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Salam Kemanusiaan, Probolinggo Tangguh Bencana!
Sebagai generasi penerus bangsa, Rasa kemanusiaan dan kepedulian
terhadap sesama merupakan satu sikap yang perlu diterapkan mengingat masa ini penderitaan masyarakat semakin merata dari berbagai
sisi. Hampir seluruh wilayah Indonesia berada di Indeks Rawan Bencana Indonesia Tahun 2013 termasuk Kabupaten Probolinggo, Jawa
Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
Probolinggo sebagai salah satu sektor Komando Penanggulangan
Bencana senatiasa memupuk sikap bersama berbagai lembaga baik
pemerintahan, usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana. Terdapat berbagai langkah terkait kesiapsiagaan
peanggulangan bencana salah satunya dalam bentuk informasi dan
publikasi. Topik tersebut yang menjadi latar belakang mewarnai majalah Gemuruh BPBD Kabupaten Probolinggo.
Edisi Mei 2016, merupakan edisi keempat yang menampilkan Berita
Utama tentang Kondisi Gunung Bromo yang belum Stabil Pasca Erupsi.
Menurut Pos Pengamat Gunung Api (PPGA) Gunung Bromo hingga
saat ini aktiitas Gunung Bromo masih mengalami luktuasi mulai dari
gempa tremor, gempa letusan, tremor amax, suhu dst. Walaupun status
Gunung Bromo sudah diturunkan menjadi Waspada (Level II) namun
mengingat aktiitas Gunung Bromo yang berluktuasi, sebagai upaya
kesiapsiagaan masyarakat dilarang beraktiitas pada radius 1 Km dari
Kawah Gunung Bromo. Selanjutnya dalam majalah Gemuruh edisi Mei
2016 membahas tentang berbagai kegiatan Personil BPBD Kabupaten
Probolinggo selama bulan April seperti pelatihan, percobaan peralatan
hingga kunjungan BPBD Kota Probolinggo.
Selain itu membahas tentang kejadian bencana di Wilayah Kabupaten Probolinggo yang kebetulan pada Mei 2016 hanya terdapat
satu kejadian bencana Tanah Longsor di Kecamatan Tiris Kabupaten
Probolinggo. Disisi lain membahas tentang seputar panorama partisipasi BPBD Probolinggo dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang kebetulan pada Bulan
April 2016 bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Probolinggo
(Harjakapro) yang ke 270 tahun. Semarak Harjakapro dimeriahkan
oleh berbagai kegiatan yang dimeriahkan pula oleh seluruh lembaga
pemerintahan, lembaga usaha dan masyarakat di Wilayah Kabupaten
Probolinggo. Semoga majalah ini memberikan manfaat dalam Pengetahuan Penanggulangan Bencana khususnya di Kabupaten Probolinggo.
Salam Kemanusiaan! Probolinggo Tangguh Bencana!

Drs. Dwijoko Nurjayadi, MM.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo
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Beberapa waktu belakangan aktivitas Gunung Bromo terlihat meningkat, asap Gunung Bromo yang
biasanya berwarna putih mulai terlihat agak kelabu pada beberapa hari
terakhir. Menurut informasi dari Pos
Pengamatan Gunung Api (PPGA)
Gunung Bromo belakangan terkait
aktivitas Gunung Bromo memang
meningkat tetapi masih bersifat berubah-ubah. Namun demikian keadaan
tersebut bukan merupakan satu hal
yang mampu menjadi kesimpulan
dalam peningkatan Status Bromo.
Fluktuasi aktivitas Gunung Bromo
masih merupakan satu hal yang
wajar, mengingat Gunung Bromo
merupakan salah satu gunung api
yang aktif di Kabupaten Probolinggo. Pasca Erupsi Gunung Bromo
Tahun 2015-2016, Kawah Gunung
Bromo mengeluarkan asap vulkanik
dengan ketinggian yang berubahubah dengan warna asap putih. Pada
Hari Minggu, 03 April 2016 Gunung
Bromo memang sempat mengeluarkan debu vulkanik sekitar pada pukul
09.45 Wib namun ancaman primer
tetap harus steril yakni pada radius
1 km dari Kawah Gunung Bromo
(Ujar PPGA Gn Bromo). “Memang
ada peningkatan tremor dengan

amplitude maximum 0.5-20 mm
dominan 3mm. Sejak diturunkan ke
waspada ada peningkatan dan penurunan tremor walaupun tidak terlalu
signiicant frekuensinya. Dan juga
ada inlasi pada metoda deformasi.
Intinya, bromo masih belum stabil
sejak status nya diturunkan menjadi
waspada. Maka dihimbau untuk semua pihak mematuhi rekomendasi
dari vulkanologi akan radius aman
nya (Sdr.Wahyu PPGA Gn.Bromo).
Debu vulkanik yang dikeluarkan
oleh Gunung Bromo hanya berlangsung selama satu hari, namun keesokan harinya debu vulkanik tidak lagi

keluar hanya asap yang dikeluarkan
dari Kawah Gunung Bromo memiliki ketinggian yang berfluktuasi.
Dalam hal ini berarti Kawasan Gunung Bromo tetap dibuka hanya pada
radius 1 Km dari Kawah Gunung
Bromo memang harus dibebaskan
baik dari pengunjung maupun bukan
terkecuali pihak yang bersangkutan
dengan kepentingan yang tidak terlepas dari Gunung Bromo. Melihat
keadaan tersebut tentu BPBD Kabupaten Probolinggo tetap membentuk
sikap kesiagaan waspada, mengingat
aktivitas Gunung Bromo masih berluktuasi. (verds)
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Prakiraan Hujan

PRAKIRAAN HUJAN
di KABUPATEN PROBOLINGGO
Curah Hujan (mm) adalah ketinggian air
hujan yang terkumpul dalam penakar hujan
pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak
meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1
(satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter
persegi pada tempat yang datar tertampung air
hujan setinggi satu milimeter atau tertampung
air hujan sebanyak satu liter. Berdasarkan Sumber dari Badan Meteorologi, Bahwa pada Bulan
Mei 2016 Wilayah Indonesia masih termasuk
dalam musim penghujan dengan intensitas
menengah, hanya tingkat intensitas hujan tidak
terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan
bulan sebelumnya. Terlihat pada gambar peta
diatas bahwa Intensitas tingkat curah hujan di
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur termasuk
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dalam kategori menengah yakni dengan Intensitas 100-300 mm. Dengan rincian di sebagian
besar Wilayah Kabupaten Probolinggo bagian
utara memiliki intensitas curah hujan 150-200
mm. Sifat Hujan merupakan perbandingan antara jumlah curah hujan selama rentang waktu
yang ditetapkan (satu periode musim hujan atau
satu periode musim kemarau) dengan jumlah
curah hujan normalnya (rata-rata selama 30
tahun periode 1981 - 2010). Berdasarkan peta
BMKG terkait sifat hujan, Sifat hujan yang
terjadi di Kabupaten Probolinggo berada pada
kondisi diatas normal yakni jika nilai curah
hujan lebih dari 115% terhadap rata-ratanya.
Adanya peringatan dini dari BMKG terhadap
prakiraan cuaca bulanan merupakan satu hal
yang cukup penting sebagai pertimbangan
bagi BPBD khususnya di Wilayah Kabupaten
Probolinggo dalam menyikapi dan berantisipasi
terhadap wilayah yang berpotensi terdampak
bencana dengan faktor penyebab utama curah
hujan. (bpbd/verd)
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Berita Kegiatan

