
layouter: nuryono

HALAMAN 2RADAR SURABAYA ● RABU, 19 FEBRUARI 2014

REDAKSI MENERIMA:
Artikel oipini dan surat pembaca. Kirimkan ke Radar Surabaya, Gedung Graha Pena Lt IV jalan A. Yani 88 Surabaya. Atau faksimili (031) 8202191. E-mail: radarsurabaya@yahoo.com.

Semua surat harus dilengkapi identitas, foto, NPWP. Sertakan nomor telepon bila mengirim lewat e-mail. Panjang naskah opini kurang lebih 3.000 karakter atau 500 kata/words.

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Nofilawati Anisa. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Jaini. REDAKTUR PELAKSANA: Wijayanto, Hendarmono Al Sidarto. REDAKTUR: Rahmat Adhy Kurniawan, Yuli Setiyo Budi, Ahmad Syaiku, Eko Yudiono.
ASISTEN REDAKTUR: Rochman Arief. SEKRETARIS REDAKSI: Ayu Diah Pratiwi. STAF REDAKSI SURABAYA: M Zainuddin, Lainin Nadziroh, Wahyu Setya Darmawan, Rudianto, Shandy Nurhartanto, Umi Hani Akasah, Nurista Purnamasari.
FOTOGRAFER: Abdullah Munir, Andy Satria, Ahmad Khusaini. BIRO JAKARTA: Poeji Rahardjo (Kepala), M Nur Asikin. IKLAN: Dwi Retno Wahyuningtyas (Manager), M Afik MS, Bambang Sukoco, Agoes Hari Noeswantoro, Budi Susetyo, Suyadi. IKLAN
BARIS: Rizka Yolanda. PEMASARAN: M. Fa’il (Manager), Heri Santoso, Fanny Ferdyan. EVENT: Ferry Sujimat. LANGGANAN: Rp 65.000/bulan (Surabaya, luar kota plus ongkos kirim); TARIF IKLAN: Halaman 1: Rp 60.000/mm kolom, Halaman 3: Rp

50.000/mm kolom, Full Colour: Rp 42.500/mm kolom, Black White: Rp 35.000/mm kolom. ALAMAT REDAKSI: Lantai IV Graha Pena, Jl Ahmad Yani 88 Surabaya, Telp: (031) 8202277, 8202109. Fax: (031) 8202191, IKLAN: (031) 8202017, 8202280, 8202278, PEMASARAN:
(031) 8202282, 0818525901, JAKARTA: Lantai VI Graha Pena, Jl Kebayoran Lama 12 Jakarta Selatan, TELP (021) 53699523, FAX (021) 53661854. SIDOARJO: Ruko Delta Wijaya C.03 Jl Raya Jenggolo Sidoarjo. TELEPON: (031) 8957687, FAX: (031) 8957683. GRESIK:
Jl Pahlawan No. 34 Gresik, Telp: (031) 3978740, Fax: (031) 3970230. SIUPP: Nomor 073/MENPEN SIUPP/47/1986, tgl 8 Maret 1986, PENERBIT: PT. Radar Media Surabaya. DIREKTUR: Lilik Widyantoro.

Upaya
Menyelamatkan Bumi

Penulis adalah:

Pemikir Islam
Konemporer IAIN

Sunan Ampel
Surabaya.

Mayoritas
kalangan kaum
intelektual
menggagaskan

pemikiran dalam
rangka kecintaannya
kepada keberadaan
bumi yang sudah
tercemar ini. Melalui
idenya, penghijauan
pun menjadi polemik di
kalangan pemikir dan
pecinta bumi. Berbagai
pola penghijauan
tertuang dalam wacana-
wacana nasional.
Misalnya membuang
sampah pada
tempatnya, mengurangi
sampah plastik, dan
berbagai tindakan
penghijauan lainnya.
Sayangnya, tidak semua
orang mengapli-
kasikannya.

