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MALANG KOTA – Ada tiga 
faktor di balik vonis bebas 
Abdurrachman, eks kepala Dinas 
Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten 
Malang yang terjerat kasus 
dugaan korupsi dana kapitasi. 
Hal itu diungkap oleh Sudarto, 
kuasa hukum Abdurrachman.

Dana kapitasi adalah dana 
yang dikirim oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan kepada fasilitas 
kesehatan (faskes) tingkat I, 
seperti klinik dan puskesmas. 
Besarannya mengacu pada 
kepesertaan BPJS di masing-
masing faskes. Dana itulah yang 
disangkakan telah disunat oleh 
Abdurrachman.

Saat itu, ada 39 puskesmas di 
Kabupaten Malang. Sesuai 
dakwaan jaksa penuntut umum 
(JPU), Abdurrachman dituding 
telah memotong 7 persen dana 
kapitasi di setiap puskesmas. 
Pemotongan yang yang 
ditudingkan itu berlangsung dua 
tahun, yakni 2015-2017. Total 
kerugian negara yang disangkakan 
kepada Abdurrachman mencapai 
Rp 8,5 miliar. Namun pada 13 
September 2020 lalu, Pengadilan 
Negeri (PN) Surabaya 
memvonisnya bebas. Artinya, 
hakim menilai tudingan 
pemotongan dana kapitasi yang 

disangkakan kepada Abdur-
rachman tidak terbukti.

Kuasa Hukum Abdurrachman 
Sudarto merinci beberapa faktor 
yang membuat hakim 
membebaskan Abdurrachman. 
”Di dakwaan Pasal 2, dalam 
unsur ”barangsiapa setiap orang” 
itu tidak terpenuhi karena unsur 
itu berlaku umum. Sedangkan 
Pak Abdurachman saat itu kan 
memiliki jabatan sebagai PNS 
dan kepala dinas,” kata Sudarto 
kemarin (20/9).

Kemudian pada Pasal 3, 
Sudarto menyebut unsur 
penyalahgunaan kewenangan 
atau jabatan yang didakwakan 
kepada kliennya juga tidak 
terpenuhi. ”Begitu pun unsur 
memaksa orang lain, itu juga 
tidak terpenuhi,” kata Sudarto.

Prinsipnya, pihaknya masih 
akan berpegang teguh pada 
pertimbangan majelis hakim 
dan pembelaan yang sudah 
disusun oleh tim hukum 
Abdurrachman. ”Karena faktanya, 
misalnya terkait dengan unsur 
masalah uang, di sini kan Pak 
Abdurachman tidak terbukti 
menerima sepeser pun,” jelas 
dia. ”Ketika saya lihat pun 
tanggapannya tidak ada yang 
membuktikan Pak Abdurahman 
itu menerima uang, baik sisi 

formal maupun saksi-saksi,” 
imbuh Sudarto.

Sementara terkait rencana 
Kejaksaan Negeri (Kejari) 
Kabupaten Malang mengajukan 
kasasi, pihaknya akan 
mempelajari dulu dasar yang 
dipergunakan JPU sebagai 
pertimbangan. ”Nanti kami akan 
merespons apa yang menjadi 
alasan jaksa mengajukan kasasi,” 
katanya. Selain nota pembelaan 
yang sudah diajukan oleh tim 
kuasa hukumnya, mereka juga 
akan menambahkan fakta-fakta 
persidangan serta pertimbangan 
majelis hakim.

Lantas, bagaimana dengan 
rehabilitasi nama baik yang telah 
diamanahkan oleh pengadilan? 
Sudarto mengatakan, sementara 
ini pihaknya fokus pada proses 
peradilan sehingga klir atau 
tuntas. ”Kami masih menunggu, 
apakah ada upaya hukum lain 
setelah diputuskan bebas. Nanti 
akan kami koordinasikan dulu 
dengan Pak Abdurrachman (jika 
kejari sudah mengajukan kasasi),” 
tukasnya. Sebelumnya, Kejari 
Kabupaten Malang memper-
timbangkan untuk mengajukan 
kasasi. Keputusan kasasi itu 
diberi waktu hingga 7 hari setelah 
vonis hakim pada 13 September 
lalu. (ref/iik/c1/dan)

