
BMKG Prediksi Gempa Susulan di
Banten Terjadi hingga Dua Pekan

PANDEGLANG (IM)- 
Gempa bumi dengan mag-
nitudo (M) 6,6 terjadi di Ke-
camatan Sumur, Pandeglang, 
Banten, Jumat (14/1). BMKG 
pun memprediksi guncangan 
susulan akan terus terjadi 
hingga dua pekan ke depan.

“Kalau melihat trennya, 
(gempa susulan) paling dalam 
jangka waktu dua minggu ke 
depan akan selesai. Paling 
lama, tiga minggu sudah clear,” 
kata Kepala Stasiun Geofi sika 
BMKG Klas I Tangerang, Su-
wardi saat berbincang dengan 
wartawan di Sumur, Pande-

glang, Minggu (16/1).
Suwardi menjelaskan pre-

diksi itu muncul karena fak-
tor wilayah pesisir selatan 
Pandeglang sering dilanda 
gempa akibat tekanan lempeng 
Indo-Australia. Tapi memang, 
kekuatan guncangan gempa 
kini sudah mulai menurun 
setelah berkekuatan M 6,6.

“Di selatan Banten ini 
produk gempanya ada di 
wilayahnya ini, dari pergerakan 
Indo-Australia yang sangat 
aktif. Jadi sudah sering ter-
jadi gempa tiga koma, empat 
koma, tapi dari pantauan kami 

ini sudah menunjukkan ad-
anya penurunan energinya,” 
jelasnya.

Meski begitu, Suwardi me-
nyebut BMKG tak bisa mem-
prediksi secara presisi kapan 
tepatnya gempa susulan itu 
akan terjadi lagi. Terpenting 
saat ini, masyarakat sekitar 
perlu memahami mitigasi ben-
cana apabila gempa itu terjadi 
lagi di kemudian hari.

“Kita tidak tahu karena 
gempa tidak bisa diprediksi 
terjadi kapan, waktu juga tidak 
bisa kita prediksi kapan. Bisa 
kencang, bisa pelan tergan-
tung keseimbangan tekanan 
lempeng Indo-Australia itu,” 
paparnya.

“Tapi dari hasil pantauan 
kita, masyarakat di sini sudah 
terbiasa menghadapi gempa. 
Di Ujung Kulon itu sudah 
biasa, makanya tidak terjadi 
kepanikan. Berarti kan ma-
syarakatnya sudah siap, sudah 
ter-edukasi secara mitigasi 
bencananya,” pungkasnya.

Pemda Diminta Data 
Kerusakan

Sementara itu, Kepala 
Badan Nasional Penanggulan-
gan Bencana (BNPB), Letjen 
TNI Suharyanto meminta 
pemerintah daerah (pemda) 
segera mendata kerusakan 
rumah warga akibat gempa 
dengan magnitudo 6,6 yang 
terjadi di wilayah Provinsi 
Banten pada Jumat (14/1).

Sebagaimana dikutip dalam 
siaran pers BNPB yang diterima 
di Jakarta, Minggu (16/1),  Su-
haryanto meminta pemerin-
tah daerah mendata rumah 
warga yang rusak akibat gempa 
serta tingkat kerusakannya agar 
pemerintah bisa menyalurkan 
bantuan dana perbaikan rumah.

“Mohon nanti segera didata 
dan diverifi kasi ulang ya agar 
mereka (warga terdampak) dapat 
segera kita bantu dan dukung 
untuk pemulihan,” katanya.

Kepala BNPB pada Sabtu 
(15/1) meninjau daerah yang 
terdampak gempa di Keca-

matan Sumur, Kabupaten Pan-
deglang, Provinsi Banten.

Dia antara lain meninjau 
Gedung UPT Puskesmas DTP 
Sumur di Jalan Raya Taman 
Nasional Ujung Kulon, Desa 
Kertajaya, Kecamatan Sumur. 
Beberapa bagian dari bangu-
nan puskesmas itu rusak akibat 
gempa.

“Kami berharap dapat 
segera dibenahi agar pelayanan 
kesehatan masyarakat dapat 
dilaksanakan,” katanya.

