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SALAM KEMANUSIAAN, Probolinggo Tangguh
Bencana! Sebagai generasi penerus bangsa, Rasa kema
nusiaan dan kepedulian terhadap sesama merupakan satu
sikap yang perlu diterapkan mengingat masa ini penderitaan
masyarakat semakin merata dari berbagai sisi. Hampir se
luruh 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 in
formasi dan publikasi. Topik tersebut yang menjadi latar
belakang mewarnai majalah Gemuruh BPBD Kabupaten
Probolinggo.
Edisi Oktober 2017, merupakan edisi ketiga di Tahun
2017. Majalah Gemuruh disusun sejak tahun 2016 yang
menampilkan kondisi kejadian dan sekilas pengetahuan
terkait kebencanaan di Kabupaten Probolinggo. Majalah
Gemuruh terbit setiap 3 Bulan sekali. Edisi kali ini Majalah
Gemuruh menampilkan Berita Utama tentang Kebakaran
Hutan Lahan di Kawasan Gunung Bromo. Selain itu se
lama musim kemarau terdapat 15 desa rawan kekeringan
kritis dan membutuhkan distribusi air bersih. Berdasarkan
PERS RELEASE BMKG bahwa 76% Wilayah di Indonesia
akan memasuki musim hujan pada Bulan Oktober. Namun
walaupun demikian kondisi mata air masih dalam masa
transisi sehingga tidak menutup kemungkinan beberapa
daerah masih membutuhkan distribusi air bersih.
Edisi kali ini juga membahas tentang kondisi prakiraan
cuaca di Kabupaten Probolinggo selama 3 bulan kedepan,
Kegiatan BPBD Kabupaten Probolinggo dan Update Ben
cana selama 3 bulan terakhir. Kemudian terdapat beberapa
artikel pengetahuan dan kabar umum terkait kebencanaan.
Semoga artikel ini memberikan manfaat dalam Pengetahuan
Seputar Penanggulangan Bencana khususnya di Kabupaten
Probolinggo. Salam Kemanusiaan! Probolinggo Tangguh
Bencana!
Ir. Anung Widiarto, MM.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo
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Berita Utama

Kebakaran

Hutan dan Lahan
di Kawasan Gunung Bromo
PROBOLINGGO – Berdasarkan informasi
dan laporan dari Taman Nasional Bromo Teng
ger Semeru bahwa telah terjadi kebakaran lahan
di Kawasan Gunung Bromo pada hari Senin, 11
September 2017 sebanyak 3 titik yakni di lereng
B29, Kawasan Savana (Bukit Teletubies) dan
Lereng dingklik, Pananjakan.
“Awal mula titik api muncul sekitar pukul 10.45
WIB yang teridentifikasi berasal dari terbakarnya
ilalang Savana tepat di bawah Bukit B29,” ujar
salah seorang Wisatawan yang sedang berkunjung.
Segera melaporkan kepada petugas TNBTS (Ta
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man Nasional Bromo Tengger Semeru) yang saat
itu tengah bertugas di Pos Cemoro Lawang.
Setelah menerima laporan adanya kejadian
kebakaran tersebut, pihak TNBTS segera meng
hubungi instansi terkait. Pemadaman dilaksanakan
oleh beberapa personil meliputi 6 personil dari
Polsek Sukapura; 6 personil dari Koramil Sukapu
ra; 4 personil dari Sat Sabhara Polres Probolinggo;
4 personil dari BPBD Kabupaten Probolinggo; 14
personil dari TNBTS; serta 16 personil Sahabat
Bromo. Pemadaman dilakukan secara tradisional
dengan “menggepyok” atau memukul api dengan

batang atau semak belukar.
“Api cepat menjalar disebabkan karena kondisi
arah angin yang berubah ubah dan cuaca yang pa
nas dan kering, tindakan darurat yang dapat kami
lakukan pada saat itu adalah dengan membuat
sekat pembatas dengan menyiramkan pasir pada
area yang belum terbakar. Kami memadamkan
api secara manual dengan menyiramkan air pada
titik api oleh Damkar TNBTS, dan menyiagakan
personil di Pos pantau Cemoro Lawang, serta
menyiagakan juga Damkar cadangan dari Balai
Besar TNBTS Malang,” kata Heri Personil TRC
BPBD Kabupaten Probolinggo.
Tindakan darurat telah dilakukan, namun ham
batan lain muncul saat proses pemadaman api di
karenakan lereng tebing yang terjal sehingga sulit

dijangkau. Selain itu, mobil damkar mengalami
kesulitan untuk menyemprotkan air pada titik
api karena lokasi lereng bukit yang cukup tinggi,
kondisi cuaca berangin, serta rumput ilalang yang
kering membuat api dengan cepatnya menjalar.
Berdasakan pantauan satelit LAPAN titik panas
meluas menjadi 10 titik. Api baru dapat dipad
amkan sekitar pukul 14.00 WIB pada Selasa 12
September 2017. Informasi dari taman nasional
diprakirakan area terbakar seluas kurang lebih
80 ha. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut.
Penyebab kebakaran diduga akibat gesekan alang
alang ditengah musim kemarau yang relatif panas
dan kering serta diduga di salah satu titik sengaja di
bakar oleh masyarakat yang hingga saat ini belum
diketahui kepastiannya. (rp/pb)
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Prakiraan Cuaca
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Prakiraan Cuaca

GEMURUH BPBD - OKTOBER 2017

7

Prakiraan Cuaca
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Berita Kegiatan

