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MALANG KOTA – Babak baru 
dugaan kasus korupsi bisnis 
penggemukan sapi senilai Rp 1,5 miliar 
di Perusahaan Daerah (PD) Rumah 
Potong Hewan (RPH) dimulai. Kemarin 
(14/1), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota 
Malang melakukan penggeledehan di 
kantor PD RPH, di Jalan Raya Gadang 
Kecamatan Sukun.Kasi Pidsus Kejari 
Kota Malang, Dino Kriesmiardi, 
mengatakan bila penggeledahan 
tersebut berangkat dari hasil 
pengembangan pihaknya yang 
dilakukan di Polda Jatim. 

Sebelumnya, pada Juli 2020 lalu, 
Polda Jatim memang sudah 
mengamankan bos PT Revo Mandiri 
Sejahtera (RMS), mereka adalah 
pasangan suami istri (pasutri) Endah 
Nugrohini dan Andri Mulya. Untuk 
diketahui, PT RMS adalah rekanan PD 
RPH untuk bisnis penggemukan sapi, 
yang sudah dimulai 2016 lalu. 
Pasangan Endah dan Andri diamankan 
Polda Jatim karena kasus lain. 
Tepatnya karena dugaan kasus 
penggelapan dan pencucian uang, 
yang dilakukan September 2011 lalu.

Kabar penangkapan keduanya 
lantas ditindak lanjuti Kejari Kota 
Malang. ”Ini pengembangan dari 
keterangannya Endah (Dirut PT RMS). 
Kami langsung bergerak karena ada 
beberapa alat bukti yang belum kami 
temukan,” terang Dino, yang kemarin 
turut memimpin penggeledahan. Ia tak 

menampik anggapan bila 
penggeledahan itu dilakukan 
untuk mencari keterlibatan 
pihak lain. ”Ya, ada dugaan 
tersangka baru, tapi kami 
masih kembangkan. Belum 

bisa disebutkan siapanya. Jelasnya 
penggeledahan ini untuk menguatkan 
pembuktian kami kepada AARK,” 
papar Dino. 

Seperti diketahui pula, pada 9 
Desember 2020 lalu, Kejari Kota 
Malang telah menetapkan A. A. Raka 
Kinasih sebagai tersangka korupsi 
dana penggemukan sapi 
(selengkapnya lihat grafis). Raka 
adalah mantan Dirut PD RPH Kota 
Malang. Jabatan terakhirnya yakni 
Kasubbag Keuangan di sana. Senada 
dengan Dino, Kasi Intel Kejari Kota 
Malang, Yusup Hadiyanto. juga tidak 
menutup kemungkinan adanya 
tersangka baru dari kasus RPH Gate. 
”Kemungkinan tetap ada, makanya 
kami masih mendalami lagi, apakah 
dari orang Pemkot atau yang lain. Ini 
masih terus didalami mas. Bisa jadi 
nanti ada penetapan (tersangka) baru 
lagi,” kata Yusup. (biy/by)
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Pada 2016, PD RPH Kota Malang 
mengeluarkan investasi Rp 1,7 
miliar penggemukan sapi. 
Mereka menggandeng PT Revo 
Mandiri Sejahtera (RMS), salah 
satu perusahaan yang berkantor 
di Jombang.

Tahun 2017, PD RPH 
mengajukan penambahan 
penyertaan modal senilai Rp 1,4 
miliar untuk menambah investasi 
penggemukan sapi potong. 

Juni 2020, terungkap dugaan 
kerugian negara Rp 1,5 miliar 
dari program penggemukan sapi 
tersebut. 

19 Oktober 2020, Kejari Kota 
Malang memeriksa 14 saksi 

9 Desember 2020 Kejari Kota 
Malang mengumumkan telah 
menetapkan A. A. Raka Kinasih 
sebagai tersangka korupsi dana 
penggemukan sapi. 

Sebelumnya, pada Juli 2020, 
bos PT RMS, yakni pasangan 
suami istri (pasutri) Endah 
Nugrohini dan Andri Mulya 
ditangkap Polda Jatim. 
Keduanya diduga terlibat kasus 
penggelapan dan pencucian 
uang yang dilakukan September 
2011 lalu. 

