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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 Juni 2016, merupakan edisi kelima yang menampilkan Berita
Utama tentang Cuaca Ekstrim yang terjadi di Kabupaten Probolinggo
pada 27 Mei 2016. Hujan lebat disertai petir dan angin kencang melanda
hampir merata diseluruh Wilayah Kabupaten Probolinggo. Intensitas
curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi dalam beberapa jam mampu
berdampak terhadap berbagai kejadian yang merugikan secara bersamaan dan tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Probolinggo. Angin
Kencang yang menyebabkan pohon tumbang terjadi disalah satu desa
di Kecamatan Padjarakan, Banjir Genangan maupun Banjir Kiriman
menggenangi sebagian permukiman warga terutama di daerah pesisir
pantai utara Probolinggo, selain itu terdapat pula tanggul yang jebol
akibat derasnya debit air sungai di Wilayah Probolinggo bagian timur.
Selanjutnya dalam majalah Gemuruh edisi Juni 2016 membahas tentang
berbagai kegiatan Personil BPBD Kabupaten Probolinggo selama bulan
Mei seperti pelatihan, percobaan peralatan hingga kunjungan BPBD
dan Lintas SKPD dari Kabupaten Situbondo.
Selain itu membahas tentang kejadian bencana di Wilayah Kabupaten Probolinggo yang kebetulan pada Mei 2016 hanya terdapat satu
kejadian bencana Tanah Longsor di Wonokerto Kecamatan Sukapura
Kabupaten Probolinggo. Disisi lain membahas tentang seputar panorama fenomena alam terkait Prakiraan Hujan di Bulan Mei 2016 dan
Posisi Planetarium yang terjadi di Bulan Mei 2016. Semoga artikel
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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Berita Utama

Cuaca Ekstrim
Terjadi di Probolinggo
Jumat, 27 Mei 2016 Hujan deras dengan intensitas
cukup tinggi disertai angin cukup kencang terjadi mengguyur menyebar hampir diseluruh Wilayah Kabupaten
Probolinggo. Berikut gambaran radar cuaca dari Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geoisika (BMKG) Stasiun Juanda Surabaya tentang radar hujan pada hari Jumat
sejak pukul 12.40 WIB hingga 21.00 WIB. Berdasarkan
radar, hujan disertai angin kencang dan petir terjadi sejak pukul 15.30 WIB dan memuncak pada pukul 16.40
WIB dan mulai mereda pada pukul 18.40 WIB secara
perlahan. Hal ini biasa disebut dengan Cuaca Ekstrim.
Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ek-
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strim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena
cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana,
menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang
menimbulkan korban jiwa manusia.
Seiring cuaca ekstrim dan hujan lebat banyak terjadi beberapa kejadian yang berdampak merugikan
sehingga mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat
seperti Banjir, Longsor dan Angin kencang. Hujan
lebat disertai angin menyebabkan sebuah travo meledak dan beberapa wilayah disekitarnya terpaksa
harus dipadamkan. Beberapa titik kecamatan yang
terdampak meliputi:

1. Kecamatan Tongas
Banjir Kiriman di Desa Tambakrejo,
Tongas dengan intensitas genangan 30-50
cm. 73 Rumah tergenang air (Rt/Rw 11/03
sebanyak 5 Rmh, Rt/Rw 12/04 sebanyak 10
Rmh, Rt/Rw 13/04 sebanyak 51 Rmh, Rt/Rw
14/04 sebanyak 7 Rmh), 1 Talud dan 1 TPT
1 tergenang air (1 Talud dengan panjang 8 m
dengan tinggi 4/5 m, 1 TPT dengan panjang
20 m dengan tinggi 1,5 m), 10 Ha Lahan
Pertanian (padi dan jagung) tergenang air
dan pasir akibat banjir. Hingga saat ini faktor utama penyebab kejadian adalah akibat
hujan lebat yang mengakibatkan terjadinya
luapan air sehingga menggenangi rumah dan
lahan pertanian (banjir) pada pukul 18.15 wib
s/d 21.30 wib. Air yang meluap dari sungai
dikarenakan tidak memiliki parapet, namun
demikian parapet di anggarkan tahun ini oleh
pemerintah desa. Kemudian beberapa lahan
pertanian untuk komoditas jagung dan kacang
ijo terendam air di Desa Tanjungrejo, Tongas.

2. Kecamatan Pakuniran
Banjir Kiriman akibat hujan lebat sejak pukul 18.00-21.00
WIB, aliran sungai Pancarglagas dan Sungai Desa Alaspandan
berdampak pada kerusakan 7 titik di Kecamatan Pakuniran
meliputi
a. Di Desa Patemon Kulon, Tanggul Penahan Tanah (TPT)
mengalami longsor akibat Bronjong terkikis dan ambrol
dengan ukuran panjang ±25 m, lebar 1 m, tinggi ±5 m.
Yang berdampak pada terganggunya akses jalan ke 3 desa
yaitu Gunggungan Kidul, Patemon Kulon dan Ranon.
b. Di Desa Alaspandan dapur sebuah rumah roboh, TPT yang
berada 1 m dari rumah mengalami kerusakan ± 15 m, serta
lahan pertanian sawah terendam air kurang lebih 1 Ha.
c. Di Desa Ranon terjadi longsor yang berdampak pada 5
rumah warga mengalami rusak ringan.
d. Di Desa Bucor Wetan Jembatan di Dusun Gulur rusak ±
10 m
e. Di Desa Gondosuli sebuah TPT roboh disepanjang 10 x 2
m selatan Balai Desa Gondosuli
f. Di Desa Bimo sebuah TPT longsor di sebelah timur rumah
Kepala Desa dengan 20 x 5 m
g. Di Desa Bucor Kulon, sebuah Jembatan Putus ± 12 m.

