
MALANG KOTA – Sebelum Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) Supit 
Urang penuh dan sampah menjadi 
problem serius, Pemerintah Kota 
(Pemkot) Malang menyiapkan 
berbagai strategi antisipasi. Salah 
satunya, membiasakan memilah 
sampah sejak di rumah tangga.

Budaya memilah sampah mulai 
dari unit terkecil yakni rumah tangga 
itu diwujudkan melalui World 
Cleanup Day (WCD) di RW 3 
Kelurahan Sukun kemarin (23/9). 
”Budaya ini dimulai dengan 
membiasakan memilah sampah dari 
rumah tangga,” ujar Wali Kota 
Malang Sutiaji saat memberikan 
sambutan peringatan WCD melalui 
webinar kemarin.

Dalam acara tersebut, Sutiaji 
didampingi ketua tim penggerak 
PKK Kota Malang Widayati, Sekda 
Kota Malang Wasto, Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) Rinawati, 
dan Kabag Humas Pemkot Malang 
Nur Widianto.

Untuk diketahui, volume sampah 
di Kota Malang mencapai 600 ton 
per hari. Jika semuanya dibuang ke 

TPA Supit Urang, risikonya akan 
cepat penuh dan Malang mengalami 
darurat sampah. Untuk menampung 
sampah, pemkot perlu 
membebaskan lahan untuk 
perluasan TPA Supit Urang atau 
membangun TPA lagi. Tapi dengan 
pemilihan sampah di rumah tangga, 
hanya sebagian yang terbuang 
sampai ke TPA. Selain 
meminimalisasi volume sampah, 
pemilihan juga bermanfaat, misalnya 
untuk kompos.

Sutiaji mengatakan, RW 3 Sukun 
ini dipilih sebagai percontohan bagi 
kelurahan lain dalam aksi memilah 
sampah. Di RW 3 Sukun, pemilihan 
berdasarkan sampah organik dan 
anorganik. Sampah organik menjadi 
bahan baku kompos dengan sistem 
biopori, Takakura, komposter, atau 
sistem lainnya. Sedangkan sampah 
anorganik bisa ditabung di bank 
sampah atau dijual kepada pelaku 
industri daur ulang sampah. 

Sutiaji berharap, pemilihan 
sampah di rumah tangga ini 
berkembang menjadi pemilihan di 
instansi, sekolahan, pondok 

pesantren (ponpes), perguruan 
tinggi (PT), dan semua elemen di 
Kota Malang. ”Jadi, untuk Pak Lurah 
yang ikut webinar pemilahan 
sampah ini, jangan hanya sekadar 
ikut. Tapi juga 
mengimplementasikan di 
lingkungannya,” kata Sutiaji. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah 
(Sekda) Kota Malang Wasto 
menambahkan, TPA Supit Urang 
merupakan satu-satunya TPA di 
Kota Malang. ”Kalau itu (TPA Supit 
Urang) sampai penuh, ya jadi 
problem besar bagi Kota Malang,” 
terang Wasto yang mendampingi 
Sutiaji dalam acara tersebut. 

Sedangkan Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) Kota 
Malang Rinawati memaparkan 
gerakan World Cleanup Day 2020 
ini. Sebelumnya, dia mengatakan, 
warga sudah melakukan pemilihan 
sampah di rumahnya masing-masing 
sejak 13-19 September lalu. 
”Harapannya bisa menurunkan 
angka pembuangan sampah di TPA 
Supit Urang,” kata dia. (nr7/ref/c1/
dan)
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World Clean-Up Day, 
Solusi Darurat Sampah

BUDAYA BERSIH: 
Wali Kota Malang 
Sutiaji (kiri) dan 
istrinya Widayati 
(dua dari kiri) 
didampingi Kabid 
Penataan dan 
Peningkatan 
Kapasitas DLH 
Kota Malang 
Rahmat Hidayat 
saat memeriksa 
hasil pemilahan 
sampah warga 
RW 3 Sukun 
kemarin.
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Darmono/Radar Malang

MALANG KOTA – Masa 
pandemi Covid-19 ini 
dimanfaatkan pihak Vihara 
Bumi Kertanegara untuk 
membersihkan sekaligus 
memoles patung Dewi Kwan 
Im. Perawatan rutin itu selalu 
diberikan terhadap patung 
setinggi 1.080 meter. Di 
antaranya membersihkan debu 
sampai pengecatan ulang.

