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ANGKA-ANGKA

• Banyaknya kejadian bencana 
menurun sebanyak 37 persen

• 3.287 orang (1.019 keluarga) 
yang mengungsi akibat letusan 
Gunung Sinabung di bulan Feb-
ruary 2014 masih tinggal di tem-
pat penampungan sementara

• BNPB melakukan studi lapangan 
untuk menyempurnakan peratu-
ran

Bencana Alam                          139
Total Populasi                     78.484
Terdampak
Meninggal & Hilang                   38

Bencana Alam
(Juli - September 2014)
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Kejadian bencana terus menurun

Jumlah Kejadian Bencana Juli - September 2014*
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Banjir Tanah Longsor Puting Beliung Gempa (>5.0 SR)

*Angka-angka ini hanya menunjukkan kejadian bencana
: Juli : Agustus : September

Selama tiga bulan terakhir, bencana hidrometeorologi tetap menjadi yang paling umum dan 
terus memiliki dampak kemanusiaan yang terbesar. Badan Nasional Penanggulangan Ben-
cana (BNPB) melaporkan total 139 kejadian bencana alam, mengakibatkan 78.484 orang 
yang terkena dampak, 38 korban dan 2901 rumah rusak1.

Seperti digambarkan dalam grafik di bawah ini, yang menunjukkan jumlah bencana hidrome-
teorologi periode April-September tahun 2012 - 2014, penurunan bencana yang stabil selama 
periode ini bukanlah suatu hal yang luar biasa; dengan pengecualian pada Juli 2012 dan Agus-
tus 2014 (penebalan pada tulisan). Tren ini disebabkan oleh musim kemarau yang biasanya 
dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Oktober. Selain itu, meskipun kejadian 
telah menurun, angka yang terkena dampak menjadi dua kali lipat sejak laporan sebelumnya, 
kemungkinan hal ini menunjukkan bahwa skala bencana telah meningkat.
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Angin puting beliung tidak lagi menjadi bencana alam yang paling sering terjadi, angka ini 
menurun dari 44 persen jumlah bencana di April-Juni menjadi 27 persen pada Juli-September 
2014. Bencana ini mengakibatkan dua korban jiwa, 540 orang terdampak, dan kerusakan 
pada 639 rumah.

Banjir dan tanah longsor mencakup 72 persen dari kejadian bencana dan bertanggung jawab 
atas sebagian besar penduduk yang terkena bencana, korban dan kerusakan rumah. Sebagi-
an besar insiden ini terjadi di Jawa Barat. Secara keseluruhan, banjir berdampak kepada 97% 
dari total penduduk yang terkena bencana, menyebabkan empat korban jiwa dan menggenan-

Banjir, tanah longsor dan puting beliung berdampak pada 78.484 orang

1 Harap dicatat bahwa angka-angka ini adalah indikasi dan mungkin dapat berubah berdasarkan 
revisi berikutnya oleh Pemerintah. 
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Terdapat empat gunung 
berapi di Siaga Tingkat 3: 
Gn. Sinabung, Gn. Slamet, 
Gm. Karangetang dan Gn. 
Lokon

gi 4.049 rumah. Tanah longsor menyebabkan 775 orang terkena dampak, 36 korban, dan 
menyebabkan 85% dari total rumah rusak.
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Sinabung
Lokasi: Karo, Sumatera Utara
Letusan terakhir: 2014
Level III /Siaga

Slamet
Lokasi: Banyumas, Jawa Tengah

Letusan terakhir: 2014
Level III /Siaga

Karangetang
Lokasi: Siau Island, Suawesi Utara
Letusan terakhir: 2006
Level III /Siaga

Lokon
Lokasi: Tomohon, Sulawesi Utara
Letusan terakhir: 2012
Level III /Siaga

Gunung Api - Level III di Indonesia (Oct 2014)

Status Kawasan Rawan Bencana (KRB)*
KRB III

Selalu terancam aliran 
awan panas, gas 
racun, lahar letusan 
atau lava

KRB II
Berpotensi terlanda aliran awan panas, 

lahar letusan, lahar hujan, dan 
kemungkinan longsoran puing vulkanik

KRB I
Berpotensiterlanda lahar hujan dan 

kemungkinan perluasan awan panas 
atau lahar letusan

* The scope and distance of hazard 
   zone varies from one volcano to another.

Level IV, status,
Awas. Menandakan gunung berapi yang segera 
atau sedang meletus atau ada keadaan kritis.