Selain itu banjir genangan terjadi di beberapa titik
seperti di Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan,
Kecamatan Dringu, Kecamatan Sumberasih Kabupaten
Probolinggo, yang disebabkan oleh peningkatan debit air
sungai sehingga volume sungai tidak mampu menampung air dan terjadilah luapan. Dalam kejadian tersebut
tidak ada korban namun hanya menggenangi beberapa
permukiman disekitarnya. Selain itu kejadian ini mengganggu aktivitas lalu lintas, namun hanya bertahan sesaat
dan segera surut.
Disisi lain intensitas hujan yang tinggi disertai angin
kencang pada hari itu berdampak pada terjadinya pohon
tumbang di Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan yang
berdampak pada rusaknya sebuah bangunan gazebo.
Selain itu dampak cuaca ekstrim juga menyebabkan
alirah sungai dengan debit yang tinggi di Kecamatan

Pajarakan merusak sebuah Jembatan di Desa Bucorwetan, Pakuniran. Cuaca ekstrim yang terjadi pada 27
Mei 2016 dengan intensitas curah hujan sangat tinggi
yang terjadi secara merata hampir diseluruh wilayah
Kabupaten Probolinggo berdampak cukup banyak pada
beberapa kejadian yang merugikan seperti banjir, longsor dan angin kencang yang terjadi secara bersamaan.
Pada kejadian tersebut BPBD Kabupaten Probolinggo
melakukan evakuasi observatif dilokasi titik kejadian
dengan menyebar personil Tim Reaksi Cepat (TRC
PB) di beberapa titik kejadian. Sebagai upaya lanjutan
BPBD Kabupaten Probolinggo berkoordinasi dengan
masyarakat dan lembaga terkait sebagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi disetiap kejadian tersebut. Kejadian
cuaca ekstrim tersebut juga telah di share oleh BMKG
Jawa Timur. (pb/vd)
GEMURUH BPBD - JUNI 2016
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Prakiraan Hujan

Prakiraan Hujan
di Bulan Juni 2016
Wilayah Indonesia berada pada posisi strategis,
terletak di daerah tropis, diantara Benua Asia dan
Australia, diantara Samudera Pasiik dan Samudera Hindia, serta dilalui garis katulistiwa, terdiri
dari pulau dan kepulauan yang membujur dari
barat ke timur, terdapat banyak selat dan teluk,
menyebabkan wilayah Indonesia rentan terhadap
perubahan iklim/cuaca.
Fenomena yang mempengaruhi iklim di Indonesia:
1. El Nino dan La Nina
2. Dipole Mode
3. Sirkulasi Monsun Asia - Australia
4. Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis (Inter
Tropical Convergence Zone / ITCZ)
5. Suhu Permukaan Laut di Wilayah Indonesia
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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. Prakiraan Musim Kemarau 2016 menurut
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geoisika
(BMKG) secara umum dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Awal Musim Kemarau 2016 di 342 Zona
Musim (ZOM) diprakirakan umumnya
mulai bulan Mei 2016 sebanyak 134 ZOM
(39.2%) dan Juni 2016 sebanyak 91 ZOM
(26.6%). Sedangkan beberapa daerah

lainnya awal Musim Hujan terjadi pada
Februari 2016 sebanyak 4 ZOM (1.2%),
Maret 2016 sebanyak 11 ZOM (3.2%), April
2016 sebanyak 58 ZOM (17.0%), Juli 2016
sebanyak 29 ZOM (8.5%), Agustus 2016
sebanyak 11 ZOM (3.2%), September 2016
sebanyak 3 ZOM (0.9%) dan Oktober 2016
sebanyak 1 ZOM (0.3%)
2. Jika dibandingkan terhadap rata-ratanya
selama 30 tahun (1981- 2010), Awal Musim
Kemarau 2016, sebagian besar daerah yaitu
170 ZOM (49.7%) mundur jika dibandingkan dengan rata-ratanya dan 94 ZOM
(27.5%) sama terhadap rata-ratanya. Sedangkan yang maju terhadap rata-rata 78
ZOM (22.8%)
3. Sifat Hujan selama Musim Hujan 2015/2016
di sebagian besar daerah yaitu 221 ZOM
(64.6%) diprakirakan Normal dan 78 ZOM
(22.8%) Bawah Normal. Sedangkan Atas
Normal yaitu sebanyak 43 ZOM (12.6%)
Berdasarkan data tersebut pada Bulan Juni
2016 merupakan awal musim penghujan, pada
Bulan Juni 2016 tingkat intensitas hujan tidak
terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan bulan

sebelumnya. Terlihat pada gambar peta prakiraan
musim penghujan diatas bahwa Intensitas tingkat curah hujan di Kabupaten Probolinggo, Jawa
Timur termasuk dalam kategori menengah yakni
dengan Intensitas 100-200 mm. Dengan rincian
di Kabupaten Probolinggo bagian utara memiliki
intensitas curah hujan 100-150 mm sedangkan di
Kabupaten Probolinggo bagian selatan memiliki
Intensitas curah hujan 150-200 mm. Sifat Hujan
adalah 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 dibawah normal yakni jika nilai curah hujan kurang dari 85% 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. (pb/vd)
GEMURUH BPBD - JUNI 2016
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Berita Kegiatan

PB/FIKA

LATIHAN Waterrescue Dalam Diklat Brigadir Penolong Kab.Probolinggo

BPBD

Dalam Diklat Brigadir Penolong
Kabupaten Probolinggo
GENDING – Dalam rangka diklat
Brigadir Penolong 13.13 (BP 13.13)
Kabupaten Probolinggo, Kamis (26/5)
sore lalu melakukan diklat sar BP
13.13 angkatan 3 tahun 2016 di objek wisata Pantai Wisata Bentar Desa
Curahsawo, Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Diklat SAR BP
13.13 diikuti oleh peserta gabungan
yakni (SMA/Sederajatnya, Mahasiswa,
Relawan dan Dinas Pariwisata) Peserta
Diklat SAR BP 13.13 berjumlah 71
peserta (51 Laki-laki dan 20 Perempuan). Ketua BP 13.13 mengharapkan,
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peserta yang sudah terlatih dalam
Search and Rescue dapat dijadikan sebagai wadah pembinaan pramuka dan
petugas pengelola objek wisata dalam
upaya meningkatkan pengetahuan,
kemampuan dan ketrampilan dalam
memberikan pertolongan dan penanganan pada kasus-kasus kecelakaan,
musibah bencana alam dan tugas-tugas
kemanusiaan lainnya. Dalam diklat
ini, BPBD Kabupaten Probolinggo
melengkapi fasilitas seperti (Tenda
Keluarga 6, Perahu Karet dan Motor
Tempel 1, Mobil DU 1). Para peserta