Apel Siaga

Kebakaran Hutan dan Lahan
PROBOLINGGO – 18 Agustus 2017 Polres
Kota Probolinggo mengadakan Kegiatan Apel
Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan. Seperti telah
diketahui bersama bahwa sejak Bulan Mei 2017
menurut Pers Release Badan Meteorologi Klima
tologi dan Geofisika (BMKG) telah memasuki
musim kemarau. Tidak sedikit catatan kejadian
bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten
Probolinggo terutama di musim kemarau.
Apel Siaga dilaksanakan sebagai bentuk ke
siapan masyarakat dan aparat dalam penanggu
langan bencana kebakaran hutan dan lahan. Aparat
Kepolisian, TNI, Satpol PP, Pemadam Kebakaran
Kota dan Kabupaten Probolinggo, PMI, serta
BPBD Kota dan Kabupaten Probolinggo menjadi
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peseta apel siaga.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan
hutan rawan kebakaran lahan di Kecamatan Wono
merto. Setelah paparan terkait Kebakaran hutan
dan lahan serta penanggulangannya dilaksanakan
simulasi kebakaran hutan dan lahan yang meibat
kan berbagai pihak.
“ Simulasi ini menjadi penting agar setiap pihak
baik masyarakat sekitar maupun aparat mengerti
dan memahami sikap dan langkah yang harus di
ambil ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan”
Ujar Kapolres Kota Probolinggo.
Simulasi dimulai dengan kondisi lahan terbakar
dalam skala kecil yakni masyarakat akan diberikan
arahan terkait memadamkan api menggunakan

alat sederhana berbentuk seperti sapu (kain/ keset
yang diberi tongkat pegangan) dengan memukul
kannya ke api hingga padam sambi menghubungi
Pemadam Kebakaran.
Skenario selanjutnya yakni ketika kondisi
kebakaran hutan cukup luas dan besar simulasi
diperankan langsung oleh pemadam kebakaran,
BPBD dan TNI/POLRI bersama dengan PMI
yakni ketika memberikan pertolongan pertama

terhadap korban kebakaran.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan runtutan
skenario yang telah dibuat oleh POLRI sehingga
diharapkan dengan adanya apel siaga ini mening
katkan kesiapan menghadapi bencana kebakaran
hutan dan lahan. Serta memberikan gambaran bagi
masyarakat untuk menjaga lingkungan dan tidak
bersikap/ membuang putung roko/ membakar
sampah ditempat yang berpotensi kebakaran. (*)
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Berita Kegiatan

Apel Siaga

Peralatan Logistik

Menyambut Musim Penghujan
PROBOLINGGO - Sesuai dengan rilis yang
telah dilakukan BMKG pada Maret 2017, seban
yak 85% wilayah Zona Musim Indonesia telah
memasuki musim kemarau pada awal September
2017. Hal ini diutarakan Deputi Bidang Klima
tologi, Prabowo R. Mulyono di depan media
massa saat kegiatan jumpa pers awal musim hujan
2017/2018 kamis sore di BMKG Pusat. Lebih
lanjut Prabowo mengutarakan bahwa pada bulan
ini, sebagian besar pulau Jawa bisa dikatakan
sedang mengalami puncak musim kemarau, dan
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akan masuk awal musim hujan pada OktoberNovember 2017.
“Saat ini sekitar 86% wilayah Indonesia sudah
masuk musim kemarau, sedangkan 14% masih
banyak terjadi hujan. “Beberapa wilayah seperti
Sumatera bagian selatan, Sumatera Selatan, Kali
mantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan
bagian Selatan, Jawa bagian Tengah, Jawa Ten
gah, Jawa bagian Timur, Jawa Timur, dan Papua
memasuki awal musim hujan Oktober-November
2017” tambah Prabowo.

Berdasarkan informasi tersebut pada Hari Ju
mat, 22 September 2017 Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Probolinggo melaksanakan Sidak
Apel Kesiapsiagaan Peralatan dan Logistik yang
di kelola oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik
BPBD. Sejumlah kendaraan seperti motor trail,
truck tangki air, truck dapur umum, ranger, perahu
karet disiapkan dan diperiksa kelayakan serta
kesiapan penggunaan sebagai bentuk kesiapsia
gaan peralatan dan logistik menyambut musim
penghujan.
Selain kendaraan, peralatan seperti gergaji
kayu, cangkul, pelampung dan sejenisnya juga
diperiksa agar siap digunakan. Kebanyakan
peralatan dan kendaraan cukup layak dan siap
digunakan namun sebagian lagi perlu diperbaiki
sehingga lebih layak dan siap untuk digunakan
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

di Kabupaten Probolinggo.
“ Kegiatan ini dilaksanakan tidak semata hanya
untuk peralatan dan logistik saja namun kedepan
diharapkan kesiapan personil juga bisa diperiksa
sehingga upaya kesiapsiagaan akan lebih optimal
lagi. Seiring itu tentu setiap waktu sesekali dalam
satu minggu akan dilaksanakan pemeriksaan kepa
da kendaraan, peralatan, logistik bahkan kesiapan
personil untuk penyelenggaraan penanggulangan
bencana” Ujar Kasi Kedaruratan BPBD.
Hampir seluruh Karyawan BPBD dari Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan
Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusdalops
serta Tim Reaksi Cepat (TRC) saling berpartisipasi
dalam kegiatan apel tersebut dan membantu mem
persiapkan proses pemeriksaan kendaraan, perala
tan dan logistik BPBD Kabupaten Probolinggo
sebelum memasuki musim penghujan tahun ini. (*)
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Berita Kegiatan