Pengurus Vihara Vajra 
Kertanegara Anang Purnomo 
mengatakan, sinar matahari 
yang terik membuat cat oranye 
di patung Dewi Kwan Im 
mengelupas. ”Jadi harus 
dilakukan pengecatan ulang, 
agar tampak indah dan bersih. 
Apalagi, saat ini sudah banyak 
umat datang ke mari,” kata 
Anang kemarin (23/9).

Anang mengatakan, 
perawatan kali ini tergolong 
lebih jika dibandingkan 
sebelum-sebelumnya. Sebab 
selain membersihkan dan 
pengecatan, sebagian tubuh 
juga diganti dengan marmer. 
”Nanti kami juga tambahkan 
kaca di bagian tangan,” 
jelasnya.

Dipasangnya kaca di tangan 
patung Dewi agar jika terkena 
cahaya, bisa terpantul dan 
semakin bersinar. Pengerjaan 
marmer dilakukan Krisna Art 
Marble Malang yang sudah 
piawai membuat patung 
marmer dewa dan dewi. 

”Pengerjaannya rumit. Sebab, 
perajin harus membangun titian 
bambu. Harus tepat dalam 
mengukur juga,” katanya. (san/
c1/dan)

MAKIN INDAH : Tampak pekerja 
memoles tangan patung Dewi Kwan 
Im di Vihara Bumi Kertanegara, 
kemarin (23/9)
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BOP Ponpes Bisa Digunakan 
untuk Tangkal Covid-19

MALANG KOTA - Upaya pen-
cegahan klaster baru di ka langan 
pelajar dan santri pondok pesan tren 
terus dilakukan Ke menterian Agama 
(Kemenag) Kota Malang. Salah 
satunya de ngan membentuk Santri 
Hu sada di masing-masing pesan tren.  
Tim santri ini langsung dalam 
pembinaan Dinas Kesehatan Kota 
Malang dan Satuan Tugas (Satgas) 
Covid-19 Nahdlatul Ulama (NU) 
Malang Raya.

Tim Santri Husada tersebut 
merupakan pengelola Pos Kesehatan 
Pesantren (Poskes tren) atau disebut 
juga kader Poskestren. Tugas dan 
fungsi mereka dioptimalkan lagi 
dalam pemberlakukan protokol 
kesehatan di lingkungan pondok. 
”Kami juga melakukan pelatihan 
secara virtual sejak dini,” jelas Kepala 
Seksi Pendidikan Diniyah dan Ponpes 
Kemenag Kota Malang Achmad 
Shampton Masduqie ketika dihubungi 
Jawa Pos Radar Malang Selasa lalu 
(22/9).

Menurut pria yang akrab disapa Gus 
Shampton ini pihaknya belum 
menerima berita tentang klaster baru 
di pondok pesantren di Kota Malang. 
”Saya meminta semua pesantren 
senantiasa melakukan pengawasan 
melekat di bawah dampingan Satgas 
Covid-19 NU Malang Raya,” tuturnya.

Dia mengakui, masalah utama yang 
muncul di masyarakat saat ini adalah 
anggapan Covid-19 se bagai aib. Hal 
itu pula yang dipahami pengasuh 
pondok pesan tren yang tidak 
berkenan membuka kondisi 
pesantrennya. ”Karena memang ada 
beban, beban sebagai contoh 

tauladan masyara kat,” katanya. 
Karena itu, pihaknya juga mengimbau 
pengasuh pondok proaktif jika 
sampai ada santrinya yang positif 
Covid-19.

Selain itu, Kemenag Kota Malang 
juga membantu menya lurkan bantuan 
operasional pendidikan (BOP) 
pesantren untuk pesantren-pesantren 
di Kota Malang. ”Itu merupakan 
bantuan pada masa pandemi 
Covid-19 tahun anggaran 2020,” kata 
dia.

Dia menambahkan, besaran BOP 
pusat disesuaikan tipologi jumlah 
santri. BOP pesantren kecil sebesar 
Rp 25 juta, untuk BOP pesantren 
sedang sebesar Rp 40 juta, dan BOP 
pesantren besar sebesar Rp 50 juta. 
Se mentara BOP pendidikan ke-
agamaan Islam sebesar Rp 10 juta. 
”Pencairannya dilakukan sekaligus 
atau dalam satu tahap, dan dana BOP 
pesantren ini disalurkan secara 
langsung ke rekening lembaga 
penerima BOP pesantren” tuturnya.

