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SALAM KEMANUSIAAN, Probolinggo Tangguh 
Bencana! Sebagai generasi penerus bangsa, Rasa kema-
nusiaan dan kepedulian terhadap sesama merupakan satu 
sikap yang perlu diterapkan mengingat masa ini penderitaan 
masyarakat semakin merata dari berbagai sisi. Hampir se-
luruh wilayah Indonesia berada di Indeks Rawan Bencana 
Indonesia Tahun 2013 termasuk Kabupaten Probolinggo, 
Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu sektor 
Komando Penanggulangan Bencana senatiasa memupuk 
sikap bersama berbagai lembaga baik pemerintahan, 
usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan Penanggulangan 
Bencana. Terdapat berbagai langkah terkait kesiapsiagaan 
peanggulangan bencana salah satunya dalam bentuk in-
formasi dan publikasi. Topik tersebut yang menjadi latar 
belakang mewarnai majalah Gemuruh BPBD Kabupaten 
Probolinggo. 

Edisi Oktober – Desember 2017, merupakan edisi 
keempat di Tahun 2017. Majalah Gemuruh disusun sejak 
tahun 2016 yang menampilkan kondisi kejadian dan sekilas 
penge tahuan terkait kebencanaan di Kabupaten Proboling-
go. Majalah Gemuruh terbit setiap 3 Bulan sekali. Edisi kali 
ini Majalah Gemuruh menampilkan Berita Utama tentang 
Penghargaan yang diraih oleh Pusdalops PB BPBD Kabu-
paten Probolinggo. Selain itu terkait dengan Gelar Relawan 
yang meilbatkan 1000 Srikandi Penanggulangan Bencana 
di Kabupaten Probolinggo serta Jumpa Pers yang direlease 
oleh BMKG tentang Awal Musim Hujan di tahun ini. 

Edisi kali ini juga membahas tentang kejadian bencana 
yang terjadi di awal musim hujan yakni tanah longsor 
dibeberapa wilayah, namun selama masa peralihan juga 
masih terjadi kebakaran hutan dan lahan dibeberapa daerah. 
Kemudian terdapat beberapa artikel pengetahuan dan kabar 
umum terkait kebencanaan. Semoga artikel ini memberi-
kan manfaat dalam Pengetahuan Seputar Penanggulangan 
Bencana khususnya di Kabupaten Probolinggo. Salam 
Kemanusiaan! Probolinggo Tangguh Bencana!

Ir. Anung Widiarto, MM. 
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo
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1000 Srikandi Tangguh Bencana
Gelar Relawan,

PROBOLINGGO - 1000 Srikandi Siap Men-
dukung Kabupaten Probolinggo Tangguh Ben-
cana. Gelar Relawan merupakan sebuah kegiatan 
yang dilaksanakan bertujuan untuk mengumpul-
kan potensi relawan di Kabupaten Probolinggo 

dalam rangka konsolidasi mendukung Kabupaten 
Probolinggo Tangguh Bencana. 

Gelar Relawan tahun ini diikuti oleh 1000 Sri-
kandi Relawan Tangguh Bencana  dan dilaksana-
kan pada hari Selasa, 17  Oktober 2017 bertempat 
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di Lapangan Condong Kecamatan Gading Kabu-
paten Probolinggo. Serangkaian kegiatan Upacara, 
Penandatanganan Lembar Komitmen, Penanaman 
Pohon dan Atraksi Paramotor mewarnai kegiatan 
ini. Sesuai dengan tema kegiatan tahun ini yakni 
mempersiapkan Srikandi Penanggulangan Benca-
na, pelaksanaan Atraksi Trail dan Paramotor serta 
Teatrikal Srikandi beserta petugas apel seluruhnya 
mayoritas diperankan oleh perempuan.  

Kegiatan ini berlangsung selama satu hari 
sejak pukul 07.00 WIB hingga 12.00 WIB yang 
kemudian dilanjutkan kegiatan outbond hingga 
selesai. Sejumlah undangan meramaikan kegiatan 
tersebut seperti Bupati Probolinggo, Wakil Bupati 
Probolinggo, Dandim 0820 Probolinggo, Kapolres 
Probolinggo, Kepala Satuan Kerja Se-Kabupaten 
Probolinggo, Camat dan Kades Daerah Rawan 
Bencana, Organisasi Radio, PMI, Pramuka, Taga-
na, BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten 
Pasuruan, BPBD Kota Probolinggo, BPBD Kabu-
paten Lumajang, BPBD Kabupaten Situbondo dan 
1000 Santriwati Kabupaten Probolinggo.

“ Setelah sekian kali peserta Gelar Relawan 
berasal dari umum, tahun ini sengaja dipersiapkan 
peserta dengan mayoritas Srikandi atau Perem-
puan. Saat ini keberadaan Perempuan tak lagi 
di diskriminasikan sejak tak adanya perbedaan 
gender untuk peranan tertentu. Dahulu banyak pula 
pahlawan perempuan yang ikut membela negara, 
mengapa tidak bila saat ini Kita juga memper-
siapkan Srikandi Tangguh Bencana sehingga dis-
integrasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana dapat diminimalisir sedini mungkin, “ujar 
Kalaksa BPBD Kabupaten Probolinggo.

Dalam Penyelenggaraan penanggulangan 
bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab 
pemerintah namun juga masyarakat dan dunia 
usaha sesuai lambang segitiga dalam logo Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 
Belakangan paradigma penyelenggaraan pe-
nanggulangan bencana kini telah berubah, bahwa 
dalam pelaksanaannya tentu tak hanya me-
ngandalkan atau menunggu pertolongan saja 
namun penyelamatan diri sendiri dan kesadaran 
dalam membentuk budaya sadar bencana jauh 
lebih penting untuk dipertimbangkan. Bencana 
merupakan satu hal yang tidak dapat dihindari 
dan dihapuskan namun setidak nya secara ber-
sama kita mampu meminimalisir dampak ben-
cana dengan Hidup Sinergi dengan Sesama dan 
Semesta! Salam Kemanusiaan! Probolinggo 
Tangguh Bencana!(*)



GEMURUH BPBD - DESEMBER 20176

Berita Utama

SURABAYA – Pada 12 Oktober 2017 dalam 
rangka Upacara Memperingati Hari Jadi Provinsi 
Jawa Timur di Tugu Pahlawan Surabaya di 
umumkan BPBD Kabupaten Probolinggo raih 
dua penghargaan di Tingkat Provinsi Jawa Timur 
yakni Destana (Desa Tangguh Bencana) Tingkat 

Madya Terbaik Katerogi Partisipatif oleh Desa 
Sumberanom Kecamatan Sumber dan Pusdalops 
PB Terbaik Kategori Administratif se-Jawa Timur.

Sebelumnya pada Hari Rabu, 22 Agustus 
2017 Desa Sumberanom Kecamatan Sumber 
melaksanakan Penilaian Lomba Destana tingkat 

Dua Penghargaan Terbaik
Tingkat Provinsi Jawa Timur

di Raih BPBD Kabupaten Probolinggo
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Provinsi Jawa Timur. Penilian itu di nilai oleh 
tim juri dari BPBD Provinsi Jawa Timur yang 
dihadiri oleh Kepala Bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagan Agus Legowo menuturkan “simu-
lasi ini hampir sempurna Aparat Desa, Polsek 
Sumber, Koranmil Sumber, Puskesmas Sumber, 
Relawan (Kobar Bromo Semeru) dan Warga 
bekerja sama sangat apik dalam simulasi ini 
dan saya berharap pelatihan ini dapat ditular-
kan ke desa-desa yang lain. Selain itu dalam 
perwujudan segitiga biru pada lambang penang-
gulangan bencana kondisi ini telah memenuhi 
dua sisi yakni peranan antara pemerintah dan 
masyarakat,” tuturnya.

Penilaian berlangsung selama beberapa jam 
sejak pukul 11.00 WIB hingga 14.30 WIB dengan 
rangkaian acara Penyambutan dengan tarian Bale 
Ganjur, Penilaian Administratif, Paparan Singkat, 
Ramah Tamah hingga simulasi yang diikuti oleh 
seluruh masyarakat dan pemerintah Desa Sum-

beranom. Tak hanya demikian Kapolsek Sumber, 
Komandan Koramil Sumber, Kepala Puskesmas 
Sumber dan Camat Sumber turut serta dalam me-
meriahkan kegiatan tersebut.

