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malang KoTa – Mulai dibahas sejak Februari lalu, 
peraturan daerah (perda) tentang pengendalian dan 
pengawasan minuman beralkohol (minol) akhirnya 
dirampungkan. DPRD Kota Malang mengesahkan aturan 
tersebut kemarin siang (10/12). Bersamaan dengan itu, juga 
disahkan Perda Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha 
(Perumda Tunas). Secara umum, Wakil Wali Kota Malang 
Sofyan Edi Jarwoko, mengatakan bahwa perda itu dibuat 
untuk mengontrol peredaran minol. 

”Dengan perda ini, maka kontrol akan semakin jelas, baik 
dari sisi kuantitas maupun tempat-tempat yang diperbolehkan 
dan tidak boleh menjual minol,” ujar Edi. Dengan aturan itu, 
dia berharap tidak ada lagi warga Kota Malang yang 
mengonsumsi miras oplosan yang dapat membahayakan 
keselamatan. Dengan produk hukum itu, dasar Pemkot 
Malang untuk menerbitkan izin tempat penjualan minuman 
beralkohol (ITPMB) bakal lebih detail. 

Salah satunya harus memastikan ketentuan jarak. Dalam 
Pasal 8 dijelaskan bila penjualan minol tersebut harus berada 
di radius lebih dari 500 meter dari tempat peribadatan, 
lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

Konsumen minol juga diatur dalam Pasal 11 perda tersebut. 
Minol hanya boleh diperjualbelikan kepada warga yang sudah 
berusia di atas usia 21 tahun. Pihak-pihak yang mendapat izin 
untuk menjual minuman tersebut juga diwajibkan untuk 
memasang tanda bertuliskan 21+. 

Tanda tersebut bisa berupa stiker, pamflet, ataupun 
spanduk. Yang tak kalah penting, semua penjual minol wajib 
mengantongi surat izin usaha perdagangan minuman 
beralkohol (SIUP-MB). Bila ketentuan itu dilanggar, ada 

ancaman hukuman kurungan penjara 3 bulan dan denda 
maksimal Rp 50 juta. Sementara itu, soal Perda Perumda 
Tunas, Edi meyakini bahwa regulasi tersebut akan 
memberikan dampak positif bagi UMKM di Kota Malang. 

”Perda Perumda Tunas ini diharapkan mampu memberikan 
ruang bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya,” kata dia. 
Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika 
menyebut bila perda tersebut akan memfasilitasi 7 unit usaha, di 
antaranya bidang pertanian dan perikanan, industri pengolahan 
termasuk di dalamnya rumah potong hewan. Berikutnya yakni 
perdagangan besar dan eceran, termasuk di dalamnya reparasi, 
perawatan mobil dan sepeda motor. Selanjutnya yakni bidang 
pengangkutan atau pergudangan, pengadaan listrik dan gas. 
Terakhir, yang diakomodasi yakni bidang pengelolaan air limbah 
dan sampah serta usaha realestat.

Made merinci bahwa penyertaan modal untuk Perumda 
Tunas itu berkisar di angka Rp 12,5 miliar. Namun, karena 
perda itu baru disahkan kemarin, maka penyertaan modalnya 
baru akan disertakan pada APBD 2021. ”Tahun depan 
kemungkinan APBD sudah bisa diserap untuk tugu aneka 
usaha, karena perdanya sudah selesai,” ujarnya. Pihaknya 
berharap Perumda Tunas ini bisa menjadi pionir dalam 
pengembangan UMKM di Kota Malang.

