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Siapa yang tidak mengenal Nunung? 
Salah satu personil grup lawak 
Srimulat yang tidak asing bagi 
angkatan non milenial, diatas 40 
tahun.Nunung merupakan salah satu 
pelawak senior yang hingga sekarang 
masih eksis berkecimpung di dunia 
entertainment. Ia bekerja sangat 
profesional. Nunung memang piawai 
menghibur penonton dengan lawakan-
lawakannya yang lucu dan khas. Dan 
ia selalu tampil ceria di atas panggung 
pertunjukan.Nunung satu-satunya eks 
Srimulat yang masih sering nongol di 
layar televisi karena bergabung 

dengan komedian papan atas saat ini. 
Dikalangan ibu-ibu pecinta sinetron tahun 
90-an, sinetron Si Doel Anak Sekolahan 
pasti tidak asing dengan Nunung adik 
Karyo dalam sinetron tersebut. Jaman 
Srimulat waktu itu masih ada 
Jujuk,Basuki, Asmuni, Tarzan, Eko DJ, 
Teguh, Doyok, Polo, Gogon dan Tessy . 
Nunung memiliki nama lengkap Tri Retno 
Prayudati yang lahir di Solo, pada tanggal 
05 April 1963. Namun, ia lebih dikenal 
dengan nama Nunung Srimulat. Nama 
belakang merupakan grup lawak 
Indonesia yang didirikan oleh Teguh 
Slamet Rahardjo
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 di Solo pada tahun 1950. Nunung lahir 
dari sebuah keluarga kecil yang sangat 
sederhana. Untuk membiayai uang 
sekolahnya, Nunung menjual batik dan 
sering menyanyi di event-event. Uang 
yang didapat digunakan untuk 
membiayai uang sekolah dan 
membantu keluarganya. Hal yang 
sama ia lakukan setelah 
menyelesaikan studi di Sekolah 
Menengah Pertama. Karena masih 
berpegang pada tradisi, setelah 
Nunung menyelesaikan Sekolah 
Menengah Pertama, ia dijodohkan oleh 
keluarganya dengan tetangga 
dekatnya sehingga ia hanya beberapa
 bulan mencicipi masa Sekolah 
Menengah Atas. Daniel Setyadi atau 

akrab disapa Mas Didit adalah 
jodohnya. Salah satu pertimbangan 
orang tua Nunung menjodohkan 
anaknya dengan Mas Didit adalah Mas 
Didit berasal dari keluarga yang 
terpandang di sekitar lingkungan
 mereka.Oleh karena itu, tanpa melalui 
masa pacaran, Nunung resmi menikah 
dengan Mas Didit di umurnya yang ke-
17. Menikah di usia muda menjadi 
tantangan tersendiri bagi Nunung 
apalagi Nunung yang kemudian 
bergabung di dunia hiburan. Meski 
sudah dikaruniai tiga orang anak yakni 
Hema Wanodya Hayuningtyas, Bagus 
Permadi dan Ratih Sari, Nunung harus 
rela berpisah dengan suaminya, Mas 
Didit pada tahun 1995. Banyak

 spekulasi yang mengatakan bahwa, 
penyebab perceraian mereka adalah 
kedekatan Nunung dengan Rochani 
Widodo tetangganya dari Solo. Entah 
spekulasi ini benar atau tidak, Nunung 
akhirnya menikah dengan Rochani 
Widodo yang lebih mudah 8 tahun 
darinya. Pernikahan mereka dikaruniai 
seorang putra bernama Cahyo Anggoro 
Putra. Akan tetapi,  lagi-lagi anak dari 
pasangan Pranowo dan Juarti harus 
menjalani kehidupan keluarga yang 
rumit. Pernikahan yang masih berusia 
dini harus diguncang oleh masalah. 
Setelah tiga tahun menikah,
 mereka resmi bercerai. Sepak 
terjangnya di dunia entertainment, 
membuat Nunung dikagumi banyak Pria. 
Meski menjanda dari dua orang pria dan 
ibu dari empat orang anak, Nunung 
masih tampil memikat Wiki Husein yang 
umurnya muda 21 tahun dari Nunung. 
Tanpa ragu, Wiki melamar Nunung 
menjadi istrinya pada tahun 2009. 
Perbedaan usia menjadi problem bagi 
rumah tangga barunya. Suaminya yang 
masih muda dikabarkan dekat dengan 
perempuan lain setelah pernikahan 
mereka baru berusia 4 bulan. Nunung 

harus rela menelan pil pahit yang 
kesekian kalinya. Kini, perceraian 
begitu akrab dengan kehidupannya. 
Namun, perceraian bukanlah sebuah 
kegagalan total dalam prinsip 
hidupnya. Nunung paling awet selama 
15 tahun dengan suami 
pertamanya.Sedangkan suami kedua 
dan ketiga yang berumur jauh lebih 
muda ketimbang Nunung hanya 
bertahan seumur jagung.
Dua tahun kemudian, tepat pada 
tanggal 30 Agustus 2012, Nunung 
menikah dengan manajernya sendiri, 
July Jan Sambiran, kadang-kadang 
disapa Iyan Sambiran. Rupanya 
pasangan ini menikah karena 
persoalan yang sama. Mereka diterpa 
perceraian dengan pasangannya 
masing-masing. Nunung bersama Wiki 
dan Iyan bersama DJ Wendy. Menarik, 
saat ia berada di bawah manajer yang 
sekarang suaminya sendiri, Nunung
 membintangi beberapa film layar lebar 
seperti Wakil Rakyat (2009) Sule, Ay 
Need You (2012) Finding Srimulat 
(2013, Saatnya Srimulat (2015) dan 
The Secret: Suster Ngesot Urban 
Legend (2018). Kehidupan Nunung 
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pun naik dan uang pun mengalir dengan 
banyaknya order
 melawak di panggung. Namun berita 
mengejutkan terjadi Jumat (19/7/2019).
"Telah diamankan pasangan suami istri 
komedian Nunung di rumahnya Jalan 
Tebet Timur Jakarta Selatan pada
 hari Jumat, 19 Juli 2019 jam 13.15 WIB," 
kata Kabid Humas Polda Metro Jaya 
Kombes Pol Argo Yuwono kepada 
wartawan, Jumat (19/7/2019) seperti 
dikutip dari Tribunnews.com. Kasubdit 1 
Ditresnarkoba PMJ, Jean Calvijn 
Simanjuntak, mengungkapkan kronologi 
penangkapan suami istri tersebut. 
Penggerebekan ini dilakukan setelah 
polisi mendapatkan informasi 
masyarakat. Petugas yang telah 
mengintai awalnya menangkap Hadi 
Moheriyanto alias Hery alias 
Tabu.Awalnya, sang pengedar yang 
bernama Hadi Moheriyanto ditangkap 
pukul 12.30 WIB di Kawasan Tebet, 
Jakarta Selatan, dengan barang bukti 1 
unit ponsel dan uang tunai sebesar Rp3,7 
juta hasil penjualan sabu. "Hasil introgasi 
Hadi, pk. 12.30 WIB, menyerahkan 

narkoba pesanan Nunung di depan 
rumahnya dan memperoleh shabu dari 
DPO E dengan cara tempel di daerah 
Cibinong, Bogor, Jawa Barat.," kata 
Jean. metode tempel lazim digunakan 
sindikat narkoba untuk mengelabui 
polisi. Metode ini yaitu transaksi “beli 
putus”, yaitu pengedar meninggalkan 
barang haram yang dipesan di suatu 
tempat, lalu diambil oleh si pemesan.
 Lalu, Direktorat Narkoba melakukan 
pengembangan kasus tersebut dan 
mendatangi kediaman Nunung dan 
suaminya pada pukul 13.15 WIB. Di 
sana, Direktorat Narkoba menemukan 
barang bukti berupa1 klip narkoba 
jenis sabu-sabu seberat 0,36 gram, 2 
klip kecil bekas bungkus sabu, 3 buah 
sedotan plastik untuk menggunakan 
sabu, dan 1 buah sedotan plastik 
sendok sabu. Kemudian, 1 buah botol 
plastik untuk bong memakai sabu, 
potongan pecahan pipet kaca untuk
 memakai sabu, 1 buah korek api gas 
dan 4 handphone. Suami Nunung 
menyebut sabu dalam klip itu sebagai 
“kuncian”. Sabu dalam klip ini sisa 
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ra usah 

pakai. Nunung yang panik akibat 
penggerebekan tersebut. Dari video 
yang beredar dia mengaku ke polisi 
telah membuang sabu di kloset kamar 
mandinya. Untuk menelusuri 
keberadaan barang bukti itu, polisi juga 
telah membongkar kloset tersebut. 
"(dibuang) di WC. WC-nya (kloset) 
saya flush, kebetulan saya juga lagi 
pup (buang air besar) tadi karena 
saking paniknya saya pup, terus saya 
buang," kata Nunung. Polisi 
menyebutkan, sabu yang dibuang 
seberat 2 gram. Barang haram ini 
diduga diperoleh Nunung dari Tabu. 
Ditreskoba Polda Metro Jaya 
menyatakan Nunung bersama 
suaminya membeli sabu-sabu dari 
Hery seharga Rp1,3 juta per gram. 

