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Berdasarkan hasil Evaluasi Pusat Vulkanologi
Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementrian ESDM RI terkain kondisi Gunung
Bromo sejak tanggal 18 - 28 Februari 2016 hingga
pukul 12.00 WIB Kondisi Aktivitas Gunung Bromo
mulai menurun, secara visual tinggi asap kawah
Gunung Bromo berkisar 50-900 meter dengan
warna putih tipis dengan arah asap berubah-ubah
dari timur-timur laut dan barat barat-daya.
Lima hari terakhir hujan abu dan suara gemuruh
tak lagi terdengar. Rekaman keempaan didominasi
oleh tremor terus menerus dengan amplituda maksimum dengan berfluktuasi tremor 1-30 mm dan sejak
tanggal 22 Februari 2016 amplituda maksimum
tremor 0,5-2 mm dengan dominan 1. Gempa letusan
sudah tidak lagi terekam. Pengukuran deformasi
dengan tilt dan EDM berfluktuasi dan kecenderungan menuju stabil. Namum dengan keadaan
demikian masih berpotensi bahaya terumada di area
1 Km dari kawah karena masih dimungkinkan ada
letusan tiba tiba dengan hujan abu dan lontaran.
Melihat hasil aktifitas Gunung Bromo yang mulai
menuju stabil PVMBG menurunkan status Gunung Bromo dari Siaga (III) menjadi Waspada (II)
sehingga Kawasan Gunung Bromo dibuka dengan
ketentuan tidak melebihi rasius 1 Km dari kawah
Gunung Bromo.
Selanjutnya sebagai rekomendasi dari Kementrian ESDM agar sekiranya BPBD baik ditingkat
daerah maupun provinsi selalu berkoordinasi dengan PVMBG terkait kondisi dan perkembangan
Gunung Bromo. (Sumber, Edaran Badan Geologi
Kementrian ESDM RI) (verd)
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Kerja Bakti
Normalisasi
Sungai,
Bantaran

Senin, 14 Maret 2016 BPBD Kabupaten
Probolinggo bersama Muspika, Dinas PU
Pengairan, Relawan dan Masyarakat sekitar melaksanakan kerja bakti dalam rangka
normalisasi sungai di Desa Patokan Kecamatan Bantaran. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir
dampak bencana banjir yang diakibatkan
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oleh luapan sungai. Tingkat sedimentasi
sungai yang mulai meningkat menjadi
salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyempitan volume sungai sehingga
ketika curah hujan meningkat sungai tidak
mampu menampung air dan terjadi luapan.
Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD
Kabupaten Probolinggo bersama para

relawan dan masyarakat melakukan pembersihan material sedimentasi dan sampah
yang berada didalam sungai, Kegiatan ini
berlangsung selama dua hari hingga hari
Selasa, 15 Maret 2016. Wilayah Desa
Patokan Kecamatan Bantaran merupakan
suatu kawasan yang memiliki aliran sungai
dan berpotensi sebagai suatu wilayah yang

terdampak bencana banjir terutama yang
disebabkan oleh luapan air sungai dan
genangan akibat volume air sungai meningkat. Ketika curah hujan mulai meningkat
sungai merupakan salah satu media aliran
run off sehingga sangat penting sekali
memperhatikan tingkat normalisasi dan kepadatan material sedimentasi sungai (verd)
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Komunitas Setia
untuk

