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KASUS kejahatan di Kabupaten 
Malang patut menjadi perhatian 
bersama. Sepanjang tahun 2020 
ini, Polres Malang mencatat ada 
1.993 kasus. Jika dirata-rata, setiap 
hari ada 5-6 kasus kriminalitas, 
seperti curas, curat, dan curanmor.

Itu hanya kejahatan yang 
dilaporkan kepada polisi. Padahal 
tidak semua kejahatan dilaporkan 
korbannya kepada polisi. Dengan 
demikian, bisa jadi kasus riil di 
lapangan lebih banyak lagi.

Kapolres Malang AKBP 
Hendri  Umar mengatakan, 
angka kasus kriminalitas itu 
menurun jika dibandingkan 
tahun sebelumnya. Sebab 
pada 2019 lalu, pihaknya 
mencatat sebanyak 2.864 
kasus. ”Ada penurunan 871 
kasus. Diperkirakan 
penurunannya ini mencapai 
30,41 persen,” ujar Hendri 
kemarin (30/12).

 Apakah semua kasus 
yang masuk Polres Malang itu 
terselesaikan? Hendri lantas 
memaparkan hasil 
pencatatannya. Pada tahun 
2019 ini tercatat ada 1.377 
kasus yang selesai atau crime 
clearance untuk kasus curas. 
Kemudian, pada 2020 jumlah 
kasus yang terselesaikan 
meningkat sekitar 22 kasus 
sehingga total ada 1.399 kasus 
terselesaikan. ”Kenaikannya 
sekitar 1,59 persen,” beber dia. 
(ajh/c1/dan)

KEJAHATAN 
MENURUN: 

Kapolres Malang 
AKBP Hendri Umar 

(pegang mic) ketika 
rilis jumlah kasus 

kriminal sepanjang 
2020 di halaman 

Mapolres, Kepanjen 
kemarin (30/12).
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MALANG KOTA – Dalam 
rangka HUT ke-47  Dewan 

Kesenian Malang (DKM) Kota 
Malang menghadirkan 
kolaborasi 7 bidang seni, 
yakni musik, tari, sastra, 
teater, rupa, film, dan 
media baru. Acara yang 
dimulai 28 Desember 
2020 hingga 1 Januari 
2020 mendatang ini 
disuguhkan bagi para 
insan pegiat seni. 

Selama 5 hari dihelat, 
berbagai pertunjukan seni 

menjadi suguhan dari gelaran ini, 
mulai dari seni tari, music, hingga 

berbagai hasil karya kreatif dari 
seniman khas Kota Malang. Tak hanya 

itu, berjajar juga stan yang diramaikan 
beberapa seniman Malang Raya. Seperti stan 

industri kreatif yang menampilkan sosok seniman di 
Kota Malang yang piawai membuat dan memproduksi 
instrumen musik tradisi Indonesia. Ada stan Museum Musik 
Indonesia yang menampilkan koleksi instrumen musik dari 
Sumatera hingga Papua, juga ada pemutaran dokumentasi 
digitalisasi relief Candi Jago oleh Syarifuddin.

Ketua Panitia Pasar Seni Uddin Noor mengapresiasi 
kemandirian yang dilakukan Badan Pengurus Harian 
(BPH) DKM dalam mewujudkan giat ini. ”Sahabat-sahabat 
BPH saat ini sudah mulai menjalin kerja sama dengan para 
seniman di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Pasalnya, 
kita ingin menunjukkan bahwa kemandirian adalah segala-
galanya,” ujarnya.  (cho/mas)

KREATIF: 
Banyak 

kegiatan yang 
dilakukan 

para seniman 
dalam rangka  
mengisi HUT 
ke-47 Dewan 

Kesenian 
Malang (DKM) 
Kota Malang.
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malang KoTa – Upaya arema FC Putri menjaga 
konsistensi di tengah pandemi membuahkan hasil 

manis. Tim singo Edan Putri kini banyak dilirik pihak 
sponsor. manager arema FC Putri Fuad ardiansyah 
menjelaskan bila timnya saat ini memang terus mencoba 

mengikuti perkembangan zaman. salah satu 
contohnya disajikan dengan membuat akun media 

sosial TikTok. ”alhamdulillah dengan itu ada 
beberapa sponsor yang masuk,” terangnya. 

