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GUNUNG BOTAK

Unpatti: Ada Penambangan
Terselubung di Pulau Buru
AMBON, KOMPAS — Peng -
ambilan material di hulu Sungai
Anahoni di sekitar kawasan be-
kas tambang liar Gunung Botak,
Kabupaten Buru, Maluku, oleh
perusahaan tambang PT Buana
Pratama Sejahtera atas rekomen-
dasi Pemerintah Provinsi Malu-
ku dianggap sebagai penambang-
an terselubung. Pasalnya, dite-
mukan emas dari aktivitas itu.

Ini menandakan PT BPS dan
Pemprov Maluku sudah melen-
ceng dari tujuan awal penutupan
kawasan tambang liar Gunung
Botak, November 2015.

”Proyek penataan itu seharus-
nya fokus membersihkan sedi-
men di sungai hingga teluk di
kawasan itu yang tercemar mer-
kuri dan sianida,” ujar Kepala
Pusat Penelitian dan Pelatihan
Lingkungan Hidup Universitas
Pattimura (Unpatti), Ambon, Ab-
raham H Tulalessy, di Ambon,
Jumat (19/2).

Menurut Abraham, material di
hulu Sungai Anahoni itu terbawa
erosi dari Gunung Botak. Ma-
terial ini tidak mengandung mer-
kuri atau sianida sebab tidak ada
pengolahan emas menggunakan
kedua jenis zat berbahaya itu di
Gunung Botak.

Material yang digali itu dibawa
turun ke lereng dan diolah di
pinggir sungai, sekitar persawah-
an, dan permukiman penduduk.
Jadi, sedimen di tempat bekas
pengolahan emas itu seharusnya
ditangani bukan di hulu Sungai
Anahoni.

Ia membenarkan adanya
pengolahan emas di puncak gu-

nung, tetapi menggunakan sem-
protan air. Material yang me-
ngandung emas dicampur de-
ngan air kemudian dialirkan me-
lalui karpet. Karpet dimaksud se-
bagai media penangkap emas.

”Kami menyayangkan kenapa
mereka tidak fokus memperbaiki
lingkungan yang sudah rusak be-
rat. Jika dibiarkan berlarut-larut,
kerusakan lingkungan akan se-
makin parah dan mengancam
keselamatan lingkungan,” kata -
ny a .

Sebelumnya, Yusthinus T Ma-
le, dosen Fakultas MIPA Unpatti,
dalam penelitiannya menemu-
kan merkuri sudah masuk ke
tubuh manusia, baik melalui
udara maupun rantai makan.
Selain sungai, sejumlah biota laut
di Teluk Kayeli yang menjadi
muara sungai juga sudah
t e r ko n t a m i n a si merkuri (Kom -
pas, 7/ 1 1/2 01 5 ) .

Namun, Bambang Riyadi, per-
wakilan dari PT BPS, ketika dihu-
bungi dari Ambon, mengatakan
tidak ada penambangan terse-
lubung. Mereka menargetkan
akan mengambil material di hulu
Sungai Anahoni hingga 5 juta
meter kubik. ”Saat ini, lebih dari
300.000 meter kubik yang sudah
diambil,” u j a r ny a .

Kepala Seksi Penerangan Hu-
kum dan Hubungan Masyarakat
Kejaksaan Tinggi Maluku Samy
Sapulette menuturkan, tim inte-
lijen dari Kejaksaan Agung sudah
mendatangi Gunung Botak. Ke-
datangan tim untuk mencari ta-
hu sejumlah persoalan yang
muncul belakangan ini. (FRN)

KUDA SUMBA

Pusat Pembibitan untuk Menjaga Populasi
WAIKABUBAK, KOMPAS —
Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur bertekad men-
jaga dan mempertahankan ke-
langsungan kuda Sumba Sandal-
wood dengan mengadakan pem-
bibitan secara berkualitas. Pe-
merintah menyediakan fasilitas
untuk membantu perkawinan
kuda lokal yang berkualitas se-
hingga mutu kuda Sumba jauh
lebih tahan terhadap penyakit
dan mudah berkembang biak.

Kepala Dinas Peternakan NTT
Danny Suhadi di Kupang, Jumat
(19/2), mengatakan, pengem-
bangbiakan kuda Sumba sebagai
upaya mempertahankan kelesta-
rian populasi kuda Sumba. Kuda
Sumba terancam punah karena
perkawinan silang untuk pacuan
dan pengiriman ke luar Sumba.

