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• Penurunan keseluruhan kejadi-
an bencana pada tahun 2014

• Dua gunung berapi meletus – 
Gunung Sangeangapi dan Gu-
nung Sinabung

• Pelatihan UNDAC diselenggara-
kan oleh BNPB dan OCHA

• HRF berencana untuk dihapus 
perlahan sampai  dengan Sep-
tember 2014

Bencana alam                          293
Total populasi                     32,070
 terdampak
Korban & Hilang                       61

Bencana alam
(Apr-Jun 2014)

Dalam edisi ini
Ikhtisar kejadian bencana  H.1

Respon Bencana dan Kesiapsiagaan  H.3

Pendanaan  H.5

Jumlah keseluruhan kejadian bencana menurun 
pada tahun 2014
Pada bulan April - Juni 2014, terdapat 293 kejadian bencana alam, 32.070 orang 
terdampak, 61 orang meninggal & hilang dan 5.767 rumah rusak dengan ber-
bagai tingkat kerusakan. Bencana hidrometeorologi, khususnya angin puting 
beliung, banjir dan tanah longsor, terus menjadi peristiwa bencana yang pal-
ing dominan selama bulan April -. Juni 2014. Seperti terlihat pada grafik ked-
ua (kanan) di bawah, angin puting beliung 44% dari total peristiwa bencana alam 
dalam periode pelaporan ini diikuti oleh banjir di 29% dan tanah longsor di 25%. 

Seperti yang terlihat di atas, tahun ini dimulai dengan tingginya angka kejadian 
dibandingkan dengan tahun lalu, namun telah terjadi pengurangan substansial dalam 
kejadian dari Januari-Juni, turun dari 447 kejadian pada Januari menjadi 293 kejadian 
pada bulan Juni.

Angin puting beliung
Setelah akhir musim hujan, an-
gin puting beliung terjadi yang 
paling umum. Menurut BNPB, 
dibandingkan dengan bencana 
lainnya, total persentase angin 
puting beliung  terus meningkat; 
di bulan April saja angin puting 
beliung tercatat sebesar hampir 
50% dari total bencana (55 dari 

1 Harap dicatat bahwa angka-angka ini adalah indikasi dan mungkin dapat berubah berdasarkan 
revisi berikutnya oleh Pemerintah.
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Gunung Sangeangapi 
ditingkatkan menjadi 
status Tingkat III setelah 
letusan 30 May 2014

120 peristiwa). Mayoritas angin puting beliung terjadi di Jawa Barat atau Jawa Tengah. 
Peningkatan jumlah angin puting beliung dapat dikaitkan dengan El Nino yang oleh 
Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) diperkirakan akan dimulai pada Juli - Agustus 
2014.

Banjir
Banjir adalah bencana alam 
kedua yang paling sering ter-
jadi pada bulan April-Juni 
2014 yaitu sebesar 29% dari 
total jumlah bencana, tetapi 
memiliki dampak kemanu-
siaan terbesar yang ber-
dampak pada 29.515 orang - 
sekitar 95% dari jumlah orang 
yang terkena dampak untuk 
periode pelaporan ini - dan 
merendam 31.296 rumah. Se-
lama periode pelaporan ini, 
kejadian banjir berkurang 
menjadi 25 kejadian, penu-
runan yang cukup besar 
dalam jumlah dibandingkan 

dengan 108 kejadian banjir yang terjadi pada bulan Januari. Sebagian Jawa Barat 
mengalami banjir. Penurunan jumlah banjir juga dapat dikaitkan dengan El Nino yang 
mempengaruhi suhu dan curah hujan dan umumnya memperpanjang musim kema-
rau.

Tanah longsor
Secara total, ada 73 tanah longsor yang berdampak pada 308 orang dan merusak 253 
rumah dalam berbagai tingkat. Di sebuah desa di kecamatan Cariu (Kabupaten Bo-
gor, Jawa Barat) tanah longsor yang dipicu oleh hujan lebat menewaskan sedikitnya 
enam orang. Daerah yang paling terpengaruh oleh tanah longsor adalah Jawa Barat.