Selama di Pandeglang, Ke-
pala BNPB juga mengecek 
kondisi rumah warga yang 
rusak akibat gempa serta ber-
dialog dengan warga di Desa 
Cigeulis, Kecamatan Cigeulis.

Dia menekankan penting-
nya penggunaan konstruksi 
yang tahan terhadap gempa 
dalam perbaikan rumah dan 
bangunan yang rusak akibat 
gempa.

“Bangunan harus dibuat 
kokoh agar tahan gempa 
bumi,” kata Suharyanto.  pra

PEMERINTAH SELESAIKAN PEMBANGUNAN HUNTAP TSUNAMI PANDEGLANG
Warga beraktivitas di hunian tetap di Sumur, Pandeglang, Banten, Sabtu (15/1). Pemerintah telah membangun sebanyak 706 
unit hunian tetap (huntap) yang berada di delapan kecamatan di Pandeglang untuk korban penyintas bencana tsunami 2018. 

IDN/ANTARA

Nusantara 9

SERANG (IM)- Pas-
cagempa yang mener jang 
Kabupaten Pandeglang dan 
Lebak pada Jumat (14/1) lalu, 
Gubernur Banten, Wahidin 
Halim menginstruksikan ke-
pada jajarannya untuk me-
mastikan proses penanganan 
paska bencana berjalan baik, 
maksimal, cepat dan tanggap.

Proses penanganan itu baik 
yang dilakukan oleh Badan Pen-
anggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Banten, Dinas Kes-
ehatan Provinsi Banten, Dinsos 
Provinsi Banten, Dinas Perkim, 
Dinas Perhubungan dan Dinas 
Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) serta dinas 
terkait lainnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas 
PUPR Provinsi Banten, Arlan 
Marzan mengatakan, dirinya 
selalu melakukan koordinasi 
dengan BPBD Provinsi Banten 
yang masih dalam proses pen-
anganan pascabencana gempa 
di lokasi terdampak.

“Koordinasi terus dilakukan 
untuk memastikan akses jalan 
menuju ke lokasi bencana masih 
baik dan mantap tidak ada ken-
dala,” katanya, Minggu (16/1).

Selain itu, Arlan juga lang-
sung melakukan pengecekan 
ke sepanjang jalur jalan Provin-

si dari Pandeglang sampai ke 
lokasi bencana, dikhawatirkan 
ada jalan yang rusak atau ter-
kena longsor bisa langsung 
ditangani.

 “Tim kita dari PUPR sela-
lu standby, berikut dengan alat 
beratnya jika sewaktu-waktu 
dibutuhkan bisa langsung di-
tangani,” ucapnya.

Karena bagi Arlan, dalam 
kondisi bencana seperti ini akses 
mobilitas jalan yang baik sangat 
menunjang dalam proses pen-
anganan evakuasi maupun dis-
tribusi barang kebutuhan pokok 
untuk masyarakat terdampak.

“Ini sejalan dengan ke-
inginan Bapak Gubernur WH 
agar proses penanganan paska 
bencana ini bisa berjalan cepat, 
baik dan lancar, sehingga 
semua jajarannya harus turun 
untuk memastikan apa yang 
menjadi kewenangannya dalam 
kondisi baik,” jelasnya.

Dikatakan Arlan, saat ini 
jalan yang menjadi kewenan-
gan Provinsi dalam kondisi 
mantap sudah mencapai 98 
persen, termasuk jalan Tanjung 
Lesung -Sumur yang menuju 
lokasi bencana itu kondisinya 
sudah mantap. “Tahun ini akan 
kita selesaikan menjadi 100 
persen,” jelasnya.  pra

PUPR Banten Pastikan Akses
Jalan ke Lokasi Bencana Baik
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PANDEGLANG (IM)- 
Gempa tektonik berkekuatan 
6,6 yang terjadi Jumat (14/1), 
di Kabupaten Pandeglang, 
Provinsi Banten berdampak 
pada 29 kecamatan dan 138 
desa di daerah itu dan dilapor-
kan dua warga mengalami 
luka-luka. “Sejauh ini kami 
tidak menerima laporan kor-
ban jiwa, “ kata Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah ( BPBD) Kabupaten 
Pandeglang, Girgi Jantoro di 
Pandeglang, Minggu (16/1).

