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Ridwan Ajak Uni Eropa
Berinvestasi di Bandung
BANDUNG, KOMPAS — Wa l i
Kota Bandung Ridwan Kamil
mengajak negara-negara Uni
Eropa berinvestasi di kota yang
dipimpinnya. Ridwan menyata-
kan hal itu saat menerima kun-
jungan 20 diplomat Uni Eropa di
Bandung, Jumat (12/2).

”Kami ingin negara dari Uni
Eropa berinvestasi di Bandung,
terutama dalam proyek berskala
b e sa r, ” ujarnya. Ridwan berharap
para diplomat yang berkunjung
mengajak investor di negaranya
masing-masing berinvestasi di
Kota Bandung.

Dalam kesempatan itu, Rid-
wan memaparkan keunggulan
Kota Bandung dalam mengem-
bangkan ekonomi kreatif, seperti
di bidang makanan dan f ashion.
Hal itu merupakan bagian dari
upaya mewujudkan Bandung se-
bagai kota cerdas (smart city).

Menurut Ridwan, pengem-
bangan ekonomi kreatif cukup
efektif untuk mengatasi peng-
angguran. Untuk itu, pelaku usa-
ha mikro, kecil, dan menengah
perlu didukung untuk mengem-
bangkan produknya.

Duta Besar Uni Eropa untuk
Indonesia Vincent Guerend
mengibaratkan kota sebagai me-
sin pertumbuhan dan inovasi.
Sektor pariwisata dan pemba-
ngunan infrastruktur cukup po-
tensial dikembangkan di Kota
Bandung.

Sebelumnya, para delegasi Uni
Eropa menghadiri peresmian pe-
ngembangan unit layanan peng-
adaan dan sistem inovasi layanan

aduan masyarakat Jabar di Ge-
dung Sate, Kota Bandung. Pe-
ngembangan sistem aduan itu
merupakan upaya untuk meli-
batkan warga dalam mengawasi
layanan publik.

Sekretaris Daerah Jawa Barat
Iwa Karniwa mengatakan, salah
satu bentuk inovasi layanan pub-
lik di daerahnya adalah peng-
urusan perizinan yang menggu-
nakan sistem daring. Sistem itu
pun mencakup proses aduan
warga yang merasa tidak puas
dengan pelayanan pemerintah.

Menurut Iwa, sinergi antara
pemerintah dan warga sangat di-
butuhkan untuk meningkatkan
pelayanan publik. Ia berharap la-
yanan aduan masyarakat juga da-
pat diterapkan di tingkat kabu-
paten dan kota di Jabar.

Iwa mengatakan, penting bagi
pihaknya untuk mewujudkan sis-
tem pengadaan barang yang
transparan dan akuntabel. ”De -
ngan sistem pengadaan online,
pengawasan jadi lebih mudah.
Apalagi, saat ini kami mengem-
bangkan sistem layanan aduan
masyarakat agar warga juga bisa
ikut mengawasi,” u j a r ny a .

Vincent Guerend mengatakan,
reformasi birokrasi yang didasar-
kan pada peningkatan efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas
sejalan dengan upaya mewujud-
kan penyelenggaraan pemerin-
tahan yang baik. Memperkuat
pengawasan eksternal dalam
bentuk layanan aduan masya-
rakat penting untuk pembangun-
an di Jabar. ( TA M )

SATWA LANGKA

Gajah Dibunuh dan Gadingnya Dicuri
TEBO, KOMPAS — Gajah su-
matera (Elephas maximus sumat-
ra n u s ) gajah berusia 30 tahun di
wilayah Bukit Tigapuluh, Pro-
vinsi Jambi, ditemukan mati di
kebun karet di Desa Semambu,
Kecamatan Sumay, Kabupaten
Tebo, Jumat (12/2). Gajah yang
diberi nama Dadang itu diduga
sengaja dibunuh. Bagian wajah
satwa itu rusak dan gadingnya
diambil.

Di lokasi, kondisi Dadang ham-
pir membusuk. Sekujur tubuh-
nya dipenuhi lalat dan ulat. Bau
busuk menyeruak hingga radius
50 meter.

Saat tim mitigasi gajah dari
Frankfurt Zoological Society tiba
di lokasi, tidak satu pun warga
yang berada di kebun itu. Su-
asana sepi. Namun, tampak bekas
pohon-pohon bertumbangan,
tumpukan puluhan kayu bulat,
dan olahan berupa papan siap
diangkut.

