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malang KoTa – Jika 
sebelumnya ada Kampung 
arema, Kampung Warna-warni, 
dan Kampung 3G, kini bertambah 
lagi kampung tematik di Kota 
Malang. Yakni Kampung aloe 
Vera. Itulah penyebutan untuk 
Ciptomulyo. Hal itu karena warga 
rW 01 Ciptomulyo membuat 
berbagai menu olahan dari Aloe 
vera alias lidah buaya.

Inovasi dan kreasi warga rW 
01 Ciptomulyo itu terungkap 
dalam Lomba Kampung bersinar 
2020 kemarin (3/11). ”Minuman ini 
terbuat dari lidah buaya,” kata 
beberapa anggota tim penggerak 
PKK Kelurahan Ciptomulyo ketika 
bersama tim juri kemarin.

Program kampung tematik 
Aloe vera digagas bersama 
universitas Muhammadiyah 
Malang (uMM). ”Kue semprit Aloe 
vera ini salah satu produk 
keunggulan kami,” kata 

Koordinator Kader Lingkungan 
Kelurahan Ciptomulyo Siti rahayu 
di sela-sela mendampingi tim 
penilai. 

 Sedangkan urban farming di 
rW ini dinamakan asman Toga 
Sri rezeki. Lokasinya berada di 
tepi jalan sepanjang 300 meter. 
”Sudah ada pembukuannya, beli 
apa saja dan penjualannya,” 
lanjut Yayuk–sapaan akrab Siti 
rahayu. 

Tak jauh dari urban farming, 
berdiri sebuah warung Preman 
(Perempuan Mandiri) yang salah 
satunya melayani keuangan. 
Program ini menggandeng bNI 
46.

Sementara di rW 02 
Ciptomulyo, warganya fokus juga 
pada penghijauan. Terutama di 
rT 01, di tiap rumah memiliki 
apotek hidup. Sementara 
pengelolaan sampahnya, di rT 01 
mendapat pujian dari tim penilai. 
Sebab meski lahannya sempit, 
warga mampu membuat kotak-
kotak pembuangan sampah yang 
dasarnya langsung tanah.

”Ini bisa dimaksimalkan. Yang 
satu tongnya dikeluarkan untuk 
sampah organik dan satunya lagi 
untuk sampah nonorganik,” papar 
Oeliva Iswandi, salah satu 
anggota tim penilai Lomba 
Kampung bersinar 2020.

Sedangkan di rW 03 
Ciptomulyo, penduduk 
memaksimalkan urban farming. 

Urban farming-nya ditempatkan 
di sebuah halaman yang cukup 
luas untuk menanam jahe merah. 
”Karena di sini banyak penjual 
jamu gendong,” terang Wakil 
Ketua rW 03 Mujianto. Selain 
tanaman jahe merah, ada puyang, 
kunyit, kenanga, dan merica

Di sisi lain, rW 04 yang 
memiliki 6 rT ini tergolong 
memiliki lahan yang terbatas. Tapi 
warga sekitar semangat 
melakukan penghijauan di 
pekarangan rumah masing-
masing. ”Di sini ada pembibitan 
ikan yang baru jalan dua bulan,” 
terang Ketua rW 04 Suprih. 

Tak kalah dengan rW lain di 
Ciptomulyo, warga rW 05 juga 
mampu berkreasi di tengah 
sempitnya lahan. bahkan, rel 
kereta api juga dimanfaatkan 
untuk membuat urban farming. 
”Urban farming-nya sudah 
berjalan selama 2 tahun ini,” jelas 
Ketua rW 05 M Subagyo.  
(ref/c1/dan)
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inovaTif: Tim penilai 
lomba Kampung 
bersinar 2020 melihat 
kompos hasil produksi 
warga RW 1 
Ciptomulyo kemarin.
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MALANG KOTA – Bagi 
pengusaha yang selama ini 
menyewa aset milik Pemerintah Kota 
(Pemkot) Malang dengan tarif 
supermurah, kini siap-siap merogoh 
kocek lebih dalam lagi. Sebab, Wali 
Kota Malang Sutiaji berencana 
menaikkan tarif sewa aset. 
Kenaikannya bisa berlipat-lipat dari 
tarif sewa sebelumnya. Informasi 
yang dihimpun Jawa Pos Radar 
Malang, rencana kenaikan tarif sewa 
aset itu diputuskan setelah ada 
re komendasi dari Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). Sumber di internal 
pemkot mengungkapkan, BPK 
menemukan beberapa sistem dalam 
pengelolaan aset sehingga 
pendapatannya tidak maksimal.

