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10.000 Lampion di Singkawang
Solo Imlek Festival di Benteng Vastenburg

PONTIANAK, KOMPAS — Masyarakat Tionghoa,
dua pekan lagi, akan merayakan Imlek 2567. Di Kota
Singkawang, Kalimantan Barat, 10.000 lampion
dipasang di jalan-jalan utama kota itu. Sementara di
Solo, Jawa Tengah, 4.000 lampion akan dipasang di
kawasan Pasar Gede.

Sumberanto Tjitra, Sekretaris
Panitia Perayaan Imlek 2567 dan
Festival Cap Go Meh 2016 Kota
Singkawang, Jumat (22/1),
mengatakan, panitia tahun ini
berupaya agar perayaan Imlek
dan Cap Go Meh lebih semarak
daripada tahun-tahun sebelum-
nya. ”Salah satu upaya yang kami
lakukan adalah dengan mema-
sang 10.000 lampion di jalan-ja-
lan utama Kota Singkawang. Hari
ini lampion-lampion itu sudah
t e r p a sa n g , ” kata Sumberanto.

Menyambut Imlek, digelar pu-
la lomba menghias halaman
rumah dengan ornamen khas
Imlek. Untuk mendorong par-
tisipasi masyarakat mengikuti
lomba itu, panitia menyiapkan
hadiah total Rp 200 juta. ”Ka m i
juga berharap hal itu menjadi

daya tarik wisatawan dari luar
Kalimantan Barat untuk datang
ke Kota Singkawang,” u j a r ny a .

Persiapan juga mulai dilaku-
kan di Kota Pontianak. Ketua
Panitia Imlek dan Cap Go Meh
Kota Pontianak Rico Sugiyoto
mengemukakan, pihaknya akan
memasang lampion di sepanjang
Jalan Gajah Mada Pontianak.
Jumlah lampion belum dipas-
tikan.

Pantauan Kompas di Kota
Pontianak, ibu kota Kalimantan
Barat, Jumat (22/1) pagi, orna-
men-ornamen khas perayaan
Imlek sudah mulai menghiasi
rumah-rumah dan pusat perbe-
lanjaan. Musik-musik khas Ti-
onghoa pun mulai terdengar di
sudut-sudut pusat perbelanjaan
di Kota Pontianak. Namun, di

jalan-jalan utama Kota Pontia-
nak belum terlihat lampion.

Warga Tionghoa di Solo, Jawa
Tengah, juga mulai bersiap-siap
menyambut Tahun Baru Imlek
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Tradisi Tionghoa
Ketua Umum Pengurus Ke-

lenteng Tien Kok Sie Solo Henry
Susanto mengatakan, beberapa
tradisi Tionghoa akan diseleng-
garakan di kelenteng itu untuk
menyambut datangnya Imlek
2567. Kelenteng, antara lain, akan

menggelar tradisi Pao Oen, yaitu
upacara bersih diri untuk me-
mulai kehidupan di tahun yang
baru. Tradisi ini ditandai dengan
pelepasan burung dan ikan lele
ke alam bebas.

”Upacara ini merupakan ung-
kapan terima kasih kepada
Tuhan atas segala rahmat yang
telah diberikan selama tahun
kambing dan dalam menyambut
tahun kera,” kata Henry, Jumat.

Untuk menyemarakkan per-
ayaan Imlek, Panitia Bersama
Imlek Solo bakal memasang
4.000 lampion di kawasan Pasar
Gede. Sebanyak 1.800 lampion di
antaranya telah dipasang di atas
jembatan Kali Pepe di kawasan
Pasar Gede dan sekitar Kelenteng
Tien Kok Sie di sebelah Pasar
Gede, serta di atas Kali Pepe,
Ju m a t .

Ketua Panitia Bersama Imlek
Solo 2567 Sumartono Hadinoto
mengatakan, perayaan Tahun
Baru Imlek kembali dipusatkan
di kawasan Pasar Gede dan Ben-
teng Vastenburg. ”Di sekitar ling-
kungan Pasar Gede ini, kan, ba-
nyak tinggal warga Tionghoa, di
dekatnya juga ada Kelenteng Ti-
en Kok Sie yang merupakan ke-

lenteng tertua di Solo sehingga
perayaan Imlek diadakan ka-
wasan Pasar Gede,” u j a r ny a .

Menurut Sumartono, Imlek ti-
dak lagi hanya milik warga Ti-
onghoa, tetapi telah menjadi mi-
lik bersama masyarakat Solo. Da-
lam perayaan Imlek selama ini,
ribuan warga Solo akan melebur
menjadi satu di kawasan Pasar
Gede.

