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PANDUAN PERSIAPAN  

SEBELUM, SELAMA  
DAN SETELAH  

TERJADINYA HUJAN  
ABU VULKANIK 

 

 
Dokumen ini telah disiapkan oleh Komisi Jaringan 

Bahaya Kesehatan Vulkanik Internasional (IVHHN), 

Komisi Kota dan Gunung Berapi, GNS Science dan 

United States Geological Survey (USGS) untuk 

mendukung keselamatan orang-orang yang terkena 

dampak abu vulkanik. 

 

Dokumen ini menjelaskan prosedur yang harus diikuti 

jika ada peringatan mengenai kemungkinan abu 

vulkanik, rekomendasi akan apa yang harus dilakukan 

saat hujan abu, dan metode yang paling efektif untuk 

membersihkan abu vulkanik setelah kejadian 

tersebut. 
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Barang-barang Penting untuk Dipersiapkan 
Sebelum Hujan Abu Vulkanik 

 
 

Hujan abu yang terjadi secara terus menerus bisa menyebabkan 
masyarakat harus tinggal di dalam rumah selama berjam-jam atau 
bahkan berhari-hari. Berikut adalah barang-barang penting untuk 
anda simpan di rumah jika terjadi hujan abu: 

 
! Masker abu dan pelindung mata (lihat dokumen Masker 

Rekomendasi IVHHN di http://www.ivhhn.org). 
! Air minum cukup untuk minimal 72 jam - satu galon (3-4 liter) per 

orang per hari. 
! Makanan yang tidak cepat rusak secukupnya – setidaknya untuk 

72 jam – untuk seluruh keluarga dan hewan peliharaan. 
! Plastik pembungkus (untuk barang-barang elektronik dari abu 

vulkanik). 
! Jika ada, radio yang menggunakan baterai dan siapkan baterai 

tambahan. 
! Lampu senter dan baterai tambahan. 
! Jika udara dingin, kayu bakar untuk perapian atau kompor. 
! Jika udara dingin, selimut ekstra dan pakaian hangat. 
! Tambahan persediaan obat untuk seluruh keluarga dan hewan 

peliharaan. 
! Alat-alat pertolongan pertama (P3K). 
! Persediaan alat-alat pembersih seperti sapu, penyedot debu 

dengan kantung dan saringan cadangan, serta sekop. 
! Uang kas secukupnya (karena kemungkinan ATM dan bank 

mungkin tidak beroperasi). 
! Jika anda terjebak di dalam kendaraan, simpanlah persediaan 

darurat di kendaraan anda juga. 
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Tindakan untuk Diambil Selama Masa Persiapan 
 

! Tutup pintu dan jendela rumah anda. 

! Letakkan handuk basah di ambang pintu dan sumber angin 

lainnya. Tutup jendela rumah anda dengan selotip. 

! Lindungi peralatan elektronik yang sensitif dan jangan dibuka 

sampai lingkungan benar-benar bebas dari abu. 

! Lepaskan pipa saluran pembuangan air dari selokan untuk 

mencegah penyumbatan saluran air, namun biarkan abu dan air 

keluar dari tampungan air dan jatuh ke tanah. 

! Jika anda menggunakan sistem penampungan air hujan untuk 

persediaan air anda, lepaskan tangki sebelum terjadi hujan abu. 

! Jika anda menderita bronkitis kronis, emfisema atau asma, 

tetaplah tinggal di dalam rumah dan hindari paparan langsung 

terhadap abu vulkanik. 

! Pastikan ternak anda memiliki 

makanan dan air bersih. 

! Jika anda memiliki anak, 

ketahuilah rencana darurat 

sekolah anak anda dan 

persiapkan permainan dan 

kegiatan dalam ruangan untuk 

menghibur anak-anak anda. 

!
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Apa yang Harus Dilakukan Selama Terjadinya 
Hujan Abu Vulkanik? 

 
! Jangan panik – tetap tenang. 

! Tetap tinggal di dalam rumah. 

! Jika berada di luar ruangan, carilah tempat berlindung (misalnya 

di dalam mobil atau bangunan). 

! Gunakan masker, saputangan atau kain penutup hidung dan 

mulut anda. 