Setidaknya ada tiga poin yang 
disampaikan BPK kepada Pemkot 
Malang. Pertama, tarif sewa aset 
terlalu rendah. Kedua, sejumlah aset 
pemkot dikuasai oleh pihak lain. 
Ketiga, banyak aset yang hingga kini 
belum bersertifikat sehingga rawan 
dikuasai pihak lain (selengkapnya 

baca grafis).
Akibat tarif sewa yang terlalu 

murah, sumber itu mengatakan, ada 
potensi pendapatan puluhan miliar 
yang menguap. ”Versi BPK, 
pendapatan Pemkot Malang dari 
sewa aset bisa menembus Rp 100 
miliar. Tapi realisasinya (di APBD, Red) 
kurang dari Rp 3 miliar,” ujar sumber 
yang menolak namanya dikorankan 
itu.

Jika perhitungan BPK itu benar, 
berarti ada potensi pendapatan Rp 
97 miliar per tahun yang menguap. 
Itu karena rendahnya tarif sewa. 
Lahan di Jalan Tenaga, Kecamatan 
Blimbing, yang dijadikan ruang 
persemayaman Gotong Royong 

misalnya, sumber tersebut 
menambahkan, biaya sewa yang 
disetorkan pengelola kepada pemkot 
hanya puluhan juta per tahun.

Padahal, sumber itu me ngatakan, 
pengelola ruang persemayaman 
jenazah itu mendapat penghasilan 
dari warga. ”Tetangga saya 
meninggal dan disemayamkan di 
sana (ruang persemayaman Gotong 
Royong, Red) kena Rp 150 juta. Tapi 
itu untuk biaya semua, ya biaya peti, 

biaya rias jenazah, hingga konsumsi 
untuk pe ngunjung,” kata dia.

Diduga akibat warning BPK 
tersebut, kemarin (3/11) Wali Kota 
Malang Sutiaji turun ke lapangan. 
Bersama Wakil Wali Kota Malang 
Sofyan Edi Jarwoko, Sekretaris Kota 
(Sekkota) Malang Wasto, dan 
beberapa pejabat eselon II-B 
pemkot, Sutiaji menginspeksi 
beberapa asetnya yang bermasalah.

SuTiAji LANGSuNG 
SidAK ASeT

Pantauan Jawa Pos Radar 
Malang, ada tiga lokasi yang ditinjau 
Sutiaji. Yakni aset pemkot yang 

dijadikan ruang persemayaman 
Gotong Royong di Jalan Tenaga, 
Kecamatan Blimbing; komplek eks 
rumah dinas (rumdis) pegawai Ke-
menterian Keuangan (Ke menkeu) di 
Jalan Bondowoso; dan kebun bibit di 
Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru.

Sebelum peninjauan, para 
penyewa aset itu sudah dipanggil 
oleh pemkot. Misalnya, terkait aset 
pemkot di Mojolangu yang disewa 
pengelola Sekolah Sepak Bola (SSB) 
Aji Santoso International Football 
Academy (ASIFA). Sumber koran ini 
menyebut, pengelola ASIFA diminta 
membayar retribusi ratusan juta 
rupiah karena mendapatkan 
pemasukan dari operasional fitness. 
”Tapi pe ngelola ASIFA sepertinya 
keberatan,” kata sumber itu.

