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Hari Ini Bupati Terpilih 
Ditetapkan
NEW MALANG POS-Rabu
(16/12) hari ini, siapa pemenang
Pilkada 2020 akan ditentukan.
KPU sebagai penyelenggara Pilkada,
akan melakukan rekapitulasi suara
tingkat kabupaten. 

  BACA MALANG KABUPATEN... HAL. 3

Mekanisme 
Pelayanan Pasien 
RS Lapangan
LAYANAN LEWAT HOTLINE
(Diumumkan saat peresmian) 

Nomor hotline terkonek Dinkes 
di Malang Raya

Setelah terkonek dilakukan 
pemeriksaan awal

Jika bisa ditampung akan 
dijemput satgas/Covid-19 hunter

LAYANAN DIRUJUK 
FASKES DASAR

Pasien sudah diperiksa di faskes 
dasar seperti puskesmas 

Faskes dasar memberi rujukan 

Dijemput satgas/Covid-19 hunter

PASIEN DATANG SENDIRI

Warga yang curiga karena 
punya gejala Covid-19 
langsung ke RS Lapangan

Diarahkan ke Poliklinik 
RS Lapangan untuk 
pemeriksaan

Jika gejala berat dirujuk 
ke RS rujukan Covid-19 

BENTUK PENANGANAN 

Jika tanpa gejala, 
bergejala ringan/sedang 
dirawat di RS Lapangan

2021 Bangun Tol 
Kepanjen-Tulungagung

NEW MALANG POS- Pembangunan 
jalan Tol Kepanjen-Tulungagung 
diwujudkan tahun 2021 mendatang. 
Sesuai rencana Kementerian PUPR, 

proyek jalan tol sepanjang 95,53 km 
itu mulai direalisasi pada kuartal IV 
tahun depan. (baca grafis)

Kepastian pembangunan jalan tol 

baru tersebut disampaikan Menteri 
PUPR Basuki Hadimuljono dalam  
dialog Outlook 2021 secara virtual, 
Senin (14/12).

Sidang dan 
Layanan Paspor 

Dihentikan Sementara
NEW MALANG POS-Virus Korona betul-
betul menyerang perkantoran di Kota 
Malang. Terbaru karyawan Pengadilan 
Negeri (PN) Malang dan Kantor Imigrasi 
Malang yang terpapar Covid-19.  Akibatnya 

s i da ng  da n  laya na n  pa sp o r  d i tu n da 
sementara. 

PN Malang menerapkan work from 
home (WFH) menyusul 20 karyawannya 
terkonfirmasi positif terpapar Korona. Hasil 
tersebut berdasarkan tes usap yang dilakukan 
semua karyawan PN Malang, Jumat (11/12) 
lalu.  

Tes usap masal ini dilakukan karena awalnya 
terdapat karyawan dari bagian kesekretariatan 
yang mengaku sakit dan fungsi penciumannya 
terganggu.

PN Malang dan Imigrasi 
Diserang Korona

BERHENTI LAYANAN: 
PN Malang 
berlakukan 
WFH akibat 20 
karyawannya terpapar 
Virus Korona. Begitu 
juga Kantor Imigrasi 
berhenti aktivitas 
sementara akibat 
penularan Covid-19.

NMP-MUHAMMAD FIRMAN
| BACA PN MALANG... HAL. 11

NEW MAL ANG POS- Rumah Sakit (RS) 
Lapangan sudah siap 100 persen melayani 
pasien Covid-19 terhitung sejak Selasa (15/12) 
kemarin. Tiga alur pelayanan warga yang 
terpapar Virus Korona telah disiapkan. Kini 
hanya menunggu diresmikan Gubernur Jatim 
Khofifah Indar Parawansa yang dijadwalkan 
Rabu (16/12) hari ini. (baca grafis)

RS LAPANGAN 
SEGERA 

BEROPERASI

MENUNGGU 
DIRESMIKAN: 

Persiapan 
RS Lapangan 
sudah tuntas 

100 persen, 
kini hanya 

menunggu 
waktu 

operasional. 

Tiga Alur 
Pelayanan Pasien
Kasus Covid-19 
di Kota Malang 
Mengkhawatirkan

| BACA RS LAPANGAN... HAL. 11| BACA 2021... HAL. 11

Bupati dan Wawali 
Dukung Arek Mangliawan

DUKUNGAN: Bupati Malang HM Sanusi dan Wawali Kota Malang Ir Sofyan Edi Jarwoko memberi 
dukungan untuk Agnes Cefira yang tampil di Pop Academy dengan nobar tadi malam. 

Rencana 
Pembangunan 

Kuartal IV 
tahun 2021 

Status Proyek  
Kerjasama 
Pemerintah dengan 
Badan Usaha (KPBU)

Pembahasan Pra FS  
Juni 2020 
Pembahasan via zoom

Peserta Pembahasan 

Kementerian PUPR 

Kabupaten Malang 

Kabupaten Blitar 

Kabupaten Tulungagung 

Rencana Panjang Tol 

95,53 km

Melewati Wilayah 
Kabupaten Malang 
Blitar 
Tulungagung

Lewati Wilayah 
Kabupaten Malang  

Kepanjen
Sumberpucung 
Karangkates

Pra FS  
Agustus 2020 

FS
September 2020

TOL KEPANJEN-
TULUNGAGUNG

Lokasi Usulan Exit Tol  
Sumberpucung 
Karangkates
Kepanjen (gate)

Aan Hamzah Arif, Adopsi Pukat Harimau untuk Jaring Motor

Enam Kali Bangkrut, Kini Produknya 
Dipakai di Luar Negeri

Enam kali usaha bangkrut tak bikin Aan 
Hamzah Arif putus asa. Pria asal Jalan 

Hasanudin Kecamatan Junrejo Kota Batu ini 
malah bangkit. Karena ketekunannya, kini ia 

sukses dengan Jaring Kambing Gunung. 

Salah satu usaha Aan yang sempat 
dikembangkan yakni cargo net atau jaring motor. 

Ia menamainya Jaring Kambing Gunung. 

NMP-IST

HASIL KETEKUNAN: Aan Hamzah Arif, warga 
Kota Batu menunjukkan produk jaring motor 

berkualitas miliknya yang sempat berhenti 
produksi akibat pandemi Covid-19. 

| BACA ENAM... HAL. 11

Pop Academy
NEW MALANG POS-Bupati Malang HM 
Sanusi dan Wawali Kota Malang Ir Sofyan 

Edi Jarwoko beri dukungan untuk finalis 
Pop Academy, Agnes Cefira. Dua pejabat 
itu sampai menggelar nonton bareng 
(nobar) ajang pencarian bakat tersebut. 

| BACA BUPATI... HAL. 11
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Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang 
Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. SUMBER 
KARUNIA SENTOSA, berkedudukan di Kabupaten 
Lumajang, tertanggal 15 Desember 2020, Nomor 75, dibuat 
dihadapan JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H., M.H., 
Notaris berkedudukan di Kota Malang (selanjutnya disebut 
Perseroan), Para pemegang saham memutuskan : 

-----------MEMBUBARKAN-----------

Perseroan, serta telah menyetujui :
Tuan DAVID TJOKROWIDJAYA, sebagai likuidator 
Perseroan. Kepada para pihak yang mempunyai kepentingan 
atau tagihan-tagihan terhadap Perseroan, harap segera 
mengajukan tagihan disertai bukti yang sah dalam waktu 
60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman 
ini pada alamat : 
 Dusun Krajan II, RT. 004 / RW. 005, Desa Bago,  
 Kabupaten Lumajang.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi 
ketentuan Pasal 147 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, 
tentang Perseroan Terbatas.

Malang, 15 Desember 2020

Likuidator
PT. SUMBER KARUNIA SENTOSA

PENGUMUMAN

NEW MALANG POS, JAKARTA-Ba dan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) mere
komendasikan 102 kabupaten/kota 
penyelenggara Pilkada 2020 menggelar 
Pemungutan Suara Ulang (PSU), karena 
ditemukan sejumlah pelanggaran saat 
proses pemungutan serentak pada 9 
Desember lalu.

Hal itu diungkapkan anggota Bawaslu, 
Mochamad Afifudin saat mengevaluasi 
pelaksanaan Pilkada dalam webinar 
virtual Senin (14/12). “PSU itu sekitar 
100 hari ini (kemarin, red.) yang kita 
rekomendasikan. Itu semua datanya 
informasi awalnya dari Siwaslu (Sistem 
Pengawasan Pemilu) ini yang kita tarik,” 
kata Afif dalam pemaparannya, Selasa 
(15/12).

Namun demikian, Afif tak menye butkan 
jumlah rinci Tempat Pemungutan Suara 
(TPS) yang direkomendasikan Bawaslu 
untuk melakukan pemungutan suara 
ulang di setiap daerah. Dalam paparannya, 
Afif menyebut ada sejumlah penyebab 
sejumlah daerah itu harus melakukan 
pemungutan suara ulang. Namun, 
sebagian besar, Bawaslu menemukan 
seorang pemilih menggunakan hak 

pilihnya lebih dari sekali di TPS yang 
sama maupun berbeda, dengan jumlah 
sebanyak 30 kasus. “Lebih dari seorang 
pemilih menggunakan hak pilih lebih 
dari satu kali, pada TPS yang sama atau 
berbeda,” demikian tercatat dalam materi 
yang disampaikan Afif.

Kemudian, 10 kasus pelanggaran berupa 
pembukaan kota suara tidak dilakukan 
menurut tata cara yang ditetapkan 
undangundang; 9 kasus karena petugas 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara (KPPS) salah memberikan surat 
suara kepada pemilih.

Kemudian, ada tujuh kasus pemilih 
menggunakan sistem noken. Noken 
adalah sistem pemungutan suara 
dengan diwakilkan kepada ketuaketua 
adat, dan umumnya digunakan di 
daerah pegunungan di Papua.

Selain sejumlah pelanggaran tersebut, 
beberapa pelanggaran lainnya yakni 

penghitungan suara dilakukan lebih awal, 
TPS tutup sebelum pukul 13.00 WIB, hingga 
jumlah KPPS tidak sesuai ketentuan. Lebih 
lanjut, seperti dipaparkan Afif, Bawaslu 
mencatat sejumlah pelanggaran tersebut 
paling banyak terjadi Papua dengan total 
25 kasus. Disusul Provinsi Sulawesi Tengah 
dengan 19 kasus, dan Sumatera Barat 
dengan 12 kasus.

Selain rekomendasi pemungutan 
suara ulang, Bawaslu juga telah men
catat sebanyak 48 kabupaten/kota 
melakukan penghitungan suara ulang. 
Jumlah tersebut ada di tiga provinsi 
penyelanggara Pilkada, yakni Jawa 
Timur, Bengkulu, dan Jambi.

Proses penghitungan suara ulang paling 
banyak terjadi di Jatim, dan satusatunya 
di Kabupaten Malang dengan 42 kasus. 
Penghitungan suara ulang dilakukan karena 
kotak suara tidak disegel oleh KPPS atas 
perintah Panitia Pemilihan Kecamatan 
(PPK) dengan 42 kasus; selisih jumlah surat 
suara dengan surat suara yang terpakai lima 
kasus; dan penghitungan suara dilakukan di 
waktu lain yang ditentukan satu kasus. 

“Ini mungkin murni kesalahan teknis 
yang diterima penyelenggara lokal ya. Ini 
sudah ditindaklanjuti semua. Bengkulu 
ada 5, Jambi 1, datanya ini naik terus,” 
pungkas dia. (cnn/udi)

BIAYA VAKSIN

Pemerintah 
Pertimbangkan 

Tanggung 50 Persen 
NEW MALANG POS, JAKARTA-Menteri Koordinator 
bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan 
kemungkinan pemerintah akan menanggung biaya 
vaksin  Covid19  sebesar 50 persen, sedangkan sisanya 
ditanggung secara mandiri oleh masyarakat. “Ini masih 
tentatif ya, jadi kemungkinan 50:50,” kata Muhadjir 
Jakarta, kemarin.

Saat ini, ujar dia, pemerintah masih mengkaji alokasi 
besaran biaya vaksin Covid19 yang akan ditanggung dan 
belum diputuskan. “Tadi sudah ada rapat dengan Presiden 
terkait evaluasi alokasi berapa nanti yang harus ditanggung 
pemerintah dan berapa yang mandiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan diperkirakan akan 
ada 182 juta vaksin dari jumlah semula 107 juta vaksin 
yang akan diberikan pada masyarakat untuk menangani 
Covid19.

Untuk pemberian vaksin, Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) juga menyampaikan akan diprioritaskan bagi 
tenaga medis dan tenaga nonmedis yang berjuang di 
garda terdepan menangani Covid19. “Selain itu, vaksin 
juga akan diprioritaskan kepada mereka yang berada di 
ujung tombak pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Artinya, pemerintah juga tengah mempertimbangkan 
prioritas pemberian vaksin kepada pedagang pasar, 
pelayan toko, karyawan hingga pelaku UMKM. Selain 
itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud) itu mengatakan bagi karyawan atau pekerja 
di sebuah perusahaan, kemungkinan biaya vaksin akan 
ditanggung oleh perusahaan tempatnya bekerja. “Jadi 
mandiri itu bukan berarti dia bayar sendiri, tapi ada 
mandiri yang menjadi tanggung jawab perusahaan,” ujar 
Muhadjir. (cnn/udi)

NEW MALANG POS, JAKARTA-Tim 
advokasi Habib Rizieq Shi hab  res
mi mendaftarkan permo ho nan  pra
peradilan  ke Pengadilan Negeri Ja
karta Selatan. Pengacara mengajukan 
pra peradilan atas  penetapan status 
tersangka Habib Rizieq.

“Dalam permohonan praperadilan 
tersebut kami meminta agar hakim 
praperadilan menyatakan penetapan 
tersangka terhadap Imam Besar Muha
mmad Rizieq Shihab yang dilakukan 
pihak penyidik Ditreskrimum Polda 
Metro Jaya beserta jajarannya adalah 
tidak sah, tidak berdasar hukum, dan oleh 
karena itu tidak mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat,” kata tim advokasi 
Habib Rizieq, Sumadi Atmadja, lewat 
keterangannya, Selasa (15/12/2020).

Menurut Sumadi, penetapan ter
sangka  Habib Rizieq  tidak sah secara 
hukum. Sumadi pun meminta penyidik 
menghentikan kasus Habib Rizieq itu.

“Segala penetapan yang dikeluarkan 
lebih lanjut yang berkaitan dengan 
penetapan tersangka tersebut termasuk 

penangkapan dan penahananjuga 
tidak sah dan oleh karenanya tidak 
mempunyai kekuatan mengikat, serta 
penyidikan atas perkara  a quo  juga 
harus dihentikan (SP3),” ungkapnya.

Sumadi juga menyebut penetapan 
tersangka Habib Rizieq mengadaada. 
“Bahwa secara garis besar penetapan 
tersangka tersebut kami rasa mengada
ada dan tidak berdasarkan hukum,” 
tuturnya.

Kamil Pasha kuasa hokum Habib 
Rizieq menyatakan, dalam gugatan 
dijelaskan penggunaan Pasal 160 
KUHP yang disangkakan kepada Rizieq 
terkait penghasutan tidak memiliki 
bukti materiil yang jelas. Bukti materiil 
ini merujuk pada Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 7/PUUVII/2009.

Menurut dia, pasal tersebut tidak bisa 
digunakan sebab tidak ada pihak yang 
merasa dihasut oleh pernyataan Rizieq 
dalam ceramahnya pada Maulid Nabi 
di Markas FPI, Petamburan seperti yang 
disangkakan pihak kepolisian. “Harus 
jelas siapa yang menghasut, dan siapa 

yang terhasut sehingga melakukan 
tindak pidana dan telah terbukti bersalah 
di pengadilan,” kata Kamil dalam 
keterangan resmi, Selasa (15/12).

“Misalnya suatu hasutan menye
babkan orang terhasut membuat 
kerusuhan, atau anarkisme, lalu diputus 
bersalah oleh pengadilan, dan telah 
berkekuatan tetap,” imbuh dia lagi.

Oleh karena itu, menurut dia, bukti 
tersebut tak mungkin ada. Sebab, 
sebelum Rizieq ditetapkan sebagai 
tersangka, tidak ada bukti delik 
materiil yang harus menjadi syarat 
atau menyertai penggunaan pasal 
tersebut. Menurut Kamil, penggunaan 
pasal 160 KUHP kepada Rizieq tak 
lebih dari upaya sejumlah pihak untuk 
menahan kliennya yang selama ini 
kritis menyuarakan kebenaran.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Umum 
FPI, Aziz Yanuar, mengatakan pihaknya 
resmi mendaftarkan permohonan 
prape radilan atas penetapan ter
sangka dan penahanan Habib Rizieq 
Shihab. (cnn/udi)

NOMOR 12: Presiden Joko Widodo masuk dalam daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia (The World’s 500 Most Influental Muslims)
pada 2021 dengan menduduki peringkat ke-12.

NEW MALANG POS, JAKARTA-
Lagilagi Presiden Joko Widodo 
masuk dalam daftar 500 tokoh 
Muslim berpengaruh di dunia 
(The World’s 500 Most Influental 
Muslims) pad a  2 0 2 1 .  Pa d a 
daftar tahunan yang dirilis kali 
keempat ini, Jokowi menduduki 
peringkat ke12.

Daftar tokoh muslim paling 
berpengaruh di dunia ini mengacu 
pada data dari Pusat Studi Strategi 
Islam Kerajaan Yordania edisi 2021. 
Pada tahun sebelumnya, Presiden 
Jokowi menempati peringkat ke
13, satu angka di bawah peringkat 
tahun ini. 

Tak hanya Jokowi tokoh Indo
nesia yang masuk dalam daftar 
ini.  Ketua Umum Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 
KH Said Aqil Siroj menduduki 
posisi ke18. Disebutkan, Kiai 
Said Aqil berhasil meraih posisi 
tersebut atas pengaruhnya 
sebagai pemimpin organisasi 
muslim terbesar di Indonesia 
yang beranggotakan sekitar 40 
juta orang. NU merupakan salah 

satu organisasi muslim paling 
berpengaruh di dunia.

Hab i b  Lu t h f i  b i n  Ya hya, 
ulama sekaligus Ketua Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) Jawa 
Tengah juga masuk dalam daftar 
Top 50 tokoh muslim paling 
berpengaruh di dunia peringkat 
ke32. Posisi anggota Wantimpres 
ini naik satu peringkat dari posisi 
tahun lalu.

Adapun pada peringkat pertama 
ditempati oleh Presiden Turki 
Recep Tayyip Erdogan. Disusul 
Raja Arab Salman bin Abdul
Aziz AlSaud di posisi kedua dan 
Pemimpin Tertinggi Iran Ali  

Abdullah II, Raja Yordania, 
ada di nomor empat. Sedang PM 
Pakistan Imran Khan di posisi 15. 
Cendekiawan dari Mesir, Yusuf Al 
Qaradawi, nomor 31.

Presiden Singapura Halimah 
Yacob ada di urutan 37. Uthman 
Taha, kaligrafer Mushaf Madinah, 
di urutan 41. Masih banyak to
koh dunia lainnya yang masuk 
dalam daftar 500 tokoh muslim 
berpengaruh di dunia. (kmp/udi) 

Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia

Presiden Jokowi Nomor 12, 
Kiai Said Aqil 18

PSU: Bawaslu merekomendasikan 102 kabupaten/kota penyelenggara
Pilkada 2020 menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU), karena 

ditemukan sejumlah pelanggaran saat proses pemungutan suara.

102 DAERAH GELAR 
PEMUNGUTAN ULANG
Rekomendasi Bawaslu

DOK. ISTIMEWA

KUASA HUKUM: Tim advokasi
Habib Rizieq, Sumadi Atmadja (kanan) 

ajukan praperadilan ke PN Jaksel. 

Habib Rizieq Ajukan Praperadilan



NEW MALANG POS, MALANG- KPU 
Kabupaten Malang menyiapkan 
anggaran untuk menghadapi gu
gatan Pilkada. Bahkan kesiapan 
angga ran telah direncanakan jauh 
hari se belumnya, bersamaan dengan 
penyu sunan anggaran Pe milihan 
Bupati dan Wakil Bupati Ka bupaten 
Malang. 

“Sudah kami anggarkan untuk itu. 
Sehingga ketika nanti ada gugatan, 
kami tidak membuat perencanaan lagi. 
Langsung jalan saja,’’ kata komisioner 
KPU Kabupaten Malang Marhaendra 
Pramudya Mahardika. 