TiGA FAKTOr di BALiK 
vONis BeBAs 

ABdurrAchMAN
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MALANG KOTA – Setelah tujuh 
tahun terkatung-katung, yakni 
sejak 2013, kini proyek 
pembangunan Jembatan 
Kedungkandang hampir rampung 
dan bisa difungsikan. Jika tidak 
ada aral melintang, Pemerintah 
Kota (Pemkot) Malang 
menjanjikan Oktober mendatang 
Jembatan Kedungkandang sudah 
bisa dilintasi. Namun sementara 
hanya untuk kendaraan roda dua.

”Oktober ini semoga bisa dilalui 
oleh sepeda motor,” ujar Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum Penataan 
Ruang dan Kawasan Pemukiman 
(DPUPRPKP) Kota Malang Hadi 
Santoso kemarin (20/9). 

Sony–panggilan akrab Hadi 
Santoso– memaparkan, 
September ini masih 
menuntaskan beberapa 
bangunan. ”Termasuk 
pemasangan balok girder yang 
ditarget selesai terpasang pada 
akhir September ini,” katanya.

Balok girder adalah balok yang 

berada di antara dua penyangga 
yang dapat berupa pier atau 
abutment. Barulah pada bulan 
November semakin 
dirampungkan hingga Desember. 
Jadi, pergantian tahun baru 2020 
ke 2021 mendatang harapannya 
sudah bisa dilewati semua 
kendaraan. Untuk itu, petugas 
sudah diinstruksikan lembur di 
hari Minggu. Meski demikian, 
para pekerja tetap melaksanakan 
aturan dalam protokol kesehatan. 
Di lokasi, semua fondasi 
jembatan pun sudah selesai 
dipasang.

Lebih jauh, Sony memaparkan, 
desain Jembatan 
Kedungkandang tidak jauh 
berbeda dengan detail 
engineering design (DED) yang 
dibuat sebelumnya. Jembatan 
bangunan akan membentang 
sepanjang 320 meter dengan 
lebar 14 meter. ”Jembatan yang 
ada sekarang akan tetap 
digunakan untuk U-turn dan akan 

ada trotoar di sisi kanan dan kiri 
jalan,” imbuhnya. Sebelumnya 
telah dilakukan upaya 
penambahan beberapa 
konstruksi. Hal itu sudah dibahas 
terlebih dulu dengan tim ahli 
teknis Universitas Brawijaya (UB). 
Terutama untuk mengukur 
kondisi tanah dan fondasi awal 
jembatan. Hasilnya memang 
perlu ada penguatan di beberapa 
sisinya.

Jembatan Kedungkandang, 
Sony mengatakan,  salah satu 
yang diprioritaskan untuk 
kepentingan ekonomi masyarakat 
Malang Raya. Terlebih setelah 
dioperasikannya exit Madyopuro 
Tol Malang-Pandaan (Mapan). 
Sehingga, memang dibutuhkan 
jalur khusus untuk mengurai 
kemacetan. ”Jembatan 
Kedungkandang ini menjadi 
komitmen pemerintah dengan 
dioperasikannya exit Madyopuro 
Tol Mapan,” pungkasnya.  
(san/c1/mas)

Oktober, Jembatan 
Kedungkandang Bisa Dilintasi?

SERING MACET: 
Sebelum dibangun 
proyek Jembatan 
Kedungkandang, 
kendaraan roda 
dua dan empat bisa 
melintasinya.

DIKEBUT: Sejak proyek 
Jembatan Kedungkandang 
mulai digarap, area tersebut 
ditutup. Diperkirakan, 
Oktober mendatang sudah 
bisa dilintasi.