NB: Diolah dari Berbagai Sumber

LAOH MAHfUD/RADAR MALANG

DALAMI KASUS: Suasana 
penggeledahan yang dilakukan 
Kejari Kota Malang di Kantor PD 
RPH, kemarin.
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di malang ini, siapa saja orang 
pertama yang bakal mendapatkan 
vaksin Covid-19? Setidaknya ada 
sepuluh perwakilan dari kesepuluh 
lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah 
Kota (Pemkot) malang untuk 
mendapatkan vaksin pertama.

Kesepuluh lembaga itu akan disurati 
oleh wali kota malang Sutiaji. Lembaga 
itu meliputi tokoh agama, tokoh 
masyarakat, akademisi, profesional, 
medis, serta forum koordinasi pimpinan 
daerah (forkopimda). misalnya wali Kota 
malang, ketua DPRD Kota malang, kepala 
kejaksaan negeri Kota malang, dan 
Kapolresta malang Kota. Selain itu, Wali 
Kota malang Sutiaji berencana akan 
mengikutsertakan perwakilan kalangan 
milenial atau media untuk vaksin simbolis 
itu.

Namun nama kesepuluh tokoh itu 
sementara ini belum diketahui. Sutiaji 
sendiri memperkirakan semua nama tokoh 
akan diketahui paling lambat pada 20 
januari 2021. ”tanggal 20 januari itu paling 
lambat nama disetor ke kami,” kata dia. 

Sutiaji berharap 10 tokoh itu bisa 
mewakili seluruh unsur masyarakat. 
”Saya sebenarnya juga mengusulkan 
ada unsur dari media juga,” kata dia. 
(arl/ref/dan)In
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Jadilah Buku
Binaan Lapas

maLaNG KOta - ”Belenggu jeruji hubBesi 
Bukanlah Batasan untuk Berekspresi”. Begitu 
kalimat yang tertulis pada bagian atas di 
sampul buku  yang berjudul titik Nadir 
Penantian. Itu adalah buku perdana karya 
warga binaan Lapas Perempuan Kota malang. 
Sebanyak 30 cerpen terkumpul dalam buku 
yang kemarin di-launching di aula Lapas 
Perempuan kemarin tersebut. Launching buku 
itu hasil kerja sama Lapas, universitas 
muhammdiyah malang (umm) dan jawa Pos 
Radar malang.   
Rektor umm Dr Fauzan mPd Dan Direktur 
jawa Pos Radar malang  Kurniawan 
muhammad  hadir secara virtual dalam 
launching tersebut.  
Kepala Lapas Perempuan Kelas II a Kota 
malang tri anna mengatakan, buku  yang 
di-launching itu merupakan curahan isi hati dan 
pikiran warga binaan. “jadi secara psikologis 

anak-anak  kami (warga binaan) bisa 
mengeluarkan uneg-unegnya dalam 
karya,”terangnya. 
Selain itu, menurut tri,  karya tersebut juga 
menjadi bentuk “rekreasi” untuk mereka. 
Sehingga bisa untuk menumbuhkan rasa 
semangat dan menjunjung harga dirinya. 
“Karena kemungkinan mereka sebelumnya 
tidak pernah terpikirkan jika bisa menulis 
sebuah karya, tetapi nyatanya setelah dilatih 
mereka bisa,” ujar perempuan asal Solo itu.  
Ke depannya diharapkan, nantinya bisa 
menjadi bekal untuk mereka jika sudah keluar 
dari lapas. Sebab, mereka dapat 
mengembangkan  bakat dan minatnya di 
bidang karya tulis. “Karena rencananya ke 
depan buku tersebut akan diperjual belikan, 
tapi untuk sekarang masih belum, masih 
proses,”jelasnya.  
(ulf/abm)

pinteRest



MALANG KOTA - Tidak ada kompetisi dalam waktu 

yang cukup lama tidak selalu dimaknai skuad Arema FC 

secara negatif. Meski sangat rindu sepak bola, mereka 

terus mencoba mengambil hikmah dari off-nya latihan 

tim. Salah satu manfaat yang bisa mereka rasakan saat 

ini yakni memiliki lebih banyak waktu untuk lebih dekat 

dengan keluarga. Salah satu pemain yang memanfaatkan 

itu adalah Johan Ahmad Farizi alias Jhon Farizi. Menurut 

dia, selama libur kompetisi dan latihan, aktivitasnya 

banyak dihabiskan di rumah. 