Namun berapa nilai anggaran yang 
disiapkan untuk menghadapi gugatan, 
Dika sapaan akrabnya, mengaku tidak 
ingat. Namun anggaran tersebut, 
disiapkan untuk biaya penyiapan alat 
bukti, tim hukum hingga operasional 
selama gugatan berjalan. 

Disinggung apakah sudah ada 
laporan gugatan? Alumni Universitas 
Brawijaya ini mengaku masih be lum 
ada. Karena saat ini tahapan Pilkada 
masih berlangsung. 

Setelah pemungutan dan penghi
tungan suara di TPS Rabu (9/12) lalu, 
dilanjutkan re kapitulasi tingkat ke
camatan. Ke mu dian baru Rabu (16/12) 
hari ini di lan jutkan rekapitulasi tingkat 
kabupaten.

“Umumnya gugatan dilayangkan 
oleh calon setelah ada penetapan 
hasil suara. Kami sendiri berharap 
tidak ada gugatan.Kalaupun ada KPU 
Kabupaten Malang sendiri sudah 
siap,” tegasnya.

Biasanya lanjut Dika, gugatan 
dilayangkan Paslon terkait sesilsih 

hasil. Hanya saja regulasi saat ini 
untuk selisih hasil ada aturan yang 
harus ditaati .  Yaitu Paslon bi  sa 
menggugat jika selisih hasilnya ku
rang dari 2 per sen. Itupun tidak serta 
merta dan harus ada kajian lebih lan
jut. Tetapi apapun materi gugatan, 
KPU sudah siap.

Sementara untuk rekapitulasi tingkat 
kecamatan sudah selesai dilakukan. 

Sesuai jadwal rekapitulasi tingkat 
ke ca matan digelar mulai 1014 De
sember 2020. Ratarata anggota PPK 
melakukan rekapitulasi tingkat ke
camatan hari Sabtu dan Minggu. 
Hanya PPK Kecamatan Donomulyo 
menyerahkan rekapitulasi tingkat 
kecamatan terakhir, karena ada salah 
satu TPS yang menggelar Pemungutan 
Suara Ulang (PSU). 

Sementara dari data yang ter
sebar tertulis Paslon nomor urut 1 
SanusiDidik Gatot Subroto men
dapat 45,51 persen suara. Paslon 
nomor urut 2 Hj Lathifah Shohib
Didik Budi Muljono memperoleh 
42,19  p ers en suara  dan Paslon 
nomor urut 3 Heri CahyonoGunadi 
H a n d o k o  m e n d a p a t k a n  1 2 , 3 0 
persen. (ira/agp)

Pendapatan Pajak Daerah 
Lebihi Target

NEW MALANG POS, MALANG-Pandemi Covid19 tidak 
menyurutkan semangat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)  
Kabupaten Malang mengejar target pendapatan. Terbukti hingga 
akhir bulan November 2020, pendapatan yang dicapai sudah 
melebihi target. “Kami surplus hampir 17 persen, sampai dengan 
akhir Bulan November 2020 lalu. Sampai akhir tahun, kami yakin 
angka ini akan lebih tinggi,’’ ucap Plt Kepala Bapenda Kabupaten 
Malang Dr Made Arya Wedanthara. 

Made menyebutkan, salah satu pendapatan yang surplus 
adalah sektor pajak daerah. Dari target Rp 213.528.000.00, 
sampai akhir November Bapenda berhasil me realisasi Rp 
249.734.289.387. Sehingga surplus atau lebih Rp 36,2 Miliar.

Angka yang diperoleh tersebut, dikatakannya tidak jauh berbeda 
dengan realisasi pendatan pajak daerah tahun 2019. Waktu itu 
target pajak daerah Rp 266.560.675.000. Tetapi Bapenda mampu 
merealisasikan Rp 298.231.998.749. “Tahun lalu kami juga surplus 
12 persen. Tahun ini melihat trendnya bisa lebih tinggi,’’ urainya. 

Made menjelaskan ada 10 item pajak yang dikelola Bapenda, 
Kabupaten Malang. Yakni  pajak hotel, pajak restoran, pajak 
hiburan, pajak reklame, PPJ, minerba, parkir, air bawah tanah, 
PBB dan BPHTB. Dari 10 item tersebut, hampir semuanya sudah 
melebihi target. 

Lebihlebih untuk BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan). Made mengatakan sampai dengan bulan November 
sektor ini capaiannya 126,45 persen. Begitu juga dengan Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB), sampai dengan November sudah 
lebih 129,15 persen. “Begitu juga dengan pajakpajak lainnya, 
ratarata sudah melibihi 100 persen,’’ ucapnya. 

Dia mengatakan, tercapainya pendapatan dari sektor pajak 
ini selain adanya kesadaran masyarakat membayar pajak, 
juga adanya kemudahan membayar pajak. Yaitu dengan 
mengoptimalkan aplikasi Si Panji (Sistem Informasi Pengolaan 
Pajak Daerah Mandiri). 

Kehadiran aplikasi Si Panji memberikan efek yang luar biasa 
terhadap kesadaran wajib pajak (WP) untuk menunaikan 
kewajibannya. Melalui aplikasi ini, WP tak perlu repot datang 
ke kantor Bapenda. Tetapi cukup menggunakan gadged, bisa 
membayar pajaknya secara online. 

“Jadi para WP tidak perlu lagi melakukan kontak langsung 
untuk membayar pajak. Cukup dari rumah, mereka bisa mem
bayar pajak mandiri. Bukti  pembayaran bisa langsung diupload 
untuk kemudian dicatat oleh petugas kami,’’ ungkapnya sembari 
bersukur tidak ada kendala apapun dengan pembayaran pajak 
melalui online. (ira/agp)
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NEW MALANG POS, MALANG-
Rabu (16/12) hari ini, siapa pe me
nang Pilkada 2020 akan ditentukan. 
KPU sebagai penyelenggara Pilkada, 
akan melakukan rekapitulasi suara 
tingkat kabupaten. Rencananya 
digelar mulai pukul 09.00 di ruang 
rapat Paripurna DPRD Kabupaten 
Malang.

“Besok fix rekapitulasi peng hi
tungan suara tingkat kabupaten. 
Akan dihadiri oleh komisioner 
KPU, anggota Bawaslu dan saksi 
masingmasing Paslon,’’ ucap Ko
misioner KPU Kabupaten Malang 
Marhaendra Pramudya Mahardika. 

Menurut Dika sapaan akrabnya, 
saksi  yang boleh menghadiri 
rekapitulasi penghitungan suara 
tingkat kabupaten hanya dua orang 
dari masingmasing Paslon. 

“Secara teknis kami membacakan 
rekapitulasi penghitungan suara 
tingkat kecamatan. Ada 33 reka
pitulasi yang kami bacakan besok 
(hari ini, red). Selanjutnya dilakukan 
penetapan suara,’’ ungkapnya. 

Dika berharap proses rekapitulasi 
penghitungan suara bisa berjalan 
l a n c a r  d a n  a m a n .  S e h i n g g a 
penghitungan bisa cepat selesai 
sesuai waktu.

Sekalipun, lanjutnya saat re ka
pitulasi penghitungan suara tingkat 
kecamatan ada saksi yang enggan 
membubuhkan tanda tangan hasil 
rekapitulasi suara manual di tingkat 
kecamatan. Namun penolakan 
membubuhkan tanda tangan ini 
tanpa disertai dengan alasan.  

Begitu juga saat rekapitulasi 
tingkat kabupaten, jika ada saksi 
yang keberatan maka KPU langsung 
menginventarisir. Hanya saja itu 
tidak akan mempengaruhi jalannya 
proses rekapitulasi. 

“Kalau ada keberatan kami tidak 
menghalangi. Tapi yang jelas itu 

tidak akan menghalangi penetapan 
suara,’’ ungkap Dika.

Keberatan saksi saat proses re ka
pitulasi penghitungan suara tingkat 
Kabupaten akan dicatat dalam 
berita acara rekapitulasi. “Kecuali 
gugatan. Masingmasing Paslon 
memiliki hak melayangkan gugatan, 
jika mereka tidak terima dengan 
hasil rekapitulasi suara yang telah 
ditetapkan,’’ urainya.

Lebih lanjut, untuk mengajukan 
gugatan atas perselisihan hasil 
suara, ada aturan yang harus dipa
tuhi. Mengacu pada Lampiran V 
peraturan MK No 6 tahun 2020, 

bahwa selisih hasil dengan jumlah 
penduduk lebih dari 1 juta dapat 
dilakukan jika selisinya kurang 
dari 0,5 persen dari suara sah yang 
masuk.

“Kalau mengacu pada peraturan 
MK memang demikian.  Tapi 
kalau selisihnya lebih dari itu dan 
pasangan calon tetap melayangkan 
gugatan, kami tidak bisa melarang 
karena melayangkan gugatan ada
lah hak,’’ jelasnya.

Sementara terkait proses reka
pitulasi penghitungan suara tingkat 
kabupaten akan dijaga ketat oleh 
petugas keamanan. Ada sekitar 

300 personel dari Polres Malang 
yang mengamankan jalannya 
rekapitulasi penghitungan suara. 

“Est imasinya sama s eper t i 
saat debat publik. Petugas akan 
melakukan pengamanan secara 
serius,’’ tandasnya.

Sekadar informasi, Pilkada 2020 
di Kabupaten Malang diikuti tiga 
Paslon. Nomor urut 1 Sanusi
Didik Gatot Subroto (SanDi), 
no mor urut 2 Hj. Lhatifah Shohib
Di dik Budi Muljono (Ladub) dan 
Paslon per serongan Heri Cah
yonoGunadi Handoko (Malang 
Jejeg). (ira/agp)

NEW MAL ANG P OS, MAL ANG-
Dukungan Pemerintah Kabupaten 
Malang terhadap Kawasan Strategis 
Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo 
Tengger Semeru (BTS) tidak perlu 
diragukan. Setelah pembangunan 
jalan di kawasan Malang Timur selesai, 
Pemkab menambah sejumlah rambu 
untuk penunjuk jalan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabu
paten Malang Ek Hafi Lutfi menga
takan, keberadaan rambu sangat 
di butuhkan oleh pengguna jalan atau 
wisatawan. Selain sebagai penunjuk 
jalan, sekaligus imbauan supaya tidak 
terjadi kecelakaan.

“Beberapa rambu sudah terpasang 
di jalan raya menuju wisata BTS. 
Namun masih kurang, sehingga kami 
berencana untuk menambahnya,” 
ujar Hafi.

Untuk mencukupi  kebutuhan 
ramburambu itupun, Dishub akan 
bekerjasama dengan Forum Lalulintas 

dan Angkutan Jalan (LLAJ). “Tahun 
2021 kami tidak menanggarkan rambu
rambu di Jalan Raya Kawasan Wisata 

Bromo Tengger Semeru. Tetapi untuk 
memenuhi kebutuhan rambu, kami 
sudah melakukan koordinasi dengan 

Forum LLAJ,’’ tuturnya. 
Menurutnya, selain rambu juga ada 

beberapa fasilitas yang harus dipenuhi. 
Salah satu yang mendesak adalah 
pembatas jalan. Kebutuhan pembatas 
jalan inipun sedang dikoordinasikan 
dengan Dinas PU Bina Marga.

Hafi melanjutkan, bahwa Pemkab 
Malang melalui Dinas Perhubungan 
akan all out untuk mencukupi ke
butuhan jalan di Malang Timur. Hal 
ini untuk mendukung pengembangan 
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 
Bromo Tengger Semeru. Sehingga 
nantinya banyak memancing wisa
tawan untuk datang.

“Wilayah Malang Timur sekarang 
banyak destinasi wisata yang me
nunjang KSPN BTS.  Karenanya 
selain menambah rambu,  kami 
juga fokus pembangunan Terminal 
Wisata Tum pang untuk menunjang 
destinasi wisata di Malang Timur,” 
paparnya.(ira/agp)

BAPENDA Paslon Tak Puas, KPU Siap Hadapi Gugatan

Tunjang Wisata Bromo, Dishub Tambah Rambu

Hari Ini Bupati Terpilih Ditetapkan

Made Arya Wedanthara

NMP-IRA RAVIKA

PENUNJUK JALAN: Salah satu rambu- penunjuk jalan yang dipasang 
di Jalan Raya Wringin Anom memudahkan wisatawan 

yang menuju wisata Bromo Tengger Semeru (BTS).

NMP-IPUNK PURWANTO

PERHITUNGAN: Anggota PPK Kecamatan Pakisaji melakukan rekapitulasi suara 
di tingkat kecamatan, Senin (14/12) lalu.

NMP-IPUNK PURWANTO

PESERTA PILKADA: 
Tiga Paslon Pilbup 
Malang yakni nomor 
urut 1 Sanusi-
Didik Gatot Subroto 
(SanDi), nomor urut 2 
Hj. Lhatifah Shohib-
Didik Budi Muljono 
(Ladub) dan Paslon 
perserongan 
Heri Cahyono-
Gunadi Handoko 
(Malang Jejeg) saat 
mengikuti Debat 
Pilkada beberapa 
waktu lalu.

Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten di Gedung DPRD
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NEW MALANG POS, MALANG-Semester 
genap tahun ajaran 2020-2021 kemungkinan 
akan dilaksanakan pembelajaran tatap 
muka. Itu sesuai dengan izin yang sudah 
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI. Kemungkinan itu bisa 
dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi 
wilayah dan izin pemerintah daerah. 

Meskipun sudah dilaksanakan tatap muka, 
belum diperbolehkan dengan banyak siswa. 
Maksimal 50 persen dari jumlah siswa yang 
ada atau menyesuaikan dengan kondisi 
sekolah terkait. 

Artinya ada siswa yang belajar tatap muka 
dan ada yang daring dari rumah. Sehingga 
ini berkaitan dengan sistem dan metode 
pembelajaran. Lembaga atau sekolah harus 
punya strategi agar yang di sekolah dan di 
rumah kualitas belajarnya tetap terjaga.

Sekolah Islam Sabilillah Malang (SISMA) 
sudah antisipasi itu. Sebuah konsep Blended 
Learning telah disiapkan. Yakni perpaduan 
belajar daring dan luring. Konsep ini sudah 
dirangkai sebaik mungkin dengan melibatkan 
pandangan dan pemikiran hebat dari para 
pakar pendidikan di lingkungan Lembaga 
Pendidikan Islam (LPI) Sabilillah Malang. 

Kabag Kurikulum dan Kesiswaan LPI 
Sabilillah Malang Idi Rathomy Baisa, S.Pd., 
M.Pd., mengatakan prinsip dasar pem-
belajaran tatap muka di masa mendatang 
bukan berarti kembali pada pembelajaran 
konvensional. SISMA tetap dengan karak-
teristiknya yakni pembelajaran berbasis IT.  
“Sistem pendekatan dengan memadukan 
tatap muka dan pemanfaatan media 
pembelajaran berbasis IT ini dikenal dengan 
istilah Blended Learning,” terangnya. 

LPI Sabilillah Malang juga telah mem-
persiapkan infrastruktur dan sarana prasarana.  
Itu untuk menunjang terlaksananya Blended 
Learning yang optimal. 

Idi Rathomy menjelaskan pada imple-
mentasinya nanti guru akan mengajar dengan 
dua sistem sekaligus. Di waktu yang sama 
mengajar siswa dengan tatap buka dan secara 
daring untuk siswa yang di rumah. 

“Kami sudah menyiapkan sarananya agar 
guru mudah menjalankan tugas itu dan siswa 
tetap interaktif. Baik yang di rumah maupun 
yang di kelas,” terangnya. 

Mantan kepala SMP Islam Sabilillah Malang 
ini menambahkan, bahan belajar dalam 
sistem Blended Learning tetap menggunankan 

e-Learnig. Seperti yang sudah digunakan 
SISMA selama ini. Tepatnya sejak awal daring 
karena pandemi Covid-19. 

RPP nya pun disiapkan dengan dua 
model. RPP tatap muka dan daring. Dengan 
demikian, guru siap dengan segala kondisi. 
Jika pun sewaktu-waktu harus kembali daring 
keseluruhan, guru sudah siap dengan RPP dan 
materi di E-Learning SISMA. 

LPI Sabilillah mengatur jadwal masuk siswa 
secara bergantian setiap minggunya. Satu 
minggu bersama guru dan satu minggu belajar 
di rumah secara daring. Porsi materi yang 
diberikan sama antara yang di kelas dan di 
rumah. Hanya tempatnya saja yang berbeda. 
“Blended Learning tidak menghilangkan 
humanisme. Karena sistemnya diatur 
secara live interaktif bagi siswa yang daring,” 
ungkapnya. 

Pembelajaran dilaksanakan selama empat 
jam saja. Hanya sampai pada jam 11.00 sesuai 

dengan ketentuan yang diberlakukan untuk 
membatasi jam belajar selama pandemi.

Bagi siswa yang terbatas kuota, cukup 
mengerjakan tugas yang disiapkan di 
E-Learning. Oleh karena itu LPI Sabilillah 
mengonsep E-Learning dengan sangat 
komunikatif. Untuk memudahkan siswa 
belajar mandiri tanpa bimbingan guru secara 
langsung. 

“E-Learning kita siap ajar. Tanpa guru 
pun anak bisa belajar sendiri. Hanya 
saja sentuhan guru itu penting. 
Makanya kita terapkan opsi yang 
lain, siswa live bersama guru 
hingga pembelajaran usai,” 
tuturnya. 

Sementara itu, untuk SMA 
Islam Sabilillah men dapat 
perlakuan yang berbeda. 
Mereka dianjurkan untuk 
se lu ruhnya masuk se-
kolah karena s is-
temnya Boarding 
School. Jumlah 
siswa yang tidak 
terlalu banyak 
m a s i h  m e  -
m u n g k i n k a n 
b a g i  s e m u a 
s i s  w a  m a s u k 
sekolah. 

“Tentu kami terapkan dengan aturan 
yang tetat. Diawali dengan rapid dan aturan 
protokol kesehatan Covid-19. Hanya se-
mentara ini kami masih melihat 
perkembangan kondisi hingga 
diizinkan kem-
b a l i  o l e h 

Pemerintah Kota Malang,” tukasnya. 
Terkait  dengan Blended L earning, 

SISMA memadukan dengan arah tujuan 
pembelajaran Be WISER. Yaitu Being Excellent 
by Wondering, Investigating, Synthesizing, 
Expressing, Reflecting. Be WISER adalah 
sebuah tujuan pembelajaran untuk mencetak 
generasi muda bangsa Indonesia yang wise 
atau bijak. 

Idi menerangkan, generasi muda bangsa 
yang bijak memiliki karakter wonder 
artinya suka bertanya tentang hal belum 
diketahui. Punya semangat men cari tahu 
atau investigate dan punya ke mampuan 
menyimpulkan atau synthesize. Selanjutnya 
bisa mempresentasikan atau express dan 
intropeksi diri (reflective). 

“Be WISER memacu anak untuk se-
mangat dan meningkatkan minat belajar 
ter masuk ge mar membaca untuk mencari 
tahu. Be WISER juga melatih siswa untuk 
be r nalar dan berpikir kritis sehingga mam-
pu me mecahkan masalah,” te rang nya. 
(imm/adv/jon)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Semester Depan 
Masih Terapkan Daring 

NEW MALANG POS, MALANG-
Meskipun dalam situasi pandemi 
Covid-19 tidak menyurutkan 
semangat para dosen STIKes Panti 
Waluya untuk melaksanakan 
tugas Tri Darma Perguruan Tinggi. 
September 2020 lalu, satu ke lompok 
besar dosen STIKes Panti Waluya 
melaksanakan tugas pengabdian 
kepada masyarakat. Tempatnya 
di Desa Tambakasri Kecamatan 
Tajinan Kabupaten Malang. 

Dalam kegiatan pengbdian kali 
ini, para dosen berbagi penge-
tahuan kepada Kader Kesehatan 
Aktif di desa setempat. Kader 
kesehatan dianggap kelompok 
yang setiap hari menghadapi 
masalah kesehatan yang terjadi 
dalam masyarakat. Semua materi 
yang disampaikan dalam kegiatan 
ini yang belum pernah didapatkan 
sebelumnya oleh kader kesehatan. 
Sehingga penting untuk para 
kader kesehatan dalam menjalan 
tugasnya. 

