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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 senantiasa
memupuk sikap bersama dengan 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 Juli 2016, menampilkan Berita Utama tentang Penilaian
Desa Tangguh Bencana (Destana) Tingkat Pratama Provinsi Jawa
Timur Tahun 2016 di Desa Wonokerso Kecamatan Sumber Kabupaten
Probolinggo. Bersama Masyarakat Desa Wonokerso juga Komunitas Relawan seperti Kobar Bromo, Simulasi Erupsi Gunung Bromo
dipersembahkan dalam Penilaian Destana 2016 dengan pesona Desa
diatas Awan. Desa Wonokerso merupakan salah satu desa yang termasuk dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Bromo, kegiatan tersebut
diharapkan tidak hanya menjadikan Desa Wonokerso menjadi sekedar
tangguh namun membentuk moral tangguh bencana masyarakat Wonokerso sehingga baik pra, ketika maupun pasca erupsi masyarakat di
daerah rawan bencana memiliki sikap sigap tanggap bencana. Selanjutnya membahas tentang berbagai kegiatan Personil BPBD Kabupaten
Probolinggo selama bulan lalu seperti Koordinasi dengan BMKG
Juanda terkait Penerapan Simon Rain dalam Upaya Kesiapsiagaan
Bencana juga kegiatan yang lain.
Selain itu, dibahas juga tentang kejadian bencana di Wilayah Kabupaten Probolinggo, yakni dari awal bulan hingga pertengahan Juni
kondisi gelombang diperairan mengalami fluktuasi sehingga berdampak pada beberapa kejadian seperti ROB dan juga adanya fauna
yang terdampar akibat arus perairan. Disisi lain Gemuruh memberikan
sekilas gambaran tentang berita fenomena alam yang terjadi beberapa
waktu belakangan. Semoga Gemuruh ini memberikan manfaat dalam
Pengetahuan Penanggulangan Bencana khususnya di Kabupaten
Probolinggo. Salam Kemanusiaan! Probolinggo Tangguh Bencana!
Drs. Dwijoko Nurjayadi, MM.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo
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Berita Utama

PB/MET

WONOKERSO Peserta Destana Tingkat Pratama 2016

Penilaian Destana 2016
di Wonokerso, Sumber

Destana merupakan singkatan dari
Desa Tangguh Bencana, kegiatan tersebut
diprakarsai oleh BNPB sebagai salah satu
upaya pembentukan pengurangan resiko
bencana yang dimulai dari tingkat desa.
Di Tahun 2016 diadakan lomba destana
tingkat pratama dengan tim penilai dari
BPBD Provinsi Jawa Timur. Kabupaten
Probolinggo menjadi salah satu peserta
Lomba Destana tahun ini tepatnya di Desa
Wonokerso Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo. Berbagai kegiatan sebagai persiapan pelaksanaan destana 2016
salah satunya Kegiatan Sosialisasi Kesiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis
Masyarakat pada tanggal 18 Mei 2016.
Selanjutnya masyarakat bersama relawan
Desa Wonokerso mempersiapkan pemasangan jalur evakuasi melalui pemetaan
partisipatif. Pada Kamis, 02 Juni 2016
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penilaian destana 2016 dilaksanakan oleh
BPBD Provinsi Jawa Timur yang dibantu
oleh BPBD Kabupaten Probolinggo di
Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber.
Segala persiapan berkas administrasi
dipersiapkan oleh pemerintah desa dengan
bantuan para relawan serta masyarakat
sekitar. Rencana Kontingensi, Rencana
Aksi Daerah, Peta dan beberapa berkas
yang terkait dipersiapkan dengan baik
di Desa Wonokerso. Simulasi dan Acara
penyambutan Tim Penilai Destana dari
BPBD Provinsi Jawa Timur juga telah
disusun dengan baik. “ya, walaupun masih
dalam bentuk sederhana minimal beberapa
berkas sebagai bentuk dokumentasi
relawan di Desa Wonokerso sudah mulai
dibuat” ujar salah seorang Juri dari BPBD
Provinsi Jawa Timur dalam Penilaian
Desatana 2016. Relawan penanggulangan

bencana di Desa Wonokerso selain dari
masyarakat juga mayoritas dari Komunitas
Kobar Bromo. Kobar Bromo merupakan
sebuah kelompok tematik masyarakat atau
perkumpulan masyarakat yang memiliki
kepeduli akan kebencanaan dan memiliki
tujuan yang sama yakni berharap mampu
mengajak masyarakat untuk bersikap
waspada dan peduli akan adanya bencana.
Susunan kegiatan ketika Penilaian Destana
tahun 2016 dimulai dengan penilaian
administrasi di Kantor Desa Wonokerso
yang dilanjutkan dengan Pembukaan,
Sambutan-sambutan, paparan komunitas
Kobar, Penutup dan Simulasi yang dilaksanakan di Balai Desa Wonokerso yakni
daerah tertinggi di Desa Wonokerso dengan ketinggian 2214 mdpal. Pemandangan
Wonokerso sebagai “ Desa diatas Awan”
dengan perjalanan yang cukup jauh dari
Pusat Kota Probolinggo menambah semangat Tim Penilai Destana untuk melaksanakan penilaian. Tepat pukul 13.30 WIB
Tim Penilai sampai di Desa Wonokerso,
beberapa acara telah terlaksana dengan
lancar hingga tepat pada pukul 16.00
WIB simulasi kesiagaan masyarakat Desa
Wonokerso dalam menghadapi Erupsi
Gunung Bromo dilaksanakan. “Antusias
masyarakat Desa Wonokerso perlu diacungi jempol” menurut salah satu tim penilai, hampir seluruh masyarakat baik dari