Level III, status,
Siaga. Menandakan gunung berapi yang 
sedang bergerak ke arah letusan.

Level II, status,
Waspada. Terdapat kenaikan aktivitas di 
atas level normal

Gunung Berapi
Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di atas, empat gunung berapi berada di tingkat Siaga 
3: Gunung Sinabung, Gunung Slamet, Gunung Karangetang dan Gunung Lokon. Keempat-
empatnya telah menunjukkan aktivitas tingkat tinggi, termasuk: letusan efusif, gempa tremor, 
asap dan abu, aliran lava dan lava piroklastik. Beberapa pemangku kepentingan telah beker-
jasama dalam mengantisipasi dan melakukan persiapan untuk kemungkinan dampak kema-
nusiaan yang timbul dari letusan ini, sementara rencana kontinjensi juga sedang diperbarui 
dan dipersiapkan. Saat ini terdapat 15 gunung berapi di Tingkat Siaga 2. Dari 15 gunung be-
rapi tersebut, satu gunung telah berada di Tingkat Siaga 2 sejak 2007, satu sejak 2008, satu 
lainnya sejak 2011, lima gunung sejak 2012, empat sejak 2013 dan tiga gunung sejak 2014.

Update Situasi Gunung Sinabung
Gunung Sinabung, saat ini berada di Tingkat Siaga 3, meletus besar dua kali pada bulan 
September (yang terakhir pada 24 September) dan tidak memiliki dampak kemanusiaan yang 
baru. Pada 30 September, masih terdapat 3.278 orang (1.019 keluarga) yang tinggal di 16 
tempat penampungan pengungsi dengan 6.179 orang (2.053 keluarga) lainnya yang men-
empati rumah sewaan. Angka-angka ini menunjukkan penurunan 65% dibandingkan dengan 
awal Juli di mana 12.809 orang (3996 keluarga) yang tinggal di 27 tempat penampungan pen-
gungsi dan 1.573 orang (279 keluarga) tinggal di rumah sewaan. Keluarga-keluarga ini men-
erima bantuan setiap hari untuk makanan, kesehatan, air dan sanitasi, dukungan pendidikan 
dan mata pencaharian dari masyarakat setempat, pemerintah dan LSM.

Update Situasi Gunung Slamet
Pada tanggal 18 September, Gunung Slamet meletus menyusul serangkaian ledakan keras. 
Material vulkanik dan lava yang dimuntahkan hingga 800 meter dari puncak dan area hutan 
di sisi utara gunung berapi dilaporkan hancur. Aktivitas masyarakat dilarang dalam 4 km dari 
puncak dan pemerintah daerah siap untuk mengevakuasi 24.000 penduduk dari 7 desa jika 
tingkat siaga dinaikkan (menjadi Level 4).
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BNPB melakukan studi 
lapangan untuk men-
gumpulkan pengala-
man-pengalaman & 
pelajaran-pelajaran untuk 
menyempurnakan ketiga 
peraturannya.  

Gempa Bumi
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan total 60 gempa bumi den-
gan kekuatan lebih dari 5,0 skala Richter dari Juli-September 2014. Pada tanggal 11 Septem-
ber terjadi gempa dengan kekuatan 5,0 skala Richter. Pusat gempa berada di darat, sekitar 
14 km dari Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat, pada kedalaman 10 km. Empat orang 
terluka, sementara 183 rumah dan 39 gedung (termasuk sekolah, sarana ibadah, rumah sakit, 
pusat kesehatan masyarakat dan kantor-kantor pemerintah) mengalami kerusakan.

Persiapan Respon Bencana
Persiapan Bulan Pengurangan Resiko Bencana (Oktober)
BNPB sedang mempersiapkan untuk melakukan gladi ruang (table-top exercise) sebagai 
salah satu dari kegiatan untuk memperingati Bulan Pengurangan Resiko Bencana di Beng-
kulu. Latihan ini akan diikuti oleh berbagai departemen di tingkat lokal dan provinsi, serta 
aktor-aktor non-pemerintah yang ada di Bengkulu. OCHA akan memberikan dukungan untuk 
pengembangan bahan latihan dan pembelajaran latihan.

