
Kamis, 2 Maret 2023
Edisi: 12229 | Thn. 51 5DAERAH

Sadono

Korban meninggal 
dunia atas nama 
Tuminah, malam 

tadi sudah 
dievakuasi. 

Hari ini sudah 
dimakamkan oleh 

keluarga dan 
warga setempat

ISTIMEWA

ISTIMEWA

HUJAN DERAS HINGGA TENGAH MALAM BERAKHIR DUKA

DITERJANG LONGSOR DADAKAN, 
SATU ORANG MENINGGAL DUNIA

Hujan deras 
yang melanda 
Kabupaten Malang 
dan sekitarnya 
membuat tebing 
bukit bergeser. 
Bahkan, ambruk 
tiba-tiba karena 
tak kuat menahan. 
Akibatnya, satu 
orang jadi korban 
dan dinyatakan 
meninggal dunia.

Dikutip dari Antara, 
Rabu (1/3), Kabid Kedaru-
ratan dan Logistik Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupa-
ten Malang Sadono Irawan 
mengatakan bahwa longsor 
tersebut terjadi akibat hujan 
deras di wilayah itu pada 
malam hari.

“Korban meninggal du-
nia atas nama Tuminah, ma-
lam tadi sudah dievakuasi. 
Hari ini sudah dimakamkan 

oleh keluarga dan warga se-
tempat,” kata Sadono.

Sadono menjelaskan pe-
ristiwa tersebut bermula saat 
hujan deras terjadi sekitar 
pukul 19.30 WIB hingga 
21.30 WIB. Hujan deras itu 
membuat tebing bukit di 
RT 19 RW 8 Dusun Ganten, 
Desa Tulungrejo, Kecamatan 
Ngantang, longsor.

Menurutnya,  tanah 
longsor tersebut menerjang 
rumah milik Tuminah dan 

menyebabkan dinding jebol 
dan atap rumah mengalami 
kerusakan. Saat itu Tuminah 
yang berada di dalam rumah 
tertimpa longsor yang men-
gakibatkan korban mening-
gal dunia.

Pada saat kejadian itu, 
salah satu tetangga Tuminah 
bernama Misdi (65) beru-
saha untuk menolong kor-
ban, namun terjadi longsor 
susulan. Misdi yang berada 
di dalam rumah, kemudian 

tertimpa longsor susulan.
“Korban Misdi pingsan 

dan tidak sadar karena saat 
akan menolong korban ter-
jadi longsor susulan. Sudah 
dievakuasi ke RS Madinah 
Kasembon,” ujarnya.

Ia menambahkan kon-
disi rumah yang mengalami 
kerusakan tersebut mem-
bahayakan penghuni yang 
ada. Di wilayah itu, ada enam 
keluarga yang terdampak 
bencana tanah longsor yang 

dipicu oleh hujan dengan 
intensitas tinggi tersebut.

“Dinding rumah jebol 
dan membahayakan peng-
huni yang ada, saat ini semua 
dievakuasi,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, BPBD 
Kabupaten Malang dan Pe-
merintah Desa Tulungrejo 
serta sejumlah instansi ter-
kait telah melakukan eva-
kuasi untuk empat warga 
lainnya. Selain itu, korban 
terdampak diberikan ban-

Malang, HanTer – Tak 
disangka, satu orang warga 
Kabupaten Malang, Jawa 
Timur, Tuminah berusia 84 
tahun dilaporkan meninggal 
dunia akibat longsor yang 
menimpa rumah di wilayah 
Desa Tulungrejo, Kecamatan 
Ngantang.

tuan berupa bahan pokok, 
terpal dan matras.

“Kami melakukan ases-
men dan kaji cepat bekerja 
sama dengan Pemerintah 
Desa Tulungrejo, serta ins-
tansi terkait,” katanya. 

 Romi

Sukabumi, HanTer – 
Guna memberikan informa-
si penting, Badan Meteoro-
logi, Klimatologi, dan Geo-
fi sika (BMKG) melaporkan 
bahwa gempa bumi dang-
kal berada di darat dengan 
kedalaman tiga kilometer 
mengguncang Kabupaten 
Sukabumi, Jawa Barat.