Anggota tim mitigasi gajah,
Sakban, mengatakan, selama tiga
tahun terakhir, ke mana pun per-
gerakan Dadang selalu terpantau
tim. Di lehernya, tim telah me-
masang GPS collar yang berfung-
si mendeteksi keberadaan gajah,

sekaligus menjadi alarm akan an-
caman terjadinya konflik gajah
dan warga desa.

”Sejak 28 Januari lalu, sinyal
GPS collar milik Dadang tidak
memberi informasi apa pun alias
diam. Kami khawatir terjadi se-
suatu dan langsung mencarinya.
Akhirnya ditemukan sudah ma-
ti,” kata Sakban.

Tim mendapati GPS collar ter-
buang di sungai, berjarak hanya
150 meter dari lokasi.

Sakban memastikan gading
Dadang dicuri. Hal itu terlihat
dari bekas luka di bagian wajah-
nya. Gadingnya dipaksa diambil
menggunakan senjata tajam.

Sekretaris Desa Semambu He-
riyantoni sempat memperoleh
informasi dari warganya soal ada
gajah mati. Namun, kata Heri,
dirinya tidak mengetahui keber-
adaan gajah mati tersebut. ”Sam -
pai sekarang saya belum menge-
cek. Di mana matinya pun kami
belum tahu,” u j a r ny a .

Heri mengatakan, konflik an-
tara gajah dan masyarakat kerap
terjadi, tetapi selama ini tidak
pernah berujung pada upaya
pembunuhan gajah. ”Paling-pa -
ling kami hanya mengusir de-

ngan kentungan atau meriam
karbit,” k a t a ny a .

Ia menduga ada pemburu liar
berkeliaran di jalur jelajah ka-
wanan gajah, memanfaatkan
konflik yang terjadi.

Gajah sumatera telah kehi-
langan mayoritas habitat aslinya,
yang memicu semakin seringnya
konflik. Habitat gajah di Jambi
dari seluas 350.000 hektar be-
rupa hamparan ekosistem Bukit
Tigapuluh di Kabupaten Tebo
dan Tanjung Jabung Barat sudah
menyusut menjadi 60.000 hektar
saja. Populasinya di Jambi di-
perkirakan tinggal 140 ekor.

Habitat gajah yang tersisa saat
ini dalam ancaman kerusakan
berat. Sebagian besar areal ber-
alih menjadi hutan tanaman in-
dustri dan perkebunan. Bahkan,
sejumlah kawasan hutan lindung
dan produksi mengalami defo-
restasi masif akibat pembalakan,
perambahan, dan masuknya usa-
ha tambang dalam hutan.

”Ruang gerak gajah kian sem-
pit. Ke mana pun gajah berjalan
selalu bersinggungan dengan ma-
nusia,” ujar Albert Tetanus, kon-
servator gajah dari Forum Kon-
servasi Gajah Indonesia. ( I TA )

GUNUNG SOPUTAN

Kerugian Letusan Capai Rp 5 Miliar
MANADO, KOMPAS — Di -
perkirakan 200 hektar tanaman
sawah, jagung, dan hortikultura
milik petani rusak akibat abu
Gunung Api Soputan. Kerugian
ditaksir Rp 5 miliar akibat gagal
panen.

Kepala Dinas Pertanian dan
Peternakan Kabupaten Minaha-
sa Tenggara Elly Sangian, Jumat
(12/2), mengatakan, kerusakan
lahan pertanian terparah dialami
petani jagung dengan areal ta-
naman mencapai 130 hektar me-
liputi tujuh kecamatan.

Tanaman jagung, ujar Sangian,
memiliki nilai jual cukup baik di
tingkat petani, yakni Rp 5.000
per kilogram (kg). Harga jagung
bahkan mencapai Rp 7.000 per kg
pada akhir tahun lalu. Setiap hek-
tar tanaman jagung menghasil-
kan uang Rp 30 juta hingga Rp 40
juta.

Abu gunung api merusak areal
persawahan, tanaman sayur ku-
bis dan kentang, serta perke-
bunan salak. ”Kerugian kami ca-
tat sementara mencapai Rp 5
m i l i a r, ” k a t a ny a .