Untuk pemesanan 2 gram itu, mereka 
membayar Rp2,6 juta. Ironisnya, mereka 
ternyata pernah utang ke Hery untuk 
pembelian sabu senilai Rp1,1 juta. 
Utang ini dilunasi pada pembelian 
terakhir sebelum dicokok polisi sehingga 
keseluruhan bernilai Rp3,7 juta. Dalam 
penangkapan Hery, uang Rp3,7 juta 
tersebut berupa pecahan 100.000, telah 
diamankan sebagai barang bukti. 
Nunung dan suaminya ternyata bukan 
kali ini saja menggunakan narkoba. 
Dalam penyidikan polisi diketahui 
keduanya telah menggunakan barang 
terlarang itu sejak lima bulan silam. 
Selama itu pula mereka mendapatkan 
sabu-sabu dari Hery. Total telah ada 10 
kali pemesanan dalam tiga bulan 
terakhir.Penyidik Direktorat Narkoba 

Polda Metro Jaya menyebut sudah 
mengintai komedian Nunung terkait 
kasus penyalahgunaan narkoba sejak 
lama. "Lima bulan (proses polisi 
mengintai Nunung)," kata Kabid Humas 
Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono 
di Mapolda Metro Jaya, Jumat (19/7) 
malam. Selain itu, dikatakan Argo, 
kepolisian juga mengintai pemasok 
narkobajenis sabu ke Nunung. Saat ini, 
pemasok sabu tersebut masih dalam 
pengejaran. "Seseorang yang masih 
DPO di daerah Bogor sana," ujar Argo.
Sabtu siang, anak Nunung, Bagus 
Permadi, gagal menjenguk ibunya di 
Rutan Narkoba Polda Metro Jaya.
 Bagus yang datang bersama tim 
pengacara yang akan mendampingi 
Nunung nanti belum mendapatkan izin 
dari polisi. Bagus mengaku sedih karena 

tidak bisa menjenguk ibunya untuk 
sekadar memberikan dukungan moril 
dan membawa pakaian pengganti. 
"Ya, pastinya agak
 menyesal juga belum bisa jenguk 
mama. Sedih juga yang pasti karena 
orangtua di dalam (tahanan)," kata 
Bagus. Kabid Humas Polda Metro 
Jaya Kombes Argo Yuwono 
mengungkapkan alasan polisi belum 
mengizinkan pihak keluarga untuk 
menjenguk komedian Nunung. 
"(Karena kasusnya) masih dalam 
pengembangan, nanti ada waktunya 
jenguk," kata Argo melalui pesan 
singkat kepada Kompas.com, Sabtu 
(20/7/2019).
Sungguh ini merupakan berita yang 
sangat mengejutkan sekaligus 
memprihatinkan. Karena hal ini 
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semakin memperpanjang deretan potret 
buram dunia perkomedian kita. Dalam 
penangkapan tersebut, Nunung dan 
suaminya, July Jan Sambiran beserta 
seorang kurir dinyatakan positif 
menggunakan narkoba jenis sabu-sabu 
setelah dilakukan tes urine. Selain itu 
polisi juga menemukan sisa barang bukti 
berupa sabu-sabu seberat 0,36 gr serta 
alat-alat yang mereka digunakan. Dalam 
pemeriksaan lanjutan Nunung mengakui 
ia dan suaminya telah menggunakan 
jenis sabu-sabu ini sejak 5 bulan yang 
lalu. Seperti diketahui, Nunung 
merupakan salah satu pelawak senior 
yang hingga sekarang masih eksis 
berkecimpung di dunia entertainment.
 Ia bekerja sangat profesional. Nunung 
memang piawai menghibur penonton 
dengan lawakan-lawakannya yang lucu 
dan khas. Dan ia selalu tampil ceria di 
atas panggung pertunjukan. Jika 

kemudian tiba-tiba Nunung diberitakan 
tersandung masalah narkoba, nyaris 
tidak percaya. Mana mungkin seorang 
Nunung yang tampak bahagia itu rela 
melakukan hal bodoh dengan menjadi 
pengguna narkoba? Namun, ketika 
hampir semua media meliput kronologi 
penangkapan Nunung di rumahnya, 
barulah percaya. Sang komedian 
memang sedang tertimpa masalah. 
Lantas bertanya-tanya dalam hati, ada 
apa denganmu Mbak Nunung? 
Bukankah sudah terlalu banyak contoh 
dari kalangan selebriti termasuk para 
komedian yang hidupnya hancur 
setelah tersandung masalah narkoba 
ini? Kita tentu belum lupa, sederet 
personil Srimulat pernah tertangkap 
tangan oleh polisi ketika mereka 
sedang berpesta pora mengonsumsi 
narkobaseperti Doyok, Polo, Gogon 
dan Tessy.
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Kasus terciduknya Tessy, sang pelawak 
senior ini terjadi pada tahun 2014. 
Dalam penangkapan tersebut sempat 
terjadi drama yang menggegerkan
 karena yang bersangkutan berusaha 
melakukan aksi bunuh diri dengan 
menenggak cairan pembersih lantai saat 
rumahnya digeledah oleh polisi. Selain 
Tessy ada juga nama pelawak senior. 
Doyok. Komedian bertubuh kurus ini 
bahkan lebih dulu terjaring kasus 
narkoba pada tahun 2000. Doyok pun 
harus mendekam di penjara. Meski 
akhirnya ia menyesali perbuatannya dan 
merasa kapok telah berkenalan dengan 
barang terlarang tersebut. Tessy dan 
Doyok, barangkali hanyalah sebagian 
kecil dari sekian banyak pekerja di dunia 
hiburan yang bermain-main dengan 
narkoba. Dan yang membuat miris 
adalah saat mendengar alasan yang 
mereka sampaikan ketika tertangkap 
oleh polisi. Rata-rata mereka 
mengatakan;mengonsumsi narkoba 
demi mendongkrak stamina kerja.
Alasan Nunung kiranya tidak jauh 
berbeda dari alasan-alasan yang 

diterima oleh pihak polisi sebelum-
sebelumnya. Nunung mengatakan, ia
 menggunakan sabu demi untuk 
menjaga stamina tubuhnya. Nunung 
menyatakan menggunakan narkoba 
untuk menjaga stamina. Alasan klasik 
yang sering menjadi dalih para selebriti 
yang terlibat kasus sejenis. Selebriti 
yang tahu cara menjaga stamina pasti 
menyediakan waktu buat ngejim (berlatih 
di pusat kebugaran) yang banyak 
terdapat di mal-mal. Tidak ada yang 
instan untuk membentuk stamina 
tangguh. Tapi di lain pihak artis harus 
mengukur diri, jangan semua tawaran 
diembat saja. Tidur yang cukup adalah 
sesuatu yang tak dapat ditawar. Karir 
Nunung sendiri sebetulnya agak bersifat 
pengecualian. Tidak begitu lucu 
sebetulnya, malah ia sering tidak tahan 
sehingga tertawa terbahak-bahak bila 
lawan mainnya melucu, bahkan sampai 
ngompol di atas panggung. Padahal 
pakemnya yang tertawa keras harusnya 
penontonnya. Posturnya yang tambun 
juga sering jadi sumber ledekan lawan 
mainnya yang dalam lawakan yang 

beretika harusnya tidak menjadikan fisik 
seseorang sebagai bahan olok-olok. Tapi 
begitulah kenyataannya di negara kita. 
Postur yang langka menjadi salah satu 
modal untuk jadi pelawak, seperti terlalu 
pendek, terlalu kurus, terlalu gemuk, 
botak, gondrong, hidung pesek, punya 
jambul dan sebagainya. Unsur fisik 
memang paling gampang dieksploitir bila 
kreativitas lagi mandek. Mungkin karena 
langkanya wanita pelawak ditambah 
badannya yang subur membuat ia tetap 
laku sementara teman-temannya eks 
Srimulat yang lain mulai sepijob. Waktu 
era 70-an pernah ada pelawak wanita 
yang top, namanya Ratmi B 29. Dan 
mungkin Rina nose kalau jaman 
sekarang.Mengapa Mesti Memilih 
Sabu?Jikalau toh alasan yang 
dikemukakan oleh Mbak Nunung sama 
persis dengan alasan yang dikemukakan 
oleh rekan-rekannya yang lebih dulu 
mencicipi barang terlarang tersebut, 
lantas pertanyaannya sekarang adalah, 
mengapa mesti menjatuhkan pilihan 

pada narkoba?Sabu-sabu atau dikenal 
dengan nama metamfetamina, 
disingkat met memang dapat 
meningkatkan daya tahan
 tubuh untuk jangka pendek. Namun 
pemakaian dalam jangka panjang lain 
cerita, obat obat psikostimulan atau 
simpatomimetik yang sangat adiktif dan 
mirip amfetamin ini dapat mengganggu 
kesehatan fisik juga mental. Dalam 
dunia medis, obat ini digunakan untuk 
kasus gangguan hiperaktivitas 
kekurangan perhatian atau narkolepsi. 
Namun, sabu sering disalahgunakan 
sebagai narkotika dalam bentuk kristal 
met alias metamfetamina berbentuk 
kristal atau serbuk yang dapat diisap 
melalui pipa atau sedotan. Sabu dapat 
meningkatkan kadar dopamin dan 
norepinefrin yang terjadi selama alami 
di otak. Melansir Medical News Today, 
efek sabu bisa lebih dari kokain. 
Merunut sejarah, sabu mulai ditemukan 
dan digunakan pada akhir abad ke-19. 
Saat itu obat ini  digunakan untuk 
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mengobati hidung mampet dan 
stimulator pernapasan. Selama Perang 
Dunia II, metamfetamin digunakan 
untuk meningkatkan daya tahan tubuh 
dan suasana hati, juga membantu tetap 
waspada. Baru dalam beberapa dekade 
sabu diketahui dapat menimbulkan 
kecanduan dan berbahaya. Pada 1970-
an, sabu-sabu terdaftar sebagai zat 
terkontrol II. Artinya, metamfetamin 
ilegal tanpa resep dokter dan hanya 
digunakan dalam kondisi medis 
tertentu. Meski efek jangka pendek 
dapat meningkatkan stamina, tapi bila 
obat ini dipakai terus menerus akan ada 
dampak serius pada fisik dan mental 
pemakai. Berikut beberapa efek jangka 
panjang metamfetamin: Metamfetamin 
bersifat neurotoksik dan dapat merusak 
neuron dopamin dan serotonin di otak. 
Kebanyakan metamfetamin terbuat 
secara ilegal dan mengandung kafein, 
bedak, dan zat beracun lain. Studi 