kalangan anak-anak maupun dewasa baik
pemerintah daerah maupum komuitas dan
relawan hadir untuk melaksanakan simulasi sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Dengan sederhananya bersama cara
mereka sendiri, simulasi dapat terlaksana
dengan lancar dan baik. Sejauh ini mereka
belum memiliki sistem peringatan dini
(EWS) dengan sebuah teknologi canggih
sederhana mereka hanya menggunakan
kentongan dan HT sebagai alah komunikasi. Menurut salah seorang koordinator
komunitas kobar alasan mengapa mereka
mempertahankan peringatan dini secara
tradisional adalah karena dikhawatirkan
ketika terjadi bencana EWS tidak dapat
berfungsi terutama ketika listrik didaerah
sana mulai padam. Wajar di Desa diatas
Awan kondisi listrik tidak sepenuhnya stabil seringkali padam, mengingat
wilayahnya yang cukup jauh dari Pusat
Kota dengan morfologi pegunungan dan
berbukit. Bahkan untuk jaringan internet
saja masih agak sulit terkadang sehingga
akan sangat kurang stabil apabila menggunakan sistem EWS dengan teknologi
yang ada pada saat ini. Kelangsungan
Penilaian Destana 2016 berjalan dengan
baik Tim Penilaipun merasa cukup puas
melihat antusias warga di Desa Wonokerso
mampu memiliki pertahanan tangguh bencana walaupun masih sederhana. (pb/vd)

GEMURUH BPBD - JULI 2016

5

Prakiraan Hujan

Prakiraan Hujan
di Bulan Juli 2016

Wilayah Indonesia berada pada posisi strategis, terle- yak satu liter. Prakiraan Musim Kemarau 2016 menurut
tak di daerah tropis, diantara Benua Asia dan Australia, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:
dilalui garis katulistiwa, terdiri dari pulau dan kepulauan
1. Awal Musim Kemarau 2016 di 342 Zona Musim
yang membujur dari barat ke timur, terdapat banyak
(ZOM) diprakirakan umumnya mulai bulan Mei
selat dan teluk, menyebabkan wilayah Indonesia rentan
2016 sebanyak 134 ZOM (39.2%) dan Juni 2016
terhadap perubahan iklim/cuaca.
sebanyak 91 ZOM (26.6%). Sedangkan beberapa
Fenomena yang mempengaruhi iklim di Indonesia:
daerah lainnya awal Musim Hujan terjadi pada
1. El Nino dan La Nina
Februari 2016 sebanyak 4 ZOM (1.2%), Maret
2. Dipole Mode
2016 sebanyak 11 ZOM (3.2%), April 2016 se3. Sirkulasi Monsun Asia - Australia
banyak 58 ZOM (17.0%), Juli 2016 sebanyak 29
4. Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis (Inter
ZOM (8.5%), Agustus 2016 sebanyak 11 ZOM
Tropical Convergence Zone / ITCZ)
(3.2%), September 2016 sebanyak 3 ZOM (0.9%)
5. Suhu Permukaan Laut di Wilayah Indonesia
dan Oktober 2016 sebanyak 1 ZOM (0.3%)
Curah Hujan (mm) adalah ketinggian air hujan yang
2. Jika dibandingkan terhadap rata-ratanya selama 30
terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar,
tahun (1981- 2010), Awal Musim Kemarau 2016, setidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur
bagian besar daerah yaitu 170 ZOM (49.7%) mundur
hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter
jika dibandingkan dengan rata-ratanya dan 94 ZOM
persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan
(27.5%) sama terhadap rata-ratanya. Sedangkan yang
setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanmaju terhadap rata-rata 78 ZOM (22.8%)
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3. Sifat Hujan selama Musim Hujan 2015/2016 di
sebagian besar daerah yaitu 221 ZOM (64.6%)
diprakirakan Normal dan 78 ZOM (22.8%) Bawah
Normal. Sedangkan Atas Normal yaitu sebanyak
43 ZOM (12.6%)
Berdasarkan Peta Prakiraan Hujan BMKG Bu
lan
Juli 2016 seharusnya sudah memasuki musim kemarau
dengan Intensitas Curah Hujan Menengah hingga
Rendah yakni 50 – 150 mm. Walaupun intensitas curah
hujan di Bulan Juli 2016 menengah bahkan rendah
namun beberapa fenomena seperti El Nino dan La Nina
yang beberapa waktu terakhir gencar dan berpengaruh
terhadap maju atau lambatnya waktu hujan atau kemarau
yang sebenarnya sehingga dalam beberapa waktu masih
terjadi hujan di beberapa wilayah khususnya di Kabupaten
Probolinggo. El Nino Southern Oscillation (ENSO)
merupakan fenomena global dari sistem interaksi lautan
atmosfer yang ditandai dengan adanya anomali suhu
permukaan laut di wilayah Ekuator Pasifik Tengah dimana
jika anomali suhu permukaan laut di daerah tersebut
positif (lebih panas dari rata-ratanya) maka disebut El
Nino, namun jika anomaly suhu permukaan laut Negatif
disebut La Nina. Sementara itu dampak pengaruh El Nino
di Indonesia, sangat tergantung dengan kondisi perairan
wilayah Indonesia. El Nino yang berpengaruh terhadap
pengurangan curah hujan secara drastis, baru akan terjadi
bila kondisi suhu perairan Indonesia cukup dingin.
Namun bila kondisi suhu perairan Indonesia cukup