PERCOBAAN
Perahu Portabote
Alpha Series

Percobaan Perahu Portabote Alpha Series
Latihan merupakan satu hal yang penting
dalam sebuah tim, sebuah proses yang mampu
merintis sikap sigap sehingga dalam keadaan
darurat mampu bergerak secara cepat dan siap.
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten
Probolinggo merupakan kesatuan tim siaga
penanggulangan bencana yang
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berperan sebagai personil evakuasi penanggulangan bencana baik dalam fase pra, ketika
bahkan pasca bencana. Adanya pemahaman
terhadap sumber daya yang ada juga
merupakan satu langkah yang penting
sehingga kesinergian tugas, fungsi
dan pelaksanaan peran tim penanggulangan bencana. Senin, 04 April
2016 Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Probolinggo secara bersama

melakukan latihan ringan terkait persiapan sikap dan kesiapsiagaan penggunaan
perahu darurat dalam proses evakuasi
penanggulangan bencana. Kegiatan tersebut dilaksanakan sekaligus dalam rangka
percobaan penggunaan Perahu Lipat
bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yakni Portabote
Alpha Series dalam proses evakuasi penanggulangan bencana. Kegiatan tersebut
dilaksanakan di Pesisir Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo pada pukul
10.00 Wib hingga 15.00 Wib. 11 Personil
melaksanakan latihan ringan perakitan
perahu lipat dan penggunaan perahu
disekitar pesisir Pelabuhan Tanjung Tembaga. Kegiatan tersebut dilaksanakan
dengan harapan agar personil Tim Reaksi
Cepat (TRC) semakin sigap dan siap
dalam proses evakuasi penanggulangan
bencana sehingga dampak kejadian bencana dapat diminimalisir dengan optimal.
(bpbd/verd)
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Berita Kegiatan

RAPAT PENDAHULUAN
Rencana Kontingensi Banjir Bandang
dan Banjir Lahar Dingin
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Rencana Kontingensi merupakan suatu perencanaan
yang cukup penting terkait pemetaan, analisis dan
prediksi dampak suatu kejadian pada sebuah wilayah.
Pada Hari Senin, 04 April 2016 telah diadakan kegiatan
Rapat Pendahuluan Penyususnan Rencana Kontingensi
Banjir Bandang dan Banjir Lahar Dingin Kabupaten
Probolinggo. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai
bentuk koordinasi awal akan kesiapsiagaan Bencana
Banjir Bandang dan Banjir Lahar Dingin di beberapa
wilayah yang berpotensi terdampak bencana banjir di
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan tersebut
diikuti oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang berada di Kabupaten Probolinggo terutama
yang terkait dengan Penyusunan Rencana Kontingensi
Banjir Bandang dan Banjir Lahar Dingin Kabupaten
Probolinggo, meliputi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Lingkungan Hidup
(BLH), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya, Dinas PU Binamarga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, TNI, POLRI, Direktur
RSUD, Camat, Kepala Puskesmas, Satpol PP, ORARI

dan Organisasi tematik yang terkait.
Dalam hal ini tentu peran SKPD dan lembaga terkait
merupakan satu hal yang penting dalam penyusunan
rencana kontingensi karena tidak hanya sebagai pihak
pelaksana dalam Struktur Komando Tanggap Darurat
namun juga sebagai penyedia sumber daya dan penyandang kebijakan yang akan disepakati dalam Penyusunan Rencana Kontingensi Banjir Bandang dan Banjir
Lahar Dingin Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya
penyusunan rencana kontingensi diharapkan mampu
menumbuhkan sikap kesiapsiagaan bagi seluruh unsur
yang terlibat dalam penanggulangan bencana khususnya
pada bencana banjir. Selain itu mampu menjadi satu wadah yang dapat digunakan dalam memprediksi dampak
kerugian serta pemetaan analisis potensi bencana banjir
khususnya di Kabupaten Probolinggo. BPBD Kabupaten
Probolinggo tentu turut berperan dalam sektor komando
penanggulangan bencana, sehingga berbagai upaya
dalam kesiapsiagaan bencana di Wilayah Kabupaten
Probolinggo dapat diminimalisir terkait dampaknya.
(bpbd/verd)
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Penghijauan Lingkungan
Sekitar Air Terjun Tundo Pitoe,
Kecamatan Sumber
Di Desa Tukul Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo terdapat
sebuah sumber mata air yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar
yakni Air Terjun Tundo Pitoe. Akses jalan menuju lokasi tersebut merupakan
suatu dataran yang agak terjal dengan
kondisi batuan yang masih alami. Pada
hari Sabtu, 9 April 2016 perangkat Desa
bersama beberapa relawan, komunitas
mengadakan sebuah kegiatan penghijauan dilokasi tersebut dengan harapan
mampu menjadi satu upaya dalam
menstabilkan fungsi sirkulasi drainase
sumber mata air tersebut. Bibit Jabon
sejumlah 300 bibit yang akan di tanam.
“Selain sebagai proses sirkulasi drainase air dilokasi tersebut, adanya kegiatan penghijauan diharapkan mampu
menjadi satu moment kegiatan untuk
membuka wisata di Air Terjun Tundo
Pitoe, Kecamatan Sumber Kabupaten
Probolinggo. Sehingga dalam kegiatan
penghijauan tidak hanya bermanfaat
bagi alam namun juga dalam segi
wisata,” tutur Bpk.Teguh selaku Camat
Sumber.
Penghijauhan merupakan sebuah
kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara konseptual dalam menangani krisis Iingkungan. Penghijauan
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dalam arti luas adalah segala daya
untuk memulihkan, memelihara dan
meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara
optimal, baik sebagai pengatur tata air
atau pelindung lingkungan. Pada proses
fotosintesa tumbuhan hijau mengambil
CO2 dan mengeluarkan C6H1206 serta
peranan O2 yang sangat dibutuhkan
makhluk hidup. Oleh karena itu, peranan
tumbuhan hijau sangat diperlukan untuk
menjaring CO2 dan melepas O2 kembali ke udara. Di samping itu berbagai
proses metabolisme tumbuhan hijau dapat memberikan berbagai fungsi untuk
kebutuhan makhluk hidup yang dapat
meningkatkan kualitas lingkungan.
Penghijauan berperan dan berfungsi
(1) Sebagai paru-paru kota. Tanaman
sebagai elemen hijau, pada pertumbuhannya menghasilkan zat asam (O2)
yang sangat diperlukan bagi makhluk
hidup untuk pernapasan; (2) Sebagai
pengatur lingkungan (mikro), vegetasi
akan menimbulkan hawa lingkungan
setempat menjadi sejuk, nyaman dan
segar; (3) Pencipta lingkungan hidup
(ekologis); (4) Penyeimbangan alam
(adaphis) merupakan pembentukan
tempat-tempat hidup alam bagi satwa
yang hidup di sekitarnya; (5) Perlind-