Bintek Penanggulangan Bencana
Bersama Taruna Siaga Bencana
(TAGANA) Kota Probolinggo
PROBOLINGGO – TAGANA, adalah suatu
organisasi sosial yang bergerak dalam bidang
penanggulangan bencana alam dan bencana so
sial yang berbasiskan masyarakat. Pembentukan
TAGANA merupakan suatu upaya untuk mem
berdayakan dan mendayagunakan generasi muda
dalam berbagai aspek penanggulangan bencana,
khususnya yang berbasis masyarakat. Keberadaan
TAGANA selama seitar 4 tahun ini telah banyak
melakukan kegiatan kemanusiaan dalam bencana
dan kegiatan kesejahteraan sosial yang akhirnya
menjadi salah satu organisasi yang diterima oleh
masyarakat.
Selain itu hampir semua anggota TAGANA
wajib mengikuti pelatihan dibidang penang
gulangan bencana dan bidang kesejahteraan
sosial, menyebabkannya mampu melaksanakan
aneka peranan di bidang penanggulangan ben
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cana. Sebagai suatu organisasi, TAGANA mampu
mengembangkan program dan kegiatannya secara
berkelanjutan.
Jumat, 22 September 2017 Tagana mel
aksanakan kegiatan bintek penanggulangan
bencana yang melibatkan BPBD Kabupaten
Probolinggo. Kegiatan dilaksanakan sejak
pukul 20.00 WIB dengan materi prinsip dasar
manajemen bencana yang disampaikan oleh
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD, Teguh
Kawiandoko, M.Si.
“Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih sekitar
50 peserta anggota Tagana Kota Probolinggo
dengan antusias. Semoga sebagai pelaku penang
gulangan bencana Tagana tidak semata hanya
memahami konsep penanggulangan bencana na
mun bisa melaksanakan sesuai dengan SOP yang
seharusnya” Ujar Kabid. (*)

Berita Kegiatan

Partisipasi BPBD pada Perayaan

Yadnya Kasada Tahun 2017
PROBOLINGGO - Upacara Kasodo Gunung
Bromo atau Festival Yadya Kasada adalah Upacara
Adat Istiadat Suku Tengger yang terletak di Taman
Nasional Bromo Tengger Semeru. Merupakan
upacara atau ceremonial yang bersifat satu tahun
sekali yang dilaksanakan pada malam bulan pur
nama. Upacara Kasodo merupakan upacara ada yang
bertujuan untuk memilih tetua adat pada tiap-tiap
desa yang di huni suku tengger sekaligus sebagai
upcara persembahan untuk Sang Hyang Widi sebgai
wujud syukur atas karunia yang di berikan.
Event tahunan ini mempunyai keunikan
tersendiri yaitu, masyarakat adat suku tengger
mengadakan persembahan atau sesajian untuk
Tuhan dengan jalan melemparkan berbagai
hasil bumi berupa sayuran, buah, ternak dan se
bagainya suoaya di tahun yang akan mendatang
hasil panenan masyarakat suku tengger semakin
melimpah ruah. Persembahannya dengan cara di
lempar ke mulut kawah dari bibir gunung Bromo.
Aktivitas Gunung Bromo saat ini terpantau
Waspada (Level II) namun dapat dibilang masih
berfluktuatif. Sesuai dengan himbauan Pos
Pengamat Gunung Api Bromo (PVMBG – Pusat
Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi) agar
masyarakat/ pengunjung/ wisatawan untuk tidak
beraktivitas pada radius 1 Km dari Kawah Gu
nung Bromo terutama ketika aktivitas terpantau
meningkat. “Terkait himbauan PVMBG memang
betul sebaiknya untuk masyarakat tetap waspada
dan berhati hati, seperti tahun sebelumnya kali ini
BPBD akan kawal Kasodo hingga usai” Ujar Kasi
Pencegahan BPBD.
Beberapa peralatan dan personil telah diper
siapkan oleh BPBD Kabupaten Probolinggo.
Berikut pengamatan dan kegiatan BPBD pada

acara Kasodo 2017, pemasangan tenda dan persia
pan dilaksanakan pada pukul 16.50 WIB hingga
21.30 WIB. Ongkek/sesajen mulai berdatangan
ke Ponten Pure Agung sejak pukul 22.00 WIB
sampai dengan pukul 03.20 WIB dengan dilakukan
prosesi upacara penyucian oleh masing masing
dukun pandita dan do’a bersama yang dipimpin
oleh pemangku adat wilayah Pasuruan dan pada
pukul 04.30 WIB. Ongkek dinaikkan ke puncak
gunung bromo untuk di laksanakan larung sesaji
dimana larung sesaji ini adalah ritual menjatuh
kan ongkek atau hasil pertanian dan peternakan
bertujuan sebagai wujud syukur atas karunia yang
diberikan oleh sang Pencipta dengan harapan agar
dijauhkan dari malapetaka, diberikan kelancaran
rejeki dan kesejahteraan serta keberkahan hidup.
Sejak Minggu 09 Juli 2017 pukul 17.00 WIB
BPBD Stanby dilokasi dengan melaksanakan
pengamanan dan pengawalan kegiatan Kasodo.
BPBD berpartisipasi turut serta dengan mendirikan
2 tenda pengungsi dan 1 tenda dome sekitar 100
meter sebelah timur Poten Pure Agung, dilengkapi
juga dengan 1 unit mobil dapur umum, 1 unit mo
bil Ranger, dan 3 unit motor trail. Pendirian tenda
diperuntukkan bagi masyarakat yang terlibat dalam
perayaan Yadnya Kasada. Selain itu diperuntuk
kan pula sebagai tambahan posko kesehatan yang
bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten
Probolinggo. Kendaraan yang tersedia diharapkan
mampu mempermudah distribusi operasional dan
melengkapi kebutuhan dasar masyarakat yang
turut serta dalam kegiatan tersebut. Segala bentuk
upaya yang dilaksanakan BPBD tersebut merupa
kan bentuk antisipasi BPBD dalam acara Yadnya
Kasada terutama ketika terpantau aktivitas Gunung
Bromo meningkat. (*)
GEMURUH BPBD - OKTOBER 2017
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Berita Kegiatan