“Wilayah Kabupaten 
Sukabumi, Jabar dan se-
kitarnya diguncang gempa 
bumi tektonik pada ke-
dalaman tiga kilometer,” 
kata Kepala Pusat Gempa 
Bumi dan Tsunami BMKG 
Daryono.

Dikutip dari Antara, 
Rabu (1/3), ia menjelaskan 
gempa bumi yang terjadi 
tersebut merupakan jenis 
gempa bumi dangkal aki-
bat aktivitas Sesar Sinistral 
Cimandiri dengan gerakan 
patahan yang relatif ke arah 
kiri.

I a  m e n g e m u k a k a n 
gempa terjadi pada pukul 
20:11:48 WIB berkekuatan 
magnitudo 4,0. Episenter 

gempa terletak pada koor-
dinat 7,03 Lintang Selatan 
dan 106,64 Bujur Timur 
atau tepatnya berlokasi di 
darat pada jarak 11 km ten-
ggara Kabupaten Sukabumi, 
Jabar.

Ia menyampaikan dam-
pak gempa bumi yang di-
gambarkan oleh peta ting-
kat guncangan (Shakemap) 
BMKG dan berdasarkan 
laporan dari masyarakat, 
dirasakan di Kota Sukabu-
mi, Palabuhan Ratu dengan 
Skala Intensitas II-III MMI 
(Modifi ed Mercally Inten-
sity) atau getaran dirasa-
kan oleh beberapa orang, 
benda-benda ringan yang 
digantung bergoyang, geta-
ran dirasakan nyata dalam 
rumah, terasa getaran sea-
kan-akan ada truk berlalu.

Gempa juga dirasakan 
di Bogor, Lebak, dan Bayah 
dengan Skala Intensitas II 
MMI atau getaran dirasa-
kan oleh beberapa orang, 
benda-benda ringan yang 
digantung bergoyang.

“Namun hingga saat ini 
belum ada laporan men-
genai kerusakan bangu-
nan sebagai dampak gempa 
bumi tersebut,” katanya.

Hingga pukul 20.30 
WIB, Daryono mengata-
kan, hasil monitoring BMKG 
belum menunjukkan adanya 
aktivitas gempa bumi susu-
lan.

Ia mengimbau masyara-
kat menghindari dari bangu-
nan yang retak atau rusak 
diakibatkan oleh gempa.

“Periksa dan pastikan 
bangunan tempat tinggal 
anda cukup tahan gempa, 
ataupun tidak ada kerusa-
kan akibat getaran gem-
pa yang membahayakan 
kestabilan bangunan se-
belum anda kembali ke da-
lam rumah,” katanya.

Ia juga mengimbau 
masyarakat tetap tenang 
dan tidak terpengaruh oleh 
isu yang tidak dapat diper-
tanggungjawabkan kebena-
rannya. 

 Romi

Lagi, Sukabumi Digoyang Gempa
Subang, HanTer – Sejauh 
ini bencana banjir melanda 
14 desa yang tersebar di se-
jumlah kecamatan di Kabu-
paten Subang, Jawa Barat, 
menyusul tingginya curah 
hujan yang memicu meluap-
nya beberapa sungai di dae-
rah tersebut. “Kami sudah 
meninjau lokasi banjir, dan 
akan segera disiapkan dapur 
umum,” kata Ruhimat.

Dikutip dari Antara, 
Rabu (1/3), ia menjelaskan 
bahwa sesuai dengan pen-

dataan yang telah dilakukan 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) 
setempat, banjir kini telah 
melanda 14 desa di sekitar 
Subang.

Ribuan keluarga yang 
terdampak banjir itu di an-
taranya tersebar di empat 
kecamatan, yakni Kecama-
tan Ciasem, Pamanukan, 
Blanakan, dan Kecamatan 
Pusakanagara.

Bupati mengingatkan 
agar warga terdampak ban-

jir segera mengungsi ke 
tempat yang aman. Sebab, 
intensitas hujan di wilayah 
Subang dan sekitarnya ma-
sih cukup tinggi.

“Saya imbau kepada 
warga yang terdampak ban-
jir untuk segera mengungsi 
ke tempat yang telah dise-
diakan,” katanya.