Diduga kedatangan Sutiaji itu 
untuk memastikan bahwa tidak ada 
penyalahgunaan aset pemkot 
sekaligus referensi untuk me naikkan 
tarif sewa. Cara me naik kannya, izin 
pemakaian (IP) yang selama ini 
berlaku akan dihapus, kemudian 
diganti sistem sewa.

Apa bedanya IP dengan sistem 
sewa? Jika mengacu IP, maka 
pembayarannya mengacu pada 
retribusi, sehingga tarifnya rendah. 
Sementara jika memakai sistem 
sewa, tarifnya mengacu harga 
pasaran. ”Ke depan, IP tidak 
diperbolehkan lagi. Harus pakai 
sistem sewa,” kata Sutiaji di sela-
sela peninjauannya kemarin.

Sutiaji membenarkan bahwa 
peninjauannya itu untuk melindungi 
aset pemkot. ”Kami mulai 
pembenahan semua ya,” kata wali 
kota yang konsen memberdayakan 
usaha mikro kecil menengah (UMKM) 
itu. (biy/c1/dan)
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LiNduNGi 
ASeT: Wali 
Kota Malang 
Sutiaji (kiri) 
didampingi 
jajaran eselon ii 
Pemkot Malang 
saat meninjau 
aset yang 
kini disewa 
untuk ruang 
persemayaman 
Gotong Royong 
kemarin.
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MALANG KOTA – Jika 
beberapa sekolah formal baru 
sebagian saja yang menggelar 
pembelajaran tatap muka, maka 
lain halnya dengan lembaga 
pendidikan non formal. Di pondok 
pesantren misalnya, para santri 
sudah diminta kembali ke pondok 
sejak Bulan Juni lalu. Praktis, 
kegiatan belajar mengajar secara 
luring telah dilaksanakan 100 
persen sejak empat bulan yang 
lalu.

Tak ingin berisiko dengan 
munculnya klaster-klaster baru di 
lingkungan ponpes, Pemerintah Kota 
(pemkot) Malang secara berkala 
terus melakukan monitoring 
terhadap aktivitas mereka. Seperti 
kemarin (3/11), Wali Kota Malang 

Sutiaji berkunjung ke Pondok 
Pesantren Nurul Mutaqinal Al 
Barokah, Kelurahan Tlogowaru, 
Kecamatan Kedungkandang.

Dalam kesempatan tersebut, 
sebanyak 75 paket bantuan yang terdiri 
dari kebutuhan santri juga alat 
pelindung diri (APD) diserahkan kepada 
pengurus pondok. Satu paket bantuan 
tersebut antara lain berisi sarung, tas, 
buku, masker, dan hand sanitizer. 
”(Bantuan) itu merupakan salah satu 
bentuk edukasi bahwa dalam situasi 
pandemi ini, anak-anak yang stay 
(tinggal) di pondok pesantren harus 
tetap memakai masker dan 
menggunakan hand sanitizer,” kata 
Sutiaji. Dalam kesempatan tersebut, 
pria asal Lamongan itu juga berpesan 
agar para santri tetap menjaga iman 

sekaligus imunitas.
Sementara itu, Ketua Yayasan 

Pondok Pesantren Nurul Mutaqinal Al 
Barokah Muntazzir Billah Zain 
menuturkan bahwa sebanyak 30 
persen santri di ponpes yang 
dipimpinnya sudah melakukan 
pembela jaran tatap muka. Saat ini total 
terdapat 350 santri yang terdaftar di 
Ponpes Nurul Mutaqinal Al Barokah. 

