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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 Maret - Juli 2018, merupakan edisi kedua di Tahun
2018. 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 Pelaksanaan Peringatan
Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional pada 26 April. Peringatan
HKB tahun ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Di
Kabupaten Probolinggo hampir seluruh instansi dan dunia usaha
melaksanakan beberapa kegiatan seperti simulasi evakuasi
mandiri dan uji sirine. BPBD tahun ini mendampingi Stikes
Hafshawaty Genggong yang melaksanakan Simulasi Penanggulangan Bencana Mandiri. Selain itu PT POMI dan RSU
Wonolangan melaksanakan uji sirine serentak yang dimulai
pada pukul 10.00 hingga 12.00 WIB.
Edisi kali ini juga membahas tentang kondisi prakiraan cuaca
di Kabupaten Probolinggo selama 3 bulan kedepan dan Kegiatan
BPBD Kabupaten Probolinggo. Dalam kurun waktu 3 bulan
ini tidak tercatat terjadi bencana di Kabupaten Probolinggo.
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

HARI KESIAPSIAGAAN BENCANA

“Siaga Bencana dimulai dari Diri
Kita, Keluarga dan Komunitas”

4

PROBOLINGGO - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkampanyekan
tanggal 26 April sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana dengan tema “Siaga Bencana dimulai dari
Diri Kita, Keluarga dan Komunitas.” Hal tersebut
diwujudkan BNPB dan berbagai pihak secara terpisah, seperti masyarakat, organisasi masyarakat,
dunia usaha dan pelaku penanggulangan lain.
Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) tahun ini
BNPB mengajak berbagai pelaku penanggulangan
bencana untuk melaksanakan beberapa kegiatan
sebagai peringatan HKB 2018. Beberapa kegiatan
diantaranya Uji Sirine/ peringatan dini bahaya
lainnya, Menyelamatkan Diri, Jalur Evakuasi
dan Titik Kumpul/tempat evakuasi sementara.
BPBD Kabupaten Probolinggo melalui Himbauan
Bupati Probolinggo merelease pemberitahuan
agar seluruh pelaku penanggulangan bencana di
Kabupaten Probolinggo agar menyelenggarakan
salah satu dari kegiatan diatas sebagai pasrtisipasi
memperingati HKB 2018 yang kemudian akan di
inventarisir melalui website HKB 2018. Berbagai
kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak
pada hari ini (26/4), pukul 10.00 – 12.00 WIB.
Kegiatan dengan tagline #SiapUntukSelamat
ini sebagai momentum bersama untuk mensosialisasikan bahwa penguasaan pengetahuan oleh diri
sendiri tersebut sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dalam penyelamatan dari risiko
bencana. Dalam konteks diri sendiri sebagai faktor
keselamatan, BNPB menggagas hari ini sebagai
upaya mewujudkan sebuah kebijakan jangka
menengah sehingga Presiden Republik Indonesia
menetapkan dan menyerukan Hari Kesiapsiagaan
Bencana Nasional dimana seluruh pemangku
kepentingan baik pemerintah, organisasi nonpemerintah, dunia usaha dan setiap warga negara
untuk melakukan latihan kesiapsiagaan bencana
di seluruh daerah. Kegiatan hari ini merupakan
langkah penting untuk mengedukasi setiap warga
negara bahwa masyarakat Indonesia berada di
kawasan rawan bencana.
Tepat pada 26 April 2017 Pukul 10.00 WIB
sesuai instruksi BNPB, Beberapa pelaku penangGEMURUH BPBD - JULI 2018

gulangan bencana di Kabupaten Probolinggo
menggelar kegiatan HKB diantaranya :
1. Stikes Hafshawaty Genggong menyelenggara
kan Simulasi Mandiri Bencana Gempa Bumi
2. PT POMI menyelenggarakan Simulasi Pe		
nyelamatan Diri dan Kebakaran
3. PT PJB menyelenggarakan Simulasi Penyele
matan Dini dan Kebakaran
4. RSU Wonolangan menyelenggarakan Uji Sirine
Peringatan Dini
5. Dinas Pendidikan melalui beberapa sekolah
menyelenggarakan Simulasi Mandiri
6. Dinas Kesehatan melalui beberapa puskesmas
dan RSUD menyelenggarakan Uji Sirine Peringatan Dini
7. Pramuka Kabupaten Probolinggo melaksanakan
Simulasi Mandiri
BPBD melakukan pendampingan kegiatan

HKB salah satunya di Stikes Hafshawaty Genggong. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh civitas akademika di Lingkungan Stikes Hafshawaty.
Konstruksi Stikes yang berada hingga lantai 3
menjadi alasan bagi pihak Stikes untuk melaksanakan simulasi bencana gempa bumi, selain itu
di wilayah Stikes bukan termasuk daerah yang
aman. Dalam Peta Risiko Bencana Kabupaten
Probolinggo wilayah tersebut termasuk daerah
Risiko Bencana Gempa Bumi.
“Menanamkan rasa kesiapsiagaan jauh lebih
berharga dari pada hanya sibuk berfikir me-

nyelamatkan korban dari bencana, karena yang
sulit bukan itu tetapi menggugah hati masyarakat
untuk sadar terhadap bencana” Ujar Khusaeri
salah seorang dosen Stikes yang tergabung dalam
Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) Wilayah
Jawa Timur.
Kegiatan berjalan selama kurang lebih 15
menit. Sirine dibunyikan dan seluruh penduduk
sekolah menyelamatkan diri, berlari menuju titik
kumpul. Beberapa tim yang telah dibentuk seperti
tim penyelamat menyisir lokasi terdampak dan
menyelamatkan korban yang masih berada di
gedung Stikes. Selanjutnya menuju titik shelter
yang terletak tidak jauh dari lokasi titik kumpul.
Berada pada tenda darurat milik BPBD salah seorang relawan menghibur mahasiswa dengan harapan mereka tidak mengalami trauma dan shock
setelah mengalami keadaan genting serta pihak
kesehatan mengevakuasi korban dalam kejadian
tersebut. Hingga kondisi dinyatakan benar benar
aman, seluruhnya dapat kembali mengamankan
barang yang tertinggal dan tidak beraktivitas di
Gedung Stikes terutama pada bagian bagian yang
berpotensi roboh.
Kegiatan dilaksanakan kurang lebih selama
30 menit. Selesai itu Kepala Pelaksana BPBD
mengevaluasi jalannya kegiatan simulasi mandiri dan memberikan masukan terkait ketepatan,
kecepatan dan akurasi penyelamatan diri ketika
terjadi bencana. “Kegiatan ini selain dilaksanakan
sebagai partisipasi kegiatan HKB diharapkan
mampu memberikan pengetahuan dan pendidikan
dasar yang dapat menumbuhkan budaya sadar
bencana sehingga dalam kondisi terjadi bencana
seseorang dapat mengerti dan memahami sikap
menyelamatkan diri dengan tepat. Kemudian
dapat menumbuhkan rasa dan sikap tangguh bencana sebagai masyarakat Kabupaten Probolinggo,” ujar Ir Anung, Kalaksa BPBD Kabupaten
Probolinggo. (*)
GEMURUH BPBD - JULI 2018
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Prakiraan Awal Musim Kemarau Jawa Timur 2018
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Prakiraan Curah Hujan
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Prakiraan Curah Hujan
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Berita Kegiatan