Pada letusan Soputan 4 Ja-
nuari, petani di Minahasa
Tenggara juga mengalami kerugi-

Alat Berat Disiagakan
di Jalur Makassar-Bone
PT Kereta Api Indonesia Waspadai Longsor di Jawa Barat

MAKASSAR, KOMPAS — Jalan Makassar-Bone
berangsur pulih, Jumat (12/2), pasca longsor yang
menutup tiga titik di jalur tersebut sepanjang Kamis
malam. Namun, aparat kepolisian dan petugas
instansi terkait di Maros tetap berjaga di sekitar
lokasi. Alat berat juga turut disiagakan.

Longsor dari tebing di sisi jalan
terjadi pada Kamis malam se-
telah hujan deras mengguyur wi-
layah Makassar, Maros, Bone,
dan sekitarnya selama tiga hari
terakhir. Longsor terjadi di Desa
Labuaja, Kecamatan Cenrana,
Maros. Hujan deras menyebab-
kan tebing di sisi kiri jalan long-
sor di tiga titik. Material long-
soran berupa tanah, batu, dan
batang pohon menutup hampir
seluruh badan jalan. Akibatnya,
jalur Makassar ke Bone dan se-
baliknya terhambat.

Aparat keamanan dari Polsek
Camba dan warga sekitar turun
tangan membersihkan sebagian
material longsor. Pihak Badan
Penanggulangan Bencana Dae-
rah tiba di lokasi sekitar pukul
22.00 Wita berikut peralatan be-
rat untuk mengeruk material dan
pemotong batang pohon.

”Jumat dini hari akhirnya se-
mua material sudah dibersihkan
dan jalan bisa dilalui kembali.
Tetapi, kami tetap berjaga di lo-
kasi untuk mengatur lalu lintas
dan mengantisipasi kemungkin-
an datangnya longsor susulan,”
kata Kapolsek Camba Ajun Ko-

misaris A Alamsyah.

Wa s p a d a
Pengendara yang melintas di

jalur utama Pacitan menuju Po-
norogo dan sebaliknya di Jawa
Timur harus waspada saat me-
lewati jembatan di Kali Dondong,
Desa Gemaharjo, Kecamatan
Tegalombo, Pacitan. Fondasi
jembatan bailey itu semakin me-
nurun akibat tanah di samping-
nya ambles.

Jembatan besi sepanjang se-
kitar 150 meter itu dibangun se-
tahun lalu. Fungsinya sebagai
jembatan darurat untuk mengu-
rangi beban jalan aspal di sam-
pingnya yang saat itu ambles.
Sejak dibangun, jembatan bailey
digunakan untuk mobilitas ken-
daraan dari Ponorogo menuju
Pacitan. Sedangkan kendaraan
dari Pacitan menuju Ponorogo
masih melintas di jalan aspal
yang ada di sampingnya.

Guyuran hujan akhir-akhir ini
mengakibatkan badan jalan aspal
itu ambles dan sebagian longsor
sehingga tidak bisa digunakan la-
gi. Praktis lalu lintas dari dua
arah hanya menggunakan jem-

batan bailey. Itu pun dibatasi,
hanya kendaraan kecil di bawah 5
ton yang boleh melintas.

Kepala Bidang Kedaruratan
dan Logistik BPBD Kabupaten
Pacitan Pudjono, Jumat (12/2),
mengatakan, kondisi jembatan
saat ini menggantung. Besi pe-
nopang jembatan turun meng-
ikuti tanah di samping yang am-
bles. ”Rusaknya sebenarnya su-
dah lama. Namun, sedikit demi
sedikit terkikis air hujan dan am-
bles. Terakhir beberapa hari ke-
marin ambles lagi,” u j a r ny a .

Menurut Pudjono, kendaraan
besar bertonase di atas 5 ton
dialihkan memutar melalui Wo-
nogiri. Adapun kendaraan kecil
masih bisa melintas perlahan dan
bergantian. Adapun bus besar tu-
juan Pacitan-Surabaya terpaksa
harus menurunkan penumpang
di dekat jembatan untuk kemudi-
an disambung menggunakan bus
lain yang menunggu di seberang
jembatan.