Hanya saat perlu menjaga kondisi dia akan pergi ke 

lapangan untuk latihan. ”Selama liburan ini tidak ke 

mana-mana, banyak di rumah main sama anak,” kata dia. 

Pemain asli jebolan Akademi Arema FC itu mengakui, 

dirinya bukan sosok yang suka berlibur ke tempat yang 

ramai. Alhasil, saat keluar bersama keluarga, yang 

dikunjungi juga tidak jauh-jauh dari rumahnya. ”Jadi 

mumpung libur. Memang menikmati waktu dengan 

keluarga,” papar Jhon. 

Sama dengan Jhon, asisten pelatih Arema FC Charis 

Yulianto mengaku juga banyak menghabiskan waktu 

dengan keluarga. Pelatih yang mengantongi lisensi A 

AFC itu mengaku ingin sedikit ”balas dendam”. ”Karena 

libur bisa jalan-jalan bersama dan melakukan beberapa 

aktivitas di rumah,” ucap pria asal Blitar itu. Charis 

mengaku kalau aktivitas-aktivitas tersebut bisa intens 

dilakukan saat libur seperti sekarang. Dia mengaku bila 

bisa bercengkerama dengan anak dan istri adalah hal 

yang menyenangkan. ”Juga bisa menambah semangat 

untuk menjalin hari,” tuturnya. (gp/by)
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QuALiTY TiMe: 
Asisten pelatih Arema 

FC Charis Yulianto 
(kanan) dan jhon Alfarizi 

mengaku lebih sering 
kumpul bersama keluarga 

di momen off nya 
kompetisi saat ini. 

dARMONO/RAdAR MALANG



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

13

PONCOKUSUMO – Hujan dengan 
intensitas tinggi yang terjadi selama 
beberapa pekan belakangan 
meningkatkan potensi bencana 
hidrometeorologi di Kabupaten 
Malang. Salah satunya yakni tanah 
longsor. Seperti yang terjadi di 
sepanjang jalur utama menuju 
kawasan Taman Nasional Bromo 
Tengger Semeru TNBTS Desa 
Gubugkalakah, Kecamatan 
Poncokusumo Rabu malam (13/1).

Kepala Resort Pemangkuan Hutan 
(KRPH) Poncokusumo Tri Agus Susilo 
menuturkan lokasi longsor tersebut 
terjadi di wilayah 47 B Hutan TNBTS. 
Agus mengatakan ada 6 titik longsor 
yang terjadi di lokasi tersebut termasuk 
4 pohon yang rawan tumbang. ”Yang 
paling parah di blok tunggukan, di 
lokasi lainnya hanya longsor kecil,” 

terang Agus 
Pantauan Jawa Pos Radar 

Kanjuruhan, bencana tanah longsor 
tersebut juga mengakibatkan 
tersendatnya lalu lintas disekitar jalur 
utama menuju Bromo tersebut. Warga 
sekitar harus ekstra hati-hati agar tidak 
terperosok di ruas jalan yang masih 
tertutup lumpur sebagian tersebut.  
Sebagai tindaklanjut, kemarin (14/1) 
petugas gabungan TNI-Polri serta 
paguyuban dan masyarakat sekitar 
melaksanakan kerja bakti 
membersihkan ruas jalan.

Dengan kondisi tanah yang masih 
labil, Kapolsek Poncokusumo AKP Moh 
Lutfhi mengimbau agar warga yang 
hendak melintasi jalur tersebut lebih 
waspada. ”Jika memungkinkan tunda 
dulu perjalanan menuju arah Gunung 
Bromo,” tegasnya. (ajh/iik)

RUBIANTO/RADAR KANJURUHAN

AKIBAT HUJAN 
DERAS: 
Jajaran aparat 
gabungan 
melakukan 
pembersihan 
dan pengaturan 
lalu lintas di 
lokasi tanah 
longsor Desa 
Gubugklakah, 
Keca matan 
Poncokusumo, 
kemarin (14/1).

