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► ANGIN PUTING BELIUNG ^

15 Rumah Rusak, Pagar Seng UMY Beterbangan

Harian Jogja/Desi Suryanto

Tim SAR Sabhara Polda DIY bersama puluhan relawan membersihkan 
pohon tumbang yang menimpa rumah warga di Dusun Ngrame, Desa Ta- 
mantirto, Kecamatan Kasihan, Senin (14/11).

KASIHAN—Angin puting beliung 
terjadi di wilayah Kecamatan Kasihan 
sekitar pukul 12.30 WIB, Senin (14/11). 
Sedikitnya 15 rum ah mengalami 
kerusakan sementara pagar seng 
pem bangunan gedung Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 
beterbangan diterjang angin puting 
beliung.

Data Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Bantul menyebutkan rumah 
rusak muncul di Dusun Ngebel 
dan Ngrame di Desa Tamantirto, 
Kasihan. Sebanyak lima rum ah 
rusak di Ngebel sedangkan di 
Ngrame ada 10 rum ah rusak. “Ada 
13 rum ah rusak ringan dan dua 
rusak sedang,” ungkap Pelaksana 
Harian Kepala BPBD Bantul, Dwi 
Daryanto, kemarin.

Kencangnya angin membuat sebagian 
rumah warga rusak. Rumah milik 
Sutamo, warga Ngrame, atapnya hilang 
tersapu puting beliung. Selain itu, 
beberapa pohon juga ikut bertumbangan

sampai ada yang menimpa bagian 
depan rumah Sarijo di Ngrame.

Pohon kelapa yang tingginya 
kurang lebih 20 meter itu menimpa 
atap rumah bagian depan sehingga 
mengakibatkan genting rumah Sarijo 
hancur. “Tadi [kemarin] anginnya 
dari arah barat kencang banget, tiba- 
tiba pohon kelapa di depan rumah 
langsung am bruk,” ujar Sarijo.

Selain Sarijo dan Sutarman, 
rum ah milik Ngajiyo di Ngrame 
juga mengalami kerusakan setelah 
tertimpa pohon melinjo berdiameter 
sekitar 40 sentimeter. Atap belakang 
rumah pada bagian dapur dan kamar 
mandi hancur. Tidak ada korban 
jiwa dalam kejadian itu karena 
ketiganya berhasil menyelamatkan 
diri saat peristiwa terjadi.

Tak jauh dari Dusun Ngrame, 
pagar proyek dan sejumlah bahan 
pem bangunan gedung UMY yang 
berada di Jalan Lingkar Selatan, 
Tamantirto ikut mengalami kerusakan.

Tak kurang dari 25 meter pagar 
yang terbuat dari seng itu roboh 
dan berhamburan tersapu puting 
beliung. “Saya baru selesai salat 
sekitar pukul 12.30 WIB, saya kaget 
melihat angin kencang berputar-putar 
sekitar lima menit dari arah selatan,", 
ujar Hanan, salah seorang pekerja, 
proyek yang melihat kejadian itu!

Sekitar 10 motor yang terparkir 
di samping pagar seng rusak berat 
tertimpa seng dan kayu. Petugas, 
keamanan, Jabar Rois, menyaksikan 
angin yang berputar menerbangkan ’ 
sejumlah seng dari pagar pembatas . 
proyek.

“Melihat angin kencang, saya dari 
pos langsung m enuju gedung itu 
[Gedung UMY yang baru dibangun] 
untuk berlindung. Orang-orang 
yang lain juga ikut karena pada 
takut,” ujarnya. Selepas kejadian itu 
para pekerja langsung mendirikan 
kembali pagar seng yang roboh 
dan berhamburan, ( irw a n  A.Syambudi)