Hujan selama beberapa waktu
terakhir juga menimbulkan long-
sor di Kabupaten Brebes serta
tanah bergerak di Kabupaten Pe-
malang, Jateng. Bahkan, sepekan
terakhir, tujuh kali longsor dan
banjir di Kabupaten Brebes ba-
gian selatan. Tak ada korban jiwa,
tetapi menimbulkan kerusakan
di jalan dan sejumlah rumah war-
ga.

Koordinator SAR Kabupaten
Brebes Adhe Dhanie Raharjo,
Jumat (12/2), mengatakan, long-
sor terjadi di tempat yang ber-

beda-beda sejak Selasa lalu hing-
ga Kamis. Sementara banjir ter-
jadi pada Rabu lalu di Desa Ka-
linusu, Kecamatan Bumiayu.
Banjir mengakibatkan Kali Ke-
ruh di Bumiayu meluap, dan me-
nyeret Wasep (40), warga Desa
Cilibur, Kecamatan Paguyangan.
Korban terseret arus sejauh 15
meter dan ditemukan tewas.

Bencana tanah bergerak ter-
jadi di Desa Cikadu, Kecamatan
Watukumpul, Kabupaten Pema-
lang. Kasus ini terjadi sejak 8
Februari. Koordinator relawan
Watukumpul Ria Kurniawan me-
ngatakan, awalnya, tanah ambles
sedalam 5 meter, tetapi saat ini
sudah mencapai 20 meter. ”Sam -
pai saat ini, tanah terus bergerak
ke bawah sehingga tidak bisa di-
lalui,” k a t a ny a .

PT Kereta Api Indonesia Da-
erah Operasional II Bandung
mengintensifkan pengawasan
daerah rawan longsor. Tanpa an-
tisipasi matang, tanah longsor
rentan menutupi rel kereta api
sehingga berdampak fatal bagi
keselamatan pengguna moda
transportasi kereta api. ”Peng -
awasan di daerah rawan longsor
semakin ketat kami lakukan se-
lama musim hujan guna men-
cegah hal tidak diinginkan,” kata
Manajer Humas PT KAI Daops II
Bandung Zunerfin di Bandung.
Daerah rawan longsor di KM 76
di Cibeber-Lampegan (Cianjur),
KM 108 di Ciganea (Purwakarta),
dan KM 228 di Bumi Waluya
(Garut). ( R E N/ W E R / C H E / W I E )

PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas Kinerja
Harus Utamakan Hasil
BANDUNG, KOMPAS — Da -
lam penyelenggaraan pemerin-
tahan, akuntabilitas kinerja apa-
ratur pemerintah harus berori-
entasi pada hasil. Akuntabilitas
jangan hanya terfokus pada pro-
sedur dan pengelolaan anggaran
yang benar.

Menteri Pendayagunaan Apa-
ratur Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi Yuddy Chrisnandi me-
ngatakan hal itu di Bandung,
Jumat (12/2). Ia mengatakan saat
memberi pengarahan dalam aca-
ra Forum Koordinasi Pendaya-
gunaan Aparatur Negara dan Pe-
nyerahan Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Pemerin-
tah Kabupaten dan Kota di Ge-
dung Sasana Budaya Ganesha
(Sabuga) Institut Teknologi Ban-
dung (ITB).

Menurut Yuddy, aparatur yang
seperti itu cenderung hanya ber-
upaya menghabiskan anggaran
pusat atau daerah sesuai dengan
prosedur. Mereka tidak meng-
utamakan hasil atau kualitas dari
kegiatan pembangunan yang di-
l a k sa n a k a n .

”Di era reformasi birokrasi, da-
lam hal tata kelola pemerintahan,
yang harus dikedepankan adalah
orientasi hasil. Akuntabilitas ki-
nerja aparatur pemerintah yang
paling utama diukur dari manfaat
yang dapat dirasakan langsung
oleh masyarakat, bukan hanya
dinilai dari aspek prosedur dan
pengelolaan keuangan yang be-
n a r, ” kata Yuddy.

Pada acara tersebut diserah-
kan Laporan Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LHE AKIP) tahun
2015 kepada 156 pemerintah
kabupaten dan kota di Jawa Ba-
rat, Jawa Tengah, Banten, Ka-
limantan, Maluku, Maluku Utara,
Papua, dan Papua Barat.