11

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

MALANG KOTA – Sinergi Universitas Islam 
Malang (Unisma) dengan Pemkab Malang 
makin kuat. Kemarin (20/9), Bupati Malang 
Drs H M Sanusi hadir langsung dalam 
Workshop Usaha Mikro Kecil Me nengah 
(UMKM) yang digelar kampus yang terletak 
di Jalan MT Haryono tersebut. Dalam 
kesempatan itu, Unisma meng gandeng 
UMKM binaan kampus. 
Rektor Unisma Prof Dr H Maskuri M Si 

berharap, dengan pameran tersebut pi
haknya bisa mendongkrak kualitas juga 
pasar produk yang dihasilkan oleh pemilik 
UMKM. ”Kami berharap UMKM yang te rus 
berkembang di masa sekarang bisa semakin 
baik kualitasnya,” kata Maskuri.
Kerjasama antara Unisma dengan Pem  kab 

Malang ini bukanlah yang pertama. Dengan 
pemkab, sebelumnya Unis ma juga telah 
menjalin sinergitas dibidang peningkatan 
produksi tanaman pa ngan seperti padi dan 
jagung. ”Terdekat kami juga akan bersama
sa   ma mengembangkan potensi susu sa pi 
perah di wilayah kabupaten guna 
menunjang program Kampus Merdeka – 
Merdeka Belajar,” sambungnya.
Sementara itu Bupati Malang Drs H M 

Sa nusi menambahkan bahwa pihaknya 
telah menyiapkan kemudahan bagi pe
ngelola UMKM di kabupaten. Salah 
satunya melalui program bantuan modal 

Sinergi 
Unisma–Pemkab 
Bangun 
UMKM 
Kabupaten

KOMPAK: Bupati Malang Drs H. M. Sanusi 
MM membeli kain bordir karya pelaku 

UMKM asal Kecamatan Lawang 
Samsuddin, Minggu (20/9).

tanpa bunga. Nilainya mulai dari mulai dari Rp 
10 juta dan bisa diangsur selama 20 bulan. 
”Nanti ngangsurnya hanya Rp 500 ribu 
perbulan, jadi lebih ringan,” kata Sanusi.
Nilai pinjaman tersebut juga masih bisa di 

menyesuaikan dengan nilai usaha. ”Kalau masih 
kurang bisa ditingkatkan menjadi Rp 25 juta 
sampai Rp 500 juta, tapi nanti ada bunga yang 
dikenakan, yaitu sebesar 6 persen per tahun,” 
sam bung nya. Selain bantuan modal, Alumnus UIN 
Maliki Malang itu  menuturkan bahwa pihaknya 
juga akan menyiapkan program sertifikasi halal 
gratis bagi para pelaku UMKM. (nr6/iik)
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Polsek Kalipare For Radar Kanjuruhan 
NAHAS: Petugas kepolisian, tentara, dan tim SAR langsung mendatangi lokasi saat mendapat kabar adanya dua 

remaja yang tenggelam kemarin.  Lokasinya ada di area Bendungan Sutami, Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare. 

KALIPARE - Minggu, 20 Septem
ber 2020, menjadi waktu yang 
mung kin tak akan dilupakan oleh 
Waji, 39, warga Dusun Cungkal, 
Desa Sumberpetung, Kecamatan 
Kali pare. Sebab, di hari itu dia 
harus menerima kenyataan pahit, 
yakni kehilangan putranya, Tomas 
Hadi Prayitno, 16. Tomas diketahui 
tewas tenggelam saat mencari ikan 
di area Bendungan Sutami sekitar 
pukul 10.30. Dia tak sendirian, ada 
Mohammad Syahrul Afandi, 20, 
yang ikut bersamanya dalam satu 
perahu. 
Syahrul juga dinyatakan tewas 

karena tenggelam. Kapolsek 

Kalipare Iptu Soleh Mas’udi SH 
MH menjelaskan bila sebelum 
korban tewas, dia sempat 
meminta tolong kepada 
ayahnya. ”Saat kejadian, ayah 
korban sedang mencangkul di 
pinggir bendungan,” kata Soleh. 
Dia menjelaskan bila kejadian 
nahas itu bermula ketika korban 
hendak melempar jala. Tak 
disangka oleh korban, perahu 
yang ditumpanginya kemudian 
oleng dan terbalik. 
Korban Syahrul awalnya 