Tindakan realistis
merupakan kunci utama
kesuksesan dalam
proses menuju bumi
yang asri dan
bersahabat. Begitu pula
dengan gerakan cinta
bumi. Kita memerlukan
tindakan realistis dalam
berperilaku yang
mengarah pada
penghijauan
lingkungan, agar bumi
ini tetap aman dan
nyaman bagi
kehidupan.

Keselamatan bumi ini
berada pada manusia
sendiri. Jika mereka
sadar dengan perilaku
yang merusak bumi,
mereka tidak akan
melakukannya. Banyak
musibah yang menimpa
manusia. Misalnya
banjir dan tanah
longsor. Termasuk
wabah penyakit yang
menjadi teman sehari-
hari, tak lain
disebabkan perilaku
manusia yang kurang
memperhatikan
keadaan lingkungan.
Oleh karena itu, kita
semua harus sadar
untuk melakukan hal-
hal yang mampu

menjaga bumi ini agar
tidak rusak dan
tercemar oleh perilaku
kita sendiri.

Memang banyak
penggagas tentang
lingkungan dengan ide
cemerlangnya dalam
rangka penghijauan.
Misalnya menanam
pohon, berkendara yang
ramah lingkungan,
penggunaan sepeda
gunung, dan batasan
penggunaan plastik.

Semua itu merupakan
hal yang urgent dalam
menjaga lingkungan
agar tetap hijau, sehat,
dan nyaman. Kita harus
benar-benar
membiasakan diri
untuk menjaga
lingkungan. Gagasan-
gagasan penghijauan
itu jangan hanya
sebagai wahana berpikir
belaka. Aktualisasi
sikap dan perilaku
penghijauan harus kita
utamakan. (*/c2)

Oleh:

JUNAIDI KHAB*

SURABAYA–Badan Narko-
tika Nasional Provinsi (BNNP)
Jatim mengusulkan para pecan-
du narkoba yang mendapatkan
hukuman rehabilitasi di Jatim
ditempatkan di area Akademi
Angkatan Laut (AAL). Usulan
itu disampaikan Kepala BNNP
Jatim Brigjen Pol Iwan Abdullah
Ibrahim di sela pemberian peng-
hargaan piagam AAL sebagai
daerah bebas narkoba.

“Kami melihat tempatnya res-
presentatif. Ada rumah sakit. Le-
taknya juga di ujung kota Su-
rabaya. Ada dokter. Ada personil
yang bisa melakukan pembi-
naan,” ujar Brigjen Pol Iwan Ab-
dullah Ibrahim, kemarin.

Selama ini, rekomendasi tem-
pat rehab yang berada di bawah
pengelolaan dinas kesehatan
provinsi maupun swasta masih
belum ada yang berstandar se-
perti milik Badan Narkotika Na-
sional (BNN) yang ada di Lido,
Bogor, Makasar, dan Samarinda.
Sementara, para pecandu nar-
koba yang dimasukkan ke dalam
lembaga pemasyarakatan juga
belum menjamin mereka tidak
kecanduan lagi. “Malah yang
awalnya pemakai, ketika mereka
keluar dari sel menjadi pengedar.

Karena itu, kita ingin agar me-
reka bisa direhabilitasi di tempat
yang bisa membina mereka,” te-
gasnya. Menurut dia, di lingku-
ngan TNI AL, terutama di AAL
memungkinkan sebagai tempat
rehabilitasi. Sebab, sumber daya

manusia dan lokasinya men-
dukung adanya pembinaan.

Kehadiran BNNP Jatim di
AAL kemarin bukan hanya khu-
sus untuk memberikan penghar-
gaan piagam sebagai daerah be-
bas narkoba. Para petinggi BN-

NP Jatim dan AAL yang dipim-
pin Sekretaris Lembaga (Seklem)
AAL, Kolonel Marinir R.M Tru-
sono, meresmikan pula pembukaan
papan bertuliskan ’Terima Kasih
Atas Penetapan Kawasan Bebas
Narkoba di Lingkungan Akademi
Angkatan Laut (AAL)’ dengan
tanda AAL dan BNNP Jatim.

