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Kematian Massal
Ikan di Cirata
Kualitas Air Waduk Diperkirakan Menurun

BANDUNG, KOMPAS — Pembudidaya ikan dengan
menggunakan keramba jaring apung di Waduk
Cirata, Jawa Barat, resah karena terjadi kematian
massal ikan, terutama ikan nila dan patin, mulai
September 2015. Ini mengakibatkan produksi ikan
menurun drastis dan pembudidaya pun rugi besar.

Menurut para pembudidaya
ikan, kematian massal biasanya
terjadi pada ikan mas, terutama
menjelang musim hujan atau ke-
marau. Namun, kali ini, kematian
massal justru terjadi pada ikan
nila dan patin yang dinilai me-
miliki daya tahan lebih kuat da-
ripada ikan mas.

”Kejadian serupa juga terjadi
di kawasan Purwakarta dan Ci-
anjur. Apakah ini akibat faktor
penyakit, tanaman eceng gondok
yang semakin banyak, atau pen-
cemaran lingkungan. Ini perlu
diteliti,” kata Ketua Masyarakat
Peduli Cirata Kabupaten Ban-
dung Barat Asep Sulaeman dalam
rapat koordinasi pengurus Fo-
rum Komunikasi Standar Mutu
dan Karantina Ikan (Formikan)
Jabar Tahun Anggaran 2016 di
kantor Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Kea-
manan Hasil Perikanan Kelas II
Bandung, Kota Cimahi, Rabu
( 3/2 ) .

Menurut Asep yang juga pem-
budidaya ikan dengan keramba
jaring apung (KJA), dengan ba-
nyaknya ikan yang mati, produksi
pun menurun. Biasanya, untuk
satu kolor yang terdiri dari empat
unit atau petak ditebar 4 kuintal
benih nila. Dalam waktu enam
bulan dapat dipanen sekitar 7
kuintal per kolor.

”Namun, kini hanya dapat di-
panen sekitar 2 kuintal per kolor.
Ada pula laporan dari pembu-
didaya yang lain yang mengem-

bangkan benih patin 10.000 ekor,
yang dipanen cuma 870 ekor.
Kerugiannya besar sekali karena
harga benih patin itu Rp 1.000
per ekor atau Rp 10 juta untuk
10.000 ekor,” ujar Asep.

Hal tersebut membuat harga
nila di pasar melambung. Sebagai
contoh, harga nila hitam yang
semula Rp 10.000 per kilogram,
kini Rp 17.000 per kg. Harga nila
merah yang semula Rp 17.000 per
kg, kini Rp 20.000 per kg.

Kualitas air
Ketua Formikan Jabar Mu-

hamad Husen mengatakan, fe-
nomena ini kemungkinan karena
kualitas air menurun atau faktor
penyakit. ”Namun, ini perlu di-
pastikan dengan diteliti. Kami
berharap pihak Stasiun Karan-
tina Ikan Bandung segera dapat
mengambil sampel untuk diuji di
laboratorium,” kata Husen.

Menurut Husen, fenomena ke-
matian massal ikan di perairan
umum dapat terjadi karena gejala
alam. Pada perairan umum itu
terdapat stratifikasi suhu dengan
perbedaan suhu yang ekstrem
antara di bagian permukaan yang
dingin dan di perairan bawah
yang panas.

Kemudian, terjadi perputaran
atau arus balik. Endapan yang
antara lain berupa sampah-sam-
pah busuk, sisa pakan ikan, juga
gas metan teraduk dan terbawa
ke permukaan sehingga mem-
buat oksigen berkurang. Ini yang

membuat ikan banyak mati.
Kematian massal ikan itu juga

dimungkinkan akibat pencemar-
an yang semakin parah di daerah
aliran Sungai (DAS) Citarum hu-
lu yang menanggung beban pen-
cemaran sangat serius, termasuk
sedimentasi. Kondisi ini meme-
ngaruhi ekosistem perairan Wa-
duk Cirata dan Waduk Jatilu-
h u r.

Sebagai contoh, ujar Husen, di
DAS Citarum Hulu terdapat se-
kitar 2.600 pabrik, 73 persennya
berupa industri tekstil. Jenis
pencemarannya berupa krom to-
tal, fenol, sulfide, NH3-N, Zn, Cu,
Pb, dan Ni. Industri lainnya ada-
lah e l e c t ro p l a t i n g (industri far-
masi, kimia, minuman, dan
rumah sakit) yang membuang
asam dan alkali, mengandung
sianida dan logam. Jumlah lim-
bah yang dibuang ke Citarum
dari pabrik mencapai 2,6 juta
meter kubik per hari.