ungan (protektif), terbadap kondisi isik
alami sekitarnya (angin kencang, terik
matahari, gas atau debu-debu); (6)
Keindahan (estetika); (7) Kesehatan
(hygiene); (8) Rekreasi dan pendidikan
(edukatif; (9) Sosial politik ekonomi.
Selain itu dapat memberikan hasil,
pencagaran lora dan fauna, pengendalian air tanah dan erosi, ameliorasi iklim.
Jika hutan tersebut berada di dalam kota
fungsi dan manfaat hutan antara lain
menciptakan ikIim mikro, engineering,
arsitektural, estetika, modiikasi suhu,
peresapan air hujan, perlindungan angin
dan udara, pengendalian polusi udara,
pengelolaan limbah dan memperkecil
pantulan sinar matahari, pengendalian
erosi tanah, mengurangi aliran permukaan, mengikat tanah. Konstruksi
vegetasi dapat mengatur keseimbangan
air dengan cara intersepsi, iniltrasi, evaporasi dan transpirasi. Dengan demikian
penghijauan sebagai unsur hutan kota
perlu ditingkatkan secara konseptual
meliputi perencanaan, pelaksanaan dan
pemeliharaan dengan mempertimbangkan aspek estetika, pelestarian lingkungan dan fungsional. Pelaksanaan harus
sesuai dengan perencanaan begitu pula
pemeliharaan harus dilakukan secara
terus-menerus. Teknik penanaman

Faktor-faktor utama yang perlu
diperhatikan yaitu dalam teknik penanaman pohon
Faktor-faktor utama yang perlu
diperhatikan yaitu dalam teknik penanaman pohon adalah Pemilihan bibit
tanaman. Bibit generatif adalah berasal
dan biji, merupakan bibit yang lebih
tepat karena mempunyai akar tunggang
dan dapat hidup lebih lama.dibanding
bibit vegetatif atau bibit yang berasal
dari bagian-baqian vegetatif tanaman,
seperti batang, daun dan akar. Bibit
vegetatif umumnya kurang kokoh dan
perakarannya dangkal sehingga cepat
merusak trotoar, jalan atau saluran
drainase. Tehnik Penanaman: Lubang
tanam perlu dipersiapkan sedikitnya
satu minggu sebelum penanaman dilakukan. Ukuran lubang tanam sangat
bergantung pada besamya tanaman.
Ukuran standar lubang tanam adalah
0.75 m (tinggi) x 0.90 m (lebar) x 0.90
m (panjang); (3) Perawatan pascatanam. Mempertahankan posisi tumbuh
agar tetap tegak dan stabil. Menyiram
tanaman 2-3 hari sekali terutama di
musim kemarau sambil membuang
ranting-ranting yang kering. Memupuk
tanaman 3 bulan sekali dengan pupuk
NPK 25 gram per lubangPenghijauan
sangat penting untuk lingkungan yang
sehat. Penghijauan bermanfaat untuk
kelangsungan hidup dari sumber daya
alam diseluruh bagian di bumi. Dalam
pengertiannya penghijauan merupakan
upaya yang dilakukan untuk mencegah
kerusakan yang terjadi di sebuah lingkungan.
Intinya penghijauan merupakan sebuah pemulihan dari suatu kerusakan
yang terjadi di lingkungan. Pemulihan
yang dilakukan dengan penghijauan
merupakan pemulihan yang akan
membuat lingkungan dapat menghasilkan serta memiliki fungsi sebagai
pengatur dan pelindung lingkungan.
Pengertiannya dasar dari lingkungan
yaitu, bahwa lingkungan merupakan
bagian dari kehidupan manusia, terdiri
dari sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup seluruh
umat manusia. Disini bisa diartikan jika
sumber daya yang terawat dengan baik
akan memperpanjang kelangsungan
hidup dari umat manusia. Maka dari itu
penghijauan sangat dibutuhkan untuk
pemulihan sumber daya alam yang
berpengaruh pada kehidupan manusia.
Penghijauan umum dilakukan dengan
penanaman tumbuhan. Tumbuhan
merupakan bagian terpenting untuk
penghijauan. Karena penghijauan pada
tumbuhan akan mengurangi dampak
dari keadaan yang membahayakan
lingkungan. Proses penghijauan dilakukan dengan penanaman pohon di
ruang terbuka. Tumbuhan hijau ikut
menyumbang oksigen melalui proses
fotosintesis. Pengambilan CO2 dan
pengeluaran C6H12O6 ditambah den-

gan campuran dari peran senyawa O2
maka akan terjadi proses fotosintesis.
Proses fotosintesis itu dilakukan tumbuhan dan melepaskan gas oksigen ke
udara. Proses ini sangat penting karena
untuk sebuah proses penghijauan tumbuhan hijau harus melakukan proses
fotosintesis. Jika unsur senyawa yang
dibutuhkan untuk proses fotosintesis
tidak dapat terpenuhi maka proses
penghijauan yang bermanfaat untuk
lingkungan tidak akan terlaksana.
Manfaat penghijauan adalah sebagai berikut:
Peran penghijauan dapat dikatakan
sebagai organ pernafasan vital dari
lingkungan. Jika pada manusia adalah
paru-paru yang mempunyai fungsi
sebagai alat pernafasan. Jika pada
lingkungan penghijauan tumbuhan
merupakan paru-paru dari lingkungan.
Penghijauan dapat berguna sebagai
pengatur lingkungan, mengatur produksi udara yang akan dihasilkan. Hasil
udara sejuk, segar dan bersih sangat
diatur oleh pengaruh dari penghijauan.
Penghijauan berperan bagi keseimbangan dari sebuah lingkungan alam
dan sumber daya alam. Keseimbangan
yang akan ditimbulkan pada proses
penghijauan adalah keseimbangan
alam pada populasi satwa yang hidup
di seluruh alam. Menambah persediaan
air bagi komponen abiotik pada tanah,
juga membuat makhluk hidup di dalam
tanah dapat melaksanakan tugasnya
untuk tetap menjaga kesuburan tanah.
Sehingga tumbuhan dapat memberikan
dampak kesehatan bagi mahkluk hidup.
Mengurangi pengikisan tanah yang dapat mengakibatkan erosi.
Penghasil oksigen, alat penyerapan
karbondioksida yang terjadi pada proses
dari sebuah proses fotosintesis akan

