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Gempa di Ambalau Satu Masjid dan 306 Rumah Rusak  

 

AMBON - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku mencatat jumlah 

rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru 

Selatan berjumlah 306 unit. 

Jumlah tersebut tersebut masih bersifat sementara karena pendataan sejauh ini masih dilakukan di 

empat desa yang terkena imbas gempa berkekuatan 5,4 Skala Richter tersebut. 

“Jumlah rumah warga yang rusak hingga saat ini mencapai 304 unit, itu data yang didapat dari 

empat desa, dan jumlah ini masih bersifat sementara,”kata Kepala BPBD Maluku, Farida 

Salampessy kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Senin (18/1). 

Untuk memastikan kondisi yang terjadi di Kecamatan Ambalau pihaknya berencana akan 

mengunjungi  wilayah tersebut pada Selasa besok (Hari Ini) untuk membawa bantuan bahan 

makanan dan tenda. 

Farida mengatakan selain kerusakan rumah-rumah warga, gempa tersebut juga menyebabkan se-

orang bayi meninggal dunia dan 11 warga lainnya mengalami luka-luka,”Kalau untuk korban luka 

ada 11 orang dan untuk korban meninggal dunia itu ada satu orang,”katanya. 

Sementara itu Gubernur Maluku, Said Assagaff memastikan distribusi bantuan kepada korban 

gempa akan dilakukan hari ini dengan menggunakan kapal Siwalima milik Pemda Maluku,” Besok 

tim akan kesana (Ambalau) untuk membawa bantuan, kalau wartawan mau ikut kesana silahkan 

nanti sama-sama dengan BPBD,”ungkapnya. 

Kepala BPBD Kabupaten Buru Selatan, Awat Mahulauw mengatakan hingga saat ini pihaknya 

masih melakukan pendataan di tiga desa yang terkena dampak gempa. Tiga desa itu kata dia yakni 

desa Masawoy, desa Kampung Baru dan desa Ulima. 
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“di Tiga desa itu ada 239 rumah yang rusak, 68 diantaranya rusak parah, 118 rusak sedang dan 53 

rusak ringan,”ujarnya. 

Dia mengaku sebuah masjid di desa Ulima juga mengalami kerusakan parah akibat gempa 

tersebut. Saat ini kata dia pihaknya masih mendata jumlah keruskaan di empat desa yakni di desa 

Elara, desa Siwar, desa Selasi dan desa Lomoi. 

“Nanti kalau sudah selesai akan kami sampiakan semuanya,”katanya. 

Dia mengaku 11 warga yang terluka umumnya karena tertimbun reruntuhan bangunan rumah-

rumah mereka. Dari jumlah warga yang etrluka itu kata dia 3 diantaranya menderita luka 

parah,”Korban luka itu 4 orang di desa Masawoy dan 7 lainnya di desa Ulima,”katanya. 

Warga Mengungsi 

Sementara itu hingga kini ratusan warga sejumlah desa yang rumahnya rusak akibat gempa masih 

mengungsi di tenda-tenda darurat yang mereka dirikan  secara suadaya. Warga memilih mengungsi 

lantaran hingga Senin pagi mereka masih merasakan getaran gempa di wilayah tersebut. 

Muhamad Namkatu salah seorang warga mengaku dia dan keluarganya memilih mengungsi di 

rumah kerabatnya karena rumahnya tidak bisa lagi dihuni,”Rumah saya rata dengan tanah, kami 

terpaksa mengungsi bersama warga lainnya,”katanya. 

Kepala BPBD Buru Selatan, Awat Mahulauw mengaku jika banyak warga saat ini 

telah  mengungsi di tenda-tenda darurat dan rumah-rumah keluarga mereka karena banyak rumah 

warga mengalami kerusakan parah. 

“Warga banyak mengungsi di tenda-tenda darurat dan juga rumah-rumah kerbata mereka yanb 

tidak mengalami kerusakan. Hingga pagi tadi ada 15 guncangan gempa yang masih dirasakan 

warga,”ujarnya. 