Sedangkan penilaian dan observasi aktivitas 
Pusdalops BPBD Kabupaten Probolinggo dilak-
sanakan pada tanggal 21 Agustus 2017 oleh be-
berapa Personil Pusdalops BPBD Provinsi Jatim. 
Sejumlah kurang lebih 5 orang berkunjung dan 
melakukan pengamatan serta identifikasi tentang 
tugas, fungsi dan kegiatan Pusdalops BPBD Ka-
bupaten Probolinggo. Kegiatan berlangsung sejak 
pukul 11.00 WIB hingga 14.00 WIB. Selama 
penilaian operator Pusdalops dan petugas piket 
beraktivitas sebagaimana mestinya. 

“ Penghargaan tersebut semoga mampu menjadi 
motivasi untuk teman teman Pusdalops agar tetap 
bersemangat dan selalu mengemban tugas dengan 
sebaik baiknya,” ujar Supervisor Pusdalops BPBD 
Kabupaten Probolinggo. (pb)
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Berita Utama

Jakarta - Kamis (23/11), Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika mengundang para 
jurnalis dalam kegiatan press conference yang 
mengambil tema Perkembangan Cuaca dan Musim 
Hujan 2017/2018 di ruang studio mini Gedung C.

Jumpa pers dipimpin Deputi Bidang Klima-
tologi Drs. Herizal, M.Si dengan didampingi 
Kepala Pusat Meteorologi Publik Dra. Nurhayati, 
M.Sc, Kepala Pusat Meteorologi Maritim Nelly 
Florida Riama, M.Si, dan Kepala Pusat Informasi 
Perubahan Iklim Dr. Dodo Gunawan.

Dalam kegiatan Jumpa Pers tersebut Deputi 
Bidang Klimatologi memaparkan pada bulan Sep-
tember 2017, BMKG merilis bahwa MUSIM HU-
JAN 2017/2018 secara umum akan dimulai pada 
akhir Oktober - November 2017. Berdasarkan 
analisis perkembangan musim hujan pada 
November Dasarian II didapat 
bahwa sebagian besar wilayah 
Indonesia sudah mengalami 
Musim Hujan sebesar 61% atau 
sebanyak 209 ZOM sedangkan 
sebanyak 39% yaitu 133 ZOM 
masih mengalami musim kemarau, 
adapun wilayah yang belum me-
masuki musim hujan yaitu sebagian 
Lampung, Jawa Timur, Sebagian 
Bali Nusa Tenggara, Sulawesi 
Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Monitoring dinamika atmosfer 
sampai dengan November dasa-
rian II tahun 2017 menunjukkan 
kondisi Netral menuju La Nina lemah (indeks 
ENSO = -0,95) dikatakan kondisi La Nina apabila 
indeks ENSO kurang dari -0.5. Sementara itu 
Indeks Indian Ocean Dipole (IOD) Mode pada 
nilai “Positif” (Indeks DMI = +0.05), hal ini me-
nunjukan bahwa kondisi IOD masih pada Neutral. 
Sedangkan untuk kondisi anomali suhu muka laut, 
secara umum masih berada pada kondisi anomali 

positif sebesar 0.28oC (hangat), artinya dukungan 
untuk terjadinya penguapan dan peluang hujan di 
Indonesia cukup tinggi.

Berdasarkan analisis curah hujan pada dasa-
raian II November 2017 didapat bahwa kondisi 
curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia 
lebih basah dari normalnya dan juga lebih basah 
jika dibandingkan tahun 2016 di bulan dan dasa-
rian yang sama. Pada beberapa wilayah Indonesia 
terdapat wilayah dengan curah hujan tinggi.

BMKG memprediksi kondisi ENSO akan ber-
potensi La Nina Lemah, prediksi ini juga sejalan 
juga dengan prediksi dari berberapa institusi dunia 
seperti JAMSTEC, BOM dan NOAA yang juga 
memprediksi bahwa akan terjadi La nina lemah 
hingga Maret 2018. Adapun peluang terjadinya La 
Nina lemah tersebut adalah sebesar 67%. Dipole 

Mode diprediksi Normal hingga 
akhir tahun, berdasarkan hal 
tersebut maka dampak Dipole 
Mode di Indonesia tidak terla-
lu signifikan, tidak akan terjadi 
penambahan atau pun pengu-
rangan dari curah hujan teru-
tama pada wilayah Indonesia 
bagian barat. Untuk anomali Suhu 
Muka Laut di Perairan Indonesia, 
pada bulan Desember umumnya 
Anomali SST perairan Indonesia 
dan sekitarnya diprediksi netral 
hingga anomali positif. Wilayah 
Nino 3.4 terjadi anomali suhu 

negatif. Samudera Hindia didominasi anomali 
positif hingga netral. Pada bulan Jan - Mei 2018 
perairan Indonesia diprediksi akan berangsur-
angsur netral, untuk wilyah Nino 3.4 akan berano-
mali negatif sedangkan Samudera Hindia masih 
didominasi dengan kondisi Netral.

Puncak musim hujan akan diprediksi terjadi 
pada bulan Desember 2017 hingga Februari 2018. 

Jumpa Pers 
Perkembangan Cuaca dan
Musim Hujan 2017/2018
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Oleh karena itu, perlu diwaspadai dampak yang 
ditimbulkan terutama untuk daerah-daerah yang 
rentan terhadap bencana yang ditimbulkan seperti 
banjir, tanah longsor, genangan, angin kencang, 
pohon tumbang, khususnya wilayah Sumatera, 
Jawa dan Bali - Nusra mengingat peluang curah 
hujan ekstrim pada bulan-bulan tersebut akan 
semakin meningkat.

Saat ini terdapat beberapa indikasi penyebab 
hujan lebat di sekitar Indonesia, antara lain mun-
culnya sebuah bibit Siklon Tropis di Samudera 
Hindia Selatan Jawa Timur serta adanya Sirkulasi 
siklonik di Perairan Barat Sumatera, Laut Banda 
dan di Laut Cina Selatan mengakibat secara tidak 
langsung membentuk pola belokan dan pertemuan 
angin di wilayah Indonesia. Selain itu indikasi ak-
tifnya pola Inter Tropical Convergene Zone (ITCZ) 
yang terbentuk memanjang dari Sumatera Selatan, 
Selat Karimata, Laut Jawa, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tenggara hingga Laut Banda juga turut 
memicu potensi hujan lebat di beberapa wilayah.

Diperkirakan dalam beberapa hari kedepan 
masih terdapat peningkatan potensi hujan lebat 
disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah: 
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. 
Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka 

Belitung, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT, 
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah bagian 
Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Teng-
gara, Sulawesi Selatan dan Gorontalo, Maluku, 
Papua Barat dan Papua

Serta potensi Gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 
meter diperkirakan terjadi di di Perairan utara & 
barat Aceh, Perairan barat Bengkulu - Lampung, 
Selat Sunda bag.selatan, Perairan selatan Jawa 
hingga P. Sumba, Perairan Kep. Anambas - 
Natuna, L. Jawa, Perairan selatan Kalimantan, 
L. Sulawesi, Perairan Kep. Sangihe - Talaud, L. 
Maluku bag.selatan, Perairan utara P.Halmahera, 
L.Halmahera, L. Cina Selatan, Perairan barat 
Kep. Simeulue hingga Kep. Mentawai, Samudra 
Hindia barat Sumatra hingga selatan NT, Perairan 
utara Papua Barat hingga Papua. L. Cina Selatan, 
Perairan barat Kep. Simeulue hingga Kep. 
Mentawai, Samudra Hindia barat Sumatra hingga 
selatan NTB.

Masyarakat dihimbau agar waspada dan berha-
ti-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan 
seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, 
genangan, pohon tumbang dan jalan licin. (*)
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Risiko Bencana
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Risiko Bencana



GEMURUH BPBD - DESEMBER 2017 13

Risiko Bencana
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Daerah Karhutla
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Kebakaran Hutan Lahan
di Ds.Curahsawo, Gending

Berita Kejadian

PROBOLINGGO – Berdasarkan laporan 
dari warga ke Pusdalops BPBD Kabupaten 
Probolinggo diinformasikan telah terjadi Ke-
bakaran Hutan Lahan (KARHUTLA) didaerah 
Desa Curah sawo blok watu kenong Kecamatan 
Gending Kabupaten Probolinggo. Laporan masuk 
pada Hari Kamis, 26 Oktober 2017 pukul 18.00 
WIB. Terpantau pada Aplikasi Hot Spot LAPAN 
terdapat titik panas pada koordinat -7.80654 LS 
dan 113.28700000000003 BT.

“Beberapa titik sudah dapat dipadamkan, na-
mun di petak 22 sesuai informasi awal saat ini 
Api masih belum bisa dipadamkan karena terlalu 
besar diperkirakan terdapat 3 hingga 5 titik api.” 
ujar Eko TRC PB. 