ini mendapatkan materi pelatihan dari
empat petugas dari Badan Search And
Rercue Nasional (Basarnas) Surabaya
dan dua petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Probolinggo. Sebelumnya
para peserta ini diberikan pengenalan
pengopeasian perahu karet dan motor
tempel. Kepala Bidang Diklat Sar BP
13.13 Aries Setyawan mengatakan
diklat sar ini bertujuan untuk melatih
generasi muda dalam menanggulangi
penanggulangan bencana. “Untuk saat
ini pelatihan diklat sar kita fokus kepadan water rescue dan vertical rescue”
katanya. Menurut Aries materi dan
praktek dari BASARNAS Surabaya
dan BPBD Kabupaten probolinggo
sudah bagus sekali karena mereka
memberikan praktek dengan sangat
mahir sehingga para peserta diklat da-

pat memahami materi yang diberikan,
Jelasnya. Setelah materi dan praktek
water rescue dan vertical rescue para
peserta langsung di praktekkan SURVIVAL agar para peserta saat menolong korban di gunung dapat bertahan
hidup di alam. Saat praktek survival
dilakukan alam yang tidak dapat di
duga hujan yang sangat deras turun
membasahi probolinggo dan wilayahwilayah lain di Jawa Timur tapi itu tidak
menyurutkan nyali para peserta diklat.
Esok harinya peserta sudah dikukuhkan sebagai Brigadir Penolong 13.13
dan “Lulusan diklat brigadir penolong
ini harus siap manakala diminta untuk
melaksanakan tugas pertolongan kepada siapapun. Saat dibutuhkan oleh
masyarakat, laksanakan tugas itu dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab,”
ujar Aries. (pb/ika)

PB/FIKA

PESERTA Diklat Brigadir Penolong Kab.Probolinggo

GEMURUH BPBD - JUNI 2016
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Berita Kegiatan

BPBD

Dalam Fun Camp
MTMA Probolinggo
MTMA atau My Trip My
Adventure Probolinggo merupakan salah satu komunitas
pencinta alam dengan satu
peranan yakni mengexplore,
menjaga & memelihara alam.
Berbagai kegiatan terkait
konservasi alam juga dilakukan oleh komunitas tersebut.
BPBD Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu sektor
komando penanggulangan
bencana tentunya berantusias
mendukung kegiatan yang
berkaitan dengan konservasi.
Selain itu juga mampu menjadi wadah yang merangkul
berbagai komunitas relawan

terkait penanggulangan bencana dan upaya mitigasi.
Mengingat kejadian bencana
yang saat ini sering terjadi
tentu membutuhkan sebuah
tindakan dan perilaku yang
berkaitan dengan upaya mitigasi bencana dalam bentuk
kesiapsiagaan dan pencegahan. Konservasi merupakan
manajemen udara, air, tanah,
mineral ke organisme hidup
termasuk manusia sehingga
dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat
termasuk dalam kegiatan
manajemen adalah survai,
penelitian, administrasi,

PB/FIKA

PEMASANGAN
tenda pleton
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PB/FIKA

BPBD dalam fun camp mtma

preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan (IUCN
(2007)).
Dalam segi penanggulangan bencana konservasi
termasuk dalam tindakan
kesiapsiagaan dan pencegahan sebagai salah satu bentuk upaya mitigasi bencana.
Dalam artian lain dengan
adanya sikap yang konservatif
tingkat sinergisitas unsur keterkaitan biofer (lingkungan
isik, sosial dan isiksosial).
Dalam kegiatan ini sikap
konservatif yang dilakukan
adalah konservasi isik. Pada
akhir pekan dipertengahan
bulan ini tepatnya 21-22
Mei 2016 MTMA Probolinggo melaksanakan kegiatan
“Konservasi Lingkungan dan
Bakti Sosial” di Pulau Gili
Ketapang, Probolinggo sebagai serangkaian kegiatan Fun
Camp dalam Annyversary 1th

MTMA Probolinggo. Dalam
kegiatan tersebut BPBD Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu unsur yang
dilibatkan selain dalam mempersiapkan sumber daya juga
sebagai peserta. Sabtu, 21
Mei 2016 sejak pagi BPBD
membantu pelaksanaan kegiatan dengan mendirikan 3
buah tenda pleton berkapasitas 300 orang bagi peserta.
Konservasi Lingkungan yang
dilakukan yakni dalam bentuk
kerja bakti bersih sampah di
lingkungan pesisir Pulau Gili
Ketapang, Probolinggo. 80
orang peserta yang mengikuti
kegiatan tersebut. Kegiatan
konservasi dan bhakti sosial
dilaksanakan pada hari kedua
yakni Minggu, 22 Mei 2016.
Kegiatan berlangsung dengan
menarik dibawah teriknya
matahari dan dinginnya angin
malam Gili. (pb/vd)
GEMURUH BPBD - JUNI 2016
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Berita Kegiatan

Desa Wonokerso

Sebagai Desa Tangguh Bencana
Kabupaten Probolinggo
Masyarakat yang tangguh bencana ialah
masyarakat yang mampu mengantisipasi
dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mereka juga mampu
mengelola dan menjaga struktur dan fungsi
dasar tertentu ketika terjadi bencana. Dan
jika terkena dampak bencana, mereka akan
dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling
tidak dapat dengan cepat memulihkan diri
secara mandiri. Desa Tangguh merupakan program Nasional/dari BNPB (Perka
BNPB 01/2012) dalam rangka mewujudkan Indonesia Tangguh. Program ini
merupakan wujud tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam hal
PB. Karena masyarakat yang merupakan
penerima dampak langsung dari bencana,
dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan
langsung yang akan merespon bencana disekitarnya. Maka masyarakat perlu dibekali
dalam konteks pemberdayaan agar menjadi
Tangguh, bukan hanya siap menghadapi
bencana tapi menjadi TANGGUH.

PB/FIKA

PESERTA sosialisasi penanggulangan bencana berbasis
masyarakat.

Ciri – ciri Masyarakat Tangguh Bencana
* Mampu mengantisipasi dan meminimalisasi kekuatan yang merusak
(ancaman bencana), dengan cara
melakukan adaptasi
* Mampu mengelola dan menjaga stuktur dan fungsi dasar tertentu ketika
terjadi bencana
* Kalau terkena dampak bencana,
mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal
kembali. (John Twigg, 2009)
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Komponen Sistem Penanggulangan
Bencana di Desa/Kelurahan
* Legislasi: peraturan di Desa/Kelurahan
tentang penanggulangan bencana.
* Perencanaan: Rencana Aksi Komunitas, Rencana Kontinjensi dll.
* Kelembagaan: tim/kelompok penanggulangan bencana
* Pendanaan: APBD, APBDes/ADD, dana
mandiri masyarakat, sektor swasta dll.
* Pengembangan Kapasitas: pelatihan,
pendidikan, penyebaran informasi,
simulasi dll.
* Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana: pra, saat, dan paska bencana.