hangat, El Nino tidak menyebabkan kurangnya curah
hujan secara signifikan di Indonesia. Sedangkan La Nina
secara umum menyebabkan curah hujan di Indonesia
meningkat apabila disertai dengan menghangatnya suhu
permukaan laut di perairan Indonesia.
Sifat Hujan adalah perbandingan antara jumlah
curah hujan selama rentang waktu yang ditetapkan
(satu periode musim hujan atau satu periode musim
kemarau) dengan jumlah curah hujan normalnya (ratarata selama 30 tahun periode 1981 - 2010Sedangkan
berdasarkan Peta Sifat Hujan BMKG Bulan Juli
2016 ketika terjadi hujan bersifat AN (diatas normal)
yakni jika nilai curah hujan lebih dari 115% terhadap
rata-ratanya. Fenomena tersebut dapat diamati pada
Bulan Mei 2016 yang seharusnya awal masuk musim
kemarau ternyata masih beberapa kali turun hujan,
seperti pada tanggal 27 Mei 2016 terjadi Cuaca Ekstrim
yang berdampak pada berbagai kejadian bencana di
Wilayah Kabupaten Probolinggo akibat hujan lebat
dengan intensitas tinggi. Namun sejauh ini fenomena
tersebut merupakan gejala yang normal sebagai
aktivitas perubahan iklim. Adanya peringatan dini dari
BMKG terhadap prakiraan cuaca bulanan merupakan
satu hal yang cukup penting sebagai pertimbangan bagi
BPBD khususnya di Wilayah Kabupaten Probolinggo
dalam menyikapi dan berantisipasi terhadap wilayah
yang berpotensi terdampak bencana dengan faktor
penyebab utama curah hujan. (pb/vd)
GEMURUH BPBD - JULI 2016
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Berita Kegiatan

UPAYA Penanggulangan Bencana di Koordinasikan Bersama SKPD Terkait

Evaluasi Cuaca Ekstrim
di Kabupaten Probolinggo

Senin, 6 Juni 2016 Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Probolinggo bersama
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
terkait di Kabupaten Probolinggo seperti
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengarian,
PU Cipta Karya, PU Tata Ruang, Dinas
Sosial, Bappeda (Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah) dan Keuangan.
Dalam evaluasi tersebut membahas tentang berbagai kejadian bencana di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo
akibat cuaca ekstrim yang terjadi pada
27 Mei 2016. Cuaca ekstrim yang terjadi
secara merata di Kabupaten Probolinggo
berdampak pada kejadian bencana yang
cukup beragam dan tersebar. Hal tersebut
yang melatarbelakangi beberapa daerah
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terdampak tidak terdata ketika terjadi
Cuaca Ekstrim namun beberapa hari kemudian baru terdata setelah berkoordinasi
dan adanya laporan dari perangkat desa.
Evaluasi dilaksanakan sebagai salah
satu bentuk upaya koordinasi guna menerapkan rehabilitasi dan rekonstruksi
bagi berbagai wilayah yang terdampak
bencana akibat cuaca ekstrim tersebut.
Dalam kegiatan evaluasi tersebut tentu
berbagai pihak yang terkait diatas mulai merumuskan tindakan pasca bencana sesuai dengan peranan masing
masing mengingat dampak bencana
akibat cuaca ekstrim yang terjadi cukup
banyak dan butuh kerjasama multisektoral. (pb/vd)