”Wakil Gubernur Jabar Deddy
Mizwar pernah mengatakan, se-
kitar 100 ton tinja manusia setiap
hari dibuang ke Citarum. Jadi,
Waduk Cirata ini, juga dengan
Jatiluhur dan Waduk Saguling,
seperti comberan raksasa dari
sejumlah pencemar yang dibawa
dari hulu Citarum,” ujar Husen.

Namun, di sisi lain, jumlah
KJA yang mulai marak tahun
1980-an di Cirata melebihi daya
dukung. Saat ini, terdapat sekitar
70.000 KJA, padahal daya du-
kungnya hanya untuk 12.000
KJA. ”KJA harus diakui kurang
memperhatikan kaidah ling-
kungan, termasuk kontribusi pe-
nurunan kualitas air,” k a t a ny a .

Tuarso, mantan Supervisor Se-
nior Pemeliharaan Lahan dan
Waduk Cirata, mengatakan, ke-
matian massal ikan bisa terjadi
menjelang musim hujan atau ke-
marau. (SEM)

BENCANA ALAM

Longsor di Kulon Progo, Satu Tewas
YOGYAKARTA, KOMPAS —
Tanah longsor di Dusun Ngling-
go, Desa Pagerharjo, Kecamatan
Samigaluh, Kabupaten Kulon
Progo, Daerah Istimewa Yogya-
karta, Rabu (3/2) sekitar pukul
09.00, mengakibatkan seorang
warga tewas dan satu warga lu-
ka-luka. Longsor terjadi saat se-
jumlah warga sedang member-
sihkan longsoran pada malam
s e b e l u m ny a .

Ketika warga sedang bekerja
bakti, tiba-tiba tebing di dekat
lokasi kembali longsor. Kepala
Dusun Nglinggo Tukijo (57) yang
memimpin kerja bakti tertimpa
reruntuhan tanah hingga me-
ninggal. Warga lainnya, Rebin
(60), luka-luka.

”Pak Tukijo tertimpa rerun-
tuhan tanah dari belakang,” kata
Kepala Pelaksana Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Kulon Progo
Gusdi Hartono saat dihubungi
dari Yogyakarta.

Longsor terjadi setelah hujan
dengan intensitas tinggi selama
dua hari terakhir. Berdasarkan

data BPBD DIY, wilayah Keca-
matan Samigaluh tergolong ra-
wan longsor. Empat kecamatan
lain di Kulon Progo juga rawan
longsor, yakni Kokap, Pengasih,
Girimulyo, dan Kalibawang.

Kepala Seksi Kedaruratan
BPBD DIY Danang Samsurizal
menyatakan, ada 16 kecamatan di
DIY yang rawan tanah longsor.
Selain 5 kecamatan di Kulon
Progo, juga 4 empat kecamatan di
Bantul, 6 kecamatan di Gunung
Kidul, dan 1 kecamatan di Sleman
yang masuk daerah rawan
l o n g s o r.

Untuk mengantisipasi benca-
na tanah longsor, katanya, BPBD
DIY memasang sistem peringat-
an dini atau early warning system
(EWS). Tahun lalu, misalnya,
BPBD DIY memasang 300 EWS
di lokasi-lokasi rawan longsor di
empat kabupaten. ”Kalau ada
pergerakan tanah, alarm di EWS
akan berbunyi,” k a t a ny a .

Longsor juga terjadi di Dusun
Dadapkulon, Desa Bendosari, Ke-
camatan Pujon, Kabupaten Ma-
lang, Jawa Timur. ”Ada sembilan

lokasi tanah longsor di sepanjang
500 meter badan jalan desa se-
hingga menutup arus lalu lintas.
Untungnya masih ada jalan alter-
natif lain. Selain itu, longsor juga
terjadi di Maron, Pujon. Ada satu
rumah warga yang tertimpa dan
jalan tertutup longsoran, tetapi
saat ini sudah dibersihkan,” kata
Kepala Bidang Kedaruratan dan
Logistik BPBD Kabupaten Ma-
lang Bagyo Setiono.