Pada pukul 22.00 WIB Api di Blok Watu 
Kenong dapat dipadamkan. Sedangkan Api di 
Petak 22 meluas dan merembet ke arah Barat 
dan Utara. Kondisi Lokasi jauh dari pemukiman 
warga.  Ketika itu Tim TRC PB melakukan koor-
dinasi secara terus menerus bersama TNI, POLRI, 
DAMKAR Kabupaten Probolinggo, Perhutani dan 
TAGANA terkait Proses Pemadaman yang terus 
meluas mengingat lokasi cukup kering dan angin 
relatif kencang. Berdasarkan keterangan warga 
kejadian tersebut disebabkan oleh karena sengaja 

di bakar oleh masyarakat.
Terpantau kondisi tidak memungkinkan sehing-

ga proses pemadaman ditunda dan dilajutkan esok 
hari. Jumat, 27 Oktober 2017 Pemadaman dilanjut-
kan bersama TNI, POLRI, Relawan dan TRC PB 
namun kondisi api meluas akibat ba nyaknya daun 
kering dan angin yang relatif kencang sehingga 
diputuskan untuk membuat skat/ batas agar api 
tidak semakin meluas. Proses pemadaman dilaku-
kan secara manual menggunakan ranting pohon. 
Kondisi tersebut berlangsung hingga siang hari, 
dan api telah padam ketika sore hari. (*)

GEMURUH BPBD - DESEMBER 2017 15
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Kebakaran Gudang Bawang
di Ds. Jorongan, Leces

Berita Kejadian
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PROBOLINGGO – Berdasarkan informasi 
dari TRC PB telah terjadi Kebakaran Gudang 
Bawang pada Jumat, 27 Oktober 2017 Pukul 
20.30 WIB di Desa Jorongan Dusun Krajan RT.02 
RW.03 Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo 
yakni tepatnya pada koordinat -7.824906 LS 
dan 113.217632 BT.  Pusdalops PB melanjutkan 
informasi tersebut kepada Damkar Kabupaten 
Probolinggo terkait proses pemadaman.

Kebakaran Gudang Bawang pemilik atas nama 
H. Hanafi warga Desa Jorongan Dusun Krajan 
Kabupaten Probolinggo terjadi sekitar pukul 20.30 
WIB akibat konsleting aliran listrik dan menyebab-
kan percikan api yang merambat ke atap gudang 

yang diatasnya terdapat tumpukan kayu bakar. 
Api dapat dipadamkan sekitar pukul 23.30 WIB. 

“ Korban jiwa dalam kejadian tersebut tidak 
ada. Kerugian diprakirakan mencapai Rp. 
100.000.000 (Seratus Juata Rupiah).” Ujar salah 
seorang TRC yang dilokasi.

TRC PB mendatangi lokasi untuk berkoordinasi 
dengan Aparat setempat dan Damkar Kabupaten 
Probolinggo serta membantu proses pemadaman 
yang dibantu oleh warga sekitar. Dihimbau bagi 
masyarakat untuk lebih berhati hati dan waspada 
terutama dalam pemanfaatan listrik di rumah se-
hingga tidak terjadi konsleting yang berdampak 
pada kebakaran. (*)
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PROBOLINGGO – Berdasarkan Laporan 
Praja Dedi (Anggota Satpol PP Kecamatan Krucil) 
telah terjadi Tanah Longsor pada Sabtu Malam 
28 Oktober 2017 pukul 23.00 WIB di Desa Pla-
osan RT.08 RW.09 Kecamatan Krucil Kabupaten 
Probolinggo tepatnya pada koordinat -7.922833 
LS dan 113,555039 BT. 

Berdasarkan kronologi kejadian yakni pada 
pukul 15.30 WIB Hujan lebat menyelimuti Daerah 
Krucil pada umumnya dan Desa Plaosan Khusus-
nya hingga menjelang malam, dan pada pukul 
23.00 WIB  terjadi Tanah Longsor. Kejadian terse-
but menimpa rumah seorang warga atas nama Bpk. 
Slamet (26 Th) dan berdampak pada kerusakan 
dinding rumah bagian selatan serta atap rumahnya. 
Sesuai hasil observasi TRC kerusakan disebabkan 
karena dihantam batu besar reruntuhan Longsor 
tebing yang terletak disebelah rumah. Kondisi 
saat itu kebetulan Bpk. Slamet beserta keluarga 
sedang berada dirumah sebelah. Sehingga tidak 
ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

TRC PB melakukan kajian observasi lokasi 
kejadian untuk mengidentifikasi faktor penyebab 
tanah longsor dan berkoordinasi bersama aparat 

sekitar yakni Satpol PP, Tagana, Aparatur Desa 
dan warga setempat. Kemudian dilanjutkan de-
ngan pemberian bantuan darurat dan pembersihan 
material longsor. 

“Secara umum memang hujan terjadi belum 
merata di Kabupaten Probolinggo namun di be-
berapa daerah sudah mulai turun hujan dengan 
intensitas sedang hingga lebat. Untuk itu dihimbau 
bagi masyarakat agar tetap waspada menghadapi 
perubahan cuaca yang tidak menentu,” ujar Kasi 
Kedaruratan BPBD. (*)

Tanah
Longsor

di Ds. Plaosan, Krucil
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PROBOLINGGO – Berdasarkan Laporan dari 
Relawan telah terjadi Tanah Longsor di Desa Tlogo-
sari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo pada 
Selasa, 17 Oktober 2017. Diduga longsor terjadi 
ketika dini hari sehingga laporan baru masuk pagi 
harinya. Sesuai hasil kajian dari TRC lokasi longsor 
cukup parah. Akses yang tertutup material longsor 
dan pembersihan dilaksanakan hingga Rabu, 18 
Oktober 2017 menggunakan alat berat.

Terpantau terdapat 14 titik longsor. Meski se-
hari sebelumnya sudah dilakukan pembersihan, 
namun tak semua material longsor bisa dievakuasi. 
Maklum, material longsor berupa tanah dan batu 
ada yang susah dipindahkan secara manual. Pem-
bersihan sendiri dilakukan bertahap. Mulai dari 
titik yang satu, ke titik yang lain. Untuk material 
longsor, dibuang ke sekitar lokasi.

Sebagai upaya darurat TRC PB melaksanakan 
pembersihan secara manual bersama masyarakat 
dan aparat setempat dengan membuat jembatan 
darurat agar akses dapat dilalui oleh masyarakat.

 “Jalan sudah dibuka, 14 titik longsor rampung 
dibersihkan semua. Adapun jembatan perlu dita-
ngani dengan box culvert, masih akan direncana-
kan. Nanti ada loader untuk memasang,” terang 

Kepala Pelaksana BPBD Anung Widiarto.
Pembersihan itu dipimpin langsung Wakil 

Bupati Kabupaten Probolinggo, Timbul Prihan-
joko. Sejumlah pejabat pun juga nampak hadir. 
Di antaranya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang (PUPR) Prijono, Plt Kepala 
Inspektorat Tanto Walono, dan Kepala Pelaksana 
BPBD Anung Widiarto.

Hal senada disampaikan Camat Tiris Roby 
Siswanto. Ia mengatakan, enam titik longsor yang 
mengganggu fasilitas umum, sudah teratasi. “Na-
mun, masih ada kendala di titik longsoran keem-
pat, yang membutuhkan bangunan plengsengan. 
Ketika hujan kembali turun, rawan terjadi longsor. 
Kami butuh penanganan lebih lanjut dari BPBD 
untuk dapat melindungi badan jalan,” terangnya. 
(Sumber : https://www.jawapos.com/radarbromo/)

Berita Kejadian
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3 Titik Kejadian Banjir 
dan Longsor 

Dampak Musim Hujan di Kecamatan Tiris, Probolinggo

Berita Kejadian

PROBOLINGGO – Tercatat laporan masuk ke 
Pusdalops PB telah terjadi banjir bandang yang 
disebabkan oleh hujan lebat pada 06 Desember 
2017 yang berdampak menutup akses jalan di 
Dusun Tancak Desa Ranuagung Kecamatan Tiris. 
Kejadian tersebut tidak hanya menutup akses jalan 
di satu sisi terdapat jembatan yang tersumbat mate-
rial kayu dan tanah terbawa arus banjir dari bagian 
hulu sungai sehingga air yang mengalir disungai 
tersebut terhalang. Kondisi ini dikhawatirkan jika 
terjadi hujan lebat susulan akan berdampak pada 
hancurnya jembatan karena terbawa arus ataupun 
luapan air yang akan berpotensi banjir di permuki-
man sekitar lokasi. 

