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Salam Kemanusiaan, Kabupaten 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 senantiasa memupuk sikap bersama berbagai lembaga baik pemerintahan,
usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan Penanggulangan
Bencana. Terdapat berbagai langkah terkait kesiapsiagaan
penanggulangan bencana salah satunya dalam bentuk informasi dan publikasi. Topik tersebut yang menjadi latar
belakang mewarnai majalah Gemuruh BPBD Kabupaten
Probolinggo.
Edisi kali ini merupakan edisi pertama di 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 yang saat ini menampilkan Berita
Utama tentang Kondisi Kejadian Bencana Sepanjang 2016
dan Sekilas tentang Kejadian Bencana di Indonesia. Tingkat
kejadian bencana Hidrometeorologi tercatat meningkat di
tahun 2016 terutama di Pulau Jawa salah satunya Kabupaten
Probolinggo. Selain itu majalah ini membahas tentang
kegiatan BPBD Kabupaten Probolinggo serta kejadian yang
berpotensi menjadi bencana.
Selain itu, tentang prediksi prakiraan curah hujan selama
3 Bulan kedepan juga dibahas. Berdasarkan prakiraan
cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
(BMKG), diprediksi bahwa Bulan Mei- Juni- Juli merupakan awal musim kemarau di tahun 2017. Semoga artikel ini
memberikan manfaat dalam Pengetahuan Seputar Penanggulangan Bencana khususnya di Kabupaten Probolinggo.
Salam Kemanusiaan! Kabupaten Probolinggo Tangguh
Bencana!
Ir. Nanang Trijoko Suhartono, MM.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo
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Berita Utama

Tahun 2016, Tercatat
72 Kejadian Bencana
Sementara sampai Maret 2017,
sudah terjadi 34 Bencana
PROBOLINGGO – Sepanjang tahun 2016 tercatat sejumlah 72 kejadian bencana di Kabupaten
Probolinggo meliputi Kekeringan, Banjir, Longsor, Angin Kencang, Pohon Tumbang, Kebakaran
Hutan Lahan, ROB dan Kegagalan Teknologi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) mencatat 2.342 bencana terjadi sepanjang
2016. Data BNPB menyebutkan kejadian bencana
tahun ini merupakan tertinggi sejak kurun waktu
14 tahun terakhir. Kepala Pusat Data, Informasi
dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan bahwa kejadian bencana meningkat
35% dibandingkan tahun 2015.
Sejumlah 66% dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo terdampak kejadian bencana.
Berdasarkan data bencana, kejadian longsor mendominasi sepanjang tahun ini yakni sejumlah 29%,
Angin 25%, Banjir 17%, Kebakaran, Kekeringan
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dan Erupsi sebanyak 13%. Sedangkan gempa
bumi sebanyak 0%. Sempat terpantau pada November 2016 terjadi Gempa Bumi yang berpusat
di Malang, Jawa Timur dengan kekuatan 5,8 SR
(Sumber: BMKG) getaran gempa dirasakan di
Seluruh Wilayah Jawa Timur, Jember, Lombok,
Yogyakarta termasuk Kabupaten Probolinggo
namun tidak menimbulkan dampak dan korban
di Probolinggo.
Pada 27 Mei 2016 terjadi cuaca ekstrim di
Kabupaten Probolinggo yang berdampak pada
beberapa kecamatan secara tersebar dan terjadi
bersamaan. Jembatan rusak, pohon tumbang, angin kencang, longsor dan banjir terjadi akibat
kondisi tersebut. Berbagai kejadian bencana di
Kabupaten Probolinggo berdampak pada beberapa aspek diantaranya Aktifitas Masyarakat,
Lingkungan, Infrastruktur, Kerugian Material
dan Korban. Bencana dapat memicu peningkatan
angka kemiskinan. Sebagian besar bencana me
nimpa masyarakat yang miskin. Bencana melanda

daerah-daerah rawan bencana yang menyebabkan
keluarga miskin meningkat karena gagal panen,
kehilangan aset produksi dan terganggunya kehidupan sehari-hari.
“Secara umum budaya sadar bencana di
masyarakat masih rendah. Kita masih sering
mengabaikan aspek risiko bencana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya masih sangat minim
kontruksi rumah tahan gempa yang dibangun
masyarakat maupun swasta. Kita perlu mewujudkan budaya sadar bencana, mengingat jutaan
masyarakat Indonesia terpapar potensi bahaya
yang berujung bencana.” jelas BNPB.

Kesiapsiagaan harus tetap menjadi prioritas
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada
2017 nanti Sutopo mengingatkan masyarakat bahwa
potensi bencana hidrometeorologi patut diwaspadai
pada Januari hingga April, kemudian November dan
Desember. Juni hingga Oktober perlu diwaspadai
potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan,
dan sepanjang tahun terhadap potensi gempabumi,
tsunami dan erupsi gunungapi.
Sementara itu, sampai bulan Maret 2017 sudah
terjadi 34 bencana. Berdasarkan data dari Pusdalops PB ada 2 kebakaran, 5 banjir, 10 longsor
dan 17 angin kencang. (*)
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Berita Utama

Refleksi Akhir Tahun 2016:

Pengarusutamaan
Budaya Sadar Bencana
Perlu Ditingkatkan

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) mencatat 2.342 bencana terjadi sepanjang 2016. Data BNPB menyebutkan
kejadian bencana tahun ini merupakan tertinggi
sejak kurun waktu 14 tahun terakhir. Kepala Pusat
Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo
Nugroho menyebutkan bahwa kejadian bencana
meningkat 35% dibandingkan tahun 2015.
“Dampak yang ditimbulkan bencana selama
2015 cukup besar. Bencana menyebabkan 522
jiwa meninggal, 3,05 juta jiwa menderita dan mengungsi, sekitar 70 ribu rumah rusak dan kerugian
ekonomi mecapai puluhan trilyun rupiah,” kata
Sutopo.
Bencana telah mengakibatkan penderitaan
masyarakat. Sutopo menekankan pentingnya
pengarusutamaan budaya sadar bencana. Menurut
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Sutopo, pengetahuan masyarakat mengenai bencana mulai tumbuh pascabencana tsunami Aceh
2004 lalu. Pengetahuan kebencanaan meningkat
signifikan. Namun, pengetahuan tersebut belum
menjadi sebuah sikap dan perilaku.
“Secara umum budaya sadar bencana di
masyarakat masih rendah. Kita masih sering
mengabaikan aspek risiko bencana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya masih sangat minim
kontruksi rumah tahan gempa yang dibangun
masyarakat maupun swasta. Saat terjadi gempa
korban berjatuhan dan dampak ekonominya besar. Gempa M 6,5 di Pidie Jaya termasuk gempa
menengah. Tapi korbannya 103 jiwa meninggal,
ratusan luka, lebih dari 11 ribu rumah rusak dan
kerugian ekonomi mencapai Rp 2,94 trilyun.
Bandingkan dengan gempa M 7,8 dengan epi-

centrum di darat di New Zealand tetapi hanya
menimbulkan korban 2 jiwa meninggal dunia
karena pemerintah dan masyarakat sangat taat
terhadap building code bangunan tahan gempa.
Kita perlu mewujudkan budaya sadar bencana,
mengingat jutaan masyarakat Indonesia terpapar
potensi bahaya yang berujung bencana.”
Sutopo mengatakan bahwa bencana secara
langsung telah menurunkan kualitas hidup
masyarakat. Pada tahun ini, berbagai bencana
menyebabkan sekitar 3,05 juta warga mengungsi
dan 69.287 rumah rusak. Dari jumlah kejadian
bencana, 92% didominasi bencana hidrometeorologi pada tahun ini, seperti banjir, longsor, dan
puting beliung.
“Bencana dapat memicu peningkatan angka
kemiskinan. Sebagian besar bencana menimpa
masyarakat yang miskin. Bencana melanda
daerah-daerah rawan bencana yang menyebabkan
keluarga miskin meningkat karena gagal panen,
kehilangan aset produksi dan terganggunya kehidupan sehari-hari.”
“Beberapa penelitian di daerah langganan
bencana, menunjukkan bahwa keluarga miskin

yang terkena bencana, kehidupannya lebih sengsara pascabencana. Dapat dibayangkan apa yang
dialami masyarakat di sekitar Sungai Bengawan
Solo yang rata-rata 5 kali banjir setiap tahun, di
Sampang 15 kali setiap tahun.”
Menyikapi tahun 2016, Sutopo menghimbau
masyarakat untuk tetap optimis dalam penanggulangan bencana tahun depan. Kesiapsiagaan
harus tetap menjadi prioritas masyarakat dalam
kehidupan sehari-hari. Pada 2017 nanti Sutopo
mengingatkan masyarakat bahwa potensi bencana
hidrometeorologi patut diwaspadai pada Januari
hingga April, kemudian November dan Desember.
“Juni hingga Oktober perlu diwaspadai potensi
kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan, dan
sepanjang tahun terhadap potensi gempabumi,
tsunami dan erupsi gunungapi.“
Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan
(karhulta), tahun depan diprediksikan sebaran
yang lebih kecil dibandingkan 2015. Sutopo
menegaskan perlu kewaspadaan pada wilayahwilayah yang berpotensi ancaman karhulta seperti
di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan
beberapa di Kalimantan. (*)
GEMURUH BPBD - APRIL 2017
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Prakiraan Cuaca