Runner Up Stand Pameran Terbaik
HARJAKAPRO Ke- 272
PROBOLINGGO - Terletak di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari +
17.850 pulau, memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan
oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor
manusia yang menyebabkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda dan dampak psikologis yang dalam
keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan
nasional.
Pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang
memiliki risiko tinggi perlu dilakukan terusmenerus. Terutama yang memiliki risiko tinggi
perlu dilakukan terus-menerus. Informasi terkait
dengan bencana perlu dikumpulkan, diproses,
dianalisis dan selanjutnya disusun laporannya.
Oleh karena itu dibentuklah Pusat Pengendalian
Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)
Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten
Probolinggo.
Pada Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Probolinggo Ke- 272 Tahun 2018 BPBD Kabupaten
Probolinggo mengusung konsep tidak jauh dari
tema tahun lalu namun terdapat sedikit penambahan yakni Aktivitas Pusdalops (Pusat Pengendalian
Operasi), Pameran Miniatur EWS, Photobooth
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Panorama ditengah Laut menggunakan perahu
BPBD dan beberapa peralatan serta perlengkapan
yang digunakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Sebagai Sektor Komando Penanggulangan
Bencana, BPBD memperkenalkan Pusdalops PB

yang bertugas melakukan pemantauan spasial dan
aktivitas terhadap daerah berpotensi bencana. Pusdalops PB mengelola data dan informasi dengan
menghimpun, memproses, menganalisis hingga
mempublikasi kepada masyarakat terkait kondisi
wilayah yang berpotensi terjadi bencana. Hal ini
dimaksudkan untuk memperkenalkan Pusdalops
kepada masyarakat.
Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan
Bencana (PUSDALOPS PB) adalah unit fungsional pada BPBD yang didukung fasilitas sarana/
prasarana dengan fungsi utamanya adalah menerima data/informasi, mencatat, mengolah/analisis
dan mendistribusikan setelah diverifikasi sesuai
presedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya data/
informasi yang telah diproses tersebut menjadi
pendukung dalam pengambilan keputusan lebih
lanjut bagi penanggungjawab penanggulangan
bencana. Beroperasi pada tahap pra-bencana, saat
krisis bencana, tahap tanggap darurat, tahap pasca
bencana.
Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari
guna mencapai kinerja yang baik, masing-masing
personil di Pusdalops PB Kabupaten Probolinggo
bekerja sesuai dengan tugas yang diembannya.
Apa dan harus berbuat apa akan diatur dalam
sebuah prosedur kerja yang merupakan rumusan
tugas mulai dari menerima, mengelola, menyimpan, melaporkan data dan informasi sampai pada
menyerahkan tugas kepada operator yang akan
melaksanakan tugas selanjutnya.
Selain memperkenalkan Pusdalops pada HARJAKAPRO tahun ini, BPBD menampilkan beberapa peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh
BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana termasuk sistem peringatan dini seperti
Simonrain (Sistem Informasi Hujan), EWS Banjir

dan SMS Blaster Peringatan Dini serta Mondopad.
Berbagai kegiatan BPBD ditayangkan melalui
video singkat. Kemudian beberapa peralatan vertical rescue, helm SRC, Drone, GPS, Pelampung,
Ringboy, Chainshaw dll tertata rapi pada dinding
stand pameran. Ada juga miniatur EWS Tinggi
Muka Air yang menampilkan aktivitas EWS
dengan menerangkan tinggi muka air, suhu dan
kelembapan.
Pada tahun ini Stand BPBD Kabupaten
Probolinggo kembali meraih Runner Up, sebagai
Juara Terbaik ke II bertahan selama dua tahun
berturut turut. Adanya photobooth dengan panorama pemandangan di tengah laut menggunakan
perahu milik BPBD beserta assesorisnya menarik
pengunjung untuk datang. Selain pengunjung
bisa berfoto dengan peralatan BPBD juga dapat
membawa pulang makanan siap saji, kartu nama
Pusdalops PB serta doorprice yang telah disediakan oleh BPBD.
Kegiatan HARJAKAPRO 272 dibuka secara
langsung oleh Sekretaris Daerah sekaligus Ex
oficio Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo.
Ketika kegiatan pembukaan Sekretaris Daerah
berkunjung ke Stand BPBD dan berfoto bersama
dengan Kepala Pelaksana BPBD menggunakan
photobooth yang telah disediakan pada stand.
“Selain berpartisipasi dalam kegiatan hari
Jadi Kabupaten Probolinggo, diharapkan melalui
event ini mampu mengenalkan BPBD kepada
masyarakat. Kemudian melalui video yang ditayangkan masyarakat dapat mengetahui sikap
mitigasi bencana dan melalui beberapa sistem
peringatan dini diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi terutama ketika terpantau kondisi
berpotensi bencana,” ujar Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Probolinggo. (*)
GEMURUH BPBD - JULI 2018
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Kerja Bakti
Pasca Longsor
di Desa
Ledokombo,
Sumber

