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KASUS ini langka. Tanpa seizin 
pemilik tanah, sebanyak 45 warga Dusun 

Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan 
Bumiaji, Kota Batu ini membangun rumah 
di atas lahan orang lain. Selama 19 tahun 

berlangsung, baru kemudian 
dipersoalkan oleh pemiliknya.

Pemilik tanah seluas 4.731 meter 
persegi itu adalah dokter Wedya Julianti. 

Warga Kecamatan Klojen, Kota Malang. 
Kasus ini terungkap setelah dokter 

Wedya menggugat ke pengadilan negeri 
(PN) Kota Malang. ”Karena sertifikat 

lahan itu hak milik klien kami (dokter 
Wedya Julianti),” ujar Sumardhan SH MH, 

kuasa hukum dokter Wedya ketika 
ditemui di PN Kota Malang kemarin (4/2)

Sementara itu, Kuasa hukum 45 
warga sebagai tergugat, Suliono SH, 

menilai bahwa gugatan itu kemungkinan 
hanya karena miskomunikasi antara 45 

kliennya dengan dokter Wedya. 
Sebab, pada 2019 sudah ada 

kesepakatan bahwa para warga membeli 
tanah tersebut. ”Dan sudah ada harga 

kesepakatan, yakni Rp. 750 ribu per 
meter persegi,” ungkapnya. 

Bahkan, dia mengatakan, 7 orang dari 
45 warga itu sudah memberikan uang 

muka. Total keseluruhan Rp 84 juta. 
”Namun, beberapa bulan kemudian uang 

itu dikembalikan dan tidak ada tindak 
lanjutnya, baru sekarang ada gugatan 

ini,” terangnya. (ulf/dan)

Ketika Bu 
Dokter Minta 
Ganti Rugi
Rp 10,5 M
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KEPANJEN – Selain menyampaikan 
materi pembelajaran formal, dinas 
pendidikan nampaknya juga harus 
memperhatikan pendidikan moral tetap 
tersampaikan selama masa pembelajaran 
tatap muka ditiadakan. Ini agar kasus 
mucikari yang dimotori oleh pelajar asal 
Kota Malang bisa dihindari.

Adalah RPR, pelajar salah satu sekolah 
di Kota Malang yang pada tanggal 28 
Januari lalu dibekuk petugas Satreskrim 
Polres Malang akibat perannya sebagai 
pelaku prostitusi online di Kepanjen. RPR 
kadapatan berperan sebagai mucikari 
yang menjual jasa prostitusi di Penginapan 
Bounty, Kecamatan Kepanjen.

Kemarin (4/2) Polres Malang 
menetapkannya sebagai tersangka 
dengan dugaan kasus tindak perdagangan 
manusia. Kapolres Malang AKBP Hendri 
Umar mengatakan, remaja itu diamankan 

saat sedang menjajakan korban berinisial 
AEA yang masih berusia 15 tahun kepada 
pria hidung belang berinisial F.

Hendri mengatakan, pelaku 
memanfaatkan grup Facebook Info Cewek 
Kota Malang sebagai tempatnya mencari 
mangsa. Dalam aksinya RPR mematok 
harga Rp 700 ribu untuk satu kali transaksi. 
Nantinya, uang sebesar Rp 400 ribu 
masuk ke kantong korban dan sisanya 
masuk ke kantong pribadinya. Kepada 
petugas, tersangka mengaku sudah 
melakukan perbuatannya sebanyak dua 
kali.

Kepada Jawa Pos Radar Malang, RPR 
mengaku bahwa ide bisnis haramnya 
tersebut berawal dari hobinya melihat 
akun media sosial dengan konten dewasa. 
”Saya juga sediakan akomodasi 
penginapan supaya pelanggan terima jadi 
saja,” ujarnya. (adn/c1/iik)

PELAJAR
KOTA MALANG

BISNIS PROSTITUSI
DI KABUPATEN



11RADAR MALANG ONLINE  | JUMAT 5 FEBRUARI 2021

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

MALANG KOTA – Jika tidak ada kendala, tiga SMP baru 
akan dibangun di dua kecamatan yang ada di Kota Malang 
pada bulan April mendatang. Dua diantaranya berada di 
Kecamatan Sukun dan satu lagi di Kecamatan Blimbing. 
Tiga sekolah tersebut terletak di Kelurahan Polehan, 
Gadang, dan Mulyorejo.