! Jika peringatan diberikan sebelum terjadinya hujan abu vulkanik, 

tinggalkan tempat kerja anda dan pulang ke rumah anda 

secepatnya. 

! Jika anda berada di tempat kerja saat hujan abu vulkanik mulai 

terjadi, tetaplah berada di dalam rumah hingga hujan abu selesai. 

! Jangan berlama-lama di saluran telepon jika bukan panggilan 

darurat. 

! Dengarkan radio local di tempat anda untuk mendapatkan 

informasi mengenai kejadian letusan dan rencana pembersihan. 

! Jangan memakai lensa kontak karena ini akan menyebabkan 

abrasi kornea mata. 

! Jika ada abu vulkanik dalam air anda, biarkan mengendap dan 

kemudian gunakan air jernih. Jika ada banyak abu pada 

persedian air anda, jangan menggunakan mesin pencuci piring 

atau mesin cuci. Air yang terkontaminasi oleh abu vulkanik 

biasanya akan membuat air minum menjadi berasa (tidak enak) 

sebelum menimbulkan risiko kesehatan. 

! Anda tetap bisa memakan sayuran dari kebun, tapi harus dicuci 

terlebih dulu. 
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Kenapa Kita Harus Membersihkan Abu Vulkanik? 
 

 
Abu vulkanik adalah gangguan hebat yang terjadi di mana-
mana baik di rumah maupun di kantor, termasuk di dalam 
televisi, komputer, kamera dan barang-barang berharga 
lainnya, yang dapat menyebabkan kerusakan yang tidak 
dapat diperbaiki. Abu vulkanik berbeda dengan debu rumah 
biasa. Struktur kristalnya yang tajam dapat menggores dan 
mengikis permukaan saat dilepas dengan cara diseka atau 
disikat. Pada cuaca basah, endapan abu dapat menjadi 
basah dan udara bisa menjadi bersih kembali, namun pada 
cuaca yang lebih kering, abu vulkanik mudah diterbangkan 
oleh angin dan lalu lintas. Akibatnya kadar debu yang 
terkandung di udara dapat menjadi jauh lebih tinggi dan bisa 
mencapai tingkat yang berpotensi pada bahaya kesehatan. 
Curah hujan dan angin dapat menghilangkan abu vulkanik 
secara efektif dan abu yang tersisa di rumput dan tanaman 
lainnya pada akhirnya akan diserap ke dalam tanah, namun 
dengan jika hujan abu vulkanik yang terjadi yang cukup besar, 
proses ini terlalu lambat dan abu vulkanik harus dibersihkan 
dan diangkut dari daerah berpenduduk. Selain itu, angin juga 
bisa menerbangkan abu ke daerah yang sebelumnya bersih 
sehingga abu tersebut bisa berada di lingkungan itu selama 
berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah letusan. 
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Tindakan Pencegahan Apa yang Harus Dilakukan 
Sebelum Membersihkan Abu Vulkanik? 

 
Mereka yang melakukan operasi pembersihan abu vulkanik 
harus selalu memakai masker anti debu yang efektif (lihat 
dokumen Masker Rekomendasi IVHHN). Di lingkungan yang 
mengandung abu vulkanik halus, pakai kacamata pelindung 
atau kacamata korektif, dan jangan memakai lensa kontak 
untuk melindungi mata dari iritasi. Siram endapan abu 
vulkanik dengan air secara ringan sebelum dibuang dengan 
cara menyekop, berhati-hatilah untuk tidak terlalu membasahi 
endapan di atap, karena dapat menyebabkan kelebihan 
beban dan bahaya keruntuhan. Penyikatan abu vulkanik 
secara kering bisa menghasilkan tingkat paparan yang sangat 
tinggi dan harus dihindari. Berhati-hatilah terutama pada 
bagian tangga dan atap. Abu vulkanik dapat membuat 
permukaan menjadi jauh lebih licin, 
karena banyak orang meninggal 
karena jatuh saat membersihkan 
abu dari atap rumahnya. Berhati-
hatilah karena beban ekstra ketika 
berdiri di atap yang sudah kelebihan 
beban karena abu vulkanik – 
gunakan telapak tangan dan kaki 
secara hati-hati. Disarankan untuk 
membersihkan atap rumah sebelum 
ketebalan abu vulkanik lebih dari 
beberapa sentimeter. Bila 
memungkinkan, pakailah baju 
pelindung. 
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Pembersihan: di Luar Ruangan 
 