Informasi berasal dari masyarakat setempat. 
Pada waktu yang sama terjadi Longsor yang 
berdampak pada ambrolnya sebuah plengsengan 
sepanjang 4 x 10 meter di Desa Ranu Gedang 
Kecamatan Tiris. Selanjutnya masih diwaktu 
yang sama terjadi banjir dengan intensitas debit 
air yang cukup deras sehingga menyebabkan je-
bolnya sebuah dinding rumah milik seorang warga 
bernama Suliha di Dusun Wates Desa Ranuagung 
Kecamatan Tiris. 

Tidak ada korban pada ketiga titik kejadian 
tersebut. TRC PB melaksanakan identifikasi 

lokasi, pembersihan dan evakuasi material dampak 
kejadian tersebut serta memasang yellow line dan 
papan peringatan terutama dititik yang dikhawatir-
kan berpotensi terjadi banjir atau longsor susulan 
disekitar ketiga lokasi tersebut. 

“Sebagai upaya darurat TRC akan melak-
sanakan evakuasi dan memasang peringatan dini 
sedangkan upaya lanjutan nanti akan Kami koor-
dinasikan dengan pihak terkait. Dengan kejadian 
tersebut masyarakat dihimbau untuk tetap waspada 
dan segera melapor atau mengevakuasi diri apa-
bila terpantau kejadian berpotensi bencana,” ujar 
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD.

Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang 
merupakan jenis bencana yang berpotensi terjadi 
di musim hujan. Kondisi curah hujan dan fluktu-
atif cuaca yang belakangan tidak dapat diprediksi 
dengan pasti tentu BPBD melaksanakan ber-
bagai upaya guna meningkatkan kewaspadaan 
masyarakat seperti apel siaga, pemasangan rambu 
dan menghimpun informasi kondisi daerah melalui 
para relawan. Pada beberapa wilayah BPBD juga 
telah menyebarkan SMS Blaster guna menyebar-
kan informasi kewaspadaan kepada masyarakat 
termasuk di beberapa wilayah yang berisiko terjadi 
bencana. (*)
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Empat Rumah Tertimpa 
Pohon Tumbang

PROBOLINGGO – Sejauh ini tercatat tidak 
sedikit kejadian pohon tumbang dampak angin 
kencang. Tak hanya merugikan secara mate-
rial, tercatat dalam Laporan Pusdalops PB BPBD 
kejadian pohon tumbang sempat membawa 
korban hingga meninggal dunia di tempat. Sore 
sekitar pukul 16.00 WIB, laporan berasal dari 
Satpol PP setempat kepada Petugas Pusdalops 
PB BPBD bahwa pada Hari Jumat 08 Desember 
2017 telah terjadi pohon tumbang dampak angin 
kencang di RT.04 RW.04 Dusun Triwungan Desa 
Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten 
Probolinggo.

Kejadian tersebut menimpa empat atap rumah 
milik warga setempat, berdasarkan hasil kajian 
TRC – PB kerusakan yang dialami termasuk dalam 
kerusakan ringan hingga sedang. Kerugian ma-
terial yang harus ditanggung ditaksir mencapai 

jutaan hingga puluhan juta rupiah. 
“Untungnya tidak ada korban dalam kejadian 

ini, namun melihat kondisi saat ini yang telah 
memasuki musim hujan dan bersifat fluktuatif 
dikhawatirkan jika hujan disertai angin kencang 
dapat berdampak mungkin lebih parah dari pada 
ini. Untuk itu dihimbau agar masyarakat tetap 
waspada.” Ujar salah seorang personil TRC PB.

Upaya yang dilakukan TRC – PB yakni me-
ngidentifikasi lokasi, mengevakuasi dan mem-
bersihkan material pohon tumbang dampak 
angin kencang menggunakan gergaji kayu. Serta 
berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan 
masyarakat sekitar. Melihat kondisi tersebut 
masyrakat dihimbau untuk meningkatkan kewas-
padaan dan tetap berhati hati. Segera menge-
vakuasi dan melapor kepada BPBD jika terpantau 
kondisi berpotensi bencana. (*)

Pemilik Rumah yang terdampak 
 

Nama Umur Pekerjaan
Sulastri 37 Th Ibu Rumah Tangga
Supriadi 29 Th Petani
Suryadi 40 Th Swasta
Subaidah 39 Th  Swasta
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PROBOLINGGO – TRC Tanggap, tangkas, 
Tangguh! Begitulah Jargon TRC PB BPBD Ka-
bupaten Probolinggo. Pada Rabu – Kamis, 25 – 26 
Oktober 2017 Bidang Kedaruratan dan Logistik 
BPBD Kabupaten Probolinggo mengadakan ke-
giatan pelatihan bagi 15 personil TRC PB. Keg-

iatan tersebut dilaksanakan di Bumi Perkemahan 
Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo.

“Pelatihan merupakan sebuah upaya guna me-
ningkatkan kualitas SDM dan kesiapsiagaan TRC 
dalam penanggulangan bencana, kegiatan ini tidak 
dilaksanakan hanya satu kali namun diharapkan 

Pelatihan Tim Reaksi Cepat 
Penanggulangan Bencana (TRC PB)

BPBD Kabupaten Probolinggo
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bisa menjadi kegiatan rutin setiap 3 bulan sekali 
untuk TRC PB” Ujar Kabid Kedaruratan dan 
Logistik BPBD

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari dengan 
berbagai materi dan pengetahuan serta bimbingan 
fisik yang secara langsung diberikan oleh Pasukan 
TNI Koramil Lumbang. Hari pertama pelaksa-
naan pelatihan, personil TRC wajib mendirikan 
tenda sebagai markas darurat selama pelatihan. 
Hari pertama dimulai dengan materi dan diskusi 
kelompok tentang kaji cepat identifikasi bencana 
kemudian dilanjutkan dengan pelatihan fisik dan 
baris berbaris dari TNI. Kemudian materi tentang 
informasi dan komunikasi yang dipimpin oleh 
Supervisor Pusdalops, Aries Setyawan. Hari kedua 
dilanjutkan dengan kegiatan kerja bakti bersama 
warga dengan pembersihan sungai yang me-
ngalami pendangkalan disekitar lokasi pelatihan. 
Kemudian dilanjutkan kembali materi dari TNI. 

“Kedisiplinan merupakan modal utama seorang 
pasukan, agar tertib, tanggap dan tangkas dalam 
penanggulangan bencana,” ujar salah seorang TNI 
Koramil Lumbang.

Kegiatan tersebut juga diapresiasi oleh BNPB 
melalui sosial media terkait salah satu bentuk ke-
siapsiagaan personil dalam memupuk sikap tang-
guh, tanggap dan tangkas ketika terjadi bencana. 
Kegiatan berlangsung dengan lancar hingga secara 
langsung di tutup oleh Kepala Pelaksana BPBD 
Kabupaten Probolinggo, Ir. Anung Widiarto, MM 
pada Kamis, 26 Oktober 2017 dengan harapan 
kegiatan ini mampu memupuk kebersamaan dan 
menjaga jiwa ketangguhan para relawan melalui 
personil TRC. (*)
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PROBOLINGGO – Wilayah Kabupaten 
Probolinggo termasuk salah satu daerah yang 
rentan terhadap bencana tanah longsor karena 
memiliki kelerengan lahan >40% seluas 58.856,22 
Ha (34,69%) dari luas wilayah. Kondisi tersebut 
menjadi latar belakang perlu adanya Rencana 
Kontingensi untuk menghadapi kondisi pada masa 
tanggap darurat agar berjalan efektif, efisien dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai sumber 
daya yang ada di Kabupaten Probolinggo dapat 

dimobilisasikan secara efektif dan efisien untuk 
memberi parlindungan bagi masyarakat yang 
terkena dampak bencana melalui Rencana Kon-
tingensi.