”Maret akan kami lelang proyeknya kepada 
pengembang. Dilanjutkan bulan April mulai proses 
pengerjaan,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Siti Ratnawati SH MH. 
Dia menjelaskan, detail engineering design (DED) ketiga 
sekolah tersebut sudah rampung. Dan kini pihaknya tinggal 
menunggu tindak lanjut bersama beberapa pihak terkait.

”Kami akan segera menyusun kepanitiaan bersama 
inspektorat dan ULP (unit layanan pengadaan),” ujar Ratna. 
Anggaran yang digelontorkan pun cukup besar. Yakni mencapai 
Rp 38 miliar untuk ketiga sekolah tersebut. Selain untuk sekolah, 
anggaran itu juga akan dialirkan untuk perbaikan Jembatan 
Mulyorejo. Hal ini karena salah satu SMP yang akan dibangun di 
wilayah Kelurahan Mulyorejo membutuhkan akses berupa 
jembatan.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan tiga 
sekolah akan dilakukan guna memenuhi kebutuhan zonasi di 
Kecamatan Sukun dan Kecamatan Blimbing. Ketiga sekolah 
baru itu yakni SMP 28, 29, dan 30 yang dibangun di 
Kecamatan Sukun dan Kecamatan Blimbing. 

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang 
Suryadi mengatakan, rasio SMP negeri di Kota Malang ini 
selama ini baru 27 SMP. Dengan tambahan 3 SMP baru ini 
maka jumlah SMP di Kota Malang genap menjadi 30 SMP. 
”Karena di Kota Malang ini ada 57 kelurahan, jadi setidaknya 
(jumlah) SMP sudah ada separonya. Harapannya, tidak akan 
ada lagi masalah pada saat penerimaan siswa baru termasuk 
soal zonasi,” terang politikus Partai Golongan Karya (Golkar) 
itu. (cho/adn/ulf/c1/iik)

Tiga Smp 
Baru 

Segera 
Dibangun
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Warung Hasan embong arab, Jalan syarif 

al Qodri no 17a
tidak banyak orang yang mengetahui 

keberadaan restoran unik yang terletak di 
samping toko ban di kawasan tersebut. meski 
demikian, keberadaannya tetap dicari banyak 
orang terutama pencinta kuliner ala timur 
tengah. Warung Hasan yang ada di jalan Syarif 
al Qodri, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen ini 
memang terkenal akan kuliner nuansa timur 
tengahnya. 

Kartono, 63, karyawan paling senior di 
restoran tersebut menyebut bila keberadaan 
restoran dengan style jadul ini sudah ada sejak 
tahun 1943. ”Persisnya sudah ada sejak zaman 
pendudukan jepang di Indonesia. Hanya, dulu 
letaknya tidak di tempat yang sekarang ini, tapi 
berada di dekat madrasah Ibtidaiyah (mI) 
attaraqqie, di jalan ini juga, dan masih sewa,” 
terang dia akhir pekan lalu. Dia mengatakan bila 
perpindahan ke lokasi baru ini dilakukan sejak 
tahun 2000-an. 

menekuni usaha di bidang kuliner, namun tak 
lantas langsung terjun ke sana. tahun 1943, sang 
pemilik dan pendiri, (alm) Hasan bin thalib, 
mengawali usaha itu sebagai toko penjual 
daging. ”Dulu jual daging kambing, baru sekitar 
1945 mulai jualan gulai kacang hijau,” sebut 
Kartono. Pria berjanggut itu mengatakan bila kini 
usahanya telah diteruskan ke generasi ketiga. 
”Sekarang sudah cucunya, atas nama 
muhammad bin thalib, dan masih mempertahan-
kan resep yang sama sejak 1943,” ujar dia.