Muntazzir menjelaskan, 
pihaknya masih belum bisa 
melaksanakan kegiatan luring 
secara penuh. ”Tapi kami juga 
mengalami kendala dalam 
pembelajaran daring. Karena 
kegiatan diskusi baru bisa 
maksimal jika dilakukan secara 
langsung dalam satu ruangan,” 
imbuhnya. (ila/iik)

Wali Kota Ajak Santri 
Jaga Iman dan Imunitas

laoh mahfud/radar malang
SINERGI: Wali Kota Malang Sutiaji (kanan) didampingi Ketua Yayasan Pondok 

Pesantren Nurul Mutaqinal Al Barokah Muntazzir Billah Zain (kiri) sebelum 
menyerahkan paket bantuan kemarin (3/11).
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BULULAWANG – Makin dekat 
dengan hari H pesta demokrasi 
Pilkada Serentak 2020, potensi 
black campaign atau kampanye 
gelap makin terbuka lebar. 
Munculnya hoax atau berita 
bohong hingga isu-isu miring yang 
merugikan pihak tertentu 
berpotensi menggiring opini publik 
yang menimbulkan keresahan. 
Menjawab situasi itu, calon bupati 
nomor urut 1 H. M. Sanusi 
menuturkan bahwa pihaknya telah 
menetapkan standar dalam 
menyikapi kondisi tersebut.

”Selama tidak menyangkut 
masalah pidana ya kami biarkan 
saja, tapi kalau sudah menyangkut 
pidana, maka kami juga punya hak 
hukum. Kami akan tindak lanjuti 
sesuai dengan aturan yang 
berlaku,” ujar Sanusi kemarin (3/11). 
Ditemui di sela kegiatan kampanye 

di Kecamatan Bululawang, suami 
dari Anis Zaidah itu menuturkan 
bahwa sampai kemarin pihaknya 
masih belum ada indikasi black 
campaign yang mengarah pada 
tindakan pidana. ”Saya tidak 
pernah menghiraukan black 
campaign itu karena kami yakin 
masyarakat kabupaten sudah 
cerdas. Black campaign itu tidak 
akan berpengaruh terhadap 
elektabilitas maupun kepercayaan 
masyarakat terhadap pemimpin 
yang akan dipilih,” tegasnya.

”Kalau ada kritik dan saran itu 
wajar, saya kira bukan Sandi saja, 
paslon yang lain pun juga akan 
mendapat keluhan yang sama dari 
masyarakat,” sambung pria yang 
berpa sangan dengan calon wakil 
bupati Didik Gatot Subroto dalam 
pilkada  yang akan digelar pada 9 
Desember mendatang itu. Sebagai 

catatan, kegiatan kampanye 
pasangan H. M. Sanusi dan Didik 
Gatot Subroto (Sandi) sempat 
diwarnai dengan hal yang tidak 
biasa. Beberapa banner bertuliskan 
protes warga kepada pemerintah 
mewarnai blusukan Sandi ke 
sejumlah desa di wilayah tersebut. 
”Ya pasti nanti akan kami tindak 
lanjuti bersama pemerintah jika 
terpilih dalam Pilkada 9 Desember 
mendatang,” imbuh Sanusi.

Ditanya soal iklim persaingan 
dengan dua pasangan calon 
(paslon) lainnya, Sanusi 
menuturkan bahwa sejauh ini 
persaingan di antara mereka 
masih sehat. ”Saya kira semuanya 
masih wajar-wajar saja, kami 
berkompetisi secara sehat dan 
berharap agar kontestasi politik ini 
mengarah pada pilkada yang 
damai,” jelas Sanusi. (c1/iik)

PERCAYA MASYARAKAT: Calon Bupati Malang H. M. Sanusi (tiga dari 
kanan) berfoto bersama warga di sela kegiatan kampanye di Kecamatan 

Bululawang kemarin (3/11).

Jurus Sandi Tangani Black 
Campaign di Pilkada 2020



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

13
RADAR MALANG ONLINE  |  RABU 4 NOVEMBER 2020

DUA PEMAIN 
AREMA UNDUR DIRI

MALANG KOTA - Keber
samaan dua pemain muda, M. 
Ikhsan dan Gitra Yuda Furton, 
bersama Arema FC begitu 
singkat. Kedua pemain 
belakang itu tidak lagi bagian 
dari tim Singo Edan sejak 
kemarin (3/11). Artinya, tidak 
sampai semusim keduanya 
berkostum Singo Edan. 
Keduanya disebutsebut tidak 
lanjut karena tidak masuk 
skema komposisi tim dari 
pelatih kepala. ”Ikhsan 
kemungkinan akan kami 
kembalikan ke klub lamanya. 
Sedangkan, Gitra yang 
kontraknya habis di November 
ini statusnya free,” ungkap 
General Manager (GM) Arema 
FC Ruddy Widodo kemarin.  