PROBOLINGGO – Selasa. 15 Mei 2018 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD melaksanakan kerja bakti pasca kejadian tanah longsor
di Desa Ledokombo Kecamatan Sumber. Menurut
warga setempat longsor terjadi di jalur utama yang
menghubungkan Desa Ledokombo ke Kabupaten
Lumajang. Longsor terjadi dampak hujan lebat
diwilayah tersebut serta kondisi struktur tanah
yang sudah tidak lagi sempurna.
Terpantau lokasi tanah longsor merupakan
daerah yang bervegetasi semak belukar tanpa
pengelolahan oleh masyarakat setempat. Longsor
pada tebing yang cukup terjal dengan ketinggian
longsor mencapai 7 meter dan lebar 10 meter dengan beberapa bongkahan batu. Pada jalur tersebut
terdapat 3 titik longsor, 2 diantaranya merupakan
longsoran kecil tanpa bongkahan batu.
Sedikitnya 60 orang mengikuti kegiatan tersebut yang terdiri atas personil BPBD, masyarakat
setempat, TNI dan Komunitas Kobar Bromo. Kegiatan kerjabakti dimulai sejak pukul 09.00 WIB
hingga 12.00 WIB. Kondisi tanah longsor yang
relatif lebar dengan material yang cukup banyak
menjadikan pembersihan relatil lama.
“Sesuai dengan prakiraan BMKG bahwa beberapa wilayah telah memasuki musim kemarau
namun bukan berarti tidak ada hujan sama sekali.
Pada beberapa wilayah yang memiliki iklim mikro
masih terjadi hujan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor alami terkait perubahan cuaca yang
ekstrem dan faktor meteorologis. Untuk itu kita
Desa Ledokombo Kecamatan Sumber merupaharus tetap menjaga kewaspadaan, mengingat kan satu daerah yang termasuk dalam daerah risiko
kondisi cuaca belakangan yang relatif fluktuatif.” tinggi tanah longsor (Riview Pemetaan Daerah
ujar Kasi Pencegahan BPBD.
rawan longsor, 2016). Selain Desa Ledokombo,
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Desa Sumberanom dan Desa Wonokerso
yang berada disamping Desa Ledokombo juga merupakan daerah risiko longsor
kelas tinggi. Tercatat telah beberapa kali
terjadi longsor didaerah tersebut seperti
pada Desa Sumberanom tercatat di awal
tahun 2018 telah mengalami 9 kali kejadian tanah longsor dengan titik lokasi
yang cenderung berbeda.
Setelah proses pembersihan, sebagian
material dimanfaatkan sebagai bahan
modifikasi lahan. Mengingat di wilayah
tersebut merupakan dataran yang cukup
terjal, memanfaatkan sisa material menggunakan kantong karung dapat dimanfaatkan sebagai penahan tebing terutama
yang berpotensi terjadi longsor.
Pusdalops PB
BPBD Kabupaten Probolinggo
GEMURUH BPBD - JULI 2018
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Koordinasi Lintas
Wilayah Berpotensi
Terdampak Erupsi
Gunung Bromo

PROBOLINGGO – Senin, 14 Mei 2018 Kepala
Pelaksana BPBD melaksanakan perjalanan koordinasi 4 wilayah yang menjadi daerah berpotensi terdampak erupsi Gunung Bromo. Perjalanan koordinasi ini melibatkan beberapa pihak diantaranya
Taman Nasinal Bromo Tengger Semeru (TNBTS),
Pos Pengamat Gunung Api Bromo, BPBD Kabupaten Pasuruan, BPBD Kabupaten Malang dan
BPBD Kabupaten Lumajang.
Perjalanan dimulai pada senin pagi berawal
dengan koordinasi bersama Kepala Pos PGA
Bromo, Ahmad Subhan. “Beberapa hari terakhir
terekam terjadi peningkatan aktivitas Bromo terpantau visual Bromo belakangan berasap tipis
tebal dengan intensitas ketinggian hingga 400
meter dan beberapa kali terekam peningkatan
tremor. Namun kondisi peningkatan ini masih
dapat dikatakan aman sembari masyarakat tetap
waspada dan tidak beraktifitas pada radius 1 Km

18 GEMURUH BPBD - JULI 2018

terutama ketika terpantau terjadi peningkatan
aktivitas” Ujarnya.
Gunung Bromo secara geografis berada pada
70 56’ 30” LS dan 1120 37’ BT sedangkan secara
administrasi terletak di Cemoro Lawang Desa
Ngadisari Kecamatan Sukapura. Ketinggian Gunung Bromo yaitu 2.329 mdpl. Gunung Bromo
yang sampai saat ini masih terlihat mengepulkan
asap putih setiap saat, menandakan gunung masih
aktif. Sepanjang sejarah letusan Gunung Bromo,
karakter erupsi bersifat efusif yaitu dan eksplosif
dari kawah pusat, setiap kali erupsi menyemburkan abu, pasir, lapilli, dan kadang-kadang melontarkan bongkah lava dan bom vulkanik, kecuali
pada kegiatan 1980, pada dasar kawah terbentuk
sumbat lava.
Kegiatan Gunung Bromo pada saat ini umumnya berupa hembusan asap putih tipis hingga
putih tebal dengan ketinggian sekitar 50 m hingga

100 m dari bibir kawah dengan arah hembusan
umumnya berarah barat dan baratlaut. Kondisi
hembusan asap Gunung Bromo biasanya mening
kat ketika terjadi curah hujan yang tinggi. Hal ini
juga berhubungan dengan karakteristik letusannya
yang berupa letusan freatik yang merupakan hasil
kontak antara magma dengan sistem hidrothermal
di tempat tersebut. Letusan Gunung Bromo pada
umumnya berupa letusan abu dengan tinggi berkisar 300-3000 m dan letusan terakhir pada tahun
2010 berlangsung hingga berbulan-bulan.
Koordinasi ini dilaksanakan mengingat berdasarkan karakteristiknya erupsi Gunung Bromo
terjadi setiap 5 tahun sekali. Sebelumnya terjadi
erupsi dengan dampak yang cukup parah pada
tahun 2010, selanjutnya 2015-2016 terjadi erupsi
namun dampak erupsi masih relatif lebih kecil
daripada erupsi tahun 2010. Hingga saat ini status
Gunung Bromo Waspada (Level II) dengan radius
aman 1 Km dari kawah. Koordinasi dilaksanakan
ketika sampai pada Pos Jemplang dan berkoordinasi secara bersama dengan BPBD Kabupaten
Malang dan Kabupaten Lumajang. Dalam kegiatan
tersebut selain membahas tentang mitigasi erupsi
Gunung Bromo dan kesepakatan pelibatan 4 Kabupaten ketika terjadi erupsi.
“Koordinasi merupakan satu hal yang penting,
bersykur 4 wilayah dapat berkumpul dan duduk
bersama. Selain membahas tentang karakteristik

