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KABUPATEN - Gong pertarungan 
merebut kursi Bupati Malang periode 
2020-2025 resmi ditabuh mulai kemarin 
(24/9). Ini bersamaan dengan 
pengundian nomor urut pasangan 
calon bupati (cabup) dan calon wakil 
bupati (cawabup) oleh Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) di Gedung DPRD 
Kabupaten Malang kemarin. Dalam 
pengundian tersebut, pasangan cabup 
Sanusi-Didik (SanDi) mendapat nomor 
urut 1. Sedangkan pasangan cabup 

Harta Kekayaan 
Cabup-Cawabup Yang 

Dilaporkan ke KPK

Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono 
(Ladub) mendapat nomor urut 2. 
Sedangkan pengundian nomor untuk 
pasangan calon bupati dari jalur 
independen Heri Cahyono-Gunadi 
Handoko masih ditunda. Karena 
verifikasi dokumen yang belum tuntas.

Para cabup-cawabup pun mulai 
tancap gas menggeber kampanye 
untuk mendapat simpati warga. Dan 
dana besar pun harus disiapkan. 
Lantas, seberapa kesiapan modal 
para calon menghadapi pemilihan 
bupati pada 9 Desember mendatang? 

Dari data yang diperoleh Jawa 
Pos Radar Malang berdasar Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara (LHKPN) yang dibeber Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), dari 
cabup-cawabup tersebut, harta Didik 
Gatot Subroto yang terbanyak. Yakni 
Rp 5.992.147.840. Disusul harta 
Lhatifah Shohib sebesar Rp 
4.946.055.688. Di urutan keempat, 
harta milik Didik Budi Muljono senilai 
Rp 2.580.835.795 dan M. Sanusi 
tercatat calon bupati ”termiskin”. 
Hartanya dilaporkan Rp 2.394.815.722. 
Sementara harta kekayaan Heri 
Cahyono dan Gunadi belum masuk 
dalam LHKPN KPK (rincian harta 
selengkapnya ada di grafis).

Laporan harta kekayaan ke KPK 
ini menjadi salah satu syarat bagi 
para calon kepala daerah. Hasil 
LHKPN ini sebagai persyaratan 
administrasi sebelum ditetapkan 
menjadi pasangan calon di kontestasi 
Pilkada 2020 oleh KPU. ”Kami (KPU) 
memang sudah menerima LHKPN 

dari 
s e t i a p 
paslon,” kata 
Koordinator Divisi Sosialisasi 
Pendidikan, Pemilih dan Sumber 
Daya Manusia KPU Kabupaten Malang 
Marhaendra Pramudya Mahardika 
kemarin. 

Ketika dikonfirmasi soal data harta 
kekayaan ini, para calon memilih 
menghindar. Didik Gatot Subroto 
misalnya yang terdata sebagai calon 
terkaya berkilah tidak tahu kalau 
hartanya terbanyak. ”Masak sih? No 
comment-lah (soal harta). Yang paling 
penting ke depan saya bersama 
Pak Sanusi bersama-sama harus 
bisa membangun perekonomian 
masyarakat Kabupaten Malang 
supaya lebih sejahtera dari sekarang,” 
jawab Didik singkat usai pengundian 
nomor urut kemarin. 

Senada, dari kubu Lathifah dan 
Didik Budi Muljono juga tidak 
merespons pertanyaan wartawan 
Jawa Pos Radar Malang soal 
data dari LHKPN KPK tersebut. 
Bahkan juru bicara pasangan 
Ladub, Anas Muttaqin, juga tidak 
berani memberikan tanggapan. 
Alasannya, LHKPN itu urusan 
pribadi masing-masing. Bukan 
bagian dari dana kampanye yang 

wajib dilaporkan ke KPK. 
”Kalau untuk itu (LHKPN) 
coba langsung ke yang 
bersangkutan saja, saya 
tidak bisa berkomentar,” 
jawab Anas singkat. (iik/
fik/c1/abm)

Pilkada 2020
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SESUaI lamBang ladUB: lathifah Shohib (kiri) dan didik Budi muljono 
bersama para pendukungnya menunjukkan nomor urut 2 kemarin.

darmono/radar malang

SESUaI HaraPan: Sanusi (kiri) dan didik gatot Subroto menunjukkan nomor 
urut 1 usai pengundian di gedung dPrd Kabupaten malang kemarin.