PB/SILPICT

BERIKUT MERUPAKAN DATA TERUPDATE LOKASI DAERAH TERDAMPAK
AKIBAT CUACA EKSTRIM DI KABUPATEN PROBOLINGGO:
Kecamatan Kotaanyar
• Tanah Longsor dan Banjir di Dusun Krajan Desa Tambah Ukir yang menimpa
rumah salah seorang warga
Kecamatan Pakuniran
• Di Desa Patemon Kulon, Tanggul Penahan Tanah (TPT) mengalami longsor akibat
Bronjong terkikis dan ambrol dengan ukuran panjang ±25 m, lebar 1 m, tinggi ±5
m. Yang berdampak pada terganggunya akses jalan ke 3 desa yaitu Gunggungan
Kidul, Patemon Kulon dan Ranon.
• Di Desa Alaspandan dapur sebuah rumah roboh, TPT yang berada 1 m dari rumah
mengalami kerusakan ± 15 m, serta lahan pertanian sawah terendam air kurang
lebih 1 Ha.
• Di Desa Ranon terjadi longsor yang berdampak pada 5 rumah warga mengalami
rusak ringan.
• Di Desa Bucor Wetan Jembatan di Dusun Gulur rusak ± 10 m
• Di Desa Gondosuli sebuah TPT roboh disepanjang 10 x 2 m selatan Balai Desa
Gondosuli
• Di Desa Bimo sebuah TPT longsor di sebelah timur rumah Kepala Desa dengan
20 x 5 m
• Di Desa Sogaan Dawuan Dam Sengon tertimbun pasir dan lumpur, Plengsengan
longsor sepanjang 15 m, Plengsengan Irigasi Longsor sepanjangn 20 m
• Di Desa Bucor Kulon, sebuah Jembatan Putus ± 12 m.
Kecamatan Pajarakan
• Di Desa Sukokerto sebuah pohon tumbang akibat angin kencang dan menimpa
sebuah bangunan berupa gazebo
Kecamatan Gading
• Di Desa Betek Taman Jembatan tergerus air dengan panjang 2 m lebar 3 m berdampak pada terhambatnya lalu lintas roda 4
• Di Desa Keben tebing longsor sepanjang 200 m
• Di Desa Prasi Jembatan rusak tergerus aor sepanjang 3 m berdampk pada terhambatnya lalu lintas
Kecamatan Tongas
1. Desa Tambakrejo, Tongas dengan Intensitas Genangan 30-50 cm.
• 73 Rumah tergenang air (Rt/Rw 11/03 sebanyak 5 Rmh, Rt/Rw 12/04 sebanyak 10 Rmh, Rt/Rw 13/04 sebanyak 51 Rmh, Rt/Rw 14/04 sebanyak 7 Rmh)
• 1 Talud dan 1 TPT 1 tergenang air (1 Talud dengan panjang 8 m dengan tinggi
4/5 m, 1 TPT dengan panjang 20 m dengan tinggi 1,5 m)
• Plengsengan Ambrol 30 m x 20 m
• Pondasi Jembatan di Dusun Wringinan (satu sisi) 15 m x 4 m
• 7,2 Ha Lahan Pertanian Jagung dan 0,95 Ha Lahan Pertanian Padi
2. Desa Tanjungrejo, Tongas dengan Intensitas Genangan 30 – 50 cm.
• 100 Rumah tergenang air
• 17 Lahan Pertanian terendam air

RAPAT Evaluasi Dampak Cuaca Ekstrim di Kab.Probolinggo

PB/SILPICT
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Berita Kegiatan

KOORDINASI,

Awal Untuk Menjadi Tangguh
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

PB/FIKA

PEMASANGAN
tenda pleton

PB/SILPICT
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BPBD Menjalin Hubu
ngan Koordinatif
Dengan Kasi Trantib

GEMURUH BPBD - JULI 2016

PB/SILPICT

KALAKSA BPBD Kabupaten Probolinggo secara Langsung Memimpin Rapat Koordinasi

rawan bencana yang tersebar di
Kabupaten Probolinggo. 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 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. Peranan BPBD dalam
penanggulangan bencana tak
akan berjalan seimbang ketika
Informasi yang diperoleh sangat
minim dan terbatas.
Disinilah peranan baik
masyarakat, relawan maupun
perangkat desa menjadi sangat
penting sebagai sumber informasi terkait keadaan/kondisi
yang ada di sebuah daerah.
Dalam hal ini BPBD Kabupaten
Probolinggo berupaya hadir berada di tengah masyarakat salah
satunya dengan mengadakan
Koordinasi Kesiagaan Bencana
dengan Trantib di setiap kecamatan di Wilayah Kabupaten
Probolinggo pada Kamis, 9 Juni
2016. Menurut James G March
dan Herben A Simon, Penger-

tian Koordinasi adalah suatu
proses untuk mencapai kesatuan
tindakan di antara kegiatan yang
saling bergantungan. Salah satu
tujuan koordinasi adalah untuk
menciptakan dan memelihara
iklim dan sikap saling responsifantisipatif di kalangan unit kerja
interdependen dan independen
yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu
tidak dirusak oleh keberhasilan
unit kerja yang lainnya, melalui
jaringan informasi dan komunikasi efektif. Probolinggo
Tangguh! adalah motto BPBD
Kabupaten Probolinggo yang
Tangguh dalam kesiapsiagaan
menghadapi bencana, berbagai
upaya tentu akan dilakukan
seiring tujuan tersebut salah satunya dengan peningkatan daya
berkoordinasi yakni dengan memulai merangkul dan mengajak
perwakilan di setiap daerah
untuk meningkatkan kesiagaan,
disinilah informasi menjadi hal
yang sangat penting. Koordinasi
yang dilaksanakan oleh BPBD
Kabupaten Probolinggo bersama
Trantib seluruh Kecamatan di
Kabupaten Probolinggo dengan
harapan agar adanya informasi
dini yang dilaporkan dari setiap
daerah guna meningkatkan dan
mengoptimalkan peranan BPBD
dalam sektor penanggulangan
bencana. (pb/vd)
GEMURUH BPBD - JULI 2016
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Berita Kejadian