Penyerahan LHE AKIP diberi-
kan kepada 466 pemerintah ka-
bupaten dan pemerintah kota.
Sebelumnya telah diserahkan 40
LHE AKIP di Bali, lalu 157
di Yogyakarta, dan 113 di Su-
r a b ay a .

Yuddy juga memberikan peng-
hargaan kepada Wali Kota Ban-
dung Ridwan Kamil. Pemkot
Bandung memperoleh nilai ter-
tinggi, yaitu A, dengan skor
8 0, 2 2 .

Berikutnya adalah Kabupaten
Sleman dan Kabupaten Bantul
(DI Yogyakarta), Kabupaten Ba-
dung (Bali), Kota Tanjung Pinang
(Kepulauan Riau), dan Kota
Sukabumi (Jabar), masing-ma-
sing mendapatkan predikat BB.

Ia menyayangkan apabila apa-
ratur pemerintah hanya melaku-
kan pendekatan pada prosedur

Meningkatkan kinerja
Menanggapi raihan Pemkot

Bandung, Ridwan Kamil menar-
getkan, dengan capaian akunta-
bilitas kinerja dengan predikat A
itu, pihaknya tahun ini akan me-
ningkatkan lagi kinerja dengan
masuk zona bebas korupsi.

”Ini merupakan level tertinggi.
Kami pada tahun ini akan masuk
zona bebas korupsi yang lebih
l u a s, ” ujar Ridwan. (SEM)

SAYUR DAN BUAH

Benih Impor Dimusnahkan
MALANG, KOMPAS — Ra -
tusan paket berisi benih sayur,
buah, bunga, dan hewan yang
dikirim melalui Kantor Pos Besar
Malang, Jumat (12/2), dimusnah-
kan Karantina Pertanian Abdul-
rachman Saleh Malang, Jawa Ti-
mur. Pemusnahan dilakukan ka-
rena paket tak disertai dokumen
kesehatan sehingga dikhawatir-
kan belum bebas penyakit.

”Pemusnahan dilakukan kare-
na paket tidak disertai dokumen
kesehatan dari negara asal. Pe-
musnahan sesuai UU Nomor 16
Tahun 1992 tentang karantina
hewan, ikan, dan tumbuhan. Pe-
musnahan untuk mencegah ma-
suknya penyakit ke wilayah In-
donesia. Ini karena barang yang
dikirim memungkinkan menjadi
media pembawa penyakit,” kata
Retno Oktarina, Kepala Bidang
Pengawasan dan Penindakan Ba-
lai Besar Karantina Pertanian Su-
rabaya, Jumat (12/2) di Malang.

Benih yang dimusnahkan ada-
lah hasil penyitaan selama tahun
2015. Terdiri dari total 140 kali
pengiriman dari sejumlah nega-
ra, seperti Tiongkok, Amerika

Serikat, Australia, Hongkong,
Thailand, Israel, Singapura, Tur-
ki, Vietnam, dan Jerman.

Pengiriman terbanyak dilaku-
kan dari negara Tiongkok (84
kali), Inggris (12 kali), Hongkong
(12 kali), Amerika Serikat (5 kali),
dan India (4 kali). Pembelian
produk tersebut dilakukan secara
online dan dikirim melalui PT
Pos Indonesia. Masyarakat yang
mendatangkan produk dari luar
tersebut beragam, termasuk ber-
profesi sebagai dokter yang men-
datangkan tanaman dari Korea.

Paket dikirim menggunakan
beragam kemasan, seperti dima-
sukkan ke buku tebal yang bagian
tengah dilubangi atau menggu-
nakan botol (untuk pengiriman
kalajengking dan iguana). Enam
kalajengking didatangkan dari
Jerman, sedangkan seekor dari
M a l ay s i a .

Sebelum dimusnahkan, pene-
rima barang sudah diminta untuk
melengkapi dokumen kesehatan
dari negara asal dalam waktu 14
hari. Berhubung mereka tak me-
lengkapinya, barang harus di-
musnahkan.

Tetty Maria, Penanggung Ja-
wab Wilayah Kerja Karantina
Pertanian Abdulrachman Saleh
Malang, menduga masuknya be-
nih impor sudah berlangsung la-
ma. ”Saya yakin banyak benih
impor masuk ke Indonesia, tetapi
yang tertangkap tangan masih
sedikit. Terbukti, di wilayah Wa-
jak, Kabupaten Malang, saat kami
selidiki, ada warga mengaku me-
nanam tomat impor dari Tiong-
kok. Setelah ditanam, warga jus-
tru mengalami gagal panen. Ini
seakan-akan lahan kita dijadikan
ajang uji coba. Ini sangat mem-
b a h ay a k a n , ” kata Tetty.