Pilkada 2020

mEnyIKaPI hasil pengundian 
nomor urut kemarin, Sanusi 
bersyukur dapat nomor 1. 
”Alhamdulillah, mudah-mudahan 
jadi nomor 1 juga suaranya,” kata 
Sanusi saat dijumpai usai 
pengambilan nomor urut.

Sebelum ditetapkan, Sanusi 
mengaku bahwa dirinya telah 
mendapat firasat akan menempati 
posisi nomor urut 1. ”Saya 
sebenarnya datang di urutan 
kedua, tapi ketika pengundian 
tempat duduk saya dapat bangku 
A. Dan ternyata setelah diundi 
juga saya dan Pak Didik dapat 
nomor 1,” ujarnya bersemangat.

Optimisme pun tumbuh dari 
sana. Pria asal Gondanglegi itu 
menuturkan bahwa pihaknya 
akan bekerja keras guna 
memenangkan Pilkada Serentak 
2020 di Kabupaten Malang. ”Yang 
jelas kami akan terus 
berkomunikasi  dengan 
masyarakat karena mereka yang 
punya hak pilih. Dan sejatinya 
kemenangan SanDi adalah 
kemenangan masyarakat 
Kabupaten Malang,” ujar pria 
kelahiran 20 Mei 1960 itu.

Tak sendirian, bersama dengan 
Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP) dan lima partai 
pendukungnya, pihaknya kini 
sudah mulai melancarkan strategi 
pemenangan di kantong-kantong 
wilayah yang menjadi basis 
pendukung. Gotong royong 
menjadi strategi yang diusung 
tim pemenangan SanDi guna 
memenangkan poros banteng 
tersebut. ”Tapi harus menaati 
protokol kesehatan karena situasi 

saat ini yang masih pandemi. 
Keselamatan rakyat di atas 
segalanya,” sambung pria asal 
Gondanglegi ini.

Karenanya, pria yang masih 
menjabat sebagai Bupati Malang 
itu mengimbau kepada para tim 
pendukung agar tidak menggelar 
kegiatan kampanye yang sifatnya 
menimbulkan kerumunan 
masyarakat. ”Pola 
kampanye harus sesuai 
dengan yang diatur 
KPU, saya berharap 
tidak ada kerumunan 
massa. Tanpa kampanye 
(berkerumun) pun saya 
yakin SanDi bisa 
menang,” ujarnya.

Tak hanya bagi 
pasangan SanDi, 
komitmen untuk melaksanakan 
pesta demokrasi yang patuh 
protokol kesehatan juga 
ditegaskan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kabupaten Malang. 
Di kesempatan tersebut, KPU 
bersama dua paslon bupati dan 
wakil bupati baik SanDi maupun 
Lathifah–Didik (Ladub) telah 
menandatangani pakta integritas 
penyelenggaraan kampanye 
yang taat protokol kesehatan.

Sementara itu, bakal calon wakil 
bupati Didik Gatot Subroto 
menuturkan, di masa kampanye 
nanti pihaknya akan lebih banyak 
menjalin komunikasi dengan 
warga kabupaten. ”Kami akan 
mengajak seluruh masyarakat 
Kabupaten Malang untuk 
bersama-sama membangun 
daerah ini. Tentu saja kami harus 
bisa menarik simpati untuk meraih 

dukungan,” beber Didik.
Yang tidak kalah utama, pria 

asal Desa Tunjungtirto, Kecamatan 
Singosari, itu menekankan 
kesatuan visi dan misi di internal 
PDIP maupun koalisi partai 
pendukung SanDi. ”Ini penting, 
karena kami tidak bisa 
membangun empati dan simpati 
warga secara pribadi, karena 

itu keterlibatan kader 
partai yang ada di poros-
poros daerah juga 
menjadi ujung tombak 
untuk menggaet 
kemenangan,” tukas 
Didik.