ROB
Kalibuntu,
Kraksaan

PB/ARIES

PERMUKIMAN Terendam ROB di Kalibuntu

Menurut Laporan Kepala
Desa Kalibuntu (07 Mei 2016)
Kondisi Pasang Air Laut meningkat sejak tanggal 28 Mei 2016.
Sempat terjadi Cuaca Ekstrim
di Wilayah Probolinggo pada
tanggal 27 Mei 2016. Belakangan sejak tanggal 4 Juni 2016
telah terjadi Banjir Rob di Desa
Kalibuntu Kecamatan Kraksaan
Kabupaten Probolinggo. Kejadian tersebut memuncak pada
hari minggu dan senin kemarin
(5-6 Juni 2016). Dampak ROB
menggenangi beberapa permukiman dan lahan tambak milik
warga di Desa Kalibuntu. Sebanyak ± 500 KK terendam ROB di
Desa Kalibuntu dengan kondisi
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tidak terlalu parah walaupun
keadaan terebut cukup menghambat aktivitas warga seharihari. Sekitar ± 200 KK terndam
ROB dengan kondisi paling
parah. Ketinggian ROB dominan
sebersar 30-40 cm bahkan ketika
pasang bisa mencapai 40 hingga
50 cm. Untungnya diwilayayah
pesisir yang berbatasan langsung
dengan laut terdapat beberapa
lahan tertanam mangrove sehingga meminimalisir tinggi
ROB. Wilayah Desa Kalibuntu
merupaka daerah muara sungai yang berbatasan langsung
dengan laut. Sejauh ini untuk
penanganan BPBD Kabupaten
Probolinggo bersama pemerin-

tah setempat masih melakukan kajian
terkait penyebab masuknya air yang
terlalu banyak sehingga menggenangi
daerah yang cukup luas. Berdasarkan
pengamatan observativ Air masuk dari
sungai yang berada disebelah barat selain itu disebelah timur wilayah Desa
Kalibuntu tersebut tidak memiliki
sebuah tanggul penahan. “Warga sebetulnya sudah terbiasa, akan tetapi sejauh ini beberapa warga masih belum
mengantisipasi datangnya ROB” ujar
TRC BPBD Kabupaten Probolinggo.
Sejauh ini sebagai upaya mitigasi
dini koordniasi masih menjadi peran

ROB di Kalibuntu, Kraksaan

yang cukup penting sebagai landasan
untuk merencanakan mitigasi secara
struktural bersama lembaga terkait.
Peningkatan Air di Perairan Laut memungkinkan sebagai salah satu gelaja
dampak dari adanya Global Warming. Kejadian yang sama juga sebelumnya terjadi di salah satu Wilayah
di Kabupaten Probolinggo yakni di
Desa Randutatah Kecamatan Paiton
yang terjadi pada hari Sabtu, 4 Juni
2016. Dampak Global Warming yang
mulai dirasakan salah satunya akan
terjadinya ROB akibat peningkatan
tinggi muka air laut. (pb/vd)
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GEMURUH BPBD - JULI 2016

15

Berita Kejadian

32 PAUS TERDAMPAR
di Pesisir Wilayah Probolinggo
Rabu, 15 Juni 2016 sekitar pukul
14.00 WIB telah diketemukan oleh
nelayan setempat sekawanan ikan
jenis Paus Pilot (masih keluarga ordo
ikan lumba2) kurang lebih sekitar 32
ekor terdampar di muara sungai dan
pesisir pantai Dusun Tareta Desa Pesisir Kecamatan Gending Kabupaten
Probolinggo. Sejumlah 7 ekor ikan
paus dengan panjang sekitar 2 m diikat
di pinggir sungai oleh nelayan dengan
alasan menunggu air laut pasang dan
kemudian akan dilepas, harapannya
agar tidak mati (diperkirakan air laut

PAUS Sejumlah 32 Ekor Terdampar di Pesisir Pantai Utara Probolinggo
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pasang sekitar jam 19.00-21.00 WIB).
Sedangkan kurang lebih 25 ekor berada di pantai dekat muara sungai,
dan sekitar 15 ekor diduga sudah tidak
bergerak/mati dikarenakan tidak bisa
kembali ke perairan yang lebih dalam.
Hasil koordinasi dengan pihak Dinas
Perikanan dan Kelautan sdr. Wahid
bahwa nanti malam sekira jam 18.30
WIB tim peneliti dan evakuasi dari
Dinas Perikanan dan Kelautan akan
datang ke Lokasi. Jenis Ikan Paus Pilot
merupakan ordo ikan lumba-lumba,
jenis ikan tersebut tidak membahaya-

MEMBEROFGROUPWA_BPBD

kan bagi masyarakat nelayan apabila
akan melakukan evakuasi penyelamatan (bukan jenis paus yang buas),
rata-rata panjang tubuhnya diatas 2 m
sehingga menyulitkan untuk dilakukan
evakuasi secara manual dan ikan paus
tersebut habitat hidupnya berada di
perairan hangat seperti di hawai dan
infonesia sendiri. Masyarakat nelayan
setempat telah melakukan upaya awal
penyelamatan dengan menyirami tubuh
ikan paus dan mendorong ke tengah
sembari menunggu air laut pasang, hal
ini dilakukan agar ikan paus tidak mati.
Ikan Paus yang mati akan meninggalkan bau busuknya sangat menyengat. Hingga hari ini Kamis, 16
Juni 2016 SKPD Probolinggo terkait
berusaha mengembalikan Ikan Paus
yang selamat ke wilayah perairan dan
Ikan Paus yang mati akan dikubur
secara masal. “Fenomena seperti ini
sudah biasa terjadi di pesisir wilayah