PB/FIKA

MATERI tentang PRB diberikan kepada masyarakat Desa Wonokerso

Desa Wonokerso secara administratif merupakan
salah satu desa yang berada di Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo. Secara Geograis Desa Wonokerso
berada pada 270000 – 276000 mU hingga 91200009123000 mT (Universal Transverse Mercatoor) atau
113o00’ – 113o05’ 07o05’-08o00’. Berdasarkan morfologi
Desa Wonokerso, Sumber memiliki kemiringan lereng
yang cukup terjal dan miring yakni 8-40% dengan
kenampakan bukit bergunung dan bertebing. Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Desa Wonokerso,
Sumber termasuk dalam kawasan rawan bencana tanah
longsor zona sedang hingga tinggi dan termasuk pula
pada kawasan rawan bencana gunung meletus zona
tinggi. Mengingat Desa Wonokerso termasuk dalam
kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo sehingga Desa Wonokerso ditunjuk sebagai Desa Tangguh
Bencana. Desa Wonokerso memiliki sebuah kelompok
tematik masyarakat peduli bencana dan lingkungan
yang bernama Kobar Bromo. Kobar Bromo merupakan
sebuah kelompok tematik masyarakat atau perkumpulan
masyarakat yang memiliki kepeduli akan kebencanaan
dan memiliki tujuan yang sama yakni berharap mampu
mengajak masyarakat untuk bersikap waspada dan
peduli akan adanya bencana. Kobar bromo di Kabupaten
Probolinggo berdiri sejak tahun 2012, asalnya Komunitas Kobar berada di daerah tapal kuda di Provinsi Jawa
Timur yakni tersebar di Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi.
Secara umum kegiatan Kobar sendiri meliputi pelatihan
pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan
menjalin paseduluran khususnya dikawasan lingkar
delapan bromo-semeru. Bromo termasuk dalam salah
satu kawasan yang menjadi tujuan Komunitas Kobar
sehingga Komunitas Kobar yang berada di Kabupaten
Probolinggo dinamakan Kobar Bromo. Berbagai kegiatan terkait konservasi lingkungan dan mitigasi bencana di
area Kecamatan Sumber khususnya. Melalui Komunitas
Kobar Bromo BPBD Kabupaten Probolinggo mengajak
masyarakat khususnya yang berada di Kawasan Rawan
Bencana seperti Desa Wonokerso, Sumber untuk peduli

terhadap upaya-upaya mitigasi bencana sehingga mampu
menopang untuk menjadi Desa Tangguh Bencana. Beberapa kegiatan terkait koordinasi dan sosialisasi untuk
sekedar saling berkomunikasi terkait mitigasi bencana
di Desa Wonokerso, Sumber oleh BPBD Kabupaten
Probolinggo bersama masyarakat sudah dilakukan. Bahkan pada 18 Mei 2016 BPBD Kabupaten Probolinggo
melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kesiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat bersama Kobar
Bromo dan masyarakat sekitar Desa Wonokerso sebagai
Desa Tangguh Bencana (Destana).
Pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan Desa Wonokerso, Sumber sebagai Desa
Tangguh Bencana di Kabupaten Probolinggo. Dalam
kegiatan tersebut BPBD Kabupaten Probolinggo menerapkan “Pemetaan Partisipatif” dimana masyarakat akan
memetakan lokasi tempat tinggal mereka yang berada
didalam kawasan rawan bencana. Selain itu masyarakat
diberikan arahan dan secara bersama berpartisipasi
dalam penentuan arah evakuasi ketika terjadi bencana.
Dengan pemetaan partisipatif secara tidak langsung dapat menggiring opini dan pemikiran masyarakat terkait
keaktifan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana
serta mereka mulai tersadar bahwa mereka berada di
daerah rawan bencana. Kegiatan tersebut dimulai sejak
pukul 11.00 WIB hingga selesai. Partisipasi dan antusias masyarakat cukup tinggi, bahkan riview pemetaan
Desa Wonokerso berdasarkan batas administrasi yang
terbaru dibuat secara bersama. Kegiatan tersebut menjadi
sebuah proses koordinasi yang efektif karena pemetaan
kawasan rawan bencana beserta arah evakuasi dan langkah mitigasi bencana dibuat secara bersama dari pihak
BPBD selaku pemerintah daerah dengan masyarakat
sekitar yang berada di kawasan rawan bencana. Kegiatan
tersebut tidak hanya berhenti hingga sore namum akan
tetap berlanjut dengan simulasi penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan dikemudian hari. Bahkan
diharapkan kegiatan tersebut dapat berkelanjutan hingga
upaya mitigasi bencana yang benar-benar optimal dapat
diterapkan. (pb/vd)
GEMURUH BPBD - JUNI 2016
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PUSDIKLATFORPB

PESERTA Diklat Dasar Manajemen Bencana

BPBD Kabupaten Probolinggo

Peserta Diklat Dasar
Manajemen Bencana
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan
Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(Pusdiklat BNPB) melaksanakan kegiatat Diklat
Dasar Manajemen Bencana Provinsi Jawa Timur
pada 09-13 Mei 2016 di Favehotel MEX Jl.Pregolan
1,3,5 Surabaya 60262. Kegiatan tersebut diperuntukkan bagi peserta yang dari BPBD se-Jawa Timur
terutama yang berada pada wilayah barat. 30 peserta
perwakilan BPBD hadir dalam kegiatan tersebut
yakni BPBD Kabupaten Bangkalan, Kabupaten
Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten
Lumajang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang,
Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten
Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi,
Kota Malang, Kota Madiun, Kabupaten Pamekasan,
Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan,
Kota Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten
Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tuban
dan BPBD Provinsi Jawa Timur.
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Tujuan penyelenggaraan Diklat Manajemen Bencana adalah untuk mempersiapkan dan menyediakan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) dalam
penanggulangan bencana. Kompetensi bagi peserta
Diklat adalah kemampuan dan karakteristik yang
dimiliki oleh seorang peserta berupa pengetahuan,
keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan
dalam melaksanakan tugas. Standar kompetensi yang
perlu dimiliki oleh perseta Diklat Dasar Manajemen
Bencana adalah kemampuan dalam memahami,
menjelaskan dan melaksanakan,
- Dinamika Kelompok
- Konsep Bencana
- Prinsip Penanggulangan Bencana
- Sistem Penanggulangan Bencana
- Manajemen Resiko Bencana
- Manajemen Darurat Bencana
- Manajemen Pemulihan Bencana
- Manajemen Logistik dan Peralatan Bencana
- Manajemen Data dan Informasi
- Kerjasama Multipihak