Pelatihan Penanggulangan dan Tanggap
Darurat Bencana di Rumah Sakit
RSU Wonolangan bersama BPBD Kabupaten Probolinggo

PROBOLINGGO – Sekitar pertengahan bulan
yakni pada tanggal 15 – 16 Agustus 2017 Rumah
Sakit Umum Wonolangan melaksanakan Pelatihan
Penanggulangan dan Tanggap Darurat Bencana di
Rumah Sakit. Letak RSU Wonolangan + 7 km arah
Timur dari Pusat Kota Probolinggo, tepatnya di
Jalan Raya Dringu No. 118 – Desa Kedung Dalem
Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut RSU
Wonolangan melibatkan peran BPBD Kabupaten
Probolinggo. Berdasarkan Peta Daerah Rawan
Bencana Kabupaten Probolinggo RSU Wonolan
gan secara administratif terdapat di Daerah Risiko
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Bencana Gempa Tinggi (KRB I) dan Risiko Ben
cana Banjir Tinggi (KRB I).
Hampir 200 karyawan PT. Nusantara Sebelas
Medika (PT.NSM) seluruh unit di RSU Wonol
angan baik dokter, perawan, petugas keamanan
maupun umum menjadi peserta dalam pelatihan
tersebut. Pelatihan tersebut dihadiri oleh Direktur
RSU Wonolangan bersama Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Probolinggo, Kabid Kedaru
ratan dan Logistik BPBD, Staf BPBD, Pusdalops
dan TRC PB. Secara langsung kegiatan dibuka
oleh Direktur RSU Wonolangan.
“Sebagai pelayan kesehatan kita juga perlu

meningkatkan kewaspadaan dan melatih diri teru
tama ketika kita sadar bahwa kita hidup didaerah
rawan bencana, diharapkan dengan adanya pelati
han ini seluruh karyawan memiliki sikap yang
tanggap dan paham akan peranan masing masing
ketika terjadi bencana” Ujar Dr. Maya Direktur
RSU Wonolangan.
Kegiatan tersebut dimulai dengan materi ten
tang pengenalan potensi bencana baik di Kabu
paten Probolinggo maupun di Kecamatan Dringu
(Lokasi RSU Wonolangan), materi penanggulan
gan bencana dan tanggap darurat bencana banjir,
gempa dan kebakaran. Kemudian dilanjutkan
dengan briefing terkait simulasi dan pembagian
tugas terutama ketika melaksanakan piket jaga di
rumah sakit. Penyampaian materi dilaksanakan se
jak pukul 08.00 WIB hingga 11.30 WIB dan pukul

12.30 WIB hingga selesai dilaksanakan simulasi
penanggulangan bencana dan tanggap darurat.
Mengingat jumlah peserta cukup banyak pelati
han tersebut dilaksanakan selama 2 hari berturut
turut. Untuk simulasi dilaksanakan serentak den
gan dibagi 3 kelompok yakni banjir, gempa dan
kebakaran yang kemudian peserta akan di putar
hingga menjalankan simulasi ketika bencana
tersebut.
“ Walaupun berkesibukan dirumah sakit bukan
berarti tidak perlu menerapkan sikap sadar ben
cana dan tidak perlu menunggu bencana datang
untuk belajar dan membiasakan bersikap tanggap
darurat. Tidak panik adalah langkah utama ketika
bencana terjadi dan sangat penting untuk mema
hami sikap serta tugas ketika terjadi bencana.”
Ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD. (*)
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Semangat 45,

BPBD Juara Bertahan Sepeda Lambat Putra dan Putri
KRAKSAAN – 17 Agustus merupakan hari
kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tahun
tah hanya diperingati sebagai bentuk kehormatan
terhadap para pahlawan di masa kemerdekaan.
Peringatan kemerdekaan tentu dilaksanakan diber
bagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten
Probolinggo. Hari kemerdekaan tak hanya identik
dengan upacara bendera semata, tetapi juga rang
kaian lomba menarik untuk memperingatinya.
Setiap tahun, kita selalu diberi momen spesial
untuk merayakan Hari Kemerdekaan dengan ke
meriahan beragam lomba.
Begitu pula dengan pemerintahan yang ada di
probolinggo, tanggal 9 Agustus 2017 tepatnya di
lapangan depan Kantor Pemerintah Kabupaten
Probolinggo dari pagi sudah berdatangan pe
serta lomba dari perwakilan SKPD Kabupaten
Probolinggo.
Plt Sekretaris Daerah Asyari menuturkan
“lomba ini di adakan setiap tahun di bulan agustus,
kita bersama memeriahkan momentum agustusan
ini untuk mengenang para pahlawan yang gugur
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kala itu, adapun lomba-lomba tersebut adalah Se
peda Lambat, Tarik Tambang, Balap Karung dan
Terompen Raksasa.”
Salah satu panitia mengungkapkan peserta
lomba tahun ini lebih banyak dari pada tahun ke
marin, itu dikarenakan lomba ini bertambah satu
yakni Balap Karung. Perlombaan satu demi satu
menemukan juara nya. Juara 1, Juara 2 dan Juara
3 di setiap lomba.
Tahun ini BPBD Kabupaten Probolinggo mem
pertahankan identitasnya sebagai Juara bertahan
Lomba Sepeda Lambat Putra dan Putri. Dua Tropi
Juara pertama disabet peserta dari BPBD.
“Alhamdulillah, panjat syukur disampaikan
dapat mempertahankan Juara Pertama lomba se
peda lambat. Walaupun berlomba untuk menjadi
yang paling akhir (lambat) bukan berarti dalam
pekerjaan kami demikian namun hal tersebut
justru mengajarkan tentang konsentrasi dan
strategi kami dalam melaksanakan tugas ketika
bekerja” Ujar pemenang putra lomba tersebut.
(*)