Bupati juga memin-
ta agar para pihak terkait 
selalu memonitoring warga 
yang terdampak banjir. Se-
hingga tidak ada warga yang 

terisolir akibat banjir.
“Untuk aparatur desa, 

BPBD, kepolisian dan 
Babinsa Binmaspol saya 
mohon untuk tetap patroli. 
Jangan sampai ada warga 
yang terisolir,” kata dia.

Ia menyampaikan kalau 
saat ini pihaknya tengah 
menyiapkan logistik seperti 
makanan dan penanganan 
kesehatan, untuk memenu-
hi kebutuhan warga terdam-
pak banjir.

 Romi

Banjir Landa 14 Desa di Subang

Malang, HanTer – Tak 
pernah disangka, jika akses 
jalan provinsi yang menghu-
bungkan antara Kabupaten 
Malang dengan Kabupaten 
Kediri, tepatnya di Desa 
Sukomulyo, Kecamatan 
Pujon, Kabupaten Malang, 
Jawa Timur, tertutup akibat 
tanah longsor.

Dikutip dari Antara, 
Rabu (1/3), Kabid Kedaru-
ratan dan Logistik Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupa-
ten Malang Sadono Irawan 

mengatakan tanah longsor 
yang menutup akses jalan 
provinsi tersebut terjadi 
kurang lebih pada pukul 
17.25 WIB.

“Terjadi longsor susu-
lan, lokasi di Desa Suko-
mulyo pada akses jalan pro-
vinsi Kabupaten Malang ke 
Kediri dan sebaliknya,” kata 
Sadono.

Sadono menjelaskan, 
saat ini personel yang bera-
da di Posko Lapangan Keca-
matan Ngantang, dan tim 
lainnya sudah diterjunkan 

untuk membersihkan ma-
terial longsor yang menu-
tup akses jalan dua arah 
tersebut.

Menurutnya, longsor 
tersebut terjadi akibat hujan 
dengan intensitas tinggi 
yang mengguyur wilayah 
tersebut selama beberapa 
hari terakhir. Longsor ter-
sebut, merupakan longsor 
susulan setelah sebelumnya 
terjadi kejadian serupa.

“Lokasi longsor sama 
dengan titik kejadian pada 
malam kemarin,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat 
ini kondisi material longsor 
menutup seluruh akses jalan 
penghubung antara wilayah 
Kabupaten Malang dengan 
Kabupaten Kediri tersebut. 
Selain itu, kondisi cuaca di 
lokasi kejadian juga masih 
hujan yang menjadi kendala 
untuk proses pembersihan.

“Cuaca saat ini di lokasi 
masih hujan, akses jalan ter-
tutup total akibat material 
longsor susulan tersebut,” 
ujarnya. 

 Romi

Tertutup Longsor, Warga Terisolir

Air Sungai Meluap, Gedung Sekolah Terendam
Situbondo, HanTer – 
Hingga kini banjir luapan 
air sungai di Situbondo, 
Jawa Timur, juga mengge-
nangi dua sekolah menye-
babkan ratusan siswa SMP 
dan SD tidak bisa mengi-
kuti proses belajar men-
gajar karena ruang kelas 
dipenuhi  lumpur.

Dikutip dari Antara, 
Rabu (1/3), siswa SDN 

1 Kalianget dan SMPN 1 
Banyuglugur ini bersa-
ma para guru bergotong 
royong membersihkan air 
bercampur lumpur sisa 
banjir akibat luapan Kali 
Lubawang di desa setem-
pat.

“Banjir semalam mulai 
masuk ke sekolah sekitar 
pukul 22.00 WIB, semua 
ruang kelas, ruang TU dan 

ruangan lainnya keban-
jiran dan ketinggian air 
sekitar 50 centimeter,” 
ujar Kepala SMP Negeri 
1 Banyuglugur Situbondo 
Sugeng Priyanto.

Sekolah dasar dan SMP 
yang berdampingan itu, 
lanjut dia, terendam banjir 
disebabkan saluran draina-
se di sekitar sekolah tidak 
berfungsi dengan baik ka-

rena tersumbat sampah, 
sehingga membanjiri dua 
sekolah itu.

Menurut Sugeng, se-
lain ruang kelas dan ruang 
TU juga ada tiga ruang 
komputer kebanjiran, dan 
sebanyak 90 unit kompu-
ter itu diperkirakan rusak 
karena ketinggian banjir 
mencapai 50 centimeter. 