Sementara raihan 
nomor urut 2 ternyata 
sudah diharapkan calon 
bupati dari PKB, Lathifah 

Shohib. Karena sejak awal, 
mereka sudah menggunakan 
salam dua jari ( jempol dan 
telunjuk), yang mengisyaratkan 
sebagai huruf  ”L” (Ladub). ”Yang 
kami kenalkan kepada masyarakat 
sudah menggunakan tanda dua 
jari. Sehingga hal ini memudahkan 
kami untuk menyosialisasikanya. 
Tidak mengurangi atau mengubah 
(lambang),” ucapnya saat berada 
di gedung DPRD Kabupaten 
Malang. 

Cucu salah satu pendiri NU itu 
mengaku, akan menggunakan 
segala strategi untuk dapat 
menang di pilkada tahun 2020 
ini. Dia optimistis dengan semua 
upaya yang dilakukan tim 
pemenangannya. ”Kami akan 
menggunakan semua jurus. Yang 
penting menang,” ujar mantan 
guru ini SMA Wahid Hasyim ini.

Dia percaya, warga NU yang 
dominan di Kabupaten Malang 
mendukungnya. Terutama dari 
kalangan emak-emak. ”Saya 
yakin suara emak-emak untuk 
emak-emak juga,” ucapnya.

Lathifah membeberkan, banyak 
program yang akan dia 
sosialisasikan di masa kampanye 
nanti. Namun, yang terpenting 
menurut dia adalah masyarakat 
bisa mengerti bahwa masih 
banyak potensi daerah di 
Kabupaten Malang yang saat 
ini belum bisa dimaksimalkan. 
Sehingga, dia berkomitmen untuk 
memajukan semua sektor yang 
ada di Kabupaten Malang apabila 
dia sudah menduduki kursi 
kepemimpinan Bupati Malang. 
”Kami akan menyampaikan visi 
misi kami kepada masyarakat 
tentang pemberdayaan pe-
rempuan, percepatan pem-
bangunan infrastruktur, kemudian 
kami fasilitasi para petani. Mereka 
sering kali dirugikan pada saat 
panen. Menurut kami pemerintah 
harus turun tangan,” ujar mantan 
anggota DPR RI komisi X ini. 

Yang tak kalah penting lagi 
menurut dia adalah memajukan 
potensi wisata. Apalagi, calon 
wakilnya, Didik Budi Muljono, 
merupakan mantan sekretaris 
daerah Kabupaten Malang yang 
sangat paham potensi apa saja 
yang harus diperhatikan 
pemerintah. ”Pengembangan 
destinasi wisata, merupakan 
salah satu program unggulan 
dari pasangan Ladub atau Malang 
Bangkit ini,” tandas Lahtifah. (iik/
fik/c1/abm)

Sandi Nomor 1, Ladub Nomor 2,
Paslon Puas Sesuai Harapan



MALANG KOTA – Kwartir cabang 
(Kwarcab) Kota Malang menjadi 
baro meter gerakan pramuka Kwartir 
Daerah (Kwarda) Jawa Timur (Jatim). 
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua 
Kwarda Gerakan Pramuka Jatim Drs 
AR Purmadi dalam upacara 
penutupan East Java Green Scout 
Innovation (EJGSI) di Kwarcab 
Gerakan Pramuka Kota Malang 
kemarin (24/9).
Acara yang diselenggarakan oleh 

Peme rintah Provinsi (Pemprov) Jatim, 
Kwarda Gerakan Pramuka Jatim dan 
Komisi E DPRD Provinsi Jatim itu 
digelar di Kantor Kecamatan 
Kedung kandang. Purmadi menutur
kan bahwa tujuan digelarnya kegia
tan ini adalah untuk menumbuhkan 
kesadaran gerakan kerelawanan dan 
kepedulian yang kuat terpercaya 

dan masif. ”Ini menjadi bukti positif 
keberadaan gerakan Pramuka Jatim 
bagi masyarakat, bangsa dan 
negara,” kata Purmadi. 
Guna menunjang program lingku

ngan bersih dan sehat, dalam 
kegiatan tersebut juga dilaksanakan 
program bedah tujuh rumah yang 
dilakukan di Kota Malang. 
Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi 