membantu pembersihan udara yang
sangat dibutuhkan oleh manusia untuk
kesehatan manusia. Dengan proses
penghijauan akan menimbulkan keindahan dan kebersihan yang membuat
manusia dan ekosistem yang lain dapat
hidup dengan jangka waktu yang lebih
lama. Penanaman pohon yang dilakukan
sebagai usaha penghijauan sangatlah
penting karena pohon merupakan sarana
penghijauan yang paling berpengaruh di
dunia. Satu pohon sangat bermanfaat.
Ada berbagai macam pohon yang sering ditanam sebagai upaya penghijauan.
Beberapa pohon yang ditanam untuk
penghijauan adalah pohon akasia, pohon
matoa, pohon palem putri, pohon cemara
bundel, pohon johar, pohon tanjung dan
masih banyak lagi pohon yang membantu
untuk penghijauan. Menanam pohon merupakan upaya penghijauan yang penting.
Sungai di hulu menjadi satu wadah
yang cukup penting ketika hujan musim
penghujan. Penghijauan yang dilakukan di daerah hulu juga merupakan
satu upaya yang cukup penting dalam
sirkulasi drainase air disuatu wilayah.
Dengan proses drainase yang stabil
tentunya ketika Intensitas curah hujan
mulai meningkat maka didaerah hilir
tidak akan terjadi banjir.
Kegiatan penghijauan berlangsung
dengan lancar hingga sore hari. Dalam
kegiatan tersebut melibatkan beberapa
pihak diantaranya adalah Komunitas
Kobar Bromo Probolinggo, Komunitas
Gempal, Komunitas Bromo Lovers,
Komunitas ArtPala, Komunitas Saver
Bromo, Muspika Kecamatan Sumber,
Koramil Kecamatan Sumber, Polsek
Kecamatan Sumber, LMDH Kecamatan Sumber, Siswa SMA dan SMA Kecamatan Sumber, Perhutani Kabupaten
Probolinggo dan Relawan BPBD Kabupaten Probolinggo. (bpbd/ika)
GEMURUH BPBD - MEI 2016
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Pelatihan/Bintek

Tim Reaksi Cepat (TRC)
Tim Reaksi Cepat (TRC)
Penanggulangan Bencana merupakan suatu tim yang mempunyai tugas pengkajian secara
cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam
rangka mengidentiikasi cakupan
lokasi bencana, jumlah korban,
kerusakan prasarana dan sarana,
gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan
serta kemampuan sumber daya
alam maupun buatan serta saran
yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas
tambahan membantu SATLAK
PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sector
yang terkait dalam penanganan darurat bencana. Kegiatan
Pelatihan/Bintek Tim Reaksi
Cepat (TRC) BPBD Kabupaten
Probolinggo dilaksanakan sela-
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ma 2 hari pada 20-21 April 2016.
Basarnas Surabaya Jawa Timur
beserta beberapa Satuan Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten
Probolinggo terkait membantu
sebagai penyaji materi dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut.
Materi pelatihan/bintek kali ini
difokuskan pada materi tentang
penyelamatan di air, penggunaan perahu karet dan evakuasi
korban tenggelam serta sekilas
tentang penyelamatan korban
tenggelam di sumur.
Bimbingan membantu individu untuk memahami dan
menggunakan secara luas kesempatan -kesempatan pendidikan, jabatan, dan pribadi yang
mereka miliki atau dapat mereka
kembangkan, dan sebagai satu
bentuk bantuan yang sistematik
melalui mana siswa dibantu

untuk dapat memperoleh penyesuaianyang baik terhadap
sekolah dan terhadap kehidupan.
(Dunsmoor dan Miller, dalam
McDaniel, 1969). Pelatihan
adalah suatu proses dimana
orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu
mencapai tujuan organisasi dan
merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses
belajar untuk memperoleh dan
meningkatkan keterampilan
diluar system pendidikan yang
berlaku dalam waktu yang relative singkat dengan metode
yeng lebih mengutamakan pada
praktek daripada teori. Dalam
penelitian ini motoda pelatihannya adalah motoda on to
job. Oleh karena itu, proses ini
terikat dengan berbagai tujuan
organisasi, pelatihan dapat di-

pandang secara sempit maupun
luas, secara terbatas, pelatihan
menyediakan para karyawan
dengan pengtahuan yang sfesiik
dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam
pekerjaan mereka saat ini.
Kegiatan Pelatihan tersebut
dibagi dalam 2 fase, pada hari
pertama kegiatan berlangsung
di Ruang Pusdalops BPBD Kabupaten Probolinggo
dengan aktivitas
materi tentang
mitigasi

mencana di laut. Pada hari kedua
kegiatan berlangsung dilapangan
yakni di Kawasan Pantai Bentar,
Probolinggo dengan aktivitas
kegiatan praktek beberapa materi evakuasi dilaut. Kegiatan
berlangsung dengan lancar.
Berbagai materi tentang teknis
penggunaan perahu, evakuasi
dan penyelamatan korban di laut
diperoleh dengan optimal oleh
para peserta bintek/pelatihan.
Sekitar 15 personil TRC BPBD
Kabupaten Probolinggo menjadi peserta
dalam kegiatan
terse-

but. 4 personil Basarnas menjadi fasilitator dalam kegiatan
tersebut.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kesiapsiagaan TRC BPBD Kabupaten
Probolinggo dengan harapan
meningkatkan kualitas TRC terutama dalam peningkatan penerapak sigap dalam penyelamatan di air termasuk penggunaan
teknis penggunaan perahu yang
tepat. Sehingga sebagai bentuk kesiapsiagaan TRC dalam
penanggulangan bencana yang
dilaksanakan oleh TRC, selain
itu upaya mitigasi bencana
dapat terbentuk dengan
lebih kondusif. (bpbd/
verd)
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Kunjungan BPBD Kota Probolinggo
Dalam Rangka Pelatihan
Pusdalops Penanggulangan Bencana
Pada hari Selasa, 26 April 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Probolinggo
bersama 40 personil termasuk Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana (TRC-PB) mengadakan
kunjungan terkait pelatihan pusdalops. Hingga saat
ini BPBD Kota Probolinggo baru akan membentuk
Pusdalops, atas latar belakang tersebut BPBD Kota
Probolinggo mengadakan kunjungan kepada BPBD
Kabupaten Probolinggo sebagai suatu kegiatan dalam
rangka mempelajari dan memahami beberapa komponen yang berada di dalam kinerja serta tugas pokok
Pusdalops di dalam BPBD. Kegiatan tersebut dibuka
langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten
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Probolinggo, Drs.Dwijoko Nurjayadi, MM.
Dijelaskan dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 15
Tahun 2012 bahwa Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops
PB adalah unsur pelaksana di BNPB/BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi
penanggulangan bencana. Pembentukan Pusdalops PB
di BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota berada
di bawah Bidang Kedaruratan dan Logistik dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.
Dalam pembentukannya, struktur organisasi Pusdalops
PB disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik di
mana BPBD berada.