Karena itu, panitia bersama
Imlek 2567 mengusung tema
”Budaya Imlek Memperkokoh
Negara Kesatuan Republik In-
donesia”. ”Selama ini telah ter-
jadi akulturasi budaya Tionghoa
dengan Jawa di Solo,” k a t a ny a .

Fe st i v a l
Sumartono mengatakan, da-

lam rangkaian perayaan Imlek
akan digelar Solo Imlek Festival
di halaman Benteng Vastenburg
pada 1-6 Februari. Solo Imlek
Festival akan diisi dengan pentas
seni wayang golek berjudul ”Ce -
pot Berimlekan di Kota Solo”.

Rangkaian perayaan Imlek ju-
ga akan dikolaborasikan dengan
Grebek Sudiro yang akan me-
ngirab gunungan kue keranjang.

( E S A / RW N )

GUNUNG EGON

Pengungsi Minta Pulang
MAUMERE, KOMPAS —
Gempa vulkanik di sekitar Gu-
nung Egon semakin berkurang,
tetapi masih dalam status Siaga
atau level tiga. Pengungsi pun
meminta pulang karena ingin
merawat tanaman yang sedang
dalam proses pertumbuhan.
Pengungsi kesulitan air bersih
karena alat penampung di dua
lokasi penampungan terbatas.

Kepala Pos Pemantau Gunung
Egon Yoseph Suryatno di Ma-
umere, Jumat (22/1), menga-
takan, jumlah guncangan gempa
di sekitar Kawah Gunung Egon
semakin menurun. Jika sebelum-
nya satu hari sampai dengan 20
kali guncangan, sekarang 3-5 kali
gempa dengan kekuatan tidak
lebih dari 3 skala Richter.

Sejumlah pengungsi Egon
yang ditemui di lokasi pengung-
sian di Pasar Natakoli dan Galit,
Mapitara, meminta pulang ka-
rena khawatir dengan kondisi ta-
naman di kebun mereka. Kle -
mens Burak (45), warga Desa
Egon Gahar, misalnya, menga-
takan, ladang jagung dan padi
serta umbi-umbian di Dusun Le-
re sudah tumbuh sekitar 40-50
sentimeter. Namun sejak
Gunung Egon berulah, tanaman
tidak dirawat. Ia khawatir, ta-
naman itu gagal panen, semen-
tara gunung tidak jadi meletus.

Maria Sinta (32), pengungsi di
Galit, mengeluhkan pula sulitnya
memperoleh air bersih.

Terkait hal itu, Dominikus Di-
on, staf Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Sikka yang se-
dang bertugas di lokasi peng-
ungsian, mengatakan, pemerin-
tah hanya menyediakan satu unit
mobil tangki.

Gunung Bromo
Dari Surabaya, Jawa Timur,

dilaporkan, Kepala Penerangan
Kodam V/Brawijaya Kolonel
(Inf ) Washington Simanjuntak di
Surabaya, Jumat, menyebutkan,
masih ada kesempatan bagi wi-
satawan penggemar keelokan
Gunung Bromo untuk menik-
mati alam kawasan Bromo-Teng-
ger-Semeru, termasuk saat erup-
si. ”Ekonomi wisata yang mem-
berikan sumber penghasilan bagi
banyak orang di Probolinggo, Lu-
majang, Pasuruan, dan Malang
jangan terhenti karena erupsi,”
kata Washington.

Komandan Kodim 0820 Pro-
bolinggo Letnan Kolonel (Inf )
Hendhi Yustian sehari sebelum-
nya mendorong wisatawan untuk
tetap berkunjung ke Bromo se-
jauh berada di lokasi aman.

Lokasi aman melihat Bromo,
antara lain di Seruni, Kecamatan
Sukapura. (KOR/ODY )

INDUSTRI KREATIF

BENCANA ALAM

Banjir Landa 4 Kecamatan di Sarolangun
JAMBI, KOMPAS — Empat
kecamatan di Kabupaten Sarola-
ngun, Provinsi Jambi, terendam
banjir akibat tiga sungai besar di
wilayah itu meluap. Banjir di-
prediksi akan terus meluas hing-
ga akhir pekan ini. Jumat (22/1),
banjir menerjang Desa Gurun
Baru, Kecamatan Mandiangin.
Sebanyak 38 rumah terendam
dengan ketinggian banjir hingga 1
m et e r.

Banjir juga menggenangi 27
rumah di Desa Batu Kucing dan
61 rumah di Kelurahan Pauh,
Kecamatan Pauh. ”Di dua ke-
camatan itu, 126 rumah teren-
dam,” ujar Ahmad Zuhdi, Tim
Reaksi Cepat Badan Penanggu-
langan Bencana Daerah Sarola-
ngun.