Berita Kegiatan

Simulasi Bencana
Bersama
WASKITA
Section 1 dan 3 Jalan Tol Paspro (Pasuruan-Probolinggo)
PROBOLINGGO – Pendidikan dan Pelatihan
terkait Penanggulangan Bencana kini mulai gen
car dilaksanakan dimanapun baik di lingkungan
pemerintah, dunia usaha bahkan masyarakat. Keg
iatan tersebut dilaksanakan mengingat belakangan
bencana sering terjadi bencana baik yang disebab
kan oleh faktor alam maupun oleh manusia. Di
musim penghujan sering terjadi banjir, longsor,
ROB dan angin kencang, di musim kemarau pun
tidak sedikit desa yang mengalami kekeringan
krisis air bersih.
Berdasarkan pilar penanggulangan bencana,
bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah namun juga masyarakat dan dunia
usaha. Paradigma tentang penanggulangan ben
cana juga telah berubah tak hanya mengedepankan
penanggulangan ketika terjadi bencana namun
meningkatkan serta melibatkan pola pikir sadar
bencana dalam kehidupan masyarakat justru lebih
penting. Menurut penelitian di Jepang Great Hansin Earthquake 1995, hampir 35 % korban selamat
karena diselamatkan oleh Diri sendiri.
Kegiatan Simulasi Bencana dilaksanakan Ber
sama WASKITA Jalan Tol Pasuruan Probolinggo
pada 2 titik yakni pada Hari Rabu, 20 September
2017 dilaksanakan di Section 3 (Kecamatan Leces)
dan pada Hari Sabtu, 23 September 2017 dilaksan
akan di Section 1 (Kecamatan Tongas). Kegiatan
tersebut diikuti oleh sekitar 35 orang. Simulasi

Gempa Bumi dan Kebakaran dilaksanakan di loka
si Section 3 (Kecamatan Leces) mengingat lokasi
rawan terjadi Gempa dan Kebakaran. Sedangkan
Simulasi Banjir dilaksanakan di Lokasi Section 1
(Kecamatan Tongas) karena lokasi tersebut rawan
terjadi banjir.
“Ini simulasi bencana kedua yang dilaksanakan
bersama dunia usaha setelah sebelumnya bersama
rumah sakit umum, kegiatan ini membantu tugas
BPBD untuk menularkan pola pikir dan budaya
akan pentingnya sadar bencana. Dengan kegiatan
ini diharapkan kedepan semakin banyak pihak
yang mulai membuka pola pikir dan menanamkan
kehidupan sadar bencana” Ujar Kabid Kedaruratan
dan Logistik BPBD Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan tersebut dimulai dengan pemaparan
sekilas terkait pengetahuan bencana dan kondisi
kebencanaan di Kabupaten Probolinggo, se
lanjutnya dilanjutkan dengan simulasi bencana
dengan pembagian kelompok dan peran. Kegia
tan terlaksana dengan lancar walaupun terdapat
beberapa hal yang perlu di evaluasi mengingat
peserta baru pertama kali melaksanakan simulasi
bencana. Peserta cukup antusias dan bersemangat
ketika pelatihan. Selama kegiatan berlangsung
didampingi oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik
BPBD, Teguh Kawiandoko,M.Si dan Supervisor
Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) PB BPBD
Kabupaten Probolinggo, Aries Setyawan. (*)
GEMURUH BPBD - OKTOBER 2017
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Berita Kegiatan

Sumberanom

Peserta Lomba Destana
Tingkat Madya Provinsi Jawa Timur
Rabu (22 Agustus 2017) – Sumberanom meru
pakan salah satu desa di Kecamatan Sumber den
gan ketinggian ± 1.830 mdpl. Desa ini berada di
sebelah timur Gunung Bromo dan hanya berjarak
10 Kilometer. Bagi warga yang tinggal di seki
tarnya, keberadaan gunung itu merupakan berkah
sekaligus musibah. Berkah karena banyak warga
menggantungkan hidup darinya, dan musibah ka
rena potensi bencana yang ditimbulkannya. Warga
rupanya sadar betul atas resiko pilihan hidupnya.
Desa Sumberanom termasuk dalam Daerah Risiko
Letusan Gunung Api Radius II (Risiko Sedang/
KRB 2) dalam Peta Daerah Rawan Bencana
Selain itu kondisi morfologi Desa Sumberanom
yang merupakan dataran tinggi bergelombang
menjadikan desa ini termasuk dalam Daerah
Risiko Bencana Longsor Tinggi (KRB I). Ham
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pir di setiap musim penghujan terjadi Longsor
di Desa Sumberanom, misalnya pada awal tahun
2017 sekitar akhir bulan Januari terjadi longsor di
Curah Kendil yang menutup total akses jalan satu
satunya masyarakat Desa Sumberanom dengan
desa disekitarnya sehingga aktivitas masyarakat
terhambat.
Kepala Desa Sumberanom, Priyanto men
gungkapkan “Desa Sumberanom di tunjuk Desa
Tangguh Bencana yang mewakili Kabupaten
Probolinggo tingkat Madya Provinsi Jawa Timur.
Bukan hanya Erupsi Gunung Bromo tapi ada
Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung seba
gai potensi bencana yang ada di desa ini. Dengan
ditunjukkannya Desa Tangguh Bencana ini Saya
berharap Warga tanggap terhadap bencana dan bisa
menyelamatkan diri.” Ujarnya.