Tugas pokok Pusdalops PB adalah sebagai berikut:
1. Sebelum Bencana, Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul,
pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin
2. Saat Bencana, Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan
Darurat.
3. Pasca Bencana, Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia
data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).
Dalam Perka tersebut Fungsi Pusdalops PB dijelaskan sebagai:
1. Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan.
2. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat.
3. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap
darurat bencana secara cepat tepat, eisien dan efektif.
4. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
Tanggung Jawab Pusdalops PB
1. Secara Struktural, Unit pemantau kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana yang
menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana.
2. Secara Institusional, Sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan
yang berlaku.
3. Secara Operasional, Sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran Pusdalops PB.
Susunan organisasi Pusdalops PB dipimpin
oleh Manajer yaitu pejabat struktural Kepala
Bidang Darurat dan Logistik BPBD, atau pejabat
lain yang ditunjuk. Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer dibantu oleh Koordinator Administrasi yang bertanggungjawab untuk urusan
administrasi Pusdalops PB dan Supervisor yang
bertanggungjawab terhadap pemantauan bencana

dan urusan teknis lainnya.
Dalam pelaksanaan kunjungan tersebut disampaikan materi tentang Kedudukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana oleh
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD
Kab. Probolinggo. Kegiatan tersebut terlaksana
dengan lancar hingga pukul 13.00 WIB. (bpbd/
verd)
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BPBD Meriahkan
HUT Satpol PP 66
Bertempat di Alun-alun Kraksaan, pada
Senin 25 April 2016 sejak pukul 07.00 WIB
hingga pukul 11.00 WIB telah dilaksanakan
Apel bersama dalam rangka Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
yang ke-66. Satpol PP merupakan salah satu
perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta
penegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan
tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Di Daerah Provinsi, Satpol PP dipimpin oleh
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satpol PP
dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota
melalui Sekretaris Daerah.
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Dalam sejarahnya Satpol PP didirikan di
Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan
motto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian
tugas Pemerintah Daerah. Sebenarnya tugas
ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman
Kolonial Belanda. Sebelum menjadi Satpol
PP setelah proklamasi kemerdekaan di mana
diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan
mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen
Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon
di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah
Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta
untuk menjaga ketentraman dan ketertiban
masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948,
lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi
Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satpol PP
dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal
mula terbentuknya Satpol PP, setiap tanggal 3
Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satpol PP

dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960,
dimulai pembentukan Satpol PP di luar Jawa
dan Madura, dengan dukungan para petinggi
militer /Angkatan Perang.
Pada tahun 1962 namanya pernah berubah
menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang
Pokok-pokok Kepolisian. Dan semenjak tahun
1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan
Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal
sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada
Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan
perangkat wilayah yang melaksanakan tugas
dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku
lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi
menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat
pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat sebagai
pelaksanaan tugas desentralisasi.
Dalam Apel Siaga saat itu diikuti oleh Personil POLRI, TNI, Satpol PP, Linmas, Banser,
Satpam, dan TRC PB Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai peserta Apel dan turut dalam kegiatan
Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP yang ke 66
dihadiri oleh Pejabat Satpol PP Daerah tetangga
dan Provinsi Jawa TImur. Sebagai Pembina
Apel dipimpin secara langsung oleh Bapak Drs.
H. A. Timbul Prihanjoko selaku Wakil Bupati
Kabupaten Probolinggo yang didampingi oleh
AKBP Iwan Setiawan selaku Kapolres Kabupaten Probolinggo beserta Letkol INF. Hendhi
Yustian D.S., S.I.P selaku Dandim Kabupaten
Probolinggo. Dalam sambutannya Satpol PP
sekarang harus mengedepankan humanisme
bukan hanya isik saja, SDM dan nalar juga
harus pintar dalam menganalisa segala bentuk permasalahan. Setelah pelaksanaan Apel
berbagai atraksi dipersembahkan oleh Anggota Satpol PP Kota Probolinggo, Satpol PP
Kabupaten Probolinggo dan Satpol PP Kabupaten Situbondo. Semangat pemain atraksi
semakin membara dibalik terik matahari yang
menyengat Kraksaan dipagi hari itu. Sebelum
berakhirnya kegiatan dilanjutkan dengan deile
oleh peserta Apel dan akan dipilih yang terbaik.
Kompetisi barisan deile terbaik diraih oleh
BANSER (Barisan Ansor Serbaguna) Kabupaten Probolinggo. (bpbd/ika)
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Tanah Longsor di Desa Tiris,
Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo
Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah
suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan
masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis
seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah.
Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua
faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi
kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah
faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut.
Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi
yang memengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada
pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh:
a. erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air
hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng bertambah curam.
b. lereng dari bebatuan dan tanah diperlemah melalui
saturasi yang diakibatkan hujan lebat.
c. gempa bumi menyebabkan getaran, tekanan pada
partikel-partikel mineral dan bidang lemah pada massa
batuan dan tanah yang mengakibatkan longsornya
lereng-lereng tersebut.

22

GEMURUH BPBD - MEI 2016

d. gunung berapi menciptakan simpanan debu yang lengang, hujan lebat dan aliran debu-debu getaran dari
mesin, lalu lintas, penggunaan bahan-bahan peledak,
dan bahkan petir.
e. berat yang terlalu berlebihan, misalnya dari berkumpulnya hujan atau salju.
Intensitas hujan yang tinggi menjadi faktor pendorong ternyadinya Erosi sehingga menyebabkan
bencana tanah longsor. Senin, 11 April 2016 pada
pukul 20.15 WIB telah terjadi bencana Tanah Longsor
di desa Tiris Kecamatan Tiris Kabupataen Probolinggo
akibat hujan lebat yang terjadi selama 3 jam berturutturut. Kejadian tersebut merupakan jenis tanah longsor
yang dipengaruhi oleh peristiwa erosi yakni pergerakan tanah terjadi disebabkan karena tidak mampu menahan aliran hujan yang terlalu deras. Lokasi kejadian
tepatnya berada di sebelah barat Kantor Cabang Dinas
Pendidikan Kecamatan Tiris. Berdasarkan Peta Jenis
Tanah Kabupaten Probolinggo, Jenis tanah di Desa
Tiris adalah tanah latosol. Tanah Latosol disebut juga
sebagai tanah Inceptisol.

Tanah ini mempunyai lapisan solum tanah yang tebal
sampai sangat tebal, yaitu dari 130 cm sampai 5 meter
bahkan lebih, sedangkan batas antara horizon tidak
begitu jelas. Warna dari tanah latosol adalah merah,
coklat sampai kekuning-kuningan. Kandungan bahan
organiknya berkisar antara 3-9 % tapi biasanya sekitar
5% saja. Reaksi tanah berkisar antara, pH 4,5-6,5 yaitu
dari asam sampai agak asam. Tekstur seluruh solum
tanah ini umumnya adalah liat, sedangkan strukturnya
remah dengan konsistensi adalah gembur. Dari warna
bisa dilihat unsur haranya, semakin merah biasanya semakin miskin. Pada umumnya kandungan unsur hara ini
dari rendah sampai sedang. Mudah sampai agak sukar
merembes air, oleh sebab itu iniltrasi dan perkolasinya
dari agak cepat sampai agak lambat, daya menahan
air cukup baik dan agak tahan terhadap erosi. Daerah
penyebaran dari tanah latosol atau inceptisol ini yaitu
didaerah dengan tipe iklim Afa-Ama (menurut Koppen),
sedangkan menurut Schmidt-Fergusson pada tipe hujan
A, B, dan C dengan curah hujan sebesar 2000-7000 mm/
tahun, tanpa atau mempunyai bulan-bulan kering yang
kurang dari 3 bulan. Tanah ini terdapat didaerah abu, tuf
dan fan vulkan, pada ketinggian 10-1000 metaer dari
permukaan laut, dengan bentuk wilayah yang berombak,
bergelombang, berbukit hingga bergunung. Daerah penyebarannya terutama di Sumatera dan sulawesi, tetapi