Yang pertama adalah Ns, Yafet 
Pradikatama P, M.Kep dan Ns, 
Ellia Ariesti, M.Kep. Mereka 

menga jarkan teori pembentukan 
Posyandu Sehat Jiwa. Yang ke dua, 
Nanik Dwi Astutik, S.Kep.,Ns, 
M.Kes. Ia memberikan pen di-
dikan kesehatan kepada kader 
kesehatan mengenai pengelolaan 
kesehatan mental pada lansia di 
masa pandemik Covid-19. 

Yang ketiga adalah Wisoedhanie 
Widi SKM. M.Kes, memberikan 
pelatihan dan pemberdayaan 
kader lansia tentang aktifitas 
fisik dalam upaya optimalisasi 
fungsi kognitif bagi lansia. Dan 
yang terakhir adalah Wibowo, 
S.Kep.,Ns, M. Biomed dan Ani 
Riani H, S.Farm, M.Farm, Apt. 
Keduanya mengajarkan ka der 
kesehatan untuk untuk men-
ciptakan lingkungan rumah yang 
aman bagi lansia dalam meng-
hadapi New Normal. 

Kepada New Malang Pos, 
Ns, Yafet Pradikatama P, M.Kep 
mengatakan, pengabdian ma-
sya rakat merupakan salah satu 
dari implementasi kesepakatan 
ker ja sama antara STIKes Panti 
Wa luya  dengan Dinas Kesehatan 

Ka bu paten Malang. Kegiatan 
sosia lisasi dan pelatihan oleh para 
do sen ini juga atas sepengetahuan 
Puskesmas dan Bidan Desa yang 
membawahi kader kesehatan. 

“Tambakasri merupakan desa 
binaan STIKes Panti Waluya da-
lam bidang kesehatan. Dan kami 
sudah menjalin kerjasama dengan 
Puskesmas Tajinan,” ungkapnya. 

Pelatihan Posyandu Sehat Jiwa 
merupakan salah satu permintaan 
Puskesmas Tajinan kepada tim 
dosen. Sebab stigma negatif 
di tengah masyarakat  tentang 
gangguan kejiwaan masih kuat. 
Se hingga perlu diberikan edukasi 
melalui kader kesehatan untuk 
meluruskan stigma tersebut. 

“Tujuan kami untuk menghi-
langkan stigma tentang gangguan 
jiwa. Dan memberikan rasa 
optimis pada orang yang baru 
sem buh agar tidak kambuh 
lagi. Harapan kami  dapat me-
ning katkan derajat kesehatan 
Orang Dengan Masalah Kejiwaan 
(ODMK) dan Orang Dengan Gang-
guan Jiwa (ODGJ),” ungkapnya. 

Dalam materinya Yafet men-
jelaskan, ada tiga kategori ma-
syarakat dalam kesehatan jiwa. Yaitu 
orang sehat, orang da lam masalah 
kejiwaan dan orang gangguan jiwa. 
Para ka der kesehatan diharapkan 
da pat membedakan ketiganya. 
Se lanjutnya dapat memberikan 
pe nanganan dan perlakuan 
yang tepat. “Sehingga bisa me-
minimalisir terjadinya gangguan 
jiwa,” imbuhnya.

Selain memberikan edukasi 
dengan materi tersebut, tim dosen 
juga melatih kader kesehatan 
ten tang cara membuat hand sa-
n itizer dan cairan disinfektan. 
Se kaligus memberikan bahan-
bahan tersebut kepada kader 
ke sehatan dan perangkat Desa 
Tambakasri. 

Kegiatan pengabdian kepada 
ma syarakat dinilai positif pihak 
Puskesmas Tajinan beserta pe-
rangkat desa dan diharapkan ada 
kelanjutan untuk kegiatan pengab-
dian masyarakat yang ber tujuan 
untuk meningkatkan taraf kesehatan 
masyarakat. (imm/sir/jon)

Pengabdian Dosen STIKes Panti Waluya 

Berdayakan Kader Kesehatan Desa Tambakasri 

NEW MALANG POS, MALANG- Pandemi 
Covid-19 masih terus berlangsung. 
Bahkan hingga akhir tahun ini kasusnya 
terus mengalami kenaikan. Trend 
pandemi Covid-19 makin meningkat. 
Perguruan tinggi pun harus mengambil 
sikap untuk sistem perkuliahan sebelum 
semester ganjil berakhir. 

Universitas Brawijaya (UB) telah 
me mutuskan untuk melakukan pem-
be lajaran secara daring pada semester 
depan. Hal itu dikatakan oleh Wakil 
Rektor I Bidang Akademik UB Prof. 
Aulanni’am. Ia menjelaskan bahwa pem-
belajaran daring di UB masih dilakukan 
dalam bentuk sinkron dan asinkron. 
“Pembelajaran sinkron merupakan 
belajar daring dalam waktu yang sama, 
belajar secara langsung dan terlibat 
secara langsung,” kata Prof. Aul.

Tidak hanya pembelajaran sinkron, 
UB juga melakukan secara asinkron. 
Pembelajaran asinkron merupakan 
pembelajaran daring pada waktu yang 
berbeda. Langkah ini dilakukan sebagai 
penguatan materi pada mahasiswa 
setelah mengikuti kuliah daring sinkron. 

“Komunikasi pada pembelajaran 
asinkron bisa dilakukan melalui web, 
email, ataupun pesan yang diposting di 
forum komunitas,” paparnya.

Sedangkan untuk praktikum dan 
kegiatan lapangan, UB memberlakukan 
penyertaan izin dari orang tua se-

cara tertulis. Dan bagi mahasiswa 
yang mempunyai comorbid harus 
menyertakan bahwa dirinya sehat.

UB tetap melakukan protokol ke-
sehatan jika memang diharuskan untuk 
melakukan praktikum dan kegiatan 
lapangan. 

“Harus menggunakan masker dengan 
tiga lapis. Mahasiswa yang punya co mor-
bid dalam kondisi terkontrol dan yang 
masuk tidak dalam kondisi Covid-19,” 
terang Prof Aul, sapaan akrabnya. 

Sebelumnya, berdasarkan Peraturan 
Rektor Nomor 35 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Kampus Tangguh 
Universitas Brawijaya, proses pembe la-
jaran semester Genap 2020/2021 dila-
kukan diselenggarakan secara daring.

Sedangkan penyelenggaraan pene-
litian dan kegiatan lapang lainnya dapat 
diselenggarakan secara luring  dengan 
syarat sivitas akademika dan mahasiswa 
dalam kondisi sehat. Mahasiswa Vokasi 
dan S1 wajib mendapat persetujuan 
ter tulis dari orang tua atau pihak  yang 
menanggungnya. Yang terakhir  men-
da patkan izin dekan fakultas/direktur 
pascasarjana/direktur vokasi.  

Seluruh proses tersebut,  wajib 
termonitor dan terkontrol oleh pimpinan 
fakultas. Sehingga setiap dekan harus  
memastikan seluruh kegiatan sesuai 
dengan standar  operasional prosedur 
protokol kesehatan. (imm/jon)

NMP-IST

KOMPAK: Tim pengabdian pada masyarakat STIKes Panti Waluya bersama para Kader Kesehatan Desa Tambakasri 
Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

Wakil Rektor I 
Bidang Akademik  UB

Prof. Aulanni’am 

DARING: 
Salah satu 
tampilan 
E-Learning 
di Sekolah 
Islam Sabilillah 
Malang.

Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang

New Normal, Terapkan Blended Learning

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 
(PPDB) SEKOLAH SABILILLAH

TK-SMP-SMA Islam 
Sabilillah Malang

DIBUKA HINGGA 31 DESEMBER 2020
More Info: www.sekolahsabilillah.sch.id

CERIA: Siswa-siswi kreatif Sekolah Islam Sabilillah Malang  
TK Islam Sabilillah, SD Islam Sabilillah, SMP Islam Sabilillah 
dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School.



RABU, 16 DESEMBER 2020

INFOBIS
NEW MALANG POS 5 NMP

www.newmalangpos.id

NEW NORMAL    NEW ERA   NEW SPIRIT

REDAKTUR: STENLY | LAYOUTER: ITIS

NEW MALANG POS, MALANG– 
Hadir untuk kali pertama di 
Kota Malang, Mitra10 terus 
melakukan ekspansi bisnisnya 
dengan membuka outlet ke-38 
di Indonesia. Ritel modern yang 
merupakan member dari PT. 
Catur Sentosa Adiprana, Tbk 
ini buka perdana pada Kamis 
(10/12) pekan lalu dan berlokasi 
di Jalan S. Supriadi Kebonsari 
Kota Malang. Mitra10 tidak ha-
nya menjual bahan bangunan, 
tapi juga menyediakan berbagai 
perlengkapan dan perabotan 
rumah tangga. 

Deputy Store Manager Mi-
tra10 Kebonsari, Eko Budi Ri-
anto mengungkapkan bahwa 
Kota Malang merupakan pas-
ar yang potensial dan dinamis 
karena pembangunan yang 
cukup cepat. 

“Mitra10 ingin terus me-
ngembangkan sayap bisnis 
dengan kota-kota utama dan 
lokasi strategis di Indonesia. 
Malang merupakan kota ter-
besar kedua di Jawa Timur 
setelah Surabaya,” ujar Eko.

Menurut dia, untuk segmen 
pasar bahan bangunan dan 
perlengkapan rumah tangga 

prospeknya bagus. “Apalagi 
dengan lokasi di Kebonsari ini, 

kami membidik pasar dari arah 
selatan,” jelas dia. 

Belum genap seminggu me-
nyapa warga Malang Raya, Eko 

menambahkan bahwa antu-
sias masyarakat sangat baik 
untuk pembukaan outlet baru 
Mitra10 ini. Banyak customer 
dari dalam maupun luar Kota 
Malang yang tak melewatkan 
kesempatan untuk langsung 
berbelanja. 

“Sejak hari Kamis kami buka 
perdana, trafficnya selalu naik 
utamanya di hari Minggu lalu. 
Adapun perlengkapan yang 
paling banyak dicari, yang per-
tama flooring dan wall seperti 
keramik dan granit. Kemudian 
home appliances atau barang-
barang elektronik seperti mesin 
cuci , kulkas dan lain sebagain-
ya serta bathroom appliances,” 
tambah Eko.  

Sementara itu, menyambut 
Natal dan Tahun Baru, Mitra10 
juga menggeber diskon hingga 
50 persen untuk produk-produk 
peralatan rumah tangga. 

“Christmas sale kami buka 
hingga 3 Januari 2021. Ber bagai 
diskon kami berikan untuk war-
ga Malang Raya. Ada juga tamba-
han cashback, diskon dan spesial 
cicilan khusus pengguna kartu 
kredit,” tutup Eko pada New 
Malang Pos. (rum/ley)

NEW MALANG POS, MALANG - Jelang 
akhir tahun masyarakat identik diman-
jakan dengan beragam promo menarik 
baik berupa potongan harga, cashback 
maupun hadiah langsung. Dharma Per-
mata Residence pun melakukan hal seru-
pa, dengan memberikan potongan 
hingga Rp 25 juta setiap p e m -
belian unit rumah di 
semua tipe.

Penawaran terse-
but hanya berlaku 
hingga Januari 2021 
mendatang. Unitnya p u n  t e r b a t a s 
tinggal 9 hunian tipe 36 dan 45.

Owner Dharma Permata Residence 
Suwoko mengatakan, total hunian secara 
keseluruhan hanya 35 unit dan tinggal 
tersisa sembilan unit pada Desember ini. 
Lokasi perumahan terletak sangat strategis 
di kawasan Oro-oro Ombo Kecamatan Batu, 
Kota Batu.

“Konsep hunian ini klaster, semi vila 
sehingga orang membeli hanya untuk 
investasi. Kemudian disewakan, kalau de-
sain rumahnya minimalis, masih standar,” 
ungkap Suwoko.

Namun, apabila customer menginginkan 
desain sesuai keinginan, Dharma Permata Resi-

dence dapat melayaninya. Sebab sembilan unit 
tersebut masih berbentuk tanah sehingga ketika 
ada pembeli rumah baru dibangun.

Dibangun sejak 2016, perumahan ini 
menawarkan lingkungan yang sejuk dan 
asri. Lengkap dengan view pegunungan 
dari Gunung Panderman, sehingga bisa 
mengusir kejenuhan ketika tinggal di sini.

“Kami ada tipe 36 
harga Rp 368 juta 
dan tipe 45 harga 
Rp 415 juta. Pem-
beli kami mayoritas 

dari Surabaya,” tegasnya.
Sementara itu, untuk spesifikasi hunian 

terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar 
mandi, dapur dan carport. Selain itu pada 
bagian depan rumah terdapat ruang kosong 
yang bisa dimanfaatkan untuk taman mini.

Keunggulan lainnya hunian ini yakni 
saluran air sudah menggunakan PDAM. 
Customer pun tidak perlu khawatir terkait 
perizinan lantaran semua izin sudah dikan-
tongi termasuk IMB.

“Kami juga menawarkan kemudahan 
transaksi. User bisa memilih menggunakan 
bank apa saja, untuk kredit disesuaikan 
dengan umur. Maksimalnya 25 tahun ang-
suran,” tutup Suwoko. (lin/ley)

Belanja Sayur Online 
Tanpa Minimal Belanja

NEW MALANG POS, MALANG - Setelah kesulitan pasti 
ada kemudahan. Kalimat ini sangat tepat disandingkan 
ketika kondisi saat pandemi. Dengan meluasnya wabah 
Covid-19 aktivitas di luar rumah menjadi terbatas, termasuk 
kegiatan belanja.

Kegiatan berbelanja yang biasanya dilakukan setiap hari pun 
harus dibatasi dengan alasan takut terpapar virus Covid-19. 
Namun sejak hadirnya sayurkita.mlg, belanja menjadi aktivitas 
mudah tanpa harus bepergian ke luar rumah. Cukup dengan 
memanfaatkan WhatsApp kebutuhan pokok dapat terpenuhi. 

“Sayurkita.mlg merupakan pasar online, yang menjual 
segala sayuran, buah, daging, ikan, kebutuhan dapur dan 
sejenisnya. Dengan kualitas bagus dan selalu fresh setiap 
harinya,” ungkap Owner sayurkita.mlg, Kiki Dwi Aprilia. 

Konsumen dapat memenuhi kebutuhan pokok mulai dari 
sayuran, buah, daging, ikan, ayam, sembako dan kebutuhan 
pangan lainnya. Sayurkita.mlg juga bersedia membelikan 
pesanan konsumen yang tidak ada di daftar produk dengan 
catatan pesanan tersebut ada di pasar.

Selain mudah, produk yang dijual secara online ini dikemas 
menarik serta higienis. Sehingga konsumen tidak perlu 
khawatir akan kualitasnya. Sementara dari segi harga, layanan 
ini menawarkan harga relatif sama dengan pasar tradisional 
ataupun modern dengan pemilihan bahan yang bagus. 

“Cara pemesanan di sayurkita.mlg sangat gampang, cukup 
WhatsApp saja. Nomor kami ada di Instagram sayurkita.mlg. 
Batas pemesanan satu hari sebelumnya, maksimal sampai pukul 
20.00 dan pesanan akan diantar pada jam 07.00 pagi,” papar Kiki.

Menariknya, berbelanja di sini tidak dikenakan minimal 
belanja. Bahkan hanya membeli Bawang Merah 1 ons tetap 
dilayani. Sedangkan biaya pengiriman dibandrol terjangkau 
mulai Rp 7 ribu, sesuai dengan jarak konsumen. 

Bisnis yang dirintis sejak adanya pandemi Covid-19 tepatnya 
pada April lalu ini mendapat respon positif dari masyarakat. 
Berawal dari solusi untuk kekhawatiran ibu rumah tangga 
pergi ke pasar, kini justru sebagai alternatif lain yang tingkat 
repeat ordernya cukup tinggi.

“Sayurkita.mlg juga solusi bagi wanita karir dengan waktu 
terbatas untuk berbelanja. Semoga kami lebih dikenal oleh 
seluruh masyarakat Malang dan sekitarnya. Serta dapat 
membentuk pola belanja baru yang mudah, praktis dan 
higienis,” pungkasnya.

Delapan bulan berjalan, sayurkita.mlg telah banyak 
memiliki customer dari Kota dan Kabupaten Malang. Bahkan 
pengirimannya menjangkau hingga Batu, Pakis dan area 
Kabupaten Malang lainnya. (lin/ley)

NEW MALANG POS, MALANG - De-
sember merupakan bulan yang identik 
dengan perayaan Natal dan menyam-
but Tahun Baru. Bahkan juga kerap 
dijadikan sebagai momen liburan 
bersama keluarga tercinta. Namun di 
masa pandemi Covid-19, berlibur ke 
luar kota maupun luar negeri masih 
diselimuti kekhawatiran, untuk itu 
staycation maupun wisata kuliner di 
dalam kota dapat menjadi pilihan 
paling tepat.

Staycation dan kuliner di Kota Malang 
yang menawarkan pengalaman terbaik 
salah satunya ada di Hotel Tugu Malang. 
Hotel ini bakal memanjakan para tamu 
melalui paket menginap Year End Get-
away to the Charming Tugu Malang.

“Paket tersebut dapat dinikmati para 
tamu dengan harga mulai Rp 1.488.000++ 
per malam. Pemesanan minimum dua 
malam,” ujar Public Relation Hotel Tugu 
Malang, Reimanda Azka.

Harga tersebut sudah termasuk 
jamuan sarapan pagi mewah, after-
noon tea dan makan malam istimewa 
berlaku untuk dua orang. Paket Year 
End Getaway to the Charming dapat 
dipesan para tamu hingga 28 Desember 
mendatang dengan periode stay sampai 

3 Januari 2021.
Sejak Year End Getaway to the Charm-

ing diluncurkan hingga sekarang, sudah 
ada beberapa para tamu yang melakukan 
pemesanan. Masyarakat pun perlu kha-
watir bila ingin menginap di sini dan tidak 
segera memesan. Sebab jumlah kamar 
yang disediakan hanya 50 persen dari total 
kapasitas, dengan penggunaan berjarak 
guna menerapkan protokol kesehatan 
sebagai antisipasi penyebaran Covid-19.

“Kami juga selalu mengimplementasi-
kan standar kebersihan yang ketat sesuai 
anjuran WHO dan pemerintah. Seluruh 
kamar selalu dibersihkan dan disin-
fektan secara berkala serta disterilkan 
selama 24 jam sebelum bisa ditempati 
tamu,” terang Manda, sapaan akrabnya.

Selain kenyamanan menginap, para 
tamu dapat menikmati hidangan eksklu-
sif seperti Signature Roasted Turkey, 
Tajima Wagyu, serta menu spesial grill 
lainya di Melati Restaurant. Khusus pada 
saat perayaan akhir tahun tamu akan di-
iringi alunan live music calssis dan jazz.

Sementara pecinta kuliner khas Thai-
land dan Vietnam dapat memilih hida-
ngan ala Saigonsan Restaurant. Menu yang 
tersedia di antaranya sup Tom Yam, Pho 
atau mie berkuah khas Vietnam, Pad Thai 

hingga lumpia khas Vietnam, Goi Cuon.
“Khusus di hari Natal Melati Restaurant 

mengeluarkan Tugu Christmas Hampers 
andalan yang siap diantar kepada keluarga 
maupun kerabat dekat,” pungkasnya.

Hampers tersebut tersedia beberapa 

varian seperti Pastel Toetoep, Whole Tugu’s 
Signature Roasted Turkey dan Ayam Kodok 
Belanda. Dapat dikirimkan sebagai salam 
penutup tahun. Bagi yang ingin hantaran 
manis Christmas Sweets dari Und Corner 
juga bisa menjadi pilihan istimewa. (lin/ley)

Dharma Permata Residence

Hunian Semi Vila, 
Daya Tarik View 

Gunung Panderman

IST

ASRI: Salah satu tipe 
perumahan

di Dharma Permata 
Residence, konsep hunian 

semi villa terletak
di Kota Batu dengan 

keunggulan view
Gunung Panderman.

MUDAH: Salah satu Owner sayurkita.mlg
Irfan Prima Yudha mengenalkan layanan belanja 

keperluan dapur secara online melalui akun instagram.

sayurkita.mlg MITRA10

Ekspansi Bisnis, Buka Outlet Baru di Kebonsari 

BINGKISAN NATAL: Hotel Tugu tidak hanya memberikan
paket spesial Tahun Baru, namun juga menyambut Natal dengan

Tugu Christmas Hampers dari Melati Restaurant.