B anjir
Di Kabupaten Malang, Selasa,

banjir bandang terjadi di kawas-
an air terjun Cuban Rondo, Ke-
camatan Pujon, yang mengaki-
batkan sembilan warung dan fa-
silitas wisata rusak. Tidak ada
korban dalam peristiwa ini.

Di Blitar, Jatim, banjir kembali
menggenangi sekitar 200 rumah
di Desa Sutojayan sejak Selasa
malam. Kemarin, ketinggian ban-
jir di jalan desa masih 1 meter.

Banjir yang terjadi dalam dua
pekan terakhir ini akibat luapan
Sungai Unut dan belum sem-
purnanya perbaikan tanggul yang

rusak akibat banjir pertengahan
Januari lalu. Saat itu, ada empat
tanggul yang rusak. Tiga tanggul
sudah diperbaiki, perbaikan satu
tanggul lainnya belum selesai.

Di Jawa Tengah, kemarin, lu-
apan Sungai Dengkeng mengge-
nangi belasan desa di tiga ke-
camatan di Klaten. Luapan air
Sungai Dengkeng mulai masuk
ke perkampungan dan mencapai
titik genangan tertinggi pada pu-
kul 02.00. Ketinggian air di jalan
kampung sekitar 1 meter, di da-
lam rumah sekitar 60 sentimeter.
”Banjir mulai bersangsur-angsur
surut sekitar pukul 04.30,” kata
Ari Setiyawan (27), warga Desa
Bawak, Kecamatan Cawas.

Sementara itu, hujan yang
mengguyur wilayah Kota Den-
pasar, Bali, kemarin mengakibat-
kan munculnya genangan di se-
jumlah lokasi. Cuaca buruk ini
menyebabkan Bandar Udara In-
ternasional I Gusti Ngurah Rai
ditutup pada pukul 11.30-13.00
Wita.

( H R S / W E R / W I E / RW N/
DRA/COK)

P E R DAG A N G A N

Pemasok Ikan Ekspor Perlu Disertifikasi
CIMAHI, KOMPAS — Peme -
rintah diminta menyelenggara-
kan sertifikasi kepada pembudi-
daya ikan, termasuk pemasok
ikan, ke perusahaan eksportir.
Hal ini penting karena aturan
dalam tata niaga ekspor ikan,
baik untuk ikan hias maupun
ikan konsumsi, semakin ketat.
Apalagi, di era Masyarakat Eko-
nomi ASEAN, kompetisi usaha
makin ketat.

Demikian dikatakan Ketua Fo-
rum Komunikasi Standar Mutu
dan Karantina Ikan (Formikan)
Jabar Muhamad Husen dalam
Rapat Koordinasi Pengurus For-
mikan Jawa Barat Tahun Ang-
garan 2016 di kantor Stasiun Ka-
rantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan
Kelas II Bandung, Kota Cimahi,
Rabu (3/2).

Volume ekspor ikan konsumsi
dari kawasan pantai selatan Jawa
Barat relatif besar. Ekspor pada
2015 sekitar 5.000 ton, pada Ja-
nuari 2016 saja sekitar 420 ton.
Negara tujuan ekspor ikan kon-

sumsi itu antara lain Vietnam
dan Korea Selatan.

Pengekspor adalah PT Bahari
Pratama Mandiri, CV Duta Ratu
Pertiwi, dan perusahaan South
East Java. Ekspor ikan terbesar
dari Jabar itu dari kawasan Pa-
labuhanratu, Sukabumi.

Sementara ekspor ikan hias
dari kawasan Bandung mencapai
12 juta ekor tahun 2014, dengan
negara tujuan antara lain di ka-
wasan Asia, Australia, dan Ame-
rika Serikat. Ikan hias yang di-
ekspor antara lain gurami hias,
tetra, brichardi albino, duboisi,
frontosa, icola, dan bulupoin.

”Australia sudah menyatakan,
ekspor ikan hias untuk April 2016
ini harus bebas dari virus,” kata
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Kea-
manan Hasil Perikanan Kelas II
Bandung Iromo.

