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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang                 

Topografi dan Geografis Indonesia yang masuk dalam wilayah rawan 

bencana menjadikan kesigapan dalam penanggulangan bencana mutlak harus 

dimiliki oleh seluruh daerah di Indonesia. Sementara ini antisipasi terhadap gempa 

dan tsunami kurang begitu effesien, antisipasi terhadap gempa yang dilakukan 

oleh pemerintah dan beberapa instansi yang terkait masih menggunakan cara 

konvensional yaitu dengan jalan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat 

umum terutama yang berdomisisli di daerah rawan gempa serta daerah-daerah 

yang memiliki potensi terjadinya tsunami bila terjadi gempa. 

Penyuluhan terhadap masyarakat dilaksankan dalam skenario simulasi 

antisipasi terhadap bancana alam ke dalam 3 (tiga) giat,  yaitu giat yang 

dilaksanakan sebelum tsunami dalam bentuk himbauan-himbauan serta 

pengertian-pengertian dan hal-hal yang harus menjadi perhatian masyarakat 

apabila terjadi gempa yang diikuti air laut surut secara tidak wajar yang menjadi 

gejala awal terjadinya tsunami. Selanjutnya giat yang dilaksanakan saat terjadinya 

tsunami, dalam giat ini tim penyuluh mengadakan simulasi gempa pada 

masyarakat di daerah, serta apa yang harus dilakukan warga apabila hal itu terjadi. 

Dan giat ketiga, yaitu giat yang dilaksanakan setelah terjadinya tsunami dengan 

wujud latihan penanggulangan paska bencana, termasuk pertolongan pertama 

pada korban. Cara-cara pemerintah selama ini kurang efesien dalam 
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meminimalisir korban dikarenakan birokrasi terhadap penyampaian informasi 

terjadinya gempa terlalu lama sampai ke masyarakat. Dengan kekurangan sistem 

informasi yang selama ini diterapkan, maka mutlak dibutuhkan penambahan 

sistem informasi baru yang jauh lebih efesein. Birokarasi yang terlalu panjang 

selama ini perlu sederhanakan, yang sering terjadi adalah informasi yang 

diperoleh BMG tidak langsung disampaikan kepada masyarakat melainkan harus 

melalui rangkaian jalur birokrasi yang panjang yaitu melalui PEMDA, instansi-

instansi terkait, kelurahan, baru kemudian informasi tersebut sampai pada 

masyarakat. Secara kasat mata jalur informasi ini jelas kurang efektif untuk 

sebuah informasi yang berhubungan dengan keselamatan masyarakat. Di sini 

perlu kewenangan lebih dari pihak BMG untuk menginformasikan secara 

langsung kepada masyarakat, dengan cara BMG daerah dapat menginformasikan 

kemungkinan adanya bencana “BMG daerah menginformasikan early warning 

kepada masyarakat melalui masjid-masjid disekitarnya secara nirkabel dengan 

frekuensi 199 MHz Fm”.  

Dengan demikian, penambahan sistem baru tersebut diharapkan secara 

langsung akan meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mengantisipasi 

terjadinya bencana alam dan diharapkan dapat menekan jumlah korban yang 

ditimbulkan dari bencana alam tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat 

disimpulkan adalah: 
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1. Bagaimana cara merancang sebuah sistem early warning secara nirkabel 

antara BMG daerah dan masjid-masjid disekitarnya melalui frek 199 MHz 

FM 

2. Bagaimana mengimplementasikannya dalam bentuk perangkat keras dan 

perangkat lunak. 

3. Bagaimana membuat program transmitter yang dapat memerintah 

(ON/OFF) 2 receiver yang berbeda dan program tersebut bisa memasukan 

suara (orang berbicara) agar bisa diterima receiver diteruskan amplifier 

dan dikeluarkan lewat pengeras suara. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini, masalah akan dibatasi pada:  

1. Alat disini merupakan prototipe alat yang berupa sebuah transmiter dan 2 

buah receiver dengan frekuensi 199 Mhz dengan dikontrol mikrokontroller 

AT89C52. 

2. Transmiter disini memiliki jangkauan sejauh +/- 350m.  

3. Alat ini hanya berugas melakukan penggilan melalui transmiter ke dua 

receiver yang berbeda frekuensi kode pilotnya.  

4. Pengujian sistem early warning akan dilakukan dalam beberapa contoh uji 

simulasi model. 
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1.4 Tujuan 

 Penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Perancangan Dan Realisasi 

Sistem Penyampaian Informasi Early Warning Antara BMG Daerah dan 

Masjid-Masjid Disekitarnya Melalui Frekuensi 199 MHz Fm ”  bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk membuat model / protipe sistem early warning.  

2. Untuk memenuhi kewajiban mejalankan tugas akhir sebagai persyaratan 

utama kelulusan strata-1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Sebagai salah satu bentuk rancngan solusi bagi pemerintah/PEMDA dalam 

mengatasi peringatan bencana tsunami yang disebabkan gempa ditengah 

lautan dikedalaman tertentu. 

 

1.5 Manfaat 

4. Didapatkannya pengetahuan tentang sistem kerja early warning nirkabel 

yang effisien. 

5. Sebagai penelitian awal tentang sistem early warning nirkabel yang bisa 

dikembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.  

6. Dapat diaplikasikan dalam BMG daerah dan masjid-masjid sekitar. 

 

 

 

 

 

 