Mei - Juni - Juli

Memasuki Awal Musim Kemarau
Tahun 2017
Jakarta, (7/3). Pada tahun 2016/2017 masih teringat di benak kita bahwa di wilayah Indonesia sering
terjadi bencana hidrometeorologi. Kejadian banjir,
tanah longsor, angin kencang dan puting beliung
sering menghiasi headline di beberapa media massa
cetak, elektronik, dan online. Pada bulan DesemberJanuari-Februari banjir dan tanah longsor memiliki
angka frekuensi tertinggi hingga mencapai lebih
dari 30%, kejadian tersebut paling sering terjadi
dan memberikan dampak buruk di wilayah Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan,
Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Pada 19 Agustus 2016, BMKG telah merilis
bahwa sebagian besar wilayah Indonesia (70%)
diprediksi awal Musim Hujan 2016/2017 akan Maju
atau lebih awal dari rata-ratanya. Hal analisis menunjukkan bahwa awal musim hujan 2016/2017 di
sebagian besar wilayah Indonesia awal musim hujan
maju sebesar 71%, sama dengan normalnya sebesar
18% dan hanya 11% yang Mundur dari normalnya.
Jika kita menengok ke belakang pada Februari
2017. Umumnya curah hujan pada Das III Februari
2017 berkisar antara 20 - 75 mm/das (kriteria rendah)
terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia Tengah
dan Timur, terutama Kaltim, Kaltara, Kalteng, Sulut,
Jatim, Bali NTB, NTT, Maluku, Malut dan Papua.
Sementara Curah hujan tinggi (>150 mm/das) terjadi di Sumatera, Banten, Jabar bag barat, DKI,
Kalbar dan Papua bag Tengah. Hal ini diutarakan
Deputi Bidang Klimatologi, Drs. R. Mulyono Rahadi
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Prabowo, M.Sc. di depan media massa saat jumpa
pers Prakiraan Awal Musim kemarau Selasa Siang
di Kantor BMKG.
“Untuk wilayah Jakarta sendiri pada Januari 2017,
curah hujan dibawah rata-rata. Sementara pada Februari lebih tinggi dibandingkan rata-ratanya,” tutur
Prabowo.
Seperti yang kita ketahui, bahwa pada tahun
1998 terjadi la-nina kuat, 2015 terjadi el nino kuat,
sementara pada tahun 2016 terjadi la nina pada skala
lemah-sedang. Untuk tahun 2017 apakah terjadi elnino atau la-nina? Pertanyaan ini sering muncul di
beberapa media masssa. Menjawab pertanyaan ini,
Prabowo menjelaskan bahwa berdasarkan monitoring hingga awal Maret 2017, kondisi SST (Sea Surface Temparature), kondisi ENSO, dan IOD hingga
semester 1-2017 akan berada pada kondisi Netral, ada
peluang El Nino Lemah pada periode JJA (Juni-JuliAgustus) 2017. Sementara terkait prakiraan musim
kemarau 2017, prabowo menuturkan awal musim
kemarau 2017 di sebagian besar wilayah Indonesia
diprakirakan mulai pada bulan Mei-Juni-Juli 2017.
Di sebagian besar wilayah di Indonesia diprakirakan MUNDUR sebanyak 154 ZOM (39.9%) ,
SAMA sebanyak 124 ZOM (37.3 %) dan MAJU
sebanyak 64 ZOM (22.8 %). Dengan Sifat Hujan
Musim Kemarau 2017, diprakirakan bawah normal
sebanyak 77 ZOM (23.6%), normal sebanyak 199
ZOM (58.2%) dan sisanya atas normal sebanyak 66
ZOM (18.2%).

Di akhir acara tadi siang, Prabowo menuturkan
bahwa Potensi Hujan sedang - lebat masih berpeluang terjadi pada tanggal 8 - 12 Maret 2017 di Lampung, Jawa Barat, NTB, NTT, Kalimantan Timur,
Kalimantan Utara,Sulawesi Selatan dan Papua.
Untuk wilayah Sumatera awal musim kemarau
terjadi pada Mei-Juni; di wilayah Bali dan NTT
terjadi pada Juni-Juli; sementara untuk wilayah
Maluku dan Papua musim kemarau terjadi antara
Mei-Agustus. Sedangkan, untuk wilayah Jawa
Musim kemarau terjadi pada April di wilayah Jatim
antara Mei-Juni terjadi pada wilayah Jateng-Jabar.
“Untuk Puncak Musim Kemarau 2017 diprakira-

kan dominan terjadi antara bulan Juli - September
2017, dengan persentase sebesar 85.6 %,”imbuh
Prabowo di tengah-tengah penjelasannya tadi siang.
Prabowo menekankan dengan kondisi musim
kemarau 2017 yang secara umum normal tetap harus
diwaspadai beberapa potensi dan dampak, seperti
untuk sumber daya air harus lebih dintentukan oleh
pengoperasian waduk. Sementara untuk potensi
kebencanaan hidrometeorologi seperti potensi ancaman karhutla di 8 provinsi tetap perlu diwaspadai.
Pada periode musim kemarau yang normal masih
ada ancaman potensi kekeringan di NTB dan NTT
meskipun tidak separah pada tahun 2015. (*)

Berdasarkan Peta Prakiraan Hujan Bulan April
2017 terpantau jumlah curah hujan yang terjadi
di Kabupaten Probolinggo mulai berkurang jika
dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.
Hujan akan terjadi namun dengan intensitas yang

lebih rendah dan hari tanpa hujan yang lebih panjang.
Curah hujan Bulan April berkisar menengah mulai
berkurang terutama di Probolinggo bagian utara.
Berikut Tabel Prakiraan Curah Hujan di Kabupaten
Probolinggo Bulan April 2017,
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Berdasarkan
Peta Prakiraan Hujan Bulan Mei 2017
terpantau jumlah
curah hujan yang
terjadi di Kabupaten Probolinggo
terpantau menengah
di seluruh wilayah
Probolinggo. Berikut Tabel Prakiraan
Curah Hujan di Kabupaten Probolinggo
Bulan Mei 2017,

Berdasarkan Peta
Prakiraan Hujan Bulan Juni 2017 terpantau jumlah curah hujan yang terjadi di Kabupaten
Probolinggo berkisar
menengah hingga
rendah terutama
di sebagian besar
Wilayah Probolinggo seperti pada peta.
Berikut Tabel Prakiraan Curah Hujan di Kabupaten
Probolinggo Bulan
Juni 2017,
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Berita Kegiatan

Rapat Koordinasi

Antisipasi Dampak Musim Hujan
PROBOLINGGO – Rabu 25 Januari 2017 BPBD
bersama Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesra Kab. Probolinggo selaku mewakili Kepala
BPBD (Sekda Kabupaten Probolinggo), Kodim
0820, Polres Probolinggo Kota, Bappeda, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan
Lingkungan Hidup, Kasi Trantib se – Kabupaten
Probolinggo, Camat se-Kabupaten Probolinggo,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.
Probolinggo, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Dinas
Perijinan, Satpol PP Kab. Probolinggo, Dinas Pendidikan, RAPI, dan ORARI.
Dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Probolinggo menjelaskan tentang kondisi curah hujan yang terjadi di Kabupaten
Probolinggo pada bulan ini termasuk dengan curah
hujan tinggi, beberapa kejadian seperti bajir longsor dan angina kencang sudah mulai terjadi sebaga
dampak kondisi cuaca dan hujan yang cukup lebat.
Tercatat sekitar 15 kejadian dalam bulan januari 2017, pada kegiatan tersebut bersama aparat
pemerintahan serta organisasi terkait untuk memberikan rekomendasi terkait penanganan dan penanggulangan bencana yang terjadi dalam sebulan
terakhir. Pada rapat tersebut menghasilkan,
Meningkatkan koordinasi antar satuan perangkat daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo
BPBD sebagai sentral komando dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan
bencana sehingga dalam pengajuan penggunaan
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anggaran untuk disesuaikan dengan Perda No. 07
Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana
Pengajuan Nota Dinas terkait penanggulangan
dampak bencana dari desa/kecamatan untuk dilaksanakan melalui BPBD sebagai Sentral Komando
Penanggulangan Bencana
Tingkatkan kewaspadaan dan menerapkan
sikap kesiapsiagaan terkait penanggulangan bencana seperti menghimbau masyarakat untuk tidak
membuang sampah secara sembarangan terutama
di jalur air, melaksanakan normalisasi jalur air/
sungai melalui kerjabakti guna meminimalisir
material sedimentasi
Linmas sebagai satuan yang dibentuk juga
menangani masalah kebencanaan untuk dilibatkan
dalam kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis
terkait penanggulangan bencana termasuk dalam
hal berkomunikasi melalui Radio HT.
Dalam penanggulangan bencana bebih baik
kita berupaya sebelum diingatkan oleh kejadian.
Dengan kegiatan tersebut diharapkan terkait
penyelenggaraan penanggulangan bencana di
Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu
terkoordinir secara bersama dan terpadu, mengingat urusan bencana tidak hanya mejadi kewajiban
pemerintah namun juga masyarakat, lembaga,
dunia usaha dan organisasi. Selain itu maksud dari
kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar sadar peduli terhadap lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan ditengah
kondisi cuaca yang masih berfluktuasi. (*)