Ia mengatakan, instalasi pem-
bibitan kuda Sandalwood yang
dilakukan di Sumba Tengah se-
bagai proyek percontohan bagi
pengembangbiakan kuda Sandal-
wood di Sumba Timur, Sumba
Barat, dan Sumba Barat Daya.
”Pusat pembibitan atau b re e d i n g
c e n t re ini fokus pada kuda Sumba
asli yang disebut Sandalwood.
Tentu proses ini mengutamakan

jenis bibit kuda Sandel yang ber-
kualitas melalui proses penelitian
oleh tim khusus secara cermat
dan akurat,” kata Suhadi.

Ia mengatakan, tahap pertama
sekitar 2.000 kuda betina ber-
kualitas dikawinkan dengan San-
del jantan berkualitas pula. Per-
kawinan ini dilakukan secara ala-
miah atau inseminasi buatan,
bergantung pada kondisi di la-
pangan.

Eforia mengawinkan kuda
Sumba dengan kuda-kuda dari
luar negeri sangat tinggi di ka-
langan masyarakat Sumba. Harga
kuda hasil perkawinan dengan
kuda dari luar negeri, seperti ku-
da Australia Thoro Bread, men-
capai Rp 500 juta per ekor.

Kuda hasil perkawinan ini le-
bih diutamakan untuk kepen-
tingan pacu. Nilai jual kuda hasil
perkawinan ini sangat tinggi se-
hingga orang cenderung menga-
winkan kuda betina lokal dengan
kuda-kuda jantan impor yang
memiliki ketinggian hingga 2,5
meter dan panjang sekitar 4 me-
ter. Kuda lokal hanya dihargai Rp
5 juta-Rp 7 juta per ekor.

Pengiriman kuda Sandalwood
ke luar Sumba, seperti Sulawesi,

sangat tinggi. Setiap tahun rata-
rata 6.000 kuda Sumba dikirim
ke Jeneponto, belum termasuk
ke Kalimantan dan kabupaten
lain di NTT.

Sebelum tahun 2000, kuda
Sandalwood dimanfaatkan warga
sebagai alat transportasi. Namun,
ketika sepeda motor merambah
wilayah pedalaman, peran dan
fungsi kuda itu mulai hilang, ke-
cuali desa tertentu yang belum
memiliki akses jalan ke kota.

Kuda itu juga memiliki nilai
yang sangat kuat sebagai mas
kawin di masyarakat Sumba,
mendampingi kerbau dan babi.
Bahkan, kuda sama nilai dengan
manusia sehingga begitu dihor-
mati dan dijaga. Setiap pesta adat
selalu menghadirkan kuda.

Umbu Djoka (45), peternak di
Waikabubak, mengatakan, popu-
lasi kuda Sumba terus menurun.
Pemkab Sumba Barat harus me-
larang penjualan kuda betina ke-
luar atau memotong kuda be-
tina.

Dalam buku Sumba Barat da-
lam Angka (2013) disebutkan, po-
pulasi kuda Sandalwood di Sum-
ba Barat 17.340 ekor. Pada 2010,
populasinya 21.012 ekor. ( KO R )

PLT SAMPAH

Surabaya Tingkatkan Produksi Listrik
SURABAYA, KOMPAS — Pe -
merintah Kota Surabaya, Jawa
Timur, terus berupaya mening-
katkan pengolahan sampah men-
jadi sumber listrik. Saat ini, listrik
yang dihasilkan di Tempat Pem-
buangan Akhir Benowo, Sura-
baya, baru mencapai 2 megawatt
dan akan ditingkatkan menjadi
10 megawatt sekitar dua tahun
lagi.

Pembangkit listrik tenaga sam-
pah itu dioperasikan oleh pihak
swasta, yaitu PT Sumber Orga-
nik. ”Berdasarkan kesepakatan,
listrik yang dihasilkan sejak No-
vember 2015 dibeli oleh PLN
dengan harga Rp 1.250 per kWh,”
kata Kepala Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kota Surabaya
Chalid Buchari, Jumat (19/2), di
S u r a b ay a .

Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Benowo memiliki luas 37,4
hektar dan setiap hari menerima
sekitar 1.400 ton sampah. Tum-
pukan sampah itu dapat mengha-
silkan gas metana atau CH4 yang
digunakan untuk menggerakkan
mesin pembangkit listrik.

Gas metana di TPA Benowo
diperoleh dengan metode sani -
tary landfill. Sampah ditutup de-

Lagi, Gajah Sumatera
Ditemukan Mati
Kematian Gajah Muda Diduga karena Makan Pupuk

BANDA ACEH, KOMPAS — Gajah Sumatera
kembali ditemukan mati di perkebunan warga di
Desa Bergang, Ketol, Aceh Tengah, Jumat (19/2).
Gajah liar tersebut diperkirakan mati keracunan
karena memakan pupuk.

Gajah yang mati itu berjenis
kelamin jantan dengan usia se-
kitar 10 tahun. Saat ditemukan,
gadingnya masih utuh. Gajah ma-
lang itu diperkirakan mati pada
dua hari lalu. Warga berinisiatif
menjaga bangkai hewan mamalia
itu menunggu hingga tim Badan
Konservasi Sumber Daya Alam
(BKSDA) tiba ke lokasi untuk
meng evakuasi.

Suheri, Ketua Yayasan Per-
lindungan Satwa Bener Meriah
(YPSBM), yang dihubungi dari
Banda Aceh mengatakan, dia se-
dang berada di lokasi bersama
warga lain menjaga bangkai he-
wan lindung itu. Menurut Suheri,
lokasi tempat gajah mati awalnya
merupakan kawasan habitat ga-
jah, tetapi sejak belasan tahun
lalu sudah beralih menjadi per-
ke b u n a n .

”Warga menanam kemiri,
kopi, dan tanaman lain. Karena
ini merupakan habitat gajah se-
hingga hewan itu selalu kembali
ke sini,” kata Suheri.

Penyebab kematian gajah itu
diperkirakan karena memakan
pupuk jenis tosca milik petani
yang disimpan di kebun. Semi-
nggu yang lalu, warga sempat
melihat gerombolan gajah di se-

kitar perkebunan.
”Satu minggu setelah mema-

kan pupuk, gajah itu mengalami
sakit dan tubuhnya panas. Mung-
kin gajah ini tidak sanggup me-
nahan reaksi dari pupuk itu se-
hingga dia mati,” kata Suheri.

Saat ini diperkirakan masih
ada sekitar 50 gajah liar di ka-
wasan itu. Gerombolan gajah ini
memiliki rute jelajah dari Ka-
bupaten Pidie, Bireuen, Bener
Meriah, hingga ke Aceh Tengah.

Kasus kematian gajah di Aceh
bukan baru pertama kali. Pada
November 2015, satu gajah jan-
tan mati di perkebunan warga di
Desa Turut Cut, Mane, Pidie,
karena memakan pupuk urea dan
amoniak. Pada bulan yang sama,
di Desa Seumanah Jaya, Aceh
Timur, satu ekor juga mati ka-
rena disetrum. Catatan Forum
Konservasi Leuser (FKL) pada
2012-2015 sebanyak 36 gajah ma-
ti karena diracun atau disetrum.

Kepala Badan Konservasi
Sumber Daya Alam (BKSDA)
Genman Suhefti Hasibuan
mengatakan, pihaknya menu-
runkan tim, termasuk dokter, un-
tuk mengidentifikasi penyebab
kematian gajah tersebut. ”Ka m i
akan melakukan otopsi untuk

mengetahui penyebab kemati-
a n ny a , ” kata Genman.

Ditemukan proyektil
Penyebab kematian Dadang

(30) mulai terkuak. Tim penyidik
Kepolisian Resor Tebo menda-
pati sebutir proyektil timah di
dekat belalai Gajah Sumatera
(Elephas maximus sumatranus)
yang ditemukan tewas di Desa
Semambu, Kecamatan Sumay,
Kabupaten Tebo, Jambi, pekan
lalu. Penyidik memastikan pro-
yektil berasal dari jenis senjata
api rakitan.

Proyektil timah itu ditemukan
di bagian atas pangkal belalai
Dadang saat tim penyidik Polres
bersama Unit Mitigasi Konflik
Gajah (ECMU) dari Frankfurt
Zoological Society (FZS) meng-
olah kembali tempat kejadian
perkara. Selain itu, tim mene-
mukan lubang sedalam 2 cm di
dahi Dadang. Lubang itu juga
diduga akibat tembakan.