Total ada 21 pesantren di Kota 
Malang yang sudah dapat bantuan 
tersebut. ”Mereka bisa me man faatkan 
untuk penang gulangan Covid-19 
secara mele kat,” sam bungnya. 
Bantuan juga diberikan oleh RMI 
Pusat di bawah koordinasi KH Abdul 
Ghoffar Rozin, yaitu dengan 
pengadaan swab yang bekerja sama 
dengan RS Medika Unipdu Jombang 
untuk pesantren di Jawa Timur. 
”Pondok Peta Tulungagung juga siap 
memberi bantuan untuk santri 
dengan dua armada PCR-nya,” 
katanya. 

Sementara itu, sejumlah pondok 
pesantren di Kabupaten Malang juga 
intens melakukan upaya pencegahan 
penyebaran Covid-19. Salah satunya 

Ponpes An-Nur 2 Bululawang dengan 
melarang wali santri berkunjung dan 
memberlakukan protokol kesehatan 
secara ketat di lingkungan pondok.

Pengasuh Ponpes An-Nur 2 
Bululawang KH Fathul Bari SS MAg 
mengatakan pihaknya telah 
memeriksa kesehatan seluruh santri 
saat masuk pondok pasca libur 
lebaran beberapa waktu lalu. ”Di 
pintu masuk sudah kami siapakan 
pemeriksaan kesehatan yang 
didampingi tim Satgas Covid-19 NU 
Malang Raya dan Koramil setempat,” 
ujarnya. Pesantren yang menampung 
sekitar 7 ribu santri ini juga 
memberlakukan protokol kesehatan 
secara ketat.

Kepala Sekretariat Ponpes An-Nur 2 
Farhi menambahkan, pihak nya 
menyiapkan fasilitas penun jang 
kesehatan yang mereka kembangkan 
sendiri. Seperti penyemprotan 
disinfektan yang awalnya dibantu 
PMI, lantas mereka lakukan secara 
mandiri. ”Kami juga siapkan tempat 
cuci tangan dan sejulah perlengkapan 
penunjang lainnya hingga 
menghabiskan anggaran sekitar Rp 
60 juta,” bebernya.

Untuk langkah pencegahan 
Covid-19 masuk lingkungan pon dok,  
pihaknya juga tidak meng  izinkan 
kunjungan wali santri selama 1 bulan 
penuh. Hal ini dimaksudkan agar 
santri bisa melakukan isolasi di 
ponpes. Meski sempat menuai aksi 
protes dari para wali santri, An-Nur 2 
tetap mempertahankan sistem 
tersebut demi kesehatan santrinya. 
”Baru bulan ini kami mengizinkan wali 
santri untuk berkunjung namun 
memang kami batasi hanya pada hari 
Jumat dan Ahad (Minggu),” tambah 
Farhi.  (nr4/ila/c1/nay)

Cegah Klaster Baru, 
BentuK santri husada 
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KEPANJEN – Setelah 
melalui proses verifikasi 
administrasi, pasangan 
Sanusi-Didik Gatot Subroto 
(SanDi) dan Lathifah Shohib- 
Didik Budi Muljono (Ladub) 
resmi mendapat predikat 
baru. Sebagai pasangan 
calon (paslon) Bupati dan 
Wakil Bupati Malang. Ketua 
KPU Kabupaten Malang Anis 
Suhartini mengatakan bila 
berkas kedua pendaftaran 
dari dua pasangan itu sudah 
dinyatakan lengkap. ”Selama 

proses seleksi tidak ada 
kendala, berkas dokumen 
persyaratan calon kami teliti 
keabsahannya, dan itu tidak 
ada kendala,” kata Anis saat 
ditemui di kantor KPU.