Harry Pratama, Wakil Kepala
Kantor Pos Besar Malang,
mengatakan, selama ini pihaknya
sudah bekerja sama dengan Bea
dan Cukai serta BBKP untuk
pengecekan dan pencacahan pa-
ket pos. ”Pencacahan untuk me-
ngetahui barang tersebut larang-
an atau tidak. Kalau masuk ba-
rang larangan, harus dilengkapi
surat khusus serta penerimanya
dipanggil. Jika tak bisa menun-
jukkan surat-surat, barang akan
kami sita,” kata Harry. (DIA)

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Petugas Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Wilayah Kerja Karantina Pertanian Abdulrachman
Saleh Malang, Jawa Timur, Jumat (12/2) di Kota Malang, menunjukkan benih rumput asal luar negeri
yang diimpor ke Indonesia melalui PT Pos Indonesia. Rumput dan sejumlah benih sayur, bunga, dan
hewan yang diimpor itu dimusnahkan karena tidak disertai sertifikat kesehatan.

an setelah 60 hektar tanaman
salak di Desa Pangu, serta pu-
luhan hektar tanaman tomat di
Kalatin, dipastikan gagal panen.

Jemmy Kindangen (46), pe-
tani di Kecamatan Tombatu,
mengatakan, tanaman jagung se-
kitar 5 hektar miliknya meng-
alami gagal panen karena ter-
papar abu Soputan setebal 2 se-
ntimeter. ”Kami hanya pasrah.”

Saat Gunung Soputan meletus
pada 4 Januari, tanaman Jagung
diselimuti abu. Namun, hujan tu-
run sehingga abunya menjadi pu-
puk bagi tanaman. Petugas peng-
amat Gunung Api Soputan, San-
dy Manengkey, menyebut letusan
Soputan mereda sejak Rabu la-
lu.

Meski demikian, gerakan mag-
ma dan energi dari Soputan ma-
sih kuat, pihaknya tidak dapat
memperkirakan erupsi Soputan
selanjutnya. ”Mudah-mudahan
erupsi berhenti, kami terus me-
lakukan pemantauan,” k a t a ny a .

Ia mengatakan, letusan Sopu-
tan bersifat eksplosif dengan pu-
sat aktivitas di puncak berbahaya
mengancam keselamatan warga
karena selalu diikuti lahar panas.
Masyarakat diminta tetap men-

jauh pada radius 6,5 kilometer.
Dilaporkan, letusan Soputan

pada Minggu (7/2) membuat abu
vulkanik menyebar di beberapa
wilayah di Kecamatan Silian Ra-
ya, Touluaan, Tombatu, serta se-
bagian Kecamatan Pasan dan Ra-
tahan. Manengkey menjelaskan,
Gunung Soputan berstatus Siaga
sejak akhir Desember.

Kepala Badan Penanggulang-
an Bencana Daerah Sulawesi
Utara Noldy Liow mengatakan,
letusan Soputan tak menimbul-
kan korban jiwa. Dua bulan ter-
akhir, Soputan meletus dahsyat
pada 4 Januari dan 6 Februari.
Letusan Soputan pada Januari
menjangkau Kota Manado dan
Kabupaten Minahasa Utara yang
berjarak sekitar 120 kilometer.
Bandara Sam Ratulangi ditutup
tujuh jam karena abu Soputan
menutup landasan pacu.

Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Kabupaten Minahasa
Tenggara Jopi Mokodaser me-
ngatakan, pemerintah tetap
mengantisipasi letusan susulan
Soputan dengan mendirikan se-
jumlah posko bencana di empat
kecamatan, yakni Silian, Tom-
batu, Ratahan, dan Belang. (ZAL)

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Seekor gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) tewas di perkebunan karet masyarakat di Desa Semambu, Kecamatan Sumay,
Kabupaten Tebo, Jambi, Jumat (12/2). Konflik antara satwa dan manusia di wilayah itu diduga sengaja dimanfaatkan pemburu liar untuk
membunuh gajah dan mencuri gading.
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