Berita Kegiatan

Aktivasi Relawan

Dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
PROBOLINGGO – Salah satu kabupaten yang
memiliki Indeks Risiko Bencana yang Tinggi
(IRBI 2013). Hasil Pemetaan Daerah Risiko Bencana menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo
berpotensi terjadi 8 Jenis Bencana yakni Letusan
Gunung Api, Banjir, Longsor, Abrasi, Gempa
Bumi, Angin Kencang, Kebakaran Hutan Lahan
dan Kekeringan.
BPBD merupakan salah satu sektor Komando
Penanggulangan Bencana tentu memiliki berbagai upaya untuk membentuk ketangguhan dalam
menghadapi bencana. Dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana tentunya tidak sekedar
menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun
juga membutuhkan peranan secara aktif dari lembaga usaha dan masyarakat.
Hasil survey di Jepang membuktikan, (Great
Hansin Earthquake, 1995) “ bahwa korban bencana selamat karena diselamatkan oleh,
Diri sendiri 35%
Anggota Keluarga 31,9 %
Teman/Tetangga 28,1%
Orang lewat 2,60%
Tim SAR 1,70 %
Lain-Lain 0,90%
Dalam suatu wilayah yang memiliki jumlah penduduk cukup tinggi dan wilayah yang

relatif luas tentu jika dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana hanya menunggu
pemerintah saja itu tidak akan mampu meminimalisir dampak kejadian bencana. Tentunya
peran secara aktif dari masyarakat dapat mulai
dibentuk, melalui para Relawan yang tersebar
di Kabupaten Probolinggo.
Selasa 14 Februari 2017 BPBD Kabupaten
Probolinggo mengumpulkan beberapa Relawan
yang tersebar di Kabupaten Probolinggo dalam
sebuah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Aktivasi Relawan di Kabupaten Probolinggo. Sekitar
kurang lebih 50 Relawan hadir dari berbagai
sebaran wilayah dan latar belakang profesi yang
berbeda.
Dalam kegiatan tersebut BPBD memfasilitasi
dan mengajak para Relawan untuk saling memberikan laporan terkait kondisi dan informasi di
daerah masing masing melalui media komunikasi
pada frekuensi BPBD. Dengan dilaksanakannnya
kegiatan tersebut diharapkan mampu merintis
masyarakat yang tangguh dan membentuk pola
pikir yang sigap, bersiapsiaga terutama dalam
menghadapi bencana. Melalui para Relawan
dihimbau dapat menularkan rasa tangguh, tanggap, tangkas terhadap masyarakat lainnya. Kenali
BAHAYAnya! Kurangi RISIKOnya!
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Berita Kegiatan

Rapat Koordinasi

Penyusunan Rencana Kontigensi
Bencana Longsor
PROBOLINGGO – Tercatat sejak awal tahun
2017 lebih dari 10 Kejadian Bencana Longsor
yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan pemberitahuan dari Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa pada
Bulan Januari hingga Februari merupakan puncak
musim penghujan. Kondisi cuaca yang fluktuatif dengan curah hujan yang cukup tinggi serta
kondisi struktur tanah yang sudah tidak lagi sempurna menjadi satu penyebab terjadinya longsor
selama ini.
Berdasarkan hasil Pemetaan Daerah Risiko
Bencana di Kabupaten Probolinggo terdapat 9 Kecamatan yang berpotensi terjadi bencana longsor
diantaranya yakni Kecamatan Sukapura, Sumber,
Lumbang, Tiris, krucil, Gading, Pakuniran, Kotaanyar dan Maron. Dari 9 kecamatan tersebut,
terpantau 5 kecamatan telah terdampak longsor
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sejak awal tahun 2017 yakni di Kecamatan Sumber, Lumbang, Tiris, Krucil, dan Kotaanyar.
Dalam kejadian longsor di awal tahun 2017
tidak ada korban, namun dampak secara material
dan infrastruktur rusak sedang hingga berat. Kejadian longsor di Kecamatan Lumbang termasuk
yang paling parah yakni beruntun hingga 2 kali
kejadian. Akses jalur utama menuju Air Terhun
Madakaripura tertutup total dan 2 Warung milik
warga rusak berat. Selain itu tercatat sebuah batu
longsor menimpa teras rumah milik warga dan
merusak 1 speda motor. Disisi lain pipa jaringan
air di kawasan tersebut rusak berat akibat longsor.
Selain Kecamatan Lumbang, Kecamatan Sumber juga tercatat terjadi longsor yang cukup besar
tepatnya di Desa Sumberanom yang menutup
akses jalan secara total dan merobohkan pepohonan cemara hingga tidak dapat dilalui selama

lebih dari 12 jam. Tidak ada korban dalam kejadian
tersebut namun akses menuju Desa Wonokerso
satu satunya terputus akibat kejadian tersebut.
Sejak tahun tahun sebelumnya, terpantau kejadian longsor tidak hanya terjadi satu dua kali
di Kabupaten Probolinggo namun relatif cukup
sering terutama pada musim hujan. Latar belakang tersebut yang menjadi alasan utama BPBD
Kabupaten Probolinggo menyusun Rencana
Kontinjensi Bencana. Sebelumnya telah disusun
2 Rencana Kontinjensi yakni Letusan Gunung
Api Bromo dan Banjir Sungai Pancarglagas dan
Kedungdalem. Pada tahun ini BPBD Kabupaten
Probolinggo bermaksud menyusun Rencana Kontinjensi Bencana Longsor.
Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi
mungkin juga tidak akan terjadi. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan
kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu
rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah
diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak
terjadi. Rencana kontinjensi lahir dari proses perencanaan kontinjensi.
Proses perencanaan tersebut melibatkan
sekelompok orang atau organisasi yang bekerjasama secara berkelanjutan untuk merumuskan

dan mensepakati tujuan-tujuan bersama, mendefinisikan tanggung jawab dan tindakan-tindakan
yang harus diambil oleh masing-masing pihak.
Rencana kontijensi disusun dalam tingkat yang
dibutuhkan. Perencanaan kontinjensi merupakan
pra-syarat bagi tanggap darurat yang cepat dan
efektif. Tanpa perencanaan kontinjensi sebelumnya, banyak waktu akan terbuang dalam beberapa
hari pertama menanggapi keadaan darurat tersebut. Perencanaan kontinjensi akan membangun
kapasitas sebuah organisasi dan harus menjadi
dasar bagi rencana operasi dan tanggap darurat.
Rabu, 01 Maret 2017 BPBD Kabupaten
Probolinggo melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kontinjensi Longsor bersama Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD) yang terkait, lembaga usaha dan perwakilan masyarakat. Berdasarkan definisi diatas,
diharapkan dengan adanya Penyusunan Rencana
Kontinjensi Longsor di Kabupaten Probolinggo
dapat memberikan pemahaman, komando dan
struktur pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana longsor. Sehingga setiap pihak
akan memposisikan diri dalam kegiatan pra, ketika
dan pasca bencana. Selain itu diharapkan mampu
menjadi suatu upaya yang dapat meminimalisir
dampak terjadinya bencana longsor di Kabupaten
Probolinggo. (*)
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Berita Kegiatan

Rapat Koordinasi Penyusunan

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
PROBOLINGGO – Kompleksnya permasalahan kebencanaan di Kabupaten Probolinggo
dipadukan dengan kondisi fisik, ekonomi, sosial
dan lingkungan yang rentan serta kondisi kapasitas yang kurang baik, maka ancaman yang ada
dapat menjadi bencana. Menilik situasi tersebut,
Pemerintah Kabupaten Probolinggo dbawah
kooordinasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) berkewajiban menyelenggarakan
kegiatan penanggulangan bencana sesuai amanat
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana. Berdasar Rencana Strategis BNPB Tahun 2015-2019, indeks risiko bencana Kabupaten
Probolinggo dikategorikan tinggi. Oleh karena itu,
penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
aspek prioritas guna mengurangi bahkan menghilangkan dampak dan kerugian yang lebih besar.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana
perlu dilaksanakan baik sebelum bencana, saat
bencana dan setelah bencana, sesuai perubahan
paradigma penanggulangan bencana yang responsive menjadi preventif. Penyelenggaraan
penanggulangan bencana salah satunya diwujudkan dengan menyusun Rencana Penanggulangan
Bencana (RPB).
Rabu, 01 Maret 2017 selesai kegiatan Rapat
Koordinasi Penyusunan Rencana Kontinjensi
Longsor, sebagai koordinasi pendahuluan BPBD
Kabupaten Probolinggo bersama Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga Usaha,
Masyarakat dan Komunitas melaksanakan Koordinasi Penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana di Kabupaten Probolinggo. Dokumen
tersebut disusun bertujuan untuk memberikan
panduan dan sebagai bahan referensi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang
disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yakni kesesuaian
antara kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
oleh pemerintah agar disesuaikan dan dikaitkan
dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana
terutama di Kabupaten Probolinggo.
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RPB adalah rencana induk dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyusunan
RPB Kabupaten Probolinggo adalah sebuah tindak lanjut dari kegiatan pemetaan kawasan risiko
bencana yang telah dilakukan pada tahun 2014
dan direview tahun 2016. Penyusunan RPB Kabupaten Probolinggo selain menjalankan amanat
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 dan PP N0.
21 Tahun 2008, juga memperhatikan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo
Tahun 2010-2029 untuk meminimalkan risiko
bencana. RPB adalah dokumen yang mengedepankan koordinasi seluruh pemangku kepentingan serta mampu mengintegrasikan rencana
pembangunan di Kabupaten Probolinggo dalam
mendukung berlangsungnya proses pengurangan
risiko bencana. Penyusunan RPB diharapkan dapat
menjadi pedoman dalam pelaksanaan praktikpraktik penanggulangan bencana di Kabupaten
Probolinggo yang preventif serta penyelenggaraan
penanggulangan dapat berlangsung lebih sistematis, terencana dan tidak terdapat hal-hal penting
terlewatkan. (*)

