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Tim masih di lokasi 
bersama unsur 
terkait karena 

TMA cenderung 
meningkat, yakni 
TMA di halaman 

rumah antara 
80 cm - 1 meter, 
sedangkan TMA 
di dalam rumah 

rata-rata setinggi 
30 cm

BANJIR DEMI BANJIR MELANDA WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

SATU DESA DAN EMPAT KELURAHAN 
TERISOLIR, WARGA DIMINTA SIAGA

Hujan deras disertai angin kencang hingga kini belum berhenti. Kali 
ini melanda wilayah Penajam Kalimantan Timur, akibat diterjang 
banjir satu desa dan empat kelurahan tergenang air. Warga 
terisolasi tak bisa berbuat apa-apa.

Penajam, HanTer – Tak 
disangka, setelah kemarin 
terdapat empat kelurahan 
dan satu desa di Kabupa-
ten Penajam Paser Utara 
(PPU), Kalimantan Timur, 
yang dilanda banjir, hari 
ini kembali ada satu desa 
dan satu kelurahan di ka-
bupaten itu yang dilanda 
banjir.

“Banjir melanda dua 
kawasan dalam satu keca-
matan, yakni Desa Sesu-
lu dan Kelurahan Waru, 
Kecamatan Waru,” kata 
Plh. Kabid Kedaruratan 
dan Logistik Badan Penan-
ggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten PPU I 
Gusti Putu Agus Dharma.

Dikutip dari Antara, 

Selasa (30/8), sebenarnya 
banjir di Kelurahan Waru 
sudah terjadi mulai ke-
marin, tapi karena kema-
rin juga ada empat desa/
kelurahan yang mengalami 
banjir sejak dini hari dan 
pagi, maka pihaknya lebih 
mengutamakan pertolon-
gan, sehingga pendataan 
baru dilakukan hari ini.

Banjir di Kelurahan 
Waru terjadi sekitar pukul 

ISTIMEWA

Kondisi tinggi muka 
air (TMA) hingga sore ini 
cenderung naik, sehingga 
tim dari BPBD masih di 
lokasi bersama semua un-
sur terkait untuk melaku-
kan penanganan sekaligus 
menyuplai air bersih.

“TMA di RT 22 dan RT 
29 saat ini di halaman ru-
mah dengan ketinggian an-
tara 30 - 50 cm, sedangkan 
TMA di dalam rumah antara 
10 - 30 cm,” kata Gusti.

Untuk di lokasi keja-
dian, terdiri dari BPBD 
Kabupaten PPU,Babinsa, 
Bhabinkamtibmas, aparat 
Kelurahan Waru, Ketua RT, 
dan relawan dari warga.

Sedangkan untuk banjir 
di Kelurahan Sesulu, melan-
da di RT 02 dan RT 06, 
terjadi mulai sekitar pukul 
02.00 wita yang merendam 
35 rumah, yakni 15 rumah 
di RT 02 dan 20 rumah di 
RT 06.

“Tim masih di lokasi 
bersama unsur terkait kare-
na TMA cenderung mening-
kat, yakni TMA di halaman 
rumah antara 80 cm - 1 
meter, sedangkan TMA di 
dalam rumah rata-rata se-
tinggi 30 cm,” kata Gusti. 
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09.00 Wita, melanda di RT 
22 dan RT 29 dengan warga 
terdampak ada 107 jiwa, 
yakni di RT 29 terdapat 
28 kepala keluarga (KK) 
dengan 73 jiwa, kemudian 
di RT 22 terdapat 13 KK 
dengan 34 jiwa.

Sebelumnya, kata Gusti, 
BMKG Stasiun Balikpapan 
mengeluarkan peringatan 
dini, akan terjadi hujan 
sedang hingga lebat yang 
dapat disertai petir sekitar 
pukul 22.00 Wita, semen-
tara hujan di Kelurahan 
Waru pada Rabu malam 
berlangsung hingga pu-
kul 00.10 Wita, sehingga 
mengakibatkan air meluap 
perlahan.