“ Maksud dan tujuan penyusunan Rencana 
Kontinjensi Tanah Longso diantaranya adalah 
sebagai pedoman penanganan saat tanggap daru-
rat bencana secara cepat dan efektif serta sebagai 
dasar mobilisasi sumber daya para pelaku kepen-
tingan (stakeholder) yang mengambil peran dalam 

Rapat Koordinasi dan Diseminasi 
Rencana Kontinjensi Tanah Longsor 

Kabupaten Probolinggo
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menyusun rencana Kontingensi. Selain itu seba-
gai prosedur tetap berupa gambaran terstruktur 
dan tertulis tentang langkah-langkah yang telah 
disepakati bersama oleh seluruh institusi pelaksana 
tentang siapa melakukan apa, saat kapan, dimana, 
dan bagaimana pelaksanaannya terutama ketika 
terjadi bencana longsor di Kabupaten Probolinggo. 
“ Ujar Kasi Pencegahan BPBD 

BPBD Kabupaten Probolinggo bersama 
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra 
Kab. Probolinggo mewakili Kepala BPBD (Sekda 
Kabupaten Probolinggo), Kodim 0820, Polres 
Probolinggo Kota, Bappeda, Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang, Badan Lingkungan 
Hidup, Camat se-Kabupaten Probolinggo, Dinas 
Sosial, Satpol PP Kab. Probolinggo, RSUD Tongas 
dan Waluyo Jati, PMI dan ORARI mengadakan 
Rapat Koordinasi dan Diseminasi Rencana Kon-
tinjensi Tanah Longsor pada Kamis, 12 Oktober 
2017 di Ruang Jabung I Kantor Bupati Probolinggo 
yang menghasilkan beberapa kesimpulan yakni :

• Memahami daerah risiko tanah longsor di 
Kabupaten Probolinggo sesuai dengan klasi-
fikasi risiko rendah, risiko sedang dan risiko 
tinggi berdasarkan hasil Pemetaan Daerah 
Risiko Bencana

• Diseminasi hasil penyusunan Rencana 
Kontinjensi Tanah Longsor di Kabupaten 
Probolinggo 

• Melaksanaan koordinasi dalam menentukan 
strategi dan kebijakan pada pelaksanaan pe-
nyelanggaran penanggulangan bencana tanah 
longsor di Kabupaten Probolinggo

• Menentukan tugas dan peran setiap pihak/
instansi dalam Satuan Komando Tanggap 
Darurat selama masa tanggap darurat bencana 
terutama ketika terjadi tanah longsor

• Membagi klaster hubungan masyarakat saat 
penanggulangan bencana tanah longsor di 
Kabupaten Probolinggo

• Menyepakati alur koordinasi antar instansi 
dalam penanggulangan bencana tanah long-
sor di Kabupaten Probolinggo 

• Inventarisasi Sumber Daya setiap instansi 
yang dapat dimanfaatkan dalam proses mo-
bilisasi ketika terjadi bencana tanah longsor

• Optimalisasi alat komunikasi dan posko daru-
rat dalam penyelenggaraan penanggulangan 
bencana di Kabupaten Probolinggo

• Penandatanganan Lembar Komitmen Renca-
na Kontinjensi Tanah Longsor di Kabupaten 
Probolinggo.(*)
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PROBOLINGGO - Sehubungan dengan hasil 
pantauan dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana 
Geologi (PVMBG) terkait naiknya aktivitas Gu-
nung Agung di Kabupaten Karangasem Provinsi 
Bali sejak 1 Juli 2017 hingga saat ini, BPBD 
Provinsi Jawa Timur memberikan instruksi ke-
pada BPBD di seluruh kabupaten yang terletak 
di Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan 
kesiapsiagaan terkait ancaman dampak erupsi G. 
Agung. 

“ Jarak Kabupaten Probolinggo dengan G. 
Agung termasuk dekat yakni sekitar 261,09 Km. 
Berdasarkan sejarah  letusan G.Agung pada 
tahun 1963 beberapa daerah di Provinsi Jawa 
Timur terdampak erupsi Gn.Agung berupa abu 
vulkanik. Sesuai pengamatan Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sejak akhir 
september hingga saat ini arah angin terpantau dari 
Tenggara-Selatan cenderung mengarah ke Provinsi 
Jawa Timur dan dikhawatirkan membawa mate-
rial abu vulkanik. “ Ujar Kalaksa BPBD dalam 
Paparan Materi Rapat Koordinasi. 

BPBD Kabupaten Probolinggo bersama 
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra 
Kab. Probolinggo mewakili Kepala BPBD (Sekda 
Kabupaten Probolinggo), Kodim 0820, Polres 
Probolinggo Kota, Bappeda, Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang, Badan Lingkungan 
Hidup, Camat se-Kabupaten Probolinggo, Dinas 
Sosial, Satpol PP Kab. Probolinggo, RSUD Tongas 
dan Waluyo Jati, PMI dan ORARI mengadakan 
Rapat Koordinasi terkait Kesiapsiagaan Meng-
hadapi Antisipasi Ancaman Bencana Erupsi Gn. 

Agung pada Senin, 09 Oktober 2017 di Ruang 
Jabung I Kantor Bupati Probolinggo  yang meng-
hasilkan beberapa kesimpulan yakni :

• Perlu peningkatan koordinasi antar satuan 
perangkat daerah sebagai sikap kesiapsia-
gaan dalam penyelenggaraan penanggu-
langan bencana di Kabupaten Probolinggo 
serta berpartisipasi dalam upaya antisipasi 
dampak erupsi G. Agung  saai ini sesuai 
instruksi dari BPBD Provinsi Jawa Timur

• Dihimbau kepada seluruh Camat untuk 
melaksanakan sosialisasi antisipasi ancaman 
erupsi G. Agung kepada pemerintah desa dan 
masyarakat terkait sikap serta hal hal yang 
harus dipersiapkan menanggapi peristiwa 
gunung meletus

• Dihimbau kepada perangkat daerah untuk 
melaksanakan inventarisasi sumber daya 
yang dimiliki sebagai kesiapan menghadapi 
ancaman erupsi G. Agung sehingga dapat 
dimanfaatkan sebagai kebutuhan mobilisasi 

• Mengaktifkan kembali dan mengoptimalisa-
si posko darurat yang dimiliki setiap SKPD 
untuk selalu siaga di lingkungan Kabupaten 
Probolinggo. 

• Optimalisasi alat komunikasi yang efektif 
dan tepat ketika kondisi darurat (Alat Ko-
munikasi Radio) dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana di Kabupaten 
Probolinggo

• Dalam penanggulangan bencana lebih baik 
kita berupaya sebelum diingatkan oleh ke-
jadian. (*)
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Rapat Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring 
dan Evaluasi Dampak Bencana Kekeringan
PROBOLINGGO - Kamis, 02 November 2017 

BPBD Kabupaten Probolinggo melaksanakan 
Rapat Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan 
Evaluasi Dampak Bencana Kekeringan di Kabu-
paten Probolinggo pada pukul 09.30 WIB hingga 
selesai di Ruang Pertemuan BPBD Kabupaten 
Probolinggo. Rapat dipimpin secara langsung oleh 
Kepala Pelaksana. Beberapa pihak terkait seperti 
Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan 
BPBD, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 
BPBD, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekon-
struksi BPBD, Kasi Pencegahan BPBD, Camat dan 
Kades Daerah terdampak Kekeringan Tahun 2017, 
Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan PDAM.

Menurut UU PB 24/2007, Kekeringan adalah 
ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air 
untuk kebutuhan hidup, pertanian, serta kegiatan 
ekonomi dan lingkungan. Kekeringan di daerah 
Probolinggo terjadi karena penyimpangan iklim 
(Intensitas hujan yang turun) yang berdampak 

pada pertanian Meteorologis. Kekeringan perta-
nian merupakan kekeringan yang terjadi di lahan 
pertanian yang ada tanaman (Padi, Jagung, Kedelai 
dan lain lain) yang sedang dibudidayakan (UUPB 
24/2007). Kekeringan Metorologis merupakan 
kekeringan yang dapat diukur dari besaran curah 
hujan yang terjadi di daerah bawah kondisi normal 
pada suatu musim (BNPB, 2014).

Dalam kegiatan rapat tersebut menghasilkan 
beberapa kesimpulan dari beberapa daerah ter-
dampak kekeringan misalnya seperti di Kecamatan 
Bantaran perlu adanya normalisasi embung karena 
embung yang ada di kecamatan bantaran telah 
mengalami pendangkalan. “Tepatnya di Dusun 
Uter perlu di lakukan pengeboran sedalam 25 s/d 
50m untuk bisa mendapatkan air. Desa Gunung 
Tugel sampai saat ini di lakukan pengeboran sam-
pai dengan 25m namun pada kedalaman tersebut 
pipa terhalang oleh batu besar sehingga meng-
hambat proses pengeboran, namun sampai saat 
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ini masih terus di usahakan. Menurut prediksi air 
berada pada kedalaman 80 sampai dengan 90m,” 
ujar perwakilan Camat Bantaran.