Gunung berapi
Dari April-Juni, tiga gunung berapi yang statusnya ditingkatkan oleh Pusat Vulkanolo-
gi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG): Gunung Merapi di Yogyakarta (Level I), 
Gunung. Slamet di Jawa Tengah dan Gunung Soputan di Sulawesi Utara (Level III). 
Pada akhir Mei terdapat satu letusan gunung berapi, Gunung Sangeangapi, yang 
terakhir diidentifikasi berada di Level II namun kemudian dinaikkan menjadi Level 
III. Level tertinggi dari peringatan adalah 
Level IV.

Letusan gunung Sangeangapi
Pada tanggal 30 Mei, Gunung Sangean-
gapi di provinsi Nusa Tenggara Barat 
meletus, memuntahkan asap dan abu 
padat ke atmosfer dan mempengaruhi 
Kabupaten Bima dan Sumba Timur. Abu 
mencapai lebih dari 3.000 km mengaki-
batkan penutupan perjalanan udara do-

Kredit: PVMBG
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mestik dan internasional di daerah terdampak. Sekitar 150 orang dari Oitui Desa, 
Kabupaten Bima, dievakuasi menyusul peringatan letusan lebih lanjut dan waspada 
kemungkinan gempa. Pemerintah membentuk Pos Komando Tanggap Darurat yang 
bekerja untuk mendistribusikan masker, menyediakan air bersih untuk desa dan pe-
layanan kesehatan masyarakat selama 24 jam. Palang Merah Indonesia (Palang Me-
rah Indonesia) juga membagikan masker. PVMBG menaikkan status gunung berapi 
ke Level III.

Update situasi gunung Sinabung
Pada 30 Juni Gunung Sinabung meletus memuntahkan abu hingga 3km di udara dan 
mencapai sekitar 3.5km ke arah tenggara. Tidak ada korban yang dilaporkan. Menu-
rut Komandan Tanggap Darurat di Kabupaten Karo, masih ada 14.382 pengungsi 
yang terdiri dari 4.105 rumah tangga di 28 tempat penampungan dan 370 keluarga di 
rumah sementara atau rumah-rumah sewa. Mereka telah mengungsi sejak Novem-
ber 2013. Angka pengungsi ini telah benar-benar turun dari sekitar 32.000, menyusul 
penurunan aktivitas vulkanik pada bulan April 2014. Sementara bantuan kemanu-
siaan masih diperlukan untuk pengungsi ini, dan pengungsi yang telah kembali masih 
mengharapkan bantuan untuk pemulihan awal.

Gempa bumi
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan total 47 kejadian 
gempa dengan kekuatan lebih dari 5,0 pada Skala Richter dari April - Juni 2014; 16 
kejadian di bulan April, 17 peristiwa di bulan Mei dan 14 peristiwa di bulan Juni. Pada 
tanggal 18 Mei 014, gempa 6,4 skala Richter pada kedalaman 15km melanda sekitar 
342km Barat Daya Aceh. Pusat gempa terletak di laut. Gempa tidak memicu peringa-
tan peringatan tsunami dan tidak ada laporan tentang korban atau kerusakan.

Diskusi Lanjutan mengenai Keselarasan Kluster
BNPB menyelenggarakan rapat koordinasi tindak lanjut mengenai keselarasan dari 
Nasional dan Klaster Kemanusiaan Internasional pada 17 Juni. Diskusi ini mem-
fokuskan pada pengaturan kelembagaan untuk Klaster-klaster Nasional (Pendidikan, 
Kesehatan, Pemindahan dan Perlindungan, Pencarian dan Penyelamatan, Logistik, 
Struktur dan Infrastruktur, Pemulihan Awal dan Ekonomi) dan pada kebutuhan untuk 
Klaster Kemanusiaan Internasional untuk mendorong mereka dengan mengembang-
kan TOR dan rencana kerja bersama untuk 2014.