menunjukkan, sabu dapat menyebabkan 
perubahan struktural dan fungsional di 
otak yang terkait dengan emosi dan 
memori. Toksisitas meningkat ketika 
digunakan dengan alkohol, kokain atau 
opiat. Sebenarnya, apa yang terjadi pada 
otak saat konsumsi sabu? Dokter 
kesehatan jiwa, dr. Andri, SpKJ, FAPM 
menjelaskan, zat golongan amfetamin 
atau metamfetamin seperti sabu-sabu 
dan ekstasi dapat menyebabkan 
lonjakan hormon serotonin dan dopamin 
berkali-kali lipat dari biasanya. "Hal ini 
yang membuat pengguna stimulan 
merasakan rasa nyaman dan gembira 
luar biasa," jelas Andri. Orang yang 
konsumsi sabu akan merasa lebih 
percaya diri. Namun, efek 
menyenangkan itu hanya terjadi sesaat. 
Efek yang sebenarnya terjadi adalah 
kerusakan kesimbangan sistem di otak. 
Mereka yang konsumsi sabu bisa 
menjadi lebih sulit mengelola stres. Andri 

mengungkapkan, penggunaan sabu 
dalam jangka panjang bisa menimbulkan 
efek gangguan kecemasan di kemudian 
hari. Efek tersebut bahkan muncul 
setelah sudah tak lagi konsumsi sabu. 
Andri beberapa kali mendapati pasien 
dengan gangguan kecemasan yang 
ternyata sebelumnya memiliki riwayat 
konsumsi sabu maupun ekstasi. Gejala 
kecemasan bisa berupa jantung berdebar 
tiba-tiba, sesak napas, hingga perasaan 
melayang. Hal itu terjadi karena sudah 
rusaknya keseimbangan sistem hormon 
serotonin dan dopamin di otak. Efek lain 
juga bisa muncul gejala psikotik, seperti 
ide-ide paranoid. Mereka bahkan jadi 
rentan depresi. Yang kita tahu kasus 
Nunung (menurut pengakuan Nunung) 
dalam memakai Sabu untuk 
meningkatkan stamina. Tapi kita hanya 
bisa menunggu kepastiannya, Itu tugas 
kepolisian untuk menggali lebih lanjut 
masalah ini. Cuma kita berusaha 
memahami bahwa dengan pekerjaannya 
sebagai komedian yang tiap hari muncul 
di televisi, tentu jadi Nunung tidak mudah. 
Padahal manusia itu pasti ada titik di 
mana dia capek dan perlu istirahat. Ada 
emosi yang juga naik turun karena 

namanya orang hidup pasti ada saja 
yang dihadapi. Tapi para artis dan 
komedian itu dituntut untuk selalu 
tampil prima, Yang melawak dituntut 
untuk selalu tampil lucu dengan alasan 
profesionalisme dan memang itu 
pekerjaannya. Padahal manusia kan 
bukan mesin yang bisa dipaksa stabil. 
Bahkan mesin pun kadang ada 
waktunya dia harus diservis ulang. 
Ritme kerja dan tuntutan di dunia 
showbiz mungkin ada baiknya juga 
dilihat. Apakah efektif artis-artis yang 
syuting dari pagi hingga ketemu pagi 
lagi? Apakah baik ritme kerja di mana 
para artis tiap hari harus on location? 
Kapan sebaiknya mereka istirahat, 
berapa jam wajarnya seorang artis 
bekerja setiap harinya, dan 
sebagainya. Ya memang seharusnya 
itu semua jadi tanggung jawab masing-
masing artis yang tentunya tahu 
kemampuan dirinya seberapa. Tapi 
acapkali godaan gelimang rupiah 
membuat mereka melupakan itu. Atau 
perihal sifat aji mumpung, mumpung 
tawaran sedang banyak, mumpung 
sedang produktif, maka badan dipaksa 
untuk bekerja keras tak kenal istirahat. 
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Akhirnya ketika lelah lahir dan batin, 
narkoba dijadikan pelarian. Mengharap 
stamina prima, mengharap kestabilan 
emosi, dan sebagainya berdasar 
rekomendasi mungkin dari sesama 
teman yang menggunakan dan sudah 
membuktikan. Ada kerja bagai kuda 
untuk harga yang menjulang tinggi
 kepada mereka yang disebut artis. 
Yang memenuhi jagad selebritas dan 
sumber dari pemberitaan yang dinanti-
nanti masyarakat fans.  Ada tuntutan 
dan pemenuhan standar yang harus 
selalu dipertahankan demi kehadiran 
yang lebih bertahan lama.
Nunung memang tidak lagi muda, 
umurnya kini 56 tahun. Nunung, atau 
Doyok, atau Tessy mungkin segelintir 
komedian yang sedang berada di
 depan situasi yang "tidak boleh kalah 
karena usia dan persaingan". Para 
komedian yang juga mungkin 
kehilangan kendali pada diri di tengah 
industri selebritas yang memerintahkan 
segala sesuatu harus terlihat siap 
bekerja dengan sempurna dan kapan 
saja. Sedang kita tahu, di belahan dunia 
artis tuntutan hidup sangat tinggi, hidup 
yang bekerja bagai kuda ala industri 
hiburan memelihara depresi dan 
kehendak bunuh diri.
Kita terus sadar, ada manusia yang 

kehilangan dirinya. Manusia yang tidak 
lagi mampu selalu tampil seperti citra 
yang dibentuk oleh pemberitaan.
 Ada hidup megah nan mewah yang 
diam-diam menyembunyikan tragedi 
anak manusia. Di jaman hedonisme 
dimana uang dan kepopuleran 
menaikkan status dan kepemilikan, serta 
berubahnya gaya hidup yang justru 
pada beberapa orang mengalami krisis 
identitas dan depresi. Ketika hampir 
semua orang berfikir uang dan 
kepopuleran adalah obat untuk bahagia, 
di satu sisi lain ada yang namanya 
tingkat kecemasan dan kesepian dan 
sesuatu yang kurang pada diri sendiri. 
Uang dan kepopuleran pada musisi 
seperti Kurt Cobain yang digilai
 fansnya lalu berakhir bunuh diri, Marilyn 
Monroe yang sangat dipuja berakhir 
dengan menelan obat tidur dengan 
dosis mematikan,Chester Banington 
sang idola yang mengalami depresi dan 
berakhir bunuh diri, Fredie Mercury 
dalam filmnya Bohemian Rhapsody 
yang memulai karir dari bawah dan 
ketika terkenal mengalami krisis 
identitas dan gaya hidup salah. 
Beberapa dari mereka memulai dari nol 
seperti Nunung yang memulai menjadi 
pelawak keliling, panggung ke panggung 
begitu juga pelawak yang lain, menuju 

pencarian uang dan kepopuleran dan 
begitu mencapainya, mereka merasa 
ada sesuatu yang tak terpenuhi dan 
terjerumus pada kecanduan obat-obatan 
terlarang. Ada beberapa skema atau 
teori yang mengatakan bahwa para 
sindikat obat terlarang ini, memiliki target 
pada orang-orang populer
 dan berduit, dengan cara mereka 
disuruh mencoba dulu hingga akhirnya 
ketagihan dan dampak obat-obatan 
terlarang, obat terlarang ini memiliki sifat 
yang membuat seseorang merasa 
senang terus menerus dan begitu 
berhenti mereka mengalami yang 
namanya rasa sakit luar biasa, oleh 
karenanya rehabilitasi bagi pengguna 
obat terlarang ini juga harus dilakukan. 
Untuk orang-orang biasa mungkin 
bertanya, masih kurang apa mereka 
yang populer dan punya uang banyak 
itu, segalanya tersedia sementara orang-
orang biasa hampir semua berfikir uang 
dan menjadi populer adalah apa yang 
dicari selama ini. Mungkin tidak diketahui 
apakah ada efek kecemasan dan depresi 
pada mereka karena harus terus tampil 
sempurna dan kompetisi yang luar biasa, 
sementara sebagai manusia mereka 
juga memiliki masalah pribadi yang sama 
banyaknya dengan orang-orang biasa 
yang tidak sekaya dan sepopuler 