Namun, untuk detailnya dia masih belum bisa 
menjelaskannya lebih lanjut. Yang pasti menurut 
dia, adanya sponsor itu cukup membantu 
operasional tim. ”kalau ada kolaborasi akan 
cukup bagus. alhamdulillah hingga saat ini (dana 
dari sponsor) masih cukup (untuk operasional 
kami),” terang dia. Efek positif lainnya yang turut 
dirasakan yakni membuat manajemen tim singo 
Edan Putri bersemangat untuk membuat Regina 
dan kawan-kawan terus aktif.

sejumlah agenda di tahun 2021 juga sudah 
disusun. Tujuannya agar membuat tim tersebut 
tetap eksis di belantika sepak bola nasional. 
salah satu yang diinginkan manajemen tim arema 
FC Putri adalah membentuk  akademi untuk sepak 
bola putri. Langkah itu diharapkan bisa membuat 
melahirkan lebih banyak bakat-bakat pesepak bola 
putri. ”saat ini kami terus berprogres untuk itu,” 

imbuh pria berkacamata itu. Dia memperkirakan bila 
persiapannya kini sudah menyentuh angka 60 
persen. adanya tim akademi juga ditujukan agar tim 
tidak kesulitan dalam mencari pemain ketika 
kompetisi bergulir. maklum, saat Liga bergulir, 
banyak tim-tim yang berebut pemain putri 
berkualitas. ”mungkin nanti ada 2 atau 3 tim yang 
ada di bawah akademi,” jelasnya. (gp/by)

KUnCinYa 
TeTaP aKTiF: 

Tim arema 
FC Putri saat 

melakoni 
sejumlah 

pertandingan 
away beberapa 

waktu yang lalu. 

Pesona 

Arema Kodew 

Bikin Sponsor 

Terpikat
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Terbang 
saat Cuaca 

Ekstrem, 
Siapa Takut?

KoTa baTU – angin kencang dan hujan yang 
kerap terjadi selama bulan Desember ini tak 
mengendurkan ”sayap” penerbang paralayang untuk 
tetap terbang. mereka tidak takut melawan cuaca 
ekstrem itu. Hanya, intensitasnya agak berkurang. 
kalau dalam kondisi cuaca normal, sehari para pilot 
paralayang itu bisa melayang dari atas Gunung 
Banyak dan mendarat di sekitar songgoriti sebanyak 
lima kali, kini dua kali terbang saja. 

mereka tetap menjamin penerbangan akan 
aman. Namun, jika terjadi hujan dan angin 
mencapai lebih dari 20 kilometer per jam, maka 
semua take off akan dibatalkan. ”kami sudah 
mendapatkan lisensi dari sekolah pilot paralayang. 
Di dalamnya berisi tentang bagaimana menghadapi 
cuaca ekstrem, ada juga pembelajaran tentang 
meteorologi,” terang salah satu master Tandem dan 
safety Officer ahmad Fauzi di landing paralayang 
Desa songgokerto, kecamatan Batu. 

Dengan pengalaman tersebut, pilot paralayang 
sudah hafal kapan waktu untuk take off (mendarat) 
dan tidak. Jika memungkinkan, maka mereka akan 
take off. Jika tidak, maka mereka tidak akan 
memaksanya. ”memang butuh keberanian tinggi 
terbang di cuaca seperti ini. Tapi, untuk yang 
sudah senior (atlet atau pelatih paralayang) dan 
memiliki lisensi pasti tahu apa yang harus 
dilakukan,” ucap pria berusia 51 tahun itu. 

Dalam kondisi cuaca ekstrem itu butuh 
ketenangan saat menerbangkan paralayang 
karena jika sampai panik, akan berbahaya. karena 
dalam kepanikan, penerbang paralayang akan 
sulit mengambil keputusan jika terjadi kesalahan di 
atas udara. 

ketenangan ini merupakan syarat wajib bagi 
pilot tandem. Biasanya pilot yang belum punya 
peng alaman juga akan panik. ”Padahal ketika 
dalam kondisi genting seperti apa pun, seharusnya 
kami bisa menenangkan penerbang tandem,” 
ujarnya. (wil/c1/abm)

PembeRani: Penerbang 
paralayang di gunung 

banyak tetap beraktivitas 
meski kerap ada angin 

kencang dan hujan. 

WilDaN aGTa aFFirDausy/raDar BaTu
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maLaNG kOTa - Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 
Jawa Timur ii kemarin (30/12) 
merilis capaian kinerja 
pendapatan sepanjang tahun 
2020. Tercatat ada pendapatan 
Rp 49,7 triliun yang berhasil 
dicatatkan mereka. Jumlah 
tersebut diketahui sudah 
melampaui target awal yang 
berkisar di angka Rp 47,2 triliun. 
kepala DJBC Jawa Timur ii, 
Oentarto Wibowo menyebut bila 
98,22 persen pendapatan itu 
berasal dari penerimaan cukai 
tembakau, etil alkohol, dan 
minuman yang mengandung etil 
alkohol. 