gunung bromo beserta dampaknya dalam pertemuan ini sekaligus kita mampu saling berkoordinasi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
di wilayah masing masing,” ujar Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Probolinggo
Pertermuan tersebut berlangsung hingga pukul
15.00 WIB dan dilanjutkan kegiatan safari menuju
Kantor BPBD Kabupaten Lumajang melalui jalur
Bromo – Lumajang via Ranu Pani. Koordinasi
tersebut tidak hanya menghasilkan keterlibatan
ketika erupsi namun menginisiasi 4 kabupaten
untuk melaksanakan latihan gabungan penguatan
kapasitas bagi pelaku penanggulangan bencana.
Pusdalops PB
BPBD Kabupaten Probolinggo
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Ramadhan BPBD Kabupaten Probolinggo

Buka Bersama Ex Oficio Kepala
BPBD Kabupaten Probolinggo

20

PROBOLINGGO – Bulan Ramadhan merupakan bulan suci yang dinantikan oleh setiap
umat muslim. Berbagai kalangan memanfaatkan
suasana Ramadhan dengan berbagai cara. Hal ini
dimanfaatkan oleh BPBD Kabupaten Probolinggo
sebagai moment yang diharapkan dapat meningkatkan sinergisitas, semangat serta kekompakan
keluarga BPBD. Pada Senin, 06 Juni 2018 Keluarga Besar BPBD Kabupaten Probolinggo melaksanakan kegiatan Buka Bersama yang dihadiri
oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo
Soeparwiyono selaku Ex Oficio Kepala BPBD
Kabupaten Probolinggo.
Dalam kegiatan tersebut Bapak Sekda memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas
semangat rekan rekan BPBD dalam melakanakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana di
Kabupaten Probolinggo selama ini. Sembari menunggu waktu buka puasa Ir Anung Widiarto, MM
selaku Kepala Pelaksana BPBD juga memberikan
sambutan singkat yang intinya mengajak keluarga
BPBD untuk senantiasa bersemangat dalam bekerja dan tetap waspada dalam bertugas selalu tidak
hanya ketika masa darurat namun juga menerapkan
budaya sadar bencana merupakan hal yang lebih
penting karena bencana bias dating kapan saja
dengan banyak faktor.
Selain kegiatan buka bersama beberapa hari
sebelumnya Keluarga BPBD membagikan takjil
buka puasa di beberapa titik daerah rawan bencana
GEMURUH BPBD - JULI 2018

sembari mengenalkan serta mengingatkan kembali
kepada masyarakat untuk segera menghubungi
BPBD apabila terpantau kondisi berpotensi bencana. “Banyak cara yang dapat dilakukan ketika
masa pencegahan salah satunya dengan sosialisasi
terhadap masyarakat terkait kebencanaan, salah
satunya dapat dilakukan melalui kegiatan ini.
Sambil membagi takjil sambal berbuka puasa
ada sedikit waktu yang dapat diisi dengan upaya
upaya pencegahan ketika pra bencana.” ujar Kasi
Pencegahan BPBD Kabupaten Probolinggo menanggapi kegiatan tersebut. (*)
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Gempa di Banjarnegara

2 Tewas, 21 Luka, 316 Rumah Rusak
dan 2.104 Jiwa Mengungsi
JAKARTA - Penanganan darurat dampak gempa yang mengguncang wilayah di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah terus dilakukan.
Gempa berkekuatan 4,4 SR dengan pusat gempa
di darat pada kedalaman 4 kilometer pada jarak 52
kilometer utara Kebumen terjadi pada 18/4/2018
pukul 13.28 WIB. Pusat gempa yang dangkal
dengan kondisi tanah gembur di Banjarnegara
menyebabkan kerusakan cukup parah di wilayah
Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.
Data sementara yang berhasil dihimpun BPBD
Banjarnegara, gempa menyebabkan 2 orang meninggal dunia, 21 orang luka dan 316 rumah rusak.
Dua orang meninggal dunia adalah Asep (13)
siswa kelas 5 SD warga Desa Kasinoman dan Ny.
Kasri (80) warga Dusun Bakalan Desa Kasinoman.
Sebanyak 21 orang luka-luka. Korban dirawat
di puskesmas dan di rumah sakit daerah. Korban
sebagian besar disebabkan tertimpa oleh bangunan
yang roboh.
Kerusakan rumah rusak sebanyak 316 unit
yang tersebar di Desa Kasinoman 217 unit rumah,
Desa Kertosari sebanyak 62 unit rumah dan Desa
Plorengan 37 unit rumah. Diperkirakan jumlah
rusak bertambah mengingat belum semua rumah
rusak didata, baik rusak berat, rusak sedang dan
rusak ringan. Pendataan masih dilakukan oleh
petugas gabungan.
Bangunan umum yang rusak meliputi nasjid di
Desa Plorengan 1 unit, masjid di Desa Kertosari 1
unit, masjid di Desa Kasinoman 1 unit, mushola
di Desa Kasinoman 1 unit dan gedung SMKN 2
Kalibening.
Jumlah pengungsi yang terdata sementara
sebanyak 526 KK atau 2.104 jiwa tersebar di
beberapa titik pengungsian di 4 desa di Kecamatan Kalibening yaitu di Desa Kasinoman, Desa
Kertosari, Desa Plorengan dan Desa Sidakangen.
Sebanyak 180 personil tim gabungan dari
BPBD Banjarnegara bersama TNI, Polri, Basarnas,
PMI, SKPD, relawan dan masyarakat melakukan
evakuasi dan penyelamatan korban gempa. Posko
tanggap darurat, dapur umum, pos kesehatan, dan