 
Usahakan untuk membersihkan abu vulkanik sebanyak 
mungkin dari bangunan, mesin, kendaraan, saluran air, 
persediaan air, dan sistem air limbah (misalnya, 
penampungan air hujan). Metode yang paling efektif untuk 
mencegah kerusakan pada mesin akibat abu vulkanik adalah 
mematikan, menutup atau menyegel peralatan tersebut 
sampai abu vulkanik dibersihkan dari lingkungan sekitar, 
namun hal ini mungkin tidak selalu praktis untuk dilakukan 
dalam setiap kasus. Silahkan bekerja sama dan 
mengkoordinasikan kegiatan pembersihan lingkungan sekitar 
dengan tetangga dan seluruh warga masyarakat di tempat 
tersebut. Setelah hujan abu vulkanik terjadi, bersihkan abu 
dari atap rumah pada waktu yang tepat untuk mencegah 
pembersihan jalan yang berulang-ulang. 
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Pembersihan: di Luar Ruangan 
 
 
LAKUKAN: 

 
! Gunakan masker yang direkomendasikan sebelum memulai 

pembersihan. Jika anda tidak memiliki masker, gunakan kain 
basah untuk menutup mulut dan hidung. Dalam kondisi kering, 
gunakan pelindung mata (seperti kacamata pelindung) selama 
masa pembersihan. 

! Lembabkan abu vulkanik dengan menyemprotkan air terlebih 
dahulu. Hal ini akan membantu agar debu tidak diterbangkan 
oleh angin. 

! Gunakan sekop untuk membersihkan sebagian besar endapan 
debu tebal (sekitar 1 cm atau lebih). Sapu yang kaku mungkin 
lebih baik digunakan untuk membersihkan debu dengan jumlah 
yang lebih sedikit. 

! Masukkan abu ke dalam kantong plastik untuk beban berat, atau 
ke dalam truk jika tersedia. 

! Karena kebanyakan atap tidak dapat menanggung debu basah 
yang lebih tebal dari empat inci (10 cm), maka sebaiknya jagalah 
agar atap tidak memiliki tumpukan abu yang terlalu tebal. 

! Abu vulkanik bersifat licin maka berhati-hatilah saat memanjat 
tangga dan atap. 

! Sistem saluran pembuangan air dapat tersumbat dengan mudah, 
jika dipasang  bawah atap anda, silahkan sapu dari saluran 
tersebut. 

! Potong rumput dan bersihkan pagar hanya setelah turun hujan 
atau percikan sedikit air. 

! Mintalah saran dari petugas publik mengenai pembuangan abu 
vulkanik di lingkungan sekitar anda. Dalam kebanyakan kasus, 
abu vulkanik harus dipisahkan dari sampah biasa untuk 
pengumpulan pembuangan di lokasi yang ditunjuk – jika 
mencampur abu vulkanik dengan sampah biasa dapat 
menyebabkan kerusakan pada kendaraan pengangkut sampah 
dan menyebakan penumpukan di tempat pembuangan akhir 
sampah. 
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! Basahi abu di halaman dan di jalanan untuk mengurangi 
tumpukan abu, namun usahakan untuk menggunakan air 
secukupnya - jangan terlalu banyak karena dapat merendam 
abu. Penggunaan air yang berlebihan juga dapat menghabiskan 
pasokan air untuk masyarakat banyak. Ikuti petunjuk dari petugas 
publik mengenai penggunaan air selama masa pembersihan abu 
vulkanik. 

 
! Lepaskan pakaian yang dipakai selama pembersihan di luar 

ruangan sebelum memasuki gedung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JANGAN LAKUKAN: 
 

! Jangan membasahi abu vulkanik secara berlebihan karena dapat 
mengeras, sehingga proses pembersihan justru semakin sulit. 
Jika membahasi abu vulkanik di atap secara berlebihan akan 
memberikan beban tambahan yang cukup banyak, sehingga 
dapat menyebabkan atap terjatuh. 

