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Nantinya hasil 
wawancara ini 

akan dilaporkan 
kepada kepala 

Puskesmas 
Puspahiang dan 
Dinas Kesehatan 

Kabupaten 
Tasikmalaya

ISTIMEWA

VIRAL DAN BIKIN GEGER WARGA TASIKMALAYA

HAMIL DAN  MELAHIRKAN HANYA 1 JAM, 
DOKTER SETEMPAT DIBUAT BINGUNG

Kejadian dialami 
seorang ibu yang 
mengaku hamil 
dan melahirkan 
hanya dalam waktu 
satu jam sangat 
mengejutkan 
banyak pihak. Bayi 
yang dilahirkan pun 
dalam keadaan 
sehat wal afi at.

Tasikmalaya, HanTer – 
Sejauh ini dokter bersama 
tim medis dari puskesmas 
Kecamatan Puspahiang, 
Kabupaten Tasikmalaya, 
Jawa Barat, Senin siang 
(20/7/2020), melakukan 
pemeriksaan terhadap kese-
hatan bayi dan ibunya yang 
hamil dan melahirkan den-
gan waktu hanya satu jam 
lebih.

Dikutip dari Okezone, 
Selasa (21/7/2020), menu-
rut dokter puskesmas hasil 
pemeriksaan dan wawancara 
ini nantinya akan dilaporkan 
kepada kepala puskesmas, 
dan dinas kesehatan.

Nama Heni Nuraeni 
mendadak viral setelah dia 
mengaku hamil hanya dalam 
waktu satu jam kemudian 
melahirkan seorang bayi 
yang sehat walafi at.

Warga Desa mandalasa-
ri, Kecamatan Puspahiang, 
Kabupaten Tasikmalaya itu 
melahirkan bayi laki laki, 
pada Sabtu (18/7/2020), 
sekitar pukul 21.30 WIB.

Selama ini sang ibu ti-
dak merasakan adanya tan-
da-tanda kehamilan, karena 
setiap bulan selalu menst-
ruasi, bahkan saat mela-
hirkan pun Heni diketahui 

tengah menstruasi.
Pemeriksaan yang di-

lakukan dokter ini sengaja 
dilakukan untuk melihat 
perkembangan kesehatan 
dan kondisi bayi yang diberi 
nama Lingga Cipta Radepa, 
dan sang ibunya.

Dokter puskesmas bah-
kan membuka pakaian bayi, 
untuk memastikan kondisi 
tubuh sang bayi apakah sehat 
dan lengkap, bersama sang 
ibunya, pasca-dilahirkan.

Sementara setelah di-
lakukan pemeriksaan baik 
bayi dan ibunya, Dokter Pus-
kesma, Mely mengatakan 
bahwa saat ini tim medis 
melakukan pemeriksaan bayi 
dan wawancara ibunya.

“ N a n t i n y a  h a s i l 
wawancara ini akan dilapor-
kan kepada kepala Puskes-
mas Puspahiang dan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Tasik-
malaya,” jelas dokter Mely.

Sementara saat ditanya 
lebih jauh, dokter Mely tidak 
mau memberikan keteran-
gan lain, dan meninggalkan 
lokasi dengan menggunakan 
mobil ambulans. 

Sebelumnya, warga Desa 
Mandalasari mendadak gem-
par, dengan lahirnya seorang 
bayi laki-laki, anak ketiga 
pasangan Heni Nuraeni 
(30) dan Erik (38), yang 

sehari-hari bekerja sebagai 
buruh.

Sejumlah warga masih 
terus berdatangan untuk me-
lihat kondisi bayi dan sang 
ibu, yang melahirkan secara 
normal atas bantuan dukun 
beranak, dan keduanya saat 
ini kondisinya sehat.

Sebelum melahirkan, 
sang ibu tidak merasakan ge-
jala seperti orang hamil pada 
umumnya, seperti saat hamil 
anak pertama dan keduanya.

Karena tidak merasakan 
adanya tanda tanda keha-
milan, Heni tidak pernah 
memeriksakan diri ke bidan 
atau puskesmas terdekat, 
karena selama sebelas bulan 
terakhir Heni mengaku ma-
sih mengalami menstruasi 
setiap bulannya.

Namun hal aneh terjadi 
saat hari Sabtu sore karena 
saat dirinya sedang membuat 
kue bolu pesanan, tiba-tiba 
merasakan perutnya sakit, 
yang kemudian Heni pulang 
ke rumah orang tuanya.

Namun sekitar pukul 
20.00, tiba-tiba perutnya di 
bagian kanan mulai menon-
jol, dan hanya butuh waktu 
satu jam setengah perutnya 
terus membesar seperti se-
dang hamil, dan mulai me-
rasakan sakit mulas.

Sekitar pukul 21.30 ak-

hirnya dengan bantuan du-
kun beranak Heni akhirnya 
melahirkan anak laki laki 
dengan proses persalinan 
secara normal, dan baik bayi 
dan ibunya kondisnya sehat.

