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malang RaYa - sebanyak 210 nyawa 
melayang di jalan raya sepanjang 2020 ini. 
Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan 
tahun 2019 yang mencapai 301 korban meninggal 
akibat kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Data 
tersebut dihimpun Jawa Pos Radar Malang dari 
satlantas Polresta Malang Kota, Polres Malang 
dan Polres Batu. 

Dari data tersebut, tingkat kecelakaan 
pengguna jalan raya di Malang Raya selama 2020 
ini memang turun. Ini jika dibandingkan dengan 
kasus laka lantas pada tahun 2019. Bisa jadi, 
karena masa pandemi, jumlah pengendara jalan  
menyusut, jadi penyebab turunnya angka 
kecelakaan tersebut. Pada 2019 misalnya, 
kejadian laka sebanyak 1.210 kasus. sedangkan 
pada 2020, tercatat ”hanya” 895 kejadian.  

Kasatlantas Polresta Malang Kota, aKP 
Ramadhan Nasution menyebut memang ada 
penurunan kasus laka tahun 2020 ini 
dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini karena 
selama pandemi Covid-19, mobilitas masyarakat 
berkurang. “Memang pandemi korona ini 
membuat masyarakat sedikit tertahan 
mobilitasnya, otomatis ini berimbas pada jumlah 

kecelakaannya,” imbuh dia. 
Untuk kasus laka di Kota Malang, sepanjang 

tahun 2019, tercatat ada 172 kejadian dan 
merenggut 34 nyawa. sementara tahun 2020, 
ada 123 kejadian dengan 33 korban meninggal 
dunia. sepanjang 2020, laka terbanyak pada 
bulan Maret dengan 18 kejadian dengan 
menewaskan 4 orang.

sedang kasus laka terbaru yang merenggut 
nyawa terjadi terjadi pada sabtu pagi pukul 05.19 
lalu (26/12). Dalam kejadian itu, Rachmad Budi 
santoso, 20, warga yang beralamat di  Kelurahan 
Penkase Oeleta, Kecamatan alak, Kota Kupang, 
Nusa Tenggara Timur itu menabrak gapura Jalan 
Raya Tlogomas Gang 15 B dan sebuah rombong 
penjual ketan bubuk. Korban yang mengendarai 
sepeda motor Yamaha Mio nopol l 2736 sX 
tersebut seketika tewas dengan luka berat.

senada dengan di Kota Malang, kasus laka di 
Kabupaten Malang juga menurun. Dari 809 kasus 
kecelakaan pada 2019, turun menjadi 589 laka pada 
2020 ini. sedangkan jumlah korban meninggal 
akibat laka juga menyusut. Dari 238 korban 
meninggal pada 2019 turun menjadi  155 nyawa 
melayang di sepanjang 2020 ini. (biy/ajh/nug/abm)

Melayang di Jalan
210
Setahun
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malang KoTa - setelah warganet beramai-
ramai menyatakan kekecewaannya terhadap hasil 
proyek Koridor Kajoetangan Heritage, kini sejumlah 
warga di sekitar Jalan Basrah mulai bergerak lebih 
intens untuk menuntut kompensasi. Permintaan itu 
sebenarnya sudah disampaikan pada pertengahan 
November lalu. Namun hingga kemarin (28/12) 
masih belum membuahkan hasil. anggota Komisi B 
DPRD Kota Malang, arief Wahyudi, merinci ada 72 
warga di sekitar Jalan Basrah yang menuntut 
kompensasi dari proyek tersebut. 

sebab selama satu bulan lebih, mereka merasa 
terdampak dengan pembangunan Koridor 
Kajoetangan Heritage. Mereka yang bekerja di 
sekitar jalan tersebut, sempat kehilangan 
pendapatan hingga 70 persen. ”Ini sudah ada 
obrolan dengan Pak Wali (sutiaji) minggu lalu, dan 
sedang diupayakan,” kata dia. arief juga 
mendorong Wali Kota Malang segera 
menyelesaikan permasalahan warga tersebut 
secepatnya. Ia lantas memberikan batas waktu 

maksimal hingga akhir tahun ini, agar dapat 
terselesaikan. 