BROMO
Seiring dengan adanya Erupsi Gunung
Bromo Tahun 2015 beberapa unsur
mulai dari masyarakat, relawan maupun pemerintah setempat yang terkait
seperti Muspika, BPBD, PVMBG, dan
pihak-pihak yang terkait khususnya
yang berada diwilayah sekitar kawasan
Gunung Bromo yakni Kabupaten
Probolinggo, Pasuruan dan Malang
Jawa Timur. Berbagai pihak tersebut
selalu senantiasa melaporkan kondisi
Gunung Bromo baik kondisi aktivitas vulkanis maupun kondisi visual.
Keterkaitan berbagai unsur tersebut
secara tidak langsung menjadi salah
satu faktor yang membentuk berbagai
unsur tersebut menjadi komunitas.
Bahkan hingga sejak Gunung Bromo
dinyatakan statusnya turun menjadi
Waspada (Level II), Komunitas tersebut tetap setia dan melaporkan kondisi
Gunung Bromo dan visualnya dimana
yang sedikit berbeda terletak pada intensitas informasinya. Ketika Bromo
berstatus Siaga (Level III) kondisi dan
visual bromo dilaporkan selama 6 jam
sekali namun setelah aktivitas menurun
kondisi dan visual bromo tidak lagi
dilaporkan setiap 6 jam namun tetap dilaporkan, sehingga kabar tentang Bromo
selalu ada. Komunitas tersebut yang
awalnya bernama Info 6 Jam Bromo,
kini berubah menjadi Bromo Lovers.
Berbagai kegiatan terkait Bromo sering dilakukan seperti kerjabakti untuk
pembersihan abu Bromo di tangga yang
menuju Kawah Gunung Bromo serta
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kawasan sekitarnya. Sabtu, 12 Maret
2016 Bromo Lovers mengadakan kegiatan HAPPY CAMP di Grand Bromo,
Jawa Timur. Acara ini di adakan dalam
rangka menyambung tali silaturahmi
dan tasyakuran pasca Erupsi Gunung
Bromo Erupsi dan diturunkannya status
Gunung Bromo dari Siaga (Level 3)
menjadi Waspada (Level 2) pada tanggal 26 Februari 2016. Kemah ini terdiri
dari 3 Kabupaten yakni Probolinggo,
Pasuruan dan Malang. Pukul 16.30 WIB

tenda-tenda Bromo Lovers mulai didirikan, Acara di lanjutkan pukul 19.00
WIB yakni pembukaan Camp Bromo
ini yang di buka oleh Bapak Aan Subhan
sebagai Kepala Pos Pemantau Gunung
Api (Gunung Bromo) PVMBG yang
kemudian dilanjutkan oleh Koordinator
Komunitas Bromo Lovers yakni Sdr.
Dewa Heri (Personel TRC PB BPBD
Kabupaten Probolinggo) dan Bapak
Sunarip (Art Pala). Dengan diadakannya
kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk

publikasi bahwa Kawasan Wisata Gunung Bromo sudah mulai dibuka dengan
radius aman yakni 1 Km dari Kawah
Gunung Bromo. Selain itu dalam
beberapa waktu kedepan Komunitas
Bromo Lovers akan melanjutkan langkah mereka yang senantiasa hadir untuk
Bromo bersama kegiatan-kegiatan yang
tidak terlepas dengan lingkungan seperti
akan diadakannya Penanaman Pohon
di Cemoro Lawang, kawasan Gunung
Bromo. (Fika, Ed: Verd)
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Gotong Royong
Masyarakat
Desa Tongas,
Probolinggo
8
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Selasa tgl 15 Maret 2016 pkl.08.25 WIB sampai dengan 09.55 WIB bertempat di Dusun Klumprit Desa Tongas Kulon Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo
telah dilaksanakan kegiatan GOTONG ROYONG
MASYARAKAT dalam rangka Hari LKMD 2016 yang
dihadiri oleh Bupati Probolinggo (Ibu Tantriana Sari,SE)
dan diikuti sekitar 1000 warga masyarakat. Berbagai
pihak pemerintahan hadir dalam giat gotong royong
diantaranya adalah:
1. Ibu Tantriana Sari,SE (Bupati Probolinggo)
2. Mayor Inf. Winarso (Kasdim 0820/Probolinggo)
3. SKPD se Kabupaten Prob
3. Muspika Kecamatan Tongas
4. Warga masyarakat Tongas.