Akhir Tahun Berkesan Bersama Hotel Tugu

BEST SELLER: Baru dibuka, flooring seperti keramik dan granit banyak dicari oleh customer.

PROPERTY

Konsep hunian ini klaster,
semi vila sehingga orang 
membeli hanya untuk 
investasi. Kemudian 
disewakan, kalau desain 
rumahnya minimalis,
masih standar,” 

Suwoko
Owner Dharma Permata Residence



NEW MALANG POS, MALANG-Akibat 
tembok belakang kantor Kelurahan 
Kesatrian jebol pada minggu lalu, 
seluruh warga Kelurahan Kesatrian 
melakukan pembersihan material yang 
memenuhi aliran sungai. Tembok 
berusia kurang lebih 10 tahunan tersebut 
jebol karena tingginya curah hujan yang 
menyebabkan arus sungai tinggi dan 
menggerus pondasi tembok.

“Pertama karena arusnya, ka rena 
pondasi sudah ada cakar penya
ngganya.  Lalu ki ta  di  dalam ini 
dipaving dan airnya meresap ke 
bawah. Harusnya dirabat otomatis 
air bisa mengalirnya tidak langsung 
meresap kebawah. Air masuk lewat 
situ menimbulkan penggerusan,” 
jelas Lurah Kesatrian, Basuki Riawan 
kepada New Malang Pos, kemarin.

Basuki menyebut, agar arus sungai 
dapat mengalir lancar kembali, maka ia 
mengajak seluruh elemen masyarakat 
untuk melakukan pembersihan agar arus 
sungai tidak mudah naik dan semakin 
menggerus tembok yang tersisa.

“ Kami kerja  bakt i  dulu untuk 
pembersihan agar material tidak, aliran 

sungainya bisa berjalan. Sementara kami 
pagar dengan pring (bambu) mengingat 

untuk keamanan. Jadi nanti berikutnya 
pagar sementara. Setelah pembersihan, 

besoknya langsung dipagar,” ungkapnya. 
Setelah dilakukan penanganan 

sementara, Basuki mengungkapkan 
pihaknya akan membangun kembali 
t e m b o k ,  p o n d a s i  d a n  k a n o p i . 
Permohonan perbaikan pun telah 
diajukan kepada Wali Kota Malang Sutiaji 
dengan tembusan Dinas PUPRPKP Kota 
Malang.

“Kami lapor dulu hasil bencana. 
Waktu itu saya langsung ke PU untuk 
bagaimana tindak lanjutnya. Untuk 
di kas bagian bencana itu sudah tidak 
ada. Jadi mungkin di tahun depan,” 
ungkapnya.

Basuki menambahkan, meski untuk 
perbaikan hanya bisa dilakukan di 
tahun depan, namun langkah yang 
paling penting adalah segera melakukan 
tindakan awal. Sehingga risiko bencana 
tidak semakin besar. Pembersihan 
juga melibatkan satuan militer yang 
ada di wilayah kelurahan Kesatrian, 
diantaranya Men Armed, Batalyon 512, 
Hubdam, hingga Koramil Blimbing.

“Sistemnya gotong royong bagaimana 
bisa menanggulangi awal dulu. Setelah 
itu baru fisiknya,” jelasnya. (ian/aim)

NEW MALANG POS, MALANG-Kota 
Malang kembali masuk ke zona merah 
karena  ada peningkatan kasus Covid19. 
Karena itu, penegakkan disiplin protokol 
kesehatan (Pro kes) akan dila  kukan 
kem bali. Penga wa san pun akan diper
ketat lagi.

Hal ini dite gas kan Sekda Kota Malang 
Drs Wasto saat ditemui di Balai Kota Ma
lang, Selasa (15/12) kemarin. Belakangan 
banyak timbul dari klaster perkantoran 
dan juga keluarga.

“Per Senin (14/12) kemarin, Kota 
Malang kembali ma suk dalam zona me
rah,” kata Wasto.

Pejabat Kota Ma lang yang menjadi 
penyitas Covid19 ini menegaskan, rapat 
koordinasi khusus mengenai perubahan 
status zona Kota Malang akan segera 
dilakukan dengan melibatkan seluruh 
jajaran Satgas Covid19, baik jajaran 
Polri dan TNI, serta lainnya.

“Satpol PP kami minta untuk mening
katkan pengawasan. Patroli setiap hari, 
siang dan malam. Personel berjaga dan 
mengawas tempattempat kerumunan,” 
terangnya.

Menurut data Satgas Covid19 Kota 
Malang, per Selasa (15/12) kemarin, 
penambahan kasus baru konfirm postif 
di Kota Malang berjumlah 89 kasus. Total 
kasus konfirm positif Kota Malang sejak 
kasus pertama muncul hingga saat ini 
menjadi 2.834 kasus. 

Dari jumlah ini, yang dinyatakan 
meninggal ada sebanyak 271 kasus, 
meninggal bertambah 7 orang kemarin. 
Sementara itu yang sudah dinyatakan 
2.365 kasus. Meski begitu yang saat ini 
masih dalam perawatan bertambah 

pula 4 kasus. Jumlah total kasus konfirm 
positif yang masih dalam perawatan kini 
berjumlah 198 orang. RS lapangan pun 
tengah disiapkan untuk mengantisipasi 
lonjakan peningkatan kasus Covid19 di 

Kota Malang belakangan ini.
“Termasuk nanti untuk perayaan 

akhir tahun akan diperhatikan betul. 
Akan ada koordinasi khusus untuk 
penertiban atau pengawasan di masa 

perayaan pergantian tahun. Kami 
minta warga untuk tetap lakukan 3 
M (memakai masker, mencuci tangan 
dan menjaga jarak) karena ini serius,” 
pungkas Wasto. (ica/aim)
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NMP-IAN NURMAJIDI UMAR

KERJA BAKTI: Lurah Kesatrian Basuki Riawan melakukan kerja bakti 
bersama warga membersihkan sisa tembok yang jebol.

NMP-SISCA ANGELINA

ARAHAN: Wawali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko 
memberikan arahan dalam Focus Group Discussion 

(FGD) Perda Kota Malang No 2 Tahun 2020
Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

di Hotel Savana, beberapa waktu lalu.

NMP-M FIRMAN

STERILISASI: Beberapa waktu lalu, gedung perkantoran di Balai Kota Malang dilakukan penyemprotan
disinfektan untuk melakukan sterilisasi kawasan perkantoran.

NEW MALANG POS, MALANG-Kalangan 
pelajar Kota Malang mengajukan konsep 
konser musik dengan cara drivein. Untuk 
memastikan konsep itu, perwakilan ketua 
OSIS di Kota Malang mempresentasikan 
konsep konser musik driveIn kepada Wakil 
Walikota Malang Ir Sofyan Edi Jarwoko, di 
Balai Kota Malang, Selasa (15/12) kemarin.

Ketua OSIS SMAN 4 Malang, Annisa 
Faja riyah menjelaskan, konsep drivein 
memungkinkan penonton konser tidak 
bersen tuhan dengan penonton lain nya. 
Sesuai namanya drivein, konser dilakukan 
denagan konsep penonton berada di da lam 
mobil/kendaraannya.

“Sebutannya drivein, tetapi intinya 
konser dilakukan de ngan penonton tidak 
bersen tuhan dengan yang lain. Bisa di 
dalam mobil masingmasing atau nanti 
dibuatkan pembatas semacam kotak per 
kotak diisi penonton satu dengan yang lain 
dengan jarak,” tegas Annisa. 

Dia beralasan, pihaknya mengajukan 
konsep ini, selain sudah dilakukan di 
beberapa negara lain sebagai konsep konser 
new normal, juga agar kegiatan senibudaya 
kaum pelajar tidak berhenti begitu saja 
karena pandemi Covid19.

Annisa mengatakan, konsep ini da
pat diterapkan karena juga selain mem
berlakukan social distancing, Prokes juga 
menjadi kewajiban, seperti yang datang 
harus bermasker/mengenakan face shield. 
Kondisinya sehat dan lainnya yang sudah 
ditentukan.

“Ini masih pengajuan konsep saja. Kami 
juga kerjasama dengan Malang Musik 
Bersatu (MMB) yang juga ingin mengajukan 

konser dengan konsep ini di era new 
normal. Harapannya bisa diterima dan 
disetujui pemerintah,” papar Annisa yang 
hadir bersama Ketua OSIS MAN 2 Kota 
Malang Rahmadian Sya’bana. 

Wakil Wali Kota Malang Ir Sofyan Edi 
Jarwoko men jelaskan, konsep seperti ini 
masih harus dibahas dengan kajian lebih 
mendalam. Belum lagi mempertimbangkan 
peningkatan kasus Covid19 yang melonjak 
di Kota Malang.

Meski begitu ia mengapresiasi upaya 
tersebut. Segera ketika situasi memung
kinkan usulan ini akan dibahas dan dikaji.

“Kami masih dalam kondisi kasus 
Covid19 yang tinggi kasusnya. Usulan 
seperti ini pun tetap kami apresiasi tetapi 
perlu kajian mendalam dan pembahasan 
banyak pihak tidak hanya pemerintah saja,” 
tegas Sofyan Edi. (ica/aim)

Pemkot Larang 
Kunjungan Kerja

dari Luar Kota
NEW MALANG POS, MALANG-Kasus Covid19 Kota Malang 
yang melonjak tajam jumlahnya membuat Pemkot Malang 
mengambil tindakan tegas. Salah satunya menerbitkan 
surat edaran (SE) baru, yakni SE Walikota No 31 Tahun 2020.

SE ini tentang Perubahan Ketiga atas SE No 20 Tahun 2020 
tentang Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid19 
bagi ASN dan Karyawan/Karyawati BUMD Kota Malang. 

Pada SE No 20, sebelumnya menegaskan, ASN diminta 
melakukan prokes di lingkungan kerja masingmasing dan 
menerapkan Work From Home (WFH) sesuai ketentuan. 
SE ini berlaku dari 30 November hingga 14 Desember 2020.  
Mengingat masa berlaku SE No 20 sudah habis, diterbitkanlah 
SE No 31 yang baru. Tidak hanya memperpanjang masa 
waktu WFH, juga didalamnya terdapat beberapa ketentuan 
yang berbeda. Guna memperketat pergerakan ASN di 
lingkungan Pemkot Malang. 

“Kalau mau keluar kota karena urusan dinas, harus izin 
dulu ke walikota. Harus atas persetujuan walikota. Terutama 
untuk keperluan keluar kota untuk dinas diluar undangan, 
seperti konsultasi,” tegas Wasto.

Pria yang gemar bersepeda ini menjelaskan, hal lain 
yang juga ditegaskan dalam SE Walikota No 31 ini adalah 
melarang adanya tamu luar kota datang melakukan tugas 
kedinasan ke lingkungan Pemkot Malang. Jikapun sudah 
dilakukan perjanjian kedatangan sebelum SE No 31 terbit, 
Pemkot sudah melakukan koordinasi ulang. SE No 31 Tahun 
2020 ini secara resmi mulai berlaku pada 15 Desember 
hingga berakhir pada 29 Desember 2020 mendatang

“Sudah ada yang ditolak saya lupa jumlahnya. Yang jelas 
kami minta reschedule. Kami tolak dulu semua yang mau 
datang ke Kota Malang,” tegas pria kelahiran Jawa Tengah ini. 

Tidak hanya itu SE baru ini juga menegaskan terkait 
penanganan kasus Covid19. Jika terdapat ASN yang positif 
dalam satu lingkungan perangkat daerah, maka yang boleh 
bekerja di kantor nantinya hanya 25 persen saja, bukan 50 
persen (atau setegah dari kapasitas).

Setelah dilakukan penyemprotan disinfekatan pada 
kantor yang terpapar, pegawai yang bisa bekerja di kantor 
hanya 25 persen saja. Agar layanan publiknya masih bisa 
dijalankan. (ica/aim)

Gotong Royong Bersihkan Tembok Jebol

NEW MALANG POS, MALANG-Rancangan perubahan 
Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban 
Umum dan Lingkungan Kota Malang akan menambah pasal 
penanganan Covid19. Setidaknya dua pasal menganai 
penanganan Covid19 yang akan dimasukan dalam Perda itu. 

Hal ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) 
perubahan Perda Kota Malang No 2 Tahun 2020 Tentang 
Ketertiban Umum dan Lingkungan di Hotel Savana, 
beberapa waktu lalu. Wakil Wali Kota Malang Ir Sofyan Edi 
Jarwoko, sebagai Keynote Speaker menegaskan pentingnya 
penyesuaian perda tersebut. 

“Pentingnya melakukan penye suaian mengingat kondisi 
pandemi Covid19 ini. Aturan mengenai penertiban 
lingkungan dan pola hidup masyarakat di fasilitas umum 
dan public. Hal itu perlu disesuaikan mengikuti kondisi 
dalam bentuk regulasi,” papar Sofyan Edi.

Ia meneruskan, jika pembahasan Perda ini juga akan 
memuat aturan mengenai aksi penegakan hukum memuat 
sanksi bagi pelanggar. Contohnya ketika tidak disiplin 
menerapkan prokes pencegahan covid19 sesuai regulasi.

Selama ini hal itu belum diatur resmi dalam Perda. Sehingga 
aparat penegak perda belum dapat bertindak tegas ketika 
menemukan pelanggaran. “Pada intinya setiap warga berhak 
men dapatkan perlindungan atas segala bentuk bencana yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masya rakat. Dengan regulasi kita akan melindungi 
masyarakat dari ancaman pandemi ini,” tegas Sofyan.

Sementara itu Kasatpol PP Kota Malang Drs Priyadi MM 
menjelaskan materi muatan rancangan perda akan memuat 
dua pasal mengenai penanganan covid19. Pertama pada Bab 
II Ketertiban Umum di Pasal 16 G dan kedua akan masuk dalam 
Bab III A kerjasama dan koordinasi Pasal 27 A.

Pasal ini nanti berisi tentang walikota dapat meminta 
bantuan personel dan peralatan kepada kepolisian RI dan 
TNI dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban 
umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan 
perda yang memiliki potensi dampak sosial dan dampak 
kesehatan terkait penanganan Covid19. (ica/aim)

Tegaskan Sanksi 
Pelanggar Prokes 

dalam Perda

Kota Malang
Kembali ke Zona Merah

Pelajar Ajukan Konsep Konser Musik Drive In

Drs Wasto

M FIRMAN-ILUSTRASI KONSER

RINDU KONSER: Para pelajar Kota Malang berharap
dapat menggelar konser musik dengan konsep drive-in

di era adaptasi kebiasaan baru.

Kami masih dalam 
kondisi kasus Covid-19 
yang tinggi kasusnya. 
Usulan seperti ini pun 
tetap kami apresiasi 
tetapi perlu kajian 
mendalam dan 
pembahasan banyak 
pihak tidak hanya 
pemerintah saja”

Wakil Walikota Malang
Ir Sofyan Edi Jarwoko
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NEW MALANG POS, KOTA BATU-
Pemerintah Kota Batu kembali meraih 
penghargaan sebagai Kota Peduli 
Hak Asasi Manusia dari Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Kemenkumham) RI Tahun 2019 di 
penghujung tahun ini. Penghargaan 
tersebut diterima langsung oleh Wali 
Kota Batu Dra. Dewanti Rumpoko 
M.Si dari Kakanwil Kemenkumham 
Jatim Krismono dalam peringatan Hari 
HAM Tahun 2020, di Kantor Wilayah 
Kemenkumham Jatim Surabaya, Senin 
(14/12) malam.

Kabag Humas Setda Pemkot Batu 
Santi Restuningsasi mengatakan 
bahwa penghargaan sebagai Kota 
Peduli HAM dari Kemenkumham yang 
diraih Pemkot Batu sudah lima kali. 
Yakni tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 
dan tahun 2020.

“Alhamdulillah Kota Batu kembali 
meraih kota terbaik sebagai Kota 
Peduli HAM di Jawa Timur. Kota Batu 
mendapatkan skor tertinggi yakni 
97,53 dari 34 kabupaten dan kota 
di Jawa Timur yang mendapatkan 
penghargaan,” ujar Santi kepada New 
Malang Pos, Selasa (15/12) kemarin. 

Lebih lanjut, alumnus SMPN 8 
Kota Malang ini menerangkan bahwa 

penghargaan ini diberikan atas 
upaya pemerintah kota/kabupaten 
dalam pemenuhan dan pelayanan 
publik, yang merupakan hak dasar 
masyarakat di wilayah masing-
masing daerah. 

“Artinya pelayanan yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kota Batu sudah jauh 
lebih baik dengan mengedepankan 
prinsip dan azas-azas HAM. Yakni 
Pemkot telah berupaya dalam 
membina dan mengembangkan 
daerahnya menjadi kota peduli HAM 
berdasarkan capaian implementasi 
HAM,” bebernya. 

Capaian dari hasil penilaian skor 
tertinggi yang diraih Kota Batu 
dengan angka 97,53 didapat dari 
beberapa parameter. Diantaranya 

dari parameter hak kelompok yang 
meliputi hak atas kesehatan dengan 
nilai 89,75, hak atas pendidikan di 
angka 86, hak perempuan dan anak 
mendapat nilai sempurna 100. 

Kemudian hak atas kependudukan 
jadi nilai terendah dengan 68, hak atas 
pekerjaan 72,5, hak atas perumahan 
yang layak dengan nilai 94 dan hak 
atas lingkungan yang berkelanjutan 
dengan nilai 88,5. Dengan sub total hak 
kelompok 598,75 atau rata-rata 85,53.

“Sedangkan untuk implementasi 
aksi HAM tahun 2019-2020 kami 
mendapat nilai  12.  Dari  hasil 
penjumlahan dua kelompok itu 
Kota Batu meraih nilai total 97,53 
atau tertinggi di Jatim. Kami berharap 
tahun depan bisa mempertahankan 

hal tersebut dan kembali meraih 
prestasi itu,” imbuhnya.

S e m e n t a r a  i t u ,  K a k a n w i l 
Kemenkumham Jatim Krismono 
menyebutkan bahwa pada tahun 2020 
ada 259 kabupaten dan kota atau 50,4 
persen dari jumlah keseluruhan 514 
kabupaten/kota di Indonesia, meraih 

penghargaan kategori kabupaten dan 
kota peduli HAM.

Dari jumlah tersebut, ada 34 
kabupaten/kota dari 38 daerah 
di Provinsi Jawa Timur, tahun ini 
berhasil memperoleh predikat peduli 
HAM. Serta ada tiga kabupaten/kota 
yang memperoleh penghargaan 

c u ku p  p e d u l i  H A M  d a n  s at u 
kabupaten kurang peduli HAM.

“ D a l a m  ra n g k a  m e n d o ro n g 
meningkatkan kualitas pelayanan 
publik di instansi pemerintah, 
K e m e n k u m h a m  j u g a  t e l a h 
meluncurkan program penilaian 
pelayanan publik yang berbasis hak 
asasi manusia (P2HAM),” paparnya.

Sampai saat ini program masih 
terbatas di lingkungan internal, 
yakni di unit-unit pelaksana teknis 
pelayanan jajaran. Yakni Kantor 
Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas), Rumah Tahanan Negara 
(Rutan), Rumah Penyimpanan 
Barang Sitaan Negara (Rupbasan) 
dan Balai Harta Peninggalan (BHP).

Selain itu, Kemenkumham juga 
memberikan penghargaan pelayanan 
publik berbasis HAM. Berdasarkan 
hasil penilaian, sebanyak delapan UPT 
di lingkungan Kanwil Kemenkumham 
Ja t i m  m e r a i h  p e n g h a r g a a n . 
Diantaranya Lapas Klas I Malang, Lapas 
Klas IIA Sidoarjo, Lapas Perempuan 
Klas IIA Malang, Kantor Imigrasi Klas I 
Khusus Surabaya, Kantor Imigrasi Klas 
I Malang, Kantor Imigrasi Klas II Non 
TPI Kediri, Bapas Klas II Kediri, Bapas 
Klas II Jember. (eri/jon)

IST

RAIH PENGHARGAAN: Wali Kota Batu Dra. Dewanti Rumpoko M.Si 
menerima penghargaan Kota Peduli HAM dari Kakanwil 

Kemenkumham Jatim Krismono di Kantor Wilayah Kemenkumham 
Jatim, Surabaya, Senin (14/12) malam.