BNPB menyelenggarakan Pelatihan UNDAC Induction Training untuk 
wilayah Asia Pasifik

Pelatihan internasional pertama – Pelati-
han UN Disaster Assessment and Coor-
dination (UNDAC) untuk Wilayah Asia-
Pasifik - diselenggarakan oleh BNPB 
bekerja sama dengan OCHA pada tang-
gal 4-16 Mei di Pusat Pelatihan INA-
DRTG di Sentul. Sekitar 30 peserta dari 
berbagai negara menghadiri pelatihan 
ini dengan fasilitator dari OCHA dan 
para partnernya (International Humani-
tarian Partnership,

      DHL dan MapAction).
Kredit: UNOCHA
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Komunikasi dengan 
Masyarakat dan Akunta-
bilitas untuk Populasi 
yang terkena dampak 
adalah beberapa tema 
disorot

Membangun  kapasitas dan persiapan untuk letusan gunung berapi 
Tiga gunung berapi di provinsi Sulawesi Utara dinyatakan berada di Level III. BNPB 
bersama dengan TNI / Polri, PVMBG, BASARNAS dan kantor-kantor pemerintah 
daerah lainnya mengadakan seminar satu hari untuk semua personil yang terkait 
pada Tanggap Darurat Letusan Gunung Berapi. Sebuah rapat koordinasi teknis untuk 
Kesiapsiagaan Letusan Gunung Merapi dan Gunung Slamet diadakan pada tanggal 
2 Mei dipimpin oleh Kepala BNPB. Pertemuan menekankan pada kebutuhan untuk 
kemitraan dengan semua pihak terkait yang berhubungan dengan letusan gunung 
berapi, termasuk LSM.

Seminar Kesiapan Jaringan Bencana Operator GSMA Mobile
Dari 24-25 Juni, OCHA didukung tim penanggulangan bencana GSMA dalam me-
nyelenggarakan serangkaian  lokakarya demi mendukung industri mobile dalam men-
ingkatkan kapasitasnya untuk mempersiapkan dan menanggapi bencana. Acara ini 
meliputi orientasi tentang Komunikasi dengan Komunitas (CWC) dan Akuntabilitas 
untuk Populasi yang terkena dampak (AAP). Sekitar 30 peserta dari operator seluler, 
PBB dan LSM berpartisipasi dan menekankan kebutuhan untuk koordinasi yang lebih 
kuat di sekitar komunikasi dengan masyarakat yang terkena dampak.

Peran Media dalam Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim & Pelatihan 
Jurnalis 
Mengakui peran besar media dalam mempengaruhi persepsi publik terhadap ben-
cana, respon dan bencana mitigasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika mem-
fasilitasi Konferensi Media untuk mengadvokasi peran media mitigasi bencana dan 
perubahan iklim. Para peserta terdiri dari produser, editor, Asia Pacific Broadcasting 
Union (ABU), LSM untuk Perubahan Iklim.

BNPB, bekerja sama dengan BPBD Jawa Timur, menyelenggarakan pelatihan bagi 
para jurnalis tentang Penanggulangan Bencana di Surabaya. Beberapa bidang pelati-
han adalah: keterampilan teknis untuk memasang tenda,dapur umum, pertolongan 
pertama, penyelamatan air, penggunaan GPS dan teknologi pengolahan air. Sumber 
daya orang-orang dari BNPB, PMI, BPBD dan polisi.

Persiapan untuk World Humanitarian Summit (WHS-2016)
Dalam persiapan untuk Konsultasi Regional yang akan diselenggarakan untuk WHS 
di Jepang, Juli 2014, HCT bertemu pada bulan Juni dan menyelesaikan kuesioner. 
Humanitarian Forum Indonesia (HFI) sebelumnya telah menyelenggarakan beberapa 
putaran diskusi dengan LSM dan juga menyelesaikan kuesioner. Masukan dari In-
donesia ini akan menjadi masukan Konsultasi Regional. Bersama Jepang, Indone-
sia merupakan co-host untuk Konsultasi Regional yang meliputi Asia Utara dan Asia 
Tenggara.

