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Abstrak
Ketika bencana alam seperti banjir, gempa bumi, ataupun tanah longsor terjadi, maka
tidak ada teknologi hebat apapun yang bisa menghentikan itu semua. Namanya juga
kekuatan alam, tidak ada yang bisa memastikannya. Begitupun dengan bencana lain
seperti kecelakaan, atau kebakaran, kita tidak pernah bisa secara pasti memprediksi
kapan akan terjadinya. Maka hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah memitigasi
tingkat risiko kerusakan dan kerugian yang bisa ditimbulkan.
Ingat, risiko bawaan (inherent) dari setiap jenis bencana, apapun itu, tidak akan bisa kita
hilangkan secara mutlak. Tapi kita bisa melakukan upaya minimalisasi atas risiko dan
kerugian yang berpotensi timbul dari bencana tersebut. Dan aplikasi Z-Alert yang
ditawarkan oleh Zurich Insurance Indonesia adalah salah satu terobosan kontemporer
yang menurut saya wajib untuk dimiliki di smartphone kita
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Pendahuluan
Z-Alert menyediakan informasi lengkap dan rinci terkait bencana termasuk jarak
pengguna dari lokasi bencana, bahkan kedalaman air banjir. Tidak hanya itu, Z-Alert
juga akan mengirimkan notifikasi peringatan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas,
pemadaman listrik. Bahkan jika kendaraan Anda rusak di perjalanan, Anda dapat
mencari bengkel terdekat lewat aplikasi ini

Pembahasan
Z-Alert merupakan aplikasi berbasis smartphone yang akan memperingatkan
penggunanya terhadap bencana-bencana alam seperti banjir, kebakaran, kecelakaan, dan
bencana lain. Bentuk peringatan dini itu dikirimkan jika terjadi risiko bencana di
tempat-tempat yang telah kita daftarkan. Aplikasi ini memberikan informasi secara
lengkap dan rinci, termasuk jarak pengguna dari lokasi bencana
Aplikasi Z-Alert ini dikembangkan berdasarkan kerja sama PT Zurich Insurance
Indonesia dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Penganggulangan Bencana
Daerah (BPBD), yang memang terlibat langsung dalam penanganan bencana. Dengan
begitu, penanggulangan bencana dapat dilaksanakan sesegera mungkin.
Misalnya di daerah 'A' status peringatan dari BPBD adalah 'siaga satu', maka Z-Alert
akan mengirimkan notifikasinya kepada pengguna yang mendaftarkan lokasi tersebut.
Tak hanya itu, dari Z-Alert kita juga akan mendapatkan saran-saran praktis tentang cara
perlindungan terhadap diri dan juga pada properti kita.
Z-Alert merupakan aplikasi berbasis smartphone yang akan memperingatkan
penggunanya terhadap bencana-bencana alam seperti banjir, kebakaran, kecelakaan, dan
bencana lain. Bentuk peringatan dini itu dikirimkan jika terjadi risiko bencana di
tempat-tempat yang telah kita daftarkan. Aplikasi ini memberikan informasi secara
lengkap dan rinci, termasuk jarak pengguna dari lokasi bencana.
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Penutup
Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita didunia teknologi.
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