Probolinggo namun jumlahnya hanya
satuan dan yang saat ini terjadi sedikit
berbeda dari pada biasanya terutama
jumlahnya yang cukup banyak” ujar
warga sekitar. Beberapa alasan melatarbelakangi fenomena terdampanya
mamalia laut salah satunya yakni disebabkan oleh perubahan cuaca ekstrim
dan perubahan kontur laut dan arus yang
ekstrim. Belakangan kondisi perairan
mempengaruhi cuaca ekstrim yakni
adanya daerah tekanan rendah di Samudera Hindia sebelah barat Sumatera,
Konvergensi memanjang di Samudera
Hindia sebelah Barat Daya Lampung,
Belokan angin di Sumatera Bagian
Utara dan Lampung, dan Kelembapan
udara yang sangat tinggi di wilayah
Indonesia (Sumber: BMKG). Fenomena cuaca ekstrim diduga merupakan
salah satu faktor kejadian terdamparnya
beberapa Ikan Paus tersebut di pesisir
Wilayah Probolinggo. (pb/vd)
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Berita Kejadian

TANGGUL Jebol Akibat ROB di Randutatah

PB/ARIES

Banjir Rob

di Desa Randu Tatah, Paiton
Sabtu, 04 Juni 2016 sekitar pukul 10.00 WIB
telah terjadi Banjir Rob di Desa Randu Tata Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Sekira
pukul 09.00 WIB air laut di daerah Randu Tatah,
Paiton mulai pasang hingga pukul 10.00 WIB
air laut mulai meluap sehingga melewati tanggul
penahan air laut. Kejadian tersebut mengakibatkan
tergenangnya beberapa daerah di Randu Tatah sehingga berdampak pada beberapa peristiwa yang
merugikan yakni,
• Sebanyak 1 Tambak bandeng Terendam air
• Sebanyak 1 Tambak garam Terendam air
• Sebagian rumah RT 01,02,03 tergenang dengan
total 56 KK dengan ketinggian air sebesar -+
10 – 20 cm
• Sebuah tanggul penahan air laut jebol di 3 titik
di kawasan tambak Randu Tatah Paiton

surut akan tetapi keadaan air laut pasang berlangsung selama tiga hari berturut turut mulai tanggal
04 Juni hingga 06 Juni 2016. Menurut beberapa
informasi seputar meteorologi dan klimatlogi pada
hari Senin, 6 Juni 2016 matahari terbit di Utara
Pulau Jawa (sekitar Jawa timur – madura) pada
pukul 5:31 WIB dan terbenam pada pukul 17:15
WIB. Bulan terbit dari timur (72º) pada pukul
6:23 WIB dan terbenam di barat (289º) pada pukul
18:33 WIB.
Pada grafik pasang naik dan pasang surut, kita
dapat melihat bahwa pasang surut pertama terjadi
pada pukul 3:25 WIB dan pasang surut selanjutnya
pada pukul 17:15 WIB. Pasang naik pertama terjadi
pada pukul 9:55 WIB dan pasang naik selanjutnya
pada pukul 23:55 WIB. Koefisien pasang surut air
laut adalah 95. Merupakan koefisien yang sangat
tinggi. Hal ini menyebabkan terjadinya pasang
Air laut kembali surut sekira jam 12.30 WIB, surut air laut dan arus terbesar sepanjang tahun.
namun tidak hanya selesai hingga air laut kembali Ketinggian pasang surut air laut adalah 1,1 m, 2,4
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Grafik Pasang Surut Air Laut

m, 0,2 m dan 1,4 m. Kita dapat membandingkan
level-level berikut dengan pasang naik maksimum yang terdaftar di tabel pasang surut air laut
utara Jawa Madura yaitu 2,7 m dengan ketinggian
minimum -0,0 m. Fase bulan adalah Bulan Mati.
Kita memiliki matahari selama 11 jam 44 menit.
Transit matahari terjadi pada pukul 11:23 WIB
dan bulan akan tampak selama 18 jam 33 menit.
Sejak 04 Juni 2016 hingga hari ini BPBD Kabupaten Probolinggo melaksanakan monitor lokasi
kejadian dan berkoordinasi dengan kepala desa
serta sebagai upaya observatif BPBD Kabupaten
Probolinggo bersama masyarakat sekitar membuat tanggul darurat (sak). Hingga hari ini ketika
pasang air laut beberapa lokasi terdampak masih
tergenang dan akan menurun ketika pasang mulai
rendah. Kejadian tersebut merupakan salah satu
bentuk dampak akibat adanya Global Warming
yang terjadi. Global Warming atau pemansan global

ROB di Desa Randutatah, Paiton

merupakan adalah suatu proses meningkatnya
suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi.
Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah
meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama
seratus tahun terakhir. Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa,
“sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global
sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar
disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas
rumah kaca akibat aktivitas manusia” melalui efek
rumah kaca. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan
yang lain seperti naiknya permukaan air laut,
meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang
ekstrem, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain
adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya
gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. (pb/
pasanglaut.com/vd)
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Panorama

BMKG:

Indonesia Berpotensi
La Nina Pertengahan Tahun
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) menyatakan Indonesia berpotensi mengalami fenomena cuaca La Nina
menjelang Juli hingga September 2016
setelah El Nino dalam kondisi netral pada
April. “Hal yang perlu diwaspadai setelah
kondisi netral pada Maret dan April tidak
berarti kondisi menjadi berhenti netral.
Ada kemungkinan menyimpang ke arah
sebaliknya sehingga ada potensi terjadi
La Nina,” kata Kepala Pusat Meteorologi
Publik Mulyono Rahadi Prabowo pada
konferensi pers di Gedung BMKG Jakarta,
Jumat malam.
Prabowo mengatakan kondisi ini masih
dalam tahap monitoring yang berkaca
pada kondisi El Nino pada 1997 kemudian
diikuti oleh La Nina pada 1998. Ia menjelaskan beberapa hari lalu curah hujan di
sebagian besar wilayah Indonesia tidak
terlalu signifikan karena pengaruh El Nino
yang cukup kuat. Saat ini pengaruh El Nino
sudah menurun, yakni puncaknya terjadi
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sejak Desember 2015 kemudian menurun
hingga Februari dan menunjukkan kondisi
netral sekitar Maret dan April 2016. Jika
dibandingkan dengan El Nino terkuat
pada 1997, pergerakan cuaca hampir sama
dengan catatan indikator terkini Indonesia
yang saat ini mulai menurun. Dampak
La Nina berdasar pengalaman 1998 dan
perbandingan pada 2010 adalah kenaikan
curah hujan yang dimulai pada periode
Juli, Agustus dan September 2016. Selain
itu, kondisi kemarau yang basah berpotensi
menjadi ancaman bagi petani tembakau,
bawang dan petambak garam serta meningkatnya pertumbuhan penyakit organisme
tanaman. Secara umum, fenomena La Nina
berkebalikan dengan El Nino yakni curah
hujan akan semakin bertambah. “Kalau
El Nino, curah hujan akan berkurang,
sedangkan La Nina sebaliknya. Curah
hujan akan makin bertambah apalagi jika
terjadi pada bulan akhir tahun yang sudah
memasuki musim hujan,” kata Prabowo.
(CNNFORPB)

Panorama

El Nino Menguat,

Kekeringan Parah Ancam Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Meski kekeringan sudah melanda di banyak tempat
di Indonesia, deraan El Nino diperkirakan
semakin menguat. Organisasi Meteorologi
Dunia (WMO) menyatakan fenomena El Nino
akan mencapai puncaknya pada akhir tahun
ini. Berdasarkan hasil perhitungan, beberapa
kawasan di belahan dunia akan mengalami
kekeringan parah, salah satunya Indonesia.
Dikonfirmasi soal ini, Kepala Bidang
Informasi Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Evi Lutviati
mengatakan Indonesia akan terkena dampak
penguatan El Nino pada November dan Desember 2015. “Prediksi dari indeks monitoring yang BMKG lakukan menunjukkan saat
ini dalam intensitas kuat. Saat ini menunjukkan indeks 2, artinya sudah kuat,” ujarnya
kepada CNN Indonesia, Rabu (2/9).
Evi menjelaskan, dampak kuatnya El Nino
berbeda-beda di setiap negara. Pada umumnya
di kawasan Asia termasuk Indonesia akan
mengalami kekeringan parah. Sementara di
bagian Eropa dan Amerika justru akan mengalami peningkatan curah hujan.
Fenomena El Nino, kata Evi, sudah terjadi sejak awal tahun 2015. Dalam beberapa
bulan selanjutnya mengalami peningkatan
yang dipengaruhi oleh kondisi iklim global.
Khusus di Indonesia, fenomena El Nino mulai

dirasakan di wilayah timur.
“Dampak El Nino mulai dirasakan dari
Nusa Tenggara Timur, kemudian bergerak ke
tengah wilayah Jawa sejak bulan April hingga
Oktober ini,” ujarnya. BMKG memperkirakan
akan ada penurunan pada awal tahun 2016.
Terkait dengan peningkatan EL Nino,
BMKG telah melakukan sejumlah imbauan
terhadap sejumlah lembaga dan instansi yang
terdampak. “Misalkan Kementerian Pertanian
telah menyebarkan banyak pompa-pompa.
Karena dampaknya berupa kekeringan. Tapi
tetap juga kami minta masyarakat tetap hemat
air,” ujarnya.
Selain itu, Evi juga menjelaskan soal
perubahan pola angin munson di Indonesia.
Perubahan tersebut, kata Evi, disebabkan oleh
peningkatan aktivitas EL Nino dan kondisi di
Australia.
“Memang harusnya saat ini masuk pada
angin munson barat yang dari kawasan Asia,
karena dekat dengan bulan Oktober. Angin itu
membawa uap air,” ujarnya.
Namun perubahan iklim yang terjadi di
Indonesia dan peningkatan El Nino merupakan hal yang wajar. Sehingga diharapkan
masyarakat tetap tenang dan mengikuti imbauan yang disampaikan oleh pemerintah
untuk menghadap kemungkinan terburuk
yang terjadi secara tiba-tiba. (ded/ded)
GEMURUH BPBD - JULI 2016
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Panorama