mereka. Lingkungan pergaulan dan 
hidup glamour atau melonggarnya 
nilai-nilai yang dianut juga 
mempengaruhi masuknya jaringan ini 
pada seseorang. Banyak uang, 
populer yang mereka cari dari awal 
yang dipikir akan membuat mereka 
merasa lebih utuh,namun kemudian 
malah lupa rasanya,hingga terjerumus 
ke obat-obatan terlarang.
 Setiap perbuatan yang kita lakukan, 
apapun itu tentu memiliki risiko. 
Apakah itu risiko kecil atau risiko 
besar. Dan ada kalanya sebagai 
manusia biasa kita tak luput dari 
khilaf. Atau ada masanya kaki 
tersandung akibat kurang hati-hati 
dalam melangkah. Barangkali itulah 
yang saat ini tengah menghampiri 
kehidupan Mbak Nunung.
 Namun demikian, apapun itu, tidak 
ada kata terlambat untuk memperbaiki 
diri. Tidak ada kejadian yang tidak 
membawa hikmah. 
Atas kejadian yang sudah menimpa 
Mbak Nunung dan suaminya, semoga 
membawa mereka semakin dekat 
kepadaNya. Dan semoga pula setelah 
ini tidak ada lagi deretan potret buram 
menyusul menghiasi dunia 
entertainment--khususnya dunia 
lawak Indonesia.
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Nyeri tulang belakang merupakan keluhan 
yang sering dialami oleh siapapun. Bukan 
hanya orang lanjut usia, kaum muda pun 
sering mengalami masalah ini, terutama 
mereka yang memiliki aktivitas padat. 
Nyeri 
tulang 
belakan
g tidak 
hanya 
disebab
kan 
oleh 
rasa 
pegal 
karena 
terlalu 
lelah. 
Masih 
banyak 
penyeb
ab nyeri 
tulang 
belakan
g yang 
harus Anda waspadai.
Ada beberapa penyebab terjadinya nyeri 
tulang belakang, yaitu:
1. Kelainan piringan sendi yang bisa 
terjadi akibat dari trauma, penyakit, atau 
degenerasi.
2. Adanya peradangan pada sendi tulang 
belakang.
3. Skoliosis atau kondisi di mana tulang 
belakang melengkung secara tidak 
normal.
4. Penggunaan berlebihan dari otot di 
sekitar tulang belakang, misalnya karena 
angkat beban berat atau duduk terlalu 
lama, sehingga otot menjadi kram.
5. Saraf terjepit.
Pada sebagian besar orang di usia 
produktif, nyeri tulang belakang seringkali 

Penyebab Nyeri Tulang Belakang

disebabkan oleh penggunaan otot di 
sekitar tulang belakang yang 
berlebihan. Bila Anda termasuk orang 
yang menghabiskan banyak waktu 
untuk duduk di depan komputer, ada 

beberapa 
cara yang 
bisa Anda 
lakukan 
untuk 
mengatasi 
nyeri tulang 
belakang.
1. Tidur 
dengan alas 
yang tidak 
terlalu 
empuk.
2. 
Berusahalah 
untuk duduk 
dalam posisi 
tegak.
3. Kompres 
dingin 

selama 20 menit untuk dua hari 
pertama, pada daerah sekitar tulang 
belakang. Kemudian dilanjutkan 
dengan kompres hangat pada hari 
berikutnya.
4. Olahraga tanpa beban seperti 
berjalan kaki atau berenang, secara 
teratur.
5. Hindari angkat beban berat dan 
duduk terlalu lama.
Bila cara-cara tersebut tidak cukup 
ampuh untuk mengatasi nyeri tulang 
belakang yang Anda alami, sebaiknya 
Anda segera berkonsultasi ke dokter 
untuk mengetahui penyebab pasti dan 
pengobatan yang tepat. Dengan begitu 
Anda dapat segera mengatasi nyeri 
tulang belakang yang Anda rasakan.
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Seiring dengan kemajuan teknologi, 
semakin banyak anak-anak yang 
senang bermain permainan elektronik, 
seperti ponsel. Anak-anak pun akhirnya 
lebih 
senang 
main di 
dalam 
rumah 
daripada di 
luar rumah. 
Padahal 
bermain di 
luar rumah 
memiliki 
banyak 
sekali 
manfaat 
untuk 
tumbuh 
kembang 
mereka.
Beberapa 
manfaat 
yang bisa 
didapatkan 
bila anak 
main di 
luar, 
adalah:
1. Mampu 
bersosialis
asi
Saat bermain di luar, maka anak akan 
menemui banyak orang, baik yang 
sebaya, maupun yang lebih muda atau 
lebih tua. Dengan begitu, anak dapat 
melatih kemampuan bersosialisasinya 
dengan orang di sekitarnya. Hal ini baik 
untuk kehidupan masa depannya. 
Orang yang mampu bersosialisasi, 
kelak akan menjadi orang yang 
memiliki rasa percaya diri.
2. Terhindar dari obesitas
Dengan bermain di luar, maka akan 
ada kalori yang terbakar. Bermain di 
luar akan menstimulasi anak untuk 
melakukan aktivitas fisik. Hal tersebut 
akan membuat anak terhindar dari 
obesitas, yang belakangan ini semakin 

Manfaat Main Di Luar Untuk Anak

banyak terjadi. Anda dapat memfasilitasi 
anak dengan berbagai permainan fisik 
seperti bola atau permainan tradisional 
lainnya.

3. Melatih 
emosi
Saat anak 
menemui 
banyak 
orang 
ketika 
bermain di 
luar, maka 
emosi 
anak akan 
terlatih. Ia 
belajar 
bagaimana 
bersimpati 
dengan 
teman 
sepermain
annya, 
belajar 
untuk 
berbagi, 
dan tahu 
apa yang 
dapat 
membuatn
ya senang 
atau sedih.

4. Melatih perkembangan fisik
Bermain di luar akan melatih 
perkembangan fisik anak. Hanya dengan 
bermain di luar, anak memiliki 
kesempatan untuk berlari, melompat, 
menggapai benda, dan melatih 
keseimbangan. Hal tersebut juga dapat 
melatih motorik kasar anak.
5. Memperkuat tulang
Aktivitas fisik akan memperkuat tulang 
anak. Selain aktivitas fisik, paparan sinar 
matahari yang cukup juga akan 
meningkatkan asupan vitamin D, yang 
bekerja bersama-sama kalsium untuk 
memperkuat tulang. Tulang yang kuat 
tidak hanya bisa didapatkan dengan 
mengonsumsi makanan tinggi kalsium 
saja.

Iran membantah klaim Presiden Amerika 
Serikat Donald Trump yang mengatakan 
kapal perang AS, USS Boxer, menembak 
jatuh pesawat nirawak Iran di Selat 
Hormuz.Juru bicara militer Iran hari ini 
mengatakan semua drone Iran sudah 
kembali ke pangkalan dalam keadaan 
aman.
“Semua drone milik Iran di Teluk Persia 
dan Selat Hormuz sudah kembali dengan 
aman ke pangkalan setelah menjalankan 
misi pemantauan dan identifikasi. Tidak 
ada laporan yang menyebut respons dari 
USS Boxer," kata juru bicara militer 
Adolfazl Shekarchi, seperti dikutip kantor 
berita Tasnim dan dilansir laman Middle 
East Eye, Jumat (19/7).Wakil Menteri 
Luar Negeri Abbas Araqchi juga 
menyangkal Iran kehilangan salah satu 
dronenya."Kami tidak kehilangan drone 
apa pun di Selat Hormuz atau di tempat 
lain. 
Saya khawatir USS Boxer menembak 
sendiri drone mereka dengan tak 
sengaja," kata Araqchi di Twitter.
Menteri Luar Negeri Iran Muhammad 
Javad Zarif kemarin mengatakan dia 
tidak tahu jika ada drone Iran yang jatuh.
"Kami tidak punya informasi soal 

Iran Bantah AS Tembak Jatuh Drone

Internasional

kehilangan sebuah drone hari ini," kata 
Zarif kepada wartawan di PBB sebelum 
menggelar rapat dengan Sekjen PBB, 
Antonio Guterres.
Sebelumnya AS mengklaim telah 
menembak jatuh drone Iran itu di Selat 
Hormuz.Insiden itu pertama kali 
diungkapkan oleh Presiden Donald 
Trump, yang mengatakan bahwa USS 
Boxer, sebuah kapal perang amfibi, 
mengambil tindakan defensif setelah 
drone tersebut berada dalam jarak 
1.000 yard dari kapal dan mengabaikan 
beberapa peringatan untuk mundur.
“Drone itu segera dihancurkan," kata 
Trump seperti dilansir The Guardian, 
Jumat (19/7). Ia menambahkan, 
pesawat tak berawak ini mengancam 
keselamatan kapal dan seluruh 
awaknya. Ia lalu meminta negara-
negara lain untuk mengutuk Iran dan 
melindungi kapal-kapal mereka.Senada 
dengan itu, Pentagon membenarkan 
dalam sebuah pernyataan bahwa USS 
Boxer memang telah mengambil 
"tindakan defensif" terhadap sebuah 
drone, tetapi tidak menyebutkan 
apakah pesawat tanpa awak itu adalah 
milik Iran.
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Serikat Donald Trump yang mengatakan 
kapal perang AS, USS Boxer, menembak 
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aman.
“Semua drone milik Iran di Teluk Persia 
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aman ke pangkalan setelah menjalankan 
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menyangkal Iran kehilangan salah satu 
dronenya."Kami tidak kehilangan drone 
apa pun di Selat Hormuz atau di tempat 
lain. 
Saya khawatir USS Boxer menembak 
sendiri drone mereka dengan tak 
sengaja," kata Araqchi di Twitter.
Menteri Luar Negeri Iran Muhammad 
Javad Zarif kemarin mengatakan dia 
tidak tahu jika ada drone Iran yang jatuh.
"Kami tidak punya informasi soal 