Lima Kali Raih Penghargaan Kota Peduli HAM
Artinya pelayanan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Batu sudah jauh lebih baik 
dengan mengedepankan prinsip dan 

azas-azas HAM. Yakni pemkot telah berupaya dalam 
membina dan mengembangkan daerahnya menjadi kota 

peduli HAM berdasarkan capaian implementasi HAM”

KABAG HUMAS SETDA PEMKOT BATU

Santi Restuningsasi

Membaca 
Kekayaan 
Berharga 

NEW MALANG POS, KOTA BATU-Buku 
adalah salah satu langkah memperluas 
wawasan seseorang. Itulah yang dirasakan 
oleh Wara Febrian Nastiti yang memiliki 
hobi membaca buku.

Memang benar, dari membaca buku 
diungkap oleh gadis cantik yang memiliki 
sapaan akrab Rara menjadikan segala hal 
lebih mudah. 

 “Aku suka membaca buku sejak masuk 
di bangku SMA. Dari membaca aku sadar 
bahwa ada banyak manfaat positif dari 
membaca. Yakni aku lebih tahu banyak 
hal,” ujar Rara kepada New Malang Pos. 

Alumnus Univesitas Gajayana ini 
menceritakan jika sudah banyak buku 
yang telah dibacanya. Karena dengan 
membaca segala jenis buku, banyak 
pengetahuan yang beragam pula ia dapat.

“Memang benar dengan membaca 
secara tidak langsung berimbas pada 
pekerjaanku. Salah satunya adalah 
menambah kosa kata. Sehingga saat 
menjadi MC aku bisa lebih percaya diri 
dan lancar berbicara di atas panggung,” 
bebernya. 

Tak hanya memperkaya kosa kata, 
lanjut dia dengan membaca perem-
puan yang berdomisili di Desa Beji 
Kecamatan Junrejo Kota Batu ini juga 
mampu menata kalimat demi kalimat 

saat menjadi MC. 
Maka dari itu, 
ia selalu me-

n y e m p a t -
kan waktu 
luangnya 

u n t u k 
m e m b a c a . 

Karena bagi-
nya, membaca 

adalah kekayaan 
berharga yang 

t a k  s e m u a 
o r a n g 

menyu-
kainya. 
(eri/jon)

Aku suka membaca buku sejak 
masuk di bangku SMA. Dari 
membaca aku sadar bahwa 
ada banyak manfaat positif 

dari membaca. Yakni aku lebih 
tahu banyak hal”

Wara Febrian Nastiti

NEW MALANG POS, KOTA BATU-
Sebanyak 175 guru atau pengajar 
di Kota Batu belum menerima 
Tunjangan Profesi  Pendidik 
(TPP) pada triwulan ke empat. 
Belum diterimanya TPP tersebut 
dikarenakan APBN tidak mencukupi 
sehingga TPP akan diberikan pada 
tahun 2021.

Hal  i tu  dikatakan Kepala 
Dinas Pendidikan Kota Batu Eny 
Rachyuningsih bahwa pihaknya 
membenarkan adanya guru di Kota 
Batu yang belum menerima TPP 
pada triwulan ke empat ini. Namun 
bukan berarti TPP tersebut akan 
hilang atau tidak terbayarkan.

“Memang ada beberapa guru 
yang belum menerima TPP. Ini 
dikarenakan anggaran dari pusat 
memang terdapat kekurangan. 
Kekurangan anggaran ini tidak 
hanya terjadi di Kota Batu saja. 
Tapi juga terjadi di seluruh Kota di 
Indonesia,” ujar Eny kepada New 

Malang Pos.
Eny menjelaskan untuk Kota 

Batu sebenarnya anggaran TPP bagi 
guru yang sertifikasi mencapai Rp 9 
miliar (APBN.red). Namun karena 
yang turun baru sekitar Rp 7 miliar 
lebih, maka ada TPP yang belum 

terbayarkan. 
“Masih mengalami kekurangan 

sekitar Rp 1,6 miliar. Sehingga 
dampaknya dirasakan bagi 175 
orang guru belum bisa menerima 
tunjangan pada triwulan empat 
pada tahun ini. Tapi tak perlu 

khawatir, TPP akan tetap diterima 
175 orang guru tersebut pada 
tahun 2021 awal,” tegasnya.

Molornya pembayaran TPP 
bagi guru yang telah tersertifikasi 
itu lanjut Eny, pernah terjadi juga 
sebelumnya di Kota Batu. Tepatnya 
pada sekitar tahun 2017 lalu dan 
dapat diselesaikan tanpa kendala. 

“ U n t u k  g u r u  y a n g  t e l a h 
tersertifikasi di Kota Batu mencapai 
angka 800 guru PNS dari total sekitar 
1000 guru. TPP diberikan bagi guru 
yang telah tersertifikasi setiap bulan 
dengan nominal setara satu kali gaji 
pokok,” bebernya.

S e m e n t a ra  i t u  Wa l i  Ko t a 
Batu Dra. Dewanti Rumpoko 
M.Si  menyampaikan terkait 
kesejahteraan guru, pihaknya akan 
memastikan hal tersebut. Tinggal 
melihat apakah APBD Kota Batu 
mencukupi atau tidak. 

“Untuk kesejahteraan guru kami 
akan berupaya untuk menambah 

anggaran. Dengan ketentuan 
APBD Kota Batu memang cukup. 
Tahun depan saja anggaran 
untuk Dinas Pendidikan jadi yang 
tertinggi sebesar Rp 200 miliar atau 
20 persen dari APBD Kota Batu 
senilai Rp 1 Triliun,” bebernya.

Upaya untuk mensejahterakan 
guru honorer atau Guru Tidak Tetap 
(GTT) telah dilakukan oleh Pemkot 
melalui Dinas Pendidikan Kota Batu. 
Yakni dengan memberikan insentif 
bagi 1331 GTT tiap bulannya. 

Untuk insentif yang diberikan 
memang berbeda, tergantung 
masa mengajar.  Untuk yang Rp 400 
ribu untuk guru yang mengajar di 
PAUD. Kemudian ada yang Rp 500 
ribu dan juga yang Rp 750 ribu. 

GTT yang masa abdinya sudah 
melebihi dari sepuluh tahun akan 
mendapatkan gaji insentif tambahan 
mencapai Rp 750 ribu perbulannya. 
Sedangkan yang di atas lima tahun 
mendapat insentif Rp 500 ribu. (eri/jon)

175 Guru Belum Terima Tunjangan

NMP-KERISDIANTO

PRIORITAS: Kesejahteraan tenaga pendidik di Kota Batu jadi 
prioritas Wali Kota Batu Dra. Dewanti Rumpoko M.Si tiap kegiatan 

bersama Dinas Pendidikan.

MALAM TAHUN BARU, ALUN-ALUN DITUTUP
NEW MALANG POS, KOTA BATU-Larangan 
berkumpul di tempat umum pada malam 
tahun baru oleh pemerintah pusat untuk 
menghindari lonjakan kasus Covid-19 bakal 
diterapkan Pemkot Batu. Salah satunya 
pada malam tahun baru, Pemkot Batu bakal 
mensterilkan Alun-Alun Kota Batu. 

“Menindaklanjuti instruksi pemerintah 
pusat tentang larangan berkumpul di tempat 
umum. Kami akan menutup atau sterilisasi 
Alun-Alun Kota Batu pada malam tahun 
baru,” ujar Wakil Wali Kota Batu Ir. Punjul 
Santoso M.M kepada New Malang Pos, 
Selasa (15/12) kemarin. 

Dengan dilakukan sterilisasi Alun-Alun 
Kota Batu tidak serta merta PKL yang 
ada di wilayah alun-alun akan tutup. 
Tetapi dijelaskan Punjul akan dilakukan 

pembatasan dan dipindahkan ke lain tempat 
khusus untuk malam pergantian tahun.

“Besok (hari ini.red) untuk PKL apakah 
nanti dibikin 50 persen atau ditaruh di 
Jalan Munif masih akan kami bicarakan. 
Namun sesuai rencana sebelumnya untuk 
memecah kemacetan dan kerumunan nanti 
akan disebar di sekitar Alun-Alun Kota Batu, 
pemkot akan membuat pasar malam di 
sepanjang Jalan Panglima Sudirman. Tapi 
ini masih dirapatkan kembali,” bebernya.

Begitu juga untuk area parkir, lanjut Punjul 
kendaraan akan diarahkan ke Deduwa dan 
Jalan Sultan Hasan Halim. Dengan begitu, 
areal luar Alun-Alun Kota Batu bisa lebih 
luas dan tidak terjadi kemacetan, mengingat 
setiap pergantian akhir tahun areal tersebut 
selalu padat dan menimbulkan kemacetan. 

“Kalau untuk hotel boleh menggelar 
acara dengan sewajarnya. Yang penting 
jangan mengundang bintang tamu dari luar 
kota. Karena nanti ada batasan untuk tamu 
internal saja dan wajib prokes. Bagi hotel 
yang akan menggelar kegiatan malam tahun 
baru juga harus ada izin dari Gugus Tugas 
Covid-19,” tegasnya.

Sebelumnya Ketua PHRI Kota Batu Sujud 
Hariadi menyampaikan bahwa untuk 
persiapan malam tahun baru hotel boleh 
menggelar kegiatan, tapi tetap menjaga 
prokes. Sebaliknya, justru ditakutkan ketika 
tidak ada kegiatan di hotel-hotel masyarakat 
atau wisatawan akan berkumpul di Alun-
Alun Kota Batu. 

Menurut direktur PT Selecta ini, selama 
hotel dan tempat wisata beroperasi berjalan 

dengan lancar. Karena hotel dan tempat wisata 
telah menerapkan protokol kesehatan.

“Untuk hotel yang akan menggelar 
kegiatan pada malam tahun baru wajib 
menerapkan prokes. Terkait dengan adanya 
izin untuk menggelar kegiatan, pihaknya 
akan meminta kepada seluruh hotel dan 
resto menyampaikan hal tersebut ke gugus 
tugas. Karena hal tersebut untuk kebaikan 
bersama,” pungkasnya. 

Hingga Selasa kemarin untuk jumlah kasus 
Covid-19 di Kota Batu mencapai 968 kasus. 
Dengan rincian 81 aktif, 807 sembuh dan 
80 meninggal. Per kemarin dari jumlah itu 
bertambah lima orang terkonfirmasi positif 
Covid-19. Setelah sebelumnya pada tanggal 
4 Desember terjadi tambahan kasus positif 
Covid-19 tertinggi mencapai 63 orang. (eri/jon)

NMP-MUHAMMAD FIRMAN

STERIL: Alun-
Alun Kota Batu 
dipastikan steril 
saat malam 
pergantian tahun 
guna mencegah 
penyerbaran 
Covid-19.
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NEW MALANG POS, MALANG-Laga 
fun football menarik tersaji di Stadion 
Gajayana, Selasa (15/12) kemarin. 
Pasalnya, dua legenda dari klub yang 
terkenal memiliki rivalitas tinggi, yakni 
Arema dan Persebaya bertemu. Mantan 
pemain dan bahkan ada yang masih aktif 
di kompetisi kasta tertinggi, bertanding 
dalam laga persahabatan antara Arema 
Legend yang membawa bendera NZR 
Red Bold melawan Persebaya Legend.

Beberapa nama tenar seperti Anang 
Ma’ruf, Uston Nawawi, Chairil Anwar, 
Kurnia Sandi, Liestianto Raharjo, 
Bonggo Pribadi I Putu Gede, Sutaji, 
Harianto, Totok Anjik, Tommy Pranata, 
Yanuar Firmanda hingga Akhmad 
Junaedi turut meramaikan eksebisi 
tersebut. Sedangkan pemain yang 
masih aktif seperti Alfarizi, Ahmad 
Bustomi dan Arif Suyono. Lalu ada 
Rendy Irwan dan Oktafianus Fernando 
dari Persebaya.

Selain itu, dalam laga dengan format 3 
x 30 menit tersebut, juga diramaikan oleh 
vokalis band d’Masiv, Rian Ekky Pradipta. 

Penggagas laga eksebisi tersebut 
sekaligus Owner NZR, Wiebie Dwi 
Andriyas menjelaskan bahwa agenda 
tersebut sebenarnya merupakan hal 
yang rutin digelar. Kebetulan kali ini 
memang mempertemuakan dua rival 
yakni Persebaya dan Arema. Alhasil, 
fun football ini bisa menjadi ajang 
nostalgia bagi para eks pemain kedua 
tim yang dulu juga kerap bertemu 
dalam kompetisi resmi. 

“Tujuan kami hanya untuk menjaga 
silaturahmi sesama mantan pemain 
agar tetap terjaga dengan baik. Kebe
tulan pada saat yang bersamaan ada 
mas Rian yang sedang di Malang jadi 
kami ajak gabung,” ujarnya.

Menurut dia, sebelumnya NZR 
juga sempat melawat ke luar kota 
yang menjadi agenda mereka. Seperti 

bermain melawan Persija Glory dan juga 
merencanakan trofeo di laga berikutnya.

Sementara itu, selain guyup dengan 
para legenda yang sudah pensiun, 
laga seperti ini kadang juga mengajak 
pemain yang masih aktif. Seperti 
di pertandingan kemarin, Alfarizi 
kebetulan juga turut bergabung. 
Kemudian ada Bustomi, Arif Suyono, 
Rendi dan juga Oktafianus Fernando.

Menurut Wiebie hal itu bisa menjadi 
ajang untuk menjaga kondisi bagi para 
pemain aktif tersebut. Terlebih saat ini 
seluruh tim Liga 1 memang meliburkan 
diri karena tak ada kejelasan kompetisi.

“Paling tidak ini bisa menjadi ajang 
untuk menjaga kondisi bagi mereka. 
Karena memang laga ini lebih kepada 
untuk silaturahmi saja,” tambahnya. 

Sementara itu, salah satu legenda 
Arema dan Persebaya yang turut dalam 
laga tersebut, Totok Anjik mengakui 
sangat senang. Pasanya dengan laga 
eksebisi ini dirinya juga bisa berolahraga 
sekaligus bereuni dengan mantan rekan
rekannya dulu saat masih aktif bermain. 

“Senang sekali bisa kembali bersi
laturahmi dengan teman lama. Seka
ligus juga bisa bernostalgia dengan 
bermain bola lagi,” tandasnya.

Sedangkan Rian mengakui, bila 
dirinya senang bisa bergabung. Ia 
bahkan menyebut, sebagai mimpi yang 
terwujud. Sebab, beberapa pemain 
merupakan idolanya atau pernah dia 
saksikan sebagai pecinta bola.

“Sebenarnya ini untuk menjaga 
kesehatan juga. Ini saatnya juga 
silaturahmi dengan idola saya yang 
bermain di kedua tim. Dulu saya sempat 
melihat Persebaya, Bandung Raya, PSM, 
Mitra Surabaya dan juga Arema, saya 
ngefans sama Putu Gede. Pas dia main 
di Persija dan di Arema juara di Copa 
Indonesia. Ini seperti mimpi yang jadi 
kenyataan,” tutur dia. (ley)

NEW MALANG POS, BANGKALAN-Madura 
United menagih keseriusan PSSI dalam 
melanjutkan kembali Liga 1. Kompetisi kasta 
tertinggi sepak bola Indonesia itu rencananya 
bakal bergulir lagi pada Februari 2021 sesuai 
Surat Keputusan PSSI Nomor SKEP/69/XI/2020.

Namun, hingga saat ini PSSI maupun PT Liga 
Indonesia Baru, selaku operator kompetisi, 
belum mengumumkan kepastian jadwal. Padahal 
waktu yang dimiliki klub kontestan untuk 
mempersiapkan diri makin sedikit.

“Kami meminta PSSI sudah memiliki tindak 
lanjut yang jelas pada Desember ini. Jangan 
biarkan klub menanti ketidakpastian seperti ini,” 
ujar Zia Ulhaq, Direktur PT Polana Bola Madura 
Bersatu, yang merupakan perusahaan yang 
menaungi Madura United.

Lanjutan Shopee Liga 1 sebenarnya sempat 
direncanakan digelar pada 1 Oktober lalu. 
Namun, terpaksa ditunda kembali lantaran 

t idak mengantongi  iz in dar i  kepolisian 
lantaran angka kasus Covid19 yang masih 
meningkat.

Publik sempat mencibir bahwa Liga 1 kalah 
dari Pilkada serentak yang bahkan menjadi 
wadah kerumunan massa. Pilkada itu sendiri 
telah rampung digelar pada 9 Desember lalu. 
Namun, tetap belum ada kepastian dari PSSI soal 
lanjutan Liga 1.

Ketua umum PSSI, Mochammad Iriawan, 
sempat menyampaikan pihaknya memang 
belum mengantongi izin untuk menggelar 
lanjutan Shopee Liga 1 dari kepolisian. Zia lantas 
mempertanyakan hal ini agar klubklub tidak 
terus menerus dirugikan.

“Belum ada kabar, sudah ada izin atau belum. 
Bagaimana sebenarnya progres upaya izin 
kepada pihak berwenang dan apa kendalanya 
jika belum didapatkan,” imbuh pria asal 
Pamekasan tersebut. (blc/ley)

NEW MALANG POS, MILAN-Langkah AC Milan untuk 
mengamankan jasa Alejandro Gomez tidak akan berjalan 
mulus. Striker Atalanta itu dilaporkan menjadi salah satu 
pemain yang diincar Inter Milan di musim dingin nanti.

Gomez dalam tiga musim terakhir reputasinya tengah naik 
daun di Italia. Setelah ai konsisten mencetak gol bagi Atalanta.

Namun belakangan striker 32 tahun itu ingin cabut dari 
skuat La Dea. Setelah ia dilaporkan mengalami pertengkaran 
dengan sang manajer Gian Piero Gasperini.

Calciomercato mengklaim bahwa AC Milan tertarik terhadap 
sang striker. Namun sang tetangga, Inter Milan juga menaruh 
hati terhadap sang striker.

Menurut laporan tersebut, Inter saat ini sangat membutuhkan 
jasa striker baru di dalam tim mereka. Ini dikarenakan Inter 
saat ini memiliki stok yang terbatas di pos penyerang. Hanya 
ada tiga penyerang yang siap dimainkan Conte di skuat 
Nerrazurri.

Conte merasa timnya butuh tambahan tenaga di lini serang, 
dan Gomez dinilai opsi yang tepat bagi tim mereka. Menurut 
laporan tersebut, Atalanta sudah ambil ancangancang untuk 
berpisah dengan Gomez.

Ini dikarenakan kontrak sang striker akan habis di tahun 2022. 
Jadi mereka menilai ini adalah saat yang tepat untuk melepaskan 
sang striker. Untuk mahar transfernya sendiri pihak La Dea akan 
mematok sekitar 15 juta Euro untuk sang striker.

Gomez sendiri dilaporkan punya opsi lain untuk melanjutkan 
karirnya. Striker asal Argentina itu dilaporkan diminati 
sejumlah klub MLS. (bln/ley)

Derby Legenda, Rian D’Masiv Perkuat Arema

Madura United Tagih Janji PSSI

OPTIMIS IZIN
SEGERA TURUN

NEW MALANG POS, MALANG-Sejumlah 
klub peserta Liga 1 2020/2021 mulai 
gemas dengan belum jelasnya lanjutan 
kompetisi. Bahkan, ada selentingan yang 
siap membubarkan tim, bila pada bulan ini 
masih juga belum ada kejelasan. Namun, di 
kubu Arema FC masih santai dan mencoba 
optimis, bakal ada kabar baik setelah urusan 
Pilkada 2020 beres.

General Manajer Arema FC Ruddy 
Widodo memahami keputusan Madura 
United yang berencana membubarkan 
tim andai tak ada kejelasan soal lanjutan 
kompetisi Liga 1 pada Desember ini. 
Langkah tersebut sangat masuk akal 
dilakukan klub, mengingat nasib kompetisi 
yang tak kunjung menemui titik terang.

Akan tetapi dia menegaskan, timnya tak 
akan mengambil langkah serupa dengan 
Madura United. “Kami tidak akan sampai 
segitu. Meskipun, seyogyanya tim mana 
pun, tidak hanya Arema FC dan Madura 
United, pasti prepare-nya kalau memang 
kick off di awal Februari, maka paling 
l a m b a t  p e r s i a p a n  d i  a w a l  Januari,” 
tutur dia.

Dengan demikian, Desember ini sudah 
ada kejelasan. Sebab, manajemen juga harus 
menyampaikan kepada tim pelatih, yang 
dilanjutkan ke pemain untuk menentukan 
jadwal latihan.

“Jika bulan ini, tidak ada kepastian 
dari PSSI, maka kemungkinan lanjutan 
kompetisi 2020 bakal ditunda kembali. 

