Korsleting Listrik Penyebab
Terbakarnya Pasar Benculuk
Cluring
BeritaNasional.ID,
BANYUWANGI – Enam lapak (stand) tinggal puing di Pasar
Benculuk, masuk Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa
Timur, akibat diamuk si jago merah pada Senin (11/6/18) malam
sekitar pukul 19. 29 hingga 21.00 WIB. Peristiwa kebakaran
yang terjadi saat umat islam menunaikan ibadah shalat taraweh
ini menbuat banyak pihak terhenyak, kaget dan termangu
mengingat kejadiannya menjelang lebaran kurang 3 hari.

Kondisi pasar desa yang terletak di Dusun Purwosari, Desa
Benculuk kini masih terlihat sisa puing puing kebakaran yang
berserakan bercampur kepulan asap yang habis tersiram mobil
pemadam kebakaran.
Menurut Kapolsek Cluring Iptu Bedjo Madreas, kebakaran di
pasar tersebut diduga akibat korsleting listrik. Lalu api
menjalar dilapak yang tidak terpakai hingga sumber api itu
muncul dan membesar lalu menjalar keseluruh tempat yang ada.
Keterangan Ilyas, warga yang pertamakali mengetahui kebakaran,
saat itu warung miliknya mati lampu yang dia sangka terputus
dari meteran. Nah, waktu Ilyas berjalan kebelakang mendekati
tempat meteran PLN untuk menghidupkan, tiba tiba ia melihat
kepulan asap dan mendengar suara kemretek. Begitu ia mendekat,
ternyata ada api yang muncul dari lapak kosong dibagian
tengah.
“Waktu itu saya mendekat ke meteran PLN, tiba tiba saya
melihat asap dan mendengar suara kemretek. Langsung saat itu
juga saya teriak teriak memanggil warga,” jelasnya.
Warga lainnya bernama Asmat Ujang Mustofa, juga menceritakan,
api itu muncul dari lapak kosong lalu menjalar ke yang
lainnya. “Saya bersama warga berusaha memadamkan api dengan
alat seadanya,” tuturnya.
Dari lapak yang posisinya ditengah itu, api dengan cepatnya
merembet ke lapak disampingnya hingga enam lapak yang ada
tidak bisa diselamatkan.
Kapolsek Iptu Bedjo Madreas menjelaskan, diduga akibat
korsleting listrik itu lah api langsung menjalar. “Akibat
kejadian ini, 6 lapak terbakar habis dengan total kerugian
berkisar Rp 250 juta. Tidak ada korban jiwa dalam perkara ini,
dan untungnya api bisa dipadamkan,” ujarnya.
Diketahui, sebelumnya dalam peristiwa kebakaran pasar Benculuk
ini api mulai membesar sejak pukul 19.29 dan berhasil

dipadamkan pada 21.00 WIB oleh petugas pemadam kebakaran dari
Banyuwangi dengan dibantu relawan dan warga. (red)
Caption : Situasi pasar Benculuk Cluring saat diamuk si jago
merah