Iran Bantah AS Tembak Jatuh Drone

Internasional

kehilangan sebuah drone hari ini," kata 
Zarif kepada wartawan di PBB sebelum 
menggelar rapat dengan Sekjen PBB, 
Antonio Guterres.
Sebelumnya AS mengklaim telah 
menembak jatuh drone Iran itu di Selat 
Hormuz.Insiden itu pertama kali 
diungkapkan oleh Presiden Donald 
Trump, yang mengatakan bahwa USS 
Boxer, sebuah kapal perang amfibi, 
mengambil tindakan defensif setelah 
drone tersebut berada dalam jarak 
1.000 yard dari kapal dan mengabaikan 
beberapa peringatan untuk mundur.
“Drone itu segera dihancurkan," kata 
Trump seperti dilansir The Guardian, 
Jumat (19/7). Ia menambahkan, 
pesawat tak berawak ini mengancam 
keselamatan kapal dan seluruh 
awaknya. Ia lalu meminta negara-
negara lain untuk mengutuk Iran dan 
melindungi kapal-kapal mereka.Senada 
dengan itu, Pentagon membenarkan 
dalam sebuah pernyataan bahwa USS 
Boxer memang telah mengambil 
"tindakan defensif" terhadap sebuah 
drone, tetapi tidak menyebutkan 
apakah pesawat tanpa awak itu adalah 
milik Iran.
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Seorang penyerang tak dikenal 
menikam aktor 
Hong Kong 
Simon Yam saat 
di panggung pada 
Sabtu 
(20/7/2019). 
Dikutip dari 
Reuters, hal itu 
terjadi pada saat 
Yam melalukan 
promosi di 
Tiongkok tetapi 
luka-luka yang 
dialaminya 
dilaporkan tidak 
mengancam jiwa.
Sebuah video 
diposting di 
layanan Weibo 
yang 
memperlihatkan 
seorang pria 
dengan rompi gelap bergegas ke 
panggung dan menyerang Yam dengan 

Simon Yam Ditikam Diatas Panggung

pisau di kota Zhongshan di provinsi 
Guangdong, Tiongkok 
selatan.Surat kabar 
China Youth Daily 
mengatakan di situsnya 
bahwa Yam yang 
berusia 64 tahun telah 
dibawa ke rumah sakit 
untuk perawatan pada 
tangan dan 
perutnya.Mengutip 
pernyataan polisi, 
penyerang belum 
diidentifikasi, tetapi Yam 
tampaknya telah 
menjadi korban identitas 
yang salah.Yam adalah 
aktor laga Hong Kong 
yang terkenal di era 
1990-an dan membuat 
debut Hollywood di Lara 
Croft Tomb Raider: The 
Cradle of Life pada 

tahun 2003. Dia juga seorang produser 
film.

Inggris mengancam akan membalas 
tindakan Iran yang menyita kapal tanker 
Inggris."Akan ada "konsekuensi-
konsekuensi"serius jika Iran tidak 
melepaskan kapal tanker berbendera 
Inggris yang disita di kawasan Teluk," 
ancam Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt.
Seperti dilaporkan BBC, Hunt 
menegaskan jika penyitaan itu tidak 
diselesaikan secara cepat akan ada 
konsekuensi-konsekuensi serius.
"Kami tidak mencari opsi militer, kami 
mencari cara diplomatic untuk 
menyelesaikan situasi ini. Namun, kami 
sangat jelas bahwa hal ini harus 
diselesaikan."Peringatan itu mengemuka 
setelah kapal bernama Stena Impero itu 
disita oleh militer Iran pada Jumat (19/7).
Stena Bulk, selaku perusahaan pemilik 
kapal, serta Northern Marine 
Management, sebagai pengelola kapal, 
mengonfirmasi bahwa Stena Impero 
didekati pada pukul 16.00 waktu Inggris 

Menlu Inggris Ancam Iran Terkait Tanker
ketika kapal tersebut berada di perairan 
internasional.Menlu Inggris, Jeremy 
Hunt, mengatakan Stena Impero 
dikepung empat kapal dan sebuah 
helikopter.Media Iran melaporkan Stena 
Impero disita oleh Garda Revolusioner 
Iran.Kantor berita Tasnim mengutip 
Organisasi Pelabuhan dan Maritim Iran 
yang menyatakan: 
“Kami menerima sejumlah laporan 
bahwa kapal tanker Inggris, Stena 
Impero, menimbulkan sejumlah 
masalah. Kami meminta pasukan 
militer untuk mengawal kapal tanker ini 
menuju Pelabuhan Bandar Abbas untuk 
menjalani penyelidikan."
Kantor berita yang berafiliasi dengan 
Garda Revolusioner Iran itu 
menyebutkan Stena Impero disita 
karena melanggar tiga aturan: 
mematikan GPS; melalui gerbang 
keluar Selat Hormuz alih-alih gerbang 
masuk; dan mengabaikan peringatan.
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Arswendo Atmowiloto meninggal dunia 
pada Jumat (19/7) pukul 17.50 WIB di 
usia 70 setelah berjuang melawan 
kanker prostat. Kabar ini dikonfirmasi 
oleh 
sumber 
yang 
dekat 
dengan 
keluarg
a.Sebel
umnya 
Arswen
do 
sempat 
dilarika
n ke 
Rumah 
Sakit 
karena 
kondisi kesehatannya yang menurun.
Arswendo Atmowiloto merupakan 
seniman dan budayawan legendaris di 
Indonesia. Bermula berprofesi sebagai 
wartawan, kepiawaian Arswendo 

Arswendo Meninggal Dunia

menciptakan banyak karya tulis 
menjadikan dirinya sebagai sosok 
penting dalam sejarah literasi 
Indonesia.

Arswendo 
telah 
menghasilk
an banyak 
cerpen, 
novel, 
naskah 
sinetron, 
hingga 
memenang
kan 
sejumlah 
pengharga
an, salah 
satunya 
Hadiah 

Sastra Asean pada 1987. Salah satu 
karya terkenal Arswendo adalah 
sinetron Keluarga Cemara yang 
kemudian diangkat menjadi film pada 
2018.

Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Kecermatan Anda memanfaatkan 
media sosial untuk menjalin relasi 
terkait pekerjaan memang tak sia-sia. 
Apalagi, penguasaan teknologi menjadi 
nilai plus di era ini. 
Keuangan: Lapar mata.
Asmara: Disalahkan.

Saat situasi hati Si Dia buruk, jangan 
malah mencurigainya,dong. Siapa tahu 
alasan di balik sifat murungnya justru 
karena Anda
Keuangan: Tak capai target.
Asmara:  Introspeksi.

Jika sebelumnya Anda cenderung 
“main aman” dengan bersembunyi dan 
menyelesaikan tugas sesempurna 
mungkin, kini saatnya Anda mengambil 
risiko untuk lebih bersinar
Keuangan: Dapat hadiah.
Asmara: Tergoda lagi.

Di tengah minggu yang berat ini, 
sempatkan melakukan hal kecil yang 
bisa berpengaruh terhadap 
produktivitas Anda. Percaya atau tidak, 
mempercantik ruangan akan 
memberikan semangat terhadap 
kinerja. 
Keuangan:  Bisa belanja.
Asmara: Hilang kontak.

Terpenting, jangan sampai melupakan 
kondisi kesehatan sendiri. Pasangan 
pun harus diingatkan agar tak lupa 
waktu saat bekerja. Ingat, buah hati 
sedang sangat membutuhkan perhatian 
orangtuanya.
Keuangan: Hampir ditipu.
Asmara: Lebih kompak.

 Ingat bahwa keisengan kecil bisa 
berujung pada masalah besar. Anda 
bukan orang seperti itu, kok. Hindari 
memberi sinyal yang membuatnya 
mengira Anda pun tertarik. 
Keuangan: Selamatkan aset.

Asmara: Ditaksir.
 

Dalam sebuah diskusi, memang ada saja 
anggota tim yang melihatnya sebagai 
kompetisi. Alih-alih memecahkan 
masalah, diskusi malah menjadi ajang 
pamer intelektualitas yang tak ada 
gunanya. Ingat bahwa Anda tak punya 
waktu sebanyak itu untuk menanggapi 
orang berpikiran sempit atau negatif. 
Keuangan: Tagih utang.
Asmara: Lelah berjuang.

. Hari kosong di kantor tak akan pernah 
ada jika tak diciptakan. Maka, 
rundingkan jadwal bersama pasangan 
untuk mengajukan cuti.
Keuangan: Dana berlibur.
Asmara:  Rindu dimanja.

Diam-diam Anda juga merindukan Si 
Dia, bukan? Di akhir minggu, 
kekompakan Anda berdua akan meraih 
hasil menyenangkan.
Keuangan: Cicilan lunas!
Asmara: Dunia milik berdua.

 
Memilih sekolah untuk Si Kecil memang 
bukan perkara mudah. Lakukan survei 
dan tanya teman yang sudah 
berpengalaman. Tak perlu memaksakan 
jika sekolah incaran terlalu mahal atau 
terlalu jauh. 
Keuangan: Dana pendidikan.
Asmara: Beda pendapat.

Banyaknya pilihan olahraga baru 
seharusnya membuat Anda tak beralasan 
lagi untuk memulai gaya hidup sehat.. 
Lagi pula, siapa yang tak menginginkan 
badan sehat dan proporsional?
Keuangan:  Senangkan diri.
Asmara: Kurang kompromi..