! Jangan membuang abu vulkanik di kebun atau di pinggir jalan. 
! Jangan membuang abu ke selokan, saluran air atau tampungan 

air hujan. (Karena bisa merusak sistem pengolahan air limbah 
dan menyumbat pipa). 

! Jangan mengemudi kecuali jika benar-benar penting – 
mengemudi dapat menyebabkan debu terbang ke udara. Selain 
itu, abu juga berbahaya bagi kendaraan anda.  
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Pembersihan di Dalam Ruangan 
 

Secara umum, permukaan barang harus disedot untuk 

menghilangkan debu sebanyak mungkin dari karpet, perabotan, 

peralatan kantor, peralatan rumah tangga, dan barang-barang 

lainnya. Jika memungkinkan, disarankan untuk melakukan 

pembersihan dengan menggunakan sistem penyedot portabel 

yang dilengkapi dengan sistem penyaringan partikular dengan 

tingkat efisiensi yang tinggi. Tingkat kerusakan akibat abu vulkanik 

bergantung pada integritas jendela dan pintu masuk, fitur ruang 

masuk udara, dan perawatan yang dilakukan untuk mengendalikan 

abu yang masuk ke dalam bangunan atau rumah melalui sepatu 

dan pakaian. Perhatian juga harus dilakukan untuk menghindari 

kontaminasi lebih lanjut selama 

pengosongan, pembersihan, dan 

pemeliharaan peralatan penyedot. Di 

daerah beriklim panas, di mana jendela 

terbuka secara permanen, atau tidak 

ada jendela sama sekali, pembersihan 

rumah mungkin diperlukan beberapa 

kali per hari. Pembersihan di dalam 

seharusnya hanya dilakukan setelah 

area luar ruangan telah dibersihkan 

dengan baik. 
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LAKUKAN:  
 

! Bersihkan rumah anda ketika petugas publik juga sedang 
membersihkan area di luar rumah anda, sesuai dengan 
pendekatan koordinasi. 

! Kenakan masker anda sebelum mulai melakukan pembersihan. 
Jika anda tidak memiliki masker, gunakan kain basah untuk 
menutup mulut dan hidung anda. 

! Pastikan ventilasi yang baik dengan membuka semua pintu dan 
jendela sebelum anda mulai melakukan pembersihan. 

! Gunakan hanya satu pintu masuk ke bangunan ketika 
melakuakan pembersihan untuk memastikan penghuni tidak 
membawa abu ke area yang sudah bersih. 

! Gunakan metode pembersihan tanpa debu seperti mencuci 
dengan air dan penggunaan bahan deterjen/pembasahan yang 
efektif. Teknik menggunakan kain lembab atau penyedotan debu 
juga harus dilakukan bilamana memungkinkan. Setelah 
menyedot debu, karpet dan kain pelapis dapat dicuci dengan 
deterjen. Hindari tindakan menggosok kain secara berlebihan 
karena partikel abu yang tajam dapat memotong serat tekstil. 

! Permukaan kaca, enamel porselen dan akrilik bisa tergores jika 
diseka terlalu kencang. Gunakan kain atau spons yang dibasahi 
dengan air deterjen, lalu lap permukaan tersebut. 

! Lapisan kayu yang berkilau dapat rusak karena pasir halus. 
Sedot permukaan barang-barang lalu bersihkan dengan lap 
basah. Kain yang digunakan oleh tukang poles perabotan rumah 
tangga juga bisa digunakan untuk membersihkan debu vulkanik. 

! Kain yang terkena abu vulkanik juga sebaiknya dibilas di bawah 
air mengalir dan kemudian dicuci dengan hati-hati, atau bisa 
dibawa keluar dan dikibas untuk mengeluarkan abu. 

! Pakaian kotor akan membutuhkan deterjen ekstra ketika dicui. 
Cuci pakaian dalam jumlah kecil dengan menggunakan air yang 
banyak sehingga pakaian tersebut akan memiliki ruang untuk 
bergerak bebas di dalam air. Sikat atau kibas pakaian tersebut 
sebelum dicuci. 