22 GEMURUH BPBD - JULI 2018

pos pengungsian telah didirikan di Kecamatan
Kalibening. Pos pengungsian didirikan di 4 desa
yang di bagi beberapa titik di masing-masing desa.
BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD yang
berdekatan dengan Banjarnegara mengirimkan
bantuan dan personil. Tim Reaksi Cepat BNPB
melakukan pendampingan BPBD. Posko BNPB
terus berkoordinasi dengan BPBD. Pendataan dan
koordinasi masih terus dilakukan.
Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang
dan tidak terpancing pada isu-isu menyesatkan.
Hingga saat ini BMKG melaporkan tidak ada
gempa susulan.
Kebutuhan mendesak yang diperlukan adalah
permakanan, air bersih, MCK, relawan untuk
membantu membersihkan lingkungan, trauma
healing, dan kebutuhan dasar lainnya.
Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB
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Menjelang Lebaran Masyarakat
Sumenep Dikejutkan Gempa 4,8 SR:
6 Luka Dan 77 Rumah Rusak
Menjelang lebaran, masyarakat di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur dikejutkan
oleh gempabumi dengan kekuatan 4,8 SR pada
13/6/2018 pukul 20.06 WIB. BMKG melaporkan
episenter gempa di darat pada jarak sekitar 6 km
arah Timur Laut Sumenep, Jawa Timur dengan
kedalaman 12 kilometer. Gempa tidak berpotensi
tsunami. Gempabumi yang terjadi ini merupakan
jenis gempabumi intraplate dengan hiposenter
dangkal akibat aktivitas patahan lokal.
Gempa dirasakan kuat selama 5 detik.
Masyarakat berhamburan panik ke luar rumah
dan bangunan. Pada saat bersamaan juga sedang
berlangsung sholat tarawih. Guncangan gempa
dirasakan naik turun disertai dengan bangunan
yang rusak.
Guncangan keras ini dirasakan masyarakat di
Kecamatan Batu Putih meliputi Desa Bulaan, Desa
Batu Putih Laok, Desa Bantelan, Desa Sergeng,
dan di Kecamatan Dasuk di Desa Dasuk Timur.
Data sementara 6 orang luka ringan, 25 unit rumah
rusak berat, 52 unit rumah rusak ringan, 2 unit
masjid rusak berat, 1 unit masjid rusak ringan, 1
unit madrasah rusak berat dan 1 unit ponpes rusak
ringan. Kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah.
BPBD Kabupaten Sumenep bersama aparat
dari Kodim 0827 Sumenep, Polri, Basarnas, PMI,
relawan dan SKPD masih melakukan pendataan
dan penanganan darurat. Pendataan jumlah kerugian materiil akibat gempa masih dilakukan. Petu-

gas bersama masyarakat membersihkan puingpuing bangunan yang roboh. Bantuan disalurkan
kepada masyarakat yang menjadi korban gempa.
Sementara itu di tempat lain, gempa beruntun
mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan
Mentawai pada 13/6/2018 hingga 14/6/2018.
BMKG melaporkan adanya aktivitas gempabumi
susulan (aftershock) sebanyak 12 kali di Kepulauan Mentawai pascagempa dengan kekuatan 5,8
SR pada 13/6/2018 pukul 06.08 WIB. Episenter
gempabumi terletak pada koordinat 2,0 LS dan
98,76 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada
jarak 90 km arah barat Kota Tua Pejat, Kabupaten
Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat
pada kedalaman 13 km.
Gempabumi ini termasuk dalam klasifikasi
gempabumi dangkal akibat aktivitas subduksi
Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia tepatnya di zona Megathrust yang merupakan
zona subduksi lempeng yang berada di Samudera
Hindia sebelah barat Sumatera.
Gempa dirasakan lemah oleh masyarakat di
Mantawai. Bahkan beberapa gempa susulan tidak
dirasakan guncangannya. Tidak ada korban jiwa
dan kerusakan akibat gempa di Mentawai. Aktivitas masyarakat berjalan dengan normal. BPBD
Kabupaten Kepulauan Mentawai terus melakukan
pemantaua dan sosialisasi kepada masyarakat.
Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB
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BMKG: Waspada Peningkatan
Potensi Hujan Lebat Seminggu Kedepan
Jakarta, (19/6). Akhir-akhir ini, kita dikagetkkan dengan pemberitaan di media massa dengan
peristiwa yang terjadi di Gowa dan baru-baru ini
saat kita masih dalam suasana lebaran, kita pun
dikejutkan dengan kecelakaan tenggelamnnya kapal di Danau dan hingga saat ini masih dilakukan
pencarian korban. Menyadari kondisi ini, Selasa
malam di Kantor BMKG Pusat dilakukan jumpa
pers yang dipimpin oleh Sekretaris Utama, Drs.
Untung Merdijanto, M. Si terkait kondisi cuaca
yang terjadi pada musibah kecelakaan di Danau
Toba serta seminggu kedepan dan perkembangan
musim kemarau 2018.
Seperti yang diutarakan Kepala BMKG, Dr.
Dwikorita Karnawati melalui video conference
di Jenewa mengutarakan bahwa masyarakat perlu
mewaspadai kondisi cuaca ekstrim yang terjadi
akhir-akhir ini, meskipun pada Juni ini, sebagian
besar wilayah Indonesia telah masuk musim kemarau.
“Berdasarkan pantauan BMKG, bahwa 7 hari
kedepan diprakiran masih akan terjadi anomali
cuaca akibat adanya tekanan rendah di Samudera
Pasifik sebelah timur Filipina, serta udara basah
dari Samudera Hindia dan sirkulasi siklonik di
wilayah Samudera Hindia Barat Bengkulu, Selat
Karimata, dan Selat Makassar yang mengakibatkan adanya pola pertemuan aliran udara di Bagian
Selatan Kalimantan, Perairan Selatan Bangka
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Belitung, Sumatera Selatan-Lampung, Bengkulu
hingga Samudera Hindia, “tutur Dwikorita.
Ia pun menambahkan terdapat belokan angin di
wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Kondisi inilah
yang menyebabkan peningkatan cuaca ekstrim,
seperti hujan sedang-lebat yang disertai petir dan
kilat serta angin kencang yang terjadi di wilayah
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,
Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten,
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
Potensi cuaca ekstrim pun dapat menyebabkan
terjadinya potensi gelombang tinggi 2.5 hingga 4.0
meter yang diprakirakan terjadi di Perairan Utara
dan Barat Aceh, Perairan Utara Sabang, Perairan
Barat Pulau Simeuleu hingga Kep. Mentawai,
Perairan Bengkulu hingga Perairan Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Perairan Selat
Jawa hingga Sumbawa, Selat Bali-Lombok-Alas
bagian selatan, Perairan Selatan P. Sumba-P. Sawu,
Laut Timor Selatan NTT, Samudera Hindia Barat
Sumatera hingga selatan NTT.
Sementara Deputi Bidang Meteorologi, Drs.
Mulyono R Prabowo di depan media massa
mengutarakan bahwa BMKG terus memberikan
layanan informasi cuaca di berbagi sektor penerbangan, dan kemaritiman sebagai langkah kesiapsiagaan terhadap kemungkinan dampak dari