adakan pada tahun 2016 dan semua itu atas kerjasama
seluruh dinas yg ada di pemerintahan Probolinggo.
Bantuan yang di berikan oleh pemerintah Probolinggo
semoga bermanfaat bagi warga yg menerimanya. Untuk Pok tani yg mendapat traktor,itu merupakan milik
seluruh pok tani dan jgn ada yg berusaha memilikinya.
Kewajiban masyarakat adalah mendoakan pemimpin
agar para pemimpin menjadi pemimpin yang bermanfaat
bagi warganya. Tahun ini jalan yang menuju desa Tongas
Kulon tahun ini sudah masuk dalam program perbaikan.
Pendidikan sangat penting untuk masa depan dan apabila putra putri warga Tongas tidak berpendidikan maka
akan sulit untuk mencari pekerjaan. Pendidikan sekarang
sudah banyak yang di dukung oleh pemerintan. Pilkada
yg akan datang akan dilaksanakan secara serentak yaitu
pada tahun 2018 mendatang.” Demikian ujar Ibu Bupati
Probolinggo. Selanjutnya Pkl.09.25 WIB Pembacaan
doa. Pada Pkl. 09.30 WIB Pemberian bantuan secara
simbolis oleh Bupati.
Pada Pkl.08.25 WIB Rombongan Bupati Probolinggo
tiba di tempat acara. Dilanjutkan Pkl.08.30 WIB Sambutan Kades Tongas Kulon (Sdr.Zaini) yang mengucapkan
terimakasih kepada Bupati Probolinggo yang telah hadir
di Ds.Tongas kulon. Desa Tongas kulan adalah desa yang
berbatasan dengan pantai laut jawa dan merupakan desa
yang mayoritas penduduknya tanian dan nelayan. Bahwa
Kades selalu siap mendukung pemerintahan Probolinggo
demi tercapainya kemajuan Kabupaten Probolinggo.
Kemudian Pkl 08.40 WIB dilanjutkan dengan sambutan
Bupati Prob (Ibu Tantriana Sari,SE) yang mengucapkan
terimakasih kepada seluruh warga Tongas yang mau
hadir di acara gotong royong bersama Bupati. “Hari
ini adalah hari kegiatan gotong royong pertamakali di

Adapun bantuan yg diberikan meliputi:
1.
2.
3.
4.
5.

11 unit traktor
300 bungkus sembako
1000 pohon jati
Bantuan dana untuk pedagang
sebesar Rp.250.000,- untuk 138 0rang.
Bahan bangunan Masjid (50 sak)

Selanjutnya pada Pkl.09.45 WIB kegiatan penandatangan prasasti pembangunan jalan Desa oleh Bupati
Probolinggo dan tepat Pkl.09.55 WIB Rombongan Bupati meninggalkan tempat acara. Kegiatan tersebut
berjalan dengan aman dan lancar. (*)
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Jelang
Asap
Dalam

World Water Days 2016
Hari Air Sedunia (World Water Day)
adalah perayaan yang ditujukan sebagai
usaha-usaha menarik perhatian publik
akan pentingnya air bersih dan usaha
penyadaran untuk pengelolaan sumbersumber air bersih yang berkelanjutan.
inisiatif peringatan ini di umumkan pada
Sidang Umum PBB ke-47 tanggal 22
Desember 1992 di Rio de Janeiro, Brasil.
Dalam rangka memperingati Hari Air
Sedunia Tahun 2016 pada Hari Sabtu 19
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Maret 2016 komunitas Bromo Lovers
yang terdiri atas gabungan relawan rekan-rekan BPBD KAB. PROBOLINGGO, PVMBG, TNBTS 4 KABUPATEN
(PROBOLINGGO, LUMAJANG,
MALANG dan PASURUAN, PECINTA ALAM, MUSPIKA, ORARI dan
RELAWAN) mengadakan kegiatan
Penanaman Bibit Pohon Kecubung di
Sumber Mata Air Penanjakan Seruni.
Bitit kecubung sengaja dipilih karena

