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Puting Beliung Hantam Kawasan UMY SELASA WAGE, 15 NOVEMBER 2016 
( 14SAPAR 1950)

BANTUL (KR) -Hujan de
ras disertai hembusan angin 
kencang yang terjadi, Senin 
(14/11) siang kemarin, meng
akibatkan sejumlah pohon di 
daerah Tamantirto Kasihan 
Bantul tumbang. Selain itu, 
terjangan angin juga me
robohkan pagar seng di kom
pleks Universitas Muham
madiyah Yogyakarta (UMY). 
Tidak ada korban jiwa dalam 
musibah itu. Sementara Ba
dan Penanggulangan Benca
na Daerah (BPBD) Bantul 
masih mendata jumlah keru
gian akibat peristiwa itu. 
Usai kejadian, Sat Sabhara 
Polda DIY dan Polres Bantul 
langsung melakukan eva
kuasi.

Kapolsek Kasihan Bantul 
Kompol Supardi mengung
kapkan, peristiwanya terjadi 
sangat cepat. Sebelum angin 
menerjang, diawali dengan 
hujan cukup deras. Selang 
beberapa saat terjadi hem
busan angin sangat kuat. ”Itu

kan awalnya hujan, men
dadak angin bergulung-gu
lung menerjang. Akibatnya 
pohon tumbang, termasuk 
pagar seng di UMY,” ujarnya.

Sedangkan Ngajiono war
ga Ngebel Tamantirto Ka
sihan Bantul mengungkap
kan, peristiwa tersebut ber
langsung sangat cepat. "Wak

tu kejadian dari dalam ru
mah terdengar suara gemu
ruh. Langsung pohon tum
bang mengenai atap, tetapi 
saya bersyukur bisa sela-

Puting Beliung...........
Drs Dwi Daryanto MSi menambahkan, terkait 
kerugian akibat puting beliung tersebut, pi
haknya belum bisa melakukan penghitungan.

Meski demikian, data sementara ada dua 
rumah yang mengalami kerusakan relatif

mat,” jelasnya.
Kepalp Badan Penanggu

langan Bencana Daerah 
(BPBD) Bantul 

* Bersambung hal 7 kol 1
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A tap bangunan d i kompleks UMY Tamantirto Kasihan Bantul runtuh menimpa p u 
luhan kendaraan bermotor.
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•  MBAH Imah (74) seorang 
tukang pijat warga Cilacap, 
saat memijat sepasang sua- 
mi-istri bule asal Amerika, Mr 
dan Mrs Johnson, tahu pasi
ennya masuk angin, sehing
ga setelah dipijat terus 
dikerojd. Suami-istri bule itu 
merasa badannya lebih 
enakan. Tapi saat bertanya 
benda apa yang dipakai buat 
kerokan, ia kaget karena 
berupa uang logam Rp 5 
tahun 1970. (Kiriman: Rhestri 
Alimah AN, Kelas X Bahasa 
SMAN 1 Cilacap, Jalan Letjen 
MT Haryono No 730 Tegalrejo 
Cilacap 53214)-e

parah. Dwi menegaskan, cuaca ekstrem 
diprediksikan masih akan terus berlanjut 
hingga Februari 2017 mendatang. Hal ini 
membuat warga Bantul harus tetap waspada 
akan bencana alam yang bisa muncul dan

................................  • Sambungan hal 1

terjadi kapan saja. Selain potensi bencana 
puting beliung, masyarakat juga diimbau 
meningkatkan kewaspadaan pada potensi 
bencana lainnya, seperti tanah longsor, banjir 
dan sebagainya. (Roy/Aje)-e