Keduanya terbilang 
mempunyai karir yang singkat 
dengan tim Singo Edan. Itu 
karena mereka baru saja 
didatangkan pada bulan 
Februari tahun 2020. Di mana 
Ikhsan masuk di skuad Arema 
dengan status pinjaman dari 
Borneo FC, sementara Gitra 
didatangkan manajemen tim 
Singo Edan dari klub Liga 2 
Martapura FC. Lebih lanjut, 
selama berkarir di Malang, 
keduanya terbilang minim 
sekali mendapatkan 
kepercayaan untuk bermain. 
Dari tiga laga Liga 1 yang 
dijalani Hendro Siswanto dan 
kawankawan, baik Gitra dan 
Ikhsan tidak sekali pun 
mendapatkan kesempatan 
bermain.

Angin perubahan nasib 
kedua sosok itu sejatinya 
muncul ketika Arema berganti 
nakhoda dari Mario Gomez ke 
Carlos Oliveira. Namun, 
keduanya belum mampu 
meyakinkan Carlos sehingga 
lebih banyak jadi pilihan kedua. 

Pelatih asal Brasil itu lebih 
memilih Rizky Dwi Febrianto 
untuk bermain di kanan. 
Sedangkan center back lokal 
yang dipilihnya adalah 
Nurdiansyah dan Caio Ruan.

Meski melepas kedua 
pemain itu, Arema 
kemungkinan besar tidak akan 
buruburu mencari pengganti 
mereka. Kompetisi yang masih 
tahun depan dan kondisi 
neraca keuangan yang belum 
stabil menjadi penyebabnya. 
”Untuk itu (mencari penganti), 
belum akan dilakukan dalam 
waktu dekat,” jelas Ruddy. 
Ketersediaan pemain 
untuk posisi tersebut 
juga terbilang masih 
banyak. 

Contohnya untuk 
center back, ada 
namanama seperti 
Bagas Adi Nugroho, 
Nurdiansyah, Caio 
Ruan, sampai 
Vikrian Akbar. Lalu 
bek kanan, saat ini 
ada pemainpemain 
seperti Taufik 
Hidayat dan Rizky 
Dwi Febrianto.

Berbeda dengan 
kedua pemain tadi, pemain 
yang juga sudah berakhir masa 
pinjamannya, yakni Feby Eka 
Putra, dipastikan tetap 
berkostum tim Singo Edan. 
Masa peminjaman pesepak 
bola asal Mojokerto itu akan 
diperpanjang. ”Untuk dia 
(Feby) akan tetap di Arema. 
Segera mungkin kami akan 
komunikasikan, baik 
kepada Feby atau 
manajeman Persija (asal 
klub Feby), terkait hal 
tersebut,” tutur petinggi tim 
Arema asal Madiun itu. (gp/
c1/abm)

ANGKAT KAKI: Dua pemain belakang Arema FC 
Gitra Yuda Furton kini sudah tidak lagi menjadi 
bagian tim Arema FC untuk lanjutan kompetisi 

Liga 1 mendatang.
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KoTa baTU - Pendapatan asli Daerah 
(PaD) Kota batu dari sektor pariwisata 
terdongkrak. Ini berkah dari libur panjang 
lima hari, 28 Oktober–1 November lalu. 
Karena hanya dengan libur panjang, pajak 
restoran dan hotel menjadi melonjak. 