Hingga saat ini masih 
belum diketahui secara pasti 
bagimana proses kehamilan 
sang ibu, dan apakah me-
mang sudah hamil meski ti-
dak ada tanda tanda kehami-
lan, ataukah memang benar 
hamil dalam hitungan jam. 
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Makassar, HanTer – 
Hingga kini Badan Me-
teorologi, Klimatologi dan 
Geofi sika menyebut banjir 

Luwu Utara, Sulawesi Sela-
tan, tidak terkait dengan 
gempa bumi yang terjadi.

“ H a s i l  m o n i t o r i n g 

BMKG menjelang terja-
dinya banjir Luwu Utara 
tidak mencatat adanya ak-
tivitas gempa tektonik di 
wilayah Kabupaten Luwu 
Utara,” kata Kepala Pusat 
Gempabumi dan Tsunami 
BMKG Rahmat Triyono, 
Selasa (21/7/2020).

Dikutip dari Antara, ia 
mengatakan getaran gempa 
yang melanda Luwu Utara 
beberapa waktu sebelum 
gempa juga tidak terkait 
dengan banjir Luwu Utara.

Sebelum banjir Luwu 
Utara, terjadi empat kali 
gempa berkala di Luwu 
Utara, seperti pada 25 
Agustus 2017 dengan Mag-
nitudo 4,3 skala III MMI, 8 
April 2020 (M 5,0 skala II 
MMI), 11 April 2020 (M 4,2 
skala II MMI) dan 13 Juni 
2020 (M 4,2 skala II MMI).

“Diskripsi skala intensi-
tas II sampai III MMI masih 
dalam kategori getaran 
ringan yang dirasakan oleh 
beberapa orang hingga di-
rasakan seperti truk berlalu. 
Getaran gempa semacam 
ini belum mampu memicu 
terjadinya longsoran,” kata 
dia.

Sehingga, kata dia, pe-
ristiwa banjir bandang yang 
terjadi tidak ada kaitannya 
dengan kejadian longsoran 

yang diakibatkan gempa.
Berdasarkan analisis 

BMKG terkait perkemban-
gan musim, dia mengata-
kan berdasarkan penguku-
ran hujan yang sampai ke 
bumi dan estimasi dari sa-
telit cuaca memperlihatkan 
bahwa salah satu penyebab 
terjadinya banjir bandang 
di Luwu Utara pada 13 Juli 
2020 adalah akumulasi 
curah hujan.

Curah hujan, kata dia, 
terjadi dalam beberapa hari 
sebelum bencana dengan 
intensitas sedang hingga 
lebat yang turun di wilayah 
Masamba dan sekitarnya, 
terutama di wilayah per-
bukitan sebelah utara dan 
timur laut.

“Untuk mengetahui 
penyebab banjir bandang 
yang sesungguhnya diper-
lukan kajian yang komp-
rehensif berdasarkan data 
lapangan, khususnya kon-
disi daerah aliran sungai 
dan kondisi lahan di wi-
layah hulu apakah terjadi 
penggundulan hutan atau 
konversi lahan yang dapat 
memicu terjadinya pening-
katan aliran permukaan 
(run off ) sehingga memicu 
terjadinya banjir bandang,” 
kata dia. 
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Banjir Luwu Utara Bukan Terkait Gempa BAHAS PENGELOLAAN PI 10 PERSEN

Pansus II DPRD Maluku 
Bertemu Sejumlah Pihak

Ambon, HanTer - Panitia 
Khusus (Pansus) II DPRD 
Provinsi Maluku, baru saja 
kembali melakukan study 
banding ke Jakarta, terkait 
dengan dua Rancangan 
Peraturan Daerah (Ranper-
da) Perseroan Daerah PT. 
Maluku Energi Abadi.

Dalam study banding 
tersebut, Pansus II banyak 
belajar soal pengelolaan 
Participan Interst (PI) 10 
Persen, dari PT. Hulu Migas 
Jawa Barat (Jabar) yang 
sudah berpengalaman.

“Kenapa PT. Hulu Mi-

gas, karena mereka peru-
sahaan yang pertama kali 
mengelola PI 10 di Indone-
sia. Kami kita sangat pen-
ting studi komparasi dilaku-
kan,” kata Anggota Pansus 
II DPRD Provinsi Maluku, 
Alimudin Kolatlena, di Am-
bon, Selasa (21/7/2020).

Selain itu, lanjut dia, 
pansus I dan II juga men-
ggelar pertemuan dengan 
SKK Migas, soal fi nalisasi 
maupun syarat pengelolaan 
PI 10 persen.  

“Jadi, kesimpulan dari 
pertemuan itu, daerah ha-

rus memiliki Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD), yang 
nantinya bertugas untuk 
mengelola PI 10 persen itu,” 
tandas Kolatlena.

Terpisah, Ketua Pansus 
II DPRD Provinsi Ma-
luku, Fredy Rahakbauw 
mengaku, saat melakukan 
studi banding, pihaknya 
bertemu dengan sejumlah 
pihak, yakni SKK Migas, 
PT. Petro Tekno, PT Hulu 
Migas Jabar, dan konsul-
tan yang akan membantu 
dalam pembuatan Perda 
tersebut.