Kolonel Marinir R.M Trusono
mengatakan’bahwa dirinya
mengapresiasi penghargaan
dari BNNP itu. “Selama ini,
kami sangat ketat dalam mem-
bentengi diri untuk bebas dari
narkoba. Selain tes urine, kami
juga melakukan pemeriksaan
bawaan para taruna seusai pe-
siar,” terangnya.

Sampai saat ini dan harapan-
nya hingga mendatang, tidak ada
anggota maupun taruna yang
terlibat narkoba. Begitu juga
saat nantinya ada sepuluh taruni
yang akan masuk AAL pada per-
tengahan tahun 2014 ini. Pi-
haknya menjaga agar tidak ter-
jadi hal-hal yang berkaitan de-
ngan narkoba dan sejenisnya.

Sedangkan, tentang keinginan
Kepala BNNP Jatim menjadikan
AAL sebagai lembaga rehabilitasi
pecandu narkoba, Trusono meng-
aku bahwa pihaknya siap untuk
meneruskan kepada Gubernur
AAL, Laksda TNI INGN Ary
Atmaja. Menurut dia, selama ini,
AAL memang ingin lebih jauh lagi
dalam memberikan kontribusi
kepada masyarakat. (rud/c2/ono)

RUDIANTO RADAR SURABAYA

BEBAS NARKOBA: Kepala BNN Provinsi Jatim Brigjen Pol Iwan Abdullah
Ibrahim bersama Sekretaris Lembaga (Seklem) AAL, Kolonel Marinir R.M
Trusono, membuka papan AAL Bebas Narkoba.

AAL Bebas Narkoba
BNNP Jatim
Usulkan sebagai
Tempat Rehabilitasi

Banjir lahar dingin yang ber-
warna cokelat itu mulai mema-
suki Kali Sambong sekitar pukul
15.00. Lahan dingin turun setelah
wilayah Batu yang berada di le-
reng Gunung Kelud diguyur hujan
deras sejak kemarin siang. Bah-
kan, lahar dingin meluap ke jalan.

Beberapa warga saling meng-
ingatkan agar segera meninggal-
kan Kali Sambong untuk men-
cegah hal-hal yang tak diingin-
kan. Hingga pukul 16.00, banjir
lahar dingin yang melewati Kali
Sambong masih deras. Beberapa
personel polisi dan TNI berjaga-
jaga di lokasi tersebut.

Arie Azhari, seorang relawan
dari La Nyalla Academia, yang
sejak Minggu lalu (16/2) men-
dirikan posko bantuan bagi kor-
ban Gunung Kelud di Kediri me-
nyatakan bahwa lahar dingin itu
juga membanjiri jalan raya peng-
hubung Kandangan-Pare.
Imbasnya, kendaraan dari posko
Ngantang tidak bisa lewat.
“Tebal lumpur lahar dingin
sekitar 60 sentimeter sehingga
kami tidak bisa bergerak menuju
Kediri dari Ngantang,” jelasnya
via telepon tadi malam.

Ketinggian air saat lahar di-
ngin turun mencapai 4 meter.
Jembatan, musala, dan satu ru-
mah terendam lahar dingi. Dua

mobil dikabarkan hanyut. Yakni,
satu mobil boks dan satu sedan.
Menurut Arie, sungai tidak
mampu menampung lahar terse-
but sehingga meluap ke jalan
raya. Tepatnya di jalan Kanda-
ngan-Pare dan jalan arah ke
Kediri. Akibatnya, akses menuju
wilayah tersebut ditutup total,
kecuali untuk warga yang akan
menuju ke Jombang. “Semua
kendaraan dilarang melewati ja-
lan tersebut,” jelasnya.

Arie menerangkan bahwa la-
har dingin meluber dari sungai
dan naik ke jalan raya hingga
radius 10 kilometer dari Kelud.
Dia menyatakan lahar belum
sampai masuk rumah wrga. “La-
har dingin hanya melewati jalan-
jalan dan belum mencapai ru-
mah,” tuturnya. Belum ada la-
poran tentang korban jiwa ka-
rena kawasan yang tertutup la-
har tersebut sudah steril. “Pen-
duduknya sudah berada di tem-
pat pengungsian,” imbuhnya.