merupakan salah satu jenis tanaman
yang tumbuh dengan cepat. Penanaman
ini di hadiri pula oleh komunitas di Desa
Wonokitri Kecamatan Tosari Kabupaten
Pasuruan yang di beri nama JELANG
ASAP. Musim penghujan akan segera
berlalu dalam beberapa bulan kedepan
dan akan tergantikan dengan musim
kemarau, hal ini menjadi salah satu latar
belakang Bromo Lovers mengadakan
penanaman bibit di Sumber Mata Air
Penanjankan Seruni. Dengan adanya
aliran air menuju Cemoro Lawang untuk
kehidupan masyarakat tengger. Sejumlah 500 bibit pohon kecubung yang
akan ditanam dengan jumlah peserta
40 orang. Sekitar 1 km dan turunan 400
meter dengan jalan yang cukup licin dan
dipenuhi rumput basah akan menjadi
tempat tujuan penanaman bibit pohon
kecubung. Selain itu diharapkan dengan
adanya penanaman tersebut distribusi
aliran air dan daya serap di kawasan
sekitar cemoro lawang sehingga kualitas air menjadi lebih baik. Semangat
para pesertapun diantara terik matahari
tak kunjung padam sehingga kegiatan
dapat berjalan dengan lancar, dengan
harapan rekan-rekan Bromo Lovers
mampu menjadi wadah yang merangkul
rekan-rekan terutama bagi mereka yang
berantusias dengan semangat mencintai
lingkungan sekitar. (*)
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Kunjungan Kuliah Kerja Dalam Negeri

(KKDN)

Universitas Pertahanan Indonesia
Probolinggo merupakan satu wilayah
yang tersorot didalam salah satu wilayah
yang rawan akan terjadinya bencana baik
alam maupun nonalam. Senin, 29 Maret
2016 Universitas Pertahanan Indonesia
mengunjungi Kabupaten Probolinggo
sebagai pelaksanaan kegiatan Kuliah
Kerja Dalam Negeri (KKDN). Dalam
hal ini mahasiswa Universitas Pertahanan Indonesia melibatkan BPBD
Kabupaten Probolinggo sebagai salah
satu lembaga penanggulangan bencana
dengan harapan tujuan KKDN dapat
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tercapai. Sebagai awal kegiatan dilaksanakan sebuah Focus Group Discussion
(FGD) dengan tema Peran dan Pola
Koordinasi Pemerintah, Lembaga Usaha, dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Bromo
yang bertempat di Pendopo Kabupaten
Probolinggo. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu
sektor komando penanggulangan bencana tentunya sangat berperan dalam
pengadaan data dan informasi terkait
tema yang sudah ditentukan. Kegiatan

FGD diikuti oleh berbagai pihak dari
kalangan pemerintah, lembaga usaha
dan masyarakat yang terlibat secara
langsung dalam penanggulangan bencana khususnya terkait bencana Erupsi
Gunung Bromo yang terjadi beberapa
waktu silam. FGD dilaksanakan dengan
3 bagian kelompok sesuai dengan pilar
BNPB dengan harapan bahwa ketiga
pilar tersebut telah melaksanakan dan
menempatkan posisi masing – masing
dalam penanggulangan bencana Erupsi
Gunung Bromo. Pada unsur pemerintah
yang dihadiri oleh berbagai satuan kerja
pemerintah Kabupaten Probolinggo juga
berbagi sesuai dengan peran penanggulangan bencana Erupsi Gunung Bromo.
Kegiatan FGD hanya dilaksanakan
dalam satu hari, selanjutnya mahasiswa
pascasarjana Universitas Pertahanan
Indonesia akan berkunjung ke lapangan
khususnya di wilayah sekitar Gunung
Bromo dan kemuadian secara observatif akan bertemu dengan masyarakat
terdampak Erupsi Gunung Bromo terutama yang berada di wilayah Kabupaten
Probolinggo. (verd)
GEMURUH BPBD - APRIL 2016
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Peta Kejadian
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ANGIN KENCANG
HAMPIRI