Materi Dinamika Kelompok diberikan dengan
tujuan peserta mampu berinteraksi dan bekerjasama
dengan peserta lain sebagai salah satu bentuk simulasi tim. Materi Konsep dan Karakteristik Bencana
diberikan dengan tujuan peserta mampu mendeinisikan bencana, mendeskripsikan jenis dan karakteristik bencana dan mendeskripsikan sebaran bencana.
Prinsip Penanggulangan Bencana diberikan dengan
tujuan peserta mampu menjelaskan kegiatan/upaya
di setiap tahapan bencana (pra, saat dan pasca),
memahami paradigma penanggulangan bencana
dan memahami prinsip-prinsip penanggulangan
bencana. Materi Sistem Penanggulangan Bencana
diberikan dengan tujuan peserta mampu menjelaskan
tentang legislasi atau peraturan perundangan tentang
penanggulangan bencana, memahami kelembagaan
penanggulangan bencana yang ada, mendeskripsikan jenis-jenis perencanaan dalam penanggulangan
bencana dan memahami pengurangan resiko bencana
dan pembangunan.
Materi Manajemen Resiko Bencana diberikan
dengan tujuan peserta mampu memahami identiikasi risiko bencana, memahami kajian dan penilaian
risiko, memahami pengelolahan risiko dan memahami pengurangan risiko bencana dan pembangunan. Materi Manajemen Darurat Bencana diberikan
dengan tujuan peserta mampu menjelaskan konsep
manajemen darurat bencana (manajemen darurat,
bencana, serta penggabungan manajemen darurat dan
bencana), menguraikan kegiatan/upaya-upaya yang

dilakukan pada keadaan darurat bencana, menguraikan setiap kegiatan dalam tahapan darurat bencana.
Materi Manajemen Pemulihan Bencana diberikan
dengan tujuan peserta mampu menjelaskan kajian
kebutuhan pasca bencana dan memahami proses
pemulihan pasca bencana. Materi Manajemen Logistik dan Peralatan Bencana diberikan dengan tujuan
peserta mampu menjelaskan analisis kebutuhan,
memahami mekanisme pengelolahan logistik dan
memahami pengelolahan peralatan kebencanaan.
Materi Manajemen Data dan Informasi diberikan
dengan tujuan peserta mampu menjelaskan konsep
manajemen informasi dan komunikasi, menguraikan
kegiatan manajemen informasi dan komunikasi dan
melakukan analisis dan membuat pesan kunci komunikasi. Materi Kerjasama Multipihak diberikan
dengan tujuan peserta mampu memahami konsep
dan prinsip-prinsip kerjasama dalam bidang penanggulangan bencana, memahami ruang lingkup dan
prosedur kerjasama di tingkat nasional, memahami
ruang lingkup dan prosedur kerjasama di tingkat
internasional, memahami jejaring dan kemitraan di
tingkat internasional, regional, nasional dan lokal.
Metode pembelajaran yang dilakukan dalam Diklat
tersebut adalah pembelajaran andragogi yaitu metode pembelajaran klasikal, metode pembelajaran
kontemporer yang meliputi ceramah, diskusi, demonstrasi dan simulasi. Dalam pelaksanaan Diklat tersebut berbagai ilmu terkait manajerial penanggulangan
bencana dapat diperoleh bagi para peserta. (pb/vd)

PUSDIKLATFORPB

DIKLAT Dasar Manajemen Bencana Provinsi Jawa Timur
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PUSDALOPS BPBD
Kota Denpasar

Kunjungan Kerja
di BPBD Kota Denpasar, Bali
Kunjungan kerja dilaksanakan BPBD Kabupaten
Probolinggo di BPBD Kota Denpasar pada 13 Mei 2016.
Kunjungan kerja di BPBD Kota Denpasar disambut
secara langsung oleh dr. I Made Sudhana Satrigraha,
M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Denpasar.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan sebagai
salah satu acuan pembelajaran pengembangan dan
pelaksanaan visi misi BPBD Kabupaten Probolinggo.
Salah satu visi misi BPBD Kabupaten Probolinggo
tahun 2016 adalah meningkatkan profesionalisme Tim
Reaksi Cepat (TRC) dan Pusdalops. Pada masa ini BPBD
Kota Denpasar dipandang sebagai salah satu BPBD
yang memiliki fungsi Pusdalops dan TRC yang cukup
optimal sehingga menjadi salah satu tujuan kunjungan
kerja BPBD Kabupten Probolinggo. Berbagai kegiatan
pengenalan seputar BPBD Kota Denpasar seperti sumber
daya, visi misi, kegiatan, pusdalops dan TRC dipaparkan
pada kegiatan kunjungan yang dilaksanakan oleh BPBD
Kabupaten Probolinggo. Keberagaman sistem kerja dan
pelaksanaan kegiatan BPBD Kota Denpasar mampu
menjadi masukan dan memperkaya pengetahuan bagi
BPBD Kabupaten Probolinggo dan begitu pula sebaliknya. Tidak sedikit perbedaan pelaksanaan fungsi BPBD
Kota Denpasar dengan BPBD Kabupaten Probolinggo.
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Bali merupakan salah satu Negara yang sangat rawan
bencana. Lempengan tektonik yang membentang di
Kepulauan Indonesia sering mengalami kegiatan seismik yang menyebabkan Indonesia sebagai daerah yang
sangat rentan terhadap gempa bumi, tanah longsor dan
tsunami serta berbagai jenis bencana lainnya, maka
dari itu dunia telah mengenal Indonesia sebagai “Hyper
Market” bencana karena banyak dan seringnya kejadian
bencana di Indonesia. Sebagai bagian dari Indonesia,
Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali juga sangat rawan terhadap bencana baik yang diakibatkan oleh
alam, non alam maupun ulah manusia. Secara demokratis
jumlah penduduk yang besar dibandingkan dengan luas
wilayah menjadikan Kota Denpasar sebagai Kota yang
padat dan sangat heterogen. Menurut data yang ada saat
ini ada lebih kurang 27 etnis/suku yang ada di Kota
Denpasar. Heterogenitas ini bisa juga menjadi ancaman
baik dalam skala kecil maupun besar dan dapat mengganggu kondusiitas wilayah jika tidak dikelola dengan
baik. Kasus-kasus yang terjadi di Poso, Maluku, Sampit
dan berbagai daerah lain di Indonesia harus dijadikan
sebagai pelajaran yang berharga. Masalah premanisme
juga patut dicermati sehingga kondusiitas wilayah akan
tetap terjaga.