Wakapolres Kediri Kompol Al-
fian Nurrizal menjelaskan bahwa
lahar dingin juga menerpa Desa
Damarwulan. Beda dari Pandan-
sari, lahar dingin di desa tersebut
masuk ke rumah. “Lima rumah
terkena lahar dingin,” ungkapnya.

Alfian mengatakan, berdasar
hasil pantuan, lahar dingin me-
rembet ke beberapa desa di Ke-
diri. Desa yang terkena dampak

paling parah adalah Desa Wo-
norejo, Asmorobangun, Satak,
dan Selosari (seluruhnya di Ke-
camatan Puncu). Kepolisian me-
nyiapkan beberapa personelnya
untuk mengantisipasi evakuasi.
“Kami siapkan satu tim untuk
proses evakuasi,” ujarnya.

Polisi belum menerima laporan
adanya korban. Untuk menghin-
dari jatuhnya korban, polisi akan
melakukan pengamatan secara
saksama. “Kami akan pantau
terus kondisi Kelud,” tegas man-
tan kepala Polsek Gubeng, Sura-
baya, tersebut.

Terpisah, Ketua Bidang Pena-
nganan Informatika Satlak Pe-
nanggulangan Bencana dan Pe-
ngungsi (PBP) Kabupaten Kediri
Adi Suwignyo mengatakan, ber-
dasar informasi yang diberikan
Camat Puncu, Kabupaten Kediri,
Marlan, lahar dingin mulai ma-
suk ke sungai di area tersebut.
“Hujan saat ini turun di Keca-
matan Puncu. Lahar dingin su-
dah sampai Puncu Kulon Manli,”
katanya kemarin sore.

Dia mengungkapkan, lahar hu-
jan tersebut akan melalui Desa
Puncu, Desa Asmorobangun, De-
sa Wonorejo, Desa Karang Di-
noyo, dan Desa Gadungan. Lahar
dingin juga memasuki wilayah
Kali Konto, Desa Damarwulan,
Kecamatan Kepung bagian ti-
mur, yang terpantau pukul 17.28

dan berjarak sekitar 15 km dari
puncak Kelud. Bahkan, di Da-
marwulan lahar dingin meluber
dari Sungai Konto dan mener-
jang permukiman yang berada
di radius 200 meter dari sungai.

Daerah lainnya adalah Brum-
bun dan Waduk Siman. Di bagian
Kepung Barat, aliran lahar
dingin juga melalui Kali Singet,
Desa Kepung Purworejo, Karang
Dinoyo. Jika digabung, ada de-
lapan desa yang terkena imbas
lahar dingin. “Di desa-desa terse-
but warganya dekat dengan sepan-
jang bantaran sungai. Kami minta
warga waspada dan menjauh dari
bibir sungai,” ujar Adi.

Lahar dingin juga mulai me-
menuhi waduk Siman. Pintu wa-
duk tidak bisa dibuka karena ter-
tutup pasir. Akibatnya, air wa-
duk meluber dan mengancam
daerah sekitarnya. “Kini lahar
hujan juga memasuki Desa Ga-
dungan, Kecamatan Pare, yang
berjarak 25 kilometer dari
puncak Kelud,” papar Adi.

Sementara itu, Kepala Pusat
Vulkanologi Mitigasi Bencana
Geologi (PVMBG) Hendrasto
membenarkan turunnya lahar
dingin di kawasan Gunung Kelud.
Namun, dia mengungkapkan
belum menerima laporan wilayah
tepatnya. “Nanti saya kabari bila
ada data yang terkumpul,” ka-
tanya. (yua/san/c1/jee)

Sapi Menyeberang Jalan
AWALNYA saya kaget ketika melintas di Jalan

Wiyung hingga Jalan Karangan. Sebab, beberapa

ekor sapi dengan enaknya berkeliaran di malam hari.

