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Pebasket UMY S  
Dievakuasi dari

•  Sambungan Hal 13

“Alhamdulillah Sabtu ma
lam bersama tim dari LPKA 
sudah kembali ke Yogyakar
ta, seluruh mahasiswa sehat 
dan selamat," tutur Ratih.

Ke-14 mahasiswa tersebut 
antara lain, Fatah muba- 
rokah, Muhammad Arafat, 
Imam Dwi Setyanto, Singgih 
Tri wibisono, Muhammad

Affan, Ageng Uky Restyan, 
Gibran Maulid Dwigantoro, 
Ingga Rahmadya, krisna 
rahmatulloh, Wahyu wido- 
do, Ilham dwi cahyo, Lalu 
Wiraditya Kusuma, Donna 
Prastya sebagai pelatih dan 
Balquisa Nisrina Salsabila 
sebagai manajer tim.

5 ,9  SR
Sebelumnya, Kemen- 

lu RI melalui akun Twitter 
resminya @portal_kemlu_ 
RI mengumumkan telah 
mengevakuasi 14 Maha

HUMAS UMY/KBRI MANILA

P E N A M P U N G A N  - Para m ahasisw a U M Y  saat di p e n a m p u n g 

a n  KBRI M a n ila , Filipina. S ebanyak 14 M ahas isw a U M Y  dievakuasi 

K em en lu  R! setelah terjad i serangkaian  g e m p a  di Batangas, Filipina.

siswa UMY yang berada 
di Batangas, Filipina. Hal 
ini disebabkan, teijadinya 
serangkaian gempa bumi 
yang terjadi pada 5-8 April 
2017 dengan rata-rata 4-5 
SR. Puncaknya teijadi pada 
Sabtu (8/4) siang waktu se
tempat sebesar 5,9 SR.

Setidaknya 3 rangkaian 
gempa berkekuatan 5,7-5,9 
SR teijadi di Batangas, Fili
pina, sejak tanggal 5-8 April 
2017. Meskipun belum ada 
laporan adanya korban jiwa, 
namun media setempat 
memberitakan kerusakan 
fisik cukup berarti di sejum
lah bagian wilayah tersebut.

Melalui rilis resminya, 
KBRI Manila telah melaku
kan koordinasi dengan ko
munitas WNI di wilayah Ba
tangas dan sekitarnya dan 
diperoleh informasi bahwa 
hingga saat ini para WNI di 
wilayah tersebut dalam ke
adaan baik. Data Kemenlu 
RI menyebut, jumlah WNI 
di Filipina sebanyak 7.567 
(3.384 di wilayah keija KBRI 
Manila dan 4.183 di wilayah 
keija KJRI Davao). (gil)
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