Jarwoko menambahkan, orga nisasi 
pramuka sangat dibutuhkan dalam 
upaya menyiapkan generasi muda 
yang tangguh, tanggap dan ber budi. 
“Tidak bisa dipungkiri bahwa 
pramuka merupakan wadah binaan 
dan pengkaderan bagi generasi 
muda untuk terus eksis dan bertahan 
di era globalisasi,” kata Sofyan.
Salah satunya yakni melalui kegia tan 

scout innovation. ”Harapan ka  mi, 

kegiatan semacam ini mampu 
memotivasi dan menginspirasi 
generasi muda untuk selalu 
melakukan hal positif dan bermanfaat 
bagi masyarakat,” beber politikus 
Partai Golongan Karya (Golkar) itu. 
Eksistensi gerakan pramuka, masih 

kata Edi, diharapkan dapat mem
berikan dampak signifikan terhadap 
kehidupan sosial masyarakat di Kota 
Malang. Utamanya disektor ke
sejahteraan masyarakat. Di samping 
juga dalam rangka me wujudkan kota 
bermartabat dengan meningkatkan 
pembangunan SDM di bidang 
pendidikan dan kesehatan dan 
kesejahteraan sosial. ”Stra teginya, 
dengan menggunakan konsep 
kolaborasi pentahelix. Kola borasi 
antar pemerintah dengan komunitas, 
organisasiorganisasi 
kemasyarakatan sepertio pramuka,” 
tukas Sofyan. (ila/iik)
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Kota Malang 
Jadi Barometer 
Pramuka Jatim

SINERGI: (Dari kiri) Ketua 
Kwarcab Kota Malang Drs 

Heri Sunarko, Wakil Wali Kota 
Malang Sofyan Edi Jarwoko, 
Wakil Ketua Kwartir Daerah 
Gerakan Pramuka Jatim Drs 
H AR Purmadi, dan Kepala 
Inspektorat Kota Malang 

Abdul Malik saat penutupan 
EJGSI, kemarin (24/9).
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KEPANJEN – Poin soal 
partisipasi publik di Pemilihan 
Bupati (Pilbup) Malang tetap jadi 
pekerjaan rumah (PR) 5 tahunan 
KPU. Tema itu se ngaja diangkat 
Himpunan Maha siswa Islam (HMI) 
Cabang Malang dalam diskusi 
publik via webinar, Rabu malam 
lalu (24/9). Ada se jumlah pihak 
yang dilibatkan dalam webinar 
itu. Salah satunya yakni 
Komisioner Bawaslu Jawa Timur 
Purnomo. Dalam pema parannya, 
dia menyampaikan bahwa lebih 
dari 50 persen jumlah kabupaten 
dan kota se-Indonesia akan 
menggelar pilkada tahun ini. 
”Data KPU RI, ada 105 juta 

pemilih potensial yang akan 

memberikan suaranya dalam 
pilkada 2020,” jelas dia. Dengan 
situasi pandemi yang masih 
berlangsung, dia sedikit 
pesimistis angka partisipasi 
publik dalam pilkada bisa 
memuaskan. Sementara itu, 
founder Critical Cyrcle 
Community Dewinta Hayu Shinta 
turut membeberkan hasil survei 
lembaga Charta Politika secara 
nasional. ”Survei Charta Politika 
ini menarik, karena dari 31,8 
persen yang setuju (pilkada 
digelar), ternyata yang memilih 
tetap datang ke TPS hanya 34,9 
persen. Ini bisa menjadi 
gambaran untuk di Kabupaten 
Malang,” kata Shinta. Dalam 
sejarahnya, tingkat partisipasi 
warga dalam gelaran Pilbup 
Malang memang terus menurun. 
Pada 2010 lalu, tingkat partisipasi 
masyarakat berada di angka 59,5 
persen. 
Dari 2.063.079 daftar pemilih 