Dia mengatakan, sertifikasi
untuk pemasok ikan itu dapat
dilakukan oleh pemerintah pusat,
dalam hal ini Kementerian Ke-
lautan dan Perikanan. ”Pe m a s o k

ikan ke perusahaan pengekspor
kini sedang kami pilih mana yang
layak untuk disertifikasi,” ujar
Iromo

Pemasok juga harus menjaga
mutu ikan yang akan diekspor
karena aturan ekspor semakin
ketat, seperti ekspor ke kawasan
Uni Eropa. ”Ada kasus beda se-
dikit saja dalam tanda tangan di
dokumen ketika dilakukan pe-
meriksaan langsung dilakukan
klarifikasi dengan proses yang
panjang. Kalau dari pihak per-
usahaan pengekspor relatif sudah
bagus, tetapi yang perlu diper-
hatikan justru dari kalangan pe-
masok ikan ke unit-unit peng-
olahan ikan,” kata Iromo.

Salah satu aspek yang perlu
dipenuhi, ujar Iromo, adalah da-
lam hal penyimpangan yang baik
agar ikan diawetkan dalam suhu
rendah, paling tidak 4 derajat
celsius. Apabila ikan dibiarkan
pada suhu relatif tinggi, misalnya
pada suhu 9 derajat celsius saja,
akan muncul racun histamin, se-
nyawa turunan dari asam amino

histidin, pada daging ikan. His-
tamin biasanya akan muncul pa-
da ikan yang mulai rusak atau
membusuk. Jika ikan itu dikon-
sumsi, konsumen akan meng-
alami gatal-gatal.

Kadar histamin dalam daging
ikan yang mulai berubah atau
rusak biasanya berkisar 10-50
miligram/100 gram. Untuk ikan
dan yang tingkat pembusukan-
nya sudah parah sekali, kadar
histaminnya bisa mencapai 1.000
mg/100 gr.

Badan Pengawas Obat dan Ma-
kanan AS (FDA) merekomenda-
sikan, histamin akan berbahaya
jika seseorang mengonsumsi
ikan dengan kandungan histamin
50 mg/100 gr ikan. ”Dalam peng-
awetan ikan juga jangan meng-
gunakan bahan berbahaya seper-
ti formalin,” ujar Iromo.

Formalin yang terkonsumsi
dalam jumlah berlebih dalam tu-
buh akan bersifat toksik, yang
dapat menyebabkan gangguan fi-
siologis dan metabolisme dalam
tubuh. (SEM)

BENTROKAN WARGA

Perdamaian Terus Diupayakan
KOTABUMI, KOMPAS —
Perundingan perdamaian untuk
mencegah terjadinya bentrokan
susulan di Sukadana Ilir, Keca-
matan Bunga Mayang, Kabupa-
ten Lampung Utara, terus di-
upayakan. Selain itu, didalami
juga akar persoalannya. Prajurit
TNI dan Polri tetap berjaga se-
kaligus mengamankan situasi.

Berdasarkan pantauan Kom -
pas di lokasi kejadian, Rabu (3/2),
180 anggota polisi dan 70 prajurit
TNI masih tetap berjaga di ka-
wasan itu. Aparat juga melaku-
kan patroli pada malam hari.

Kapolda Lampung Brigjen
(Pol) Ike Edwin dan Bupati Lam-
pung Utara Agung Ilmu Mang-
kunegara kembali mengunjungi
warga. Komandan Komando Re-
sort Militer (Korem) 043 Garuda
Hitam Kolonel (Inf ) Joko P Put-
ranto juga meninjau lokasi ben-
trokan.

”Kami segera menggelar per-
undingan damai untuk mence-
gah bentrokan susulan antarwar-
ga yang tinggal dalam satu desa
agar mereka menata kehidupan
mereka seperti biasa. Kami telah
menemui kedua belah pihak un-
tuk mengkaji akar masalah se-
b e n a r ny a , ” kata Joko.

Ia menilai, bentrokan yang ter-
jadi pada Selasa, yang menyebab-
kan 25 rumah warga terbakar,
hanyalah pemicu. Untuk itu, dia
akan terus berdialog dengan war-
ga untuk menggali interaksi dan
mendalami persoalan yang men-
jadi akar persoalan. ”Akar ma-
salahnya perlu ditarik lagi ke be-
lakang sehingga kalau ada per-
damaian tidak rawan muncul

bentrokan kembali,” k a t a ny a .
Sementara itu, 460 warga yang

rumahnya terbakar dan rusak
masih bertahan di pengungsian.
Bantuan berupa bahan pokok,
pakaian, perlengkapan sekolah,
hingga hewan ternak (kambing)
dari pemerintah berdatangan.