Penilian itu sendiri di nilai oleh tim juri dari
BPBD Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan
Agus Legowo menuturkan “simulasi ini hampir
sempurna Aparat Desa, Polsek Sumber, Koranmil
Sumber, Puskesmas Sumber, Relawan (Kobar
Bromo Semeru) dan Warga bekerja sama sangat
apik dalam simulasi ini dan saya berharap pelati
han ini dapat ditularkan ke desa-desa yang lain.
Selain itu dalam perwujudan segitiga biru pada
lambang penanggulangan bencana kondisi ini
telah memenuhi dua sisi yakni peranan antara
pemerintah dan masyarakat” Tuturnya.
“Saya sangat berterima kasih buat warga dan rela
wan desa karena saya baru pertama kali kesini sudah
di berikan hadiah yang sangat istimewa. Semoga si
desa ini dijauhkan dari bencana” Imbuhnya.

Penilaian berlangsung selama beberapa jam
sejak pukul 11.00 WIB hingga 14.30 WIB dengan
rangkaian acara Penyambutan dengan tarian Bale
Ganjur, Penilaian Administratif, Paparan Singkat,
Ramah Tamah hingga simulasi yang diikuti oleh
seluruh masyarakat dan pemerintah Desa Sum
beranom. Tak hanya demikian Kapolsek Sumber,
Komandan Koramil Sumber, Kepala Puskesmas
Sumber dan Camat Sumber turut serta dalam me
meriahkan kegiatan tersebut.
“Menang atau kalah kita berdoa saja yang
terpenting adalah bagaimana proses hari ini tidak
hanya sekedar menjadi hiasan hari ini namun dapat
bersemi selalu dan tertanam dalam hati masyarakat
akan budaya sadar bencana” Ujar Sudir selaku
Ketua Komunitas Kobar Bromo Tengger Semeru
di Wilayah Sumber. (*)
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Peta Kejadian

22 GEMURUH BPBD - OKTOBER 2017

Peta Kejadian
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Peta Kejadian
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Peta Kejadian
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Berita Kekeringan

Daerah Rawan Kering Kritis
Kabupaten probolinggo
Analisis Daerah Rawan Kekeringan dan Pelayanan Air Minum
( Grand Design Perpipaan Wil. Probolinggo - PU Cipta Karya )

Prosentase Penduduk Tidak Terlayani diatas 50 %
Nama Desa

Nama
Kecamatan

Luas
(Ha)

Hari Tanpa Hujan
Agustus

1
2
3
4

Kedungrejo
Bulujaran Kidul
Wringianom
Kertosuko

Bantaran
Tegalsiwalan
Wonomerto
Krucil

10,77
510,83
922,35
1344,40

Panjang
Panjang
Panjang
Pendek

Prosentase
Penduduk Tdk
Terlayani
70,76 %
66,22 %
65,09 %
61,42%

5

Sumberduren

Krucil

635,92

Pendek

61,42 %

-

6
7
8
9

Legundi
Gunung Bekel
Tegalsono
Sumberkare

Bantaran
Tegalsiwalan
Tegalsiwalan
Wonomerto

196,01
522,45
426,52
1241,91

Panjang
Panjang
Panjang
Panjang

57,95 %
57,28 %
57,28 %
50,11 %

1

No.

Jumlah
Mata Air
-

Sumber : Riview Pemetaan Kawasan Rawan Bencana 2016, BPBD Kabupaten Probolinggo
Grand Design Perpipaan Wilayah Probolinggo, PU Cipta Karya
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Prosentase Penduduk Tidak Terlayani diatas 75 %

1
2
3
4

Pamatan
Kertosono
Tigasan Kulon
Sumber Kramat

Tongas
Gading
Leces
Tongas

973,94
2,50
615,38
824,14

Menengah
Menengah
Sangat Panjang
Panjang

Prosentase
Penduduk Tdk
Terlayani
96,66 %
93,33 %
90,01 %
89,59 %

5

Gunungtugel

Bantaran

1174,37

Panjang

85,83 %

-

6

Alaskandang

Besuk

0,02

Sangat Panjang

78,88 %

-

No.

Nama Desa

Nama
Kecamatan

Luas
(Ha)

Hari Tanpa Hujan
Agustus

Jumlah
Mata Air
4
-

Sumber : Riview Pemetaan Kawasan Rawan Bencana 2016, BPBD Kabupaten Probolinggo
Grand Design Perpipaan Wilayah Probolinggo, PU Cipta Karya

GEMURUH BPBD - OKTOBER 2017

27

Berita Kejadian

Pengunjung Tenggelam
di Air Terjun Madakaripura
PROBOLINGGO – Pusat Pengendalian
Operasi (Pusdalops PB) mendapat laporan dari
pengelola Wisata Air Terjun Madakaripura
yang terletak di Desa Negororejo Kecamatan
Lumbang Kabupaten Probolinggo bahwa telah
terjadi kecelakaan pengunjung wisata Mada
karipura terpeleset dan tenggelam dilokasi air
terjun madakaripura. Laporan masuk pada Hari
Selasa tanggal 19 september 2017 sekitar pukul
15.30 WIB.