Berikutnya, dua paslon itu 
bakal melaju ke tahapan 
selanjutnya, yakni pengam-
bilan nomor urut. ”Pengam-
bilan nomor urut akan 
dilakukan pada 24 September 
(hari ini),” imbuhnya. Sementara 
itu, untuk satu bakal pa sangan 
calon lainnya, tahapan lain 

juga ada untuk Heri Cahyono 
dan Gunadi Handoko. 
Penetapan pasangan 
independen yang di usung 
Malang Jejeg itu bakal 
dilakukan 5 Oktober 
mendatang. Jadwal berbeda 
itu disebabkan karena 
pasangan tersebut baru 
mendaftar pada 16 September 
lalu. 

”Konsekuensi yang diterima 
oleh tim Malang Jejeg yakni 
berkurangnya waktu untuk 
kampanye,” imbuh Anis. Dia 

juga menjelaskan bila proses 
pemeriksaan berkas 
pasangan perseorangan 
umumnya membutuhkan 
waktu lebih lama. Bisa 
dilakukan selama 20 hari 
s e t e l a h  d i l a k u k a n 
pemeriksaan kesehatan.  
”Misalnya di lakukan 
pemeriksaan kesehatan 
tanggal 5, untuk 20 hari ke 
depan jatuhnya berada di 
tanggal 25 Oktober. Tapi itu 
bisa lebih cepat dari 20 hari,” 
pungkas Anis. (fik/c1/by)

Rubianto/Radar Kanjuruhan 
TUNGGU NOMOR URUT: Penetapan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang dilakukan KPU Kabupaten Malang 

kemarin. Hingga kemarin, tercatat baru ada 2 paslon yang resmi bakal bersaing di pilbup. 

SanDi-Ladub Melaju, 
Malang Jejeg Menunggu



MALANG KOTA – Akses jalan di 
kawasan Ijem Boulevard dan Jalan 
Veteran bakal ditutup lagi. Kebijakan 
tersebut diambil seiring dengan 
masih banyaknya warga yang 
bandel dengan tetap duduk-duduk 
di lokasi taman di dua kawasan 
tersebut. Pembatasan akses 
dilakukan karena Kota Malang juga 
kembali berstatus zona merah.

Kapolresta Malang Kota Kombes 
Pol Leonardus Simarmata  
mengatakan, penutupan akses jalan 
tersebut akan dilakukan saat akhir 
pekan. Hal terse but dilakukan untuk 
membatasi kegi atan masyarakat 
yang masih tetap ber aktivitas di luar 
rumah ketika masa pan demi 
Covid-19. ”Sementara, (untuk pe-
nutupan akses jalan) masih kami 
sur vei. Kemungkinan akan dilakukan 
di Jalan Ijen dan Jalan Veteran,” 
imbuh dia.

Penutupan akses jalan tersebut 
sudah pernah dilakukan Polresta 
Malang Kota akhir bulan Maret 
hingga awal April lalu. Ada dua 
kawasan yang ditutup, yakni Jalan 
Ijen dan Jalan Veteran, Kota Malang. 
Penutupan akses jalan dilakukan 
dalam dua sesi, yakni pagi hari 
sekitar pukul 06.00 WIB hingga 
pukul 10.00 WIB dan pada malam 
hari sekitar pukul 19.00 WIB hingga 
24.00 WIB.

Selain melakukan penutupan jalan, 
pihaknya juga terus melakukan giat 
Operasi Yustisi sebagai bentuk 
penegakan disiplin bagi pelanggar 
protokol kesehatan untuk menekan 
jumlah kasus di Kota Malang. ”Yang 
terpenting bagi kami adalah 
masyarakat bisa memahami. Artinya 
ini kan untuk kemanusiaan, untuk 
keselamatan masyarakat,” jelas dia. 
(san/c1/nay)

Ijen dan 
Veteran 

Bakal 
dItutup lagI

Cegah Kerumunan, 
Hanya Diberlakukan Akhir Pekan 

TAK PEDULI: Sejumlah warga tengah duduk-duduk di taman kawasan Jalan Ijen 
beberapa waktu lalu. Rendahnya kesadaran warga membuat Polresta Malang Kota 

dan Pemkot Malang bakal menutup Jalan Ijen dan Jalan Veteran di akhir pekan.
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Pengunjung Mal
Meningkat 70 Persen