Dilain pihak asset-aset berupa sumber daya manusia
dan sarana prasarana Kota Denpasar perlu dilindungi
untuk menciptakan rasa aman dan nyaman sekaligus
meningkatkan daya tahan terhadap ancaman dan resiko
bencana. Sebagai bagian dari kewajiban terhadap Undang-undang tersebut, maka Pemerintah Kota juga telah
membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kota Denpasar yang diimplementasikan melalui
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 4 Desember 2008. Lembaga baru ini diberikan kewenangan
sepenuhnya untuk menangani kebencanaan dalam arti
luas sehingga Lembaga teknis lain seperti Pemadam
Kebakaran (PMK) dilikuidasi dan masuk di dalamnya.
Rencana Strategis (Renstra) pun harus dibuat untuk
dipedomani selama kurun waktu 5 tahun ke depan.
Kondisi Umum
Dari sisi perencanaan dengan terbitnya Undangundang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, dimana satuan kerja
perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan
pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan
hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan
proses politik, proses toknokratik, proses partisipatif, dan
proses bottom-updan top-down. Untuk dapat mendukung
kondisi yang diinginkan, kemampuan pencegahan dan
penanggulangan perlu ditingkatkan, sehingga dapat
mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Kondisi
tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan
institusi penanggulangan bencana dalam hal ini Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang
membantu Walikota Denpasar dalam penanggulangan
bencana daerah, sehingga semakin propesional untuk
mewujudkan good governance.
Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas
cukup memadai,sedangkan untuk mobilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar baru ada 1
unit mobil untuk Kepala Badan, 1 Unit untuk mobil pool,
23 unit mobil operasional penanggulangan kebakaran,
sehingga sangat terasa kesulitan karena setiap Kepala
Bidang dituntut ke lapangan untuk mengadakan keterpaduan tugas. Demikian dengan sepeda motor baru ada

BPBD/ARIES

PLAKAT sebagai kenang-kedangan dari BPBD Kota Denpasar

8 unit masih terasa sangat kurang sesuai dengan tuntutan
tugas. Tugas Pokok dan Fungsi yakni mengkoordinasikan penanggulangan bencana diantara Dinas/Satuan
Kerja lain yang berada di wilayah Kota Denpasar. Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Denpasar saat ini berjumlah 155 orang terdiri dari
Pegawai Negeri Sipil berjumlah 73 orang, Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 27 orang dan tenaga kontrak
berjumlah 55 orang. Sarana dan Prasarana :
Kendaraan operasional yang ada masih cuckup baik
kondisinya namun untuk sarana dan prasarana penanggulangan bencana selain kebakaran masih sangat kurang
untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
1. Kondisi yang Diinginkan
2. Terwujdnya responsibility dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Terwujudnya Strategik vision dalam pengembangan
sumber daya aparatir yang luas dan jauh ke depan
sejalan dengan penanggulangan bencana.
Terpenuhinya sumber daya aparatur baik kualitas
maupun kuantitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah yakni tersusunnya penanggulangan bencana yang berbasis informasi
teknolog dan tersedianya mobilitas yang memadai dalam
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. (penanggulanganbencana.denpasarkota.go.id/pb/vd)

BPBD/ARIES

FOTO bersama di Kantor BPBD Kota Denpasar

BPBD/ARIES

MATERI seputar BPBD Kota Denpasar
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OBSERVASI Lapangan Penanggulangan Bencana Kab.Situbondo di BPBD Kab.Probolinggo

Observasi Lapangan
Penanggulangan Bencana
Kabupaten Situbondo
Situbondo, 16 mei 2016 telah dibuka
Observasi Lapangan Diklat Penanggulangan Bencana (OL PB) di Kabupaten
Situbondo yang dilaksanakan sejak tgl 16
sampai dengan 24 Mei 2016. Kegiatan
tersebut dilaksanakan oleh Badan Diklat
Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama
dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Kabupaten Situbondo. Jumlah peserta OL
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PB sejumlah 40 orang yang terdiri dari
ASN dinas terkait yakni BPBD, Dinsos,
Satpol PP, Dinkes, Kasi Tramtib Kec, PMI,
Pramuka. Kegiatan tersebut dilaksanakan
dengan tujuan sebagai bentuk pelatihan dan
pendidikan lintas SKPD terkait pengalaman dan penerapan program kerja. Peserta
OL PB tersebut ditujuk sebagai bagian dari
personil penanggulangan bencana yang

dibentuk dari berbagai SKPD. Pada hari ini
Senin, 23 Mei 2016 kegiatan dilanjutkan
ke BPBD Kabupaten Probolinggo sebagai
kunjungan dan acuan pelaksanaan kegiatan
OL PB sebelum menuju Kawasan Gunung
Bromo. Kegiatan OL PB di Kantor BPBD
Kabupaten Probolinggo berlangsung sejak
pukul 09.30-12.00 WIB. Pada kegiatan
tersebut dibahas seputar tentang kegiatan
BPBD Kabupaten Probolinggo terutama
dalam Penanggulangan Erupsi Gunung
Bromo 2015-2016.
Dalam kegiatan tersebut peserta OL PB
tertarik dengan satu upaya mitigasi bencana
yang akan diterapkan oleh BPBD Kabupaten
Probolinggo yakni terkait penerapan SMS
Blaster sebagai upaya mitigasi bencana.
SMS Blaster mampu menginformasikan
seputar kawasan rawan bencana dibeberapa
titik yang berpotensi terjadi bencana, dimana
penerapan SMS Blaster merupakan suatu
program yang baru dan kebetulan belum

ada di Kabupaten Situbondo. Disisi lain
peserta OL PB tertarik dengan pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Probolinggo yang berbeda dengan
BPBD Kabupaten Situbondo, dimana TRC
BPBD Probolinggo dibentuk bukan dari
lintas SKPD namun segaja disusun dengan
mengadopsi relawan dari masyarakat yang
tersebar di beberapa kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo. Selajutnya
kegiatan dilaksanakan di Kawasan Gunung
Bromo, Sukapura Kabupaten Probolinggo.
Kawasan Gunung Bromo sengaja ditunjuk
sebagai lokasi observasi mengingat aktiitas
Gunung Bromo hingga saat ini masih waspada dan berlukutiasi. Keadaan tersebut
melatarbelakangi lokasi kawasan Gunung
Bromo sebagai salah satu lokasi yang dikunjungi, selain itu peserta OL PB mampu
berinteraksi secara langsung dengan keadaan
Gunung Bromo beserta dampaknya pasca
erupsi. (pb/vd)

