BERAWAL DARI BAKAR SAMPAH,
API MENJALAR DAN MEMBESAR HINGGA
MEMBAKAR LAHAN DAN MENDEKATI RUMAH WARGA

K

ebakaran lahan terjadi di Jalan Wonobaru, Purnama 2,
pada siang hari ini, Selasa 2 Maret 2021 sekitar pukul

15.00 WIB. Informasi adanya lahan yang terbakar ini didapat dari
laporan langsung warga yang tinggal di sekitar tempat kejadian, dimana
menurut laporan, lahan yang terbakar bertambah luas dan semakin
mendekati rumah warga yang ada disekitar lahan tersebut. Mendapat
laporan tersebut, BPBD Kota Pontianak langsung mengecek lokasi
kejadian dan bersama dengan Damkar Kota Pontianak datang ke lokasi
karhutla untuk melakukan penanggulangan lahan yang terbakar.

Sesampainya dilokasi kejadian, Damkar Kota Pontianak langsung
melakukan proses pemadaman. Lokasi yang berada ditengah kota yang
ramai dengan arus lalu lintas dan pemukiman, menyebabkan arus lalu
lintas disekitar tempat kejadian mengalami kemacetan yang cukup
panjang.

Berdasarkan

keterangan

dari

warga

sekitar, api bermula dari salah seorang
warga

yang

membakar

sampah.

Mendapat informasi tersebut, bersama
dengan Babinsa setempat, TRC BPBD
Kota

Pontianak

dibantu

Ketua

RT

mendatangi warga yang diduka sebagai
pelaku pembakar lahan. Dari

hasil

penelusuran, akhirnya didapat pelaku
yang menyebabkan terbakarnya lahan.
Informasi dari bapak Wagiman (70
tahun),

yang

berdomisili

di

Jalan

Purnama 2 menjelaskan, ia awalnya
ingin

membakar

pondok

yang

berkebun,

sampah
biasa

didekat

tempat

dikarenakan

ia

banyaknya

nyamuk saat ia sedang beristirahat di
pagi

hari.

Menurut

keterangannya

Wagiman (70 th), pelaku pembakaran
sampah yang menyebabkan terbakarnya
lahan di Jl. Wonosobo, sedang dimintai
keterangannya oleh Babinsa setempat.
(Dok. BPBD Kota Pontianak, 2021)

juga, api sudah padam saat ia meninggalkan pondok jam 1 siang.
Namun ia tidak menyadari kalau api yang diatas permukaannya terlihat
padam ternyata dibagian bawahnya menyimpan bara, sehingga cuaca
yang panas dan tiupan angin menyebabkan api dengan mudah hidup
kembali. Kondisi lingkungan sekitar yang banyak daun-daun kering dan
pepohonan,

membuat

api

semakin

mudah

membesar

walaupun

masyarakat disekitar lokasi sempat berupaya memadamkan api dengan
peralatan seadanya.

(Era – BPBD Kota Pontianak)