“Kecamatan Tegalsiwalan, Desa Gunung 
Bekel terdiri dari 3 dusun masih diupayakan un-
tuk dilakukan pengeboran. Desa Bulujaran Kidul 
dibutuhkan pengeboran, pipanisasi dan tandon 
pada 8 dusun. Desa Malasan Wetan, Tegalsono, 
Gunung Bekel dibutuhkan pipanisasi dan tandon 
agar air PDAM dapat tersalurkan ke rumah warga, 
karena tahun depan akan ada aliran PDAM dengan 
metode grafitasi dari desa tancak Kecamatan Tiris. 
Malasan Wetan bulan november akan ada saluran 
air PDAM.” Ujar perwakilan Camat Tegalsiwalan.

Beberapa upaya dari PDAM juga mulai dite-
rapkan seperti mulai bulan depan akan ada trial 
penggelontoran air dari Desa Tancak Kecamatan 
Tiris untuk disalurkan ke daerah Kecamatan Tegal 
Siwalan dan lain lain dengan metode grafitasi. 
Saat ini sudah ada pipa yang disalurkan ke daerah 
bawah, namun tinggal menunggu trial pada bulan 
depan. Daerah Tongas sudah di lewati pipa PDAM 
namun tidak menyebar ke rumah warga. Daerah 
Kecamatan leces Desa Malasan Kulon sudah di 
lewati pipa PDAM namun tidak menyebar ke 
rumah warga, namun pipa tidak masuk de Dusun 
Curah Watu

Sedangkan menurut perwakilan dari Kecama-
tan Tongas, tepatnya di Desa Pamatan dan Desa 
Sumber Keramat membutuhkan pipanisasi dan 

tandon yang airnya di ambilkan dari jalur PDAM 
wilayah Lumbang. Kecamatan Leces, Desa 
Malasan Kulon dan Tigasan Kulon dibutuhkan 
pengeboran, lokasi tepatnya di dusun Krajan. 
Selain pengeboran daerah Tigasan Kulon juga 
membutuhkan Embung sebagai persediaan air dari 
sungai. Untuk Kecamatan Tiris Tiris bagian barat 
membutuhkan pipanisasi yang dialiri dari desa 
pedagangan. Wilayah timur juga membutuhkan 
pipanisasi yang diambilkan dari daerah tancak

Menurut Dinas Pertanian, sudah dilakukan 
pengeboran sumur tanah air dangkal sebanyak 3 
lokasi yaitu Kerpangan, Leces dan Clarak. Dalam 
kondisi ini Dinas Pertanian hanya bisa melalukan 
pengeboran sumur tanah air dangakal apabila di 
sekitar ada tanah pertanian/sawah.(*)
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PROBOLINGGO – Menanggapi press release 
yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Kli-
matologi dan Geofisika (BMKG) bahwa Bulan 
November 2017 sebagian wilayah di Indonesia 
telah memasuki musim penghujan termasuk Kabu-
paten Probolinggo. Pada Senin, 04 Desember 2017 
BPBD melaksanakan Rapat Koordinasi bersama 
SKPD terkait kesiapan peralatan, perlengkapan 
dan personil dalam rangka waspada bencana ban-
jir, longsor dan angin kencang dampak bencana 
di musim hujan. Kegiatan tersebut menghasilkan 
beberapa kesimpulan yakni terkait perlunya pelak-
sanaan Apel Siaga Waspada Bencana yang diikuti 
oleh seluruh SKPD dengan menggelar peralatan, 
perlengkapan dan personil yang dimiliki oleh 
masing masing SKPD. Selasa, 05 Desember 2017 
dilaksanakan Gladi Bersih guna mempersiapkan 
pelaksanaan Apel Siaga Waspada Bencana di 
Musim Hujan yang dilaksanakan pada Rabu, 06 
Desember 2017. 

 “Betapa pentingnya meningkatkan upaya 
kesiapsiagaan sebagai bentuk waspada bencana 
terutama di musim hujan, tentang siapa berbuat 
apa dan bagaimana sepertinya perlu disimulasikan 
dan digelar sejauh mana kesiapan SKPD dalam 
mewaspadai bencana banjir, longsor, dan angin 
kencang terutama di Kabupaten Probolinggo. 
Itulah yang melatarbelakangi perlunya dilaksana-
kan kegiatan ini” ujar Kepala Pelaksana BPBD 
Kabupaten Probolinggo, Ir. Anung Widiarto, MM. 

Kegiatan tersebut diikuti oleh kurang lebih 400 
peserta apel yang berasal dari TNI, POLRI, Sen-
kom, Satpol PP, Pramuka, Dinas Perhubungan, Di-
nas Sosial, BANSER, TRC – PB, BPBD, ORARI, 
RAPI, Komunitas Peduli Bencana, Kobar Bromo 
Tengger Semeru dan Bromo Lovers. Kendaraan 
dan peralatan seperti krain, truk dapur lapangan, 

kendaraan mobilisasi, truk tangki air, toilet pro-
table, tenda pengungsi, tenda keluarga, peralatan 
SAR, Vertikal Rescue, Perahu Karet, Alat Komu-
nikasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana digelar 
dalam kegiatan apel siaga ini. 

Apel siaga dimulai pukul 07.00 WIB hingga se-
lesai dengan inspektur upacara apel siaga Dandim 
0820 Probolinggo, Letkol Kav Depri Rio Saransi, 
S.Sos. MM. Selesai kegiatan apel siaga Dandim 
0820 Probolinggo bersama Kepala Pelaksana 
BPBD didampingi oleh Asisten Pemerintahan 
Kabupaten Probolinggo berkeliling mengunjungi 
dan mencoba secara langsung semua peralatan 
yang digelar dalam kegiatan tersebut. 

Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dapat 
dilaksanakan dalam bentuk apapun salah satunya 
adalah gelar apel siaga waspada bencana di musim 
hujan, diharapkan dengan kegiatan tersebut selu-
ruh pihan terkait yang berperan dalam penyeleng-
garaan penanggulangan bencana di Kabupaten 
Probolinggo dapat memahami peran masing ma-
sing ketika terjadi bencana juga terkait peralatan, 
perlengkapan bahkan personil yang dimiliki ma-
sing masing pihak. (*)

Berita Kegiatan

Apel Siaga Bencana
Waspada Banjir, Longsor dan Angin Kencang
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PROBOLINGGO – Sesuai dengan press re-
lease yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa musim 
hujan Tahun 2017 – 2018 diprakirakan akan terjadi 
sejak Bulan November 2017 dan puncak musim 
hujan pada Desember 2017 – Januari 2018. BPBD 
Kabupaten Probolinggo bersama Dinas Perhubun-
gan Kabupaten Probolinggo, Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Probolinggo dan Pengawas 
Jalan Nasional Wilayah Probolinggo – Paiton 
melaksanakan survey pohon atau ranting  rawan 
tumbang disepanjang Jalan Nasional Probolinggo. 

“Pemotongan dan pemangkasan pohon atau 
ranting pohon rawan tumbang akan dilaksanakan 
dengan 3 pembagian lokasi untuk mempermudah 
proses pemangkasan yakni wilayah barat, wilayah 
tengah dan wilayah timur” ujar Kasi Pencegahan 
BPBD Kabupaten Probolinggo 

Berdasarkan rekomendasi hasil survey lapa-
ngan terdapat 68 Pohon yang harus segera di-
pangkas rantingnya dan 13 Pohon harus segera di 
potong akibat rapuh dan rawan tumbang dengan 
rincian,

Pelaksanaan kegiatan potong pohon dan pe-
mangkasan ranting pohon rawan tumbang akan 

dilaksanakan pada Kamis 29 November 2017 
untuk wilayah barat, Senin 04 Desember 2017 
untuk wilayah tengah dan Selasa 05 Desember 
2017 untuk wilayah timur. Kegiatan potong pohon 
dan pemangkasan ranting pohon rawan tumbang 
dilaksanakan menggunakan beberapa peralatan 
seperti krain sebagai kendaraan bantuan untuk 
memangkas pohon dan gergaji kayu.

Tercatat pada laporan Pusdalops PB sejauh ini 
kejadian pohon tumbang dampak angin kencang 
terutama di musim hujan cukup sering dan ber-
dampak pada kerusakan permukiman bahkan sem-
pat membawa korban. Sehingga perhatian terkait 
kejadian pohon tumbang dampak angin kencang 
terutama di Kabupaten Probolinggo kini menjadi 
salah satu hal yang dipertimbangkan oleh BPBD. 