dalam areal yang tidak begitu luas terdapat pula di kalimantan tengah dan selatan, kep. Maluku, minahasa, jawa
barat, jawa tengah, jawa timur, dan bali. Kebanyakan
berasosiasi dengan tanah laterit dan andosol. Secara
kasar luasnya kira-kira 16 juta hektare.
Pada umumnya tanah Latosol ini kadar unsur hara dan
organiknya cukup rendah, sedangkan produktivitas tanahnya dari sedang sampai tinggi. Tanah in memerlukan input
yang memadai. Tanaman yang bisa ditanam didaerah ini
adalah padi (persawahan), sayur-sayuran dan buah-buahan,
palawija, kemudian kelapa sawit, karet, cengkeh, kopi dan
lada. Secara keseluruhan tanah Latosol atau Inceptisol ini
mempunyai sifat-sifat isik yang baik akan tetapi sifat-sifat
kimianya kurang baik. Kejadian Tanah Longsor yang terjadi
di Desa Tiris, Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo
mengakibatkan sebuah bangunan bekas warung penjual
bakso (bangunan yang tidak terpakai) yang tepat berada
di pinggir jalan mengalami kerusakan berat. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, hanya runtuhan bangunan
dan tanah jatuh ke jalan raya. Tanah yang meluber hingga
ke jalan raya menghalangi lalu litas di sepanjang daerah
tersebut akibatnya pengendara tidak dapat melintas. Upaya
penanggulangan yang dilakukan ketika esok harinya adalah
pembersihan material longsor yang dilakukan oleh aparat
polisi, satpol pp, koramil dan masyarakat sekitar. (bpbd/
verds)
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Panorama

BPBD Kabupaten Probolinggo
Dalam Harjakapro 270 tahun
Kabupaten Probolinggo adalah salah satu kabupaten di
Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan ibu kota dan pusat pemerintahan kabupaten berada di Kraksaan. Kabupaten Probolinggo
merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Tapal
Kuda, Jawa Timur. Kabupaten ini dikelilingi oleh pegunungan
Tengger, Gunung Semeru, dan Gunung Argopuro. Kabupaten
Probolinggo mempunyai semboyan “Prasadja Ngesti Wibawa”.
Makna semboyan : Prasadja berarti : bersahaja, blaka, jujur, bares,
dengan terus terang, Ngesti berarti : menginginkan, menciptakan, mempunyai tujuan, Wibawa berarti: mukti, luhur, mulia.
“Prasadja Ngesti Wibawa” berarti : Dengan rasa tulus ikhlas
(bersahaja, jujur, bares) menuju kemuliaan. BPBD merupakan
salah satu lembaga perangkat daerah di Kabupaten Probolinggo
yang bergerak dalam sektor komando penanggulangan bencana
bagi wilayah Kabupaten Probolinggo. 18 April 2016 merupakan
hari jadi Kabupaten Probolinggo yang ke 270 tahun.
Serangkaian kegiatan dilakukan dalam rangka mempeingati
Harjakapro ke 270 tahun, salah satunya adalah semarak lomba
dayung yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 April 2016. Lomba
dayung diikuti oleh berbagai SKPD dan lembaga usaha yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Dalam kegiatan tersebut
BPBD Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu peserta
sekaligus tim rescue yang turut serta berpartisipasi dalam kegiatan
tersebut. 2 perahu karet milik BPBD Kabupaten Probolinggo di
operasionalkan sebagai perlengkapan rescue dalam kegiatan tersebut. Sebanyak 13 personil dari BPBD Kabupaten Probolinggo
turut serta meliputi 6 personil tim reaksi cepat yang berperan

26

GEMURUH BPBD - MEI 2016

sebagai tim rescue. 2 personil pusdalops berperan sebagai dokumentator. 5 personil tim reaksi cepat sebagai perserta lomba.
Kegiatan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB
denga jumlah peserta kurang lebih 90 tim yag terdiri atas SKPD
dan lembaga usaha. Kegiatan berlangung dengan seru, dibawah
panas terik matahari semangat para peserta dan tim rescue tidak
pernah padam.
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo turut menyaksikan kegiatan tersebut. Hampir tidak ada penghambat selama
berlangsungnya kegiatan tersebut. Sebagai tim rescue selain
memantau kelangsungan kegiatan, termasuk pula mendistribusikan perahu karet yang dipergunakan dalam perlombaan dayung.
Serangkaian kegiatan semarak Harjakapro ke 270 selain lomba
dayung berbagai kegiatan yang lain juga dilaksanakan termasuk
malam puncak Harjakapro 270 th, kegiatan fun run pada tanggal
24 April 2016 terlaksana dengan meriah dengan jumlah peserta
fun run yang cukup banyak. Ketika malam harinya disusul dengan
malam Inagurasi dengan jumlah pengunjung yang cukup ramai
pula. Dalam pelaksanaan Harjakapro BPBD selain berpartisipasi menjadi peserta semarak kegiatan juga tim rescue, BPBD
Kabupaten Probolinggo menerjunkan “drone” sebagai fungsi
dokumentasi dan juga meluncurkan percobaan pemanfaatan
fungsi SMS Location Based Acces yang berisi tentang ucapan
selamat kepada Kabupaten Probolinggo yang diperuntukkan
bagi seluluh masyarakat yang berada di radius stadion gelora,
kraksaan sebagai salah satu lokasi puncak diselenggarakannya
kegiatan. (bpbd/verd)
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DRONE
Pesawat tanpa awak atau Pesawat nirawak (english = Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat UAV),
adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan
kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan
dirinya sendiri, menggunakan hukum aerodinamika
untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan kembali dan
mampu membawa muatan baik senjata maupun muatan
lainnya. Penggunaan terbesar dari pesawat tanpa awak
ini adalah dibidang militer. Rudal walaupun mempunyai
kesamaan tapi tetap dianggap berbeda dengan pesawat
tanpa awak karena rudal tidak bisa digunakan kembali
dan rudal adalah senjata itu sendiri.
Pesawat tanpa awak memliki bentuk, ukuran, konigurasi dan karakter yang bervariasi. Sejarah pesawat
tanpa awak adalah Drone target, pesawat tanpa awak
yang digunakan sebagai sasaran tembak. Perkembangan
kontrol otomatis membuat pesawat sasaran tembak yang
sederhana mampu berubah menjadi pesawat tanpa awak
yang kompleks dan rumit. Kontrol pesawat tanpa awak
ada dua variasi utama, variasi pertama yaitu dikontrol
melalui pengendali jarak jauh dan variasi kedua adalah pesawat yang terbang secara mandiri berdasarkan