Gempa tektonik di Ka-
bupaten Pandeglang cukup 
kuat getarannya hingga ber-
dampak pada 29 kecamatan 
dan 138 desa. Kemungkinan 
gempa ini termasuk terbesar 
karena ribuan rumah warga 
mengalami kerusakan.

Berdasarkan data yang 
diterima BPBD Pandeglang 
kini tercatat 1.904 unit rumah 
rusak dan kini menjadi 1.699 
pada Sabtu (15/1) pukul 
23.00 WIB.

Kerusakan rumah seban-
yak 1.904 unit tersebut masuk 
kategori rusak ringan 1.144 
unit, rusak sedang 423 unit 
dan rusak berat 337 unit.

Selain itu juga kerusakan 
gedung sekolah sebanyak 
34 unit, puskesmas 14 unit, 
masjid 10 unit, kantor desa 

tiga unit.
“Kami meyakini jumlah 

rumah yang rusak bertam-
bah,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, meski warga 
terdampak gempa magnitudo 
6,6 yang berpusat di titik 
koordinat 7,01 LS dan 105,26 
BT dengan kedalaman 40 
kilometer hingga getaran 
dirasakan di berbagai daerah 
seperti Tangerang Selatan, 
Kota Bandung, Jakarta, Bo-
gor dan Lampung. Warga 
korban bencana gempa itu 
tinggal di rumah kerabat.

 Namun demikian, pemer-
intah daerah tetap menguta-
makan pelayanan terbaik agar 
warga korban bencana agar 
tidak mengalami kerawanan 
pangan. Kami berkomitmen 
untuk membantu pelayanan 
dasar, sehingga penyaluran 
bantuan dioptimalkan kepada 
masyarakat korban bencana 
itu,” katanya.

Sementara itu, Ibu Ebah, 
warga Sumur Kabupaten 
Pandeglang mengaku seba-
gian besar tembok rumah 
miliknya retak-retak hingga 
hampir roboh akibat getaran 
gempa tersebut.

“Kami sekarang tidak 
menempati rumah sendiri 
karena khawatir roboh,” ka-
tanya.  pra

Gempa Tektonik Magnitudo 6,6 di
Pandeglang Berdampak ke 29 Kecamatan

RUMAH GADANG KAMPUNG MINANG
Pengunjung berada di rumah gadang yang di-
jadikan homestay di Kampung Minang, Nagari 
Sumpu, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera 
Barat, Minggu (16/1). Kawasan kampung Minang 
tersebut merupakan destinasi wisata budaya 
dan kearifan lokal yang rumah gadangnya 
dimanfaatkan sebagai homestay dengan tarif 
mulai Rp175 ribu per orang. 

IDN/ANTARA

TANGERANG (IM)- 
Sebanyak 25 rumah mengal-
ami kerusakan akibat hujan 
deras disertai angin puting 
beliung yang melanda wilayah 
Kecamatan Mekar Baru, Ka-
bupaten Tangerang.

Bersama Badan Penang-
gulangan Bencana Dae-
rah (BPBD) Kabupaten 
Tangerang, pihak Keca-
matan Mekar baru melaku-
kan pendataan warganya 
yang terdampak angin put-
ing beliung itu.

Kejadian tersebut men-
gakibatkan 21 rumah rusak 
ringan dan empat rumah 
rusak berat.

“Total ada 25, di Desa 
Waliwis ada 11 rumah, Desa 
Jenggot Da 5 rumah, Desa 
Mekar Baru ada 6 rumah, 
Desa Cijeruk ada 2 rumah 
dan di Desa Klutuk ada 1 

rumah yang rusak,” kata 
Camat Mekar Baru, Miftah, 
Minggu (16/1).

Pada kesempatan yang 
sama, pihaknya juga mem-
berikan bantuan berupa sem-
bako kepada warga yang 
terdampak bencana puting 
beliung.

“Hari ini kami berikan 
bantuan kepada warga yang 
Terdampak bencana angin 
kencang disertai hujan di 
Kecamatan Mekar baru,”.

Sementara, Muhdih salah 
satu warga yang rumahnya 
rusak akibat puting beliung 
mengucapkan terimakasih 
atas perhatian pemerintah.