RADAR MALANG ONLINE  |  JUMAT 15 JANUARI 2021
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MALANG KOTA – Akses WiFi 
gratis yang telah dialokasikan Pemkot 
Malang dan DPRD Malang ternyata 
masih belum bisa dinikmati oleh para 
pelajar di seluruh penjuru Kota 
Malang. Wakil Ketua Komisi D DPRD 
Kota Malang Abdul Wahid 
menuturkan bahwa masih ada 
beberapa titik yang belum mendapat 
fasilitas WiFi gratis. ”Di Kecamatan 
Kedungkandang ada yang masih 

kesulitan mendapat akses internet,  
jadi ini PR (pekerjaan rumah) untuk 
Pemkot Malang,” kata Anggota dewan 
yang membidangi pendidikan itu.

Sebelumnya, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) RI berencana 
memperpanjang pemberian subsidi 
kuota gratis internet kepada peserta 

didik dan tenaga pengajar. Itu 
dilakukan seiring dengan proses 
pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang 
masih dilakukan karena pandemi. 
Bantuan kuota gratis tersebut 
rencananya akan didistribusikan 
pada tahun 2021 ini.

Ketua DPRD Kota Malang I 
Made Rian Diana Kartika  
mengatakan, sejak Oktober 
2020 lalu pemasangan WiFi 
gratis di 551 titik RW sudah 
dimulai. Politikus Partai 
Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP) itu 
menjelaskan, sebelumnya 
dewan telah mengajukan 
anggaran pengadaan jaringan 
internet gratis bagi pelajar 
dengan nilai sebesar Rp 4,7 
miliar. Namun dari hasil 
kesepakatan eksekutif dan 
legislatif, anggaran yang 
disetujui hanya Rp 1,5 miliar 
saja. Setiap  RW akan 
mendapatkan kecepatan 
internet sekitar 50 Mbps.

Jaringan internet gratis 
tersebut, tersebar di lima 
kecamatan yakni Kecamatan 
Blimbing, Kedungkandang, 
Klojen, Lowokwaru, dan Sukun. 
(adn/iik) 
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Kota BatU – Ini menjadi 
sinyal bahaya bagi warga di 
sekitar Dusun Brau, Desa 
Gunungsari, Bumiaji. Sebab 
alat early warning system 
(pendeteksi longsor) dalam dua 
minggu terakhir kerap berbunyi. 
Ini menandakan ada pergerakan 
tanah yang berpotensi longsor 
lagi. Karena pada Selasa malam 
(12/1), di kawasan tersebut sudah 
ada longsor. Sejumlah rumah 
ada yang terdampak hingga 
temboknya retak.

untuk melihat kondisi itu,  
Wali Kota Batu Hj Dra Dewanti 
Rumpoko mSi mendatangi lokasi 
longsor di Dusun Brau, Desa 
Gunung Sari Kamis pagi kemarin 
(14/1). Ini kedatangan kedua 
Dewanti. Namun kali ini Rt 02 
RW 10 yang ditinjau. Di daerah 
ini sejak awal januari sampai 
dengan tiga hari lalu terdapat 
sekitar 5 titik longsor.

Dewanti mengatakan 
kedatangannya ke lokasi 
tersebut setelah adanya laporan 
dar i  BPBD (Badan 

Penanggulangan Bencana 
Daerah) Kota Batu. Yakni alat 
early warning system 
(pendeteksi longsor) yang 
terpasang di daerah tersebut 
selalu berbunyi sekitar dua 
minggu terakhir. Sirine tersebut 
menandakan adanya pergerakan 
tanah di daerah tersebut. ”Saya 
mendapatkan kabar dari Pak 
agung (Kepala BPBD agung 
Sedayu)  kemudian pagi ini saya 
datang kes ini,” katanya. 
menurutnya musim hujan saat 
ini berpotensi terjadinya potensi 
longsor di Kota Batu yang tidak 
bisa dihindari. 

Pada giat tersebut, Dewanti 
juga berdialog dengan warga 
setempat. tepatnya di depan 
rumah milik Warnan yang terlihat 
dinding bagian depan retak. 
Dia juga meminta pejabat 
setempat seperti Kepala Desa 
dan Camat untuk mengimbau 
warganya evakuasi sementara 
waktu. ”Ini demi keselamatan 
bersama, sehingga masyarakat 
juga perlu waspada,” katanya.  

ada sekitar 11 rumah warga 
dengan 15 kepala keluarga 
berada di pelerengan 
perbukitan. Kondisi ini 
membahayakan. Bahkan, terlihat 
tanaman tegakan sudah jarang 
ada di daerah tersebut. ”Nah 
ini nanti saya minta baik ke 
dinas-dinas terkait, entah 
ditanami rumput vertiver atau 
apapun yang bisa menahan 
tanah,” katanya. 