 
Perluas pergaulan dan buka diri untuk 
seseorang yang juga mengerti minat Anda 
ini agar pikiran lebih senang dan terbuka.
Keuangan:  Bobol terus.
Asmara: Dibohongi.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
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Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa 
Timur kembali mengalami erupsi pada 
Jumat (19/7/2019) pukul 16.37 WIB. 
Erupsi yang terekam di seismogram 
dengan amplitudo maksimum 37 
milimeter dengan durasi tujuh menit 14 
detik.Kepala Pusat Vulkanologi dan 
Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), 
Kasbani merekomendasikan agar 
wisatawan dan pengunjung tidak 
memasuki kawasan dalam radius satu 
kilometer 
dari kawah 
aktif Gunung 
Bromo. 
“Statusnya 
masih 
waspada,” 
kata Kasbani 
dalam 
laporan 
tertulisnya, 
Minggu 
(21/7/2019).
Gunung api 
aktif yang 
memiliki 
ketinggian 
2.329 meter di atas permukaan laut ini 
sudah ditetapkan pada level II atau 
Waspada sejak 20 Oktober 2016 lalu dari 
sebelumnya level I atau ‘Normal’.Petugas 
dari Pos Pengamatan Gunungapi Bromo, 
Budi Marwanto melaporkan gunung itu 
dapat teramati jelas dengan asap kawah 
bertekanan lemah berwarna putih. 
“Intensitas asap tipis dengan tinggi 50 
sampai 100 meter di atas puncah 
kawah,” terangnya dalam laporan tertulis 
PVMBG.Berdasarkan catatan 
kegempaan, Budi menambahkan, 
tercatat adanya tremor atau getaran 
menerus yang terekam dengan amplitude 
0.5-1 milimeter. “Dominan satu 
millimeter,” tuturnya.
Tremor atau getaran menerus ini 
mengindikasikan adanya gerakan dalam 
sistem tubuh gunung api akibat mobilitas 
magma. Getaran ini akan tercatat oleh 
seismograf seperti grafik yang konstan 

Gunung Bromo Alami Erupsi

dan tidak jelas di mana awalannya jika 
dibandingkan dengan gempa bumi 
yang terjadi mendadak.Kasbani juga 
menerangkan kejadian banjir lumpur di 
kawasan dasar kaldera Tengger-
Gunung Bromo pada Jumat, 19 Juli 
2019 sekitar pukul lima sore 
merupakan fenomena alam biasa. 
“Tidak terkait langsung dengan 
aktivitas erupsi Gunung Bromo,”kata 
Kasbani.Banjir terjadi karena hujan di 
sekitar kaldera Tengger dan puncak 

Gunung Bromo 
bersamaan 
dengan 
kejadian erupsi 
yang 
menghasilkan 
abu vulkanik. 
Selain itu, 
morfologi 
kaldera Tengger 
merupakan 
topografi 
rendah yang 
dikelilingi oleh 
perbukitan 
sehingga jika 

terjadi hujan, aliran air akan bergerak 
ke arah dasar kaldera.“Endapan 
batuan di sekitar perbukitan Kaldera 
Tengger dan puncak Gunung Bromo 
umumnya terdiri dari produk jatuhan 
yang bersifat lepas, sehingga akan 
mudah tergerus oleh air hujan,” 
tambah Kasbani.Pengamatan cuaca 
sejak tanggal 1-18 Juli 2019 umumnya 
cuaca di sekitar Gunung Bromo cerah, 
berawan hingga mendung. Pada 
tanggal 19 Juli 2019 pukul 16,43 WIB 
tercatat satu kali hujan gerimis. Curah 
hujannya di pos pengamatan gunung 
Bromo tercatat sebesar 0.4 
milimeter.“Aliran banjir berasal dari sisi 
barat daya lereng Bromo memutari 
Gunung Batok ke arah barat. Getaran 
banjir terekam di seismograph dengan 
amplitudo maksimum 1 milimeter dan 
lama gempa 3 menit 20 detik,” kata 
Kasbani.
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Tanah Air
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Gunung Bromo Alami Erupsi
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Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 
Suharso Monoarfa menyebut pihaknya 
juga tengah mengincar kursi pimpinan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR), dan bahkan posisi kursi ketua.
Hal ini diungkapkan Suharso saat 
disinggung soal partai Gerindra yang 
secara blak-blakan mengincar kursi 
Ketua MPR RI sebagai barter 
rekonsiliasi antara Joko Widodo dan 
Prabowo Subianto.
"Oh iya, kami juga mengincar kursi 
MPR. Kalo bisa jadi ketua jadi lebih 
bagus, tapi minimal PPP wakil ketua 
MPR," kata Suharso, di sela-sela 
Mukernas PPP di Hotel Le Diem 
Serang, Banten, Sabtu (20/7). 
Suharso menilai partainya cukup pantas 
mendapatkan kursi pimpinan MPR 
sebagai wujud penguatan koalisi di 
legislatif, meski PPP di posisi buncit 
dalam Pemilu 2019. Dari sembilan 

PPP Minta Jatah Kursi MPR

Tanah Air

partai yang mendapatkan kursi legislatif, 
raihan suara PPP memang paling kecil 
yaitu 6,323 juta suara atau 4,52 persen.
Menurut dia, sebagai partai paling 
bungsu di Pemilu 2019 kemarin, PPP 
juga berhak atas posisi pimpinan MPR 
ini."Seperti di negara-negara lain, yang 
paling bungsu mendapatkan posisi jadi 
ketua senat. Begitu, kan? Jadi kenapa 
tidak ketua nya juga ke kami? Atau 
setidak-tidaknya wakil ketua MPR untuk 
PPP," katanya. 
Suharso mengakui keinginan untuk 
mendapat kursi Pimpinan MPR juga 
telah disampaikan kepada Parpol yang 
tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja 
(KIK), meski belum secara formal. 
"Belum, kalau itu belum (pembahasan 
komposisi pimpinan MPR). Kalau 
keinginan sudah, keinginan sudah 
disampaikan. Tapi kalau bicara duduk 
sama-sama belum. Nanti kami akan 
agendakan itu," kata dia.

1429 Jackson Street
Philadelphia . PA 19145

215 - 309 - 3957
BUKA 7 HARI

 Senin - Sabtu 9am - 8pm

website : www. mijoe chinese cuisine.com
Facebook / Instagram : mijoe chinese cuisine

MIJOE  MART PHILLY
Resto & TOKO INDONESIA

 #MMP

Menyediakan :
- Camilan - camilan Indonesia
- Pengiriman ke luar kota dengan  
  menggunakan UPS & USPS
- Jasa antar grocery & masakan 
  South Philly $20 keatas
Menu MMP Spesialis :

* Bubble Teas
* Cumi Saos Tiram
   Seafood Asam Manis
* Cumi Goreng
* Nasgor Ikan Teri
* Ham Asam Manis
* Bakso Sapi
* Cumi Ranch Pedas
* Mie Goreng Seafood
* Pecel Kapur Sirih

Setelah video menu bertulisan 
tangannya viral, PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk. kini memberikan fasilitas 
penerbangan First Class gratis kepada 
youtuber Rius Vernandes. Direktur 
Utama Garuda Indonesia, Ari Ashkara 
mengungkapkan pemberian tiket gratis 
itu agar Rius bisa 
mengulas semua 
layanan yang 
ada pada 
maskapai plat 
merah 
tersebut."Kita 
juga meminta 
Rius untuk 
mereview juga 
semua 
penerbangan 
dan saya  juga 
(minta) tidak 
hanya spesial 
untuk kelas 
bisnis saja. Ada 
juga kelas 
ekonomi dan first 
class kita. Itu 
saya akan kasih 
kepada Rius free 
untuk di first 
class, tapi saya 
mau hanya yang jelek-jelek saja. Kalau 
misalkan yang bagus semuanya sudah 
tau," kata Ari di Kuningan, Jakarta 
Selatan, Jumat, 19 Juli 2019.
Ari mempersilakan Rius untuk 
mengunjungi semua fasilitas yang ada di 
markas Garuda Indonesia, seperti 
Garuda Maintenanace Facilities (GMF), 
Catering, dan Garuda Indonesia Training 
Center (GITC).  "Rius juga bisa melihat 
cabin crew kita, karena kru kabin kita 
menarik dengan kebayanya," ujarnya 
sambil tertawa.Selanjut Ari juga 
mengundang untuk semua vloger untuk 
bisa mengunjungi dan merasakan 
penerbangan dengan Garuda Indonesia. 
"Saya rasa kita terbuka menerima 
kritikan, karena kami merasa masih 
banyak kekurangan, kami mengimbau 