MALANG KOTA – Pengun jung berbagai pusat perbe lan jaan di Kota Malang mulai me nunjukkan adanya pening katan jumlah di tengah pandemi Covid19 ini. Hal ini di ungkapkan oleh Ketua Asosi asi Pengelola Pusat Belanja Indo nesia (APPBI) Malang Raya Suwanto.
Suwanto mengatakan bahwa jumlah pengunjung mal na ik sebanyak 3070 persen diban ding  kan saat awal pandemi Covid19. Pria yang juga mall direc tor Lippo Plaza Batu terse but me ngatakan bahwa masyarakat saat ini cenderung telah merasa aman untuk bekunjung ke pusat perbelanjaan. ”Masya rakat ini mer asa aman ke mal dibandingkan ke pasar misalnya, karena di mal kan jelas pelaksanaan protokol kese hatannya, juga di setiap mal ada anggota satgas Covid19 yang memantau,” kata dia.

Meningkatnya jumlah pe ngunjung ini, Suwanto mengata kan, terutama dirasakan oleh malmal yang menyediakan kebu tuhan rumah tangga seperti sembako hingga elektronik. ”Untuk mal yang di dalamnya ada supermarket itu pengunjungnya bisa naik sampai 70 persen, karena masyarakat saat ini cenderung menggunakan uangnya untuk kebutuhan pokok dulu. Di mal yang menyediakan kebutuhan IT seperti Cyber Mall juga selama pandemi ini penjualan dan jumlah pengunjungnya meningkat,” kata dia.Meski mengalami pening katan, namun pihaknya menye butkan bahwa seluruh mal ang gota APPBI Malang Raya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya adanya dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 persen dari 

total kapasitas mal.Ini salah satunya juga diber lakukan di Malang Town Square (Matos). Pengunjung mal ini mengalami kenaikan teru tama saat weekend. Mall Director Matos Fifi Trisjanti menyebutkan bahwa protokol kesehatan tetap diperhatikan, antara lain dengan menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, dan pengecekan suhu tubuh. ”Untuk hari biasa jumlah pengunjung ratarata 35 persen dari total kapasitas, kalau akhir pekan 50 persen dari total kapasitas,” ujar Fifi.
Dia menyebutkan bahwa pada hari biasa, jumlah pengunjung di mal yang berlokasi di Jalan Veteran itu mencapat 10 ribu orang, sedangkan di akhir pekan bisa mencapai 15 ribu orang. (arl/c1/mas)

MENINGKAT: Pengunjung saat berbelanja di Matos 
beberapa saat yang lalu. Jumlah pengunjung di mal ini 

meningkat di masa pandemi Covid-19.



15

radarmalang.jawapos.com        |  online@radarmalang.id        |  jawaposradarmalang        |  radarmalangonline        |  @radar_malang

K O T A  B A T U

Pesan sejak 2016, Duit Korban 
untuk Beli Rumah

KOTA BATU - Ini harus jadi pelajaran 
untuk siapa saja yang akan membeli 
barang. Harus hati-hati agar tidak 
tertipu. Apalagi jumlah uangnya sangat 
banyak. Seperti yang dialami  Suliyati, 
warga Dusun Krajan, Desa Ngroto, 
Kecamatan Pujon. Dia jadi korban 
penipuan yang dilakukan tetanganya 
sendiri, Atim Hariono dan Sugeng 
Sutrisno. Dan duit juragan sayuran yang 
kena tipu itu tidak main-main: Rp 18 
miliar! Kasus penipuan ini baru 
terungkap 22 September dan sudah 
ditangani Polres Batu.

Kok bisa sampai tertipu dengan 
nominal uang sebanyak itu? Dalam rilis 
yang diungkap Kapolres Batu AKBP 
Harviadhi Agung Prathama SIK MIK 
kemarin (23/9), kasus ini berawal dari jual 
beli pusaka dan barang antik. Pembelinya 
Suliyati dan penjualnya Atim Hariono. Me-
nurut Harvi, jual beli ini sudah 
berlangsung sejak bulan Agustus 2016 
lalu. Modusnya, yakni tersangka Atim 
Hariono menawarkan korban untuk 
membeli pusaka. Saat itu pusaka 
memang masih belum ada di tangan 
Atim. Namun Suliyati percaya saja. 
Bahkan saat Atim meminta uang muka 
untuk membelikan pedang Samurai Roll 
Tombol Tiga, Suliyati oke-oke saja. Untuk 
mendapatkan pedang samurai itu, Atim 
akhirnya meminta bantuan tetangganya, 
Sugeng Sutrisno, untuk mencari ke 
sejumlah kolektor benda antik. 