tetap (DPT), hanya ada 1.121.187 
warga yang menggunakan hak 
pilihnya. Penurunan kembali 
terjadi di Pilbup Malang 2015. 
Saat itu angka par tisipasinya 
58,5 persen. Dari 2.063. 079 DPT, 
yang hadir untuk menya lurkan 
hak suaranya ke TPS se banyak 
1.203.949. Tahun ini, KPU 
Kabupaten Malang menarget 
mi nimal ada 60 persen angka 
partisipasi. (nr6/c1/by)

PARTISIPASI 
PILKADA 

60 PERSEN, 
MUNGKINKAH?

HMI Cabang Malang For Radar Kanjuruhan
KUPAS BERSAMA: Webinar yang digelar HMI Cabang Malang Rabulalu (24/9) turut diikuti sejumlah pihak.
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kota  m a l a n g

darmono/radar malang
LENGGANG: Dua orang warga sedang berada di Kawasan Ijen Boulevard saat diberlakukan penutupan jalan 

di awal munculnya pandemi Covid-19 April lalu.

MALANG KOTA – Polresta Malang 
Kota mulai menyiapkan rencana 
penutupan kawasan Ijen Boulevard  
dari aktivitas warga. Rencananya, 
penutupan jalan dilakukan hari Sabtu 
dan Minggu pekan ini. 

Dari denah yang dirilis Polresta Malang 
Kota, ruas Jalan Ijen yang ditutup ada 
di 11 titik. Yakni Jalan Pahlawan Trip, 
Dempo, Retawu, Panderman, Sindoro, 
dan Jalan Semeru. Selain itu, akses 
dari Jalan Lawu, Buring, Merbabu, 
Guntur, dan dari kawasan Taman 
Merbabu ke arah Ijen Boulevard juga 
ditutup. 

Langkah ini lebih luas dan masif jika 
dibandingkan penu tupan Jalan Ijen 
sebelumnya. Pada April lalu, beberapa 

ruas jalan yang bersingungan dengan 
jalan Ijen masih bisa dilewati. Seperti 
Jalan Wilis dan Jalan Pahlawan Trip. 

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol 
Leonardus Simarmata memastikan, 
penutupan akses jalan tersebut 
diharapkan mampu membatasi kegiatan 
masyarakat yang tetap beraktivitas di 
luar rumah ketika masa pandemi Covid-19 
belum mereda. ”Untuk jamnya sendiri 
sama seperti sebelumnya, yakni mulai 
pukul 06.00-10.00 WIB dan 19.00-24.00 
WIB,” ujarnya.

Penutupan akses jalan tersebut sudah 
pernah dilakukan Polresta Malang Kota 
akhir Maret hingga awal April lalu. Ada 
dua kawasan, yakni kawasan Ijen 
Boulevard dan Jalan Veteran. Untuk 

denah kawa san veteran, belum ada 
keterangan resmi dari Polresta Kota 
Malang. Namun berkaca pada giat 
sebelumnya, jalan yang ditutup mulai 
depan kampus UB hingga arah menuju 
MAN 2 Kota Malang. 

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.

Seperti kemarin (24/9) sejumlah petugas 
gabungan melakukan operasi yustisi di 
Taman Krida Budaya, Jembatan Soekarno-
Hatta. Lalu malam hari, sosialisasi peng-
gunaan masker di kawasan yang sama. 
(san/c1/nay)

Penutupan Jalan 
Ijen Lebih Masif
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KETENARAN Warung Sego 
Mercon Arema jelas tidak 
diragukan lagi. Pasalnya, warung 
makan yang berdiri sejak 15 tahun 
lalu itu merupakan langganan para 
pemain Arema. Lidah para pemain 
Arema ini sudah sangat 
bersahabat dengan menu 
masakan yang dijual di warung ini. 