sempat berpegangan pada 
perahu sementara Tomas 
berusaha mengejar ember 
tempat ikan hasil perolehannya. 
”Jadi saat mengejar ember itulah 
korban merasa tidak kuat dan 
minta tolong. Akhirnya Syahrul 
berusaha menyelamatkan 
(Tomas), namun tidak kuat juga, 
sehingga keduanya tenggelam,” 
papar Soleh.
Dari keterangan saksi yang 

dihimpun polisi, diketahui bila 
beberapa warga lainnya juga 
turut mendengar teriakan minta 
tolong dari korban. ”Warga dan 
orang tua korban sudah 
berusaha me no long, tapi saat 
itu tidak ada pe rahu yang dekat 
dengan sungai. Jadinya 
upayanya gagal,” tutup Soleh. 
(nr6/c1/by)
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Sungai 
Bango Jadi 

Bak Sampah 
Jumbo

Tanggal 19 September 
diperingati sebagai World 

Cleanup Day internasional. Di 
Kota Malang masih menyisakan 
banyak tempat yang masih jauh 
dari kata clean. Seperti kondisi 
Sungai Brantas yang tak hanya 
tercemar mikroplastik, namun 

juga sampah rumah tangga yang 
dibuang sembarangan. Seperti 

kondisi Sungai Bango di kawasan 
Kecamatan Kedungkandang ini. 

Masih banyak warga sekitar yang 
menjadikan daerah aliran sungai 

ini menjadi tempat untuk 
membuang sampah. Tampak 
sampah berserakan di bibir 
Sungai Bango di Kelurahan 

Kotalama. (mon/nay)
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SEJAK 2016, komunitas ini sudah rutin 
menggelar kompetisi ikan cupang. 
Kompetisinya bernama Malang Betta Fish 
Contest. Ini ada berbagai kategori 
dengan melombakan setiap jenis ikan. 
Kontes ikan cupang sendiri terbagi 
menjadi dua yakni Standar Nasional 
Indonesia (SNI) dan International Betta 
Congress (IBC).Dalam standar IBC, ikan 
harus orisinal tanpa cutting, sedangkan 
SNI mencangkup keindahan dan 
kerapihan, serta memperbolehkan 
cutting. 

Wakil Ketua Komunitas Malang Betta 
Fish Yudistira Putra Arif mengatakan 
sudah bertahun-tahun komunitas ini 
mengadakan kontes berstandar SNI, 
tetapi di tahun ini perlombaan akan 
berstandar IBC. ”Sejak 2016 
perlombaannya SNI, tetapi tahun ini kami 
akan mengadakan kontes dengan 
standar IBC. Kami masih merapatkan 
kategori yang akan dilombakan,” 
terangnya. Pencinta ikan cupang yang 
masih berstatus mahasiswa ini 
mengatakan perlombaan ini lingkupnya 
adalah regional. 

”Kontes kami ini lingkupnya regional, 
jadi hanya diikuti peserta di Pulau Jawa 
saja. Jumlah pesertanya hingga 
mencapai ratusan. Bahkan di tahun 2018, 
jumlah pesertanya mencapai 350 
peserta,” paparnya. Komunitas ini rutin 
mengelar kontes ikan cupang bertujuan 
untuk semakin mengenalkan pamor 
”dunia percupangan” di Malang. 
Komunitas ini ingin mengenalkan dunia 
percupangan di Malang yang cukup 
hebat dan keren. Selain itu juga 
memberi wadah para pencinta ikan 
cupang mengaktualisasi diri.

Selain rutin menggelar 
kontes, mereka juga rajin 
mengadakan penyuluhan 
tentang ikan cupang. 
Terlebih untuk pemula 
yang belum begitu paham 
ikan cupang agar tidak salah 
membeli. Di samping itu, 
penyuluhan ini bertujuan 
sebagai bekal mengikuti 
kontes dalam sebuah 
perlombaan. ”Penyuluhan ini 
ibaratkan untuk prepare 
menuju kontes supaya 
pemain tidak salah 
menurunkan ikan yang 
akan diturunkan dalam 
lomba. Selain itu juga 
supaya bisa mengikuti 
lomba dengan 
kategori dengan 
benar,”imbuhnya. 
Masyarakat umum 
yang ingin 
mengerti hal-hal 
tentang ikan 

cupang juga boleh mengikuti penyuluhan 
ini.