Garuda Dan Rius Akhinya Berdamai

Tanah Air

untuk semua pihak untuk membangun 
dan bisa berkomunikasi dengan lebih 
baik," ujar dia.
Sebelumnya Rius Vernandes menjadi  
terlapor oleh Serikat Karayawan Garuda 
(Sekarga) dengan dugaan pencemaran 
nama baik karena telah 

mempublikasikan 
menu makanan dari 
kelas bisnis Garuda 
Indonesia yang 
ditulis tangan di 
secarik kertas putih.
Ketua Harian Serikat 
Karyawan Garuda 
(Sekarga) Tomy 
Tampatty 
membeberkan 
alasan sejumlah 
anggota Sekarga 
melaporkan 
Youtuber Rius 
Vernandes dan 
Elwiyana Monica ke 
polisi.  Mereka 
menyesalkan 
ekspose yang 
dilakukan Rius di 
media sosial tanpa 
konfirmasi ke 
Garuda soal menu 

tulisan tangan di kelas bisnis.  
"Semestinya konfirmasi dulu ke Garuda. 
Kalau itu dilakukan kami yakin 
manajemen Garuda akan menjawab, 
jika itu bukan standar operasional di 
tubuh Garuda dalam hal penyajian 
menu," kata Tomy kepada Tempo, 
Kamis 18 Juli 2019.Namun, sejak hari 
ini,  Tomy telah mencabut semua  
laporan yang dilayangkan sebelumnya 
kepada kepolisian. "Kami dari serikat 
karyawan Garuda, menyatakan kepada 
seluruh rakyat Indonesia bahwa telah 
mencapai perdamaian untuk 
menyelesaikan semua permasalahan 
ini. Kita mencabut semua terkait dengan 
laporan kita terhadap Rius," kata Tomy 
saat acara mediasi Garuda Indonesia, 
Jakarta Selatan, Jumat,  19 Juli 2019.
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Amerika

Disewakan kamar  untuk wanita 
yang bersih dan tidak merokok 
di 1717 McClelland  st.
Hub : 215 - 983 - 8810

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
Nasi Padang, Nasi bakar, Nasi Kucing,Gudeg, Nasi Empal, Krengsengan, bakwan jagung,
bala - bala, Nasi uduk komplit dan masih banyak menu masakan lainnya. 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 
  Sabtu  : 2pm - 8pm

Kami Juga Menerima Catering Harian

 Partai Demokrat menyatakan tidak 
mau ikut-ikutan dalam polemik 
pembahasan kabinet Joko Widodo 
(Jokowi) periode 2019-2024. Ketua 
DPP PD Jansen Sitindaon menegaskan 
mereka sejak awal tidak ingin 
membebani Jokowi."Partai Demokrat 
tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam 
polemik 
pembahasan 
terkait soal-soal 
kabinet ini ya. 
Biarlah itu 
sepenuhnya jadi 
kewenangan 
Pak Jokowi 
selaku 
Presiden. Mau 
milih siapa pun 
terserah beliau. 
Dan kami Partai 
Demokrat sejak awal memang tidak 
ingin menambahi beban Pak Jokowi 
ya," kata Jansen kepada wartawan, 
Sabtu (20/7/2019).
Pernyataan Jansen ini menanggapi 
ucapan Politikus PDIP Effendi Simbolon 
yang meminta Jokowi tidak terlalu 
mengakomodasi kepentingan partai di 
luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK). 
Jansen pun yakin Jokowi akan memilih 
sosok terbaik untuk menduduki kursi 
menteri di kabinet periode kedua. Ia 
meminta agar Jokowi diberikan waktu 
untuk memilih."Mari kita beri beliau 

PD : Kami Tak Ingin Bebani Pak Jokowi

Tanah Air

ketenangan dalam memilih para 
pembantunya 5 tahun ke depan. Agar 
dapat lahir kabinet yang terbaik untuk 
negeri ini. Kalau kabinetnya baik, 
kinerjanya baik, yang diuntungkan kan 
juga semua bangsa ini," ucapnya.
"Ini juga kan sudah periode kedua Pak 
Jokowi jadi presiden. Jadi beliau bukan 

lagi 'pendatang baru' di elite 
politik negeri ini seperti halnya 
periode pertama beliau di 
tahun 2014. Jadi pak Jokowi 
ini sudah tahu dan kenal 
semua elite politik di negeri ini, 
partai-partai di negeri ini 
beserta karakternya masing-
masing," imbuh 
dia.Sebelumnya, politikus 
PDIP Effendi Simbolon 
meminta parpol di luar 
pendukung Jokowi konsisten 

di jalur oposisi. Jokowi diminta tidak 
terlalu mengakomodasi kepentingan 
parpol di luar koalisi."Partai politik itu 
konsistenlah. Ketika dia berlawanan, 
berarti kan berbeda visi dia. Wong 
berbeda kok air dan minyak bisa satu, 
nggak mungkin. Tetapi semua harus 
patuh pada negara. Jadi saya kira Pak 
Jokowi juga nggak usah terlalu 
mengakomodirlah kepentingan 
oposisinya, jalan saja," ujar Effendi 
dalam diskusi politik di D'Consulate 
Lounge, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, 
Sabtu (20/7).

Disewakan kamar untuk wanita
di 11th st. Ada laundry, internet
bis 45 di depan rumah .
Hub : 267 - 444 - 3487 

Pemerintah Amerika Serikat, pada 
Jumat (19/7/2019), kembali 
menegaskan bakal mengejar dalang 
serangan mematikan terhadap pusat 
Yahudi di Buenos Aires, Argentina pada 
1994, hingga ke seluruh dunia. 
Washington 
bahkan 
menawarkan 
hadiah uang 
sebesar 7 juta 
dollar AS atau 
sekitar Rp 97,5 
miliar untuk 
menemukan 
seorang agen 
Hezbollah 
yang dituduh 
sebagai dalang 
serangan yang menewaskan 85 orang 
itu. AS juga menjatuhkan sanksi 
terhadap tokoh senior Hezbollah, 
Salman Raouf Salman, bersamaan 
dengan Argentina yang memasukkan 
nama itu ke dalam daftar hitam, pada 
peringatan 25 tahun serangan 
mematikan itu. Menteri Luar Negeri AS 
Mike Pompeo yang mengunjungi 
Argentina pada hari peringatan 
serangan itu, bersama dengan sejumlah 
menteri dari beberapa negara Amerika 
Latin sekaligus bertemu untuk 
membahas isu anti-terorisme. 
Departemen Luar Negeri AS 
mengumumkan bakal memberikan 
hadiah uang sebesar 7 juta dollar AS 
bagi siapa saja yang dapat memberikan 
informasi yang mengarah pada lokasi 
Salman, yang juga dikenal dengan 
Salman al-Reda. Sementara 
Departemen Keuangan AS menyatakan, 
Salman merupakan dalang serangan 
mematikan pada 1994 dan sejak saat 
itu, telah mengarahkan operasi 
terorisme di Belahan Bumi Barat untuk 
Hezbollah. "Pemerintahan akan terus 
menargetkan teroris Hezbollah yang 
merencanakan operasi pembunuhan 
yang mengerikan dan tanpa pandang 
bulu membunuh warga sipil tak berdosa 

Pemerintah AS Buru Agent Hezbollah 

atas nama kelompok tersebut dan juga 
Iran," kata Sigal Mandelker, wakil 
menteri keuangan untuk terorisme dan 
intelijen finansial. Iran disebut telah 
menjadi sponsor utama Hezbollah, 
sebuah gerakan militan Muslim Syiah 

serta partai politik 
yang melakukan 
kampanye gerilya 
melawan 
pendudukan Israel 
di Lebanon selatan. 
Sementara Salman 
dilaporkan memiliki 
kewarganegaraan 
Lebanon dan 
Kolombia, yang 
memungkinkannya 
untuk bergerak lebih 

mudah di kawasan Amerika Latin, dan 
diyakini tengah berada di Timur 
Tengah. Departemen Keuangan AS 
akan membekukan semua aset yang 
mungkin dimiliki Salman di Amerika 
Serikat, serta akan mengkriminalisasi 
segala bentuk bantuan yang ditujukan 
kepadanya, meskipun Hezbollah 
secara keseluruhan juga sudah di 
bawah sanksi berat AS. Seorang 
pejabat Departemen Luar Negeri AS 
mengatakan bahwa pemerintah telah 
mendorong negara-negara Amerika 
Latin untuk mengikuti AS dalam 
memasukkan individu maupun 
kelompok yang dipandang sebagai 
teroris ke dalam daftar hitam, seperti 
yang telah dilakukan Argentina 
terhadap Salman.
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 Partai Demokrat menyatakan tidak 
mau ikut-ikutan dalam polemik 
pembahasan kabinet Joko Widodo 
(Jokowi) periode 2019-2024. Ketua 
DPP PD Jansen Sitindaon menegaskan 
mereka sejak awal tidak ingin 
membebani Jokowi."Partai Demokrat 
tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam 
polemik 
pembahasan 
terkait soal-soal 
kabinet ini ya. 
Biarlah itu 
sepenuhnya jadi 
kewenangan 
Pak Jokowi 
selaku 
Presiden. Mau 
milih siapa pun 
terserah beliau. 
Dan kami Partai 
Demokrat sejak awal memang tidak 
ingin menambahi beban Pak Jokowi 
ya," kata Jansen kepada wartawan, 
Sabtu (20/7/2019).
Pernyataan Jansen ini menanggapi 
ucapan Politikus PDIP Effendi Simbolon 
yang meminta Jokowi tidak terlalu 
mengakomodasi kepentingan partai di 
luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK). 
Jansen pun yakin Jokowi akan memilih 
sosok terbaik untuk menduduki kursi 
menteri di kabinet periode kedua. Ia 
meminta agar Jokowi diberikan waktu 
untuk memilih."Mari kita beri beliau 
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ketenangan dalam memilih para 
pembantunya 5 tahun ke depan. Agar 
dapat lahir kabinet yang terbaik untuk 
negeri ini. Kalau kabinetnya baik, 
kinerjanya baik, yang diuntungkan kan 
juga semua bangsa ini," ucapnya.
"Ini juga kan sudah periode kedua Pak 
Jokowi jadi presiden. Jadi beliau bukan 

lagi 'pendatang baru' di elite 
politik negeri ini seperti halnya 
periode pertama beliau di 
tahun 2014. Jadi pak Jokowi 
ini sudah tahu dan kenal 
semua elite politik di negeri ini, 
partai-partai di negeri ini 
beserta karakternya masing-
masing," imbuh 
dia.Sebelumnya, politikus 
PDIP Effendi Simbolon 
meminta parpol di luar 
pendukung Jokowi konsisten 

di jalur oposisi. Jokowi diminta tidak 
terlalu mengakomodasi kepentingan 
parpol di luar koalisi."Partai politik itu 
konsistenlah. Ketika dia berlawanan, 
berarti kan berbeda visi dia. Wong 
berbeda kok air dan minyak bisa satu, 
nggak mungkin. Tetapi semua harus 
patuh pada negara. Jadi saya kira Pak 
Jokowi juga nggak usah terlalu 
mengakomodirlah kepentingan 
oposisinya, jalan saja," ujar Effendi 
dalam diskusi politik di D'Consulate 
Lounge, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, 
Sabtu (20/7).