“Terimakasih atas perha-
tiannya dan bantuan untuk 
membetulkan rumah kami 
yang rusak akibat bencana 
angin puting beliung,” pung-
kasnya.  pp

Angin Puting Beliung Sebabkan
25 Rumah Rusak di Kab. Tangerang

INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH TAHU MENJADI BIO GAS
Petugas berdiri di atas instalasi pengolahan limbah menjadi bio gas di Dusun 
Giriharja, Desa Kebonjati, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa 
Barat, Minggu (16/1). Instalasi yang mengolah limbah dari sembilan pabrik 
tahu di dusun tersebut mampu memberikan layanan bio gas kepada 65 
rumah serta mengurai limbah tahu menjadi tidak berbau. 
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Cerita Warga Tangerang Sedang Mandi
Saat Rumahnya Roboh Akibat Gempa

TANGERANG (IM)- 
Sejumlah rumah warga di 
Kabupaten Tangerang rusak 
akibat gempa Banten pada 
Jumat lalu. Salah seorang warga 
yang terdampak, Agus Ishak, 
menceritakan momen panik 
saat rumahnya diguncang 
gempa.

Hal itu disampaikan Agus 
saat ditemui di rumahnya di 
kawasan Sukadiri, Kabupaten 
Tangerang, Minggu (16/1. 
Agus menceritakan dinding 
rumahnya hancur dihantam 
gempa susulan. Dia menutur-
kan saat detik-detik robohnya 
dinding rumahnya itu, dirinya 
sedang mandi untuk bersiap 
salat Magrib.

“Pas ter jadinya gempa 
yang sore itu mah nggak ro-
boh. Tapi robohnya karena 
gempa susulan pas saya sedang 
mandi mau persiapan salat 
Magrib kedengaran suaranya 
gubrakkk! Jadi robohnya ini 
pas gempa kedua susulan,” 
tuturnya di rumahnya.

Saat itu, Agus yang sedang 

mandi langsung ke luar dan 
melihat dinding rumahnya su-
dah roboh. Tetangganya sudah 
ramai di sekitar rumahnya.

Meski begitu, saat terjadi 
gempa pertama, Agus tidak 
mengetahuinya dan bahkan 
menurutnya tidak terasa. Agus 
mengaku bersyukur selamat 
dari gempa tersebut.

“Tetangga saya udah ramai 
pas saya ke luar dari kamar 
mandi kelihatan tuh rumah 
saya terang karena dinding-
nya roboh. Gempanya mung-
kin nggak dirasakan saya tapi 
rumah saya merasakannya jadi 
terjadi kaya gitu (roboh). Tapi 
alhamdulillahnya saya selamat 
karena dinding kamar mandi 
saya saat itu tidak roboh,” 
ungkapnya.

Pria 56 tahun ini mengaku 
sangat mengharapkan bantuan 
dari pemerintah. Saat ini, ada 
tiga ruangan rumahnya yang 
temboknya hancur.

Setelah kejadian, Agus me-
nuturkan belum melakukan 
renovasi. Dia hanya member-

sihkan sisa-sisa puing yang 
berserakan dan memisahkan-
nya jika masih bisa terpakai.

“Saat ini bantuan udah 
saya terima dari pihak swasta 
berupa semen dan pasir dari 
pemerintah belum tapi di-
proses. Sampai saat ini belum 
saya renovasi karena pertama 
masih kurang bahannya dan 
kedua saya tidak berani bukan 
ahlinya. Ruang tamu dan dua 
kamar tidur temboknya hancur 
jadi terbuka,” keluhnya.

Agus membeberkan ting-
gal di rumah tersebut hanya 
sendiri. Ketiga anaknya pergi 
merantau untuk bekerja dan 
ada yang sudah berkeluarga.

Menurutnya, gempa dua 
hari lalu tidak hanya membuat 
temboknya hancur. Tetapi 
juga ada retakan yang terjadi 
di beberapa sisi tembok.

“Saya sendir i  d i  s in i 
tinggalnya. Anak saya tiga ada 
di rumahnya masing-masing. 
Cuma yang lain pada retak-
retak sih ada boleh dilihat aja 
itu,” pungkasnya.  pp

Prediksi itu muncul karena faktor wilayah 
pesisir selatan Pandeglang sering dilanda 
gempa akibat tekanan lempeng Indo-
Australia. Tapi memang, kekuatan gun-
cangan gempa kini sudah mulai menurun 
setelah berkekuatan M 6,6 kemarin.