program yang dimasukan kedalam pesawat sebelum
terbang. Saat ini, pesawat tanpa awak mampu melakukan
misi pengintaian dan penyerangan. Walaupun banyak
laporan mengatakan bahwa banyak serangan pesawat
tanpa awak yang berhasil tetapi pesawat tanpa awak
mempunyai reputasi untuk menyerang secara berlebihan
atau menyerang target yang salah.
Pesawat tanpa awak juga semakin banyak digunakan
untuk keperluan sipil (non militer) seperti pemadam kebakaran, keamanan non militer atau pemeriksaan jalur
pemipaan. Pesawat tanpa awak sering melakukan tugas
yang dianggap terlalu kotor dan terlalu berbahaya utnuk
pesawat berawak. Saat ini Pesawat Terbang Tanpa Awak
(PTTA) telah diproduksi oleh industri dalam negeri
antara lain : PT. Dirgantara Indonesia, PT. UAV Indo,
PT. Globalindo Tekhnologi Service Indonesia, PT. RAI
(Robo Aero Indonesia), PT. Aviator dan PT. Carita. Adapun PTTA hasil produk dalam negeri tersebut saat ini
digunakan untuk kepentingan olahraga kedirgantaraan
dan beberapa industi masih mengadakan pengembangan
PTTA untuk kepentingan sasaran latihan Arhanud. Dengan adanya kemampuan berbagai industri dalam negeri
dalam mengembangkan PTTA tersebut, merupakan
potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk
mengembangkan PTTA yang memiliki kemampuan
sebagai pesawat pengintai/pemantau sasaran/objek dari
udara. Pengembangan PTTA tersebut dilakukan dengan
melengkapi sebuah kamera dan hasilnya secara langsung
dapat diamati pada layer Display di Ground Station.
Drone dalam Analisis Spasial
Jenis Pesawat Drone tentunya beragam dengan spesiikasi yang beragam pula yang disiapkan dengan latar
belakang kebutuhan tertentu. Jarak maupun hasil gambar
Drone juga dipengaruhi sesuai dengan spesiikasinya.
Namun apapun jenis dan macamnya saat ini fungsi Drone
mulai diminati oleh beberapa lembaga pemerintahan
maupun umum dengan fungsi masing-masing. Pengamatan terkait kebencanaan tidak pernah terlepas dari
sebuah tindakan yang berifat keruangan (spasial). Kajian
dan analisis tentang segala fenomena yang terjadi secara

28

GEMURUH BPBD - MEI 2016

spasial, segala unsur fenomena kajian spasial menjadi
sebuah dasar yang penting dalam analisis kebencanaan.
Sebagai pelaksanaan tentu tidak semua morfologi dapat
terjangkau dengan manual, misalnya lokasi yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi yang
tidak terjangkau tentu memerlukan sebuah media yang
biasa disebut dengan penginderaan jauh. Seperti itulah
fungsi penginderaan jauh dapat dimanfaatkan, dengan
memanfaatkan media dengan jarak tertentu tetap dapat
mengamati sebuah fenomena yang tidak terjangkau.
Boasanya penginderaan jauh lebih sering menggunakan
fungsi satelit sebagai media dengan diterapkan pada
proses informatika menggunakan GIS.
Belakangan Drone mulai memiliki banyak peminat
terutama dalam segi kebencanaan. Drone merupakan
salah satu media penginderaan jauh yang cukup sederhana namun berfungsi penting bagi sebuah analisis spasial
terutama dalam segi kebencanaan. Saat ini mulai banyak
Instansi dan Lembaga pemerintahan yang berlingkup
dalam bidang kebencanaan mulai menerapkan analisis
kebencanaan dengan memanfaatkan fungsi drone.
Dalam proses pemetaan daerah rawan bencana dengan
memanfaatkan fungsi drone mampu menganalisis keruangan dengan skala detail. Terutama untuk daerah yang
tidak terjangkau, drone akan sangat membantu dalam
proses analisis spasial. Selain itu dalam proses pencarian
korban bencana dan prediksi dampak misalnya, drone

mampu memberikan gambaran secara spasial sehingga
dasar pembentukan kebijakan dalam penanggulangan
bencana. Disisi lain dalam proses kepentingan dokumentasi fungsi drone juga menjadi penting.
Misalnya beberapa waktu pasca Erupsi Gunung
Bromo dengan kondisi Gunung Bromo yang belum
stabil akibat aktivitas gunung yang masih berluktuasi
(Sumber, Pos Pengamata Gunung Api Bromo), BPBD
Kabupaten Probolinggo memanfaatkan Drone dalam
proses pengamatan perkembangan gunung bromo pada
suatu waktu tertentu. Dalam beberapa kegiatan penanggulangan bencana juga mulai memanfaatkan fungsi
drone sebagai dokumentasi. Pada beberapa kegiatan
seperti pelatihan bintek Tim Reaksi Cepat (TRC), percobaan perahu lipat fungsi drone dimanfaatkan oleh BPBD
Kabupaten Probolinggo sebagai media dokumentasi.
Pemanfaatan fungsi Drone ini oleh BPBD Kabupaten
Probolinggo diharapkan mampu menjadi media penginderaan jauh yang cukup optimal sehingga dalam analisis
kajian kebencanaan sebagai salah satu faktor penyusun
upaya mitigasi bencana dapat menjadi sebuah langkah
kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang cukup
baik sehingga dampak bencana dapat diminimalisir
sedemikan mungkin. Dengan adanya Drone tentu akan
membantu segala fungsi dan tugas BPBD Kabupaten
Probolinggo sebagai salah satu sektor komando penanggulangan bencana. (bpbd/verds)
GEMURUH BPBD - MEI 2016
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Panorama

PENERAPAN

SMS Location Based Acces (LBA)
Sebagai Upaya Mitigasi Bencana
Seiring berkembangnya teknologi yang semakin maju
dikalangan masyarakat tentunya saat ini kebutuhan akan
informasi merupakan satu hal yang cukup penting terutama dalam segi kebencanaan. Informasi adalah pesan
(ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang
terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna
yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan
pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda, atau
sebagai sinyal berdasarkan gelombang.
Informasi adalah jenis acara yang
mempengaruhi suatu negara
dari sistem dinamis. Para
konsep memiliki banyak
arti lain dalam konteks
yang berbeda. Informasi
bisa di katakan sebagai
pengetahuan
yang didapatkan dari
pembelajaran,
pengalaman, atau instruksi. Namun, istilah ini memiliki
banyak arti bergantung pada
konteksnya, dan secara umum
berhubungan erat dengan konsep
seperti arti, pengetahuan, negentropy, Persepsi, Stimulus, komunikasi, kebenaran, representasi, dan
rangsangan mental.
Dalam beberapa hal pengetahuan
tentang peristiwa-peristiwa tertentu atau
situasi yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi, pengumpulan intelejen, ataupun
didapatkan dari berita juga dinamakan informasi. Informasi yang berupa koleksi data dan fakta seringkali
dinamakan informasi statistik. Dalam bidang ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses,
atau ditransmisikan. Penelitian ini memfokuskan pada
deinisi informasi sebagai pengetahuan yang didapatkan
dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi dan alirannya. Informasi adalah data yang telah diberi makna
melalui konteks. Sebagai contoh, dokumen berbentuk
spreadsheet (semisal dari Microsoft Excel) seringkali
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digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada
di dalamnya. Laporan laba rugi dan neraca merupakan
bentuk informasi, sementara angkaangka di dalamnya merupakan
data yang telah diberi konteks
sehingga menjadi punya makna
dan manfaat.
Mitigasi bencana adalah
serangkaian upaya untuk
mengurangi risiko bencana,
baik melalui pembangunan
isik maupun penyadaran dan
peningkatan kemampuan
menghadapi ancaman
bencana (Pasal 1 ayat 6
PP No 21 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).
Mitigasi dideinisikan sebagai upaya
yang ditujukan
untuk mengurangi dampak dari
bencana, Mitigasi
adalah serangkaian upaya untuk mengurangi
risiko bencana,
baik melalui
pembangunan
fisik maupun
penyadaran
dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. (UU No
24 Tahun 2007, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka
9) (PP No 21 Tahun 2008, Bab I Ketentuan Umum, Pasal
1 angka 6). Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana
bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. (UU No 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat (1)
Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat
yang berada pada kawasan rawan bencana. (PP No 21