”Untuk wilayah malang raya 
sendiri menempati posisi kedua 
penyumbang pendapatan 

terbesar setelah kediri,” terang 
dia kepada awak media. Lebih 
rinci lagi, wilayah malang Raya 
menurut dia turut menyumbang 
hampir 40 persen total 
pendapatan tersebut. artinya, 
ada pasokan pendapatan senilai 
Rp 22 triliun yang diterima Bea 
dan Cukai kantor malang. 

Jumlah tersebut mayoritas 
didapatkan dari hasil cukai 
tembakau.  Oentarto lantas 
menyebut bila industri rokok 
rumahan yang ada di kota 
malang, kabupaten malang, dan 
kota Batu menyumbang hampir 
70 persen catatan pendapatan 
tersebut. Dia menyebut bila 
prestasi tersebut di luar 
dugaannya, terlebih di masa 
pandemi saat ini. (adn/c1/by)

CaTaTan aPiK: 
Kepala dJbC 
Jawa Timur ii, 

oentarto Wibowo, 
saat memaparkan 
hasil pendapatan 

pihaknya 
sepanjang tahun 

2020 ini. 
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sUDaH banyak kepala desa 
(kades) yang terjerat korupsi dana 
desa. Di kabupaten malang saja, 
sepanjang tahun 2020 ini, 
inspektorat menerima laporan 
sekitar 17 kasus yang melibatkan 
pemerintah desa (pemdes).

Namun yang ditangani hanya 10 
kasus. ”Totalnya ada 17 kasus yang 
dilaporkan, tapi itu tidak murni 
pengaduan untuk kegiatannya di 
tahun 2020 saja. ada juga 
penyelewengan pada tahun 2018 
dan 2019, tapi baru dilaporkan 
tahun 2020 ini,” ujar kepala 
inspektorat kabupaten malang 
Tridiyah maestuti

Pejabat eselon ii B Pemkab 
malang itu menyebut, mayoritas 
pengaduan terkait penyalahgunaan 
untuk proses pemilihan kepala desa 
(pilkades). Biasanya pelapornya 
adalah kubu lawan politik yang 
kalah, sehingga mencari kesalahan 
lawannya.

informasi yang dihimpun Jawa 
Pos Radar malang, alokasi dana 
desa tahun 2021 mendatang 
berpotensi bertambah. Jika pada 
2020 ini 378 desa di kabupaten 
malang mendapat jatah Rp 379,6 
miliar, diperkirakan bertambah Rp 9 
miliar di tahun 2021 mendatang. 
sehingga menjadi total Rp 388 
miliar.(fik/c1/dan)

ilustrasi: w
w

w
.transparencyfiji.org
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maLaNG kOTa – selama 2020 ini 
Badan Narkotika Nasional (BNN) kota 
malang telah merehabilitasi sebanyak 14 
orang pecandu narkoba. Jumlah itu 
mengalami penurunan di banding tahun 
kemarin yang mencapai 51 orang. 

”Jumlah tersebut (14 orang) memang 
mengalami penurunan tetapi kembali 

lagi itu yang mau direhab,” kata 
kepala BNN kota malang akBP 
agoes irianto mengatakan, 

kemarin (30/12).
Lebih lanjut, 14 

orang tersebut 
berasal dari usia 

produktif. 
Rentang usia 

18-30 
tahun 

mendominasi jumlah yang direhab. 
mereka menjalani rehabilitasi secara 
sukarela di dua tempat yakni RsT 
soepraon dan Ponpes salafiyah sabilul 
Hikmah.  agoes menambahkan, kondisi 
pandemi seperti ini memang 
mempengaruhi jumlah pecandu yang 
ingin direhab. kebanyakan dari mereka 
melakukan rehab di rumah karena takut 
terpapar Covid-19. selama kurang lebih 
tiga bulan mereka mengalami rawat jalan 
tersebut.

”Normalnya 8-10 pertemuan mereka 
dapat direhab dan mampu terbebas dari 
peredaran narkoba,” ujarnya. kendati 
demikian, agoes berharap masyarakat 
ikut turut berperan melawan peredaran 
narkoba. apalagi, usia produktif menjadi 
sasaran empuk pengedar demi sebuah 
keuntungan semata. (adn/mas)
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KoTa baTU- kejaksaan Negeri 
(kejari) kota Batu mengklaim telah 
menyelamatkan uang negara 
sebesar Rp 1,4 miliar sepanjang 
tahun 2020. Hal itu didapatkan dari 
penerimaan negara bukan pajak 
(PNBP), lalu pembayaran uang 
pengganti perkara tindak pidana 
korupsi, serta penagihan kurang 
bayar pajak hotel dan penagihan 
tunggakan BPJs kesehatan dan 
ketenagakerjaan. Bila 
dibandingkan dengan perolehan 
kejari kota malang memang jauh 
lebih rendah. karena kejari kota 
malang telah menyelamatkan Rp 
182 miliar selama 2020. 