”Pemain Arema yang dulu itu 
sering mampir makan. Istrinya Aji 
Santoso itu malah pelanggan tetap 
di sini. Menu favorit anaknya ikan 
mujair dan bandeng presto,” ujar 
sang pemilik warung, Didik Sutiaji. 
Bahkan, bukan hanya pemain 
Arema, warung yang berlokasi di 
Jalan Dr Cipto, depan Hotel OJ, itu 
menjadi jujukan para pemain 
Persija jika mereka tanding di 
Malang. ”Kalau pemain Persija 
menginap di Gajahmada, selalu 
ada yang ke sini. Seperti Bambang 
Pamungkas dan Ismed Sofyan. 
Kadang makan di tempat, kadang 
juga dibungkus,” imbuhnya.

Pria berusia 56 tahun itu 
menjelaskan alasan warungnya 
diberi nama Warung Sego Mercon 
Arema adalah karena dirinya 
seorang pencinta sepak bola, 
khususnya Arema. ”Saya suka 
sejak Arema masih bernama 
Armada. Saat itu pelatihnya Sinyo 
Aliandoe,” jelasnya. Selain 
mengutip kata Arema untuk brand 
usahanya, ada juga istilah mercon 
di dalamnya. ”Warung ini bukan 
warung turun-temurun. Ini memang 

usaha saya bersama istri. Saya 
sendiri yang mena ma  kan nya. 
Mengambil nama sego mercon 
karena untuk menarik perhatian 
orang. Yang dicari nama yang unik 
kan,” imbuh Didik.

Namun tidak sekedar itu 
alasannya menamakan Warung 
Sego Mercon. Dia mengaku, sambal 
yang disajikan adalah sambal yang 
sangat pedas. Ketika pengunjung 
memakannya, rasanya meledak 
seperti mercon. ”Tapi ada juga 
sambal yang tidak pedas banget. 
Jadi di sini ada tiga macam sambal. 
Yang pedas ada dua jenis dan satu 
jenis lainnya tidak pedas,” tuturnya.

Dua jenis sambal superpedas itu 
yakni sambal terasi dan sambal 
bawang. ”Nah, yang tidak pedas itu, 
sambal terasi lain versi tidak pedas,” 
imbuh Didik. Resep makanan yang 
dia jual adalah resep rahasia dari 
sang istri, Suryani. ”Semuanya 
diracik oleh istri saya. Saya hanya 
bantu-bantu jualan saja,” tuturnya. 

Didik mengaku bahwa khusus 
sambal terasi yang dibuatnya bisa 
bertahan hingga satu minggu. 
Karena bahan-bahan untuk 
membuat sambal itu harus digoreng 
dulu, kemudian dihaluskan, terus 
digoreng lagi. ”Sekali bikin sambal 
terasi ini, habis 4 kilogram cabai. 
Membuatnya butuh waktu hingga 2 
jam lamanya,” tuturnya. Sebelum 
pandemi Covid-19, sambal terasi 
dengan 4 kilogram cabai itu habis 
dalam waktu 2 hari saja. (ila/mas)

Jadi Langganannya 
Pemain Bola

Anda pencinta 
kuliner gorengan 

ikan air tawar 
dengan sambal 

pedas-pedas? 
Sebaiknya ada 

mencoba menu 
liputan kuliner kali 
ini, Warung Sego 

Mercon Arema. 
Sambalnya dijamin 

nendang dan begitu 
juga ikan yang 

diolah dengan resep 
rahasia. Dijamin 

bakal ketagihan.

Warung Sego Mercon Arema, 
Jalan Dr Cipto (Depan OJ Hotel)

PELAYANAN: Didik Sutiaji membawa menu 
andalan lapapan belut goreng dengan 
pelengkap sambal beberapa pilihan. 

NIKMAT: Lalapan belut goreng sambal terasi yang menjadi menu 
andalan di Warung Sego Mercon Arema.
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K O T A  B A T U

Komitmen Wali Kota Batu di 
Hadapan Warga Kasinan

KOTA BATU - Polemik atas ber 
dirinya Wisata Alas Kasinan (Alas ka) di 
kawasan Desa Pesang grahan, 
Kecamatan Batu, masih berlanjut. 
Kemarin (24/9), warga Dusun Ka sinan, 
Desa Pesang grahan, kembali 
menggelar aksi demo di halaman 
Balai Kota Among Tani. Mereka 
kembali menyatakan penolakan atas 
komersialisasi kawasan kon servasi. 

