permukaan..

Bau garam pun 
menyengat tercium. 

Tanda-tanda 
terjadinya tsunami 

sudah muncul..

Segera antisipasi.. 
Percepat proses 

evakuasi..!

Baiklah.. 
Akan ku sebar 
pengumuman 

evakuasi tsunami 
dan membantu 
proses penyela-

matan dini

Bapak Kepala Desa
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TSUNAMIII..

TSUNAMII...
MARI SEGERA

EVAKUASI

MARI
 

SEGERA
EVAKUASI

MARI  SEGERA
EVAKUASI

Mari Buu.. Hati-hati..
Kita harus ketempat yang tinggi..

TSUNAMIII.. TSUNAMIII..
TSUNAMIII.. TSUNAMIII..
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LIHAAAT..

TSUNAMIII!!!

WAAAHHH...

Jangan mendekati jalur sungai.. Untuk 
menghindari air bah yang disebabkan 

oleh tsunami..
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Untunglah kita sudah mempersiapkan 
semua.. Inilah fungsi kesiapsiagaan diri.

Perbekalan 
sehari-hari 

sudah masuk ke 
dalam “Tas 

Siaga”

Pembagian 
tempat dan 
tenda-tenda

dilokasi posko 
penanganan 
bencana pun
sudah diatur.

Begitu pula 
dengan pembagian 

pekerjaan 
masing-masing 
petugas dilokasi 

pengungsian.
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Untuk
kebutuhan 

informasi, sudah 
tersedia Papan 

Informasi untuk 
petugas dan 
pengungsi

Data ini
untuk menertibkan 
penyaluran logistik 
kepada pengungsi selama di lokasi pengungsian

Segera
daftarkan 

anggota keluarga 
Anda kepada 

petugas. 
Laporkan kondisi 

dan jumlah 
keluarga Anda

PETUGAS
- Bagian Dapur butuh 2   
   orang.
- Pukul 17.00 ada 
   pertemuan untuk para 
   koordinator.

(Bagian ini dipakai oleh 
petugas. Informasi dapat 
ditujukan kepada 
pengungsi atau ke sesama 
petugas)

PENGUNGSI
- Dicari seorang anak..
- Tenda 3 kekurangan air
- Kami butuh selimut

(Bagian ini dipakai oleh 
pengungsi. Informasi dapat 
ditujukan kepada petugas 
atau ke sesama pengungsi)

PAPAN INFORMASI

Benar sekali Tsuni..
Kamu pintar..
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Sabar..
Kita tetap di sini 
hingga desa kita 

sudah dinyatakan 
benar-benar 

aman...

Saudaraku..
Baru saja saya 

mendapat 
informasi, bahwa 
desa kita sudah 

dinyatakan
aman

Iya dooonk. Taaapii..
Kapan kita bisa pulaaang?

ssshhh...

cuit.. cuit..

Silahkan kembali ke rumah masing-masing 
dengan tertib. Tetaplah waspada, perhatikan 
hal-hal yang dapat membahayakan diri kita 

seperti..
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Jaringan 
listrik di 

jalan 
maupun di 

rumah

Bangunan 
rumah yang 

mungkin 
akan runtuh

Dan pastikan semua keluarga 
sudah terkumpul.
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Petualangan Tsuna & Tsuni pun berakhir.. 
Mereka pulang dengan gembira

Syukurlah tsunami ini tidak 
memakan korban jiwa

Iyaa.. Inilah fungsi dari 
kesiapsiagaan terhadap 

bencana

DADAAAH..
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Oleh karena itu, kita harus 
terus menyuarakan 
kesiapsiagaan akan 

bencana.. 

Seandainya seluruh 
masyarakat Indonesia 

selalu siap siaga..

Hihihii..

Pastilah dampak 
kerusakan, 
kerugian 

bencana dan 
korban jiwa akan 

berkurang

Heeh?
Kamu 

kenapa 
Tsuni?
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