kepala kejari kota Batu Dr 
supriyanto sH mH menjelaskan, 
uang negara yang berhasil 
diselamatkan yakni Rp 1.410.171.140. 
salah satunya didapatkan melalui 
bidang perdata dan Tata Usaha 
Negara. Yakni hasil penagihan 
kurang bayar pajak hotel dan 
penagihan tunggakan BPJs 
kesehatan dan ketenagakerjaan 
sebesar Rp 693.470.740. ”Jadi 
contohnya ada perusahaan yang 
menunggak BPJs kesehatan dan 
ketenagakerjaan. itu kami bantu 
menagih dengan memberikan 
pengertian hukum,” katanya. 

Lebih lanjut, pihaknya juga telah 
melakukan kegiatan bantuan 
hukum kepada Pemerintah kota 
Batu, BUmN, dan BUmD baik 
secara litigasi (dalam pengadilan) 
maupun nonlitigasi (di luar 
pengadilan) sebanyak 21 kegiatan 
atau perkara. Termasuk selama 
2020 ini juga telah melakukan 
memorandum of understanding 
atau moU (nota kesepahaman) 
di bidang hukum perdata 
dan Tata Usaha Negara 
dengan pemerintah 
maupun BUmN, BUmD 
sebanyak 11 kegiatan. 
Contohnya melakukan 
moU dengan PT PLN 
Persero Distribusi Jatim 
UP 3 malang pada 28 
Februari 2020 lalu. 
kemudian juga ada 
moU dengan Pemkot 
Batu pada 18 Februari 
2020, kantor Badan 

Pertanahan Negara pada 26 
Februari 2020, dan Lembaga 
Penyiaran Publik RRi malang pada 
3 maret 2020. ”Lalu Perum 
Perhutani malang pada 16 april lalu, 
kemudian BPJs kesehatan pada 28 
mei, BPJs ketenagakerjaan pada 1 
Juli lalu,” katanya.

selain itu, pemulihan uang 
negara didapatkan dari 
pembayaran uang pengganti 
perkara tindak pidana korupsi 
(tipikor) sejumlah Rp 196.780.700. 
supriyanto menambahkan, di 
bidang tindak pidana khusus, 
pihaknya telah melakukan 
penyelidikan dugaan tipikor 
sebanyak 4 perkara, kemudian 
melakukan penyidikan dugaan 
tipikor sebanyak 1 perkara terkait 
dugaan penyimpangan dalam 
pengadaan tanah untuk 
pembangunan smaN 3 Batu. 

”Lalu melakukan upaya hukum 
kasasi dan peninjauan kembali (Pk) 
sebanyak 3 perkara serta eksekusi 
terpidana korupsi sebanyak 3 
perkara,” katanya. 

Tetapi, dari sekian banyak 
perkara tersebut, dia tidak mau 
menyebutkan terkait soal apa saja. 
Yang jelas, supriyanto mengatakan, 
perkara-perkara tersebut berkaitan 
dengan tipikor di lingkungan 
Pemkot Batu terdahulu. 

Dia menjelaskan, ada 3 upaya 
hukum di antaranya 1 kasasi dan 2 
peninjauan kembali (Pk) pada 
tahun 2020 ini dengan perkara 
lama yang sudah putus, namun 
kemudian ada terdakwa yang 
mengajukan kasasi dan Pk. 
Beberapa nama di antaranya 
seperti Tatik Retno Herawati, Dwi 
martono arianto, dan susilo Tri 
mulyanto. 

menurut catatan koran ini, Tatik 
Retno Herawati merupakan mantan 
kepala Dinas Pertanahan kota Batu 
yang didakwa melakukan mark-up 
harga tanah seluas 2.035 meter 
persegi pada tahun 2006. Dia 
diduga mengakibatkan kerugian 
keuangan negara sebanyak Rp 723 
juta. Lalu Dwi martono arianto, 
mantan direktur PT Batu Wisata 
Resource yang didakwa melakukan 
tipikor dana penyertaan modal 

sebesar Rp 2 miliar pada 2014. 
kemudian susilo Tri mulyanto 
pernah ditahan soal 
pengadaan buku pada tahun 
2016. 

selain itu, penyelamatan 
uang negara didapatkan dari 
penerimaan negara bukan 
pajak sebesar Rp 514.919.700, 

yakni terdiri antara lain dari 
pidana denda, biaya 

perkara, denda tilang, 
hasil lelang, dan 

lainnya. Untuk 
perkara tilang 

pada tahun ini 
ada 4.988 
perkara. 
Jumlah ini 
menurun 
dibandingkan 
dengan tahun 
2019 lalu 
sejumlah 
8.389 
perkara. 
(nug/c1/abm)
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