Kepala bidang Penagihan badan 
Keuangan Daerah (bKD) Kota batu Ismail 
Hasan mengatakan, sampai akhir Oktober 
lalu perolehan pajak restoran sudah 
mencapai rp 8,4 miliar. Jumlah itu sudah 
memenuhi sekitar 95,34 persen dari total 
target yang ditentukan, yang tahun ini 
berkisar di angka rp 9,2 miliar. Di momen 
libur panjang saat ini, Ismail yakin target PaD 
dari pajak restoran itu bakal langsung 
terpenuhi. ”Kemungkinan malah over 
walaupun sedikit, karena libur 5 hari ini 
sangat luar biasa,” katanya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) batu 
tetap memastikan bakal tetap melakukan 
controlling terhadap restoran. Tujuannya 
untuk memastikan penerapan protokol 
kesehatan (prokes). Langkah itu dianggap 

penting karena potensi kerumunan tidak 
hanya berlaku di tempat-tempat wisata. 

Sementara itu, PaD dari sektor pajak hotel 
juga diharapkan meningkat di momen libur 
panjang ini. Dia menjelaskan bila target 
pendapatan dari sektor itu di tahun ini berada 
di angka rp 15 miliar. Sampai akhir Oktober 
lalu, perolehan yang sudah dibukukan berada 
di angka 95,48 persen atau senilai dengan rp 
14 miliar. ”Kalau tidak salah rata-rata okupansi 
hotel sudah mulai pulih mencapai 50 persen 
sehingga mulai ramai kembali, 
kekurangannya sekitar rp 700 juta,” katanya. 

Lalu untuk pendapatan dari hiburan, 
dengan target rp 14,3 miliar sudah tercapai 
Oktober lalu, yakni rp 12 miliar atau 86,05 
persen dengan kekurangan rp 1,9 miliar. 
Meski masih menyisakan kekurangan yang 
banyak dibandingkan dengan sektor lainnya, 
diprediksi sampai akhir tahun akan melebih 
target. ”Ini menjelang tahun baru pasti high 
season, baik dari sektor hotel, restoran, dan 
hiburan,” katanya. (nug/c1/abm)
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malang kota - kasus dugaan 
korupsi penggemukan hewan di 
Rumah Potong Hewan (RPH) kota 
malang terus menjadi sorotan di 
kejaksaan Negeri (kejari) kota 
malang. Terbaru, telah dilakukan 
pemeriksaan tambahan pada dua 
orang sehingga total keseluruhan 
sudah ada 16 orang yang diperiksa. 

kasi Tindak Pidana khusus 
(Pidsus) kejaksaan Negeri kota 
malang Dino kriesmierdi sH mH 
mengatakan, ada dua tambahan 
saksi yang diperiksa, yakni kantor 
akuntan publik yang mengaudit 
keuangan RPH dan mantan 
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RPH 
ade Herawanto. ”Dua orang 
tersebut kami periksa minggu lalu, 
selasa (27/10). Jadi sekarang 
keseluruhan ada 16 orang yang 
sudah diperiksa,” jelasnya. 

Yang mana, 14 orang 
sebelumnya yang diperiksa di 
antaranya 8 orang dari RPH, 3 
orang dari badan pengawas RPH, 2 
orang dari badan pengelola 
keuangan dan aset daerah 
(BPkaD), dan 1 orang dari dinas 
pertanian. ”mereka ini yang 
mengetahui perputaran uang 
terkait dugaan adanya 
penggemukan di RPH, untuk saksi 
yang akuntan publik ini diperiksa 
untuk mengklarifikasi terkait 
laporan keuangan yang sudah 
dibuat oleh mereka,” jelasnya.

selain itu, pihaknya juga sudah 
mela kukan gelar perkara dengan 
Badan Pengawasan keuangan dan 
Pembangunan (BPkP) Perwakilan 
Provinsi Jawa Timur di surabaya 
untuk menyamakan presepsi atas 
kasus ini. 