“Studi banding yang di-
lakukan oleh Pansus I dan II 
ke Jakarta ini, tujuan untuk 
mencari referensi, dalam 
rangka penyempurnaan 
naskah aturan daerah itu,” 
kata dia.

Dia menyatakan, jika 
DPRD dan Pemerintah Pro-
vinsi (Pemprov) Maluku ti-
dak segera membuat Perda 
terkait pendirian PT Maluku 
Energi Abadi, maka ditakut-
kan INPEX akan bekerjasa-
ma dengan pihak lain.
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Kendari, HanTer – Akhir-
nya Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) 
Kabupaten Konawe, Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Sultra), 
menyatakan berdasarkan 
data sementara warga kor-
ban banjir yang terjadi di 
daerah itu terus meluas hin-
gga ke 50 desa/kelurahan 
yang tersebar di 16 keca-
matan hingga Ahad, pukul 
15.00 Wita.

Dikutip dari Antara, Ke-
pala BPBD Konawe, Herian-
to Pagala mengatakan akibat 
banjir yang melanda daerah 
tersebut, kini jumlah warga 
terdampak menjadi 3.306 
kepala keluarga (KK) 10.117 
jiwa. Dari data tersebut, 
3.114 jiwa mengungsi karena 
rumah mereka terendam.

“Hari ini desa dilanda 
banjir bertambah satu desa 
sehingga menjadi 50 desa 
di 16 kecamatan. Akibat 
banjir ini sebanyak 1.154 
KK 3.114 jiwa mengungsi 

di Balai Desa, Gereja, pin-
ggir jalan, rumah keluarga, 
gedung SMP dan tempat 
penggilingan,” kata Herianto 
di Konawe, melalui via What-
sApp, Ahad.

Selain itu, Herianto men-
gungkapkan, ada empat desa 
yang paling parah yaitu Desa 
Laloika, Desa Ambulanu, 
Desa Wonua Monapa Keca-
matan Pondidaha, dan Desa 
Waworaha Kecamatan Lam-
buya.

“Desa yang masih teriso-
lasi akibat banjir masih tetap 
dua desa yaitu Desa Aleuti 
Kecamatan Padangguni dan 
Desa Lalomerui, Kecamatan 
Routa,” kata Herianto.

Herianto memaparkan 
ke-16 kecamatan tersebut 
adalah Kecamatan Pondida-
ha, Wonggeduku, Lambuya, 
Tongauna Utara, Abuki, 
Bondoala, Puriala, Tongau-
na, Padangguni, Anggaberi, 
Roauta, Anggotoa, Kapoiala, 
Sampara, Amonggedo, dan 

Wawotobi.
Sementara ke-50 desa 

yang dilanda banjir di an-
taranya di Kecamatan Pon-
didaha yakni Desa Laloi-
ka sebanyak 75 KK, Desa 
Wonua Monapa 161 KK, 
Desa Ahuwawatu 56 KK, 
Desa Sulemandara 113 KK, 
Desa Lalonggotomi 162 KK, 
Keluarahan Pondidaha 30 
KK, Desa Belatu 37 KK, Desa 
Mundudowu 26 KK, Desa 
Amesiu 19 KK, Desa Ambu-
laanu 140 KK.

Di Kecamatan Wong-
geduku, desa yang dilanda 
banjir adalah Desa Dawi-
dawi 183 KK, Desa Lalousu 
100 KK, Kelurahan Puuduria 
77 KK, Desa Langgonawe 77 
KK, Desa Anggoro 29 KK, 
Desa Bendewuta 233 KK. 
Selnjutnya di Kecamatan 
Lambuya, Desa Waworaha 
147 KK. Kemudian di Keca-
matan Tongauna Utara yaitu 
Desa Olo Onua 50 KK.

Di Kecamatan Abuki 

yaitu Desa Anggoro 60 KK, 
Unaasi Jaya 9 KK. Kemudian 
di Kecamatan Bondoala yaitu 
Desa Rumbia 151 KK, Desa 
Lalonggaluku 17 KK, Desa 
Rambu Kongga 43 KK, Desa 
Pebunoha 84 KK, Desa Pe-
bunoha Dalam 92 KK, Desa 
Diolo 150 KK, Kelurahan La-
osu Jaya 141 KK, Kelurahan 
Lausu 138 KK.

Selanjutnya di Kecama-
tan Puriala yaitu Desa Wo-
nua Morome 4 KK, Desa 
Watusa 20 KK, Kelurahan 
Watundehoa 62 KK, Desa 
Puusangi 16 KK.

Di Kecamatan Tongauna 
yaitu Desa Andeposandu 20 
KK. Kemudian Kecamatan 
Pandangguni yaitu Desa 
Aleuti 23 KK, Desa Lere-
homa 52 KK. Selanjutnya 
Kecamatan Anggaberi yaitu 
Desa Wunduongohi 97 KK, 
kelurahan Unaasi 3 KK. Ke-
mudian dikecamatan Routa 
yaitu Desa Lalomerui 92 KK.
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Ngeri, Banjir Konawe Meluas ke 50 Desa
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