Bandung, HanTer – Se-
jauh ini Perpustakaan harus 
mengajarkan pengetahu-
an tentang kearifan lokal 
dan pengetahuan modern. 
Kedua pengetahuan terse-
but mampu menciptakan 
masyarakat yang berpenge-
tahuan, inovatif, dan aktif.

Direktur Kebijakan dan 
Advokasi International 
Federation of Library As-
sociations and Institutions 
(IFLA), Stephen Wyber, 
menyatakan untuk mem-
bangun masa depan yang 
inklusif pada era digital dan 
mempersiapkan sumber 
daya manusia untuk meng-
hadapi persaingan global, 
sektor pendidikan harus di-
benahi secara keseluruhan.

“Pada masa kini, te-
gasnya, yang terpenting 
adalah memberikan pelu-
ang kepada masyarakat 
untuk mempelajari yang 
mereka butuhkan dengan 
pendekatan kepedulian,” 
kata Stephen Wyber saat 
webinar Urban-20 (U20) 
Side Event dengan tema 
Enabling Cities, Caring 
Cities oleh Perpustakaan 
Nasional RI (Perpusnas), 
Selasa (30/8/2022).

IFLA adalah badan in-
ternasional yang mewakili 
kepentingan layanan per-
pustakaan dan informasi 
serta penggunanya.

“Yang diharapkan dari 
akhir kegiatan ini, kita men-
dapatkan beberapa pesan 
kunci dan ide bagus tentang 
bagaimana kita bisa menja-
lankan peran perpustakaan 
dan lembaga pembelajaran 
orang dewasa untuk menja-
di bagian kunci dari agenda 
pemerintahan Republik 
Indonesia yang berdasar 
pada perhelatan Presidensi 

G20,” harapnya.
Kepala Perpusnas, 

Muhammad Syarif Bando 
menyatakan berdasarkan 
catatan Bappenas dan BPS, 
sebagian besar masyarakat 
Indonesia terjun sebagai 
kepala keluarga dengan 
bermodalkan ijazah pendi-
dikan umum. Oleh karena 
itu, masyarakat tersebut 
perlu dididik melalui pen-
didikan non formal.

Dia juga mengajak selu-
ruh lapisan masyarakat un-
tuk mengubah paradigma 
perpustakaan di dunia agar 
dapat bertransformasi dan 
kehadirannya dirasakan 
masyarakat.

“Misi kita adalah meya-
kinkan kepada siapa saja 
bahwa dia bisa berubah 
dengan satu buku yang rele-
van dengan pilihan ekono-
minya. Karena peran untuk 
menolong masyarakat yang 
termarjinalkan dengan bu-
ku-buku ilmu terapan itu 
sangat penting,” jelasnya.

Sedangkan, Presiden 
Asosiasi Pendidikan Dasar 
dan Dewasa Asia Pasifik 
Selatan (ASPBAE), Nani 
Zulminarni menyampaikan 
bahwa ada enam situasi 
saat seseorang dapat ter-
singkirkan dari proses pen-
didikan dan pembelajaran 
sepanjang hayat.

Yakni, gender dan usia, 
disability dan diffability, 
status sosial, lokasi, me-
todologi dan pendekatan, 
serta topik dan fokus. Me-
nurutnya, enam situasi ini 
senada dengan sambutan 
dari Kepala Perpusnas. Un-
tuk itu, paradigma perpus-
takaan harus berubah agar 
lebih mampu menjawab 
kebutuhan masyarakat.

“Pustakawan harus bisa 
men-support proses belajar 
melalui buku, cerita, data, 
informasi yang ada di per-
pustakaan, juga termasuk 
hasil-hasil riset menjadi 
sumber pembelajaran pen-
didikan bagi masyarakat 
yang lebih inklusif. Ung-
kapan ‘education is not 
limited to school’ harus di-
maknai sebagai proses bela-
jar yang sepanjang hayat,” 
pungkas Nani. 

 Romi

IFLA: Perpustakaan 
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