cuaca ekstrim.
“Puncak musim kemarau terjadi pada diprakirakan terjadi pada Agustus-September 2018 dan
berakhir pada November 2018, seiring dengan
awal musim hujan 2018/2019,”imbuh Prabowo.
Prabowo pun menambahkan musim kemarau
bukan berarti tidak ada potensi hujan sama sekali.
Selain itu, mengingat bentangan wilayah Indonesia
yang luas, bisa mengakibatkan suatu wilayah sudah tidak ada hujan sama sekali, Namun ditempat
lain kita masih mendengar atau masih mencatat
hujan dengan intensitas tinggi.
Terkait dengan kejadian tenggelamnya kapal di
Danau Toba, Prabowo mengungkapkan di depan
media massa bahwa pihak BMKG telah memberikan peringatan dini terkait cuaca di Sekitar Danau
Toba , Sumatera utara.
“Untuk wilayah Samosir memiliki potensi
terjadinya cuaca ekstrim, seperti hujan lebar,
kemudian berdasarkan catatan dari Automatic
Weather Station BMKG di Parapat, tecatat adanya
peningkatan kecepatan angin, yaitu 12 knots,”ucap
Prabowo.
Kondisi inilah yang memicu ketinggian ombak kurang lebih 75 cm atau 0.75 m sampai
1.25 m.”Jika kita melihat resikonya memang
berbeda-beda, tergantung pada kapal yang
terdampak,”jelasnya.
Prabowo pun menghimbau agar masyarakat

yang sedang berlibur di wisata pantai perlu mewaspadai gelombang tinggi, seperti di Pantai
Parangtritis,Yogyakarta sebelah timur beberapa
hari kedepan adanya peningkatan gelombang
tinggi. (*)
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Luncurkan Aplikasi Cek Posisi
untuk Gunung Merapi

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) dengan Pusat Vulkanologi dan
Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), meluncurkan aplikasi Cek Posisi untuk Gunung Merapi.
Aplikasi ini menggunakan tautan tautan yang
tertaut ke Google Maps.
Saat ini aplikasi Periksa Posisi untuk Gunung
Merapi dapat diakses menggunakan ponsel android dan iphone atau ponsel lainnya secara online,
melalui tautan sebagai berikut: https://siaga.bnpb.
go.id/CekPosisiMerapi
BNPB dengan PVMBG akan terus memperbarui informasi mengenai zona berbahaya yang
direkomendasikan oleh PVMBG. Pada status siaga
pada 21 Mei 2018 adalah Radius 3 km. Informasi
akan selalu diperbarui sesuai dengan kondisi terkini dari Merapi Volcano Merapi PVMBG yang
direkomendasikan.
Dengan demikian aplikasi Cek Posisi Gunung
Merapi akan sangat membantu bagi masyarakat sebagai panduan pembinaan atau posisi aman di kawasan
Rawan Bencana (KRB) Letusan Gunung Merapi.
Penggunaan aplikasi Check Positioning sangat
mudah, hanya dengan mengklik tautan yang telah
terhubung ke Google Maps, itu akan menampilkan
peta dalam mode hybrid dan satelit, dan posisi kita
saat menggunakan google maps.
Sebagai catatan akurasi posisi pengguna tergantung pada perangkat yang digunakan. Untuk
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perangkat yang sudah mendukung GPS dan AGPS
dan GLONASS tentu memiliki akurasi yang lebih
baik karena ada fasilitas GPS offline dan online.
Langkah-langkah menggunakan aplikasi:
1. Melalui Browser:
2. Buka browser HP Anda
3. Ketik: https://siaga.bnpb.go.id/CekPosi
siMerapi
4. Tautan ini akan terhubung dengan peta
KRB yang telah terhubung ke Google Maps.
5. Klik buka tautan simpan otomatis di Maps
6. Perhatikan lokasi Anda. Pastikan berada di
luar zona peringatan yang ditentukan (KRB).
Berdasarkan pembaruan KRB Gunung Merapi,
21 Mei 2018, status Tingkat II (WASPADA) untuk
radius 3 km dijelaskan dengan lingkaran merah
(seperti yang ditunjukkan pada peta).
Gunakanlah sebagai panduan untuk melihat apakah tempat tinggal / posisi kami berada di area yang
terancam oleh pegunungan / di tempat yang aman.
Berikut adalah pembagian Zona Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi:
• KRB III: Dijelaskan dengan area merah, se	
ring kali awan panas, aliran lava, batu jatuh,
gas beracun dan semburan batu (pijar) hingga
2 km radius
• KRB II: digambarkan sebagai merah muda,
berpotensi terkena aliran awan panas, gas be
racun, batu jatuh (pijar) dan aliran lava.

