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MENDAKI, JATUH KE JURANG

Mahasiswa UMY Tewas di Lereng Sumbing
MAGELANG (KR) - Bra- 

mantyansyah (19) mahasiswa 
Akuntansi Semester II Uni
versitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) jatuh ke 
jurang saat melakukan pen
dakian ke puncak Gunung 
Sumbing Magelang, Sabtu 
(21/1). Sebelum dibawa pu
lang ke rumah duka di Mrisi 
Bantul, jenazah dibawa ke 
Puskesmas Kaliangkrik Ma
gelang untuk dilakukan pe
meriksaan oleh tim medis ser
ta tim Polres Magelang dan 

, Polsek Kaliangkrik, Sabtu 
' malam. Kejadian ini memper

oleh perhatian relawan bebe
rapa komunitas di Magelang 
maupun Yogyakarta, Basar- 
nas DIY dan BPBD Kabu
paten Magelang.

Jenazah disemayamkan 
terlebih dulu di Basecamp 
pendakian Gunung Sumbing 
di Butuh Desa Temanggung 
Kaliangkrik. Tim Polsek Kali
angkrik dipimpin Kapolsek 
AKP M Buhrom SH dan Ka- 
nit Reskrim Aiptu ZM Alifin

dan petugas Koramil Kali
angkrik juga berada di Butuh.

Informasi yang diperoleh 
Kalakhar BPBD Kabupaten 
Magelang Drs Edy Susanto 
menyebutkan, Bramantyan- 
syah mendaki puncak Gu
nung Sumbing bersama tiga 
temannya, sesama alumni 
SMAN 8 Yogyakarta. Sekitar

pukul 12.00, mereka tiba di 
sekitar Pos II dan melintasi 
dua jembatan. Di lokasi yang 
memiliki ketinggian sekitar 
2.300-2.500 meter di atas per
mukaan laut tersebut mereka 
sempat foto bersama.

Tanpa diduga, Braman- 
tyansyah terjatuh ke jurang 
yang memiliki kedalaman se

kitar 7-10 meter. Teman pen
daki lainnya berusaha untuk 
mendekati lokasi jatuh lewat 
jalur semak-semak. Upaya 
minta pertolongan dilakukan, 
namun tidak ditemukan war
ga di sekitar kejadian.

Sekitar pukul 15.30, korban 
baru dievakuasi dari dasar ju
rang menuju ke atas menggu
nakan tandu darurat yang 
terbuat dari potongan bambu 
dan kain sarung. Sampai di 
Basecamp Butuh sekitar pu
kul 18.00 dalam kondisi su
dah meninggal. Sekitar pukul 
18.35 jenazah korban dibawa 
ke Puskesmas Kaliangkrik.

Informasi yang diperoleh 
KR menyebutkan, keempat 
pendaki berangkat dari 
Yogyakarta Jumat (20/1) ma
lam dan tiba di Basecamp 
Butuh Sabtu (21/1) sekitar 
pukul 01.00. Pukul 08.00, 
mereka mulai mendaki lereng 
Gunung Sumbing. (Tha)-e

PENJUAL mi ayam di Biak 
Papua suatu ketika menghi
dangkan semangkok mi dan 
segelas air kepada pembeli
separuh baya. Setelah me
nyantap habis mi ayam dan 
meneguk air setengah gelas, 
pembeli itu bertanya, ”Pak, 
buang air ke mana?” Dija
wab oleh si penjual, "Buang 
saja di bawah meja.” Ter
nyata bukan sisa air di gelas 
yang dibuang di bawah me
ja, tapi ia kencing di bawah 
meja. Seorang pembeli lain 
berbisik kepada penjual, 
"Orang itu gila.” (Sudarso- 
no, KAV TNI-AU Mandouw, 
Jalan Tanjung Utama 4 Biak, 
Papua 90800)-e
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Jenazah Bramantyansyah saat dibawa turun menuju am
bulans yang menunggu di bawah, Sabtu (21/1) malam.
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