Upaya pemotongan atau pemangkasan pohon 
maupun ranting rawan tumbang dilaksanakan se-
bagai upaya kesiapsiagaan dan pencegahan BPBD 
serta antisipasi kejadian pohon tumbang dampak 
angin kencang terutama di musim hujan. (*)

Berita Kegiatan

Memasuki Musim Hujan,
BPBD Potong Pohon Rawan Tumbang

  Wilayah
Kegiatan Barat Tengah Timur
Potong Pohon  5 4 4
Pangkas Ranting Pohon  15 31 12
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Panorama

BENCANA adalah peristiwa atau rangkaian 
peristiwa yang mengancam dan mengganggu 
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 
disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau fak-
tor nonalam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 
dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan 
bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non 
alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga 
mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana 
nonalam, dan bencana sosial. 

Belakangan wacana tentang penanggulangan 
bencana mulai tidak asing lagi dalam kehidupan 
sehari hari. Tanpa disadari Kita berada di zonasi 
rawan bencana yakni letak strategis Nusantara 
Indonesia yang berada diantara dua pertemuan 
lempeng yakni eurasia dan indo australia. Posisi 
tersebut berdampak pada terbentuknya banyak 
Gunung api di wilayah Indonesia serta menjadi 
daerah rawan terjadi gempa yang disebabkan oleh 
faktor tektonisme. Sejak peristiwa Tsunami Aceh 
2006 pemerintah dan masyarakat gencar menya-

dari bahwa penanggulangan bencana merupakan 
satu langkah yang cukup penting saat ini. Peme-
rintah Indonesia mendirikan dan meningkatkan 
kesiapsiagaan ketangguhan bencana melalui  
lembaga penanggulangan bencana seperti BNPB/
BPBD. Bahkan antusias kelompok masyarakat 
sangat tinggi dalam penanggulangan bencana 
terlihat dari banyaknya komunitas yang peduli 
terhadap lingkungan dan penanggulangan bencana 
saat ini. Pada dunia pendidikan kurikulum tentang 
penanggulangan bencana sudah mulai diterapkan 
walaupun tidak bersifat kontinyu namun melalui 
kegiatan ekstrakulikuler sudah mulai disinggung.

Saat ini kondisi anomali cuaca berfluktuasi 
cenderung beberapa kali terpantau adanya cuaca 
ekstrim di beberapa wilayah. Kondisi iklim, curah 
hujan serta faktor morfologi seperti kondisi tanah, 
sedimentasi, pengikisan dan gejala alam yang de-
mikian berpotensi menjadi faktor yang berdampak 
pada terjadinya bencana (banjir, tanah longsor, rob 
dsb). Melihat siklus gelaja alam yang selalu me-
ngalami perubahan tentu memberikan definisi lain 
terkait bencana yakni bencana merupakan salah satu 
kondisi yang ditimbulkan akibat tidak seimbangnya 

Hidup Damai,
Bersinergi dengan Sesama dan Semesta
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fenomena alam maupun sosial ketika proses sirku-
lasi. Sesungguhnya hampir seluruh kenampakan 
alam juga mengalami kehidupan se perti manusia. 
Proses sirkulasi bukan hanya dialami oleh manusia 
saja namun juga kenampaan alam. 

Misalnya seperti kejadian meletusnya gunung 
api, secara pengetahuan fenomena tersebut meru-
pakan suatu gejala yang wajar karena setiap gunung 
api memiliki siklus tentunya dengan karakteristik 
masing-masing. Dalam skala waktu geologi seja-
rah singkat pembentukan gunung api bermula dari 
pertemuan lempeng tektonik yang bersinggungan 
sehingga membentuk ruang baru bagi keberadaan 
magma dari inti bumi dan mengalami proses vul-
kanisasi. Letusan yang diakibatkan oleh terjadinya 
aktivitas vulkanik gunung api merupakan sebuah 
cara hidup bagi gunung api dalam bersirkulasi. 
Jadi sebenarnya fenomena tersebut merupakan 
sebuah kewajaran apabila kita melihat dari kaca 
mata sisi alam saja. Begitu pula fenomena alam 
yang lain seperti proses sedimentasi ataupun abrasi 
yang berdampak pada terjadinya banjir ataupun 
longsor.  Sekali lagi jika diamati dengan satu sisi 
maka kenampakan terseut adalah gejala yang 
wajar. Namun demikian gejala gejala sirkulasi 
alam tersebut ketika tidak seimbang dengan sisi 
kehidupan tentu akan berdampak pada kehidupan 
manusia salah satunya adalah kejadian bencana. 

Seperti proses abrasi sungai akibat pengikisan 
oleh air hujan, kondisi tersebut mampu menambah 
volume sungai pada sisi hulu dan terjadilah pele-
baran badan sungai. Namun hal ini berpengaruh 
pada kondisi hilir atau ditengah badan sungai 
ketika sedimentasi. Sedimentasi yang terjadi di 
tubuh sungai mampu menjadi penyempitan badan 
sungai dan mengurangi volume air sungai. Kenam-
pakan yang demikian ketika disertai kondisi hujan 
deras sehingga debit air meningkat dapat menjadi 
salah satu faktor terjadinya banjir bandang. Begitu 
pula dengan Gerakan tanah atau yang biasa kita 
sebut dengan Longsor juga demikian, tanah juga 
mengalami proses sirkulasi kehidupan tanah yakni 
dengan pergerakan tanah secara positif begitulah 
proses sirkulasi tanah untuk menggantikan dan 
membentuk horizon baru pada tanah. Namun 
secara negatif dapat dipahami sebagai hilangnya 
horizon dan unsur tanah. Biasanya proses terse-
but dikenal dengan pengikisan tanah. Namun 
selain faktor tersebut secara alami, secara sosial 
terjadinya longsor disebabkan oleh vegetasi yang 
mengalami penggundulan akbat aktivitas manusia. 
Contoh lain juga dapat diamati seperti terjadinya 

banjir genangan belakangan ini yang terjadi dise-
babkan oleh salah satu faktor yang tidak lepas 
dari ulur tangan manusia seperti meningkatnya 
tingkat sedimentasi ditambah dengan banyaknya 
sampah yang dibuang sembarangan sehingga me-
nyumbat jalan air, minimnya drainase tanah akibat 
keberadaan vegetasi yang kurang diperhatikan 
oleh manusia.

Bencana merupakan sebuah fenomena yang 
tidak dapat dihindari dan dihapuskan. Namun 
tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkan 
oleh bencana dapat diminimalisir baik melalui 
upaya upaya kesiapsiagaan yang dilakukan oleh 
pemerintah melalui BNPB/BPBD maupun man-
diri. Menyiapkan masyarakat yang tangguh ben-
cana dan memiliki kesiapsiagaan saat ini menjadi 
wacana yang cukup penting terutama terkait pola 
pikir masyarakat akan ketanggapan terhadap 
terjadinya bencana. Untuk itu sebaiknya bagi 
masyarakat pentingnya menyadari proses sirkulasi 
alam yang sinergi dengan kehidupan masyarakat, 
sikap saling megharigai dan memahami terutama 
bagi masyarakat. Peduli terhadap sesama secara 
sosial merupakan moral yang baik dan perlu 
dibentuk ditengah perkembangan zaman, namun 
demikian hendaknya hidup seiring seimbang dan 
tetap mempehatikan kondisi lingkungan dalam 
melaksanakan pembangunan bagi perkembangan 
nusantara merupakan sebuah pola pikir yang 
setidaknya dapat diterapkan ditengah kehidupan 
masyarakat. 

Dengan seimbangnya kehidupan masyarakat 
baik terhadap sesama maupun semesta (lingku-
ngan) maka proses kehidupan pun akan terlak-
sana secara optimal. Proses perkembangan sosial 
dengan  Sehingga kejadian bencana yang tidak 
dapat kita hindari minimal mampu mengurangi 
dampaknya. (*)
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Mengenal Sekilas Tentang Pusdalops PB
Panorama

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 lingku-
ngan, 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 disemina-
sinya. 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 
tugas-tugas 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 “Mem-
berikan dukungan kegiatan pada saat sebelum 
bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan 
informasi kebencanaan) secara rutin” Saat Ben-
cana “Memberikan dukungan pada Posko Tanggap 
Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat” Pasca 
Bencana “Memberikan dukungan kegiatan pada 
saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan in-

formasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi 
dan rekonstruksi)”

Fungsi Pusdalops PB adalah sebagai berikut:
Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi 

informasi kebencanaan. Fungsi penerima, pengo-
lah dan penerus peringatan dini kepada instansi 
terkait dan masyarakat. Fungsi tanggap darurat 
sebagai fasilitator pengerahan sumber daya un-
tuk penanganan tanggap darurat bencana secara 
cepat tepat, efisien dan efektif. Fungsi koordinasi, 
komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penang-
gulangan bencana.