BOGOR (IM)- Seorang 
pemuda meninggal dunia di-
duga akibat dibegal. Korban 
mendapat serangan dari orang 
tidak dikenal saat sedang melintas 
menggunakan sepeda motor di 
Jalan Olahraga, Desa Cimang-
gis, Kecamatan Bojonggede, 
Kabupaten Bogor. Korbannya, 
Aif  Pirmansyah (34), warga Desa 
Naggerang, Kecamatan Tajurha-
lang, Kabupaten Bogor.

Warga setempat, Indra (56), 
mengatakan, kejadiannya sekitar 
pukul 03.00 dini hari. “Saya denger 
suara, saya bangun, udah rame 
didepan rumah saya,” kata Indra 
kepada wartawan, Minggu (16/1).

Indra tidak mengetahui per-
sis bagaimana kejadiannya, yang 

dia lihat saat itu sudah ramai 
warga dan korban sudah tergele-
tak berlumuran darah. Semen-
tara motor korban berada kurang 
lebih 5 meter dari lokasi korban 
jatuh. “Kondisinya korban sudah 
lemas, tapi masih bisa diajak ngo-
mong,” kata Indra.

Indra mengatakan, warga 
setempat lantas langsung me-
nyelamatkan korban dengan 
melarikannya ke rumah sakit, 
namun nahas, nyawa korban tidak 
tertolong. Belum diketahui motif  
penyerangan ini. Dikonfi rmasi 
terpisah, Kapolsek Bojonggede, 
Ajun Komisaris Polisi, Dwi Sus-
anto belum menanggapi pertan-
yaan yang diajukan melalui pesan 
singkat WhatsApp.  gio

DIDUGA JADI KORBAN BEGAL

Warga Bogor Meninggal
Akibat Sabetan Senjata Tajam

KUBU RAYA (IM)- 
Pemerintah Kabupaten Kubu 
Raya, Kalimantan Barat (Kal-
bar), mengajukan vaksinasi 
Covid-19 sebagai salah satu 
syarat bagi warga yang ingin 
menikah.

Kepala Dinas Kesehatan 
Kubu Raya, Marijan men-
gatakan, pihaknya sudah 
berkoordinasi dengan Ke-
menterian Agama (Kemenag). 
“Kami sudah berkordinasi 
dengan Kemenag. Semoga 
penggunaan vaksin sebagai 
syarat untuk menikah segera 
terealisasi,” kata Marijan saat 
dikonfi rmasi, Minggu (16/1).

Marijan berharap, Ke-
menag segera mengeluarkan 
rekomendasi vaksin Cov-
id-19 sebagai salah satu syarat 
menikah. Hal ini penting 
untuk meningkatkan kes-
adaran masyarakat. “Kami 
berharap agar hal ini bisa 
segera terealisasi,sehingga 
banyak warga yang sadar 
akann pentingnya vaksinasi,” 

ucap Marijan.
Marijan menjelaskan, 

rencana ini tidak bermak-
sud memberatkan, tetapi 
sebagai salah satu upaya men-
dongkrak capaian vaksinasi 
Covid-19 dan kepentingan 
masyarakat. “Semoga ini tak 
ada lagi penolakan mengingat 
manfaatnya sangat baik,” 
tutup Marijan.

Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kalbar, Harisson mendukung 
langkah Pemkab Kubu Raya 
mengajukan vaksinasi sebagai 
salah satu syarat bagi warga 
yang hendak menikah. “Saya 
dukung. Ini penting untuk 
mencapai herd imunity,” kata 
Harisson.

Selain itu, lanjut Haris-
son, vaksinasi itu penting 
untuk menjamin semua ma-
syarakat Kalbar terlindungi 
dari Covid 19. “Ingat, kita ini 
masih dalam masa pandemi 
Covid-19, dan belum tahu 
kapan akan berakhir,” ucap 
Harisson.   pra

Pemkab Kubu Raya Ajukan Vaksin
Covid-19 sebagai Syarat Menikah