Pria berkacamata ini mengakui segala 
bentuk kegiatan yang dilakukan 
menggunakan dana pribadi komunitas. 
Selain iuran yang ditarik kepada seluruh 
anggota, ada beberapa seller ikan 
cupang yang mau menjadi sponsor untuk 
membantu pendanaan kegiatan 
komunitas ini. ”Semua penyelenggaraan 
kegiatan menggunakan dana pribadi dan 
terkadang juga dibantu oleh pihak 
sponsor. Banyak seller ikan cupang di 
Malang yang sudah besar dan mereka 
mau peduli dengan men-support,” 
terangnya.  
(nr1/mas)
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MALANG KOTA – Dalam 
perjalanannya, menjadi juru 
taktik Arema FC bukanlah 
pekerjaan yang mudah. Sebab, 
predikat sebagai tim besar 
di Indo nesia sudah ter se
matkan pada tim Singo Edan. 
Pre dikat itu sejalan dengan 
tuntutan prestasi. Belum lagi 
tuntutan dari Are mania dan 
Aremanita yang tentunya ingin 
tim kebanggaannya bisa 
bermain apik. Di sisi lain, 
catatan prestasi prestisius 
yang diukir Arema terjadi 10 
tahun lalu. Saat itu mereka 
merengkuh trofi Indonesia 
Super League (ISL) musim 
2009/2010. 

Setelah itu, predikat kampiun 
yang didapat hanya berasal 
dari kejuaraankejuaraan 
pramusim. Kini, harapan agar 
Singo Edan bisa mengukir 
prestasi disematkan pada sosok 

Carlos Carvalho de Oliveira. 
Ditanya koran ini, pria asal Brasil 
itu mengaku tidak bermasalah 
dengan ekspektasi tinggi dari 
pemain ke 12. ”Iya, itu bukan 
sebuah masalah. Hal itu 
(tekanan suporter) pasti 
selalu ada,” kata 
pelatih berusia 59 
tahun itu.

Mantan pelatih 
Bencamex Bin Doung 
itu malah meng anggap bila 
tekanan suporter adalah 
motivasi bagi tim untuk bisa 
berprestasi. ”Pressure semakin 
bagus, saya semakin senang. 
Di sini saya ingin memberikan 
yang terbaik untuk tim,” tambah 
Carlos. Menurut dia, selama 
20 tahun melatih sejumlah klub 
di negeri Amerika Latin, tekanan 
dari suporter memang sering 
didapatinya. 

”Malah, hal pertama yang saya 

lihat ketika ada kesepakatan 
dengan tim adalah Are mania,” 
tambah juru taktik asal Brasil itu. 
Bagi dia, pendukung tim Singo 

Edan adalah suporter yang 
luar biasa. Militan, besar, 

dan selalu all-out dalam 
memberikan dukungan 
saat para penggawa 
Arema FC melakoni 

sebuah pertandingan. 
Untuk mewujudkan 

ambisinya, Carlos mengaku 
saat ini terus melakukan adaptasi 
dengan tim. 

”Kami selalu mencoba 
bekerja keras untuk hasil yang 
lebih bagus,” terang dia. 
Sementara itu, salah satu 
suporter Arema FC, Harie 
Pandiono Paimin, berharap 
kalau Carlos tidak hanya bisa 
membuat Arema berjaya di 
kompetisi nasional saja. Lebih 
jauh, dia juga berharap Carlos 

bisa mengantarkan tim Singo 
Edan tampil di kejuaraan Asia. 
”Tim (Arema FC) ini adalah 
kesebelasan besar. Sudah 
saatnya juga bisa catatkan 
prestasi di level lebih tinggi 
lagi,” kata dia. 