Tahun 2008 Pasal 20 ayat (1)baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya
dalam suatu negara atau masyarakat. Dalam konteks
bencana, dekenal dua macam yaitu (1) bencana alam
yang merupakan suatu serangkaian peristiwa bencana
yang disebabkan oleh fakto alam, yaitu berupa gempa,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan
tanah longsor, dll. (2) bencana sosial merupakan suatu
bencana yang diakibatkan oleh manusia, seperti konlik
social, penyakit masyarakat dan teror. Mitigasi bencana
merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai
suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu, Tersedia
informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap
jenis bencana, Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi
bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana,
Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari,
serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana
timbul, dan Pengauran dan penataan kawasan rawan
bencana untuk mengurangi ancaman bencana.
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur merupakan
salah satu wilayah yang memiliki tingkat potensi bencana cukup tinggi dalam IRBI (Indeks Resiko Bencana
Indonesia) Tahun 2013. Seiring luktuasi kondisi ketidakseimbangan
lingkungan dan semakin tingginya
periwtiwa bencana khususnya di
Kabupaten Probolinggo Jawa
Timur baik yang disebabkan
oleh faktor alam maupun faktor nonalam, BPBD merupakan
suatu lembaga yang berwenang
dalam kajian penanggulangan
bencana tentunya berperan
penting dalam mengidentifikasi upaya mitigasi bencana
sehingga salah satu tugas dalam
pengurangan resiko bencana dapat terealisasi dengan baik. Berbagai
upaya mitigasi bencana telah dilaksanakan
mulai dari peringatan yang bersifat publikasi
yakni dengan memasang berbagai rambu-rambu
peringatan dini disejumlah wilayah
rawan bencana yang
terdapat di
Kabupaten Probo linggo.
Selain itu
upaya berupa
tindakan observatif
yang dilakukan oleh
Tim Reaksi Cepat (TRC)
BPBD Kabupaten Probolinggo
dalam bentuk monitoring pada daerah

rawan bencana yang tersebar di Kabupaten Probolinggo.
Hampir dikeseluruhan wilayah Kabupaten Probolinggo adalah kawasan bencana, Hal ini menjadikan informasi merupakan kebutuhan penting ketika masyarakat
harus memahami luktuasi keadaan alam sebagai bentuk
waspada bahwa disekitar mereka terdapat berbagai hal
sebagai salah satu tanda bahwa di wilayah tersebut
merupakan salah satu daerah rawan bencana. Berbagai
hal tersebut berperan sebagai asumsi dasar bahwasannya penyampaian informasi terutama terkait peringatan
dini daerah rawan bencana merupakan satu upaya tercepat yang mampu dilakukan sebagai bentuk mitigasi
bencana dalam pengurangan resiko bencana. SMS Location Based Akses (LBA) merupakan satu program
yang diterapkan oleh seorang verdor komunikasi dalam
rangka pemberitahuan informasi tertentu disuatu wilayah
yang sudah ditentukan. Penerapan SMS LBA dalam
kajian spasial penanggulangan bencana merupakan
salah satu terobosan tercepat dalam rangka memberikan
informasi secara cepat terkait peringatan dini kawasan
rawan bencana yang diperuntukkan bagi masyarakat
sehingga dapat berwaspada pada kondisi tertentu yang
berpotensi terjadi bencana. Dalam hal ini dapat diartikan
bahwa setiap masyarakat yang berada dan memasuki
beberapa lokasi atau kawasan yang terdeterksi bencana
maka SMS LBA yang dikirim oleh BPBD
Kabupaten Probolinggo
akan menjadi sebuah
perngatan dini agar
masyarakat yang
memasuki kawasan rawan
bencana lebih
berwaspada.
Dengan adanya SMS LBA
tersebut diharapkan mampu
menjadi suatu
langkah dalam
pengurangan resiko
bencana khususnya
di Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur. (bpbd/verds)

GEMURUH BPBD - MEI 2016

31

Profil

Volunteer of

BROMO
Sunarip Yudi Darmanto, salah seorang penduduk Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo yang peduli akan bencana.
Morfologi Desa Ngadisari merupakan dataran
tinggi dengan tebing yang cukup terjal dan merupakan daerah Kawasan Rawan Bencana. Melihat
kondisi morfologi Desa Ngadisari berpotensi
terhadap terjadinya bencana tanah longsor, selain
itu letaknya yang tidak jauh dari kawah Gunung
Bromo yakni kurang lebih 3 Km dari kawah menjadikan Desa Ngadisari termasuk dalam Kawasan
Rawan Bencana Gunung Meletus.
Bapak Sunarip Yudi Darmanto yang biasa
dipanggil Pak Jimmy Lahir di Probolinggo pada
11 Januari 1971 yakni sekitar 46 tahun yang lalu.
Sudah lama Pak Jimmy menjadi seorang relawan
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yang peduli akan bencana. Sehari hari Pak Jimmy
bekerja sebagai seorang Petani dan Pedagang Kakilima
di Kawasan Wisata Gunung Bromo.“Berharap hidup
ini selalu menjadi lebih baik dari hari kemarin, Pengalaman menarik, adalah waktu yang tak akan pernah
terulang” demikian menurut Pak Jimmy. Semangat
Pak Jimmy tak pernah padam, tak ada keterbatasan
yang menghalangi kepedulian Pak Jimmy terhadap
sesama. Tingkat solidaritas yang tinggi menjadikan
warna-warni tersendiri bagi kehidupan Pak Jimmy.
Beberapa waktu belakangan Pak Jimmy yang juga
adalah seorang voulenteer Gunung Bromo selalu
menjadi salah seorang Relawan yang peduli akan
bencana terutama dampak Erupsi Gunung Bromo. Pak
Jimmy yang juga salah satu Relawan BPBD Kabupaten
Probolinggo seringkali ketika terjadi bencana baik

tanah longsor maupun pohon tumbang yang terjadi di
kawasan Sukapura selalu aktif dan turut membantu
dalam penanggulangan bencana. Seperti ketika terjadi tanah longsor di Jurang Jontro pada 11 Februari
2016, dan juga beberapa kejadian bencana yang lain
di sekitar Sukapura.
Selain sebagai Relawan BPBD Kabupaten
Probolinggo, Pak Jimmy juga tergabung dalam beberapa komunitas penanggulangan bencana seperti
Bromo Lovers yakni komunitas yang salah satu
komunitas yang melakukan berbagai kegiatan peduli
lingkungan terutama di sekitar Kawasan Gunung
Bromo mulai dari kerja bakti pembersihan abu vulkanik Bromo pasca erupsi hingga penanaman pohon
sebagai salah satu kegiatan penghijauan di Kawasan
Wisata Bromo. (*)
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