Berita Kegiatan

Pembuatan Tanggul Darurat

Di Sungai Desa Tanjung Rejo, Tongas
PROBOLINGGO – Berdasarkan pematauan
Sistem Informasi Hujan (Simonrain) di BPBD
Kabupaten Probolinggo salam 4 hari sepekan intensitas hujan cukup tinggi. Kondisi curah hujan
yang terjadi di Hulu berdampak pada meluapnya
sungai yang berada di hilir sehingga sedimentasi
meningkat dan kondisi debit air yang cukup deras
berdampak pada luapan bahkan tanggul sungai di
hilir mengalami kerusakan (longsor).
Tercatat pada Minggu, 12 Maret 2017 sebuah
tanggul di Koordinat -7.7277444, 113.0818429
tepatnya di Sungai Dusun Pilangkacir Desa Tanjungrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo mengalami kerusakan akibat kondisi tersebut.
Rabu, 15 Maret 2017 Pukul. 08.00 WIB
BPBD Kabupaten Probolinggo melakukan Kegiatan Kerja Bakti dalam Rangka Membuat Tanggul Darurat menggunakan karung berisi pasir.
Sebanyak kurang lebih 1500 karung berisi pasir
telah disiapkan untuk meminimalisir longsor
susulan terutama ketika debit air sungai meningkat. Sementara 1000 Karung berisi pasir telah
dipasang dan dimanfaatkan untuk menjadi tanggul darurat, sedangkan 500 karung berisi pasir

akan diletakkan di kediaman Kepala Desa Tanjunrejo sebagai persediaan ketika ada longsor
susulan. Kegiatan tersebut diikuti oleh kurang
lebih 50-70 Orang berasal dari masyarakat, TNI,
POLRI, Muspika dan Personil BPBD Kabupaten
Probolinggo.
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) saat ini secara
umum kondisi cuaca di wilayah Indonesia cenderung masih lembab/ basah. Beberapa wilayah
Indonesia saat ini sedang memasuki masa/ periode
transisi/pancaroba. Walaupun awal musim kemarau telah diprakiraan akan terjadi mulai Bulan
Mei 2017 dan curah hujan saat ini sudah mulai
berkurang namun saat ini masih sangat dimungkinkan untuk terjadi hujan bahkan ekstrim diikuti
oleh angin dan petir.
“Dihimbau untuk masyarakat agar tetap
waspada dan berhati hati serta mengupayakan
sikap yang tanggap terutama dalam menanggapi keadaan cuaca yang flutuatif hingga akhir
musim penghujan yakni hingga akhir Bulan April
2017,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten
Probolinggo.(*)
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Berita Kegiatan

Latihan Bersama

Unit Search and Rescue (SAR) PT. POMI
PROBOLINGGO – Sesuai dengan Undang-undang 24 Tahun 2017 bahwa terdapat
3 pilar pelaksanaan penanggulangan bencana yakni urusan kebencanaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Dunia Usaha dan
Masyarakat. Kondisi alam yang saat ini tidak
dapat diprediksi dengan pasti dan seringkali
ekstrim, berpengaruh dan menjadi latarbela-
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kang potensi terjadinya bencana di beberapa
wilayah. Dengan penguatan antar pilar tersebut,
sikap kesiapsiagaan meminimalisir dampak
bencana dapat diciptakan secara bersama demi
memupuk masyarakat yang sigap dan tanggap
terutama ketika terdapan pada kondisi yang
berpotensi bencana.
Jumat, 17 Maret 2017 Upacara Pembukaan

Latihan Bersama Unit SAR (Search and Rescue)
yang diadakan oleh PT. Paiton Operation And
Maintenance Indonesia (PT. POMI) dengan melibatkan Komunitas Pencinta Alam (FATARPA)
dari Lembaga Pendidikan, BPBD Kabupaten
Probolinggo, BPBD Kabupaten Situbondo dan
Badan SAR Nasional (BASARNAS) Pos Jember.
Kegiatan pelatihan akan dilakukan di sepanjang
Bulan Maret hingga April dengan serangkaian
kegiatan pertahanan di lapangan.
Kedisiplinan, Fisik, Mental, Pola Pikir
tanggap bencana, SAR, Navigasi Darat dan
Laut, Survival, Mountaineering serta First Aid
merupakan serangkaian materi akan diberikan
kepada peserta latihan. Kegiatan akan dibagi
dalam 4 sesion yakni Pra Latihan, Pembukaan,
Pelaksanaan Latihan dan Penutupan. Kegiatan
Pra Latihan, Pembukaan dan Penutupan akan
dilaksanakan di Lingkungan PT POMI sedang

kan Kegiatan Pelaksanaan direncanakan akan
dilaksanakan di Punggung Gunung Argopuro,
Probolinggo.
Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan
Bencana BPBD Kabupaten Probolinggo akan
turut serta sebagai peserta dalam pelaksanaan
kegiatan. Sedangkan personil BPBD akan
berperan menjadi pemateri seperti hal nya BASARNAS. Dengan kegiatan pelatihan tersebut
diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan pengurangan risiko bencana terutama
dampak teradap jumlah korban, meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat serta bertujuan
untuk menjalin hubungan mitra yang baik dan
sinergi antara Pemerintah, Dunia Usaha dan
Masyrakat terutama dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana kususnya dilingkungan Kabupate Probolinggo dan Situbondo
Provinsi Jawa Timur. (*)
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Berita Kejadian

Longsor Akibat Hujan Lebat
PROBOLINGGO – Berdasarkan prakiraan
BMKG musim penghujan masih akan berlangsung hingga Bulan April 2017, sesuai pola
musim penghujan diprakirakan Bulan Januari
2017 merupakan puncak musim penghujan.
Selain itu kondisi cuaca belakangan yang
fluktuatif dan hampir merata di wilayah Jawa
terutama. Untuk itu dihimbau bagi masyarakat
untuk tetap berhati-hati dan waspada menyikapi
dampak musim penghujan.
Awal tahun, Jumat 06 Januari 2017 terjadi tanah longsor pada koordinat -7.788354,
113.337766 dan -7.788552, 113.337346
tepatnya di Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa
Negororejo Kecamatan Lumbang. Berdasarkan
keterangan masyarakat kejadian bermula ketika
di wilayah tersebut terjadi hujan lebat ketika
dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. Lokasi
tersebut termasuk jauh dari permukiman warga
sehingga tidak ada korban dalam kejadian
tersebut. Namun jalan utama menuju Air Terjun
Madakaripura tertutup material longsor. Selain
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itu berdampak pada kerugian material menimpa
2 warung rusak berat di kawasan tersebut. Pemilik warung bernaman Bu Ida (Dsn. Krajan
RT 01 RW 01) dan Bu Kholemi (Dsn. Krajan
RT 06 RW 03). Bangunan warung berukuran
sekitar 7 x 5 m terbuat dari terpal dan bambu.
Diakumulasi kerugian diprakirakan kurang
lebih Rp. 5.000.000,-.
Berdasarkan hasil identifikasi lokasi Tim
reaksi Cepat (TRC) Panjang longsoran secara
vertikal kurang lebih 40-50 meter. Terdapat 4
titik longsor di lokasi kejadian. Untuk penanganan darurat sementara saat ini TRC bersama
masyarakat sekitar melaksanakan pembersihan
sementara material longsor sehingga jalan
utama dapat dilewati. Sebagai upaya lanjutan
BPBD berkoordinasi dan memberikan rekomendasi kepada dinas teknis yang terkait untuk normalisasi jalan menggunakan alat berat
mengingat kondisi material longsoran cukup
banyak dan berat. (*)

Berita Kejadian

Longsor Akibat Debit Air
Sungai Pancarglagas Meningkat
PROBOLINGGO – Berdasarkan prakiraan
BMKG musim penghujan masih akan berlangsung hingga Bulan April 2017, sesuai pola
musim penghujan diprakirakan Bulan Januari
2017 merupakan puncak musim penghujan.
Selain itu kondisi cuaca belakangan yang
fluktuatif dan hampir merata di wilayah Jawa
terutama. Untuk itu dihimbau bagi masyarakat
untuk tetap berhati-hati dan waspada menyikapi
dampak musim penghujan.
Awal tahun, Jumat 06 Januari 2017 terjadi tanah longsor pada koordinat -7.788354,
113.337766 dan -7.788552, 113.337346
tepatnya di Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa
Negororejo Kecamatan Lumbang. Berdasarkan
keterangan masyarakat kejadian bermula ketika
di wilayah tersebut terjadi hujan lebat ketika
dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. Lokasi
tersebut termasuk jauh dari permukiman warga
sehingga tidak ada korban dalam kejadian
tersebut. Namun jalan utama menuju Air Terjun
Madakaripura tertutup material longsor. Selain

itu berdampak pada kerugian material menimpa
2 warung rusak berat di kawasan tersebut. Pemilik warung bernaman Bu Ida (Dsn. Krajan
RT 01 RW 01) dan Bu Kholemi (Dsn. Krajan
RT 06 RW 03). Bangunan warung berukuran
sekitar 7 x 5 m terbuat dari terpal dan bambu.
Diakumulasi kerugian diprakirakan kurang
lebih Rp. 5.000.000,-.
Berdasarkan hasil identifikasi lokasi Tim
reaksi Cepat (TRC) Panjang longsoran secara
vertikal kurang lebih 40-50 meter. Terdapat 4
titik longsor di lokasi kejadian. Untuk penanganan darurat sementara saat ini TRC bersama
masyarakat sekitar melaksanakan pembersihan
sementara material longsor sehingga jalan
utama dapat dilewati. Sebagai upaya lanjutan
BPBD berkoordinasi dan memberikan rekomendasi kepada dinas teknis yang terkait untuk normalisasi jalan menggunakan alat berat
mengingat kondisi material longsoran cukup
banyak dan berat. (*)
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Berita Kejadian

