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Tutup Jalur 
Pendakian 
via Butuh
Antisipasi Cuaca 
Ekstrem, Tak Ingin 
Ada Korban Lagi

MUNGKID - Jalur pendakian Gu
nung Sumbing melalui Dusun Bu
tuh, Desa Temanggung, Kecamatan 
Kaliangkrik, ditutup sementara 
waktu. Penutupan untuk mengantisi
pasi cuaca ekstrem belakangan ini.

Kadus Butuh Lilik Setiawan meng
imbau para pencinta alam berhati- 
hati. "Untuk pendakian, faktor 
cuaca sangat diutamakan. Jangan 
sampai disepelekan, namanya gu
nung harus tetap waspada,” katanya 
kemarin (22/1).

Imbauan Lilik ini disampaikan 
juga berkaitan tewasnya Braman- 
tyansah, 19, mahasiswa Universi
tas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) setelah terjatuh ke jurang 
berair di sekitar Pos 2 Sabtu (21/1) 
siang. Jenazah warga Mrisi, Kasihan, 
Bantul, itu telah dimakamkan ke
marin (22/1).

"Seorang pendaki jatuh ke dalam 
jurang sekitar Pos 2 jalur Kaliangkrik- 
Butuh. Padahal saat ini jalur penda
kian itu sedang ditutup karena 
cuaca ekstrem dan untuk pemuli
han vegetasi yang ada," jelasnya.

Peristiwa itu, seperti diberitakan 
Radar Jogja kemarin (22/1), ber
mula dari korban naik gunung 
bersama tiga rekannya. Sekitar pu
kul 13.00, mereka tengah istirahat 
di sekitar sungai. Tiba-tiba korban 
jatuh ke sungai dengan kedalaman
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10 meter.
"Pendaki istirahat di Pos 2, cuci 

muka dan mungkin karena lelah. 
Awal mula temannya tidak tahu 
kalau jatuh ke sungai, karena me
mang lokasi itu spot favorit untuk 
foto-foto," jelasnya.

Rekan korban mencoba meng
evakuasi, tetapi tidak bisa. Untuk 
menuju tempat jatuh korban, akses 
susah hingga butuh waktu sekitar 
30 menit. Setelah mendapat lapo
ran dari Jogja, 12 orang Kelompok 
Relawan Garda Atas Awan Desa 
Temanggung menuju lokasi.

"Awalnya teman korban mengira 
korban hanya pingsan. Tapi setelah 
relawan tiba di lokasi, korban sudah 
tidak selamat. Korban mengalami 
luka di kepala, keluar darah dari 
telinga dan hidung,” ungkapnya.

Kepala BPBD Kabupaten Magelang 
Edy Susanto menjelaskan, pukul 18.00, 
evakuasi korban sampai di basecamp, 
dan dinyatakan meninggal. Pukul 
18.35, korban dibawa ke Puskesmas 
Kaliangkrik untuk penanganan lebih 
lanjut, (ady/laz/fj)