Meski punya harapan besar, 
namun Harie sadar bila 
perjuangan Carlos untuk 
membuat Arema berjaya di level 
Asia bukanlah sebuah hal 
mudah. Terlebih, Carlos punya 
persiapan yang mepet. ”Jadi 
untuk awal, jika Carlos mampu 
bawa Arema ke papan atas 
adalah sebuah hal yang sangat 
bagus,” tambahnya. Dalam 
klasemen Liga 1 2020, Arema 
FC saat ini berada di peringkat 
ke12. Tim Singo Edan untuk 
sementara baru mengumpulkan 
3 poin. Hasil dari satu 
kemenangan dan dua kali telan 
kekalahan. (gp/c1/by)

Media Officer Arema FC For Radar Malang
OPTIMISTIS: Carlos Carvalho de Oliveira (tengah) saat diperkenalkan oleh manajemen Arema FC di Kandang Singa beberapa waktu lalu. 

PR BesaR untuk
CaRlos oliveiRa
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kota  b at u

KOTA BATU – Banyak pihak 
ikut berlomba memperingati 
World Cleanup Day (WCD) 
2020 di Kota Batu. Mereka 
bergotong royong melakukan 
bersih-bersih di tempat-
tempat fasilitas umum. 
Rangkaian peringatan 
tersebut dilakukan selama 
dua hari weekend kemarin. 

Puncak kegiatan bersih-
bersih itu dilakukan di 
Lumbung Pangan Perta nian 
Organik di Desa Pendem, 
Keca matan Junrejo, kemarin 
(20/9). Kegiatan diikuti oleh 
ratusan warga. Tampak hadir 
pula Wali Kota Batu Dewanti 
Rumpoko, Wakil Wali Kota 
Batu Punjul Santoso, Sekda 
Kota Batu Zadim Efisiensi, Plt 
Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Batu Arief As 
Siddiq, dan Kepala Dinas 
Pertanian Kota Batu Sugeng 
Pramono. Tampak juga Plt 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang (DPUPR) 
Kota Batu Alfi Nurhidayat, 
Dirut Perumdam Amongtirto 
Edy Sunaedi, Kepala Desa 
Pendem Wahyu Tri Effendi, 
dan tokoh lingkungan Sabers 
Pungli Mad Berlin.

Dewanti mengatakan, aksi 
bersih-bersih memperingati 
WCD di Kota Batu dila kukan 
oleh hampir semua 
stakeholder sejak Sabtu 
(19/9). Baik itu warga Kota 
Batu hingga kalangan ASN 
Kota Batu. ”Dan hari ini 
(kemarin) selain melanjutkan 
bersih-bersih juga dilanjutkan 

acara rembug warga untuk 
menampung masukan-masu-
kan dari bank sampah 
ataupun perangkat desa 
terkait kebersihan lingkungan 
di Kota Batu,” terangnya. 

Pada peringatan WCD, 
Dewanti menekankan 
kesadaran masyarakat untuk 
bisa memperlakukan sampah 
dengan baik. ”Contohnya, 
pilah sampah dari rumah, baru 
setelah itu dibuang,” imbuhnya. 
Sehingga, hal itu diharapkan 
bisa mendukung program 
pemerintah dalam menjadikan 
sampah menjadi hal-hal yang 
bermanfaat. Misalnya, residu 
yang organik bisa dibuat 
pupuk dan yang plastik bisa 
didaur ulang.  

Senada denga Wali Kota, 

Plt kepala Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Batu Arief As 
Siddiq mengapresiasi keter-
libatan masyarakat Kota Batu 
dalam keterlibatannya dalam 
peringatan World Cleanup 
Day 2020 ini. ”Sehingga Kota 
Batu bisa mela kukan program 
yang diinstruksikan KLH 
secara serentak di seluruh 
Indonesia ini dengan lancar,” 
ungkapnya. 

Dalam dua hari melakukan 
gotong royong membersihkan 
lingkungan sekitar itu, dia 
melanjutkan, terkumpul sam-
pah sekitar 8 ton di kawasan 
Kota Batu ini. ”Saya rasa 
kesadaran mereka membuang 
sampah cukup baik, tapi tetap 
perlu ditingkatkan,” pung-
kasnya. (ulf/c1/nay)

Gelar Weekend Bersih, 
Terkumpul 8 Ton Sampah

ulfa afrian/radar batu
BERSIH-BERSIH: Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko didampingi Wawali Punjul  Santoso saat memperingati 

World Cleanup Day (WCD) 2020 di Desa Pendem kemarin (20/9).