PB/INDRA

PESERTA Observasi Lapangan Penanggulangan Bencana
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TRC FOR PB

MASYARAKAT sekitar beserta Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Probolinggo membuka ruas jalur 1 arah akibat tanah longsor

Tanah Longsor
Desa Wonokerto, Sukapura
Kamis tanggal 12 Mei 2016, pukul
19.30 WIB telah terjadi Longsor di Desa
Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Informasi tersebut berasal dari laporan seorang warga sekitar
kepada BPBD Kabupaten Probolinggo.
Dengan kronologis kejadian, pada hari
tersebut sekira jam 16.00 - 18.00 WIB,
telah terjadi hujan lebat dengan intensitas
curah hujan tinggi yang menjadi salah
satu faktor penyebab terjadinya tanah
longsor. Selain itu keberadaan lahan
diatas tebing merupakan lahan pertanian
dengan vegetasi tanaman kentang, yakni
termasuk salah satu jenis vegetasi yang
mendukung terjadinya erosi dan mampu
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berdampak pada terjadinya tanah longsor. Sebuah tebing di Desa Wonokerto
longsor dengan rincian 2 titik longsor
besar dan 2 titik longsor kecil di sepanjang jalan Desa Wonokerto Kecamatan
Sukapura Kabupaten Probolinggo. 1 titik
longsor yang mengakibatkan akses/jalur
yang menuju wisata Gunung Bromo tertutup. Titik pertama mengalami longsor
dengan ketinggian tebing yang longsor
12 meter lebar 3 meter sehingga menutup
sebagian jalan selebar 1 meter disepanjang jalur tersebut. Sedangkan titik kedua
mengalami longsor dengan ketinggian
tebing yang longsor 15 meter lebar 8
meter sehingga menutupi seluruh jalan

sepanjang 15 meter dengan ketebalan 20
cm sampai dengan 1 meter.
Sebagai upaya penanggulangan bencana TRC BPBD Kabupaten Probolinggo
bersama masyarakat sekitar berkoordinasi serta melakukan tindakan pembersihan
secara bersama dengan memindahkan
material longsor. Tindakan tersebut diupayakan sebagai bentuk penanganan pertama sehingga material longsoran yang
menutupi ruas jalan dapat terminimalisir
sehingga jalur satu arah dapat terbuka
dan aktiitas lalu lintas disepanjang jalan
tersebut dapat berjalan kembali. Tidak
ada korban dalam kejadian tersebut.
Berdasarkan Peta Kawasan Rawan
Bencana Tanah Longsor Kabupaten
Probolinggo Tahun 2014, Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten
Probolinggo termasuk dalam Zona Ancaman Bencana Tanah Longsor Tinggi
yakni di daerah tersebut memiliki morfologi yang terjal dan miring dengan
Kemiringan Lereng sekitar 25 hingga
40%. Menurut pembagian klasifikasi
kemiringan lereng berdasarkan USSSM
(United Stated Soil System Management)
dan USLE (Universal Soil Loss Equation) tingkat kemiringan lereng sekitar
25-40% termasuk klasiikasi lereng agak
curam dan curam. Jenis tanah di Desa
Wonokerto tergolong tanah Andosol.
Menurut ilmu tanah, tanah tersebut memiliki warna hitam sebagai bentuk tanah
vulkanis yang berasal dari gunung berapi.
Pengertian tanah andosol menurut Balai

Besar Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Lahan Pertanian adalah
sebuah tanah yang memiliki horizon A
molik atau horizon A umbrik yang biasanya berada diatas horizon B kambik
yang terdiri atas fraksi tanah halus dan sebagian besar tersusun atas abu vulkanik,
bahan piroklastik vitrik lainnya.
Tanah andosol memiliki susunan horizon A-Bw-C dan pada beberapa tempat
horizon AC. Untuk horizon permukaan
berjenis melanik, molik, fulvik dan umbrik yang mana harus memiliki kandungan organik sebesar 6% dalam lapisan
paling atas dengan ketebalan 30 cm.
Secara umum tanah andosol di Indonesia
memiliki susunan horizon A-Bw-C, dan
pada beberapa tempat terdapat horizon
AC sebagai horizon timbunan dan beberapa horizon timbunan lainnya seperti
A-Bw-C 2A-2Bw-2C yang terbentuk akibat erupsi gunung berapi yang terjadi secara berulang ulang. Untuk warna, tanah
andosol memiliki warna gelap kecoklatan
terutama pada horiozon humus dengan
struktur remah, terlihat lebih gembur,
kadar bahan organik tinggi, terasa licin
saat berada ditangan. Tanah andosol di
berbagai tempat memiliki kadar bahan
organik yang berbeda beda dan berkisar
antara 3% hingga 22% tergantung dari
warna dan massa jenis. Mengenai tekstur tanah andosol mulai dari lempung
berpasir hingga liat berpasir tergantung
dari ukuran partikel saat terjadi erupsi
dan selama proses pelapukan. (pb/vd)

TRC FOR PB

TRC FOR PB

KOORDINASI dilakukan sebagai salah satu upaya penanggulangan
bencana.