Sembari menunggu menemukan 
pusaka yang dicari, setiap minggu 
korban mengirimkan uang dari jutaan 
hingga ratusan juta kepada tersangka 
AH. ”Bertahun-tahun korban hanya 
dijanjikan saja, sebab jika tidak 
ditransfer, akan dianggap hangus uang-
uang sudah diberikan sebelum-
sebelumnya,” kata Harvi.

Untuk meyakinkan korban, tersangka 
mengatakan jika uang yang telah dikirim 
itu dipakai membeli dupa dan keris. Ini 
sebagai kedok bahan ritual untuk 
mencari wangsit/petunjuk dalam mencari 
samurai tersebut. Dan sampai saat ini 
pun pusaka yang dijanjikan itu hanya 
zonk alias tidak ada wujudnya.  ”Kerugian 
korban setelah diakumulasi sebesar Rp 
18 miliar,” tegas dia.

Kasus ini baru terungkap setelah anak 

korban curiga dengan transaksi transfer 
uang yang dilakukan ibunya kepada 
tersangka Atim. Setelah meyakinkan 
ibunya sebagai korban penipuan, lalu 
perkara ini dilaporkan ke Polres Batu. 
Dalam kasus ini, polisi telah 
mengamankan barang bukti berupa 
belasan buku tabungan dan kartu ATM 
milik tersangka. ”Tersangka SS 
mengaku uang yang ditransfer oleh 
korban dibelikan rumah senilai Rp 500 
juta. Sedangkan AH mengaku hasil 
uang kejahatan itu sebagian untuk judi 
online,” katanya. 

”Kedua tersangka terkena tindak 
pidana penipuan yang diatur dalam 
Pasal 378 KUHP dan tindak pidana 
penggelapan dalam Pasal 372 KUHP 
dengan ancaman maksimal penjara 
selama 4 tahun,” katanya. Atas adanya 
kejadian ini, Harvi mengimbau kepada 
masyarakat untuk lebih berhati-hati dan 
dalam menghadapi masalah dengan 
berpikir logis. Dia juga mengatakan, 
kasus ini masih akan didalami lagi 
karena potensi korban lainnya 
diperkirakan masih ada. 

Sedangkan Kepala Desa Ngroto 
Prayogi mengatakan, Suliyati dikenal 
sebagai pedagang sayur-mayur antar-
provinsi. Di desanya, Suli dikenal sebagai 
orang yang berada dan memiliki aset 
pribadi berupa tanah dan rumah. 
”Memang pengusaha sayur skala 

kontainer Bu Suli itu, ya wajar kalau 
mungkin putaran ekonominya (ke-
untungan usahanya) dalam sebulan 
mencapai ratusan juta,” katanya. 

Tetapi menurut dia, saat ini kondisi 
ekonomi Bu Suli sudah tidak seperti 
dulu lagi. Ekonominya menurun. 
Sedangkan untuk tersangka Atim, 
menurut Yogi–sapaan akrabnya, 
dikenal sebagai pengangguran dan 
penggemar dunia mistis. 

Sementara dalam rilis kemarin, Polres 
Batu juga mengungkap pe nyalah gunaan 
pengangkutan dan/atau niaga BBM yang 
disubsidi pemerintah. Dua tersangka 
diamankan, yakni Agus Supriyono dan Adi 
Sancoko asal Desa Pamotan, Kecamatan 
Dampit, Kabu paten Malang. Keduanya 
memodifikasi tangki bensin dua mobil 
jenis Toyota Starlet dengan Nopol N 1765 
B dan Toyota Corolla dengan Nopol D 
1738 W. Ini supaya dapat mengangkut 
sebanyak 1.000 liter BBM dengan 
beberapa jeriken di dalamnya. 

”Pengangkutan BBM jenis premium 
yang dibeli kedua tersangka di SPBU 
Pendem tidak memiliki izin. Lalu 
rencananya akan dijual ke masyarakat 
pesisir Kabupaten Malang untuk 
diecer,” katanya. 