Simon Rain,

Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
PROBOLINGGO, Belakangan ini kondisi cuaca
sangat tidak menentu berdasarkan Prakiraan Musim
Kemarau Stasiun BMKG Juanda Surabaya pada bulan
Juni 2016 seharusnya sudah memasuki musim kemarau.
Namun pada kenyataannya beberapa waktu belakangan
masih terjadi hujan di beberapa wilayah khususnya di
Kabupaten Probolinggo. Selain itu beberapa peringatan
dini dari BMKG sejak akhir Bulan Mei 2016 memeritahukan bahwa beberapa wilayah Indonesia akan terdampak cuaca ekstrim sebagai dampak dari perubahan
iklim dan beberapa faktor meteorologis perairan Samudera Hindia. Bencana merupakan satu hal yang tidak
dapat dihindari namun dampaknya dapat diminimalisir.
BPBD sebagai salah satu sektor komando Penanggulangan Bencana tentu berupaya dalam berbagai bidang
guna meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Belakangan
kondisi gelombang diperairan dan hujan lebat akibat
cuaca ekstrim mulai dirasakan diberbagai wilayah di
Indonesia salah satunya di Kabupaten Probolinggo. Sejak akhir Bulan Mei 2016 beberapa kali tercatat hujan
lebat yang merata dengan Intensitas yang cukup tinggi
serta berdampak pada terjadinya ROB diwilayah pesisir,
angin kencang, longsor dan banjir genangan dibeberapa
wilayah dengan luasan yang cukup mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Saat ini kondisi cuaca tidak dapat
diprediksi dengan periode tertentu karena bersifat sangat
fluktuatif, terkait hal itu BPBD Kabupaten Probolinggo
akan melaksanakan kerjasama dengan BMKG Juanda
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Surabaya dalam pelayanan informasi meteorologi dan
geofisika melalui sebuah sistem yang disebut dengan
“Sistem Monitoring Hujan” atau biasa disebut dengan
“Simon Rain”. Simon Rain merupakan sebuah sistem
informasi yang disiapkan oleh BMKG untuk prakiraan
terjadinya hujan di suatu wilayah baik Kabupaten, Kecamatan maupun Desa dengan bantuan Radar Hujan
BMKG. Setiap hari BMKG memang mengeluarkan
prakiraan hujan dengan skala wilayah Kabupaten,
dalam hal ini BPBD Kabupaten Probolinggo bertujuan
untuk menerapkan Simon Rain dengan skala Kecamatan
bahkan Desa sehingga cuaca di Kecamatan ataupun di
Desa di Wilayah Kabupaten Probolinggo dapat terpantau dari Posko Penanggulangan Bencana Kabupaten
Probolinggo. Pemanfaatan Simon Rain termasuk dalam
langkah kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana
khususnya untuk bencana yang terjadi diakibatkan oleh
intensitas hujan disuatu wilayah. (pb/vd)

Panorama

Mengenal Sekilas Tentang Pusdalops PB
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.
Oleh karena itu, pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang
memiliki risiko tinggi perlu dilakukan terus-menerus.
Informasi terkait dengan bencana perlu dikumpulkan,
diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan
serta diseminasinya. Informasi kebencanaan di sini tidak
hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya
penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik
saat prabencana maupun pasca bencana. Pada proses ini,
perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang mampu mengelola
data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada
pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media.
Pusdalops PB yang dibentuk hendaknya memegang kuat
prinsip: cepat dan tepat, akurat, koordinatif, kooperatif,
transparansi dan akuntabel. Untuk menguraikan tugastugas rutin personil, sistem kerja, sistem pelaporan,
persyaratan bangunan dan peralatan, serta guna mengatur hal lainnya yang terkait, maka perlu disusun suatu
Pedoman Kerja Pusdalops PB.
Pusdalops PB di BNPB dipimpin oleh seorang
Manajer Pusdalops PB, yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Deputi Penanganan
Darurat. Pembentukan Pusdalops PB di BPBD Provinsi
dan BPBD Kabupaten/Kota berada di bawah Bidang
Kedaruratan dan Logistik dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD. Tugas pokok

Pusdalops PB adalah sebagai berikut: Sebelum Bencana
“Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi
kebencanaan) secara rutin” Saat Bencana “Memberikan
dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan
Kegiatan Darurat” Pasca Bencana “Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia
data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi)”
Fungsi Pusdalops PB adalah sebagai berikut:
Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan. Fungsi penerima, pengolah dan
penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan
masyarakat. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator
pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap
darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif.
Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
Data diperoleh operator Pusdalops PB dari berbagai
sumber, melalui media telepon, faximile, radio komunikasi, jaringan internet dan televisi. Sumber data
berasal dari berbagai pihak yang berkompeten dalam
membantu Pusdalops PB, yaitu Kementerian/lembaga/
dinas/instansi pemerintah dan lembaga- lembaga resmi.
Selain data dari institusi resmi, data dapat diperoleh secara langsung dari kontak person yang dipercaya, yaitu:
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/Kab/Kota. Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Pusat
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kementerian Lembaga, Tagana (Taruna Siaga Bencana), PMI
(Palang Merah Indonesia), BASARNAS, ORARI/RAPI
dan satuan-satuan tugas penanggulangan bencana yang
diakui. Pejabat pemerintah atau Organisasi Perangkat
Daerah (OPD). Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh
agama. (FORPB)
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