”saya juga mendorong Pak Wali jangan 
melupakan warga yang turut menyukseskan 
pembangunan. Tanpa mereka, penyelesaian jalan 
tersebut bisa saja molor,” imbuh arief. sementara 
itu, pengelola pujasera Kayutangan, syukrul amin 
mengakui bila sejak proyek tersebut dikerjakan, 
sejumlah pedagang turut terdampak. ”Kami 
kehilangan 75 persen penghasilan, bahkan sempat 
tidak ada sama sekali yang mampir kesini,” terang 
dia. sementara itu, Wali Kota Malang, sutiaji, 
mengatakan bahwa saat ini Pemkot masih mengkaji 
soal solusi apa yang tepat untuk masyarakat di 
kawasan tersebut. anggaran Rp 23 miliar untuk 
Kajoetangan Heritage tersebut menurutnya hanya 
terfokus untuk bangunan fisik. ”Yang jelas kami 
akan mengkaji kompensasi berupa apa yang tepat 
untuk mereka (warga),” kata dia beberapa waktu 
yang lalu. (adn/by)

Kajoetangan 
Sisahkan Tanggungan 
Kompensasi

Proyek

baRU sebaTas JanJi: meski sudah 
dirampungkan sesuai jadwal, proyek Koridor 
Kajoetangan Heritage masih menyisahkan 

sejumlah problem. salah satunya soal 
kompensasi bagi warga yang terdampak 

pem bangunan proyek. 

daRmono/RadaR malang
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PAKISAJI – 
Penyalahgunaan narkotika 
dan obat-obatan terlarang 
(narkoba) masih menjadi 
penyakit menahun di 
Kabupaten Malang. 
Mayoritas diantaranya 
berasal dari kalangan pelajar 
dan pekerja yang usianya 
berkisar antara 17 tahun 
sampai 30 tahun. Kepala 
BNN Kabupaten Malang 
Letkol Laut PM Candra 
Hermawan mengatakan, 
mayoritas jenis narkoba yang 
mereka gunakan yakni dari 
jenis ganja dan sabu-sabu.

Candra menjelaskan, tidak 
semua pecandu narkoba 
terjerat kasus pidana. Jika 
seorang pecandu atau 
pemakai barang haram 
tersebut mau menyerahkan 
dirinya ke BNN dan mau 
mendapatakan rehabilitasi, 
maka pihaknya tidak akan 
mengusut yang bersangkutan 

ke jalur hukum.  ”Untuk kategori ini akan 
kami rehabilitasi secara gratis,” katanya.

Sedangkan bagi para pemakai, 
pengedar, atau pecandu narkotika yang 
tertangkap petugas maka yang 
bersangkutan akan diproses secara hukum. 
Sepanjang tahun 2020 ini, Candra 
menuturkan bahwa terdapat 32 orang 
pecandu narkoba yang dengan sadar dan 
melaporkan diri ke BNN Kabupaten Malang 
untuk rehabilitas.

Sepanjang tahun 2020, BNN mencatat 
sebanyak 91 warga Kabupaten Malang 
menjalani rehabilitasi akibat tersandung 
kasus penggunaan narkotika dan obat-
obatan terlarang sepanjang tahun 2020. 
Mereka terdiri dari 5 orang wanita dan 86 
orang laki-laki. (fik/iik)

DECCANHERALD.COM
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KEPANJEN – Janji 
Bupati untuk memberikan 
sepeda motor baru mulai 
di realisasikan. Senin 
(28/12), sebanyak 390 
sepeda motor tersebut 
diserahkan secara 
simbolis oleh Bupati 
Malang Drs H M Sanusi di 
pendopo Pringgitan 
Pendapa Agung 
Kabupaten Malang. 
Secara simbolis, sepeda 
motor plat merah 
tersebut diserahkan pada 
4 perwakilan kepala desa 
yang ada di Kabupaten 
Malang. Yakni Kepala 
Desa Pujon Kidul 
Kecamatan Pujon, Kepala 
Desa Kucur Kecamatan 
Dau, Kepala Desa 
Banjarejo Kecamatan 
Ngantang, dan 
Kecamatan Kasembon.

Sebanyak 390 unit 
sepeda motor tersebut 
diberikan untuk 
menunjang kinerja para 
pimpinan desa agar lebih 

mudah dalam melakukan 
mobilitas kerjanya. ”Dengan 
datangnya (sepeda motor) 
yang baru ini sebagai sarana 
percepatan agar bisa 
langsung digunakan untuk 
berbagai kebutuhan antar 
desa,” ucapnya.

Secara bertahap, para 
kedes dan Lurah di 
Kabupaten Malang akan 
mendatangi Pendopo Agung 
untuk mengambil sepeda 
motor jenis matic dan trail 
yang sudah disiapkan 
dengan kelengkapan helm 
dan plat nomor merah yang 
sudah terpasang. ”Setelah ini 
nanti besok bergiliran dari 
kecamatan lainnya sampai 
tuntas semua diberikan,” 
imbuhnya.