Sehari sebelumnya, banjir me-
nerjang 300 rumah di Desa Pulau
Pandan dan Muara Limun, Ke-

camatan Limun, serta di Desa
Lubuk Resam Ilir, Kecamatan
Cermin Nan Gedang. Namun, ke-
marin banjir telah surut.

Zuhdi mengatakan, luapan air
dari bagian hulu daerah aliran
Sungai Batang Asai, Batang Li-
mun, dan Batang Tembesi se-
bagai penyebab banjir. Curah hu-
jan yang tinggi mengakibatkan
luapan tiga sungai itu semakin
meluas. Ia memperkirakan, jika
curah hujan terus berlangsung
hingga akhir pekan ini, bencana
banjir akan semakin besar.

Menurut Zuhdi, pihaknya te-
lah membangun tiga tenda peng-
ungsian bagi masyarakat Desa
Gurun Baru. Dengan kondisi per-
mukiman warga yang terletak di
lembah, ia memperkirakan banjir
akan lebih lama berlangsung.

Camat Mandiangin Trianto
mengatakan, pihaknya masih

terus mendata jumlah rumah
yang terendam banjir di wila-
yahnya. Selain Desa Gurun Baru,
rumah yang terendam diperki-
rakan lebih banyak lagi.

Banjir pada Jumat kemarin
juga menggenangi jalan nasional
Banda Aceh-Medan, tepatnya di
kawasan Padang Tiji, Kabupaten
Pidie, Aceh. Ketinggian Air men-
capai 1 meter. Akibatnya, trans-
portasi antarprovinsi sempat
lumpuh selama 3 jam. Banjir juga
merendam permukiman warga,
kebun, dan persawahan.

Di Jawa Timur, warga Desa
Sutojayan, Kecamatan Sutojayan,
Kabupaten Blitar, waswas akan
datangnya banjir susulan meng-
ingat kerusakan tanggul Sungai
Unut yang terjadi pada Selasa
(16/1) belum diperbaiki. Semen -
tara itu, banjir yang menerjang 11
desa di Kecamatan Puri dan Mo-

joanyar, Kabupaten Mojokerto,
Jawa Timur, Jumat kemarin su-
dah surut.

Lo n g s o r
Dari Manado, Sulawesi Utara,

dilaporkan, bencana tanah long-
sor mengintai sejumlah wilayah
permukiman di perbukitan kota
itu menyusul tingginya intensitas
hujan. Pada Kamis (21/1) lalu,
longsor di kawasan Batu Kota,
Winangun, Manado, merengut
nyawa Fredy Tengker (61).

Penjabat Wali Kota Manado
Roy Roring, Jumat, memantau
dan bertemu warga sejumlah wi-
layah permukiman perbukitan di
Kombos Timur, Singkil, Taas, dan
Teling. Ia meminta warga untuk
mewaspadai longsor. Warga juga
diminta agar waspada apabila hu-
jan deras turun.

( I TA /A I N/ W E R / O DY/ Z A L )

KEBAKARAN HUTAN

Desa Peduli Api Segera Direalisasikan
PALEMBANG, KOMPAS —
Program desa peduli api segera
direalisasikan tahun ini. Seba-
nyak 104 desa di empat kabu-
paten rawan kebakaran di Su-
matera Selatan, yaitu Ogan Ko-
mering Ilir, Banyuasin, Musi Ba-
nyuasin, dan Ogan Ilir, akan
diprioritaskan. Hal ini untuk me-
ningkatkan kesadaran masyara-
kat agar tidak lagi membuka la-
han dengan cara membakar.

Pada kebakaran hutan dan la-
han tahun 2015, tercatat 736.563
hektar lahan di Sumsel ludes ter-
bakar. Sebagian besar kebakaran
disebabkan kelalaian atau ke-
sengajaan manusia.

”Penentuan desa berdasarkan
kabupaten yang terluas meng-
alami kebakaran tahun lalu,” ujar
Gubernur Sumatera Selatan Alex
Noerdin seusai memimpin Rapat
Koordinasi Kebakaran Hutan

dan Lahan di Palembang, Jumat
( 2 2/ 1 ) .

Dalam program ini, ujar Alex,
akan dilaksanakan pelatihan ke-
pada seluruh elemen masyarakat.
Hal itu bertujuan mengubah pola
pikir masyarakat agar tak mem-
buka lahan dengan membakar
dan meningkatkan kemampuan
masyarakat dalam menanggu-
langi kebakaran sejak dini.

