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►  PEN D AKIAN GUNUNG

Mahasiswa Tewas di Jurang Sumbing
MAGELANG—Seorang mahasiswa ke jurang yang berbatu dan ada

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta aliran sungai dengan kedalam an 
(UMY), Bramantyansah, 19, warga sekitar 10 meter.
Mrisi, Tirtonirmolo, Kasihan, Kabar jatuhnya korban tersebut 
Bantul, D aerah Istimewa kemudian dilaporkan basecam p

Yogyakarta, tewas terjatuh ke Jogja. Selanjutnya,
ke jurang saat m endaki menindaklanjuti laporan
Gunung Sumbing, Kabupaten f n p o t n  tersebut, sekitar 11 orang 
Magelang, Sabtu (21/1). m enuju jurang melalui

Kepala SAR Kabupaten Pos 2 untuk  m elakukan
Magelang Heri Prawoto di https://goo.gl/x3VsbG evakuasi terhadap korban. 
Magelang, m engatakan Basamas Semarang, SAR
korban bersam a em pat tem annya Kabupaten Magelang, BPBD Kabupaten 
sekitar pukul 08.00 WIB melakukan Magelang, TNI, Polri dan warga 
pendakian di Gunung Sumbing, sekitar pukul 15.30 WIB berhasil 
melalui jalur Kaliangkrik, Kabupaten mengevakuasi korban dari dalam 
Magelang. Kemudian sekitar pukul jurang dengan tandu darurat. Dia 
13.00 WIB, korban dilaporkan terjatuh mengatakan korban mengalami luka

di kepala bagian belakang.
Namun demikian, setelah berhasil 

dievakuasi hingga menuju b a s e c a m p  

sekitar pukul 18.00 WIB, korban 
dinyatakan meninggal dunia. "Untuk 
mengevakuasi korban yang terlibat 
Basamas Semarang satu regu, SAR 
Kabupaten Magelang, Damkar dan 
lainnya," kata Heri.

Kepala Pelaksana Badan Pe- 
nanggungalan Bencana Daerah (BPBD) 
Kabupaten Magelang, Edy Susanto 
m engatakan, korban meninggal 
setelah berhasil dievakuasi dan 
diperiksa di Puskesmas Kaliangkrik, 
kem udian dibawa m enuju Jogja.

•  Lebih Lengkap Halaman 9

Mahasiswa Tewas...
Kabiro H um as & Protokol UMY 

Ratih Hemingtyas m em benarkan 
kejadian tersebut. "Saat ini jenazah 
sedang dalam perjalanan ke rumah 
duka," katanya, dihubungi H a ria n jo g ja .

c o m ,  Sabtu (21/1) malam.
Dia menyebutkan, korban bukan 

anggota m ahasiswa pecinta alam, 
dan kegiatan pendakian tersebut 
m erupakan agenda pribadi, bukan

acara kam pus. Meski dem ikian, 
menurutnya, UMY akan memproses 
hak m ahasiswa tersebut seperti 
santunan sesuai aturan, (u n  Febriani/ 

Antara)
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