 Romi

Kamis, 2 Maret 2023
Edisi: 12229 | Thn. 51 5DAERAH

Sadono

Korban meninggal 
dunia atas nama 
Tuminah, malam 

tadi sudah 
dievakuasi. 

Hari ini sudah 
dimakamkan oleh 

keluarga dan 
warga setempat

ISTIMEWA

ISTIMEWA

HUJAN DERAS HINGGA TENGAH MALAM BERAKHIR DUKA

DITERJANG LONGSOR DADAKAN, 
SATU ORANG MENINGGAL DUNIA

Hujan deras 
yang melanda 
Kabupaten Malang 
dan sekitarnya 
membuat tebing 
bukit bergeser. 
Bahkan, ambruk 
tiba-tiba karena 
tak kuat menahan. 
Akibatnya, satu 
orang jadi korban 
dan dinyatakan 
meninggal dunia.

Dikutip dari Antara, 
Rabu (1/3), Kabid Kedaru-
ratan dan Logistik Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupa-
ten Malang Sadono Irawan 
mengatakan bahwa longsor 
tersebut terjadi akibat hujan 
deras di wilayah itu pada 
malam hari.

“Korban meninggal du-
nia atas nama Tuminah, ma-
lam tadi sudah dievakuasi. 
Hari ini sudah dimakamkan 

oleh keluarga dan warga se-
tempat,” kata Sadono.

Sadono menjelaskan pe-
ristiwa tersebut bermula saat 
hujan deras terjadi sekitar 
pukul 19.30 WIB hingga 
21.30 WIB. Hujan deras itu 
membuat tebing bukit di 
RT 19 RW 8 Dusun Ganten, 
Desa Tulungrejo, Kecamatan 
Ngantang, longsor.

Menurutnya,  tanah 
longsor tersebut menerjang 
rumah milik Tuminah dan 

menyebabkan dinding jebol 
dan atap rumah mengalami 
kerusakan. Saat itu Tuminah 
yang berada di dalam rumah 
tertimpa longsor yang men-
gakibatkan korban mening-
gal dunia.

Pada saat kejadian itu, 
salah satu tetangga Tuminah 
bernama Misdi (65) beru-
saha untuk menolong kor-
ban, namun terjadi longsor 
susulan. Misdi yang berada 
di dalam rumah, kemudian 

tertimpa longsor susulan.
“Korban Misdi pingsan 

dan tidak sadar karena saat 
akan menolong korban ter-
jadi longsor susulan. Sudah 
dievakuasi ke RS Madinah 
Kasembon,” ujarnya.

Ia menambahkan kon-
disi rumah yang mengalami 
kerusakan tersebut mem-
bahayakan penghuni yang 
ada. Di wilayah itu, ada enam 
keluarga yang terdampak 
bencana tanah longsor yang 

dipicu oleh hujan dengan 
intensitas tinggi tersebut.

“Dinding rumah jebol 
dan membahayakan peng-
huni yang ada, saat ini semua 
dievakuasi,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, BPBD 
Kabupaten Malang dan Pe-
merintah Desa Tulungrejo 
serta sejumlah instansi ter-
kait telah melakukan eva-
kuasi untuk empat warga 
lainnya. Selain itu, korban 
terdampak diberikan ban-

Malang, HanTer – Tak 
disangka, satu orang warga 
Kabupaten Malang, Jawa 
Timur, Tuminah berusia 84 
tahun dilaporkan meninggal 
dunia akibat longsor yang 
menimpa rumah di wilayah 
Desa Tulungrejo, Kecamatan 
Ngantang.

tuan berupa bahan pokok, 
terpal dan matras.

“Kami melakukan ases-
men dan kaji cepat bekerja 
sama dengan Pemerintah 
Desa Tulungrejo, serta ins-
tansi terkait,” katanya. 

 Romi

Sukabumi, HanTer – 
Guna memberikan informa-
si penting, Badan Meteoro-
logi, Klimatologi, dan Geo-
fi sika (BMKG) melaporkan 
bahwa gempa bumi dang-
kal berada di darat dengan 
kedalaman tiga kilometer 
mengguncang Kabupaten 
Sukabumi, Jawa Barat.