Sehari, Terjadi 3 Titik Longsor
PROBOLINGGO – Musim hujan masih
belum usai terpantau hari tanpa hujan masih
memasuki jangan waktu yang sangat pendek
yakni 2 hingga 5 hari. Beberapa kejadian seperti
longsor dan banjir terjadi dalam kurun waktu
satu bulan terakhir. Tercatat 3 laporan titik kejadian longsor akibat curah hujan yang tinggi
dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi
pada Senin, 23 Januari 2017 sekitar Pukul 12.00
WIB s/d 17.00 WIB. Kejadian terjadi di Desa
Plaosan Kecamatan Krucil, Desa Ranugedang
Kecamatan Tiris dan Desa Sumberanom Kecamatan Sumber.
Longsor di Desa Plaosan Kecamatan Krucil.
Sebuah Plengsengan di SD 2 Plaosan longsor
akibat hujan lebat. Korban kejadian tersebut
tidak ada. Dampak kejadian sebuah Plengsengan Ambrol di sisi bangunan sekolah. Upaya
yag dilakukan BPBD yakni identifikasi lokasi
yang dibantu oleh rekan rekan didaerah dan
koordinasi dengan pemerintah setempat untuk
menindaklanjuti kejadian tersebut.
Longsor selanjutnya terpantau di Desa
Ranugedang Kecamatan Tiris di hari yang
sama terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Tidak
ada Korban dalam kejadian tersebut. Namun
berdampak pada Jalan utama yang tertutupi
material longsor. Laporan dari Pemerintah se-

22 GEMURUH BPBD - APRIL 2017

tempat pembersihan material longsor langsung
ditangani oleh warga menggunakan truk tangki
air milik BPBD.
Selanjutnya terpantau laporan kejadian
longsor di koordinat -7.964507 113.040525,
Tepatnya di Desa Sumber Anom Kecamatan
Sumber. Laporan berawal dari masyarakat,
material longsor menutupi akses jalan secara
total. Ketinggian tebing yang longsor sekitar
15 meter dan panjang longsoran 50 meter. Tindakan yang di Lakukan BPBD bersama TRC
PB melakukan identifikasi lokasi kejadian,
Berkoordinasi dengan Masyarakat dan Aparat
Setempat serta Melakukan kerja bakti bersama
Warga untuk memindahkan material longsor.
Selain hujan lebat yang menyebabkan kejadian longsor diduga disebabkan oleh struktur
tanah yang mulai tidak sempurna sehingga
terjadi proses pengikisan dan berdampak pada
longsor. Melihat kondisi tersebut dihimbau bagi
masyarakat untuk tetap berwaspada dan segera
melapor ke posko bencana bila terpantau kejadian
berpotensi bencana. Sebagai upaya jangka panjang dihimbau bagi masarakat untuk menerapkan
sikap konservatif yang berperan dalam pemerhati
lingkungan terutama menjaga kesuburan tanah
melalui penanaman vegetasi yang tidak mudah
terkikis oleh faktor alam lainnya.(*)

Berita Kejadian

2 Desa Tergenang

Akibat Banjir Kiriman
PROBOLINGGO – Pada Rabu, 25 Januari
2017 pukul 17.00 WIB tercatat 2 kejadian bajir
di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.
Kejadian tersebut berada pada koordinat -7.7125,
113.083314 dan -7.741126, 113.069134. Curah
hujan tinggi dengan intensitas sedang hingga
lebat yang terjadi sekitar pkl 15.00 WIB s/d 17.00
WIB selain itu jalur air atau sungai yang berada
di wilayah hilir tidak bisa menampung luapan air
kiriman dari wilayah hulu yakni dari Kecamatan
Lumbang.
Titik pertama banjir terjadi di Desa Tambak
Rejo meliputi, Dusun Prapatan RT 12 s/d 15
sebanyak 150 KK tergenang, Dusun Krajan RT
07, 09, 10 dan 11 sebanyak 130 KK tergenang,
Dusun Pringinan RT 05 s/d RT 06 sebanyak 100
KK tergenang
Total kurang lebih 400 KK tergenang di Desa
Tambakrejo, Kecamatan Tongas. Kecamatan Tongas. Sumber Informasi berasal dari laporan warga.
Sekitar pukul 18.00 WIB secara perlahan banjir
sudah mulai surut.
Titik kedua lokasi banjir berada di Desa Tanjung Rejo dusun Merico, Sumuran dan Pilang
kacer Kecamatan Tongas Kab.Probolinggo. Lua-

pan dari sungai Desa Tanjung Rejo menggenang
beberapa rumah warga dari RT 12 s/d RT 17 Dusun
Merico dan Sumuran, genangan juga terdapat di
Dusun Pilang kader RT 25 RW 05 terdapat 15
Rumah kurang lebih sekitar 60 KK tergenang
banjir di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Tongas
Kabupaten Probolinggo.
TRC BPBD Kabupaten Probolinggo bersama
dengan masyarakat dan pemerinah setempat
melakukan kajian cepat serta menginventarisir
dampak permukiman yang tergenang untuk selanjutkan akan dikoordinasikan rekomendasi
yang tepat dalam penanggulangan kejadian
tersebut. Tidak ada korban dalam kejadian
tersebut, namun cukup meresahkan masyarakat
teruama ketika banjir mulai tinggi dan memiliki
debit yang cukup deras.
Terpantau kondisi cuaca belakangan memang
sangat berfluktuatif dan berpotensi terjadi banjir,
longsor, angina kencang bahkan abrasi air laut.
Untuk itu dihimbau bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kualitas lingkungan serta segera melaor ke posko bencana atau
pemerintah setempat apabila terpantau kondisi
yang berpotensi terjadi bencana. (*)
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Berita Kejadian

Longsor Tambakukir
PROBOLINGGO – Kondisi curah hujan di
Wilayah Kabupaten Probolinggo hingga kini
sangat berfluktuatif. Pada Minggu, 29 Januari
2017, pukul 17.00 WIB terjadi Longsor atau
Gerakan Tanah di Desa Tambakukir Dusun
Tegalan, Dusun Alaskembang Kec. Kotaanyar
Kab.Probolinggo. Terdapat 4 (empat) titik longsor pada koordinat S 07.78085 E 113.58546, S
07.78122 E 113.58616, S 07.78141 E 113.58637
dan S 07.78199 E 113.58662. Sumber Informasi
berasal dari Masyarakat.
Sajak pukul 14.00 WIB telah terjadi intensitas Sedang - Lebat disertai angin dan petir,
menyebabkan beberapa titik di Dusun Tegalan
mengalami longsor yang menutup akses jalan,
dan di Dusun Alaskembang menyebabkan
robohnya tiang listrik dan retakan tanah sepanjang +/- 30m pada tepi Jalan Desa yang bisa
mengakibatkan longsor dan putusnya akses
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jalan ke Dusun Alaskembang.
Personil TRC PB melakukan kaji cepat
lokasi kejadian. Serta Berkoordinasi dengan
Polsek, Satpol PP, Linmas Kec. dan Aparat
Desa setempat. Sebagai upaya lanjutan BPBD
melakukan kerja bakti bersama masyarakat
untuk membuka akses jalan yg tertutup longsor,
menyatakan kepada aparat desa untuk mela
kukan penanganan darurat dengan menutup
retakan dengan tanah liat, mensosialisasikan
kepada aparat desa tentang tanda-tanda dan
bahaya longsor.
Selanjutnya dihimbau bagi masyarakat agar
tetap berwaspada dan berhati hati, berdasarkan
prakiraan BMKG puncak musim hujan masih
akan terjadi hingga Bulan Februari 2017.
Segera melapor ke BPBD ketika terpantau
kondisi berpotensi bencana di wilayah Kabupaten Probolinggo. (*)

Berita Kejadian

Angin Kencang

Dampak Tekanan Rendah di Selatan Jawa
PROBOLINGGO – Terpantau sejak selasa,
07 Februari 2017 dini hari terpantau kondisi
angin relatif cukup kencang di Wilayah Kabupaten Probolinggo. Menurut press release Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Stasiun Meteorologi Klas I Juanda yang disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Juanda Surabaya,
Albertus Kusbagio, hari ini terjadi angin ekstrim
dari tekanan low pressure di Samudera Hindia.
“Kami sampaikan angin kencang terjadi karena
adanya pusat tekanan rendah di Samudera Hindia.
Letaknya di sebelah Barat Benua Australia sebesar
990 mb,” ungkap Albertus dalam rilisnya.
Lanjut dia, waktu valid pukul 00.00-07.00
WIB mengakibatkan wilayah Jawa Timur secara
umum, mengalami peningkatan kecepatan angin
ekstrim sekitar pukul 13.30 WIB sebesar 42 Knot
(80 kilometer perjam).
“Kami mengimbau kepada masyarakat agar
mengurangi aktivitas di luar ruangan. Menghindari
bangunan semi permanen seperti baliho besar,
papan reklame dan pohon yang sudah lapuk,”
katanya.
Selain menghindari bangunan semi permanen,
dia juga menyampaikan agar pengguna jasa perairan tetap memperhatikan informasi dari BMKG
setempat.
“Itulah imbauan adanya peningkatan angin
ekstrim di wilayah Jawa Timur,” pungkasnya.
Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Kli-

matologi dan Geofisika (BMKG) kondisi tersebut
dipengaruhi oleh adanya tekanan rendah di selatan
pulau jawa. Siang ini tercatat telah terjadi pohon
tumbang di 2 titik di Kabupaten Probolinggo.
Hari ini sejak pukul 09.00 WIB terjadi pohon tumbang di Dusun Krajan RT 1 RW 3 Desa
Sepuh Gembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten
Probolinggo. Sumber Informasi berasal dari Pak
Yanto selaku Lantas Kota Probolinggo. Telah
terjadi angin kencang yang menyebabkan pohon
tumbang yang berdiameter 60 cm dan panjang 9 m,
menimpa sebua mobil isuzu panther (L 1446 VT).
Untuk korba dari kejadian tersebut nihil hanya
berdampak kerugian material pemilik kendaraan
tersebut.
Diwaktu yang sama laporan masuk ke BPBD
Kabupaten Probolinggo telah terjadi pohon tumbang di Dusun Krajan RT 07 RW 02 di Desa
Clarak Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.
Sumber informasi berasal dari Relawan atas nama
Indra L. Telah terjadi angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang, berdampak mengenai
rumah seorang warga atas nama Bapak Maryadi
(44 th). Tidak ada korban dalam kejadian tersebut.
Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) PB melakukan identifikasi lokasi kejadian serta membersihkan pohon tumbang yang mengenai rumah
warga bersama Polsek, Pemerintah setempat serta
masyarakat. Sebagai upaya lanjutan TRC akan
berkoordinasi dengan aparat desa setempat. (*)
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Berita Kejadian