28 GEMURUH BPBD - OKTOBER 2017

Menurut keterangan saksi yang merupakan
rekan korban ketika itu korban dan rombongan
yang berasal dari Kota Surabaya atas nama :
1. Karyanto (40 th)
2. Riri Novariyanto (27 th)
3. Yopi (30 th)
4. Andre (38 th)
5. Kurniawan (34 th)
6. Ferry (38 th)
7. Aklis (28 th)

Secara bersama mereka berwisata di Air Ter
jun Madakaripura dan ketika sedang asik ber
foto tiba tiba korban terpeleset dan tenggelam
di Air Terjun. Seketika petugas wisata saat itu
(Imam Solihin/ Dinas Pariwisata, Nemo/ Perhu
tani, dan Mismar/ Guide) melaporkan kejadian
tersebut dan mencoba mencari korban di sekitar
air terjun. Menjelang sore dan kondisi yang
tidak memungkinkan BASARNAS Pos SAR
Jember, TRC BPBD, Dinas Pariwisata, Perhu
tani dan Relawan memutuskan untuk menunda
pencarian hingga esok hari.
Identitas korban atas nama Suyitno (Tempat
Tanggal Lahir, Surabaya/02 Februari 1968)
yang beralamat di Kelurahan Sambiarum Lor
RT/RW 26/09 Kecamatan Sambiarum Kota
Surabaya Jawa Timur. Pekerjaan sebagai Kar
yawan Swasta. Pencarian dilaksanakan kembali
pada Hari Rabu, 20 September 2017 sejak pagi

hingga tepat pukul 13.15 WIB korban ditemu
kan dalam keadaan meninggal dunia.
Selanjutnya korban dibawa menuju Rumah
Sakit Umum Daerah Tongas untuk diperiksa.
TRC BPBD berkoordinasi dengan Polsek, Ko
ramil, Polisi Hutan, Dinas Pariwisata, Camat
dan Kapos SAR jember terkait kejadian terse
but. Setelah proses pemeriksaan korban akan
diantar menuju rumah duka oleh pihak berwajib.
“Kecelakaan yang menyebabkan wisatawan
tenggelam tak hanya terjadi satu kali sejauh ini,
satu tahun silam tepatnya pada Bulan Februari
2016 seorang Wisatawan tenggelam ketika
berenang akibat banjir kiriman dari wilayah
hulu. Untuk itu dihimbau bagi wisatawan agar
lebih berhati hati dan tidak terlalu mendekat
ke area yang licin atau terjal bahkan berenang
terutama ketika terpantau cuaca mulai mendung
dan hujan” Ujar TRC PB BPBD. (*)
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Kebencanaan

Oktober-November 2017,

76% Wilayah Indonesia Masuk Awal Musim Hujan
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Jakarta, (7/9). Jika dibandingkan tahun 2016,
di tahun 2017, sebagian wilayah Indonesia lebih
kering dan lebih basah dibandingkan tahun 2015.
Sesuai dengan rilis yang telah dilakukan BMKG
pada Maret 2017, sebanyak 85% wilayah Zona
Musim Indonesia telah memasuki musim kemarau
pada awal September 2017.
Sementara berdasarkan pantauan Hari Tanpa
Hujan bahwa beberapa tempat di Jawa hingga
NTT telah mengalami Hari tanpa Hujan berturutturut selama lebih dari 60 hari. Bahkan di beberapa
tempat di Jawa Timur, NTB, NTT mengalami
Hari Tanpa Hujan lebih dari 100 hari. Hal ini
diutarakan Deputi Bidang Klimatologi, Prabowo
R. Mulyono di depan media massa saat kegiatan
jumpa pers awal musim hujan 2017/2018 kamis
sore di BMKG Pusat.
Lebih lanjut Prabowo mengutarakan bahwa
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pada bulan ini, sebagian besar pulau Jawa bisa
dikatakan sedang mengalami puncak musim ke
marau, dan akan masuk awal musim hujan pada
Oktober-November 2017.
“Saat ini sekitar 86% wilayah Indonesia
sudah masuk musim kemarau, sedangkan 14%
masih banyak terjadi hujan. “Beberapa wilayah
seperti Sumatera bagian selatan, Sumatera
Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Se
latan, Kalimantan bagian Selatan, Jawa bagian
Tengah, Jawa Tengah, Jawa bagian Timur, Jawa
Timur, dan Papua memasuki awal musim hujan
Oktober-November 2017” tambah Prabowo.
Sementara itu, untuk wilayah Maluku bagian
Tengah mengalami curah hujan rendah pada
bulan Oktober-November.
Berdasarkan pantauan, untuk 3 dasarian bulan
September untuk wilayah Sumatera bagian Utara,

Kalimantan, Sulawesi, dan Papua memilki curah
hujan 50-100 mm/hari, kondisi ini kebalikan den
gan Pulau Jawa yang memiliki curah hujan 40-45
mm per 10 hari.
Prabowo menjelaskan untuk wilayah Jabo
detabek sendiri awal musim hujan di mulai pada
Oktober yang dimulai dari Jabodetabek bagian
Selatan, Tengah, dan Jabodetabek bagian Utara.
Sementara untuk kondisi ENSO (El-Nino
Southern Oscillation) netral dengan indeks ENSO
=-0.2, tidak El-nino maupun tidak La-Nina se
hingga tidak mempengaruhi penambahan dan
pengurangan uap air.
Untuk Suhu Muka Laut di wilayah Pasifik
Timur sendiri dingin, kondisi menandakan adanya
anomali negatif sehingga mengakibatkan wilayah
Indonesia mendapatkan tambahan supply uap air
untuk pembentukan dan pertumbuhan awan hujan.
Menjawab beberapa pertanyaan yang mun
cul di tengah-tengah masyarakat kapan wilayah
Indonesia masuk awal musim hujan dan men
galami puncak musim hujan?, Prabowo me
nuturkan bahwa Awal Musim Hujan 2017/18 di
sebagian besar daerah diprakirakan mulai akhir
Oktober - November 2017 sebanyak 260 ZOM
(76.0%) dan mengalami puncak musim hujan
pada Desember 2017-Februari 2018.
Sementara Deputi Bidang Meteorologi, Dr.
Yunus Subagyo Swarinoto, M.Si. menekankan
masyarakat perlu mewaspadai daerah-daerah yang
rentan bencana, terutama saat massa transisi, sep
erti angin kencang, puting beliung, dan gelombang
tinggi. Untuk wilayah Pulau Jawa, massa transisi
terjadi pada bulan September.