GILI KETAPANG
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Pulau Gili Ketapang merupakan sebuah desa dan
pulau kecil di Selat Madura, tepatnya 8 km di lepas
pantai utara Probolinggo. Secara administratif, pulau ini
termasuk wilayah Kecamatan Sumberasih, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur. Luas wilayahnya sekitar 68
ha, dan jumlah penduduknya 7.600 jiwa (2004), yang
sebagian besar adalah Suku Madura dan bermata pencaharian sebagai nelayan.
Pada hari senin, 21 Maret 2016 telah terjadi bencana
angin kencang/puting beliung di Desa Gili Ketapang
Kecamatan Suberasih Kabupaten Probolinggo. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 WIB dini
hari. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa
tersebut namun berdampak pada korban materiil

yakni berupa bangunan yang rusak. Terutama merusak atap rumah, sebanyak 13 rumah dan 1 warung
rusak berat.
Kronologi kejadian kurang begitu diketahui karena
kejadian berlangsung ketika dini hari dan informasi
kejadian yang dikirim kepada BPBD Kabupaten
Probolinggo ketika esok harinya. (Sumber, Kepala Desa
Gili Ketapang) sehingga sejauh ini sebagai upaya penanggulangan bencana, pada hari Selasa 22 Maret 2016
BPBD Kabupaten Probolinggo membagikan beberapa
sembako yang terdiri atas 14 paket makanan siap saji.
Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Gili
Ketapang yang rumahnya terdampak bencana angin
kencang/puting beliung. (*)
GEMURUH BPBD - APRIL 2016
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Banjir Genangan,
Desa Klaseman Gending

Sejak Hari Senin, 29 Februari
2016 sebagian wilayah Kabupaten
Probolinggo diguyur hujan dengan
intensitas cukup deras. Terutama
diwilayah bagian utara sepanjang
jalan pantura mulai pukul 15.00
Wib hingga 20.00 Wib diguyur
hujan deras. Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten
Probolinggo digenangi oleh banjir yang berlangsung hingga hari
Selasa, 1 Maret 2016. Ketinggian
banjir genangan ±50 cm yang
menggenangi 80 kk di dusun 3 bkok
pasar 1 dan 100 kk Blok pasar 2.
Kejadian ini di akibatkan oleh
volume air kiriman dari Sungai
Pakelan yang mengalir sangat
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deras dan tinggi muka air sungai
mulai meningkat sehingga tidak
mampu menampung air yang selanjutnya meluap. Didukung pula
oleh keadaan gorong-gorong kecil
yang tersumbat oleh sampah di
jembatan sungai. Sdr.Yanto, Agus
dan Mahrus, 3 personil bersama
personil Tim Reaksi Cepat (TRC)
BPBD Kabupaten Probolingo
melakukan pembersihan sampah
di gorong-gorong sungai agar
aliran sungai normal kembali.
Proses pembersihan, pendataan
dan observatif TRC dalam menangani kejadian tersebut berlangsung hingga pukul 14.00 Wib
dan genangan mulai menurun. (*)

Prakiraan Sifat Hujan
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Profil

Tidak sedikit pengalaman yang Beliau miliki
tentunya, dengan jangka waktu yang cukup
panjang dengan berbagai perjalanan sebagai seorang pegawai tentu telah menyisahkan cerita yang
tidak sedikit. Sebelum bergelut sebagai seorang
pegawai di BPBD Kabupaten Probolinggo, Beliau
sebelumnya pernah mengabdi di berbagai Satuan
Kerja diantaranya Dinas Kesehatan kurang lebih
sekitar 5 tahun, Catatan Sipil dan Kependudukan
12 tahun, Kecamatan Tongas 12 tahun, dan berakhir di BPBD Kabupaten Probolinggo yang kurang
lebih sudah 2 tahun ini. Berbagai ilmu
dan pengalaman telah Beliau lalui
dengan penuh tanggung jawab
sebagai pengemban tugas seorang pegawai. “Bu Lucky”
sapaan hangat oleh temanteman di BPBD Kabupaten
Probolinggo adalah seorang
Kabid yang tegas baik akan
diri sendiri maupun orang
lain dengan beberapa motivasi dan prinsip yang Beliau
pegang teguh adalah landasan
dalam bertindak dan melalui
hari-harinya. “Buang pikiran
negatif dan lakukan dengan
baik! Kegelisahan hanya milik mereka yang putus asa”
demkian kata Bu Lucky
dengan senyum hangat terlintas. Bekerja dengan ikhlas bukan merupakan satu
sikap yang pasrah namun
Ikhlas merupakan satu
kekuatan besar untuk kita
tetap berusaha dan menggapai yang baik, demikian
ujar Bu Lucky.
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