Panorama

Status Gunung Merapi Dinaikkan Waspada
(Level II), Radius 3 km Dikosongkan
Meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung
Merapi yang ditandai dengan beruntunnya letusan
freatik dan diikuti kegempaan maka BPPTKG
PVMBG telah menaikkan status Gunung Merapi
dari Normal (level I) menjadi Waspada (level
II) yang berlaku sejak Senin (21/5/2018) pukul
23.00 WIB. Dengan naiknya status Waspada maka
penduduk yang berada di dalam radius 3 km dari
puncak Gunung Merapi harus dikosongkan. Tidak
boleh ada aktivitas msyarakat di dalam radius 3
km. Kegiatan pendakian untuk sementara dilarang
kecuali untuk kegiatan penyelidikan dan penelitian
terkait mitigasi bencana.
Terhitung telah terjadi 4 kali letusan freatik
disertai suara gemuruh sejak Senin (21/5/2018)
hingga Selasa (22/5/2018) pukul 03.30 WIB. Letusan freatik tersebut adalah pada tanggal 21/5/2018
pukul 01.25 WIB durasi 19 menit ketinggian
kolom letusan 700 meter, pukul 09.38 WIB durasi
6 menit ketinggian kolom letusan 1.200 meter,
pukul 17.50 WIB durasi 3 menit ketinggian kolom
letusan tidak teramati, pada tanggal 22/5/2018
pukul 01.47 WIB durasi 3 menit ketinggian kolom
letusan 3.500 meter.
Hujan abu vulkanik jatuh di sekitar Gunung
Merapi seperti wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta meliputi Kecamatan Cangkringan (Desa
Glagaharjo, Desa Kepuharjo, Desa Umbulharjo),
Kecamatan Pakem (Desa Purwobinangun, Desa
Hargobinangun, Desa Kaliurang), dan Kecamatan Ngemplak (Desa Widomartani). Di wilayah
Kabupaten Klaten hujan abu vulkanik jatuh di
Kecamatan Kemalang (Desa Balerante dan Desa
Panggang).
  Sejak tadi malam sebagian masyarakat telah
mengungs mandiri ke tempat yang lebih aman.
Sekitar 298 jiwa warga dari Dusun Kalitengah
Lor, Kalitengah Kidul, dan Srunen di Kecamatan
Cangkringan Kabupaten Sleman mengungsi mandiri ke Balai Desa Glagaharjo. Sebanyak 362 jiwa
warga Dukuh Takeran dan Dukuh Stabelan di Desa
Tlogolele Kabupaten Boyolali mengungsi mandiri
di tempat pengungsian Desa Tologolele. Jumlah
pengungsi mandiri terus bertambah. BPBD telah
mendistribusikan bantuan dan masih melakukan
pendataan.

BNPB terus berkoordinasi dengan PVMBG
dan BPBD, baik di wilayah Provinsi Jawa Tengah
dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengantisipasi letusan dan kenaikan status Waspada.
Rencana kontinjensi menghadapi letusan Gunung
Merapi diaktivasi. Pendataan jumlah penduduk
yang berada di wilayah Kawasan Rawan Bencana
(KRB 3) dilakukan. BPBD Kabupaten Boyolali,
Magelang, Klaten dan Sleman akan melaporkan
kepada Bupati dan melakukan rapat koordinasi
dengan SKPD dan unsur terkait di wilayah masing-masing. BPBD Provinsi Jawa Tengah dan
BPBD Provinsi DI Yogyakarta terus melakukan
pendampingan dan koordinasi dengan BPBD di
wilayahnya.
Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang.
Tidak terpancing pada isu-isu mengenai letusan
Gunung Merapi yang tidak jelas sumbernya.
Masyarakat dihimbau mengikuti arahan dari
Pemda setempat. Pemerintah akan terus hadir
membantu masyarakat. (*)
Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB
GEMURUH BPBD - JULI 2018

27

Panorama

Kesiapsiagaan Keluarga

Pondasi Ketangguhan
Negara Terhadap Bencana
JAKARTA – Diri kita, keluarga dan komunitas
merupakan elemen terdepan dalam menghadapi
bencana. Kesiapsiagaan yang melekat pada elemen tersebut menjadi pondasi ketangguhan negara
terhadap bencana. Ini menjadi fokus utama dan
sasaran aksi gerakan Hari Kesiapsiagaan Bencana
2018, dengan tema ‘Siaga Bencana dimulai dari
diri kita, keluarga dan komunitas.’
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) menilai bahwa kesiapsiagaan diri (individu) dan keluarga menjadi begitu penting.
Individu sebagai bagian dari keluarga diharapkan memiliki rencana kesiapsiagaan bencana.
Sehubungan dengan rencana tersebut, Kepala
BNPB Willem Rampangilei menyampaikan
bahwa kesepakatan pada saat ‘prabencana’ perlu
dibuat bersama oleh seluruh anggota keluarga
agar mereka lebih siap menghadapi situasi ketika
darurat bencana.
“Masing-masing keluarga perlu menyepakati
rencana menghadapi situasi darurat dengan beberapa skenario, karena aksi yang perlu dilakukan
bisa menjadi berbeda untuk kondisi yang berbeda.
Skenario dibuat bersama oleh seluruh anggota
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keluarga sesuai jenis bahaya yang mengancam.
Dalam setiap skenario, disepakati siapa melakukan apa, dan bagaimana caranya,” ucap Willem
yang menekan sirine tanda berlangsungnya geladi
evakuasi bencana di Graha BNPB sekaligus menandai Hari Kesiapsiagaan Bencana 2018 pada
Kamis (26/4).
Kesiapsiagaan sudah sepatutnya menjadi kesadaran setiap individu sebagai bagian dari keluarga
karena wilayah Indonesia rawan bencana. Hal ini
bercermin dari fakta geologis dan hidrometeorologis bahwa Indonesia memiliki potensi bencana
seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api,
banjir, longsor, kekeringan, dan angin puting beliung. Data BNPB mencatat bahwa 2.372 bencana
terjadi sepanjang 2017 dengan mengakibatkan
korban meninggal 377 jiwa.
Dalam konteks kesiapsiagaan itu, BNPB mengharapkan HKB yang dilakukan semua pihak setiap
tahun sebagai latihan evakuasi bencana bersama.
Latihan evakuasi bencana tersebut merupakan
upaya untuk memperkuat kapasitas kesiapsiagaan
masyarakat sehingga mereka mengenal ancaman
risiko di sekitarnya, mampu mengelola informasi