Cuaca Fluktuatif,
Berpotensi Angin Kencang
PROBOLINGGO – Musim Penghujan masih
akan berlanjut hingga Bulan April 2017, walaupun terpatau kondisi curah hujan di Kabupaten
Probolinggo mulai berkurang namun beberapa
kali masih tercatat kejadian dampak musim
penghujan. Pada hari Senin, 13 Maret 2017
sekitar jam 16.00 WIB telah terjadi Rumah
Roboh di Rt.04 Rw.02 Dusun Karnin Wetan
Desa Sumber kerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Sekitar jam 14.00 Wib,
Angin bertiup sangat kencang dan di susul
hujan pada pukul 14.30 WIB dengan intensitas lebat. Pada pukul 16.00 WIB terjadi rumah
roboh milik Bpk Rasat (47 th/Buruh Tani).
Tidak ada korban jiwa dalam kjadian tersebut.
Rumah dengan ukuran 5 x12 m mengalami
kerusakan cukup berat.
Upaya yang dilakukan oleh TRC PB BPBD
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Kabupaten Probolinggo yakni Idenifikasi Lokasi Kejadian, Berkoordinasi degan Kepala Desa,
dan Satpol PP Kec. Gending., Mendata jumlah
kerugian. Kondisi saat ini BPBD Kabupaten
Probolinggo bersama masyarakat melakukan
kerjabakti Pembersihan Rumah Roboh keesokan harinya (Selasa, 14 Maret 2017). Kondisi
Pemilik rumah untuk sementara tinggal ditenda
darurat dengan bantuan Logistik dan kebutuhan
dasar dari BPBD.
Menanggapi kejadian tersebut dihimbau bagi
masyarakat untuk tetap berhati-hati, waspada
dan memeriksa kondisi struktu bangunan rumah
serta segera memperbaiki struktur bangunan
yang mulai terlihat rapuh. Sehingga masyarakat
mampu memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi dan menanggapi kondisi cuaca yang
fluktuatif hingga April 2017.(*)
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Berita Kejadian

Kapal Tenggelam,
Dampak Cuaca Buruk
PROBOLINGGO - Rabu 01 Februari 2017
Pukul 23.00 WIB tercatat laporan masuk ke
BPBD Kabupaten Probolinggo melalui terkait
Kapal Tenggelam di Perairan Besuki Kabupaten Situbondo yang mengangkut beberapa
masyarakat Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Sumber Informasi berasal dari salah satu personil Tim Reaksi
Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Probolinggo
Bapak Abdul Amirriyah.
Pada tanggal 01 Februari 2017 sekitar pukul
15.00 Kapal KM ANUGERAH berangkat
dari pelabuhan nelayan Kalibuntu, Kraksaan.
Berdasarkan laporan sekitar pukul 18.00 WIB
terpantau kondisi cuaca buruk diiringi gelombang tinggi di wilayah perairan Probolinggo
Situbondo. Akibat kondisi tersebut kurang lebih
pukul 23.00 KM ANUGERAH tenggelam dan
penumpang kapal yang berjumlah 16 orang
terpaksa berenang untuk menyelamatkan diri
tanpa alat pengaman. Diketahui setelah beberapa jam kemudian para penumpang kapal
tersebut diselamatkan oleh KM BAROKAH dan
KM MAMPU TIGA yang ketika itu melintas
di wilayah peraian tersebut. 15 dari 16 Orang
yang menjadi korban tersebut berhasil selamat
namun 1 orang atas nama Sdr. Pendi (23 tahun)
dketahui belum ditemukan hingga saat ini (lihat
grafis).
Kejadian tersebut berada di wilayah Perairan
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Besuki Kabupaten Situbondo, upaya yang di
lakukan BPBD Kabupaten Probolinggo yakni
bersama Personil TRC melakukan koordinasi
dengan POLAIRUT, BPBD Kabupaten Situbondo, POS SAR Jember, dan Kantor Kepala
Desa Kalibuntu. BPBD Situbondo dan POS
SAR Jember melakukan operasi pencarian
korban hilang hingga 4 hari setelah kejadian
tersebut namun hingga waktu operasi pencarian
berakhir Korban tidak ditemukan hingga saat
ini dan dinyatakan hilang. (*)
Berikut Nama Korban Kapal Tenggelam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bahrul 52 tahun (Nahkoda)
Diki
Bahar
Samsul
AR
Bungsoh
Saipul
Tojamen
Didik
Nur
Todisan
Asan
Edi
Giman
Rudi
Pendi 23 tahun (Belum diketemukan)
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Kebencanaan

Kenali Bahaya Longsor,
Kurangi Risikonya !
Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu
Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur
berada pada posisi 112’50’ – 113’30’ Bujur Timur
(BT) dan 7’40’ – 8’10’ Lintang Selatan (LS),
dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau
+ 1.696,17 Km2 (1,07 % dari luas daratan dan
lautan Propinsi Jawa Timur. Dilihat dari geografisnya Kabupaten Probolinggo terletak di lereng
pegunungan yang membujur dari Barat ke Timur,
yaitu Gunung Semeru, Argopuro, Lamongan
dan Tengger. Selain itu terdapat gunung lainnya,
yaitu Gunung Bromo, Widodaren, Gilap, Gambir,
Jombang, Cemoro Lawang, Malang dan Batujajar.
Dilihat dari ketinggian berada pada 0-2500 m
diatas permukaan laut dengan temperatur rata-rata
27’C – 30’C.
Lokasi Kabupaten Probolinggo yang berada
di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan dae-
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rah ini mengalami perubahan iklim dua jenis
setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim
penghujan. Berdasarkan prakiraan BMKG tahun
ini musim hujan akan jatuh pada Bulan Oktober
2016 sampai dengan Bulan April 2017. Sedangkan puncak musim hujan akan terjadi pada Bulan
Januari 2017. Namun selama Bulan Januari 2017,
longsor telah terjadi sebanyak 8 kali kejadian.
Diantaranya terjadi di wilayah Lumbang, Tiris,
Krucil dan Sumber.
Tanah longsor atau gerakan tanah adalah suatu
proses geologi yang terjadi karena perpindahan
masa batuan atau tanah dengan berbagai jenis
seperti jatuhnya gumpalan bebatuan besar dari
tanah. Jika diumpamakan, ibarat air yang meresap ke dalam tanah akan menambah berat tanah
itu sendiri. Apabila air tersebut meresap sampai
menuju tanah kedap air, maka tanah itu akan

menjadi licin dan pelapukan tanah yang berada
diatasnya akan bergerak mengikuti arah keluar
lereng. Kerugian harta dan kehilangan sanak
keluarga pastinya akan dialami bagi para korban
yang terkena bencana tanah longsor. Oleh karena
itu, penyebab tanah longsor haruslah diantisipasi
dengan melakukan berbagai macam cara pencegahan sehingga kerusakan yang ditimbulkan dapat
diminimalisir.
Pada umumnya, tanah longsor terjadi apabila
gaya pendorong pada lereng berjumlah lebih besar
daripada gaya penahan. Umumya, gaya penahan
dipengaruhi oleh kekuatan batuan beserta kepadatan tanah. Disisi lain gaya pendorong biasanya
dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan
lereng, beban, banyaknya air dan berat jenis tanah
batuan.
Pada hakikatnya, tanah longsor terjadi apabila
gaya pendorong pada lereng berjumlah lebih besar
daripada gaya penahan. Umunya, gaya penahan
dipengaruhi oleh kekuatan batuan beserta kepadatan tanah. Disisi lain gaya pendorong biasanya
dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan
lereng, beban, banyaknya air dan berat jenis

tanah batuan. Faktor lain dari penyebab terjadinya
gerakan pada lereng juga bergantung pada kondisi
batuan dan tanah penyusun lereng beserta curah
hujan, struktur geologi, penggunaan lahan di
lereng dan masih banyak lagi.
Berdasarkan hasil riview pemetaan daerah
risiko bencana di Kabupaten Probolinggo Tahun
2016 banyak kecamatan yang berisiko dan berpotensi terjadi tanah longsor. Terdapat 9 Kecamatan
kelas tinggi yang meliput, Gading, Kotaanyar,
Krucil, Kuripan, Lumbang, Pakuniran, Sukapura,
Sumber dan Tiris. 8 Kecamatan Kelas Sedang
meliputi Bantaran, Banyuanyar, Besuk, Kotaanyar, Krejengan, Leces, Maron, Tegalsiwalan.
Selanjutnya 5 kecamatan termasuk kelas rendah
meliputi Dringu, Gending, Krejengan, Tongas dan
Wonomerto.
Penanggulangan bencana bukanlah menjadi
sebuah tanggungjawab salah satu pihak, namun
menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat. Ciptakan
Kabupaten Probolinggo yang tangguh bencana,
aman dan damai. Sayangi dan lestarikan alam.
Salam Tangguh Salam Kemanusiaan. (pb/ats)
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Kebencanaan

Pengenalan Bencana Tanah Longsor
di Masyarakat Pedesaan
dengan Pendekatan Psikis dan Emosional
Oleh:
Ariyanto. M,Pd
( Remon Tambora )