Koordinator ECMU FZS Alber
Tetanus menduga proyektil ti-
mah ditembakkan pelaku dari
belakang kepala sehingga me-
nembus tengkorak wajahnya se-
bagai penyebab kematian Da-
dang. ”Proyektil yang kami temu-
kan cukup besar. Berdiameter 1
cm dan panjangnya 3,5 cm,” ujar
Alber, Jumat (19/2).

Pihaknya juga memperkira-
kan tembakan dilakukan ber-
ulang. Namun, sejauh ini belum
ditemukan proyektil di bagian
tubuh lain. Kondisi badan Da-

dang makin membusuk dipenuhi
belatung, ulat, dan lalat.

Gajah Dadang ditemukan te-
was akhir pekan lalu di sebuah
hutan karet yang dikelola warga
Desa Semambu. Gadingnya hi-
lang, menyisakan bekas luka aki-
bat benda tajam.

Terkait temuan proyektil da-
lam tubuh Dadang, Kepala Polres
Tebo Ajun Komisaris Besar
Aman Guntoro menyatakan
tengah menelusuri pemilik sen-
jata. Selama ini, penggunaan sen-
jata api beberapa kali ditemukan
pihaknya saat menggelar operasi
di wilayah Tebo. Namun, belum
dapat dipastikan pemilik proyek-
til tersebut milik pemburu lokal
atau dari luar Tebo.

Sejak 3 tahun terakhir, gajah
Dadang dikalungi GPS. Ke mana
pun dirinya melangkah, sinyal
dari sistem itu secara berkala
mengirim informasi lokasi ke-
b e r a d a a n ny a .

Sistem GPS membantu tim
memastikan pergerakan kawan-
an gajah di ekosistem Bukit Tiga-
puluh tidak menimbulkan kon-
flik dengan masyarakat. Antisi-
pasi dini berupa penggiringan da-
pat dilakukan jika gajah terde-
teksi mendekati permukiman
wa r g a .

Saat ditemukan tewas, kalung
GPS telah hilang dari leher Da-
dang. Bandul kalung ditemukan
tim FZS beberapa waktu kemu-
dian di sebuah anak sungai. Ja-
raknya sekitar 150 meter dari
lokasi Dadang. ( A I N/ I TA )

PENATAAN HUTAN

Siak Siap Pulangkan
Perambah Cagar Biosfer
PEKANBARU, KOMPAS —
Pemerintah Kabupaten Siak,
Riau, memutuskan memulang-
kan ratusan perambah yang
mendiami kawasan Cagar Biosfer
Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Riau.
Tindakan yang dilakukan ber-
sama kepolisian dan Kemente-
rian Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan itu adalah upaya me-
ngembalikan fungsi hutan kon-
servasi dengan membuang se-
mua tanaman kelapa sawit yang
ditanam di lahan perambahan.

”Kami sepakat dengan Ke-
menterian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan untuk mengem-
balikan fungsi cagar biosfer se-
bagaimana mestinya. Untuk pe-
rambah yang berasal dari luar
Provinsi Riau, kami akan mem-
berikan ongkos untuk kembali ke
kampung halamannya kembali.
Adapun yang memiliki KTP
Siak, kami persilakan untuk
menetap di Siak, tetapi harus
keluar dari hutan itu,” kata Bu-
pati Siak Syamsuar yang dihu-
bungi pada Jumat (19/2) seusai
rapat koordinasi dengan pihak
KLHK.

Syamsuar mengatakan, sebe-
lum relokasi, pihaknya bersama
aparat kepolisian akan melaku-
kan sosialisasi kepada perambah,
termasuk memberi pengertian
bahwa perambah mendiami ka-
wasan konservasi. Pihaknya tak
ingin mengulang kehancuran
Taman Nasional Tesso Nilo di
Kabupaten Pelalawan, Kuantan
Singingi, dan Indragiri Hulu yang
nyaris habis dirambah.