PEMBERSIHAN Material Longsor Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura
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Galeri

BPBD Dalam Fun Camp MTMA Probolinggo

BPBD Dalam Fun Camp MTMA Probolinggo

Destana
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BPBD Dalam Fun Camp MTMA Probolinggo

Longsor Wonokerto

Kunjungan Ke BPBD Denpasar

Kunjungan Ke BPBD Denpasar
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Panorama

INFO ASTRONOMY

Info Astronomy - Pada tanggal 22 Mei 2016, Bumi akan berada
tepat di antara Mars dan Matahari, hal ini akan membuat Planet
Merah lebih dekat dan lebih terang terhadap Bumi. Dan bahkan paling dekat dan paling terang selama lebih dari satu dekade terakhir.
Dalam astronomi, peristiwa ini disebut oposisi Mars. Pada oposisi
tahun 2016 ini, jarak antara Bumi ke Mars memang tidak sedekat
pada oposisi tahun 2018, yang merupakan oposisi paling dekat
abad ini. Walau begitu, oposisi 2016 membuat Mars berada pada
jarak 75.280.000 km dari Bumi. Akibatnya, selama beberapa pekan
terakhir Mei ini, Mars akan tampak sangat terang!

Apa Itu Oposisi?
Semua planet superior yaitu planet yang mengorbit Matahari
di luar orbit Bumi--dikatakan berada di titik oposisi setiap kali
Bumi lewat di antara planet bersangkutan dan Matahari. Hal ini
bisa terjadi karena orbit Bumi lebih kecil dan lebih cepat dari
planet-planet superior. Planet-planet superior yang mudah terlihat dengan mata telanjang adalah Mars, Jupiter dan Saturnus.
Uranus dan Neptunus juga planet superior, namun terlalu redup
untuk bisa dilihat oleh mata karena jaraknya yang sangat jauh.
Sementara itu, Mars adalah planet superior terdekat dengan Bumi,
pada jarak rata-rata dari Matahari hanya sekitar 1,5 Satuan Astronomi (SA). Satu SA sama dengan jarak Bumi-Matahari, atau
dibulatkan menjadi 150 juta km. Sebagai perbandingan, planet
superior Jupiter dan Saturnus berada pada jarak masing-masing
sekitar 5,2 SA dan 9,6 SA.
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Bumi lewat di antara Matahari dan Mars dalam waktu rata-rata
2 tahun 49 hari, walau begitu jangka waktu antara oposisi satu
dengan oposisi berukutnya sebenarnya cukup bervariasi. Oposisi
bisa terjadi kapan saja mulai dari 2 tahun dan 1 bulan sampai 2
tahun 2 bulan. Pada saat oposisi Mars (maupun oposisi planet
superior lainnya), planet superior yang beroposisi akan bersinar
sangat terang di langit Bumi serta muncul sepanjang malam dari
Matahari terbenam hingga Matahari terbit.
Cara Melihat Planet Merah pada Oposisi Mars 2016
Tahun ini, pengamat langit di seluruh dunia cukup beruntung.
Selain Mars mencapai titik oposisi, Planet Merah juga akan membentuk formasi segitiga di langit bersama planet Saturnus dan bintang
paling terang di rasi bintang Scorpius, Antares. Mars bersinar dekat
planet Saturnus dan Antares pun tidak hanya terjadi pada oposisi
nanti, melainkan sudah bisa diamati sejak artikel ini ditulis hingga
September 2016. Pada saat oposisi Mars tanggal 22 Mei 2016, Mars
akan bersinar sekitar 7 kali lebih cemerlang daripada Saturnus, dan
17 kali lebih cemerlang daripada bintang merah Antares. Hal tersebut
memudahkan Anda untuk menemukan Mars.
Kedudukan segitiga Mars-Antares-Saturnus hampir persis seperti
pada foto kedua di atas yang dipotret di daerah Jawa Timur, Indonesia. Mars akan bersinar dengan warna kemerahan, lebih terang
dari Antares dan Saturnus seperti yang dijelaskan sebelumnya di
atas. Selain terang, Mars juga akan nampak lebih dekat jika Anda
mengamatinya dengan teleskop. Setelah oposisi, Mars akan mulai
menurun kecerahannya hingga menyamai terangnya Saturnus pada
bulan November 2016, dan sama terangnya dengan Antares pada
Januari 2017. Selamat menyambut Oposisi Mars! (InfoAstronom)

MARTIN MARTHADINATA

Mars (tengah atas), Antares (kanan) dan Saturnus (bawah) di langit Cangar, Jawa Timur.
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Profil

Sudir Supriyadi

Pelopor Kobar Bromo
Kobar merupakan salah satu komunitas pencinta
alam yang dibentuk untuk melaksanakan sebuah tujuan
atas dasar kepedulian terhadap lingkungan. Komunitas Kobar berada diwilayah jangkar tapal kuda yakni
meliputi Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember,
Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Pasuruan.
Kobar yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo
bernama Kobar Bromo. Salah seorang pelopor Kobar
Bromo adalah Sudir Supriyadi, Laki-laki yang saat ini
bertempat tinggal di Desa Wonokerso Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo tersebut merupakan salah
seorang yang ikut mengibarkan bendera Kobar Bromo
di Kawasan Kabupaten Probolinggo. Desa Wonokerso
merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam
Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Bromo, juga
bermorfologi pegunungan sehingga dengan bentuk
kenampakan berbukit dan bertebing yang terjal serta
rawan longsor. Dengan adanya Komunitas Kobar Bromo
yang salah satu visi misinya selain terkait konservasi
lingkungan juga berupaya dalam meningkatkan presepsi
masyarakat untuk tangguh bencana.
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Sudir Supriyadi lahir di Probolinggo, 08 Juni 1982
tersebut bersama kawan kawan Kobar Bromo tidak
pernah menyerah untuk terus menyuarakan dan beraspirasi tentang upaya mitigasi bencana. Mengingat
Desa Wonokerso atau yang biasa disebut “Woker”
merupakan daerah rawan, juga masyarakat disana
masih memiliki budaya yang sangat lokal dengan kepercayaan adat yang masih baku. Kebanyakan upaya
mitigasi bencana yang diterapkan di Desa Wonokerso
seperti simulasi dsb dianggap sebagai suatu yang
“Ngajab” atau dalam bahasa lokal dianggap sebagai
sesuatu yang menantang. Alumni SMA Taman Madya
Probolinggo tersebut sebagai salah satu bagian dari
Kobar Bromo tidak pernah menyerah tetap menerapkan upaya mitigasi bencana secara perlahan seiring
dengan kepercayaan masyarakat lokal. Menurut Sdr.
Sudir mitigasi bencana merupakan hal yang penting
mengingat daerah Desa Wonokerso rawan bencana,
bersama misi mereka untuk menjadikan “Wonokerso
Tangguh Bencana!!” dengan harapan masyarakat
memiliki kesiapsiagaan tangguh bencana. (*)
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