Yang mana, kasus tersebut 
benar-benar terjadi perbuatan 
melawan hukum dan ada tindak 
pidananya. ”Dan sudah keliatan ada 
kerugian negara, tapi jumlah secara 
detailnya nunggu BPkP cek 
klarisifikasi lapangan, mungkin bulan 
ini mereka akan turun lapa ngan,” 
beber pria asal Lamongan tersebut. 

sedangkan untuk salah satu 
perusa haan yang di Jombang yang 
juga terli bat dalam kasus tersebut, 
Dino juga menjelaskan, sampai saat 
ini mereka belum bisa dimintai 
keterangan. ”kami masih cari, 
karena yang bersangkutan tidak 
ada di tempat, sudah kami panggil 
sekitar 5 kali tapi orangnya tidak 
ada,” ucapnya.  

Namun, sampai saat ini belum 
bisa dikategorikan daftar pencarian 
orang (DPO). sebab, pihaknya 
masih mengupayakan kehadiran 
mereka untuk dilakukan 
pemeriksaan sebagai saksi. 

saat ini, dia menyampaikan 
pula, pihaknya tengah fokus 
menunggu BPkP untuk melakukan 
kroscek perhi tungan kerugian 
negara. (ulf/c1/mas)
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malang KoTa – Penjualan pil koplo atau 
dobel L yang banyak ditemui di masyarakat 
tanpa resep dokter terus berusaha ditekan 
peredarannya oleh pihak kepolisian. Terbaru 
ungkap kasus Satreskrim Polsek Klojen yang 
berhasil membekuk satu pengedarnya asal 
Kedungkandang. Kemarin (3/11) kasusnya 
dipamerkan ke hadapan wartawan dalam 
gelar ungkap perkara dipimpin langsung oleh 
Kapolresta Malang Kota Kombes Pol 
Leonardus Simarmata. 

Tersangka Nur Kholis, 32, war  ga 
Kelurahan/Kecamatan Kedungkandang 
dibekuk pada Se nin lalu (19/10) pukul 20.45 di 
dekat jembatan di Jalan KH Malik Dalam, 
Kelurahan buring, Ke camatan 
Kedungkandang, de ngan barangbukti satu 
tabung be risi 1000 butir. ”barang pil koplo ini 
diduga akan dijualnya ke sejumlah pembeli 
yang telah me mesannya,” ujar Kapolresta Leo
nardus Simarmata ke pa da para wartawan. 
Dari ha sil pengem bangan, polisi men dapati 
lagi 2.000 butir sehingga total ada 3.000 butir 
pil koplo yang disita polisi. 

Kepada petugas Kholis me ngatakan jika 
barang haram tersebut didapat dari  seorang 
temannya berinisial S. ”Saya baru ngedar 
sekali ini, barang semua dapat dari dia (S) 
yang sekaligus menyuruh saya untuk 
mengantar pil itu. Ini dilakukan karena saya 
juga sempat bekerja dengan dia,” ungkap 
Kholis. Setelah pemakaian secara pri badi ini, 
pria yang bekerja sebagai kuli bangunan ini 
dalam satu transaksi mendapat upah 
sebanyak rp 50 ribu. ”belum sempat saya 
jual semua, total ada tiga (toples berisi 1.000). 
Sekali antar saya dapat upahnya rp 50 ribu,” 
ujarnya. Selain menjual, tersangka juga 
mengkonsumsi pribadi. Sehari bisa minum 
dua butir. Satu toples berisi 1.000 butir ini 
Kholis dihargai sebesar rp 1,3 juta, bila ditotal 
barang bukti yang didapat dari tersangka 
ialah sebesar rp 3,9 juta. (biy/mas)

diinTeRogRaSi: 
nur Kholis 
(baju oranye) 
saat ditanyai 
Kapolresta 
malang Kota 
Kombes Pol 
leonardus 
Simarmata 
(memegang 
mikrofon) pada 
press rilis yang 
dilakukan 
kemarin siang 
(3/11). Pria yang 
bekerja sebagai 
kuli bangunan 
ini ditangkap 
setelah 
mengedarkan 
3.000 pil koplo.
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