Adapun puing-puing bangun-
an rumah warga masih bersera-
kan. Barang-barang berharga, di
antaranya televisi, lemari es, le-
mari pakaian, dan kursi, rusak
dan hangus terbakar. Sejumlah
ternak warga juga ditemukan
mati terluka.

Bentrokan antarwarga terjadi
seusai penemuan mayat anak la-
ki-laki bernama M Jaya Pratama
(13), warga Desa Sukadana Ilir, di
kali dekat perkebunan tebu. Se-
jumlah warga menduga, jasad itu
adalah korban pembunuhan oleh
warga lain yang juga tinggal di
desa tersebut. Provokasi itu ter-
makan sehingga terjadi pemba-
karan rumah.

Joko mengimbau warga meng-
utamakan toleransi dan keber-
samaan. ”Hidup bertetangga ha-
rus saling berdampingan, per-
bedaan yang ada harus bisa di-
atasi,” u j a r ny a .

Kapolda menjelaskan, fokus
utama Polri adalah menjamin ke-
amanan warga. ”Fokus kami
menjaga agar kampung ini aman
dan masyarakat dapat berakti-
vitas seperti biasa. Warga yang
tadinya mengungsi kami minta
kembali ke rumahnya,” u j a r ny a .

Selain itu, polisi juga terus me-
ngejar pelaku yang membakar
dan menjarah rumah warga. Saat
ini, sudah ditangkap enam orang

yang diduga menjadi pelaku ke-
rusuhan. ”Polisi masih melaku-
kan pemeriksaan,” u j a r ny a .

Sementara itu, warga yang ma-
sih bertahan di pengungsian ber-
harap, aparat menjamin keaman-
an untuk beraktivitas ke ladang.
Mereka masih khawatir massa
kembali datang dan menyerang.

Mutia (29), warga RK II,
mengaku masih trauma untuk
kembali ke rumah. Apalagi, tem-
pat tinggalnya terbakar serta ba-
rang berharga dan surat tanah-
nya hilang. ”Saya masih takut
kalau teringat suara tembakan
dan harus lari-lari ke kebun saat
kerusuhan kemarin,” u j a r ny a .

Mutia berharap, polisi cepat
mengusut tuntas peristiwa du-
gaan pembunuhan terhadap
anak laki-laki salah seorang war-
ga Sukadana Ilir. ”Kalau pela-
kunya sudah tertangkap, tidak
mungkin lagi kecurigaan antar-
wa r g a , ” u j a r ny a .

Kepala Desa Sukadana Ilir
Hermalia mengatakan, dirinya
akan segera mengupayakan pe-
mulihan dan pembangunan pos
keamanan desa sesuai permin-
taan warga saat berdialog. Nan-
tinya, pos tersebut akan digu-
nakan sebagai tempat berkumpul
warga sekaligus pelaporan ber-
bagai kejadian. ”Kami ingin kon-
disi desa ini nyaman dan kembali
aman,” u j a r ny a . ( VIO)

SATWA LANGKA

Gajah Betina Mati Ditemukan di Duri
PEKANBARU, KOMPAS —
Seekor gajah betina dewasa yang
diperkirakan berumur 30 tahun
ditemukan mati di pinggiran hu-
tan Desa Balai Raja, Kecamatan
Pinggir, Duri, Kabupaten Beng-
kalis, Riau, pada Rabu (3/2) pagi.
Lokasi penemuan terletak sekitar
120 kilometer dari Pekanbaru.

Penemuan bangkai itu sema-
kin memperkecil jumlah kawan-
an satwa langka itu, yang sudah
lama tersingkir dari rumahnya
sendiri di Suaka Margasatwa Ba-
lai Raja.

”Kami sudah menurunkan tim
BBKSDA (Balai Besar Konservasi
Sumber Daya Alam) Riau dari
Pekanbaru untuk melakukan
otopsi gajah itu. Begitu sampai di
lokasi, tim langsung bekerja me-
lihat organ tubuh, untuk menen-
tukan penyebab kematian,” ujar
Supartono, Kepala Bidang II
BBKSDA Riau, saat dihubungi.

