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Informasi Kunci 

 

• Waduk Way Ela adalah waduk yang terbentuk karena proses aam, yang 
bermula dari longsor bukit akibat curah hujan yang tinggi 

• Dimensi waduk alami tersebut : panjang 1000 meter, lebar 200 dan tinggi 
210 meter , volume longsoran diperkirakan sekitar 10 juta m3, 20 kali lipat 
bencana Situ Gintung 

• Jika jebol waktu tempuh dari waduk ke Desa Negeri Lima ± 2.40 menit. 
Kecepatan aliran 11 meter per detik. Tinggi banjir 20 meter dari badan 
sungai. 

• Bendungan Way Ela yang berada di Maluku Tengah jebol sekitar pukul 
10.30 WIT 

• Tinggi banjir sekitar 6 hingga 7 meter 
• Data sementara : sebanyak 5.227 jiwa atau 1.027 KK warga Desa Negeri 

Lima telah dievakuasi di desa sekitarnya yang aman, 8 luka berat, 24 luka 
ringan 

 
 

Gambaran Situasi 

 

Waduk Way Ela adalah waduk alami yang terbentk karena proses alam yang 
bermula dari longsor bukit akibat curah hujan yang tinggi.  

Longsoran tersebut telah mengakibatkan sungai Way Ela membentuk natural dam, 
dengan dimensi mencapai sekitar panjang 1000 meter, lebar 200 dan tinggi 210 
meter dengan volume longsoran diperkirakan sekitar 10 juta m3.  

Waduk yang terbentuk, mempunyai volume air mencapai 19,8 juta m3 pada 
elevasi puncak 215 meter. Jarak waduk dengan Desa Negeri Lima sekitar 2,4 km.  

Sebanyak 4.817 jiwa warga Desa Negeri Lima, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi 
Maluku, terancam banjir bandang.  

Bendungan Way Ela yang berada di Maluku Tengah jebol sekitar pukul 10.30 WIT. 
Hal itu terjadi karena hujan yang terus turun membuat tekanan volume air yang 
makin meningkat 

Air bah setinggi 7 meter yang menyapu perkampungan di sekitarnya menyebabkan 
kerusakan bangunan. Kerusakan fisik antara lain lebih dari 470 rumah rusak 
total, Gedung sekolah dasar rusak berat, gedung SMAN 5 Leyhitu rusak berat, 1 



 

madrasah rusak berat, 2 musala rusak berat, 1 kantor KUD rusak berat, 1 
jembatan hanyut, Sarana air bersih rusak total, 1 tower Telkomsel hanyut. 

Satu orang dilaporkan tewas, 1 lainnya masih hilang. Sementara 8 orang terluka 
berat dan 24 mengalami luka ringan. Sebanyak 5.227 orang atau 1.027 kepala 
keluarga diungsikan ke tempat yang lebih aman 

Respon Pemerintah  

BNPB juga sudah mengirim bantuan yang dikirim dengan 2 pesawat Hercules 
milik TNI Angkatan Udara. Bantuan logistik yang dikirimkan antara lain: 
tambahan lauk pauk 1.250 paket, sandang 1.250 paket. 

BNPB juga mengirim pakaian anak-anak 1250 paket, family kit 1.250 paket, tenda 
pengungsi 20 paket, tenda gulung 500 lembar, peralatan dapur 304 paket, 
kelambu 500 lembar, dan sebagainya 

 

RESPON PKPU 
   

Aksi PKPU - Hari ini melakukan evakuasi, koordinasi dengan pemerintah setempat 
dan warga. Selain PKPU bantuan yang sudah ada diantaranya dari pemerintah 
dan BPBD adalah tenda dan dapur umum namun masih banyak pengungsi yang 
tidur dalam tenda terbuka dan tanpa penerangan lampu. Sekitar 60% dari 700 KK 
kampung Arwow Pancalan Maluku Tengah hancur total. 3 orang meninggal 
sedangkan puluhan lainnya masih dinyatakan hilang. Semua bangunan yang 
tersapu banjir mulai dari rumah, sekolah, musholah maupun fasilitas publik 
terbawa air dan tidak berbekas. 

Saat ini yang dibutuhkan oleh Pengungsi adalah : 

Makanan bayi, selimut, pembalut, popok, genset (penerangan), sarung, makanan 
instan, air bersih, pakaian layak pakai dan hunian sementara. 
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Kontak 
 

PKPU Ambon : 

Edi Irfan Elis : 085344238780 dan Iqbal hulihulis 085343412687  