Diterjemahkan oleh Tim Komunikasi Green School Bali  
dari Dokumen Original milik IVHHN, dapat diakses dari www.ivhhn.org 
 

13 

Pembersihan: di Dalam Ruangan 
 
LAKUKAN: 
 

! Basahi endapan abu tebal di lantai yang keras dan masukkan ke 
dalam tas (hindari menyapu abu kering). 

! Gunakan lap basah atau kain basah untuk membersihkan lantai 
yang keras. 

! Bersihkan komputer, peralatan TV dan radio anda menggunakan 
penyedot debu atau udara bertekanan (lihat panduan USGS: 
http://volcanoes.usgs.gov/ash/build/index.html - elec) untuk 
merawat peralatan elektronik setelah terjadinya hujan abu 
vulkanik. Matikan sumber listrik dari peralatan elektronik tersebut 
sebelum melakukan kegiatan ini. 

! Selama beberapa bulan setelah hujan abu, filter pada peralatan 
elektronik tersebut mungkin perlu diganti sesering mungkin. Filter 
AC dan tungku pembakaran perlu diperhatikan dengan seksama. 
Bersihkan udara masuk ke kulkas. Bersihkan permukaan yang 
bisa meniupkan dan menyebarkan kembali abu ke udara. Kipas 
kompor dan ventilasi harus dibersihkan dengan saksama. 

! Jagalah anak-anak di dalam rumah dan hindari bermain di 
tempat berdebu. 

! Jagalah agar hewan peliharaan tetap berada di dalam rumah. 
Jika hewan peliharaan anda pergi keluar, sikat mereka sebelum 
mengizinkan mereka masuk ke dalam rumah. 

 
JANGAN DILAKUKAN: 
 

! Jangan gunakan penyapu lantai dengan sikat samping untuk 
membersihkan lorong dan lantai karena bisa kembali 
menerbangkan partikel debu ke udara. 

! Jangan melakukan pembersihan dengan meniupkan udara 
bertekanan atau menyapu kering karena abu akan terbang 
kembali ke udara. 

! Jangan gunakan kipas angin atau pengering pakaian listrik yang 
bisa menerbangkan abu. 
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Kendaraan 

 
! Jika memungkinkan, hindari mengemudi. Abu vulkanik 

berbahaya bagi kendaraan, jalan mungkin licin dan mengemudi 
menunda abu ke udara yang menyebabkan visibilitas rendah dan 
mungkin berbahaya atau mengganggu orang lain. 
 

! Jika mengemudi di waktu yang genting, mengemudi lah pelan-
pelan, gunakan lampu depan dan 
cairan kaca depan yang cukup. 
Gunakan penyeka pada abu 
kering yang mungkin dapat 
menggores kaca depan. Pada 
hujan abu yang lebih parah, 
mengemudi hanya boleh 
dilakukan dalam keadaan 
darurat. Gunakan botol air dan 
kain untuk membersihkan kaca depan sesuai kebutuhan. Ini 
dianjurkan untuk dilakukan setiap beberapa puluh meter. 

 
! Ganti oli, filter oli dan saringan udara secara rutin (setiap 50-100 

mil atau 80-160 km) untuk debu yang berat; setiap 500-1000 mil 
(800-1600 km) untuk debu yang ringan. 

 
! Jangan mengemudi tanpa filter udara. Jika anda tidak dapat 

mengubahnya, bersihkan dengan meniupkan udara dari dalam 
ke luar. Jangan mengubahnya sampai anda memperhatikan 
kehilangan daya ke mesin, karena saringan kotor lebih efektif 
daripada yang bersih. 
 

! Bersihkan mobil anda- bersihkan abu dari dalam mesin, area 
bagasi dan tempat penyimpanan ban cadangan serta area 
tempat duduk. Sikat abu dari mobil dapat menyebabkan goresan. 
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Kendaraan 
 

! Pastikan anda memperbaiki garasi, membersihkan roda dan rem 
setiap 50 -100 mil (80-160 km) untuk kondisi jalan yang sangat 
parah, atau setiap 200-500 mil (320-800 km) untuk kondisi debu 
berat. Rakitan rem harus dibersihkan dengan udara terkompres. 

 
! Pastikan agar anda memperbaiki garasi yang bersih dengan 

udara terkompres setelah jumlah debu yang banyak, setiap 500 
sampai 100 mil (800-1600 km), atau setelah terpapar debu yang 
parah. 