Dana, menurut Alex, akan di-
alokasikan dari APBD provinsi
dan kabupaten, serta bantuan da-
ri negara donor. Sudah ada be-
berapa negara yang bersedia
menjadi donatur, yakni Belanda,
Inggris, Norwegia, juga Bank Du-
nia. Bantuan ini akan diberikan
dalam bentuk program.

Koordinasi juga dilakukan de-
ngan perusahaan agar mereka
dapat menjaga lahan konsesinya
dari ancaman kebakaran. Pada

2015, dari total lahan gambut
yang terbakar di Sumsel, 74 per-
sen di antaranya di area konsesi.

Staf Ahli Lingkungan Hidup
dan Perubahan Iklim Gubernur
Sumsel, Najib Asmani, menga-
takan, sebenarnya program ma-
syarakat peduli api telah ada se-
jak dulu, tetapi tidak optimal ka-
rena tidak terintegrasi. Karena
itu, dilakukan pembenahan se-
cara menyeluruh untuk mem-
buat pedoman yang tepat.

Untuk tahap awal akan di-
lakukan pelatihan terhadap 24
desa dengan 240 peserta yang
merupakan tokoh dan perangkat
desa. Program ini akan dimulai
pada Februari 2016. Selanjutnya
pelatihan serupa akan dilakukan
di desa-desa prioritas lainnya.

Sekretaris Gabungan Pengu-
saha Kelapa Sawit Indonesia
Sumsel Harry Hartanto mendu-

kung penuh program ini. Dia
mengatakan, pelatihan kepada
masyarakat desa sekitar sudah
dilakukan sejumlah perusahaan.
Namun, dampaknya belum
terasa karena pelaksanaannya ti-
dak terintegrasi dengan baik.

Di Sumatera Barat, pengelo-
laan hutan dengan melibatkan
masyarakat dinilai efektif men-
cegah kerusakan hutan serta
dampak yang ditimbulkannya.
Hal itu membuat pemerintah se-
tempat terus mendorong dan
memperkuat peran serta masya-
rakat, salah satunya dengan
membuat Peraturan Daerah ten-
tang Peran Serta Masyarakat da-
lam Perlindungan Hutan.

”Perda ini kami buat untuk
merespons kebutuhan 5-15 tahun
ke depan,” kata Kepala Dinas
Kehutanan Sumbar Hendri Octa-
via di Padang. (RAM/ZAK)

Kreativitas Anak Muda Perlu Diarahkan
MALANG, KOMPAS — Anak
muda memiliki banyak kreati-
vitas dan peluang untuk bisa ber-
karya. Namun, kreativitas ter-
sebut perlu didukung agar ter-
arah dan bermanfaat bagi orang
b a ny a k .

Demikian inti Bincang Ko m p a s
bersama pelajar SMA dan SMK
di Kota Malang, Jawa Timur,
Jumat (22/1), di SMAK Santo
Albertus, Malang. Hadir dalam
diskusi tersebut Nurkristian (gu-
ru SMAK Santo Albertus), Adith-
ya Yustanto (animator asal Mo-
cca Animation Studio), dan Lai-
latul Fitri (anggota Forum Anak
Kota Malang).

”Peluang anak muda untuk bi-
sa berkarya sangat mudah saat
ini. Di era kemajuan teknologi ini,
melalui gadget di genggaman
tangan, bisa menjadi sarana ber-
kreasi. Itu harus dimanfaatkan

untuk hal-hal positif, bukan se-
b a l i k ny a , ” kata Lailatul.

Dicontohkan, melalui media
sosial, anak muda kini bisa mem-
buat jejaring sosial untuk meng-
ampanyekan kebaikan. Melalui
media sosial pula, generasi muda
bisa membangun komunitas un-
tuk membantu sesama atau
membangun komunitas berman-
faat lain.

”Untuk bisa menemukan pas -
sion yang bisa kita lakukan, maka
bermimpilah. Kita harus fokus
pada impian dan mengendalikan
emosi,” kata Adithya, animator
Mocca Animation Studio.

Dia juga mengajak anak muda
untuk menjadi pengusaha sebab
hal itu membuat mereka lebih
bertanggung jawab bukan hanya
pada dirinya, tetapi juga orang
yang bekerja padanya. ”Me n j a d i
entrepreneur tak sulit asal memi-

liki kreativitas dan kemauan ke-
ras dan bisa memanfaatkan pe-
luang. Peluang sangat banyak de-
ngan internet. Kita bisa jual apa
saja asal kreatif,” kata Adithya.