SERING kita jumpai dilapangan bahwa bencana
tanah longsor seakan akan sudah dianggap sebagai hal
yang biasa oleh sebagian besar warga masyarakat di
kawasan pegunungan khususnya di pedesaan. Hal ini
tampak jelas dari rumah tinggal mereka yang persis
berada di kawasan rawan longsor. Tampaknya mereka
tenang tenang saja. Padahal mereka mengetahuinya
bahwa kondisi seperti itu memungkinkan untuk bisa
terjadinya tanah longsor.
Fenomena diatas sebenarnya menunjukan bukan
karena mereka telah mengenali bencana tersebut
dengan baik, tetapi hal tersebut justru menunjukan
bahwa masyarakat tersebut kurang atau tidak peduli
sama sekali terhadap ancaman yang dapat mengancam
keselamatan harta benda dan jiwa mereka, mengapa hal
ini bisa terjadi di masyarakat tersebut. Penyebabnya
adalah banyak faktor, diantaranya ada tiga faktor yang
paling dominan, yakni :
1) Keyakinan masyarakat setempat bahwa tidak
mungkin akan ada tanah longsor di kawasan
tersebut meskipun tanaman penyanggahnya di
lereng bukit atau tebing sangat kurang;
2) Historis dan sejarah serta riwayat bahwa lokasi
dengan tingkat kemiringan lahan yang sangat
curam tersebut tidak pernah ada tanah longsor
sejak jaman nenek moyangnya menempati kawasan tersebut sehingga mereka beranggapan
kawasan tersebut aman, padahal setiap detik
tanah tempat mereka berpijak selalu mengalami
pergeseran dan perubahan sebesar pertumbuhan
kuku yang tidak ia sadari dan rasakan, belum
lagi di tambah dengan semakin banyaknya kerusakan lingkungan sebagai akibat human eror;
3) Secara ekonomis mereka merasa di untungkan
dengan kondisi dan potensi sumber daya alam
yang ada di kawasan tersebut sehingga mereka
enggan untuk meninggalkan kawasan tersebut.
Dari ketiga faktor dominan diatas tersebut tampaknya memang agak sepele menurut kita yang
lebih mengetahui dan memahami dari sisi saint seperti
kondisi geologis, geografis, klimatologis, topografi,
geodesi, gravitasi dan konservasi serta faktor faktor
lain tentang kebencanaan lainnya seperti pada saat
Sebelum atau pada saat terjadi bencana tanah longsor
yang diawali dengan gejala-gejala atau tanda tanda
alam yang umumnya sering muncul seperti :
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1. Munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing.
2. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba.
3. Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan.
4. Jika musim hujan, biasanya air tergenang, menjelang bencana itu, airnya langsung hilang.
5. Runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar.
6. Pohon atau tiang listrik banyak yang miring.
7. Hujan berlangsung lama
8. Ada perubahan bobot massa baik oleh pergantian musim atau karena lahan miring tersebut
dijadikan persawahan
9. Ada perbedaan kelunakan permukaan lahan dan
dasar lahan
10. Adanya gravitasi bumi yang tergantung pada
besarnya lereng.
Dari ke sepuluh tanda umum tersebut diatas menurut anggapan mereka justeru adalah hal yang wajar
wajar saja, sebaliknya, mereka lebih percaya pada
ketiga faktor utama yakni ( Keyakinan, Historis, dan
ekonomis ) sebagaimana yang telah di sebutkan diatas.
Ketiga faktor inilah yang justeru merupakan suatu hal
yang sangat penting dan luar biasa bagi mereka dari
pada tanda tanda umum awal dari suatu bencana longsor akan terjadi. Mereka memang tidak paham dengan
kajian kajian ilmu saint seperti itu, tetapi mereka justeru lebih paham pada tiga faktor utama diatas yaitu:
faktor keyakinan. Mereka yakin benar bahwa apa yang
mereka kerjakan dan lakukan terhadap alam sekitarnya
dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi adalah
sudah baik dan benar sehingga mereka tidak perlu
khawatir terhadap ancaman bencana yang bakal terjadi
seperti dalam peristiwa kegiatan kegunung apian yang
terjadi di desa Ranuagung kecamatan Tiris dalam hal
kebencanaan vulkanologi, bahwa pada saat terjadi
peningkatan aktivitas gunung api, danau Ranuagung
mengalami pengadukan vulkano yang ditandai dengan
berubahnya warna air yang jernih berubah menjadi
keruh, dan berwarna putih atau kekuning kuningan
bahkan kemerah merahan. Menurut keyakinan penduduk yang bermukim di sekitar danau hal ini adalah
wajar karena danaunya gering (sakit) dan pada saat
proses ini terjadi banyak ikan ikan penghuni danau
yang mati karena mabuk oleh kandungan kadar belerang dan besi yang sangat tinggi pada saat seperti ini
bukanya mereka menjadi takut dan waspada terhadap
ancaman bencana vulkanologi, malahan warga beramai
ramai turun kedanau mencari ikan yang telah mabok
dan mati tersebut untuk diambil dan di konsumsi. Padahal mereka seharusnya mulai sadar bahwa tempat

tersebut mulai rawan dengan bencana vulkanologi.
Dari contoh diatas menunjukan bahwa keyakinan
kawasan tersebut sangat aman dan dengan keyakinan
itu pulah mereka sebenarnya telah terperosok kedalam
kesembronoan dan mengabaikan tanda tanda alam
yang juga dapat dipergunakan sebagai Early Warning
System ( EWS ) atau peringatan dini tentang adanya
ancaman bencana.
Faktor historis juga demikian halnya, mereka hanya
mendengar dari para orang tua dan para sespuh desa
tersebut bahwa desa tersebut aman. Hal ini wajar karena pada masa saat para orang tua atau para sesepuh
dulu hidup kondisi alam dan lingkungannya memang
masih baik dan kondusip karena daya dukung dan daya
yang mendukung dari alam sekitarnya masih lestari,
tetapi dengan kondisi seperti saat ini daya dukung lingkungan sudah tidak baik , maka proeses awal dari suatu
kerusakan dan bencana juga akan muncul mengikuti
trend perubahan budaya yang ada.
Kemudian dari faktor ekonomis, untuk memenuhi
kebutuhan hidup yang sangat tidak terbatas tersebut
mulailah terjadi penyerobotan lahan, perladangan liar,
dan pencurian kayu di hutan lindung yang berfungsi
sebagai buffer zone sehingga menyebabkan kerusakan
lingkungan hidup yang pada akhirnya juga akan mengancam keselamatan mereka sendiri.
Ketiga faktor tersebut merupakan satu rangakaian
dan mata rantai kehidupan mereka yang tidak dapat
di pisah pisahkan. Aneh memang kelihatannya, tetapi
itulah kenyataannya di lapangan sehingga meskipun
berapa kali mereka di ingatkan, bahkan di larang menempati kawasan rawan bencana tanah longsor tersebut,
mereka tetap enggan meninggalkannya, baru dikemudian hari setelah terjadi bencana yang sesungguhnya
dengan banyak menelan korban jiwa dan kerugian
harta benda lainnya mereka baru sadar bahwa anggapan mereka adalah salah, dan ini adalah terlambat
bagi mereka. Kemudian apakah dengan pembelajaran
secara langsung dari bencana alam inikah yang harus

kita lakukan? tentunya tidak.
Dari uraian diatas, maka perlu adanya pembelajaran
tentang pengenalan terhadap bencana yang selama
ini dianggap remeh oleh mereka, kita perkenalkan
bencana tersebut tidak hanya dalam bentuk ceramah
dan ceritera serta simulasi, melainkan juga melalui
peninjauan langsung di lapangan dan tanya jawab
atau dialog langsung dengan mereka serta pemutaran
video atau film tentang bencana alam tanah longsor
yang terjadi di daerah lain yang memiliki karakteristik
wilayah dan sosial budaya serta tingkat pemahaman
yang hampir sama dengan mereka, Kemudian pada
saat pemutaran filem atau video dilaksanakan di tengah
tengah pemukiman mereka di sertakan sekali efek
suara stereo ataupun souroundnya agar mereka bisa
mendengarkan dan merasakan paduan antara visibility
filmnya dan getaran suara salon yang menggelegar
akan mampu memberikan efek psikis kepada para
penontonya, sehingga dapat pula membentuk efek
emosional antara fenomena peristiwa dalam filem
tersebut dengan fenomena alam tempat tinggal mereka
yang sebenarnya berada.
Dari hasil pengenalan bencana tersebut maka
mereka akan mulai menyadari arti penting dari suatu
lingkungan hidup dan kehidupan yang damai, nyaman
dan aman dari suatu musibah dan bencana sehingga
akan sangat memudahkan petugas dilapangan untuk
melakukan pembinaan, reboisasi lahan dan sosialisasi sebagai bentuk tindakan pteventif dan metigasi
bencana alam khususnya bencana tanah longsor yang
merupakan sebagai bentuk bagian dari pengurangan
resiko bencana atau PRB. (*)
Catatan : Penulis selain sebagai pendidik di SMPN
1 Gending juga sebagai pemerhati lingkungan hidup
dan Pecinta Alam Genta Palasa Gending Probolinggo,
serta anggota Potensi SAR dari BASARNAS sejak tahun
1992 dengan jabatan Wasdal (Pengawas dan Pengendali
Lapangan) sekaligus sebagai Instruktur di Potensi SAR
Badan SAR Nasional.
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Panorama