Penguatan Institusi BNPB  
Dalam persiapan untuk Konsultasi Regional yang akan diselenggarakan untuk WHS 
di Jepang, Juli 2014, HCT bertemu pada bulan Juni dan menyelesaikan kuesioner. 
Humanitarian Forum Indonesia (HFI) sebelumnya telah menyelenggarakan beberapa 
putaran diskusi dengan LSM dan juga menyelesaikan kuesioner. Masukan dari Indo-
nesia ini akan menjadi masukan Konsultasi Regional. Bersama Jepang, Indonesia 
merupakan co-host untuk Konsultasi Regional yang meliputi Asia Utara dan Asia Teng-
gara. Dua program BNPB dibahas untuk penguatan kelembagaan: Program Rencana 
Induk Tsunami direncanakan untuk 10 provinsi di sepanjang pantai Barat Sumatera 



Bulletin Kemanusiaan Indonesia | 5

http://indonesia.humanitarianresponse.info | www.unocha.org
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives

Untuk informasi lebih lanjut, harap menghubungi: 
Rajan Gengaje, Head of Office, gengaje@un.org, Tel. (+62) 21 3141308 ext. 215
Made (Dini) Sriadini Kamayana, Reporting Consultant, kamayana@un.org, Tel. (+62) 21 31241308 ext. 125
Bulletin Kemanusiaan OCHA tersedia di: http://indonesia.humanitarianresponse.info | www.reliefweb.int

dan pantai Selatan Jawa, dan kedua yaitu Program Regular untuk 18 provinsi sesuai 
dengan bahaya lokal. Alokasi anggaran untuk program kesiapsiagaan adalah sekitar 
Rp.112 miliar dari 35,62% dari DIPA D-1 2014 (daftar anggaran pemerintah). BNPB 
juga melakukan dua Pelatihan Manajemen Senior antara April-Juni di Sentul. Yang 
pertama berfokus pada Kerangka Kerja Hyogo 2000 - 2015 dan yang kedua memba-
has konsep manajemen, rencana kontinjensi dan rencana operasi, Sistem Komando 
Tanggap Darurat, Sistem Komando Insiden, Logistik dan Akuntabilitas.

Antisipasi Kebakaran Hutan dan Pelatihan Tanggap Darurat 
Dengan bekerjasama dengan Mabes TNI dan Kementerian Kehutanan, BNPB mel-
akukan pelatihan bagi pasukan militer Kebakaran Hutan di 2014. Pelatihan ini di-
lakukan pada tanggal 17 -. 19 Juni di Disaster Relief Training Ground Indonesia (INA 
DTRG). Peserta diharapkan dapat memahami konsep operasional untuk kebakaran 
hutan melalui respon darurat udara dan darat, penegakan hukum dan penyediaan 
layanan kesehatan bagi komunitas yang terkena dampak.

Tanggap Darurat pada Kabut & Seminar Nasional pada Solusi “Riau Be-
bas Kabut” 
BNPB dan Badan Koordinasi Humas antar Kementerian mengadakan seminar untuk 
kementerian pemerintah / lembaga dan organisasi lainnya untuk meningkatkan koor-
dinasi antar-kementerian selama tanggap darurat pada kabut. BNPB dengan pemer-
intah Provinsi Riau, Universitas Riau dan Universitas Gajah Mada menyelenggarakan 
seminar nasional bertema: “Solusi untuk Riau Bebas Kabut” di Pekanbaru. Seminar 
dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang akar penyebab kebakaran hu-
tan dari perspektif pemerintah, pakar, sektor swasta dan komunitas dan solusi yang 
dibahas. Sebuah Instruksi Presiden (Inpres) direkomendasikan untuk memberikan 
bimbingan hukum yang kuat untuk semua pemangku kepentingan untuk melakukan 
tindakan yang fokus, jelas dan terkoordinasi untuk tanggap darurat  pada kebakaran 
hutan yang efektif dan efisien.

Pendanaan
Humanitarian Response Fund (HRF)
Pada bulan Mei dan Juni 2014, sisa proyek HRF akan selesai pelaksanaannya. Pada 
akhir Juni, tiga proyek telah dalam proses audit. Hal ini untuk mengantisipasi jika 
dana benar-benar akan dihapus secara bertahap di tahun 2014. Kecuali apabila ada 
perkembangan lainnya, periode pelaporan ini akan memberikan informasi terakhir 
tentang HRF untuk Buletin Kemanusiaan.

BNPB melanjutkan 
memperkuat kapasi-
tas pemerintah daerah 
dalam pengurangan 
risiko bencana, pember-
dayaan masyarakat dan 
kesiapsiagaan bencana

HRF akan sepenuhnya 
dihapus secara bertahap 
sampai dengan Septem-
ber 2014