“Wilayah Kabupaten 
Sukabumi, Jabar dan se-
kitarnya diguncang gempa 
bumi tektonik pada ke-
dalaman tiga kilometer,” 
kata Kepala Pusat Gempa 
Bumi dan Tsunami BMKG 
Daryono.

Dikutip dari Antara, 
Rabu (1/3), ia menjelaskan 
gempa bumi yang terjadi 
tersebut merupakan jenis 
gempa bumi dangkal aki-
bat aktivitas Sesar Sinistral 
Cimandiri dengan gerakan 
patahan yang relatif ke arah 
kiri.

I a  m e n g e m u k a k a n 
gempa terjadi pada pukul 
20:11:48 WIB berkekuatan 
magnitudo 4,0. Episenter 

gempa terletak pada koor-
dinat 7,03 Lintang Selatan 
dan 106,64 Bujur Timur 
atau tepatnya berlokasi di 
darat pada jarak 11 km ten-
ggara Kabupaten Sukabumi, 
Jabar.

Ia menyampaikan dam-
pak gempa bumi yang di-
gambarkan oleh peta ting-
kat guncangan (Shakemap) 
BMKG dan berdasarkan 
laporan dari masyarakat, 
dirasakan di Kota Sukabu-
mi, Palabuhan Ratu dengan 
Skala Intensitas II-III MMI 
(Modifi ed Mercally Inten-
sity) atau getaran dirasa-
kan oleh beberapa orang, 
benda-benda ringan yang 
digantung bergoyang, geta-
ran dirasakan nyata dalam 
rumah, terasa getaran sea-
kan-akan ada truk berlalu.

Gempa juga dirasakan 
di Bogor, Lebak, dan Bayah 
dengan Skala Intensitas II 
MMI atau getaran dirasa-
kan oleh beberapa orang, 
benda-benda ringan yang 
digantung bergoyang.

“Namun hingga saat ini 
belum ada laporan men-
genai kerusakan bangu-
nan sebagai dampak gempa 
bumi tersebut,” katanya.

Hingga pukul 20.30 
WIB, Daryono mengata-
kan, hasil monitoring BMKG 
belum menunjukkan adanya 
aktivitas gempa bumi susu-
lan.

Ia mengimbau masyara-
kat menghindari dari bangu-
nan yang retak atau rusak 
diakibatkan oleh gempa.

“Periksa dan pastikan 
bangunan tempat tinggal 
anda cukup tahan gempa, 
ataupun tidak ada kerusa-
kan akibat getaran gem-
pa yang membahayakan 
kestabilan bangunan se-
belum anda kembali ke da-
lam rumah,” katanya.

Ia juga mengimbau 
masyarakat tetap tenang 
dan tidak terpengaruh oleh 
isu yang tidak dapat diper-
tanggungjawabkan kebena-
rannya. 

 Romi

Lagi, Sukabumi Digoyang Gempa
Subang, HanTer – Sejauh 
ini bencana banjir melanda 
14 desa yang tersebar di se-
jumlah kecamatan di Kabu-
paten Subang, Jawa Barat, 
menyusul tingginya curah 
hujan yang memicu meluap-
nya beberapa sungai di dae-
rah tersebut. “Kami sudah 
meninjau lokasi banjir, dan 
akan segera disiapkan dapur 
umum,” kata Ruhimat.

Dikutip dari Antara, 
Rabu (1/3), ia menjelaskan 
bahwa sesuai dengan pen-

dataan yang telah dilakukan 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) 
setempat, banjir kini telah 
melanda 14 desa di sekitar 
Subang.

Ribuan keluarga yang 
terdampak banjir itu di an-
taranya tersebar di empat 
kecamatan, yakni Kecama-
tan Ciasem, Pamanukan, 
Blanakan, dan Kecamatan 
Pusakanagara.

Bupati mengingatkan 
agar warga terdampak ban-

jir segera mengungsi ke 
tempat yang aman. Sebab, 
intensitas hujan di wilayah 
Subang dan sekitarnya ma-
sih cukup tinggi.

“Saya imbau kepada 
warga yang terdampak ban-
jir untuk segera mengungsi 
ke tempat yang telah dise-
diakan,” katanya.