Penerapan SMS Location Based Acces (LBA)
Sebagai Upaya Mitigasi Bencana
SEIRING berkembangnya teknologi yang semakin maju dikalangan masyarakat tentunya saat ini
kebutuhan akan informasi merupakan satu hal yang
cukup penting terutama dalam segi kebencanaan.
Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau
kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari
simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan
atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda,
atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi
adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara
dari sistem dinamis. Para konsep memiliki banyak
arti lain dalam konteks yang berbeda. Informasi bisa
di katakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari
pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Namun,
istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada konteksnya, dan secara umum berhubungan erat dengan
konsep seperti arti, pengetahuan, negentropy, Persepsi,
Stimulus, komunikasi, kebenaran, representasi, dan
rangsangan mental.
Dalam beberapa hal pengetahuan tentang peristiwaperistiwa tertentu atau situasi yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi,
pengumpulan intelejen, ataupun didapatkan dari
berita juga dinamakan informasi. Informasi
yang berupa koleksi data dan fakta seringkali dinamakan informasi statistik. Dalam
bidang ilmu komputer, informasi
adalah data yang disimpan,
diproses, atau ditransmisikan. Penelitian ini
memfokuskan pada
definisi informasi
sebagai pengetahuan yang
didapatkan dari
pembe
lajaran,
pengalaman, atau
instruksi
dan alirannya.
Informasi adalah
data yang telah diberi makna melalui
konteks. Sebagai contoh, dokumen berbentuk
spreadsheet (semisal dari
Microsoft Excel) seringkali
digunakan untuk membuat
informasi dari data yang ada di
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dalamnya. Laporan laba rugi dan neraca merupakan
bentuk informasi, sementara angka-angka di dalamnya
merupakan data yang telah diberi konteks sehingga
menjadi punya makna dan manfaat.
Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk
mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1
ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana). Mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak
dari bencana, Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk
mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. (UU No 24
Tahun 2007, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9)
(PP No 21 Tahun 2008, Bab I Ketentuan Umum, Pasal
1 angka 6). Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko
bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan
rawan bencana. (UU No 24 Tahun
2007 Pasal 47 ayat (1)
Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang
diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada
pada kawasan rawan bencana.
(PP No 21 Tahun 2008 Pasal 20
ayat (1)baik bencana alam,
bencana ulah manusia
maupun gabungan dari
keduanya dalam suatu
negara atau masyarakat.
Dalam konteks bencana, dekenal dua macam
yaitu (1) bencana alam
yang merupakan suatu
serangkaian peristiwa
bencana yang disebabkan oleh fakto
alam, yaitu berupa
gempa, tsunami,
gunung meletus,
banjir, kekeringan, angin topan
tanah longsor, dll.
(2) bencana sosial
merupakan suatu
bencana yang
diakibatkan oleh

manusia, seperti
konflik social,
penyakit masyarakat
dan teror. Mitigasi bencana
merupakan langkah yang sangat
perlu dilakukan sebagai suatu titik
tolak utama dari manajemen bencana. Ada
empat hal penting dalam mitigasi bencana,
yaitu, Tersedia informasi dan peta kawasan rawan
bencana untuk tiap jenis bencana, Sosialisasi untuk
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat
dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana, Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan
diri jika bencana timbul, dan Pengauran dan penataan
kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman
bencana.
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur merupakan
salah satu wilayah yang memiliki tingkat potensi
bencana cukup tinggi dalam IRBI (Indeks Resiko Bencana Indonesia) Tahun 2013. Seiring fluktuasi kondisi
ketidakseimbangan lingkungan dan semakin tingginya
periwtiwa bencana khususnya di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur baik yang disebabkan oleh faktor alam
maupun faktor nonalam, BPBD merupakan suatu lembaga yang berwenang dalam kajian penanggulangan
bencana tentunya berperan penting dalam mengidentifikasi upaya mitigasi bencana sehingga salah satu tugas
dalam pengurangan resiko bencana dapat terealisasi
dengan baik. Berbagai upaya mitigasi bencana telah
dilaksanakan mulai dari peringatan yang bersifat publikasi yakni dengan memasang berbagai rambu-rambu
peringatan dini disejumlah wilayah rawan bencana
yang terdapat di Kabupaten Probolinggo. Selain itu
upaya berupa tindakan observatif yang dilakukan oleh
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Probolinggo dalam bentuk monitoring pada daerah rawan ben-

cana
yang
t e r s e bar di Kabupaten
Probolinggo.
Hampir dikeseluruhan wilayah Kabupaten Probolinggo adalah kawasan bencana, Hal ini
menjadikan informasi merupakan kebutuhan penting
ketika masyarakat harus memahami fluktuasi keadaan
alam sebagai bentuk waspada bahwa disekitar mereka
terdapat berbagai hal sebagai salah satu tanda bahwa
di wilayah tersebut merupakan salah satu daerah
rawan bencana. Berbagai hal tersebut berperan sebagai
asumsi dasar bahwasannya penyampaian informasi
terutama terkait peringatan dini daerah rawan bencana
merupakan satu upaya tercepat yang mampu dilakukan
sebagai bentuk mitigasi bencana dalam pengurangan
resiko bencana. SMS Location Based Akses (LBA)
merupakan satu program yang diterapkan oleh seorang
verdor komunikasi dalam rangka pemberitahuan informasi tertentu disuatu wilayah yang sudah ditentukan.
Penerapan SMS LBA dalam kajian spasial penanggulangan bencana merupakan salah satu terobosan
tercepat dalam rangka memberikan informasi secara
cepat terkait peringatan dini kawasan rawan bencana
yang diperuntukkan bagi masyarakat sehingga dapat
berwaspada pada kondisi tertentu yang berpotensi
terjadi bencana. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa
setiap masyarakat yang berada dan memasuki beberapa lokasi atau kawasan yang terdeterksi bencana
maka SMS LBA yang dikirim oleh BPBD Kabupaten
Probolinggo akan menjadi sebuah perngatan dini agar
masyarakat yang memasuki kawasan rawan bencana
lebih berwaspada. Dengan adanya SMS LBA tersebut diharapkan mampu menjadi suatu langkah dalam
pengurangan resiko bencana khususnya di Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur. (bpbd/verds)
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DRONE
Pesawat tanpa awak atau Pesawat nirawak (english
= Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat UAV), adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan
dirinya sendiri, menggunakan hukum aerodinamika
untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan kembali
dan mampu membawa muatan baik senjata maupun
muatan lainnya. Penggunaan terbesar dari pesawat
tanpa awak ini adalah dibidang militer. Rudal walaupun mempunyai kesamaan tapi tetap dianggap berbeda
dengan pesawat tanpa awak karena rudal tidak bisa
digunakan kembali dan rudal adalah senjata itu sendiri.
Pesawat tanpa awak memliki bentuk, ukuran, konfigurasi dan karakter yang bervariasi. Sejarah pesawat
tanpa awak adalah Drone target, pesawat tanpa awak
yang digunakan sebagai sasaran tembak. Perkembangan kontrol otomatis membuat pesawat sasaran
tembak yang sederhana mampu berubah menjadi
pesawat tanpa awak yang kompleks dan rumit. Kontrol pesawat tanpa awak ada dua variasi utama, variasi pertama yaitu dikontrol melalui pengendali jarak
jauh dan variasi kedua adalah pesawat yang terbang
secara mandiri berdasarkan program yang dimasukan
kedalam pesawat sebelum terbang. Saat ini, pesawat
tanpa awak mampu melakukan misi pengintaian dan
penyerangan. Walaupun banyak laporan mengatakan
bahwa banyak serangan pesawat tanpa awak yang berhasil tetapi pesawat tanpa awak mempunyai reputasi
untuk menyerang secara berlebihan atau menyerang
target yang salah.
Pesawat tanpa awak juga semakin banyak digunakan untuk keperluan sipil (non militer) seperti pemad-
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am kebakaran, keamanan non militer atau pemeriksaan
jalur pemipaan. Pesawat tanpa awak sering melakukan
tugas yang dianggap terlalu kotor dan terlalu berbahaya
utnuk pesawat berawak. Saat ini Pesawat Terbang
Tanpa Awak (PTTA) telah diproduksi oleh industri
dalam negeri antara lain : PT. Dirgantara Indonesia,
PT. UAV Indo, PT. Globalindo Tekhnologi Service
Indonesia, PT. RAI (Robo Aero Indonesia), PT. Aviator dan PT. Carita. Adapun PTTA hasil produk dalam
negeri tersebut saat ini digunakan untuk kepentingan
olahraga kedirgantaraan dan beberapa industi masih
mengadakan pengembangan PTTA untuk kepentingan
sasaran latihan Arhanud. Dengan adanya kemampuan
berbagai industri dalam negeri dalam mengembangkan
PTTA tersebut, merupakan potensi dan peluang yang
dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan PTTA
yang memiliki kemampuan sebagai pesawat pengintai/
pemantau sasaran/objek dari udara. Pengembangan
PTTA tersebut dilakukan dengan melengkapi sebuah
kamera dan hasilnya secara langsung dapat diamati
pada layer Display di Ground Station.

Drone dalam Analisis Spasial

Jenis Pesawat Drone tentunya beragam dengan
spesifikasi yang beragam pula yang disiapkan dengan
latar belakang kebutuhan tertentu. Jarak maupun hasil
gambar Drone juga dipengaruhi sesuai dengan spesifikasinya. Namun apapun jenis dan macamnya saat ini
fungsi Drone mulai diminati oleh beberapa lembaga
pemerintahan maupun umum dengan fungsi masingmasing. Pengamatan terkait kebencanaan tidak pernah
terlepas dari sebuah tindakan yang berifat keruangan

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

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

Evakuasi Pohon Rawan Tumbang Antisipasi Dampak Musim
Penghujan

Pemotongan Pohon Tumbang di Brumbungan, Gending

Penguatan Forum Risiko Bencana

Simulasi Bencana pada Kegiatan Gladi Posko

Paralayang di Kegiatan Gelar Relawan 2016

Latihan Perahu Karet Ke Gili Ketapang
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Sarasehan Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Probolinggo

Latihan Water Rescue di Sungai Pancarglagas

Latihan Waterrescue di Perairan Utara Probolinggo

Pembersihan Material Longsor di Negororejo, Lumbang

Apel Gelar Pasukan di Lanud Abd. Rahman Shaleh Malang

Pembuatan Tanggul Darurat Dampak Banjir Kiriman dari Hulu
Sungai
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