Diketahui, pengadaan 
motor baru ini menelan 
biaya sekitar Rp 13 miliar, 
yang dianggarkan di 
Perubahan Anggaran 
Keuangan atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Perubahan (APBDP) 2020. 
Sehingga para Kades bisa 
lebih semangat dan 
maksimal dalam melakukan 
pengabdianya kepada 
Kabupaten Malang. 
”Semoga mempercepat 
mobilitas kades dan lurah. 
Saya harap adanya sepeda 
motor ini mampu 
meringankan kerja dari 
kades dan lurah,” pungkas 
Sanusi. (fik/iik)

PENUHI JANJI: Bupati Malang 
Drs H M Sanusi (dua dari 
kanan) meyerahkan motor 
secara simbolis kepada salah 
satu kepala desa.
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TeRTundanya kompetisi liga 1 
menyisakan penyesalan tersendiri 
bagi pelatih kepala arema FC, 
Carlos Oliveira. selain membuatnya 
harus menunggu laga debut, eks 
juru taktik klub Vietnam  Becamex 
Bình Duong itu juga harus menunda 
keinginannya menjelajah Indonesia. 
Ya, dengan para kontestan liga 1 
yang tersebar di beberapa penjuru 
wilayah Indonesia, Carlos awalnya 
memang ingin bisa berkunjung ke 
sejumlah kota di tanah air saat 
menjalani laga away. 

Untuk Pulau Jawa sendiri, 
apabila kompetisi berjalan, pria 59 
tahun itu mengaku ingin berkunjung 

ke Magelang (PsIs), Bandung 
(Persib Bandung), Madura (Madura 
United), Yogyakarta (Pss sleman) 
sampai solo (Bhayangkara solo FC). 
”sebenarnya saya ingin lebih 
mengenal Indonesia,” tutur pria asal 
Brazil tersebut. Menurutnya, salah 
satu kesempatannya adalah ketika 
kompetisi bergulir. 

sebab, tim akan menjalani 
pertandingan tandang. Dan itu 
membuatnya bisa berada di banyak 
daerah di Indonesia. Baginya, 
Indonesia adalah negara yang luar 
biasa. sebab mempunyai kultur 
budaya dan pemandangan yang 
menakjubkan. salah satu tempat di 

Indonesia yang pernah dikunjungi 
dan membuatnya takjub adalah 
Bali. Ia sudah kesana pada bulan 
November lalu. 

Kepada Jawa Pos Radar Malang, 
ia mengaku bila tempat-tempat yang 
jadi favoritnya adalah wisata yang 
bernuansa alam. ”saya suka melihat 
pemandangan, suka hutan. Pantai 
juga suka,” kata dia. apabila ada 
kesempatan, lanjutnya, ia ingin 
mengunjungi lebih banyak tempat 
wisata yang ada di Indonesia. 
Namun, dengan catatan bila 
semuanya aman. Maksudnya, tidak 
mengganggu pekerjaan dan kondisi 
sudah kembali normal. (gp/by)

FOtO-RUBIaNtO/RaDaR MalaNg

MiMpi pelatih areMa
yang tertunda

MiMpi pelatih areMa
yang tertunda

Tunda CiTa-CiTa: Pelatih arema FC, Carlos oliveira, saat memimpin latihan tim, beberapa waktu yang lalu.
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bUnga 
KHas baTU: 
Tanaman hias di 
sepanjang Jalan 
bukit berbunga 
desa sidomulyo, 
Kecamatan 
bumiaji tiap hari 
ramai pembeli. 

KoTa baTU – Para pedagang bunga hias di Kota 
Batu sudah bisa tersenyum lebar lagi. setelah 
berbulan-bulan sempat ”puasa” tak jualan karena 
sepi pembeli dampak pandemi, jelang akhir tahun, 
kini pembeli melonjak lagi. Meski masih ada larangan 
berwisata di Tahun Baru, toh jumlah wisatawan terus 
meningkat. Wisatawan yang datang kebanyakan 
bernopol luar Malang Raya, seperti surabaya, 
sidoarjo dan Pasuruan.

seperti yang terlihat di sekitaran Jalan Berbunga 
Desa sidomulyo, Kecamatan Bumiaji, kemarin (28/12). 
Di sisi kanan dan kiri jalan begitu padat pembeli 
buah tangan berupa tanaman hias khas Kota Batu. 
“Bersyukur karena bisa ramai lagi. Beberapa bulan 
lalu sempat tidak berjualan karena pandemi,” terang 
salah satu pedagang tanaman hias, suyono kemarin. 