Klub masih trauma  soal lanjutan kompetisi 
yang ditunda tiga hari menjelang kick off,” 
jelasnya.

Trauma tersebut, semakin besar karena 
tim kini harus menanggung banyak 
hal. Misalnya biaya selama penundaan 

kompetisi yang tidaklah murah. Lalu, 
tanggung jawab kepada sponsor. Bahkan, 
ada beberapa klub yang sudah berpisah 
dengan sponsor.

Oleh sebab itu, pria asal Madiun itu 
mendukung ultimatum dari Madura 
United yang menuntut segera adanya 
jaminan atau minimal kepastian mengenai 
lanjutan kompetisi. “Kami berharap di 
Mabes Polri dan Federasi mengacu pada 
semacam MOU. Begitu ada MOU yang 
mengijinkan dilanjutkannya kompetisi 
Liga 1 2020-2021 di awal Februari, maka 
teman-teman dan Arema akan segera 
meng-arrange,” urai dia.

Hal yang disiapkan, menurut Ruddy 
misalnya kebutuhan dana atau cash flow, 
persiapan tim dan juga pemain.  “Lah 
sampai sekarang kan tidak ada info-info 
seperti itu,“ ujar Ruddy Widodo

Hanya saja, ia menegaskan bila di pihak  
Arema FC masih optimistis izin untuk 
menggelar kompetisi dari pihak keamanan 
segera turun. “Kami berharap seminggu 
atau sepuluh hari setelah Pilkada. Mengapa 
10 hari? Biasanya kan penetapan. Jadi 
mungkin tanggal 19 Desember nanti, ada 
berita bagus,” sebut dia.

Ruddy mengakui,  bukan pihaknya 
main target kepada PSSI atau operator, 
tapi hal itu kebiasaan klub. “Dalam artian, 
minta kepastiannya. Kick off Februari itu 
tanggal berapa dan kami segera melakukan 
persiapan tim. Kan ini kerja tim, bukan 
perseorangan jadi harus dipersiapkan. 
Insya Allah, kalau pikiran kami sepak bola 
segera diizinkan,” pungkas dia. (ley)

Arema FC Menanti 
Kabar Setelah Penetapan 

Pemenang Pilkada

Dua Tim Milan Berebut 
Alejandro Gomez

SERIE A

RASAKAN DERBY: Ryan Ekky Pradipta (11) ikut bergabung
bersama para legenda Arema yang bertanding melawan tim

yang diperkuat legenda Persebaya.

Alejandro 
Gomez

TAGIH JANJI: Madura United menunggu janji PSSI
yang siap memutar kompetisi mulai Februari tahun 

depan dengan kepastian jadwal di Desember ini.

DKW FOR NMP

BERPIKIR
POSITIF:

Manajemen
Arema FC optimis 

izin bakal diberikan 
pihak kepolisian 

untuk gelaran sepak 
bola Liga 1 2020/2021 

setelah urusan
Pilkada selesai.
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NEW NORMAL    NEW ERA   NEW SPIRIT

JASA
•  TOUR & TRAVEL •

“BOROBUDUR TRANS” “Pen  jor” = 
Mlg-dps PP “Friends” = Mlg-Blt, TL 
Agung Tre  n gg  alek PP “Surya”= Mlg-
Jem   ber PP 346966/359155/ 358000

IBL-01/08/20
SURYA TOUR & TRAVEL PUSAT NYA 
TRAVEL SGL JU RUSAN Me layani Bis 
mlm, Pswt, Kapal laut, Carter mbl, pkt 
ke sgl juru san. Jl. Trunojoyo 10 E telp. 
0341-354117. Web site: www. su rya 
travel. com.

IBL-01/08/20
VIP DAN TRAVEL Mlg-Ju an da (PP), dgn 
driver peng alaman, sa bar,tepat  waktu, 
& tdk merokok, Alphard, Velfire, Camry, 
Mercy, Altis, Fortuner, Innova, Avanza, 
Xenia, Dll. Jl. Selat Karimata E6-3,4 Mlg 
Hotline: 081 730 1000

IBL-01/08/20

•  CARTERAN•
MELAYANI carteran mobil Avanza, plus 
sopir, dlm & luar kota. Hub Rahman, 
081233086801

IH-13/11/20

PROPERTI
• RUMAH •

TERIMA kos2an full dak atas, LT.226 m2, 
10KT, 4KM, 2dapur, SHM, PDAM, blkng 
stikes kendedes, dpn RS Persada araya, 
Hrg 1,1 M (Nego). Hub: 082337370599 
(TP). Akses mobil masuk.

IBL-07/12/20

• GUEST HOUSE •
AMALIA GUEST HOUSE Jl. Merbabu 
18 malang tlp. 0341 349660 

IBL-01/08/20

PROPERTI
• GUEST HOUSE •

BANDOENG GUEST HOUSE Jl. Ban-
dung No.20 Malang/ www.bando-
engguesthouse.net/ bandoengguest-
house2012@gmail.com/ (0341) 551824

IBL-01/08/20
OMAHKOE GUEST HOUSE jalan Ben-
dungan Sigura-gura 4 No. 1 Malang. 
Telp (0341) 556277

IBL-01/08/20

IKLAN BARIS
IKLAN BARIS IKLAN BARIS: 

Rp 25.000,-/baris (minimal 2 baris),

IKLAN DAGANG/ UMUM:
(FC)  Rp 65.000,-/mmk, Kreatif (FC) tambah 100%
(BW) Rp 50.000,-/mmk, Kreatif (BW) tambah 100%

H
A

R
G

A
 IK
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N

IKLAN DUKA CITA/ SOSIAL:
(FC) Rp 30.000,-/mmk,
(BW) Rp 20.000,-/mmk,

HALAMAN 1 (FC): Rp 130.000,-/mmk, 
TOP BANNER HAL 1 (FC): Rp 220.000,-/mmk

ADVERTORIAL
(FC)  Rp 50.000,-/mmk, Kreatif (FC) tambah 100%
(BW) Rp 40.000,-/mmk, Kreatif (BW) tambah 100%

SEMUA 
HARGA IKLAN 
DITAMBAH 
PPN 10%

SAMMY: 0895-06311-62128

RAGAM
• DANA CEPAT•

BELI RUMAH, renovasi, modal usaha 
atau ingin umroh, haji, semua ada di 
BNI Syariah Jl. JA, Suprapto 48 Malang. 
Telp 0341-359129/30

IBL-01/08/20

• RUPA-RUPA •
BENGKEL LAS AL-FATIH Meneri-
ma jasa pembuatan pagar stainless 
850Rb/M. Polles 160Rb/M. Kanopi, 
Pagar, Rollingdoor, Teralis & Rang-
ka Baja Dll. Hub 082334515052 / 
082232127779

IH-01/07/20
BERKAH JAYA AC service dan jual 
beli bekas, AC, kulkas, mesin cuci, 
water heater. Alamat: Perum Plaosan 
Per mai blok D No. 27 Malang. Tlp/WA: 
082234458959/ 081937986494

IBL-01/08/20

• KOST •
TERIMA kost muslimah Jalan Danau 
Singkarak 3. WA: 081334528203

IBL-09/012/20

RAGAM
• LOWONGAN •

DIBUTUHKAN Sales Motoris. Mema-
sarkan Produk Rumah Tangga.Pria,Max 
40th.Suka bidang Sales,dan bekerja 
dilapangan. Hub (WA Only): PT.Haka 
08175171190

IH-27/11/20

RAGAM
• KEHILANGAN STNK •

STNK Honda supra’2000 N-6233-FW, 
Noka.MH1KEV319YK001007,NOSIN.
KEV3E.1001335 .AN.HISYAM MASHUDI.

IH-17/12/20

STNK spd mtr Honda 2010 N-3125-JQ-
Noka: MH1JF3117AK085270 Nosin: 
JF31E0084541 a/n: Syaifuddin Zuhri

IH-07/12/20

STNK YAMAHA th  2020,  noka 
: MH3SG5680LK008369, nosin : 
G3LBE0086277,  N 6298 BAM. a/n : 
Indah Dwi Wulandari

IH-08/12/20

Mobil mulus, pajak 
baru, service rutin

DI JUAL
Nissan Grand Livina 1.5 SV

Bensin tahun 2013

Hub. FANY ARDIAN 
(081337228465) 

Tanpa Perantara Bisa NEGO

Harga
Rp 128.500.000

JAWA TIMUR

Menjadi Sahabat 
Generasi Digital Native 

Menghadapi  abad 21 pe
ran guru telah mengalami 
pergeseran. Guru tidak 

hanya sebagai tutor yang menyam
paikan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Tetapi guru juga harus 
menjadi fasilitator, motivator, inspi
rator serta katalisator bagi peserta 
didik. Guru sebagai garda depan 
pengampu anak bangsa memiliki 
peran strategis untuk mencetak 
generasi yang siap berperan pada era 
industri 4.0. 

Sebagai ujung tombak dunia pen
didikan, guru harus memahami 
bahwa saat ini pendidikan telah 
mengalami disrupsi. Peserta didik 
telah jauh berada pada lingkungan 
yang senantiasa menyediakan sum
ber belajar yang lebih bervariasi serta 
mudah untuk menjawab segala ma
cam keingintahuannya. Mereka yang 
kerap disebut sebagai digital native 
ini, telah bersahabat dengan dunia 
internet dan menikmati keterbukaan 
berbagai informasi.  

Rancangan pembelajaran oleh guru 
tidak hanya harus menarik dan sesuai 
perkembangan teknologi. Namun 
jauh lebih penting dari itu adalah 
pembelajaran harus dirancang untuk 
mempersiapkan peserta didik siap 
hidup lebih baik menghadapi masa 
depan. Implementasi pendidikan 
kecakapan hidup dan karakter mulia 
serta memiliki ketrampilan abad 21. 
Siswa diharapkan memiliki keunggu
lan dalam menerapkan keluhuran nilai 
Pancasila sebagai cermin budaya dan 
kepribadian bangsa Indonesia serta 

peduli terhadap lingkungan. Pendi
dikan karakter ini terintegrasi dalam 
pembelajaran baik secara akademik 
maupun non akademik.

Berpijak pada UU sistem pen
didikan nasional No.20 tahun 
2003 Bab II Pasal 2 yang me
nyatakan bahwa  Pendi
dikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemam
puan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa  bertujuan untuk 
berkembangnya potensi 
peserta didik agar men
jadi manusia beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, 
b e r i l m u , 
cakap, kre
atif, mandi
ri, dan men
jadi warga 
negara yang 
d e m o k r a t i s 
serta bertanggung jawab. Tujuan 
jangka panjang ini mengarah pada 
pertumbuhan pribadi anak . 

Penanaman pendidikan karakter 
pada peserta didik sangat diperlu
kan di tengah pesatnya kemajuan 
teknologi dan informasi. Karena jika 
tidak, potensi Internet of Things akan 
menjadi bumerang bagi generasi 
muda. Setinggi apapun ilmu yang 
dikuasai seseorang jika tidak didasari 
karakter mulia, maka sebuah bangsa 

akan binasa. Generasi adalah kreator 
perubahan dan penerima estafet 
keluhuran nilai bangsa. 

Estafet nilai luhur bangsa hanya 
dapat terjadi melalui keteladanan 

karakter orangorang di lingkungan
nya, termasuk guru sebagai pendidik. 
Figur nyata yang mencerminkan 
pribadi yang diharapkan penting bagi 
mereka. Hal inilah yang menyebab
kan kehadiran seorang guru masih 
tetap diperlukan meskipun dunia 
maya telah menyediakan segala ma
cam informasi. Pembelajaran daring 
bisa saja terselenggara, namun siswa 
tetap membutuhkan sharing untuk 
menjadi pribadi yang luar biasa. 

Sahabat Sekaligus Konselor
Selain menjadi teladan dan meran

cang pembelajaran yang berpusat 
pada siswa (Student Centered Learn
ing), ada yang dapat dilakukan guru 
untuk menanamkan pendidikan 
karakter.  Dalam interaksi yang terjadi 
seharihari, guru juga  harus dapat 
menjadi sahabat sekaligus konselor 

bagi peserta didik. Generasi digital 
native yang dekat dengan internet 

tak jarang makin jauh dari pen
gawasan keluarga. 

Terlebih lagi jika kehadiran 
orang tua di rumah sangat 

jarang karena faktor kesibu
kan. Atau orang tua telah 

jauh tertinggal tidak me
mahami perkemba ngan 
teknologi informasi. 
Sementara pergaulan 
siswa makin meluas me

lalui dunia cyber. Padahal 
anakanak membutuhkan 

kepedulian perkembangan 
emosinya. Mereka butuh di

mengerti, butuh dipahami. Minimnya 
pengawasan orangorang terdekatnya, 
menyebabkan sangat rentan terjadi 
konflik sosial yang sulit dikendalikan. 
Terlebih lagi pada usia remaja yang 
emosinya masih sangat labil. 

Agar hal ini tidak terjadi, kedekatan 
siswa dengan guru secara psikologis 
dapat memenuhi kebutuhan secara 
psikologis. Kedekatan dengan siswa 
ini akan menjadikan siswa terbuka 
terhadap konflik yang dialaminya. 
Mau menyampaikan harapan dan 
keinginannya. Komunikasi terjalin 

tidak hanya sebatas pembelajaran 
sesuai kurikulum, namun secara 
pribadi mereka mau mengungkap
kan siapa jati dirinya. Sehingga guru 
dapat membantu mengontrol dan 
mengarahkan perkembangan men
talnya. Bila perlu guru menjadi ajang 
curhat bagi mereka. 

Dengan kondisi seperti ini, guru 
dapat memberikan pemecahan 
masalah sesuai versi dunia mereka. 
Dan untuk mendapatkan situasi ini, 
mutlak diperlukan keterampilan 
guru dalam menciptakan kehangatan 
jalinan komunikasi. Mengikuti gaya 
komunikasi generasi digital na
tive dengan menjalin pertemanan 
dalam media sosial maupun dalam 
pergaulan seharihari. Kenyamanan 
dan kepercayaan siswa kepada guru 
adalah modal untuk memahami 
peserta didik. 

Sekolah adalah agen perubahan 
dan guru adalah sopirnya. Iptek bo
leh saja dengan mudah didapatkan 
namun membentuk pribadi bangsa 
bukanlah perkara yang mudah di
lakukan. Semua membutuhkan 
usaha luar biasa dalam waktu yang 
cukup lama. Jika Iptek saat ini mudah 
diakses namun membentuk karakter 
bangsa adalah butuh proses agar 
generasi saat ini menjadi orang
orang sukses. 

Menjadi guru era industri 4.0 
adalah guru yang sesuai dengan fi
losofi Jawa yang menyatakan bahwa 
guru adalah digugu (dipercaya)  dan 
ditiru (diikuti). Baik dalam hal per
kataan maupun perbuatan. Keper

cayaan perkataan dapat mengubah 
mindset, dan tercermin dalam per
buatan adalah aset. Hal ini  dijadikan 
panutan generasi sehingga mereka 
sukses menjalani hidup sesuai ma
sanya. Dunia cyber membutuh
kan guru yang kober menanamkan 
pendidikan karakter. Maksudnya, 
guru harus menluangkan waktu dan 
menyempatkan diri untuk peduli ter
hadap perkembangan karakter dan 
juga perkembangan Iptek peserta 
didik yang diampunya.(*)
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3.  Sertakan foto penulis
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4.  Nama dan identitas penulis  
 ditulis di bawah judul opini

5.  Email: newmalangpos@gmail.com
 Tulis Judul Opini dalam Subject E-mail

6.  Naskah opini yang sudah  10 hari  
 di redaksi dan tidak temuat otomatis  
 dianggap kembali ke pengirim.
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Guru SDN 1 Belung Kecamatan Poncokusumo 
The Best Ten Lomba Guru Menulis New Malang Pos   

NEW MALANG POS, TULUNGAGUNG 
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 7 Ma
diun akan menghentikan penjualan tiket 
kereta api di loket 10 stasiun. Kebijakan itu 
terhitung mulai 1 Januari 2020.

Manajer Humas PT KAI Daop 7 
Ixfan Hendriwintoko mengatakan, 10 
stasiun tersebut berada di tiga kabu
paten, yakni Stasiun Sembung, Stasiun 
Sumobito, dan Stasiun Curahmalang 
Jombang. Stasiun Ngadiluwih dan 
Stasiun Kras Kediri, Stasiun Sum
bergempol dan Stasiun Rejotangan 
Tulungagung, serta Stasiun Garum, 
dan Talun di Kabupaten Blitar.

Penutupan loket penjualan di

lakukan sebagai upaya pencegahan 
penyebaran virus Corona, sesuai Per
aturan Menteri Perhubungan Nomor 
18 Tahun 2020 tentang Pengendalian 
Tranportasi Dalam Rangka Pence
gahan Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (Covid19). Dalam 
aturan penjualan tiket pada loket 
hanya bisa dilayani pada stasiun 
yang memadai dan memenuhi syarat 
phisycal distancing.

“Tapi 10 stasiun tersebut masih me
layani naik dan turunnya pe numpang. 
Sedangkan pembelian tiket dialihkan 
sistem online melalui KAI Access. Jadi, 
untuk para penumpang KA lokal tidak 

usah khawatir,” kata Ixfan Hendriwin
toko, Selasa (15/12).

Proses pemesanan tiket kereta 
api lokal melalui KAI Access dapat 
dilakukan mulai H 7 sampai dengan 
15 menit sebelum keberangkatan. 
Nantinya, di stasiun keberangkatan 
penumpang bisa melakukan board
ing secara mandiri dengan memin
dai kode batang dan menunjukkan 
identitas ke petugas.

Ixfan menambahkan, dengan 
penutupan loket penjualan tiket di 10 
stasiun tersebut dapat mengurangi 
risiko kerumuman penumpang. Di 
sisi lain PT KAI juga menerapkan 

aturan maksimal 70 persen pe
numpang pada kereta api jarak jauh 
maupun kereta api lokal.

“Penerapan 70 persen dari kapasitas 
tempat duduk yang disediakan, agar 
physical distancing di atas KA tetap 
terjaga. Bagi pelanggan KA Jarak Jauh 
atau jarak dekat tetap diharuskan 
dalam kondisi sehat, tidak menderita 
flu, pilek, batuk, demam,” ujarnya.

PT KAI melakukan pengawasan 
ketat, penumpang yang diperbolehkan 
naik hanya yang bersuhu kurang dari 
37,3 derajat Celsius. Penumpang juga 
diimbau menggunakan pakaian lengan 
panjang atau memakai jaket.(dtc/ley)

10 Stasiun Tutup Loket Penjualan Tiket KA

TUTUP LOKET: PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 7 akan menutup 
loket penjualan tiket kereta api di 10 lokasi mulai 1 Januari 2021.



KECELAKAAN MAUT PAKISAJI
KEJADIAN & TKP
Senin (14/12) sekitar pukul 15.00.

Jalan Raya Dusun Cerme Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji.

KORBAN
Kristian Verrel Andrianto, 12
Warga Gang Mawar Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji.

KENDARAAN YANG TERLIBAT
Motor Honda Grand N-6284-FW Dikendarai korban Kristian Verrel Andrianto.

Motor Honda Supra X nopol N-4516-EW
Dikendarai Syahrul Musafak, 18
Warga Dusun Sonosari Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji.

Truk Boks N-9082-C
Dikemudikan Hilarius Darman, 26
Warga Kecamatan Borong Manggarai Timur.
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Dua Perguruan Silat 
Bentrok, 

Tiga Orang Terluka
NEW MALANG POS, JOMBANG-Bentrok dua perguruan silat terjadi 
di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Jombang, Senin (14/12). 
Akibat kejadian itu, tiga orang terluka. Bentrok antara IKSPI (Ikatan 
Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti dengan PSHT (Persaudaraan 
Setia Hati Terate) berlangsung tegang.

Mereka memadati jalanan setempat. Bahkan meluas hingga depan 
RSK Mojowarno. Namun para pesilat tersebut membubarkan diri saat 
petugas Polsek Mojowarno datang ke lokasi. Tiga orang yang terluka 
berasal dari PSHT Ranting Mojowarno.

Mereka adalah Nur Achmad Halimi (23), Yogi Prasetyo (22), serta 
Choirul Anang (23). Ketiganya merupakan warga Desa Mojoduwur, 
Kecamatan Mojowarno. Tiga pesilat itu mengalami luka memar di 
lengan dan luka lecet di kaki.