Disewakan kamar untuk wanita
di 11th st. Ada laundry, internet
bis 45 di depan rumah .
Hub : 267 - 444 - 3487 

Pemerintah Amerika Serikat, pada 
Jumat (19/7/2019), kembali 
menegaskan bakal mengejar dalang 
serangan mematikan terhadap pusat 
Yahudi di Buenos Aires, Argentina pada 
1994, hingga ke seluruh dunia. 
Washington 
bahkan 
menawarkan 
hadiah uang 
sebesar 7 juta 
dollar AS atau 
sekitar Rp 97,5 
miliar untuk 
menemukan 
seorang agen 
Hezbollah 
yang dituduh 
sebagai dalang 
serangan yang menewaskan 85 orang 
itu. AS juga menjatuhkan sanksi 
terhadap tokoh senior Hezbollah, 
Salman Raouf Salman, bersamaan 
dengan Argentina yang memasukkan 
nama itu ke dalam daftar hitam, pada 
peringatan 25 tahun serangan 
mematikan itu. Menteri Luar Negeri AS 
Mike Pompeo yang mengunjungi 
Argentina pada hari peringatan 
serangan itu, bersama dengan sejumlah 
menteri dari beberapa negara Amerika 
Latin sekaligus bertemu untuk 
membahas isu anti-terorisme. 
Departemen Luar Negeri AS 
mengumumkan bakal memberikan 
hadiah uang sebesar 7 juta dollar AS 
bagi siapa saja yang dapat memberikan 
informasi yang mengarah pada lokasi 
Salman, yang juga dikenal dengan 
Salman al-Reda. Sementara 
Departemen Keuangan AS menyatakan, 
Salman merupakan dalang serangan 
mematikan pada 1994 dan sejak saat 
itu, telah mengarahkan operasi 
terorisme di Belahan Bumi Barat untuk 
Hezbollah. "Pemerintahan akan terus 
menargetkan teroris Hezbollah yang 
merencanakan operasi pembunuhan 
yang mengerikan dan tanpa pandang 
bulu membunuh warga sipil tak berdosa 

Pemerintah AS Buru Agent Hezbollah 

atas nama kelompok tersebut dan juga 
Iran," kata Sigal Mandelker, wakil 
menteri keuangan untuk terorisme dan 
intelijen finansial. Iran disebut telah 
menjadi sponsor utama Hezbollah, 
sebuah gerakan militan Muslim Syiah 

serta partai politik 
yang melakukan 
kampanye gerilya 
melawan 
pendudukan Israel 
di Lebanon selatan. 
Sementara Salman 
dilaporkan memiliki 
kewarganegaraan 
Lebanon dan 
Kolombia, yang 
memungkinkannya 
untuk bergerak lebih 

mudah di kawasan Amerika Latin, dan 
diyakini tengah berada di Timur 
Tengah. Departemen Keuangan AS 
akan membekukan semua aset yang 
mungkin dimiliki Salman di Amerika 
Serikat, serta akan mengkriminalisasi 
segala bentuk bantuan yang ditujukan 
kepadanya, meskipun Hezbollah 
secara keseluruhan juga sudah di 
bawah sanksi berat AS. Seorang 
pejabat Departemen Luar Negeri AS 
mengatakan bahwa pemerintah telah 
mendorong negara-negara Amerika 
Latin untuk mengikuti AS dalam 
memasukkan individu maupun 
kelompok yang dipandang sebagai 
teroris ke dalam daftar hitam, seperti 
yang telah dilakukan Argentina 
terhadap Salman.
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Informasi viral potensi tsunami selatan 
Jawa banyak salah ditanggapi. Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
menerima laporan bahwa banyak warga 
Cilacap - salah satu wilayah yang 
tsunaminya diprediksi bisa mencapai 20 
meter jika gempa megathrust 
bermagnitudo 8,8 terjadi - mengungsi. 
Menanggapi sikap warga tersebut, 
Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi 
dan Peringatan Dini Tsunami BMKG 
menyatakan bahwa warga memang 
mungkin perlu mengungsi suatu saat 
nanti jika terjadi bencana tetapi itu tidak 
perlu dilakukan sekarang. "Untuk saat ini 
tidak ada yang perlu ditakutkan dan 
dikhawatirkan terkait tsunami," katanya. 
"Sikap waspada harus dilakukan tetapi 
kami meminta masyarakat agar tidak 
terlalu takut dan khawatir berlebihan 
karena malah akan membuat tidak 
produktif.
“Potensi tsunami selatan Jawa 
didasarkan atas bukti-bukti sejarah 
adanya tsunami di selatan Jawa beserta 
pemodelan skenario yang mungkin terjadi 
pada masa depan. Di Cilacap, ahli 
menemukan deposit akibat tsunami 
ribuan tahun lalu. Dalam 200 tahun 
terakhir, tsunami telah menghantam 
selatan Jawa. 4 Januari 1840, menurut 
Katalog Soloviev and Go, terjadi gempa 
bermagnitudo 7 memicu tsunami. Lalu 
pada 11 September 1921, terjadi gempa 
bermagnitudo 7,5 yang menimbulkan 
tsunami di Parangtritis dan Cilacap. 
Terakhir, tsunami Pangandaran pada 
2006. Meski telah berhasil mengungkap 
beberapa tsunami pada masa lalu dan 
potensi kejadian pada masa depan, ahli 
di belahan dunia mana pun belum bisa 
menentukan kapan tsunami akan terjadi, 
sebab gempa pemicu tsunaminya sendiri 
juga tak bisa diprediksi. Gempa kuat 
hingga saat ini belum dapat diprediksi 
kapan terjadinya, di mana lokasinya, 
berapa kekuatannya. Kapan gempa 
terjadi belum ada yang tahu sehingga 
jangan mudah percaya isu yang tidak 
dapat dipertanggung jawabkan 
kebenarannya," ungkap Daryono. 
Daryono pada Minggu (21/7/2019) 
menegaskan, BMKG saat berita ini 

BMKG : Mengungsinya Bukan Sekarang
diturunkan tidak mengeluarkan peringatan 
dini tsunami di wilayah Cilacap atau mana 
pun di Indonesia. warga tidak perlu khawatir 
hantaman gelombang tsunami jika 
beraktivitas di pantai. Lebih lanjut, warga 
perlu memahami tentang definisi potensi 
tsunami. Potensi didasarkan atas sejarah 
dan perhitungan dengan angka deviasi 
lebar. Sementara, prediksi merujuk pada 
sesuatu yang hampir pasti akan terjadi 
pada waktu dekat.Masyarakat awam juga 
perlu menyadari bahwa ahli gempa dan 
tsunami biasa bicara dengan rentang waktu 
yang lebar, puluhan ribu tahun. Sehingga 
menurut ahli tsunami purba dari Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Eko 
Yulianto, "Segera orang geologi tidak sama 
dengan segera orang awam." Viral 
Berulang Kali Kompas.com mencatat 
bahwa isu tsunami selatan Jawa telah viral 
berulang kali. Tahun 2012, Kompas.com 
telah menuliskannya dan mengungkap 
bahwa Jawa bagian tengah merupakan 
wilayah yang telah lama tidak mengalami 
gempa besar di subduksi. Jadi, ada 
kemungkinan patahan di sana menyimpan 
energi besar. Tahun 2012 dan kemudian 
lanjut pada 2016 dan 2017 ketika pakar 
Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT) Widjo Kongko 
memaparkan kajiannya di BMKG, isu 
tsunami selatan Jawa kembali viral dan 
bahkan memicu upaya kriminalisasi 
terhadap Widjo.Walau telah viral berulang 
kali, Daryono mencatat bahwa saat ini 
upaya mitigasi masih belum cukup 
dilakukan.
 Ia mengatakan, pemerintah dan publik 
resah tetapi belum berupaya cukup besar 
untuk mitigasi bencana. Ahli tsunami dari 
Kementerian kelautan dan Perikanan, Abdul 
Muhari, mengungkapkan bahwa warga 
perlu berlatih untuk menghadapi tsunami. 
Menanggapi kepanikan yang sering terjadi 
akibat informasi potensi bencana, ia 
mengungkapkan bahwa warga tak cukup 
ditenangkan. "Harus dibarengi dengan 
tindakan yang lebih mendesak yakni 
implementasi upaya mitigasi baik struktural 
maupun non-struktural yang direncanakan 
dengan baik dan tersosialisasikan secara 
berkelanjutan kepada masyarakat," 
tegasnya.

Tanah Air
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