Selain itu, pihaknya bakal 
merelokasi rumah penduduk. 
Namun, rencana tersebut 
diakuinya tidak mudah. Harus 
melalui tahapan persiapan yang 
harus dilewati. Seperti men-
dapatkan persetujuan dari warga 
setempat. Lalu merencanakan 
lokasi relokasi yang aman. ”Saya 
akan berkoordinasi lebih lanjut 
dengan dinas-dinas terkait soal 
itu. anggarannya nanti 
diprogramkan di Dinas Peru-
mahan, kalau misal perlu beli 
tanah melalui (bagian OPD/
organisasi perangkat daerah) 
aset,” katanya. (nug/abm)

Pendeteksi Longsor
Beri Sinyal Bahaya

Wali Kota Batu dewanti Rumpoko (dua dari kiri) mengunjungi dusun Brau yang 
menjadi korban longsor kemarin.
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DI MALANG, ada warung 
kecil di tepi jalan, tapi menjadi 
langganan pejabat dan artis ibu 
kota. Yakni Soto Dhok 
Lamongan Haji Slamet. 
Lokasinya di Jalan Terusan 
Pulosari, Kelurahan Bareng, 
Kecamatan Klojen.

Apa rahasianya sehingga 
kepala daerah dari luar kota pun 
menyambanginya? Pemik 
warung, Slamet 
mengungkapkan rahasia di balik 
kelezatan menu olahannya. Dari 
sisi bahan, dia memilih daging 
berkualitas. ”Kami terus 

menjaga kualitas. Artinya, rasa 
soto di sini tetap sama sejak 
awal bediri puluhan tahun 
silam,” ujar Slamet.

Sejak bediri pada 1986 lalu, 
sang pemilik telaten 
mempertahankan standar soto 
yang diraciknya. Harga bahan 
baku yang acap kali naik pun 
tidak membuat sang pemilik 
menurunkan kualitas bahan 
bakunya.

Demi membuat sotonya 
enak, pria berusia 57 tahun itu 
tidak sekadar mempraktikkan 
resep. Tapi ada riset yang 

dilakukan. Misalnya, 
mempelajari dulu cita rasa yang 
cocok dengan lidah warga 
Ngalam. Setelah ketemu cita 
rasa kesukaan calon 
pelanggannya, barulah meracik 
soto dengan dengan cita rasa 
sesuai lidah orang Malang.

Slamet mengatakan, pejabat 
langganannya adalah Wali Kota 
Malang 2013-2018 Moch. Anton 
dan Bupati Probolinggo 2003-
2008 Hasan Aminuddin. 
Sedangkan artisnya adalah 
Gading Martin dan Ucok Baba.
(gp/c1/dan)
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Ketika pohon jambu depan rumah belum 
berbuah, aku pernah menyatakan rasa cinta 
namun kau tolak mentah mentah.
Saat itu hati susah dan air mata berlomba 
menguasai hari hariku, aku diam membisu 
malu mau mengadu kepada pohon jambu. 

Kini pohon jambu depan rumah sudah 
berulang kali berbuah, bunga putihnya 
berguguran di tanah.
ternyata aku masih bisa merasa susah saat 
kau tidak memilihku, seolah aku tidak bisa 
menerima sebuah amanah.
tapi aku sudah terlatih untuk tidak berkeluh 
kesah di usiaku yang lewat senja sudah.

Pohon jambu depan rumah masih berdiri 
sendiri.
aku bersandar di batang besarnya yang 
mengeriput.
tiba tiba aku mendengar bisikannya agar aku 
mengenang nyanyi yang membuat senang 
hati.
agar terhindar dari dunia yang memang 
memikat namun sekaligus menebar racun 

maut.

_Brisbane, june2019

*) Sastrawan Nasional  
yang tinggal di Malang

by Yose S. Beal *


	9_Malang raya_yudo
	10-mlg raya-Fariz
	11--city--yan
	12--sport--yan
	13_MalangRaya_Rio
	14_Pendidikan_Rio
	15_Malang raya_yudo
	16-KULINER-FIAN
	17-Scripta-FIAN