“Kedua belah pihak kita mediasi di Polsek Mojowarno. IKSPI 
Ranting Bareng diwakili Pujianto (Ketua IKSPI Baren) dan dari PSHT 
diwakili Samsul Huda (Ketua Ranting PSHT Mojowarno),” kata 
Kapolsek Mojowarno AKP Yogas.

Dalam mediasi itu, kedua belah pihak meneken kesepakatan 
damai yang dituangkan dalam pernyataan tertulis dan bermaterai. 
Permasalahan tersebut dianggap selesai, kemudian disosialisasikan 
ke masing-masing anggota perguruan. Dengan begitu tidak ada lagi 
muncul dendam.

Selain itu, kata Yogas, dalam forum tersebut IKSPI juga memberikan 
santunan kepada tiga pesilat PSHT yang terluka. Santunan yang 
diberikan sebesar Rp 11 juta tersebut diterima oleh Choirul Anang 
disaksikan Kapolsek Mojowarno dan ketua ranting IKSPI dan PSHT.

Kapolsek juga berpesan kepada kedua belah pihak untuk membantu 
menjaga situasi damai di wilayah Mojowarno. Karena kecamatan 
tersebut akan melaksanakan Pilkades, tepatnya di Desa Mojoduwur.

“Jika ada permasalahan lagi maka hal tersebut dianggap sebagai 
persoalan personal masing-masing, tanpa melibatkan perguruan. Dan 
Polsek Mojowarno akan menyelesaikan sesuai prosedur hukum yang 
ada,” pungkas mantan Kasubbag Humas Polres Jombang ini.(suf/agp)

Sakit Hati,
Suami Bunuh Istri

NEW MALANG POS, JEMBER - Sadis! Itulah S, 36, warga Desa 
Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. 
Dia nekat membunuh Buni, istrinya. Gara-gara cekcok urusan status 
pernikahan saudara sendiri dan sakit hati sering dimarahi.

Pembunuhan Buni terjadi di rumahnya yang sedang kosong, Senin 
(7/12). Sepekan kemudian, setelah sempat kabur, S akhirnya berhasil 
dibekuk polisi. 

“Tersangka sakit hati karena korban sering memarahinya,” kata 
Kasatreskrim Polres Jember AKP Fran Delantha Kembaren.

S menyebut Buni temperamental. Mereka sempat bertengkar, 
setelah S meminta Buni agar mendorong sang kakak ipar perempuan 
menikah resmi, bukan menikah siri. Namun bukannya terima, Buni 
malah marah.

Saat bertengkar Buni sempat memukul kepala S sehingga sang 
suami pingsan. Dari sisi fisik, tubuh Buni memang lebih besar dari 
pada S. Pertengkaran terjadi lagi setelah S siuman. Buni memukul 
kepala S dan kali ini S melakukan perlawanan.

S mengambil celurit di bawah meja dan membacokkannya ke 
kepala Buni sebanyak tiga kali. Dia juga enam kali memukul dada 
sang istri. Setelah itu dia membenturkan kepala korban ke lantai dan 
mencekiknya. “Korban meninggal dunia,” kata Fran.

Setelah tak lagi kalap, S menyesal dan meminta maaf kepada sang 
istri yang sudah tak bernyawa. Dia kemudian mengambil cincin 
sang istri dan kabur dengan sepeda motor. Ponselnya ditinggalkan 
di rumah.

“Kami mengamankan barang bukti sabit, pakaian korban dan timba 
berisi darah perasan dari korban,” kata Fran.

S ditangkap polisi di Kecamatan Tempurejo. Polisi menjeratnya 
dengan pasal 44 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) subsider Pasal 338 KUHP. 
“Ancaman hukumannya 15 tahun penjara,” kata Fran.(wir/kun/agp)
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DAMAI: Perwakilan PSHT Ranting Mojowarno dan 
IKSPI Ranting Bareng menandatangani kesepakatan damai 

di Polsek Mojowarno, Selasa (15/12) dini hari.

IST

NEKAT: Tersangka S ketika diinterogasi Kasatreskrim 
Polres Jember AKP Fran Delantha Kembaren.

NEW MALANG POS, MALANG-
Mobil sedan Timor N-1956-KQ 
terbakar di tengah Jalan Sartono 
SH Kota Malang, Selasa (15/12) 
sore kemarin. Penyebab kebakaran 
diduga karena terjadi korsleting 
listrik.

Tidak ada korban jiwa dalam 
kejadian ini.Memod Sudirno, 
40, warga Jalan Sukun Gempol, 
Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan 
Sukun, pengemudi sekaligus 
pemilik mobil ini selamat. Karena 
begitu mengetahui mobil  terbakar, 
dia langsung berhenti dan keluar 
dari dalam mobil.

“Dugaan sementara penyebab 
kebakaran karena korsleting listrik 
pada mesin. Api hanya membakar 
mesin dan kap depan, tidak sampai 
menghanguskan seluruh badan 
mobil,” ucap Kepala UPT Damkar 
Kota Malang Teguh Budi Wibowo.

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 
15.00. Sebelum terbakar, semula 
mobil berjalan normal. Namun 
ketika melintas di lokasi sekitar 
Pasar Loak Comboran tiba-tiba 
bagian mesin mobil terbakar. Api 
sampai terlihat keluar di bawah 
mobil.

Pemilik mobil langsung panik. 

Begitu juga dengan warga sekitar 
dan pengguna jalan. Karena ketika 
mobil berhenti, api sudah terlihat 
mulai membesar.

Salah satu warga yang melihat 
kejadian ini, lantas menghubungi 
petugas PMK Kota Malang. Tidak 

lama kemudian, tiga unit armada 
PMK datang ke lokasi. Petugas 
langsung memadamkan api yang 
membakar mesin mobil.

Tidak sampai lama, api berhasil 
dipadamkan. “Melihat kondisi 
mobil yang terbakar, kerugian 

yang dialami pemilik mobil ditafsir 
sekitar Rp 15 juta,” katanya.

Kejadian ini juga langsung viral 
di media sosial. Salah satu pemilik 
akun Facebook, merekam mobil yang 
terbakar kemudian di-posting di grup 
Komunitas Peduli Malang.(agp)

IST

PEMADAMAN: Petugas PMK Kota Malang berusaha memadamkan mobil sedan 
yang terbakar di tengah jalan.

Mobil Timor Terbakar di Tengah Jalan

PELAJAR PAKISAJI TEWASPERISTIWA

Salip Supra, Oleng,
Ditabrak Truk Boks

NEW MALANG POS, MALANG-Peristiwa yang terjadi di 
Jalan Raya Dusun Cerme, Desa Kendalpayak, Kecamatan 
Pakisaji, Senin (14/12) sore lalu bisa menjadi pelajaran bagi 
orangtua. Jangan membiarkan anak yang belum cukup umur 
mengendarai motor. Apalagi berkendara di jalan raya.

Karena akibatnya bisa fatal. Nyawa bisa menjadi taruhannya. 
Seperti yang dialami seorang pelajar bernama Kristian Verrel 
Andrianto, 12. Warga Gang 
Mawar, Desa Kendalpayak, 
Kecamatan Pakisaji ini 
meregang nyawa.

D i a  m e n g a l a m i 
k e c e l a k a a n .  K o r b a n 
tewas akibat luka serius 
di kepala. Setelah tubuh 
dan motornya dihantam 
Truk Boks N-9082-C yang 
dikemudikan Hilarius 
D a r m a n ,  2 6 ,  w a r g a 
W a l i n g ,  K e c a m a t a n 
Borong, Manggarai Timur. 
“Jenazah korban saat itu 
langsung dievakuasi ke kamar mayat RSSA Malang. Kasusnya 
sudah kami tangani, anggota juga sudah melakukan olah TKP,” 
jelas Kanitlaka Lantas Polres Malang Ipda Agus Yulianto.

Peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 15.00. Tepatnya KM 01-
02 Cerme - Kendalpayak. Korban yang mengendarai motor Honda 
Grand N-6284-FW melaju dari barat ke timur dengan kecepatan 
sedang. Sesampai di lokasi kejadian dengan kondisi hujan, berusaha 
menyalip motor Honda Supra X nopol N-4516-EW yang melaju 
searah di depannya. Motor itu dikendarai oleh Syahrul Musafak, 
18, warga Dusun Sonosari, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji.

Ketika mendahului korban kurang hati-hati. Motornya juga 
kurang berhaluan ke kanan. Sehingga menyerempet motor 
Honda Supra, yang berakibat motor korban oleng lalu jatuh ke 
sebelah kanan. Bersamaan dengan itu, dari arah berlawanan 
melaju truk boks yang dikemudikan Hilarius. Karena jarak 
cukup dekat dan tidak bisa menghindar, akhirnya terjadi 
tabrakan. Tubuh dan motor korban dihantam truk.

Karena kerasnya benturan, mengakibatkan luka serius di 
kepala korban. Sehingga korban langsung meninggal dunia di 
lokasi kejadian. Warga sekitar yang mengetahui kejadian, lantas 
menghubungi petugas Laka Lantas Polres Malang. Selanjutnya 
semua kendaraan yang terlibat diamankan sebagai barang bukti. 
Sedangkan jenazah korban dilarikan ke kamar mayat RSSA 
Malang. “Penyebab kecelakaan karena pengendara motor Honda 
Grand kurang berhati-hati saat di jalan raya,” paparnya.(agp)

KRONOLOGI

Motor Honda 
Grand yang 
dikendarai 
korban melaju 
dari barat 
ke timur.

Sesampai di lokasi kejadian dengan kondisi hujan, korban 
berusaha menyalip motor Honda Supra X nopol N-4516-EW yang 

melaju searah di depannya.

Karena kurang 
ke kanan, terjadi 

serempetan yang 
mengakibatkan 

motor Honda 
Grand oleng dan 

jatuh ke kanan.

Bersamaan dengan 
itu dari arah 
berlawanan melaju 
truk boks yang 
langsung menabrak 
tubuh korban.
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Penyebab kecelakaan 
karena pengendara motor 

Honda Grand kurang 
berhati-hati saat 

di jalan raya”

KANITLAKA LANTAS POLRES MALANG

Ipda Agus Yulianto

IST

MENINGGAL: Kondisi motor dan jenazah korban di lokasi kejadian sebelum 
dievakuasi ke kamar mayat RSSA Malang.
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“Setelah itu melakukan swab, ternyata 
positif satu orang. Dari situ ada kebijakan 
untuk melakukan swab masal Jumat lalu, 
kemudian hasil keluar pada hari Minggu, 
sekitar 20 orang dinyatakan positif,” jelas 
Djuanto SH, Humas PN Malang. 

Dari hasil tersebut, PN Malang langsung 
memberlakukan WFH sejak Senin (14/12) 
h i n g g a  Ju m a t  ( 1 8 / 1 2 )  m e n d a t a n g . 
Akibatnya ada beberapa jadwal sidang 
yang terpaksa harus ditunda.

“S elur uh layanan yang berkaitan 
dengan persidangan kita tunda semua, 
itu dikembalikan lagi kepada majelis 
masing masing. Diberi kebebasan untuk 
menunda sesuai dengan manajemennya,” 
tambahnya.

Namun demikian PN Malang tetap 
membuka sebagian layanan dengan 
sistem piket. Ia menegaskan tidak ada 
lockdown melainkan penutupan sebagian 
layanan dengan sistem WFH.

“Sedangkan yang berkaitan dengan 
pelayanan yang tidak bisa ditinggalkan 
misalnya untuk perpanjangan penahanan, 
untuk upaya hukum banding kasasi 
PK masih tetap dilaksanakan,” ungkap 
Djuanto.

Pimpinan PN Malang pun juga bergerak 
cepat. Terhadap karyawan PN Malang yang 
dinyatakan positif, Djuanto mengatakan 
telah langsung ditempatkan di Safe House 
Jalan Kawi untuk melakukan isolasi.  

“Kebanyakan ini yang positif macam-
macam, dari bagian perdata, pidana, 
kesekretariatan, anak honor juga ada, 
penjaga kantin juga kena, penjaga koperasi 
juga kena,” sebutnya.

Djuanto mengatakan, setelah batas 
waktu penutupan yang telah diumumkan, 
pihaknya segera melakukan evaluasi. 
S e l a i n  i t u  j u g a  t e t a p  d i l a k u k a n 
penyemprotan disinfektan secara rutin. 
Tidak menutup kemungkinan akan 
dilakukan tes usap kembali. 

“Setelah Jumat itu kita evaluasi dulu 
tentunya sesuai pengumuman, kita lihat 
situasi dan kondisinya. Kalau memang 
tidak ada apa apa Senin mendatang akan 
normal. Tapi kalau ada hal lain yang tidak 
diinginkan, tidak menutup kemungkinan 
ini akan ditutup lagi. Kita juga sudah 
melakukan sterilisasi kantor,” terang 
Djuanto.  

Pelayanan Paspor Ditunda Sementara 
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang di 

Jalan Raden Panji Suroso No 4, Kelurahan 
Polowijen Kecamatan Blimbing Kota 
Malang juga memutuskan menutup 
layanan sementara sejak Selasa (15/12) 
kemarin hingga Jumat (18/12) mendatang 
untuk dilakukan sterilisasi. Langkah 
tersebut diambil setelah tiga pegawainya 
positif Covid-19.

“Adapun pegawai tersebut sehari-
harinya bertugas sebagai pegawai tata 
usaha,” terang Kepala Subseksi Informasi 
dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I 
TPI Malang, Vina Pranindya

Vina menjelaskan, berdasarkan temuan 
tiga pegawai yang terkonfirmasi positif 
Covid-19, pihaknya juga melakukan 
tracing atau pelacakan kemungkinan 
asal  penularan.  “Sedang dilakukan 
pendalaman mengenai bagaimana proses 
penularannya. Oleh karena itu, demi 
menghentikan penyebaran virus Covid 
-19 maka Kepala Kantor Imigrasi Kelas I 
TPI Malang memutuskan menghentikan 
pelayanan untuk sementara waktu. Juga 
melakukan sterilisasi kantor berdasarkan 
protokol kesehatan yang telah ditetapkan,” 
sebutnya.

Agar sterilisasi bisa maksimal, maka 
hanya beberapa pegawai saja yang tetap 
masuk kerja. Tugasnya mendampingi 
Satgas Covid-19 yang melakukan sterilisasi. 
Karena pelayanan tutup sementara, maka 
permohonan paspor pun hanya dilayani 
setelah kantor Imigrasi buka. 

“Untuk yang sudah telanjur mendapatkan 
jadwal kedatangan pada hari ini (Selasa) 
sampai tanggal 18 Desember akan tetap 
dilayani ketika Kantor Imigrasi Malang 
sudah buka kembali,” jelasnya.

Vina melanjutkan, seperti yang telah 
berjalan sejak lama, seluruh pendaftaran 
permohonan paspor dilakukan melalui 
online. Hanya sebagian kalangan saja yang 
dilayani secara Walk-In.

“ Ti d a k  a d a  o f f l i n e .  I s t i l a h  k a m i 
Walk-In. Walk in ini kami peruntukkan 
u n t u k  k e l o m p o k  r e n t a n .  S e p e r t i 
lansia,  difabel,  ibu hamil  dan bayi. 
D i l u a r  i t u ,  t e t a p  h a r u s  m e n d a f t a r 
a n t r e a n  m e l a l u i  A PA P O  ( A p l i k a s i 
Pendaftaran Antrian Paspor Online),” 
jelasnya. (ian/van/lim) 

Nobar digelar di Pendopo Agung Pemkab 
Malang, tadi malam. Melalui layar lebar, 
mereka kompak menyaksikan penampilan 
warga Sawojajar 2, Mangliawan itu live 
result menuju top 4. Orang tua Agnes Cefira, 
Tjakra Soebagiono dan Wiwin Adriatin juga 
ikut nobar.

“Alhamdulillah kita bisa saksikan bersama-
sama penampilan warga Kabupaten Malang 
di top 6 Pop Academy Indosiar. Semoga 
berhasil dan memberikan yang terbaik,” 
katanya.

Sanusi mengaku bangga lantaran Agnes 
masuk top 6 di ajang itu. Dia berharap, apa 
yang sudah dilakukan mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Merdeka Malang ini 
dapat ditiru warga lainnya.

“Saya sangat bangga dan mendukung para 
milenial yang berprestasi. Ayo terus buat 
prestasi untuk Kabupaten Malang semakin 
baik,” ucapnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Ka b u p a t e n  Ma l a n g  D r  Ma d e  A r y a 
Wedanthara mengatakan  Agnes bukan 
orang lain di Kabupaten Malang. Dia 

merupakan vokalis Silver Band yang kerap 
mengisi acara di Kabupaten Malang. 

“Dia sangat luar biasa, kami sangat 
mendukung. Selain kegiatan ini, kami juga 
memberikan vote untuk Agnes,” kata dia. 

Made mengajak warga Kabupaten Malang 
memberikan vote kepada Agnes. Sehingga  
bisa menjadi juara Pop Academy.

Sementara Tjakra Soebagiono ayah Agnes 
mengaku terkejut dengan nobar yang digelar 
Pemkab Malang sebagai bentuk dukungan 
putrinya. “Saya tidak menyangka. Saya 
mengucapkan terima kasih kepada Pemkab 
Malang, terutama Pak Bupati yang sudah 
memberikan dukungan untuk putri kami,” 
katanya.

T j a k r a  b e r h a r a p  d u k u n g a n  i t u 
berlanjut dengan memberikan vote  
kepada sang putri Agnes Cefira. Pop 
Academy berlangsung mulai pukul 21.30. 
Rangkaian nobar digelar sejak pukul 20.00. 
Beragam hiburan pun mewarnai kegiatan 
itu. Termasuk Silver Band, band yang 
menjadi tempat Agnes berkarir musik ikut 
menghibur tamu. (ira/van/lim)

PN Malang dan Imigrasi Diserang Korona
SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Bupati dan Wawali Dukung Arek Mangliawan
SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Penanggung Jawab Operasional RS 
Lapangan Malang dr Kohar Hari Santoso 
menjelaskan RS yang berlokasi di area 
kampus Politeknik Kesehatan Kementerian 
Kesehatan Malang (Polkesma) itu siap 
difungsikan kapan pun. Untuk pelayanan 
hari pertama dilakukan secara bertahap. 

Alur  pelayanan pasien pun telah 
tersedia. Ada tiga jalur atau cara untuk 
mendapat pelayanan di rumah sakit 
tersebut. 

Pertama yang diutamakan melalui 
rujukan fasilitas kesehatan (faskes) yang 
ada di wilayah Malang Raya. Faskes yang 
dimaksud di antaranya puskesmas, rumah 
sakit dan klinik. Jadi jika faskes awal penuh 
maka langsung dibawa ke RS Lapangan. 
Namun harus diawali dengan skrining 
terlebih dahulu.

“Karena yang ditampung di RS Lapangan 
adalah pasien Covid-19 yang tanpa gejala, 
bergejala ringan, hingga bergejala sedang. 

Jika berat, akan dirujuk ke rumah sakit 
rujukan Covid-19,” jelas alumni Fakultas 
Kedokteran Universitas Airlangga ini.

Jika masuk kriteria pasien RS Lapangan, 
rujukan akan langsung diterima. Pasien 
Covid-19 tersebut akan dijemput petugas 
Satgas Covid-19 atau Covid-19 Hunter 
untuk dirawat ke RS Lapangan. 

Alur kedua, lanjut Kohar lewat hotline 
RS Lapangan. Pada saat beroperasi nanti, 
nomor kontak hotline RS Lapangan akan 
diumumkan kepada publik. Kemudian 
juga terkoneksi dengan satgas maupun 
Dinas Kesehatan di Malang Raya. 

“Di cari tahu dulu pasien ini kondisinya 
seperti apa. Jika masuk kriteria maka bisa 
langsung ditampung,” tegasnya.

Cara lain adalah warga datang sendiri 
ke RS Lapangan. Melalui mekanisme 
ini bakal langsung diberi penanganan. 
Petugas akan memeriksa terlebih dahulu 
warga dengan menjalani pemeriksaan di 

Poliklinik RS Lapangan. Lokasinya berada 
di bagian depan RS Lapangan. 

“Setelah diperiksa di sana, jka diketahui 
posit i f  tapi  tanpa gejala,  bergejala 
ringan atau sedang maka bisa langsung 
ditampung. Kalau kondisi berat dirujuk 
ke rumah sakit,” kata Kohar yang juga 
Direktur RSSA Malang ini. 