Kreativitas, menurut Adithya,
bisa dipelajari dari buku, orang,
atau pengalaman sendiri. Adith-
ya, misalnya, memanfaatkan ke-
cintaannya pada animasi menjadi
bidang usahanya saat ini. Ia
membangun Mocca Animation
Studio yang kini memiliki 5 pe-
kerja dan 50 siswa magang. Om-
zetnya Rp 300 juta per tahun.

Besarnya peluang dan krea-
tivitas anak muda, menurut Nur-
kristian, guru SMAK Santo Al-
bertus, perlu diarahkan. ”Kre -
ativitas anak muda perlu terarah
agar bernilai. Apalagi, kemajuan
teknologi memungkinkan krea-
tivitas jatuh pada hal yang tidak
b e n a r, ” katanya. ( D I A / ETA )

PEMBUNUHAN GAJAH

Penegak Hukum Dinilai Tak
Serius Jerat Otak Pelaku

PEKANBARU, KOMPAS —
Vonis hakim Pengadilan Negeri
Pangkalan Kerinci, Pelalawan,
Riau, terhadap empat terdakwa
pembunuhan tiga ekor gajah di
hutan Pelalawan, di satu sisi
mendapatkan apresiasi organisa-
si pemerhati lingkungan. Namun,
di sisi lain, kasus itu menyisakan
pertanyaan besar yang mengusik
rasa keadilan publik karena pe-
negak hukum tidak membawa
auktor intelektualis pembantaian
satwa langka itu ke pengadilan.

”Kami sangat heran mengapa
penegak hukum tidak mampu
menjadikan Fadli sebagai ter-
sangka. Kami sangat berharap
putusan PN Pangkalan Kerinci
dapat menjadi titik masuk
memeriksa Fadli untuk meminta
pertanggungjawaban perbuatan-
nya di muka hukum,” ujar Made
Ali, Koordinator Riau Corruption
Trial, organisasi pemerhati kasus
korupsi dan pidana lingkungan
Riau, yang dihubungi pada Jumat
( 2 2/ 1 ) .

Majelis Hakim PN Pangkalan
Kerinci, Kamis (21/1), memvonis
empat terdakwa pembunuhan
gajah, yakni Ari Kamil, Ishak Ib-
rahim, Anwar Sanusi, dan Her-

dani Hasan Basri, masing-masing
dua tahun enam bulan penjara
dan denda Rp 20 juta atau sub-
sider tiga bulan.

Pada pertimbangan hakim di-
sebutkan, Fadli merupakan pe-
nyedia senjata pembunuh dan
penyandang dana dalam pem-
bantaian tiga ekor gajah di
Pelalawan. Di persidangan juga
terungkap, Fadli menjanjikan
bayaran Rp 4 juta untuk setiap
kilogram gading gajah hasil
buruan (Ko m p a s , 22/1). Ari dan
kelompoknya juga membunuh
seekor gajah di hutan Bengkalis,
Riau.

Secara terpisah, Kepala Bidang
Humas Polda Riau Ajun Komi-
saris Guntur Aryo Tedjo menga-
takan, pihaknya kesulitan
menemukan bukti keterlibatan
Fadli dalam kasus tersebut.
Namun, polisi akan mempelajari
putusan hakim PN Pangkalan
Kerinci untuk menemukan bukti
baru.

Alasan tersebut, menurut Ke-
tua Forum Masyarakat Peduli
Gajah Riau Dwi Adhari Nugraha,
menunjukkan polisi tidak beker-
ja cukup keras untuk menun-
taskan kasus ini. (SAH)

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Petugas Kelenteng Dharma Ramsi, Bandung, Jawa Barat, menata hasil produksi lilin ukuran besar untuk perayaan Tahun Baru Imlek, Jumat (22/1). Kelenteng ini mulai
menyiapkan 500 lilin berbagai ukuran untuk keperluan umat saat perayaan Imlek.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Suasana diskusi ”Ko m p a s ” dengan pelajar SMA dan SMK di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat
(22/1), di SMAK Santo Albertus, Kota Malang. Diskusi dengan tema ”Anak Muda Membangun Kota” itu
bertujuan membangkitkan semangat generasi muda untuk berbuat sesuatu bagi lingkungannya. Hadir
sebagai pembicara Nurkristian (guru SMAK Santo Albertus), Adithya Yustanto (animator asal Mocca
Animation Studio), dan Lailatul Fitri (anggota Forum Anak Kota Malang).

‘’Selama ini telah terjadi
akulturasi budaya
Tionghoa dengan

Jawa di Solo.

Henry Susanto
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