Pada puncak musim hujan, masyarakat perlu
mewaspadai banjir, tanah longsor, genangan, an
gin kencang, gelombang tinggi, pohon tumbang,
mengingat peluang curah hujan ekstrim meningkat
pada puncak musim hujan.
Seminggu kedepan, potensi hujan lebat ter
jadi di Aceh, Riau, Sumbar, Bengkulu, Kalbar,
Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulteng, Sulut, Malut,
dan Papua. Sementara Tinggi Gelombang 2.54.0 meter (Rough Sea) berpeluang terjadi pada
periode 07-12 September 2017 di Perairan barat
Kep. Simeulue - Kep. Mentawai, Perairan barat
Enggano, Samudra Hindia barat Sumatera hingga
selatan Jawa.
Masyarakat perlu mewaspadai implikasi dan
dampak Awal Musim Hujan 2017/2018 terhadap
berbagai sektor antara lain: meningkatnya potensi
luas tanam sawah, meningkatkan frekuensi tanam,
ketersediaan air untuk pertanian dan waduk. Se
dangkan beberapa dampak negatifnya antara lain:
peningkatan potensi banjir, longsor dan tingginya
gelombang mengganggu kegiatan nelayan. (*)
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Kebencanaan

Seputar Pengetahuan Tentang

Bencana Kekeringan

Kekeringan adalah merupakan salah satu
bencana yang sulit dicegah dan datang berulang.
Secara umum pengertian kekeringan adalah ket
ersediaan air yang jauh di bawah dari kebutuhan
air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan
ekonomi dan lingkungan. Terjadinya kekeringan
di suatu daerah bisa menjadi kendala dalam pen
ingkatan produksi pangan di daerah tersebut. Di
Indonesia pada setiap musim kemarau hampir
selalu terjadi kekeringan pada tanaman pangan
dengan intensitas dan luas daerah yang berbeda
tiap tahunnya.
Kekeringan merupakan salah satu fenomena
yang terjadi sebagai dampak penyimpangan iklim
global seperti El Nino dan Osilasi Selatan. Dewasa
ini bencana kekeringan semakin sering terjadi bukan
saja pada periode tahun-tahun El Nino, tetapi juga
pada periode tahun dalam keadaan kondisi normal.
Batasan tentang kekeringan bisa bermacammacam tergantung dari cara meninjaunya. Ditinjau
dari Agroklimatologi yaitu keadaan tanah dimana
tanah tak mampu lagi memenuhi kebutuhan air
untuk kehidupan tanaman khususnya tanaman pan
gan. Ada tiga faktor yang sangat mempengaruhi
kekeringan ini yaitu tanaman, tanah dan air.
Tanaman khususnya tanaman pangan mem
punyai kebutuhan air yang berbeda-beda, baik
keseluruhan maupun jumlah kebutuhan pada setiap
tahap pertumbuhannya. Tanaman padi misalnya,
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memerlukan cukup banyak air selama pertum
buhannya. Sedangkan tanaman kedelai termasuk
tanaman yang relatif tahan terhadap kekeringan.
Namun demikian kedelai mempunyai periode yang
riskan terhadap kekurangan air yaitu pada periode
perkecambahan dan periode pembentukan biji.
Kepekaan tiap tanaman terhadap kekurangan air
berbeda dari satu tanaman ke tanaman lainnya dan
dari satu tahapan pertumbuhan tanaman ke tahap
lainnya dalam satu jenis tanaman.
Tanah merupakan faktor yang menentukan
pula kemungkinan terjadinya kekeringan. Besar
kecilnya kemampuan tanah untuk menyimpan
lengas menentukan besar kecilnya kemungkinan
terjadinya kekeringan. Perbedaan fisik tanah juga
akan menentukan cepat lambatnya atau besar
kecilnya kemungkinan tanaman mengalami ke
keringan.
Air untuk daerah tadah hujan diperoleh dari
air hujan. Ciri atau sifat hujan di suatu daerah
menentukan kemungkinan terjadi atau tidaknya
kekeringan di daerah itu. Perubahan yang tak
beraturan dari waktu ke waktu adalah tantangan
yang besar dalam memprakirakan kebutuhan air
tanaman. Jumlah hujan yang besar dan terbagi rata
tak akan dirasakan sebagai penyebab kekeringan.
Apabila curah hujan tak merata dan menyimpang
dari kebiasaan itulah yang akan menyebabkan
kekeringan. (*)
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Galeri

Apel Siaga Peralatan Kesiapan Menyambut Musim Hujan

BPBD dalam Yadnya Kasada 2017

Perpisahan Kalaksa BPBD Kabupaten Probolinggo

BPBD dalam Yadnya Kasada 2017

Pengenalan Dasar Manajemen Bencana di Stikes Hafshawaty Hasan Genggong
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Simulasi Penanggulangan Bencana dalam Penilaian
Lomba Destana di Desa Sumberanom, Sumber

Sosialisasi Penanggulangan Bencana bersama WASKITA Section 3 Jalan Tol Pasuruan Probolinggo

Simulasi Penanggulangan Bencana Bersama WASKITA
Section 1 Jalan Tol Pasuruan Probolinggo

Simulasi Kebakaran Hutan dan Lahan bersama POLRES
Kota Probolinggo

Jalan Santai Bersama dalam rangka Jumat Sehat

Pelatihan Penanggulangan Bencana bersama RSU
Wonolangan Probolinggo

Survei Lapangan Rekondisi Papan Peringatan Dini

Pemadaman Kebakaran Hutan Lahan di Gunung Bromo
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