Meninjau Peraturan Kepala BNPB
Melalui berbagai konsultasi dan lokakarya, 
Pemerintah Indonesia dan mitranya menin-
jau Peraturan Kepala BNPB Nomor 10/2008 
tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat 
Bencana dan No 14/2010 tentang Pedoman 
Pembentukkan Pos Komando Tanggap Daru-
rat Bencana. BNPB, dengan dukungan dari 
AIFDR, sedang melakukan studi lapangan un-

tuk menangkap pengalaman, ide dan rekomendasi dari pemerintah daerah, LSM, sektor swas-
ta dan komunitas. Penelitian akan diselenggarakan di Sinabung (letusan Gunung Sinabung 
2013 - 2014), Sleman (letusan Gunung Merapi 2010), Manado (banjir bandang 2014), Kediri 
(letusan Gunung Kelud 2014) dan DKI Jakarta (banjir tahunan).

Pada bulan September, BNPB mengadakan konsultasi publik untuk rancangan tinjauan Pera-
turan Kepala BNPB Nomor 22/2010 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga 
Asing Non-Pemerintah Pada Saat Tanggap Darurat di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sekitar 
30 petugas dari provinsi, polisi, TNI dan PMI berpartisipasi dalam konsultasi. Konsultasi yang 
serupa dengan ini yang melibatkan masyarakat internasional yang lebih luas akan dilakukan 
di Jakarta pada pertengahan Oktober.

Lokakarya Perencanaan Kontinjensi Klaster WASH
Pada tanggal 23 - 25 September 2014, klaster WASH mengadakan lokakarya untuk merevisi 
rencana kontijensi. Rencana tindakan klaster WASH dikembangkan sampai akhir 2015 dan 
revisi rencana kontinjensi akan didistribusikan setelah data stok barang diperbaharui. Peserta 
berasal dari Pemerintah, Donor, LSM Internasional, IFRC, LSM Nasional, sektor swasta dan 
PBB.

Kemitraan PBB untuk Pengembangan Kerangka Kerja (UNPDF) Retreat Priori-
tas Strategis
Pada tanggal 29-30 September 2014 Retreat Prioritas Strategis diselenggarakan oleh PBB 
dan Pemerintah Indonesia untuk membahas perencanaan dan prioritas dari rencana baru 
untuk lima tahun mendatang untuk PBB di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meninjau tan-
tangan pengembangan nasional utama dan keunggulan komparatif dari PBB, mengidentifikasi 
isu-isu prioritas untuk menjadi fokus kerja, untuk menyusun hasil laporan dan indikator yang 
sesuai serta kunci-kunci penting dalam peta jalan untuk penyelesaian UNDPF 2016 - 2020. 

Kredit: BNPB
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Made (Dini) Kamayana, Reporting Consultant, kamayana@un.org Tel. (+62) 811 9105 847
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Pendanaan

Sources: OCHA, BPS and BIG 
The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the Unite d Nations
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Didirikan pada tahun 2001, Dana Tanggap Kemanusiaan Indonesia (HRF) adalah mekanisme 
pendanaan LSM yang dirancang untuk menyediakan dana yang tepat waktu untuk kegiatan 
kemanusiaan jangka pendek di Indonesia; terutama di daerah di mana terdapat kesenjangan 
pendanaan. Tujuan dari kegiatan kemanusiaan yang didukung oleh HRF adalah untuk me-
nyelamatkan nyawa, mengurangi penderitaan, mencegah kerugian lebih lanjut dari kehidupan 
dan aset masyarakat yang terkena dampak, serta menjaga martabat manusia selama dan 
setelah terjadinya krisis dan bencana alam. HRF telah menyalurkan dana dari Australia, Ing-
gris, Arab Saudi, Swedia dan OPEC. Swedia melalui SIDA telah menjadi satu-satunya peny-
umbang dana sejak 2007.

Sebagai dampak dari kelanjutan peningkatan kapasitas dan sumber daya Indonesia yang 
terus berkembang dalam merespon keadaan darurat dan bencana alam, OCHA menetapkan 
bahwa kondisi yang mengharuskan berlanjutnya operasi HRF tidak lagi relevan. Dengan de-
mikian, keputusan telah dibuat untuk menghentikan HRF. 

Sejak awal bergulirnya, dana tersebut telah mencairkan $ 12.630.000 melalui 157 proyek yang 
dilaksanakan oleh LSM internasional (40%) dan LSM nasional (60%) dan memberi manfaat 
bagi sekitar 2,5 juta orang yang terkena bencana. OCHA mengucapkan terima kasih kepada 
Pemerintah Indonesia, anggota Dewan Penasehat dan Dewan Peninjau, Pimpinan Klaster, 
donor dan mitra LSM atas dukungan dan kerja sama mereka dalam pendanaan yang dikelola 
OCHA ini.