Supartono belum dapat mem-
berikan informasi penyebab ke-
matian gajah sebelum hasil otop-
si selesai dilakukan. Menurut dia,

kematian gajah besar itu meru-
pakan peristiwa pertama tahun
2016 ini. BBKSDA juga menu-
runkan satu tim lain yang akan
menelusuri lintasan gajah ter-
akhir sebelum mati. Penyisiran
diharapkan dapat membantu
menjawab kemungkinan pe-
nyebab kematian.

Supartono menyebutkan, ka-
wanan gajah di ekosistem Balai
Raja sudah terjepit dengan ke-
hadiran perkebunan dan permu-
kiman penduduk. Dia mengha-
rapkan warga dapat menjaga ke-
seimbangan ekosistem dengan
menerima kehadiran gajah.

Secara terpisah, Zulhusni Syu-
kri, Koordinator Himpunan
Penggiat Alam (Hipam) yang ber-
domisili di Duri, mengatakan, di-
rinya menerima laporan dari
warga yang menemukan gajah
mati tidak jauh dari Hutan Ta-
lang. Lokasi itu merupakan ba-
gian dari ekosistem Suaka Mar-
gasatwa Balai Raja. Dia langsung
mengecek ke lapangan.

”Kematian gajah itu kami per-

kirakan masih baru tadi pagi.
Tubuhnya masih segar, belum
ada tanda membusuk. Kami lang-
sung menyampaikan informasi
kematian gajah itu kepada pe-
tugas Manggala Agni di Duri.
Informasi itu lalu diteruskan ke
B B K S DA , ” kata Zulhusni.

Menurut dia, Hipam adalah
organisasi pemerhati lingkungan
yang memfokuskan pada upaya
pelestarian gajah di Duri. Dela-
pan hari ini, Hipam memantau
pergerakan gajah dari satu lokasi
ke lokasi lain untuk melihat ak-
tivitas hewan itu.

Sampai Selasa malam, lanjut
Zulhusni, mereka masih meman-
tau pergerakan kawanan gajah
yang diperkirakan mencapai 25
ekor. Malam itu, gerombolan ga-
jah terpantau di bagian barat
Hutan Talang, sedangkan gajah
mati ditemukan di timur hutan.

Juru bicara WWF Riau, Syam-
sidar, menuturkan, keberadaan
gajah eks Suaka Margasatwa Ba-
lai Raja memang semakin terjepit
dan berkurang. Tahun 2006, ka-

wanan gajah di Suaka Marga-
satwa Balai Raja berjumlah 40-45
ekor. Namun, saat ini, jumlah
gajah tidak sampai 30 ekor.

Awalnya, gajah-gajah itu me-
rupakan penghuni Suaka Marga-
satwa Balai Raja seluas 18.000
hektar. Luas areal hutan konser-
vasi itu makin berkurang karena
dirambah dan dijadikan kebun
kelapa sawit. Saat ini, luas Suaka
Margasatwa Balai Raja sekitar
200 hektar atau 1,1 persen dari
luas awal.

Menurut Syamsidar, WWF
dan Hipam berupaya melakukan
aktivitas meredam kematian ga-
jah dengan menanam tanaman
sumber makanan gajah di daerah
lintasan, seperti pisang, tebu, dan
rumput-rumputan lain. Bebera-
pa kali kawanan gajah memakan
tanaman yang disediakan itu.

Belakangan, tanaman makan-
an gajah itu ditebang dan dibuang
oleh orang yang merasa memiliki
areal itu. Padahal, sebenarnya ka-
wasan itu masuk ke Suaka Mar-
gasatwa Balai Raja. (SAH)

Lihat Video Terkait
”Penyebab Bentrok Warga
di Lampung”
di kompasprint.com/vod/
s e b a b b e nt ro k l a m p u n g

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Anggota TNI dari Kodim 0412 Lampung Utara menyisir rumah warga yang terbakar dan rusak akibat
bentrokan antarwarga, Rabu (3/2), di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten
Lampung Utara. Sebanyak 460 warga terpaksa mengungsi karena 25 rumah dibakar serta 34 rumah
rusak dan dijarah. Hewan mereka juga hilang saat bentrokan terjadi.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Wa rg a memancing ikan di sawah di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang tergenang air luapan irigasi
yang jebol setelah hujan deras, Rabu (3/2). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten, permukiman di 19 desa di
empat kecamatan tergenang air luapan Sungai Dengkeng setelah hujan dua hari.
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