Aksi demo puluhan warga dengan 
membawa aneka poster dan banner 
tersebut langsung ditemui Wali Kota 
Batu Dewanti Rumpoko. Sem pat 
terjadi adu argumen antara per
wakilan pendemo dengan De wanti 
terkait tuntutan warga itu. Dengan 
nada tegas, wali kota perem puan itu 
memastikan Wisata Alaska  tamat. 
”Kan sudah saya tegaskan ditutup 
dan pemkot tidak pernah menge
luarkan izin terhadap Alaska,” ujarnya 
dengan nada tinggi.

Dia mengatakan, hal itu sudah 
disampaikan saat audiensi pada dua 
pekan lalu (9/9). Pemkot Batu juga 
telah melakukan penghijauan di 
kawasan konservasi tersebut. 

Menurut Dewanti, izin men dirikan 
bangunan (IMB) yang di ajukan CV 
Alaska belum dibuat pihaknya. Tak 
hanya itu, Pemkot Batu juga sudah 
berkoordinasi dengan Perhutani Pujon 
dan kepala Desa (Kades) 
Pesanggrahan tentang penutupan 
Alaska dan keputusan  tersebut 
diminta untuk disampikan ke warga. 
”Sebelumnya sudah jelas toh, ditutup 
ya ditutup apa yang harus dituntut 
lagi,” terangnya. 

Namun, penegasan Dewanti ter
sebut masih disangsikan para 
pendemo. Mereka lantas membeber 
sejumlah pelanggaran yang dilaku kan 
oleh pengelola wisata Alaska karena 
telah melakukan pene bangan pohon 
di lokasi konservasi. Termasuk 
pelanggaran berupa pengecoran 
kolam yang dinilai melanggar 
kesepakatan yang telah dibuat 
dengan warga.

Tak ingin debat kusir berlanjut, 
Kades Pesanggrahan Imam Wah yudi 
pun berusaha menenangkan emosi 
warga. ”Ayo tolong hargai Wali Kota, 
mari dengarkan dulu solusinya dulu,” 
imbaunya.

Saat ditemui wartawan Jawa Pos 
Radar Malang, dia mengaku sudah 
membantu usaha para warga 
menuntut haknya. Namun, warga 
kerap kurang puas dengan putusan 

pemkot. Seperti yang terjadi pada 
audiensi 9 September lalu, warga 
belum puas dengan putusan Wisata 
Alaska hanya ditutup sementara. 
”Saya tahu warga kesal, namun 
bagaimana juga ini harus diselesaikan 
dengan baikbaik,” katanya. 

Upaya mencari titik temu, De wanti 
lantas mengajak lima perwakilan 
warga Kasinan untuk berunding. 
Kesimpulannya, Wisata Alaska tetap 
ditutup total. Hasil yang telah 
disepakati itu menjadi legalitas 
dengan tembusan kepada Dinas 
Pariwisata Kota Batu, Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, 
dan Perhutani KPH Malang. 

Terpisah, anggota Komisi C DPRD 
Kota Batu H Rudi mengatakan, pihak
nya ikut mencermati polemik kebe
radaan Wisata Alaska yang ditolak 
warga. Pihaknya yakin Pemkot Batu 
akan mengambil sikap tegas terkait 
masalah tersebut. ”Sudah jelas sekali 
kalau solusinya adalah dikembalikan 
seperti semula,” katanya saat 

dihubungi via telepon kemarin.
Dia menambahkan, di kem balikan 

nya Wisata Alaska menjadi kawasan 
konservasi sebagai upaya penye
lamatan sumber mata air. Hal itu juga 
sesuai dengan Peraturan Daerah 
(Perda) Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, 
di mana kawasan tersebut masuk 
dalam hutan lindung dan kawasan 
resapan air. 

