Hujan Lebat Dan Angin Kencang
Sebabkan Satu Buah Rumah Hangus Tersambar Petir
Hujan lebat yang disertai angin kencang dan juga petir pada hari Rabu sore
hingga Kamis pagi, tanggal 16 mei 2019 telah mengakibatkan satu buah rumah yang
terletak di Jalan Panca Bhakti Gang Keluarga 1 Kelurahan Batu Layang Kecamatan
Pontianak Utara tersambar petir hingga menyebabkan rumah tersebut hangus
terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 03.00 WIB dimana hujan turun dengan
sangat lebat dan disertai petir dan angin kencang. Pemilik rumah, Sarimah (27)
mengungkapkan, sebelum kebakaran terjadi ia terbangun karena mendengar suara
petir yang menggelegar. Setelah suara petir pertama terdengar, menurutnya kembali
terdengar suara petir yang lebih besar. Pada suara petir yang kedua inilah Sarimah
melihat percikan api merembet dari tiang antena memasuki rumahnya dan kemudian
rembetan api itu langsung membesar di bagian belakang rumahnya.
Melihat api yang terus membesar, Sarimah yang saat berada dirumah
tersebut hanya bersama dengan kedua anaknya, karena suaminya sedang bekerja
keluar kota, bergegas menyelamatkan diri keluar rumah dengan membawa anaknya,
menuju rumah kerabatnya yang tidak jauh dari rumahnya. Rumah semi permanen
berbahan utama kayu dan beratap daun itupun ludes dilahap sijago merah walau
kondisi hujan deras.

Kondisi rumah Sarimah setelah tersambar petir yang rata dengan tanah.

Kejadian yang berlangsung sangat cepat membuat Sarimah tak sempat
menyelamatkan harta bendanya, hanya baju yang melekat di badannya yang

dibawa. Seluruh harta benda, surat-surat berharga termasuk perlengkapan sekolah
putrinya ikut hangus terbakar.
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Pontianak yang mendapatkan laporan
kejadian segera melakukan pendataan ke lokasi kejadian. Dari hasil pendataan,
diketahui kepala keluarga bernama Tosir, dengan 3 orang tanggungan yaitu seorang
istri (Sarimah) dan 2 orang anak (Asmawati, 9 th, dan Haidar Riski, 2 th), dengan
tingkat kerusakan rumah 100%. Korban sementara tinggal dirumah orang tuanya
yang tidak jauh dari rumah yang terbakar. Untuk membantu korban, BPBD Kota
Pontianak pada hari yang sama langsung memberikan bantuan logistik dan bantuan
makanan siap saji selama tiga hari berturut-turut sebagai bentuk perhatian
pemerintah Kota Pontianak kepada masyarakat Kota Pontianak yang mendapat
musibah.

Pemberian bantuan logistik dan makanan siap saji oleh BPBD Kota Pontianak
kepada korban kebakaran

Sementara itu dihari dan waktu yang sama, sebuah pohon tumbang
menimpa rumah seorang warga di
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