Sapi-sapi itu juga terkadang duduk begitu saja di

tengah jalan. Bagi pengguna jalan yang melintas di

Jalan Wiyung dan sekitarnya, pasti kaget dengan

kejadian tersebut.

Tapi, lama kelamaan, saya jadi terbiasa melihat sapi

di tengah jalan pada malam hari ketika pulang kantor.

Saya tidak tahu siapa pemilik sapi-sapi nan ’ajaib’ itu.

Namun, alangkah lebih bijaknya, jika sapi-sapi itu

dikandangkan agar tidak menganggu pengguna jalan.

Terima kasih.

Setiono, warga Lidah Kulon.

LAHAR DINGIN TERJANG...

Warga Diminta Menjauh dari Bibir Sungai

KARENA tidak kuat menahan
beban pasir dari letusan Gunung
Kelud, plafon dan atap Polres
Kediri Kota ambrol kemarin (18/
2). Akibatnya, ruang humas, ba-
gian operasional, dan ruang ru-
patama rusak. Kerugian diper-
kirakan mencapai Rp 50 juta.

Peristiwa tersebut terjadi se-
kitar pukul 16.00. Sebelum atap
ruang humas, bagian operasi-
onal, dan rupatama ambrol, tu-
run hujan deras. Sekitar sejam
hujan mengguyur wilayah ter-
sebut. Diduga, karena pasir dari
erupsi Gunung Kelud belum di-
bersihkan dan terguyur air hu-
jan, atap tidak dapat menahan
beban sehingga ambrol.

Rencananya, hari ini Pusat
Vulkanologi dan Mitigasi Ben-
cana Geologi (PVMBG) akan me-
ngevaluasi status Kelud, apakah
tetap awas atau turun menjadi
siaga. Penanggung Jawab Gu-
nung Api Jawa Timur dan Jawa
Tengah PVMBG Umar Rosidi
mengatakan, evaluasi akan dila-
kukan sekitar pukul 08.00. Un-
tuk memastikan status itu, ada
sejumlah hal yang dipertim-
bangkan. “Pastinya, aktivitas
vulkanis gunung,” ujarnya.

Salah satu yang terus dipantau
adalah gempa tremor. Dalam ti-
ga hari terakhir jarak kekerapan
gempanya (ampitudo) menun-
jukkan tren menurun dari ki-

saran 1–10 milimeter (mm) men-
jadi 0,5–2,5 mm. Berdasar
monitoring Pos Pengamatan
Gunung Api Kelud di Dusun
Margomulyo, Desa Sugihwaras,
kemarin, gempa tremor kembali
turun menjadi 0,5–1 mm.

Kepulan asap yang muncul
dari kawah Gunung Kelud juga
dievaluasi. Kemarin kepulan
asap berada di ketinggian 300
meter. “Sifatnya fluktuatif. Kisa-
rannya masih 300–600 meter,”
ungkap Umar.

Pertimbangan tersebut meru-
pakan pengukuran geofisika.
Dua hari lalu PVMBG juga mela-
kukan pengukuran geokimia
dengan alat midoas. Pada Senin

lalu (17/2) diketahui bahwa emisi
gas SO2 (sulfur dioksida) Gu-
nung Kelud 89,4 ton/hari. Ke-
marin emisinya turun menjadi
82,3 ton/hari.

Menurut Umar, emisi gas di ba-
wah 100 ton/hari tergolong kecil.
Sebab, standarnya, jika sebuah gu-
nung berapi berativitas tinggi,
emisinya berada di kisaran angka
100 ton/hari. “Gunung Sinabung
masih di atas 400 ton/hari,” jelasnya.

Berdasar situasi terkini, akti-
vitas Gunung Kelud memang
menurun. Apakah statusnya ha-
ri ini bisa menjadi siaga? Umar
belum berani memberikan kete-
rangan. “Mari kita tunggu dulu,”
ujarnya. (san/baz/jpnn/c1/jee)

Hari Ini Status Kelud Dievaluasi
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