Berdasarkan data Balai Besar

Konservasi Sumber Daya Alam
Riau, luas areal zona inti Cagar
Biosfer Riau yang diakui
UNESCO pada 26 Mei 2009
mencapai 178.000 hektar. Dari
luasan itu, 85.000 hektar berasal
dari Suaka Margasatwa (SM) Gi-
am Siak kecil dan 21.500 hektar
dari SM Bukit Batu. Pemilik kon-
sesi HTI Sinar Mas Forestry
mengalokasikan lahan konserva-
sinya seluas 72.255 hektar.

Dari pendataan awal, lahan ca-
gar biosfer yang sudah dirambah
mencapai 2.300 hektar. Pemu-
kim dalam zona konservasi
lahan gambut terluas di Suma-
tera itu berkisar 200 keluarga.
Perambahan bahkan mulai
merusak Danau Zamrud di Siak
yang akan dijadikan sebagai
lokasi pariwisata alam daerah
Siak.

Secara terpisah, Kepala Ke-
polisian Resor Siak Ajun Komi-
saris Besar Ino Harianto menga-
takan, pihaknya akan merelokasi
perambah dengan mengedepan-
kan tindakan persuasif. Untuk
meminimalkan risiko, pemulang-
an perambah akan melibatkan
personel Brimob.

”Kami akan mengantarkan
mereka sampai ke tempat pem-
berangkatan ke kampung hala-
m a n ny a , ” k a t a ny a .

Pada 2014, kawasan terbuka
Cagar Biosfer di Kecamatan Bu-
kit Kerikil, Bengkalis, terbakar
hebat dan merusak lebih dari
2.000 hektar lahan. Perambahan
di areal terbuka itu dilakukan
pendatang yang berjumlah se-
kitar 2.000 orang. (SAH)

JARINGAN INTERNET

Industri Butuh Kecepatan Jaringan
SEMARANG, KOMPAS — Pa -
ra pelaku industri membutuhkan
jaringan internet yang cepat un-
tuk menjalankan usahanya. Ba-
nyaknya gangguan atau koneksi
yang lambat secara otomatis
menghambat aktivitas dan per-
kembangan usaha.

Direktur PT Ebako Nusantara
Eni Sulistyowati, Jumat (19/2) di
Kawasan Industri Terboyo, Kota
Semarang, Jawa Tengah, meng-
ungkapkan, dalam dunia bisnis,
segala sesuatu yang cepat akan
sangat baik. Semakin cepat, bis-
nis akan semakin lancar.

”Kami berharap tidak lagi ada
gangguan-gangguan. Jaringan in-
ternet yang lambat dan banyak
gangguan bisa sangat mengham-
bat,” kata Eni seusai penanda-
tanganan kerja sama dengan PT
Telkom. Perusahaan mebel ini
menjadi percontohan migrasi ka-
bel tembaga menjadi serat optik
oleh PT Telkom di Kawasan In-
dustri Terboyo.

Hal senada dikatakan Direktur
PT Geomed Indonesia Suryo Bu-
di Sesetyo. Sejak lama, dia meng-
inginkan serat optik masuk ke

kawasan industri tersebut. Kan-
tor pusatnya di Jerman sering
kali mengeluhkan lambatnya ko-
neksi ke Indonesia. ”Terasa sekali
bedanya ketika di Jerman ke-
cepatan internet sudah mencapai
1 gigabyte per second, di Indo-
nesia masih sangat lambat. Ke-
cepatan jaringan internet sangat
menentukan,” u j a r ny a .

Direktur Network IT and So-
lution PT Telkom Abdus Somad
Arief menargetkan semua kawas-
an industri yang selama ini masih
menggunakan kabel tembaga
akan diganti dengan serat optik.
Di Jateng, Kawasan Industri Ter-
boyo yang pertama dan akan di-
ikuti kawasan industri yang lain.

Saat ini migrasi pengguna ke
layanan dengan serat optik men-
capai 1 juta dari 9 juta pengguna
telepon. Ditargetkan, tahun 2016
ada tambahan hingga 3 juta pe-
langgan lagi yang bermigrasi.

Di Kawasan Industri Terboyo,
penggantian kabel tembaga men-
jadi serat optik tidak berdampak
pada kecepatan jaringan internet,
tetapi juga meminimalkan gang-
guan. Kawasan industri selama

ini kerap tergenang rob atau ban-
jir sehingga kabel tembaga sering
rusak. Belum lagi tingginya angka
pencurian kabel tembaga.