 
! Bersihkan kendaraan, termasuk mesin, radiator, dan bagian 

penting lainnya setiap hari, jika perlu, gunakan air untuk 
menyiram abu. 

 
! Cuci bagian mesin dengan selang taman atau pembersih uap. 

Pastikan untuk menutup pipa masuk udara dan komponen listrik 
sebelum membersihkan. 
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Sumber dan Informasi Lebih Lanjut: 
 
 
Informasi lebih lanjut mengenai logistik pembersihan abu vulkanik, 
berlaku untuk perusahaan, organisasi besar dan pemerintah daerah, 
dapat ditemukan di situs web United States Geological Survey (USGS), 
di http://volcanoes.usgs.gov/ash. The International Volcanic Health 
Hazard Network (IVHHN) didirikan pada tahun 2003, dan merupakan 
sekelompok ahli yang memiliki tujuan bersama untuk memahami dan 
menangani efek kesehatan dari emisi vulkanik. Anggota ahli bekerja 
dalam berbagai disiplin ilmu seperti vulkanologi, kesehatan masyarakat 
dan toksikologi. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website IVHHN (www.ivhhn.org). 
Berbagai sumber, seperti pedoman untuk merekomendasikan masker 
abu, tersedia di website. 
 
Pedoman ini disusun berdasarkan sumber-sumber berikut ini: 
 
Residents&#39; guide to the state of the Soufriere Hills volcano 
following the scientific assessment of July 1998 and the dangers of 
volcanic ash, with tips for cleaning up ash.  
 
Emergency Department, St Johns, Montserrat, West Indies, August 
1998. 
 
Volcanic ashfall: how to be prepared for an ashfall. USGS Cascades 
Volcano Observatory, Vancouver, Washington, November 1999. 
 
Ash particles and home clean-up problems: advice from the University 
of Idaho. Mt. St. Helens Technical Information Network Bulletin 7, 
Federal Coordinating Network, May 1980. 
 
Health criteria for reoccupation of ashfall areas in Montserrat. Report to 
the Department for International Development, London, by P.J. Baxter 
and R.L. Maynard, October 1998. 
 
The mitigation of ashfall damage to public facilities: lessons learned 
from the 1980 eruption of Mt. St. Helens. Washington Federal 
Emergency Management Agency, Region X, by W. H. Mayer, Regional 
Director, 1984. 
 
Preventive health measures in volcanic eruptions. By P.J. Baxter, 
American Journal of Public Health 76, pp 84-90, 1986. 



Diterjemahkan oleh Tim Komunikasi Green School Bali  
dari Dokumen Original milik IVHHN, dapat diakses dari www.ivhhn.org 
 

17 

Ucapan Terima Kasih 
 

Dokumen ini ditulis oleh Dr Claire Horwell dari Universitas 
Cambridge, Inggris, dengan bantuan staf United States 
Geological Survey dan GNS Science, Selandia Baru. IVHHN 
berterima kasih kepada Leverhulme Trust, Inggris, untuk 
mendanai pertemuan yang terkait, dan kepada orang-orang 
berikut untuk meninjau dokumen pedoman ini: 
 
- Dr Bob Maynard, Department of Health, London, UK; 
- Steve Brantley, USGS Hawaiian Volcano Observatory, 

Hawai'i, USA; - 
- Dr David Johnston, GNS Science, Lower Hutt, New Zealand;  
- Scott Barnard, University of Canterbury, Christchurch, New 

Zealand;  
- Dr Peter Baxter, Institute of Public Health, University of 

Cambridge, UK;  
- Dr Carol Stewart, Wellington, New Zealand.  
 
Semua foto adalah hak cipta milik GNS Science, kecuali yang 
berikut ini telah digunakan dengan izin dari pemiliknya: halaman 
sampul foto kanan bawah (Transpower Selandia Baru), halaman 
3 (State of Washington), halaman 6 dan 7 (Scott Barnard, 
Univercity of Canterbury), halaman 9 (City of Yakima). 
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CATATAN!
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Untuk memesan kopi dari pamphlet ini 
Kunjungi website IVHHN: 

www.ivhhn.org 
 