Berbicara soal sentuhan timur tengah, 
hidangan kambinglah yang menjadi sajian 
utama. Begitu juga di warung Hasan, ada tiga 
menu yang menjadi incaran bagi kisaran 200 
pengunjung setiap harinya. mulai menu gulai 
kacang hijau, sate kambing, dan gulai kambing.  
Keistimewaan gulai kacang hijau di tempat ini 
adalah pada bumbunya dan tidak bersantan. 
”Kalau yang kacang hijau tidak pakai santan, 
kalau gulai biasa iya, pakai,” ucap pria yang 
sudah empat dekade bekerja di tempat ini. (biy/
c1/mas)
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malang KoTa - anda yang ingin 
mendirikan bangunan komersial, 
sebaiknya menyimak saran-saran dari 
Pengurus Ikatan arsitek Indonesia 
Wilayah malang Dian Widatama ini.  
Sebab jika salah dalam perhitungan, 
maksud ingin mengeruk untung, bisa 
jadi malah buntung. Bangunan 
komersial yang dimaksud adalah seperti 
sejenis café, restoran, supermarket 
ataupun mall. ada beberapa aspek 
yang perlu diketahui sebelum 
membangun bangunan komersial ini.

Hal ini diulas dalam Digitalk edisi 
Kamis (4/2) bersama Pengurus Ikatan 
arsitek Indonesia Wilayah malang Dian 
Widatama yang dipandu oleh host 
Selma Kirana. talkshow di studio jawa 
Pos Radar malang ini bertajuk 
Bagaimana Design Bangunan Komersil 

Yang Benar, aman dan Sehat?. Digitalk 
ini menjadi rangkaian program BNI 
Griya Digitex Property 2021 yang 
berlangsung hingga 7 Februari. Even ini 
bisa diakses di website: pamerpamer.
com ”menyewa arsitek itu agar 
mencegah kesalahan desain,” papar 
Dian mengawali pembicaraan.

Di sisi lain, tempat usaha seperti café, 
restoran, mall tidak lepas dari citra atau 
brand. Brand ini nantinya akan turut 
mempengaruhi desain yang akan 
dibangun sehingga bisa melekat ke pada 
pelanggan. Selain itu aspek ekonomi 
juga tak kalah pentingnya.  

aspek ekonomi perlu dipertimbangkan 
matang supaya mendatangkan ke-
untungan. Dengan cara tidak mem-
bebani pemiliknya secara berlebihan 
akibat kesalahan pertimbangan desain. 
Seperti biaya perawatan yang berlebih 
karena kesalahan dalam pemasangan 
instalasi misalnya. 

Kemudian memilih tempat juga 
harus dicocokkan dengan karakter 
brand. memilih tempat atau lingkungan 
sangat penting untuk tempat usaha itu 
bisa berkembang dan bertahan. 
Dengan melibatkan dukungan 
masyarakat sekitar, apakah terbuka 
dengan adanya bangunan komersil 
baru ini ataukah tidak. “membangun 
relasi ke sekitar itu juga penting, agar 
keberlangsungan usaha juga bisa 
terus”ungkapnya. (ref/abm)

KuPaS bangunan 
KomeRSial: 

Pengurus ikatan 
arsitek indonesia 

Wilayah malang dian 
Widatama (kanan) 

dalam program 
digitalk di Radar 
malang kemarin.

l. mahfud/RadaR malang
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malang KoTa – Setelah 
pemerintah arab Saudi mengeluarkan 
kebijakan barunya rabu (3/2) lalu, 
2.975 calon jamaah haji (CjH) dari 
malang raya kini tengah berharap-
harap cemas. Keinginan mereka 
untuk menunaikan rukun Islam ke 
lima terancam batal. Bila terjadi, itu 
akan menjadi pembatalan ibadah haji 
yang kedua bagi 2.975 CjH 
(selengkapnya lihat grafis). 
Sebelumnya pada tahun 2020 lalu, 
mereka juga batal berangkat ke tanah 
suci karena pandemi Covid-19 yang 
masih merebak. Di awal tahun ini, 
kebijakan baru dari pemerintah arab 
Saudi juga dilandasi faktor tersebut. 