Setelah kedua perda itu disahkan, Made menyebut bila 
tahap selanjutnya adalah mendaftarkan kedua regulasi itu ke 
Pemprov Jatim. ”Hasil evaluasi gubernur sudah kami ikuti 
semua, sekarang tinggal pendaftaran di provinsi untuk dapat 
nomor registrasi. Selanjutnya akan diperkuat dengan perwal 
(peraturan wali kota) dan sudah bisa diterapkan di Kota 
Malang,” tuturnya. (arl/c1/by)
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malang KoTa - Jangan 
pernah coba-coba korupsi. Karena 
ancaman hukumannya begitu 
berat. Itu yang disampaikan Kasi 
Tindak Pidana Khusus Kejaksaan 
Negeri (Kejari) Kota Malang Dino 
Kriesmierdi SH MH menyikapi 
ancaman hukuman terhadap 
tersangka kasus tindak pidana 
korupsi (tipikor) pada Perusahaan 
Daerah (PD) Rumah Potong 
Hewan (RPH) A. A. Raka Kinarsih, 
43. Menurut Dino, tersangka 
diancam 20 tahun penjara atau 
bahkan seumur hidup. Tersangka 
terjerat Pasal 2 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan 
Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999. 
”Yang mana ancaman hukuman 
maksimal 20 tahun atau seumur 
hidup,” jelas Dino usai memeriksa 
tersangka kemarin (10/12).

Tersangka yang juga mantan 
Plt dirut RPH itu kemarin 
menjalani pemeriksaan dan 
penahanan di Lapas Wanita 
Sukun. Dia dijadikan tersangka 
atas tuduhan merugikan negara 
dalam program penggemukan 
sapi. Program itu kerja sama 
dengan PT Revo Mandiri 
Sejahtera (RMS), perusahaan 

penggemukan sapi yang 
berkantor di Jalan Wahidin Sudiro 
Husodo, Kabupaten Jombang. 
Dalam kerja sama itu, RPH 
menginvestasikan uang untuk 
pembelian bibit sapi (sapi 
anakan), lalu dilakukan 
penggemukan oleh PT RMS.

Pada 2017 RPH 
menginvestasikan Rp 1,7 miliar. 
Kemudian pada 2018 ditambah 
lagi sekitar Rp 1,4 miliar. Sesuai 
perjanjian kerja sama, bibit yang 
sudah digemukkan itu diserahkan 
lagi kepada RPH setelah besar. 
Namun faktanya, sapi hasil 
penggemukan yang disetorkan 
oleh PT RMS kepada RPH tidak 
sesuai perjanjian. Artinya, masih 
banyak yang belum disetorkan 
sehingga ada potensi 
keuntungan yang raib. 

Kejari belum memastikan 
berapa potensi kerugian pemkot, 
namun diperkirakan Rp 1,5 miliar. 
Diduga, kejari menilai tersangka 
yang paling bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan program 
penggemukan sapi itu. ”Yang 
bersangkutan dipanggil untuk 
dilakukan pemeriksaan sebagai 
tersangka, datang sekitar pukul 

11.00, setelah selesai dilakukan 
pemeriksaan sebagai tersangka, 
kami langsung melakukan 
penahanan,” tambah pria asal 
Lamongan itu. 

Dia melanjutkan, kemungkinan 
besar juga akan dilakukan 
pemeriksaan tambahan terhadap 
tersangka. Lantaran, rekanan 
pihak ketiga yakni Direktur PT 
Revo Mandiri Sejahtera (RMS) Siti 
Endah sudah ditemukan meski 
pihak ketiga tengah dilakukan 
penahanan oleh Polda Jatim. 
”Kami terus melakukan koordinasi 
dengan Polda Jatim terkait 
penanganan ini, karena pihak 
ketiga ini juga mempunyai 3-4 
perkara yang lain,” jelasnya. 

Dalam kasus ini, Dino 
menyebut tidak menutup 
kemungkinan jumlah tersangka 
akan terus bertambah karena 
proses akan terus dikembangkan. 
”Termasuk pihak ketiga,” paparnya. 

Pihaknya tetap melakukan 
pendalaman untuk pemanggilan 
saksi-saksi berikutnya sembari 
menunggu hasil perhitungan 
audit kerugian negara dari Badan 
Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP). ”Nanti 
kalau hasilnya (total kerugian) 
sudah keluar, kan kelihatan 
pencatatan keuangan RPH itu 
seperti apa, apakah ada pihak 
lain yang harus dimintai 
pertanggungjawaban,” tutupnya.  

Sementara itu, saat hendak 
dibawa ke Lapas Wanita Sukun 
Kota Malang, baik tersangka 
ataupun kuasa hukumnya enggan 
memberikan komentar apa pun 
terkait kasus penahanan ini. (ulf/
c1/abm)

diTaHan: Tersangka a. a. 
raka Kinarsih usai menjalani 
pemeriksaan di Kejaksaan 
negeri Kota malang kemarin.