Data diperoleh operator Pusdalops PB dari 
berbagai sumber, melalui media telepon, faxi-
mile, 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 se-
cara 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 Miti-
gasi 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, to-
koh adat dan tokoh agama. (FORPB)
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Waspada Hujan Lebat 
dan Gelombang Tinggi 

Dampak Terbentuknya Dua Bibit Siklon Tropis di Sekitar Wilayah Indonesia

Panorama

Saat ini di sekitar wilayah Indonesia telah terpantau 
dua bibit siklon yang berada dalam wilayah tanggung 
jawab TCWC (Tropical Cyclone Warning Centre) Ja-
karta. Bibit Siklon 95S di selatan Jawa Tengah pada 26 
November 2017 dengan pusat sekitar 9,6LS, 109,4BT 
(sekitar 240 km sebelah selatan barat daya Cilacap) 
bergerak kearah Utara Barat Laut kemudian akan berbelok 
ke timur keesokan harinya. Kecepatan angin maksimum 
sekitar 25 knot (45 km/jam) dengan tekanan terendah 
1003 mb. Dalam waktu yang bersamaan, terdapat juga 
bibit siklon tropis 96S di Samudera Hindia sebelah Barat 
Daya Bengkulu di 6,8LS, 94,2BT yang bergerak ke arah 
timur tenggara. Bibit siklon yang berada di selatan Jawa 
lebih memiliki potensi untuk tumbuh menjadi siklon 
tropis. Bibit ini memberikan pengaruh terhadap cuaca di 
wilayah Indonesia khususnya Jawa.

Diperkirakan untuk esok hari dan lusa terdapat pe-

ningkatan potensi hujan lebat dan angin kencang lebih 
dari 20 knots di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah bagian 
Selatan dan Jawa Timur bagian Selatan. Dampak lainnya 
adalah potensi Gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter 
diperkirakan terjadi di Perairan Selatan Banten dan Jawa 
Barat, Perairan Selatan Jawa Timur, Perairan Selatan Bali, 
Perairan Selatan Lombok, Perairan Selatan Sumbawa. 
Gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter Samudera Hindia 
Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Masyarakat diimbau agar waspada dan berhati-hati 
terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, 
tanah longsor, banjir bandang, genangan, pohon tumbang 
dan jalan licin.

Jakarta, 26 November 2017
Deputi Bidang Meteorologi BMKG
Drs. R. Mulyono Rahadi Prabowo, M.Sc
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Panorama

Dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi, yang sangat pesat khususnya di bi-
dang internet bisa di bilang juga perkembangan di 
bidang informasi. Tetapi masih banyak orang yang 
mengubah cara menyebarkan informasi dari cara 
tradisional menjadi cara modern dengan meng-
gunakan suatu situs sebagai media penyebaran 
informasi yang lebih praktis, ekonomis dan dapat 
diakses di manapun secara luas. Pemanfaatan in-
ternet selain pemakai dapat melihat perkembangan 
teknologi dengan mengunjungi situs - situs yang 
ada, pemakai juga dapat memperoleh berbagai 
informasi didalamnya baik informasi dalam nege-
ri maupun luar negeri. Setiap pengguna internet 
dapat berpartisipasi dalam segala waktu dan 
manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai kala-
ngan dan bidang. seperti dalam bidang perbankan, 
geografis, perindustrian, perdagangan, pariwisata, 
pendidikan maupun bidang lainnya

Pemanfaatan internet juga terasa di bidang 
geografis, pada pemanfaatannya juga digunakan 

sebagai penyeberan inormasi untuk mengetahui 
letak wilayah suatu Negara, kota maupun daerah. 
Penyebaran informasi geografis ini dapat berupa 
data spasial (wilayah) maupun data non spasial 
berupa informasi yang berhubungan dengan ke-
beradaan wilayah. Indonesia merupakan daerah 
yang sangat rawan terhadap bencana terutama 
gempa bumi dan banjir. Hal ini tidak dapat di-
hindari lagi oleh kita. Oleh karena itu kita harus 
menyiapkan baik-baik untuk menghadapinya. 
Salah satunya dengan menggunakan GIS.

Istilah ini digunakan karena GIS dibangun 
berdasarkan pada ‘geografi’ atau ‘spasial’. Ob-
ject ini mengarah pada spesifikasi lokasi dalam 
suatu space. Objek bisa berupa fisik, budaya atau 
ekonomi alamiah. Penampakan tersebut ditampil-
kan pada suatu peta untuk memberikan gambaran 
yang representatif dari spasial suatu objek sesuai 
dengan kenyataannya di bumi. Simbol, warna dan 
gaya garis digunakan untuk mewakili setiap spasial 
yang berbeda pada peta dua dimensi. 

Pemanfaatan SIG
untuk Mitigasi Bencana

36
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Dan berikut definisi tentang GIS dari para ahli :
1. Purwadhi, 1994      
SIG merupakan suatu sistem yang mengorgani-
sir perangkat keras (hardware), perangkat lunak 
(software), dan data, serta dapat mendayaguna-
kan sistem penyimpanan, pengolahan, maupun 
analisis data secara simultan, sehingga dapat 
diperoleh informasi yang berkaitan dengan 
aspek keruangan.
SIG merupakan manajemen data spasial dan 
non-spasial yang berbasis komputer dengan 
tiga karakteristik dasar, yaitu:   
(i) mempunyai fenomena aktual (variabel data 

non-lokasi) yang berhubungan dengan 
topik permasalahan di lokasi bersangkutan;  

(ii) merupakan suatu kejadian di suatu lokasi; 
dan     

(iii) mempunyai dimensi waktu.

2. Aronaff, 1989        
SIG adalah sistem informasi yang didasarkan 
pada kerja komputer yang memasukkan, me-
ngelola, memanipulasi dan menganalisa data 
serta memberi uraian.

3. Berry, 1988 
SIG merupakan sistem informasi, referensi 
internal, serta otomatisasi data keruangan.
Sumber – sumber data geospasial adalah peta 

digital, foto udara, citrala satelit, table statistic dan 
dokumen lain yang berhubungan. Data geospasisal 
menjadi data grafis dan data atribut (data tematik). 
Data grafis mempunyai tiga elemen : titik (node), 

garis (arc) dan luasan (polygon) dalam bentuk 
vector ataupun raster yang mewakili geo matris 
topologi, ukuran, bentuk, posisi dan arah. Fungsi 
pengguna adalah untuk memilih informasi yang 
diperlukan, membuat standar, membuat jadwal 
pemutakhiran (updating) yang efisien, menga-
nalisis hasil yang dikeluarkan untuk kegunaan 
yang diinginkan dan merencanakan aplikasi. Data 
sapsial sendiri didapat dari hasil peta, foto udara, 
citra satelit, data statistic dan lain – lain. Data non 
spasial (atribut) adalah data yang memuat karakte-
ristik atau keterangan dari suatu objek ang terdapat 
dalam peta yang sama sekali tidak berkaitan den-
gan posisi geografi objek tersebut. Sebagai contoh, 
data atribut dari sebuah kota adalah luas wilayah, 
jumlah penduduk, kepadatan penduduk, tingkat 
kriminalitas dan sebagainya.

Sumber data untuk keperluan SIG dapat berasal 
dari data citra, data lapangan, survey kelautan, 
peta, sosial ekonomi, dan GPS. Selanjutnya diolah 
di laboratorium atau studio SIG dengan software 
tertentu sesuai dengan kebutuhannya untuk meng-
hasilkan produk berupa informasi yang berguna, 
bisa berupa peta konvensional, maupun peta digital 
sesuai keperluan user, maka harus ada input ke-
butuhan yang diinginkan user. Komponen utama 
Sistem Informasi Geografis dapat dibagi kedalam 
lima komponen utama yaitu : 

a. Perangkat keras (Hardware)
b. Perangkat Lunak (Software)
c. Pemakai (User)
d. Data
e. Metode
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Penandatanganan Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor

Pemberian Penghargaan Kepada BPBD Atas Prestasi di 
Tingkat Provinsi Jawa Timur

Bintek Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

Pemasangan Rambu di Daerah Rawan Bencana

Upacara Penutupan Bintek Tim Reaksi Cepat Penang-
gulangan Bencana
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Apel Siaga Bencana memasuki musim hujan

Rapat Koordinasi Antisipasi Erupsi Gunung Agung

Kebakaran Hutan dan Lahan di Ds. Curahsawo, Gending

Peninjauan Alat SAR oleh Dandim 0820 Probolinggo

Tanah Longsor di Ds.Plaosan Krucil

Tanah Longsor di Ds.Tlogosari, Tiris

Pemangkasan Pohon Rawan Tumbang di Jalan Utama
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