Dengan serat optik yang di-
pasang di tiang kabel telepon
(bukan di bawah tanah), gang-
guan-gangguan yang selama ini
terjadi diharapkan tidak lagi ada.
Demikian juga angka pencurian
karena serat optik tidak laku di-
jual seperti kabel tembaga.

Secara nasional, jaringan serat
optik sudah 87 persen meng-
hubungkan semua wilayah RI.
Hingga 2017, Telkom menarget-
kan 90 persen kabupaten/kota
tersambung. Sisanya, 10 persen,
akan dibangun pemerintah.

Tahun 2016, Telkom menar-
getkan sistem kabel laut inter-
nasional menghubungkan Asia
Tenggara (dari Medan) dan Ero-
pa selesai. PT Telekomunikasi
Indonesia Internasional bekerja
sama dengan 12 perusahaan
telekomunikasi di Asia dan Eropa
itu tergabung dalam konsorsium
South East Asia-Middle
East-Western Europe 5
(SEA-ME-WE 5). (UTI)

ngan membran dan ketika mem-
busuk, sampah itu akan menge-
luarkan gas metana. Saat ini ada
sekitar 90 titik pembusukan
sampah di TPA tersebut.

Alat pembangkit listrik yang
digunakan dibeli dari Belanda.
Untuk tahap selanjutnya, alat itu
juga didatangkan dari Jepang. PT
Sumber Organik mendapat ke-
untungan dari penjualan listrik.
Adapun Pemkot Surabaya men-
dapat pemasukan dari biaya sewa
lahan.

Deputi Manajer Komunikasi
dan Bina Lingkungan PLN Dis-
tribusi Jatim Pinto Raharjo me-
ngatakan, dari segi daya, listrik
yang dihasilkan dari sampah ma-
sih sangat kecil dibandingkan de-
ngan besaran kebutuhan listrik
saat ini. Di Jatim, beban listrik
rata-rata 5.000 megawatt. Oleh
karena itu, sampah belum dapat
menjadi sumber utama untuk
menghasilkan listrik.

”Tetapi semangat terkait ling-
kungan bersih dan upaya untuk
mencari energi alternatif ini ha-
rus selalu diapresiasi dan dite-
ruskan,” kata Pinto. Sampah pun
tidak sekadar menjadi barang
yang bau, terus menumpuk, dan

menimbulkan penyakit.
Upaya mengolah sampah

menjadi sumber energi untuk
membangkitkan listrik oleh
Pemkot Surabaya juga telah di-
lakukan di kawasan Bratang dan
Wonorejo, masing-masing meng-
hasilkan listrik sebesar 4.000
watt. Listrik itu digunakan untuk
menyalakan lampu di taman
yang berdekatan dengan tempat
pembangkit listrik.

Di Taman Flora Bratang, sam-
pah yang diolah sebagian me-
rupakan ranting pohon yang di-
peroleh dari proses perapian po-
hon-pohon di sejumlah ruas jalan
raya. Ranting pohon dibakar da-
lam sebuah alat yang dikembang-
kan oleh Institut Teknologi Se-
puluh Nopember, Surabaya. Uap
hasil pembakaran diolah dalam
beberapa tahap sehingga dapat
menggerakkan turbin mesin
pembangkit listrik.

Sebagian sampah di tempat itu
sebelumnya hanya diolah men-
jadi kompos untuk memupuk ta-
naman di sejumlah taman. Ma-
syarakat juga boleh mengambil
kompos itu untuk dipakai di
rumah, tetapi tidak boleh untuk
dijual. (DEN)

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Kepadatan kawasan permukiman di Kelurahan Tegalpanggung, Yogyakarta, terlihat dari gedung
bertingkat, Jumat (19/2). Pembangunan rumah hunian dan gedung bertingkat yang tidak terkendali
kerap menimbulkan berbagai masalah perkotaan, seperti menyusutnya kandungan air tanah akibat
berkurangnya area resapan air.

Kepadatan Kawasan Permukiman di Yogyakarta

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Jumail (51) mengecek areal tanaman padi garapannya yang rusak akibat banjir di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat
(19/2). Banjir yang menggenang selama hampir dua minggu juga membuat batang padi diserang hama keong mas.

Padi Rusak akibat Banjir
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