Seperti diketahui, pengelola Wisata 
Alaska membangun ka wasan hutan 
Kasinan setelah menjalin kerja sama 
dengan Perhutani KBKPH Pujon. 
Perjanjian kerja sama (PKS) itu terbit 
Novem ber 2019 lalu. Tercatat 
pengelola telah mengajukan proposal 
Pening katan Sarana Desa Wisata 
kepada Adminis tratur/KPPH Malang, 
CC.AsPer/KBKPH Pujon dengan lokasi 
di petak 86B seluas 5,0 hektare. 
Namun, warga meng anggap hal itu 
menyalahi aturan UU RTRW yang 
merusak kawasan konservasi. (nr3/
nr5/c1/nay)

TamaT
Wisata Alaska

AdiTyA/RAdAR BATU 

GARANSi TUTUP: Wali Kota Batu dewanti Rumpoko (kanan) saat berdialog dengan warga 
Kasinan yang menuntut pembangunan Wisata Alaska dihentikan.
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Sisakan Nama Yudo dan Taufik Yang Terus 
Dipantau Tim Medis

MALANG KOTA - Badai cedera yang sebelumnya 
banyak mendera penggawa Singo Edan berangsur 
hilang. Dua nama terakhir yang sempat mendapatkan 
perawatan, yakni Kushedya Hari Yudo dan Taufik 
Hidayat, diprediksi bisa kembali bergabung dengan 
latihan tim dalam beberapa hari ke depan. Sementara 
untuk Kurniawan Kartika Ajie yang sebelumnya 
mengalami cedera cukup parah juga dikabarkan 
lancar melewati tahap operasi.

Sport Theraphy Arema FC David Setiawan 
menjelaskan, saat ini pemain yang berada dalam 
pengawasan tim medis adalah Yudo dan Taufik. 
Keduanya tinggal melakukan penguatan saja. 
Setelah itu, dua-duanya bisa kembali bergabung 
latihan dengan pemain-pemain lainnya. ”Progres 
mereka semakin baik. Ke depan akan fokus 
penguatan di tiga sampai empat hari ke depan. 
Setelah itu mereka bisa gabung latihan,” paparnya.

Selama menjalani persiapan untuk menyambut 
lanjutan Liga 1, kabar cedera pemain memang datang 
silih berganti. Bila ditotal, ada 6 pemain sebelum 
Yudo, Ajie, dan Taufik yang terpaksa harus menepi. 
Mereka adalah Dendi Santoso, Syaiful Indra Cahya, 
Dedik Setiawan, Hanif Sjahbandi, Teguh Ammiruddin, 
Bagas Adi Nugroho, dan Vikrian Akbar. David 
mengatakan, cedera pemain saat pramusim 
merupakan sebuah hal yang wajar. 

Terlebih, sebelumnya para peng gawa Singo Edan 
sempat off dari pertandingan dalam kurun waktu 
yang cukup lama. Hampir 5 bulanan gara-gara ada 
pandemi Covid-19. ”Cedera saat pramusim itu bukan 
hal mengejutkan. Mereka (pemain) juga sebelumnya 
libur dalam waktu lama,” tambah pria asal Jambi itu. 
Selain itu, latihan saat pramusim juga disisipi sejumlah 
materi yang cukup berat. Sebab, tujuannya memang 
untuk mengembalikan kondisi fisik para pemain. 

”Jadi (pemain) memang harus pintar-pintar 
menjaga kondisi,” saran alumnus Universitas 
Negeri Yogyakarta itu. Lebih lanjut, dia sudah 
menyarankan semua penggawa untuk disiplin 
mengatur waktu istirahat, pola makan, dan serius 
saat melakukan pemanasan. (gp/c1/by)
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Pe
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Dedik Setiawan (kiri) 
sebelumnya dikabarkan 

menderita sakit tifus. 
Dalam beberapa 

pertemuan, dia sudah 
ambil bagian dalam 

latihan tim Arema FC. 

GALIH R PRASeTyO / RADAR MALANG 


