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han sempat panik. “Beruntung, 
mahasiswa di dalam ruangan 
bisamenghindariserpihankaca

kan sejumlah pohon di Dusun 
Ngebel, Tamantirto, Kasihan, 
Bantul roboh. Setidaknya ada 
dua rumah milik warga yang 
tertimpa pohon. Pelaksana Ha
rian (Plh) Kepala Badan Pe
nanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Bantul Dwi Daryanto 
menyebutkan, selain mengaki
batkan dua rumah rusak, pe
pohonan yang roboh juga me
nutup akses jalan. Proses eva
kuasi pohon yang roboh pun 
sampai menggunakan satu unit 
crane dari kepolisian. “Saat ini 
kami masih lakukan pendataan 
dampak keseluruhan akibat 
kejadian tadi,” ungkapnya.

Disebutkan Dwi, selama 
musim hujan 2016 ini, setidak
nya sudah lima kali terjadi ben
cana angin kencang. Pihaknya 
mengimbau kepada warga 
untuk terus waspada dan me
lakukan pemangkasan ranting 
pohon di sekitar rumah guna 
meminimalisasi roboh akibat 
disapuangin.
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Relawan gabungan berupaya memindahkan batang pohon yang tumbang dan merusak rumah warga 
di RT02, Ngrarhe, Tamantirto, Kasihan, Bantul, kemarin.

BANTUL - Hujan deras disertai 
angin kencang yang terjadi 
Senin (14/11) siang menyapu 
Kecamatan Kasihan, Bantul. 
Tak hanya berdampak pada ru
mah warga, angin kencang juga 
mengakibatkan kerusakan di 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY).

Kerusakan yang terjadi di 
lingkungan kampus Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
meliputi ambruknya pagar seng 
pada proyek bangunan gedung 
baru hingga menimpa motor 2 
yang diparkir; Selain itu, kaca 1 
ruangan di Fakultas Hukum pe- |  
cah.Meskisaatkejadian di dalam |  
ruangan tengah terjadi per- |  
kuliahan, tidak ada korban yang S 
ditimbulkan akibat kejadian itu. 1

Kepala Biro Humas dan Pro- 1 
tokol Universitas Muhamma-  ̂
diyah Yogyakarta Ratih Her- 
ningtyas menyampaikan, hu
jan deras disertai angin kencang 
itu terjadi sekitar pukul 13.00 
WIB. Disebutkan, kaca yang pe
cah itu terjadi karena ada terali

yang lepas. Kejadian itu pun di
akui membuat mahasiswa yang 
waktu itu mengikuti perkulia-

yangpecah,” katanya.
Sementara itu, angin ken

cang kemarin juga menyebab-