Di Kota malang, diketahui ada 942 
CjH yang tengah menanti kabar 
terbaru dari pemerintah arab Saudi. 
”untuk ibadah tahun ini belum ada 
perintah dari Kemenag pusat. terkait 
sistemnya bagaimana dan kriterianya 
apa saja. Belum ada regulasinya,” 
kata Kasi Penyelenggara Haji dan 
umrah Kementerian agama 
(Kemenag) Kota malang, amsiyono. 
meski begitu, pihaknya mengaku 
tetap bersiap untuk pemberangkatan 
haji tahun ini. 

Salah satunya disajikan  
dengan membuat skema 

keberangkatan CJH 
”Kalau (ada kebijakan) sebagian 

(CjH) yang berangkat, nanti dari 
Kemenag kota/kabupaten yang akan 
memilah dan memilih siapa-siapa saja 
jamaah yang bisa berangkat. Salah 
satu (pertimbangan) nya dari segi usia 
yang di bawah 50 tahun,” papar dia. 
Pihaknya juga terus menggodok 
skema pelaksanaan manasik haji, 
yang akan disesuaikan dengan 
adaptasi kebiasaan baru Pandemi 
Covid-19. ada wacana untuk 

menggelar manasik haji secara 
daring. ”Yang penting kami tetap 
bersiap, jadi kalau sewaktu-waktu ada 
aturan, misalkan boleh berangkat, ya 
kami bisa,” tambah amsiyono. 

Skema serupa juga tengah 
disiapkan Kemenag Kota Batu. Kepala 
Kemenag Kota Batu, Drs H Nawawi 
mFil, mengatakan bila tahun ini ada 
169 CjH yang harusnya berangkat ke 
tanah suci. jumlah jamaah itu berasal 
dari slot di tahun 2020 lalu. Kepada 
Jawa Pos Radar Malang, ia mengaku 
bila pihaknya telah menyiapkan tiga 
skenario ibadah haji di tahun 2021. 
”Pertama kalau (akses) dibuka secara 
penuh, maka kami akan 
memberangkatkan sesuai dengan 
kuota tahun 2020 lalu,” kata Nawawi. 

Skenario kedua, jika Pemerintah 
arab Saudi memberikan batasan, 
maka pihaknya akan turut menyeleksi 
CjH sesuai ketentuan yang ada. 
Salah satunya didasarkan pada faktor 
usia. mereka yang masuk kategori 
lanjut usia (lansia) akan dilakukan 
penundaan. ”Ketiga jika Pemerintah 
arab Saudi menutup kembali 
(aksesnya), maka akan ada 
penundaan (ibadah haji) lagi,” 
imbuhnya. 

jumlah CjH terbanyak dari 
malang raya diketahui berasal dari 
Kabupaten malang. ”ada 1.864 orang 
harusnya berangkat. Namun karena 
pandemi, pemerintah Saudi masih 
menutup tanah suci, sehingga 
kemungkinan (ibadah haji) ditunda 
tahun 2021,” terang Kepala Kemenag 
Kabupaten malang, Dr musta’in mag. 
musta’in juga memastikan bila 1.864 
CjH yang tahun ini mendapat giliran 
berangkat telah melakukan 
pelunasan. Kini, uang tersebut berada 
di Badan Pengelola Keuangan Haji 
(BPKH). (arl/nug/ajh/by)
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Ibadah Haji Terancam Batal,
Kemenag Siapkan Skenario

2.975 CJH
Menanti 
Kepastian 

Di Kabupaten malang 
ada 1.864 calon jamaah 
haji (CjH) yang 
harusnya mendapat 
giliran berangkat ke 
tanah suci di tahun ini. 
mereka sebelumnya 
mendapat pembatalan 
haji di tahun 2020. 

Di Kota malang ada 942 
calon jamaah haji (CjH) 
yang harusnya 
mendapat giliran 
berangkat ke tanah suci 
di tahun ini. mereka 
sebelumnya mendapat 
pembatalan haji di 
tahun 2020. 

Di Kota Batu ada 169 
calon jamaah haji (CjH) 
yang harusnya 
mendapat giliran 
berangkat ke tanah suci 
di tahun ini. mereka 
sebelumnya mendapat 
pembatalan haji di 
tahun 2020. 