Bupati juga memin-
ta agar para pihak terkait 
selalu memonitoring warga 
yang terdampak banjir. Se-
hingga tidak ada warga yang 

terisolir akibat banjir.
“Untuk aparatur desa, 

BPBD, kepolisian dan 
Babinsa Binmaspol saya 
mohon untuk tetap patroli. 
Jangan sampai ada warga 
yang terisolir,” kata dia.

Ia menyampaikan kalau 
saat ini pihaknya tengah 
menyiapkan logistik seperti 
makanan dan penanganan 
kesehatan, untuk memenu-
hi kebutuhan warga terdam-
pak banjir.

 Romi

Banjir Landa 14 Desa di Subang

Malang, HanTer – Tak 
pernah disangka, jika akses 
jalan provinsi yang menghu-
bungkan antara Kabupaten 
Malang dengan Kabupaten 
Kediri, tepatnya di Desa 
Sukomulyo, Kecamatan 
Pujon, Kabupaten Malang, 
Jawa Timur, tertutup akibat 
tanah longsor.

Dikutip dari Antara, 
Rabu (1/3), Kabid Kedaru-
ratan dan Logistik Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupa-
ten Malang Sadono Irawan 

mengatakan tanah longsor 
yang menutup akses jalan 
provinsi tersebut terjadi 
kurang lebih pada pukul 
17.25 WIB.

“Terjadi longsor susu-
lan, lokasi di Desa Suko-
mulyo pada akses jalan pro-
vinsi Kabupaten Malang ke 
Kediri dan sebaliknya,” kata 
Sadono.

Sadono menjelaskan, 
saat ini personel yang bera-
da di Posko Lapangan Keca-
matan Ngantang, dan tim 
lainnya sudah diterjunkan 

untuk membersihkan ma-
terial longsor yang menu-
tup akses jalan dua arah 
tersebut.

Menurutnya, longsor 
tersebut terjadi akibat hujan 
dengan intensitas tinggi 
yang mengguyur wilayah 
tersebut selama beberapa 
hari terakhir. Longsor ter-
sebut, merupakan longsor 
susulan setelah sebelumnya 
terjadi kejadian serupa.

“Lokasi longsor sama 
dengan titik kejadian pada 
malam kemarin,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat 
ini kondisi material longsor 
menutup seluruh akses jalan 
penghubung antara wilayah 
Kabupaten Malang dengan 
Kabupaten Kediri tersebut. 
Selain itu, kondisi cuaca di 
lokasi kejadian juga masih 
hujan yang menjadi kendala 
untuk proses pembersihan.

“Cuaca saat ini di lokasi 
masih hujan, akses jalan ter-
tutup total akibat material 
longsor susulan tersebut,” 
ujarnya. 

 Romi

Tertutup Longsor, Warga Terisolir

Air Sungai Meluap, Gedung Sekolah Terendam
Situbondo, HanTer – 
Hingga kini banjir luapan 
air sungai di Situbondo, 
Jawa Timur, juga mengge-
nangi dua sekolah menye-
babkan ratusan siswa SMP 
dan SD tidak bisa mengi-
kuti proses belajar men-
gajar karena ruang kelas 
dipenuhi  lumpur.

Dikutip dari Antara, 
Rabu (1/3), siswa SDN 

1 Kalianget dan SMPN 1 
Banyuglugur ini bersa-
ma para guru bergotong 
royong membersihkan air 
bercampur lumpur sisa 
banjir akibat luapan Kali 
Lubawang di desa setem-
pat.

“Banjir semalam mulai 
masuk ke sekolah sekitar 
pukul 22.00 WIB, semua 
ruang kelas, ruang TU dan 

ruangan lainnya keban-
jiran dan ketinggian air 
sekitar 50 centimeter,” 
ujar Kepala SMP Negeri 
1 Banyuglugur Situbondo 
Sugeng Priyanto.

Sekolah dasar dan SMP 
yang berdampingan itu, 
lanjut dia, terendam banjir 
disebabkan saluran draina-
se di sekitar sekolah tidak 
berfungsi dengan baik ka-

rena tersumbat sampah, 
sehingga membanjiri dua 
sekolah itu.

Menurut Sugeng, se-
lain ruang kelas dan ruang 
TU juga ada tiga ruang 
komputer kebanjiran, dan 
sebanyak 90 unit kompu-
ter itu diperkirakan rusak 
karena ketinggian banjir 
mencapai 50 centimeter. 

 Romi