peringatan dini, memahami rambu peringatan,
serta mengurangi kepanikan dan ketergesaan saat
evakuasi yang biasayanya justru menimbulkan
korban dan kerugian.
Di sisi lain, kesiapsiagaan individu mampu
menyelamatkan dari bencana. Sementara itu,
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BNPB Wisnu Widjaja menguatkan hal tersebut
melalui pembelajaran dari Jepang. Hasil kajian dan
survei yang dilakukan di Jepang terhadap kejadian
gempa Great Hansin Awaji (1995) menunjukkan
bahwa persentase korban selamat dalam durasi
‘golden time’ disebabkan oleh (1) Kesiapsiagaan
diri sendiri sebesar 35%, (2) Dukungan anggota
keluarga 31,9%, (3) Teman/Tetangga 28,1%, (4)
Orang lewat 2,60%, (5) Tim Penolong 1,70%, (6)
Lain-lain 0.90%.
“Kesiapsiagaan individu dan keluarga menjadi
begitu penting, mengingat faktor yang paling
menentukan untuk keselamatan diri dari potensi
bencana adalah penguasaan pengetahuan yang
dimiliki oleh diri sendiri,” ujar Wisnu saat pelaksanaan HKB 2018 pada Kamis (26/4) di Graha
BNPB, Jakarta Timur.
Berdasarkan kondisi wilayah Indonesia rawan
bencana serta merefleksikan hasil kajian tersebut,
sebuah gerakan aksi bersama diperlukan oleh
setiap pihak untuk penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan
seluruh komponen bangsa dalam menghadapi
potensi bencana di Indonesia. Dalam situasi darurat, pengambilan keputusan secara cepat dapat
meningkatkan peluang selamat
dan meminimalkan dampak
kerugian.
Menutup pernyataan, Wisnu menekankan bahwa rencana kesiapsiagaan
yang disusun

harus dikomunikasikan dengan anggota keluarga
di rumah, kerabat yang ada dalam daftar kontak
darurat, serta mempertimbangkan sistem yang diterapkan lingkungan sekitar dan pihak berwenang.
“Bila rencana sudah disepakati, keluarga perlu
melakukan simulasi secara berkala agar tidak panik dalam situasi darurat. Dengan informasi yang
cukup dan rencana yang telah disepakati sebelum
terjadi bencana, diharapkan dapat memperlancar
berbagai proses pengambilan keputusan oleh
setiap anggota keluarga dalam situasi darurat.”
Melalui HKB 2018, setiap individu dapat membangun kesadaran dan kewaspadaan masyarakat
terhadap bencana dengan cara membangun partisipasi semua pihak. Sementara itu tujuan kegiatan
ini untuk membangun kapasitas dan kapabilitas
semua pihak terkait kesiapsiagaan bencana.
Pemilihan Hari Kesiapsiagaan Bencana yang
jatuh pada tanggal 26 April dilatarbelakangi lahirnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana. UU ini merupakan perangkat hukum pertama yang mengubah
paradigma penanggulangan bencana dari responsif
ke preventif (pengelolalaan risiko bencana). Sementara itu, di beberapa negara juga mempunyai
hari atau bulan secara khusus untuk melatih kesiapsiagaan masyarakat, seperti di Jepang pada
1 September, Korea Selatan pada bulan Mei dan
Amerika Serikat pada September.
Total estimasi peserta yang berkomitmen dalam
partisipasi HKB melalui latihan evakuasi bencana
serentak di seluruh nusantara hingga malam ini
(26/4) pukul 07.11 berjumlah 30.102.488 peserta
dari pemerintah, organisasi, sekolah
dan keluarga.
Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB
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Teknologis GIS untuk
Mitigasi Bencana di Indonesia
Teknologi GIS (Geographic Information System) sudah digunakan oleh banyak tim pengendali
dan responden bencana di seluruh dunia, dan berperan dalam mitigasi bencana skala besar seperti
kemungkinan letusan Gunung Agung, hilangnya
pesawat MH370 dan serangan teroris di Las Vegas.
Dr A. Istamar, CEO Esri Indonesia, mengatakan teknologi ini juga menghadirkan sistem
pendukung pengambil keputusan canggih yang
membantu responden untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kerusakaan secara cepat,
mengenali wilayah-wilayah berbahaya, mengindentifikasi populasi yang terancam bahaya, dan
mengamankan infrastruktur penting dalam operasi
SAR. “Teknologi GIS memberikan kepada pihak
berwenang informasi waktu nyata dan andal di
saat ketika setiap detik begitu berarti.”Jelasnya.
Indonesia sudah secara efektif memanfaatkan
teknologi GIS di beragam aspek perencanaan dan
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tanggap bencana dan diskusi di acara Talkshow
Tanggap Bencana ini menunjukkan teknologi ini
akan terus memainkan peranan penting dalam memastikan strategi tanggap bencana yang dimiliki
negara kita adalah nomor satu.
Hal ini diutarakan oleh sejumlah ahli manajemen bencana berkumpul di Graha BNPB, Jakarta
(19/4) untuk mendiskusikan bagaimana teknologi
Geographic Information System (GIS) dapat digunakan untuk menjaga ketahanan Indonesia dari
bencana gempa bumi, tsunami, tanah longsor,
gunung meletus, banjir dan kekeringan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) dan Ikatan Geografi Alumni Universitas
Gadjah Mada (IGEGAMA), bersama dengan
Esri Indonesia, menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan Talkshow Tanggap Bencana yang
diisi dengan forum diskusi yang dihadiri oleh
sejumlah lembaga-lembaga pemerintah dan LSM

Laka

untuk menyambut peringatan Hari Kesiapsiagaan
Bencana setiap tanggal 26 April.
Dr. Raditya Jati, S.Si, M.Si selaku Direktur
Pengurangan Risiko Bencana BNPB mengatakan
teknologi geospasial yang sudah digunakan secara
luas oleh pemerintah adalah untuk mendukung
kegiatan tanggap darurat bencana yang memegang
peranan penting dalam memastikan negara kita
siap memitigasi risiko-risiko potensial yang menjadi bencana. “Sangatlah penting bagi kita untuk
memiliki pemahaman awal mengenai bencana dan
pengelolaan darurat. Hal ini untuk memastikan kita
mengambil langkah yang tepat untuk merespon dan
memulihkan keadaan,” jelas Raditya. Teknologi

GIS dapat melatih para responden untuk segera
mengunggah dan berbagi informasi dengan semua
pusat komando yang tersebar di berbagai wilayah
dan kota. “Hal ini memudahkan semua pihak dapat
mengambil keputusan mengenai langkah terbaik
saat merespon situasi darurat.” tambahnya.
Indonesia adalah salah satu negara paling rawan
bencana di dunia. Mari kita persiapkan mulai dari
diri kita, keluarga dan komunitas (lingkungan)
untuk siap untuk selamat. Sehingga edukasi bencana tidak lagi hanya sekedar menambah pengetahuan seseorang tetapi juga merubah sikap dan
melekat menjadi budaya sadar bencana di tengah
masyarakat. (acu).
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