Tersangka 
RPHgate 
Terancam 

Bui 20 Tahun 
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Barang Antik

gondanglegi - Peristiwa ke bakar an 
menggegerkan warga jalan Suropati, 
Desa Gondang legi Wetan, Kecamatan 
Gondanglegi, kemarin (10/12). Korsleting 
listrik diduga kuat menjadi penyebabnya. 
Pemilik rumah, Farida mariana, 
menuturkan bahwa dirinya pertama kali 
menge tahui jika rumahnya terbakar sekitar 
pukul 09.30 WIB.

”Saat kejadian saya sedang berada di 
bengkel bubut, kemudian tiba-tiba mati 
lampu,” katanya saat di temui di 
kediamannya kemarin. tak lama 
berselang, wanita yang akrab dipanggil 
Nana itu mendengar suara teriakan dari 
tetangga depan rumahnya. ”Hei, loteng 
omahmu kobongan (lantai dua rumahmu 
terbakar, Red),” kata Na na menirukan 
suara teriakan tetangganya.

Wanita berusia 46 tahun itu pun 
langsung keluar dari bengkelnya dan 
melihat asap sudah membubung dari 
lantai dua rumahnya. ”Di lantai dua itu ada 
kamar paman saya dan juga barang-
barang lama,” jelas dia. Nana menduga, 
pemicu kebakaran tersebut adalah 
korsleting listrik atau puntung rokok.

Sementara itu, Kepala Bidang Pen-

cegahan dan Penanggulangan Kebakaran 
Satpol PP Kabupaten malang Goly 
Karyanto mengatakan jika tim pemadam 
kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 
10.05 WIB. ”Setelah tiba di lokasi kami 
lang sung melakukan upaya pemadam an. 
Sekitar pukul 10.30 WIB (kema rin) api 
sudah dapat kami jinakkan,” kata Goly. 

Sebanyak 6 unit mobil pemadam 
kebakaran diluncurkannya dalam upaya 
pemadaman. ”ada 4 unit dari PmK 
Kabupaten malang, 1 unit dari Pt Pindad, 
dan 1 unit dari PmK PG Krebet,” terangnya. 
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa 
tersebut, namun kerugian ditaksir 
mencapai Rp 200 juta. ”untuk atap 
rumahnya saja diperkirakan habis Rp 100 
juta, kemudian ada barang-barang antik 
juga di sana,” tambah Goly. 

Namun, untuk mengetahui secara pasti 
penyebab kebakaran tersebut pihaknya 
masih berupaya untuk menyelidikinya. 
”Kalau kebakaran bangunan rumah itu 
biasanya kalau bukan karena korsleting 
listrik, bisa juga karena lupa mematikan 
kompor atau puntung rokok,” tukas Goly. 
(ajh/c1/iik)

Ratusan Juta
Hangus Terbakar

satpol pp kabupaten malang FoR RadaR kanJuRuHan 

tanggap: 
petugas pemadam 
menjinakkan api 

yang melalap habis 
kediaman warga 

di kecamatan 
gondanglegi kemarin 

(10/12).
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malang KoTa - Sebanyak 12 ribu 
mahasiswa universitas terbuka (ut) yang 
tersebar di malang Raya harus menunda 
jadwal ujian akhir semesternya sejenak. Ini 
karena aplikasi Take Home Exam (tHE) 
yang menjadi platform ujian daring kampus 
tersebut sempat mengalami gang guan alias 
down. ujian yang semestinya dilaksana kan 
pada tanggal 5 sampai 17 Desember itu 
bergeser pelak sanaannya men jadi tanggal 
8 hingga 22 De sember mendatang.

Namun, kondisi ini tidak hanya terjadi di 
wilayah malang. Sekitar 160 ribu hingga 170 
ribu maha siswa universitas terbuka di 
seluruh penjuru Indonesia, bah kan di luar 
negeri, juga mengalami hal serupa. 