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Maluku, Ismail Use-

mahu memastikan akan memperbaiki rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa di Keamatan 

Ambalau Kabupaten Buru Selatan. 

“Kita sudah koordinasi dengan BPBD Maluku dan kita akan segera kesana, langkah yang pertama 

kita akan melihat penanganan tanggap darurat dulu,”ujarnya kepada Kabar Timur di kantor 

Gubernur Maluku, Senin (18/1). 

Dia mengaku setelah semua data kerusakan diperoleh maka langkah selanjutnya yang akan dila-

kukan adalah membuat pemukiman sementara atau memperbaiki rumah-rumah warga yang 

mengalami kerusakan akibat gempa tersebut. 
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“Nanti besok kita akan ke lapangan lihat kondisinya. Kalau untuk sementara untuklangkah cepat 

mungkin kita akan koordinasikan dengan BPBD untuk sediakan tenda-tenda, termasuk bahan 

makanan,”katanya. 

Dia mengaku semua kerusakan baik rumah-rumah warga, tempat ibadah dan juga jaringan air 

bersih akan diperbaiki namun saat ini yang paling penting dilakukan adalah penanganan tanggap 

darurat. 

“Semua kerusakan nanti akan diperbaiki, kita juga akan usulkan ke pemerintah pusat untuk 

perbaikan secara permanen,”katanya. 

Gempa berkekuatan 5,4 SR mengguncang wilayah Buru Selatan pada Minggu (17/1) sekira pukul 

08.22 Wit. akibat gempa itu 11 orang dilaporkan terluka dan seorang bayi dinyatakan tewas setelah 

tertima reruntuhan bangunan rumah. 

Gempa tersebut juga memaksa ratusan warga meninggalkan rumah-rumah mereka yang rusak dan 

memilih mengungsi di tempat aman. Sejumlah warga bahkan mendirikan tenda-tenda darurat se-

cara seadanya untuk ditempati. (KTR) 
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Total Kerusakan Rumah di Ambalau 326 Unit  

20 Jan 2016 

 

BURU Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) telah 

merampungkan pendataan korban dampak gempa 5,4 skala richter yang mengguncang Kecamatan 

Ambalau, Minggu (17/1) lalu. HASIL identifikasi di lapangan pada seluruh desa di Kecamatan Ambalau, 

total rumah penduduk yang rusak berat, sedang dan ringan berjumlah 326 unit. Terdiri dari rusak berat 

68 rumah tersebar di Desa Ulima (58 unit), Masawoi (10). Rusak Sedang 118 rumah yakni Desa 

Kampung Baru (23), Masawoi (26), Ulima (69). Rusak ringan 140 unit rumah, dengan rincian Desa 

Masawoi (28), Kampung Baru (25), Desa Lumoy (31), Desa Elara (27), Desa Selasi (7), dan Desa Siwar 

(22). “Hasil pendataan kita di lapangan pada seluruh desa di Kecamatan Ambalau, yakni desa Lumoi, 

Siwar, Elara, Selasi Ulima, Masawoi dan Kampung Baru, total kerusakan rumah rusak berat, sedang dan 

ringan berjumlah 326 unit,” beber Kepala BPBD Kabupaten Bursel, Awat Mahulauw kepada Kabar Timur 

melalui pesan singkatnya, kemarin. Tak hanya rumah penduduk, mesjid di Desa Ulima juga rusak. 

Menurutnya warga yang rumahnya rusak memilih tinggal di tenda-tenda penampungan maupun 

kerabat mereka yang rumahnya tidak mengalami kerusakan akibat gempa tersebut. Bantuan tanggap 

darurat berupa sembako telah diberikan Pemkab Bursel kepada masyarakat yang menjadi korban 

gempa. “Ada juga makanan siap saji yang diberikan BPBD Provinsi Maluku,” pungkasnya.(KTL)  
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