Para pelaku sudah melakukan praktik 
jual dan beli bensin tersebut sejak Juni 
lalu. Per liternya, harga BBM tersebut 
dibeli dengan harga sekitar Rp 6.450, 
lalu dijual kembali seharga Rp 7.000 
sampai Rp 7.500. Kedua tersangka 
mengaku masih tiga kali membeli bensin 
di SPBU Pendem, sedangkan lainnya 
dilakukan di Kabupaten Malang. Para 
tersangka dikenakan Pasal 55 dan atau 
Pasal 53 (huruf c dan d) UURI No 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi dengan ancaman pidana 6 tahun 
penjara. (nug/c1/abm)

NUGRAHA peRdANA/RAdAR BATU

KURANG WASpAdA: Kapolres Batu AKBp Harviadhi Agung prathama SIK MIK (kanan) menunjukkan 
barang bukti dan dua tersangka kasus penipuan kemarin.

Rp 18 MiliaR Raib 
Tergiur Pusaka,
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KABUPATEN – Kebersamaan Arema FC 
dengan striker Kushedya Hari Yudo dipastikan 
berlanjut. Pemain berusia 27 tahun itu sudah 
mengungkapkan janjinya untuk setia bersera
gam Singo Edan. Sebelumnya, sejak jendela 
transfer dibuka, pesepak bola asli Malang itu 
dika bar kan banyak mendapatkan tawaran dari 
sejumlah klub. Yang paling ba nyak berasal dari 
kesebe lasankesebelasan dari Liga 2. 

”Sempat dihu bungi bebe rapa klub Liga 2. 
Se perti Sriwijaya, PSIM, sampai PSMS Medan. 
Tapi saya tegas kan prio ritas saya tetap Arema,” 
terang pemain jebolan akademi Arema itu. Ada 
banyak alasan yang membuatnya ingin tetap 
berkostum Singo Edan. Salah satunya karena 
bermain di klub kebanggaan Aremania itu 
merupakan mimpinya sejak kecil. ”Apalagi saya 
juga jebolan akademi. Jadi, kepinginnya 
memberikan yang ter baik (pres tasi) untuk 
Arema,” tambah dia. 

Tidak hanya berhenti di situ, bermain di Malang 
juga membuatnya dekat dengan keluarga. 
Kondisi itu membuat Yudo lebih nyaman. ”Jadi, 
apabila ingin pindah itu pertimbangannya 
banyak,” kata mantan penggawa Kalteng Putra 
tersebut. Meski begitu, Yudo tetap menyerah kan 
urusanurusan tersebut kepada manajemen 
Arema. Sebelumnya, dia juga mengaku sudah 
menyetujui renegosiasi kontrak yang disodorkan 
tim sesuai SK PSSI.

Banyaknya ketertarikan tim lain kepada Yudo 
bukanlah sebuah hal yang mengejutkan. Sebab, 
dalam tiga pertandingan awal di Liga 1 lalu, dia 
memang tampil dengan performa bagus. Hasilnya, 
dia kini menjadi striker lokal yang masuk jajaran top 
skor sementara di Liga 1. Dari tiga pertan dingan, 
Yudo sudah mencatatkan dua gol. Performa 
impresif itu juga mem buatnya dipercaya memper
kuat Timnas Indonesia beberapa waktu lalu.

Terkait beberapa tawaran yang datang kepada 
Yudo, General Manager Arema FC Ruddy 
Widodo mengaku kalau tidak akan melepaskan 
pemain tersebut. ”Kami tidak ada niatan untuk 
meminjamkan sang pemain,” tuturnya. Timtim 
yang menawari mantan penggawa PSS Sleman 
itu juga tidak ada yang langsung menghubungi 
manajeman tim Singo Edan. Selain itu, keputusan 
pemain juga berada di tangan pelatih kepala.

Di sisi lain, Asisten Pelatih Arema FC Charis 
Yulianto menyebut bila sosok Yudo adalah pemain 
yang masih dibutuhkan tim. ”Sebagai penyerang 
dia mempunyai karakter dan juga kecepatan. Jadi 
bisa membuat variasi lini depan semakin berwarna,” 
terangnya. Apalagi, dia juga bisa bermain di 
sejumlah posisi penyerangan. (gp/c1/by)

Yudo: Prioritas 
saYa tetaP arema

LOYAL: 
Kebersamaan 

Arema FC 
dengan 

Kushedya 
Hari Yudo 

bakal tetap 
terjalindi 

lanjutan Liga 
1 tahun ini.