Sekretaris Lembaga Pengem bangan dan 
Penjaminan mutu Pendidikan (LPPmP) 
universitas terbuka jamaludin mengatakan 
bahwa saat ini para mahasiswa sudah dapat 
kembali mengakses aplikasi tHE tersebut. 
terhitung sejak Selasa lalu (8/12), aplikasi itu 
sudah kembali normal. ”Yang jelas jadwal 
ujian berubah dan kami atur ulang agar 

tidak me rugikan mahasiswa,” kata 
jamaludin.

Selain di Indonesia, jamal menuturkan 
bahwa technical error yang terjadi dalam 
aplikasi tersebut juga dialami oleh 
mahasiswa ut yang tersebar di 91 negara 
lain. Namun, hingga kemarin (10/12) dia 
memastikan bahwa sebanyak 159.066 
maha siswa sudah teregistrasi serta dapat 
mengunduh sekaligus mengunggah 
jawaban soal ujian.

”jika dipersentasekan sudah sebanyak 
90 persen mahasiswa yang berhasil 
mengakses aplikasi tHE sejak tanggal 8 
Desember lalu, termasuk di malang Raya,” 
tuturnya. Karenanya, bagi maha siswa yang 
masih mengalami kendala, jamaludin 
mengimbau mereka untuk melapor ke 
posko pengaduan. Sebagai langkah 
antisipasi, pihaknya mengaku juga telah 
bekerja sama dengan microsoft untuk 
melakukan penanganan jika sewaktu-waktu 
mengalami kendala. (adn/iik)

Jadwal Ujian

daRmono/RadaR malang

noRmal lagi: aplikasi Take Home exam 
(THe) yang sempat down beberapa waktu 

yang lalu kini telah kembali normal.



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

13
RadaR malang online  |  jumat 11 desembeR 2020

daRmono/RadaR malang

malang KoTa - 
Kurang dari dua pekan ke 
depan pengerjaan pro yek 
koridor Kajoetangan 
Heri tage ditargetkan bakal 
selesai. Yakni te patnya 
pada 20 Desember men
da tang. manajemen 
Konstruksi Proyek Kajoe
tangan Heritage alif Riwidy 
me nga takan bahwa saat ini 
progres pe ngerjaannya 
telah mencapai 80 persen.

”Kami sedang selesaikan 
pema sangan batu andesit di 
zona satu dan zona dua 
sekaligus proses pem
bakaran permukaan batu 
untuk mendapatkan warna 
abuabu gelap nya,” ujar 
dia. untuk diketahui bahwa 
zona satu yakni di 
perempatan PLN, 
sedangkan zona dua 
adalah perempatan 
Rajabali. Progresnya, total 
ada sekitar 3 ribu meter 
area yang telah terpasang 
batu andesit. 

alif memprediksikan 
bahwa pe ngerjaan proyek 
koridor Kajoetangan di dua 

zona ini bisa rampung 
sesuai target.”tadi pagi 
(kemarin pagi, red) sudah 
ada pejabat Pemkot 
malang meninjau ke 
lapangan, progres kami 
sudah positif sekali 
karena jauh di atas 
rencana,” imbuhnya.

Selain itu, terkait 
penemuan jalur trem yang 
berada di jalan Basuki 
Rahmat itu juga telah ditutup 
dengan beton cor dan akan 
tertutup dengan batu 
andesit juga. Namun, 
nantinya akan diberikan 
tanda dengan batu andesit 
yang diberi warna berbeda. 
”Sebagai tanda bahwa 
lokasi tersebut adalah jalur 
trem,” ujarnya. jika koridor 
Kajoetangan ini selesai, 
nantinya akan dilanjutkan 
dengan pengerjaan di 
dalam kampung yakni 
Kampung Kauman dan 
Polehan. Dua kampung 
tersebut, alif mengatakan, 
akan ditargetkan rampung 
pada Februari 2021. (arl/
mas)K
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Ajari Anak-Anak 
Cinta Hewan

MENCINTAI hewan harus diajarkan sejak dini. Sehingga setiap 
manusia tidak dengan sembarangan melakukan ”pembantaian” 

pada hewan. Apalagi hewan tersebut yang dilindungi negara. 
Seperti di Jatim Park 3, para pengunjung dari kalangan anak-

anak sudah dikenalkan pada beragam jenis hewan. Salah 
satunya gajah. Mereka bahkan dibiasakan untuk berani 

menyentuh tubuh gajah. (rub/abm)