Jenis tanaman yang kini sedang digandrungi 
konsumen berjenis indoor seperti janda bolong dan 
kaktus. Tanaman hias ini merupakan lagi favorit 
sebagai pemanis dekorasi ruangan. setiap harinya 
dia bisa menjual 20 pot lebih tanaman. Dengan 
kisaran harga Rp 40 ribu hingga Rp 1 juta tergantung 
jenis dan ukurannya. suyono berharap ke depannya 
bisa diadakan pameran tanaman hias. sebagai ajang 
promosi dan penambah daya tarik pengunjung luar 
daerah. Penjagaan kualitas tumbuhan juga menjadi 
hal yang diperhatikan secara terus menerus guna 
tetap menjaga kepercayaan wisatawan yang datang. 

Para pelancong beralasan kegemaran mereka 
mampir ke kios-kios bunga adalah karena tanaman-
tanaman yang ada jarang sekali ditemui di daerah 
lain. Kondisi iklim Batu yang dingin dan tanah 
subur menjadi keuntungan, karena segala 
bentuk tumbuhan bisa tumbuh di sini.  
“setiap ke Batu saya selalu mampir cari 
tanaman. selain harganya yang murah 
dibanding tempat lain, kualitas 
tanamannya juga bagus,” ucap 
Muhammad Farid, salah satu 
wisatawan asal sidoarjo. (wil/abm)
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BelUM genap dua pekan beroperasi, Rs 
lapangan Ijen Boulevard Polkesma sudah 
menyiapkan skenario tambah kapasitas. skenario itu 
muncul untuk mengantisipasi jika pasien terus 
berdatangan, sementara bed pasien penuh.

sejak diresmikan Gubernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa pada 16 Desember 2020 lalu, Rs 
milik Pemprov Jawa Timur yang berlokasi di Kota 
Malang ini sudah merawat sebanyak 158 pasien. 
sekitar 36 pasien di antaranya sudah sembuh dan 107 
pasien lainnya masih menjalani perawatan di Rs 
tersebut. 

”ada delapan pasien yang kondisinya berat, 
sehingga harus dirujuk ke Rs rujukan Covid-19 lain. 
sedangkan tujuh pasien lainnya melanjutkan isolasi 
mandiri di rumah,” ujar Kepala Rs 
lapangan Ijen Boulevard 
Polkesma dr Heri sutanto spPD, 
kemarin.

Dokter Hari mengatakan, 
Rumah sakit saiful anwar (Rssa) 
sebagai pengampu Rs lapangan 
memang mengantisipasi dengan 
menyiapkan tambahan bed. Jika 
saat ini ada 150 bed, bakal 
ditambah 24 bed, sehingga total 
menjadi 174 bed. ”Kami bersiap 
mengoptimalkan daya tampung,” 
katanya (arl/dan)
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Biang 

Banjir 

di Malang

IngIn tahu 

faktor utaMa 
penyeBaB 

Banjir dI Kota 
Malang? 

Jawabannya adalah 

sampah. sampah yang 

menyumbat drainase, 

kemudian salurannya 

mampet, la
lu air m

eluber ke 

ruas jalan. setidaknya, itu
 

versi Wali Kota Malang 

sutiaji.

”Klasik mungkin 

terdengar di telinga, namun 

saat kami turun dan warga 

juga ada, ternyata sampah 

jadi pemicu (banjir, R
ed),” 

ujar sutiaji saat sidak di 

sawojajar dan lesanpuro, 

beberapa waktu lalu. 

Mengacu versi sutiaji, 

maka solusi 

penanggulangan banjir d
i 

kota pendidikan ini tid
ak 

membutuhkan dana besar. 

Tapi cukup mengajak 

masyarakat agar tid
ak 

membuang sampah 

sembarangan.

Menurut sutiaji, 

penanggulangan banjir it
u 

bisa dilakukan dengan 

membentuk komunitas sadar 

lingkungan alias Ko Darling. 

Orang nomor satu di 

Pemerintah Kota (Pemkot) 

Malang itu pun 

menginstruksikan setiap 

wilayah membentuk ko 

darling. ”K
lasik mungkin 

terdengar di telinga, namun 

saat kami turun dan warga 

juga ada, ternyata sampah 

jadi pemicu (banjir, R
ed),” 

ujar sutiaji saat sidak di 

sawojajar dan lesanpuro, 

beberapa waktu lalu.

Jika sudah terbentuk ko 

darling, sutiaji m
engatakan, 

pencegahan banjir b
isa 

dilakukan. ”(K
o Darling) 

bersama sama pemerintah 

terus membangun 

kesadaran dalam 

mewujudkan lingkungan 

yang bersih dan sehat,” 

tambah sutiaji.(a
rl/d

an)

Malang Raya
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