M e s k i  b e g i t u  c a r a  k e t i g a  t i d a k 
sepenuhnya dianjurkan. Apalagi bila 
warga hanya ingin tahu kondisi dirinya 
terjangkit Covid-19 atau tidak. Pasalnya 
kawasan RS Lapangan akan menjadi 
kawasan rawan paparan Covid-19 jika 
orang yang sehat (tidak terpapar) masuk 
ke area tersebut. Kohar menyarankan 
agar melakukan pemeriksaan lebih 
dahulu pada faskes di luar RS Lapangan. 
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 
Jatim ini juga menyampaikan bahwa 
skrining kondisi pasien dilakukan untuk 
menentukan penempatan pasien di RS 

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1 RS Lapangan Segera Beroperasi
Lapangan. 

S ebab terdapat  blok-blok khusus 
untuk perawatan. “Blok-blok khusus 
sesuai kondisi pasien. Jika dicampur 
tidak akan maksimal perawatan dan 
penyembuhannya,” ujarnya. 

Kepala RS Lapangan dr Heri Sutanto 
Sp.PD menjelaskan kesiapan pihaknya 
sudah dilakukan maksimal. Kini siap 
operasional.  Ia mengatakan general 
cleaning (pembersihan area menyeluruh) 
sudah selesai dilakukan. Karena itulah dia 
memastikan kesiapan sudah mencapai 100 
persen. “Besok (hari ini,red) rencananya 
Ibu Gubernur Jatim datang meninjau hasil 
akhir,” katanya. 

Banyak Pasien di Blimbing 
RS Lapangan memang sangat dibutuhkan 

untuk segera beroperasi. Sebab kasus 

penularan Covid-19 terus bertambah, 
khususnya di Kota Malang. Dalam tiga hari 
terakhir terpantau melonjak signifikan. 

Sejak 13 Desember hingga Selasa 
(15/12) kemarin, penambahan kasus baru 
Covid-19 berjumlah 310 pasien. Menurut 
data Satgas Covid-19 lonjakan tertinggi 
kasus baru terjadi pada 13 Desember, 
yakni sebanyak 124 kasus baru dalam 
sehari. Sementara pada 14 Desember 
berjumlah 97 kasus baru positif Covid-19 
dan kemarin 89 warga dinyatakan terpapar 
Virus Korona. 

Dari  data terbaru kasus Covid-19 
t e r b a n y a k  b e r a s a l  d a r i  k a w a s a n 
Kecamatan Blimbing. Saat ini Blimbing 
memiliki pasien Korona yang masih 
dirawat sebanyak 49 orang. Kedua dari 
Kecamatan Lowokwaru dengan jumlah 
46 pasien Covid-19. (ica/van/lim)

Enam Kali Bangkrut, Kini Produknya Dipakai di Luar Negeri
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Sempat banyak pesanan tapi harus 
berhenti total karena pandemi Covid-19. 
Dia kemudian banting stir membuat face 
shield beberapa waktu.

Tak mau terus terpuruk, Aan mampu 
memanfaatkan peluang yang telah ia 
miliki sebelumnya. Ya, usaha cargo net 
atau jaring motor yang dinamai Jaring 
Kambing Gunung jualnya melalui online 
berbasis marketing.  Produksinya di 
rumah, sellingnya lebih fokus ke reseller 
di berbagai daerah di Indonesia.

“Usaha saya bergerak di pembuatan 
cargo net atau jaring motor. Ke depan 
mimpinya ingin agar Jaring Kambing 
Gunung bermanfaat untuk alat bantu 
berkendara dengan mobilitas dan standar 
tinggi,” jelas Aan. 

Ia menceritakan usaha yang ditekuni itu 
berawal pada awal tahun 2016. Dimulai 
d a r i  s e o ra ng  p e ma i n  at au  p e n ju a l 
perlengkapan out door, alumnus SMAN 
2 Kota Batu ini menemukan masalah 
ketika dua kali kirim barang menggunakan 
motor. 

Ketika berkendara di jalan itulah barang 
yang ia bawa di jok motor menggunakan 
cargo net jatuh. Tapi jaring yang ia beli 
di pasaran dengan harga Rp 15 ribuan 
tersebut tetap terikat.

“Setelah itu saya riset dan desain sendiri 
untuk membuat jaring motor. Saya adopsi 
pukat harimau yang memiliki sistem 
gerak jala ikan,” beber kelahiran Batu, 6 
November 1986 ini.

Dari jaring motor yang ia buat sendiri 
dengan mangadopsi pukat harimau itulah, 
pada akhirnya digunakan mengantar 
maupun membawa barang menggunakan  
motor. Meski diakuinya tanpa finishing 
bagus.  

“Dari jaring motor yang saya buat 
sendiri ternyata ada banyak teman yang 
request di bengkel. Ya, saya bikinkan saja. 
Terus beberapa teman dan seiring waktu 
berjalan saya belum sadar kalau itu adalah 

peluang usaha. Saya anggap bukan apa-
apa,” kenang bapak satu anak ini.

S eir ing b erjalannya waktu,  tepat 
September tahun lalu usaha toko vapor  
yang dilakoninya bangkrut. “Saat bangkrut 
itulah saya bingung mau usaha apa lagi. 
Kemudian teman-teman mengatakan 
tentang jaring motor yang telah saya 
buat. Akhirnya saya coba kembangkan,” 
imbuhnya. 

Ia  kemudian mulai  belajar  untuk 
merambah bisnis online. Aan berhasil 
mengembangkan bisnis online dibantu 
juga oleh anak asli Kota Batu yang sukses 
dengan PT.bayiku.id untuk membuat dan 
menata brand tersebut agar stabil di pasar 
digital. 

Berkat bantuan dari jasa rekannya 
itulah, hingga hari ini produknya mampu 
terjual di seluruh Indonesia dan luar 
negeri. Bahkan produknya tidak lagi hand 
made. Hanya perakitannya saja yang hand 
made. Sedangkan pengait juga bikinan 
dari pabrik lokal hasil kerja sama dengan 
perajin cetak plastik di Pakisaji Kabupaten 
Malang.

Nah untuk marketingnya ia sendiri 
yang tangani. Dibikinlah konten mulai 
In s t a g ra m,  Fa c e b o o k  d a n  w e b s i t e. 
Untuk penjualan ia sudah memiliki 
80 seller online dan tiga distributor. 
R e s e l l e r  j u g a  s u d a h  m e n j u a l  k e 
b e b e r a p a  n e g a r a  d i  A s i a  w a l a u 
jumlahnya belum banyak.

Na m u n  s e m u a  b e r b a l i k .  K e t i k a 
g e l o m b a n g  p a n d e m i  C o v i d - 1 9 
menghantam seluruh daerah Indonesia, 
tak terkecuali Kota Batu. Produk miliknya 
juga terkena imbas. Tidak ada order, tidak 
ada bahan baku di pabrik dan otomatis 
produksi berhenti.

“Akhirnya saya banting stir buat face 
shield dan APD hingga kelar PSBB. Karena 
waktu itu urgen banget,” kenangnya.

Setelah memasuki new normal ada 
seorang YouTuber datang ke rumahnya 

untuk membuat konten. YouTuber itu baru 
saja melakukan trip jauh dan mengulas 
tr ip tersebut dengan menggunakan 
kambing jaring. 

“Dari konten yang di-upload tersebut 
kemudian mulai masuk orderan lagi. 
Dar i  s i tu saya mulai  produksi  lagi . 
Ngonten lagi hingga promosi di medsos. 
Alhamduli l lah s etelah dimulai  Jul i 
dengan tiga pekerja, sekarang terdapat 
12 pekerja,” terangnya. 

Seiring berjalan waktu, pasar mulai 
bagus. Pesanan meningkat. Bahkan toko 
online miliknya ia matikan. Tinggal 
website saja agar produk eceran terserap 
ke reseller atau produksi dari hulu ke hilir 
tetap jalan.

Kini memasuki hampir dua tahun 
bergelut di usahanya, produksi per bulan 
mampu membuat hingga 1.200 pcs. 
Produksi itu mengikuti kemampuan 
produksi pabrik.  Sedangkan selama 
s etahun berjalan ia  hanya mampu 
memproduksi 300 pcs per bulan. 

Sementara untuk sponsorship saat ini 
Jaring Kambing Gunung menjadi official 
sponsor Hakam Mabruri yang menjelajah 
14 negara di benua Afrika dalam The 
Glorious Santri Journey in Africa. Serta 
event motor Honda Win dan sponsor tim 
balap motor Vespa Race di Sentul.

Harga Jaring Kambing Gunung untuk 
sepeda motor mulai dari harga Rp 85 
ribu per pcs. Sedangkan Jaring Kambing 
Gunung untuk mobil ia menjual seharga 
Rp 350 ribu per pcs.

Ia menerangkan produk 100 persen 
asli miliknya dan kreavifitas miliknya 
itu memiliki kelebihan. Di antaranya 
lock system, yaitu ketika enam pengait 
terpasang semua barang tak akan jatuh. 
Dengan patokan volume 35-100 liter 
atau seukuran tas besar. Untuk jaring 
juga antimolor.  Ia menjamin dalam 
s e t a hu n  ja r i ng  ha nya  m o l o r  2  c m. 
(kerisdianto/van/lim) 

2021 Bangun Tol Kepanjen-Tulungagung
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Dalam dialog itu, Basuki membeber 25 
proyek pembangunan infrastruktur senilai 
Rp 278,35 triliun melalui mekanisme 
Kerjasama Pemerintah dengan Badan 
Usaha (KPBU) tahun 2021. Salah satu 
dari berbagai proyek tersebut yakni Tol 
Kepanjen-Tulungagung. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang 
Ir Tomi Herawanto pernah mengikuti 
pembahasan awal rencana pembangunan 
tol yang melewati wilayah Kabupaten 
Malang, Kabupaten Blitar dan Tulungagung 
ini. 

“Agustus 2020 lalu sudah dilakukan 
pra Feasibility Study (FS). Saat itu hanya 
membahas teknis kebinamargaan saja,’’ 
katanya. Namun realisasi pembangunan 
menurut Tomi merupakan kewenangan 
pemerintah pusat. 

Pemkab Malang juga dilibatkan dalam 
rapat  prakarsai  Kementerian PUPR 
terkait tol Kepanjen-Tulungagung. Rapat 
yang digelar via zoom ini diikuti pula 
perwakilan Kabupaten Tulungagung dan 
Kabupaten Blitar. 

Wilayah di Kabupaten Malang yang 
dilewati  Tol Kepanjen-Tulungagung 
y a k n i  K e p a n j e n ,  S u m b e r p u c u n g 
hingga Karangkates. Sedangkan exit tol 
rencananya di sekitar Sumberpucung 
dan satu lagi di wilayah Karangkates. 
Sedangkan lokasi gate Kepanjen belum 
diumumkan. 

Selain itu juga memungkinkan adanya 
satu rest area. Namun demikian, untuk 
lokasi rest areanya sendiri belum dibahas 
secara detail. “Saat itu dalam rapat saya 
mengusulkan ada rest area. Hanya saja, 
lokasinya dimana belum ditentukan,’’kata 
Tomi. 

U s u l a n  r e s t  a r e a  s e k a l i g u s 
m e m b e rd a y a k a n  U M K M .  M e n u r u t 
Tomi, dengan adanya pembangunan 
To l  Ke p a n j e n -Tu l u ngag u ng,  s e l a i n 
memudahkan transportasi, diharapkan 
mampu meningkatkan sektor lainnya. 
Mu la i  da r i  s e kto r  e ko n o m i  h i ng ga 
pariwisata. 

 “ P e m e r i n t a h  m e m b a n g u n  ja l a n 
bebas hambatan ini untuk memberikan 
kemudahan transportasi. Pembangunan 
tentunya memberikan dampak yang bagus 
pada pembangunan daerah yang dilintasi. 
Terutama di sektor ekonomi, harus ada 
peningkatan,’’ tandasnya.

Berharap Tol Malang-Kepanjen Masuk PSN 
Direktur Teknik PT Jasa Marga Pandaan 

Malang (JPM) Siswantono mengakui 
memang ada rencana pembangunan 
Tol Kepanjen – Tulungagung. Namun ia 
belum mengetahui detailnya. Siswantono 
mengatakan pihaknya masih konsentrasi 
rencana pembangunan tol Malang – 
Kepanjen. Prosesnya sudah tahap studi 
kelayakan. 

Terdapat dua kategori pembangunan 

jalan tol. Yakni solicited dan unsolicited. 
Munurut Siswantono kategori solicited 
dan unsilocited dapat ditentukan setelah 
prastudi kelayakan digelar. 

“S t u d i  k e l a y a k a n  i t u  m e m b a h a s 
semuanya. Mulai dari bidang tanah, 
panjang jalan,  sampai  menghitung 
r a t a - r a t a  j u m l a h  k e n d a r a a n  y a n g 
lewat. Setelah itu, bisa ditentukan. Jika 
solicited maka, bisa jadi pemrakarsa 
pembangunan dilakukan sendiri oleh 
p e m e r i n t a h  d a n  t i d a k  m e l i b a t k a n 
investor,’’ tambahnya. 

Sementara untuk tol Malang-Kepanjen 
masuk dalam kategor i  unsolicited. 
Rencana pembangunannya diprakarsai 
PT PP. “PT PP mengajak kami PT JPM 
untuk melakukan prastudi kelayakan 
dan melakukan studi kelayakan. Sudah 
berjalan, tapi karena pandemi Covid-19, 
akhirnya stuck (tidak ada perkembangan),” 
jelas Siswanto. 

Sesuai studi kelayakan yang sudah 
dilakukan rencana pembangunan Tol 
Malang-Kepanjen sepanjang 30 kilometer. 
Ada lima exit tol. Yakni di Kacuk (Sukun), 
Pakisaji,  Bululawang, Kepanjen dan 
Talangagung. 

“Kami berharap pembangunan Tol 
Malang- Kepanjen ini  masuk Proyek 
S t r a t e g i s  Na s i o n a l  ( P S N ) .  K a r e n a 
j ika  masuk,  maka pembangunannya 
pun menjadi  pr ior i tas,’’  tandasnya .
( i ra / v a n / l i m )

NEW MALANG POS- Partai Ummat 
di Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY) menduduki kantor eks Dewan 
Perwakilan Wilayah (DPW) PAN 
DIY. Pasalnya partai anyar besutan 
Amien Rais ini tengah membentuk 
kepengurusan di DIY.

Person in charge (PIC) Partai 
U m m a t  d i  D I Y  Na z a r u d d i n 
m e n g a t a k a n  b a hw a  s a a t  i n i 

partai Ummat menduduki kantor 
DPW PAN di Jalan Ngeksigondo 
No.5  Ke camatan Kota  G e de, 
Kota Yogyakarta. Partai Ummat 
menduduki kantor tersebut sejak 
Nazaruddin dicopot dari jabatan 
Ketua DPW PAN DIY.

“Ya sejak saya di Plt (PAN), jadi 
ketika sudah tidak jadi fungsionaris 
PAN ini disulap jadi kantor Partai 

Ummat. Ke depannya tempat ini 
dijadikan pusat aktivitas partai 
Ummat di DIY,” kata Nazaruddin 
saat ditemui wartawan di Kantor 
Partai Ummat DIY. 

Pasalnya  kata Nazaruddin, kantor 
tersebut merupakan milik salah seorang 
kader Partai Ummat Kabupaten Bantul. 
Nazaruddin pun menampik adanya 
alih fungsi kantor PAN di tingkat Kota/

Kabupaten di DIY.
“Kantor ini milik salah satu 

pengurus Partai Ummat di Bantul. 
Nah, yang bagian belakang itu jadi 
kantor DPD Partai Ummat Kota 
Yogyakarta,” ujarnya.

“Kalau yang lain (kantor PAN 
d i  Ka b u p a t e n )  k a n  s i f a t n y a 
mengontrak, seperti (Kantor DPD) 
Sleman juga kan sudah pindah. 

Nah di Sleman itu kita punya kantor 
baru, di Jalan Palagan, Sariharjo 
terus di Bantul di Imogiri dan untuk 
Gunungkidul sama Kulon Progo 
menyusul,” imbuh Nazaruddin.

Saat ini, kata Nazaruddin, Partai 
Ummat telah membentuk tim 
kepengurusan. Di mana mekanisme 
pembuatan membentuk person in 
charge (PIC) untuk di DIY adalah 

dirinya.
Ke m u d i a n  p a r t a i  i n i  a k a n 

dideklarasikan secara virtual, pada 
Januari 2021 mendatang. “Saya 
bentuk tim di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota, dan Insyaallah 
kita untuk memenuhi aturan 
perundang-undangan kita sudah 
siap sampai tingkat kecamatan,” 
katanya. (dtc/van)

Partai Ummat Duduki Kantor PAN DIY
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NEW MALANG POS, MALANG - Perhatian 
pemerintah terhadap keberlangsungan 
IKM (Industri Kecil Menegah)  menjadi 
fokus utama. Selama pandemi, sebagian 
besar IKM tak dapat dipungkiri terkena 
dampak ekonomi.

Oleh karenanya, pemerintah Provinsi 
Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Provinsi (Disperindag) 
Jawa Timur dan Milenial Job Center (MJC) 
mengadakan pameran foto produk IKM di East 
Java Super Corridor (EJSC) Bakorwil Malang.

“Dari Disperindag Jawa Timur namanya 
sinergi UKM dan program ini turun melalui 
MJC. MJC ini kolaborasi dengan kita yang 
menyiapkan talentanya. Program ini 
untuk membantu mereka membuatkan 
foto produk yang bagus, logo yang bagus, 
katalog hingga vdeo behind the scene,” ujar 
Advisor EJSC, Andi Prasetyo. 

Selain itu, Andi sapaannya menambahkan, 
kegiatan tersebut juga bertujuan untuk lebih 
mengenalkan talenta yang ada di Kota Malang. 
Sebenarnya banyak talenta dan potensi yang 
ada di Kota Malang, hanya sayang belum 
mendapat perhatian atau terekspos di media. 
“Tujuannya biar masyarakat tahu karya 
talenta-talenta di Kota Malang banyak yang 
bagus,” imbuhnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan 
para IKM juga lebih tersadarkan bahwa 
foto produk juga merupakan salah satu 

komponen yang penting agar penjualan 
produk meningkat.  “Awalnya ada IKM 
yang tidak tahu. Mereka pikir foto produk 
cukup pakai smartphone saja. Padahal itu 
butuh unsur estetika dan untuk kebutuhan 
sosmed,” tandasnya.

Diungkapkan Andi, sejak dibuka Kamis 
(10/12) lalu, cukup banyak respon positif 
untuk kegiatan tersebut, baik dari IKM 
bahkan hingga para pejabat. “Para talenta 
kami   juga akhirnya ter-eksposure karya 

- karyanya. Bahkan kita juga diapresiasi 
Wagub dan Gubernur Jatim,” ungkapnya.

Kegiatan yang akan berlangsung hingga 
Jumat (18/12) mendatang ini pun banyak 
pihak yang mengharapkan untuk digelar 
kembali di masa yang mendatang. Tentu 
dengan kemasan yang menarik juga. 
“Mereka bahkan berharap event seperti ini 
jangan sampai putus. Ya, semoga ada lagi, 
misalnya menampilkan IKM itu sendiri,” 
pungkas Andi. (ian/aim)

NEW MALANG POS, MALANG - Hampir 
seluruh usaha atau UMKM di Kota Malang 
terdampak pandemi Covid-19. Namun ada 
salah satu usaha yang tidak terlalu terdampak 
adanya pandemi. Yakni usaha rotan sintetis 
Tiban Jaya Rotan yang berada di Jalan 
Pahlawan No. 49A Kelurahan Balearjosari, 
Kecamatan Blimbing, Kota Malang. 

“Selama pandemi Alhamdulillah masih 
banyak pesanan. Kami juga banyak sub. 
Permintaan paling banyak kursi dan 
penyekat,” jelas Owner Tiban Jaya Rotan, 
Imam Budiono kepada New Malang Pos.

Budiono menyebut,  kepercayaan 
konsumen itulah yang membuat usahanya 
tetap bisa berjalan dengan lancar disaat 
banyak usaha yang harus mengalami 
penurunan yang signifikan. Saat ini bahkan 
kenaikannya juga cukup terasa.

“Penjualan naik terus. Karena pelanggan 
saya tidak lari, malah nambah. Rata rata 
memang pelanggan saya dari took-toko 
yang tiap tahun nambah,” terangnya.

Selain itu, dalam hal pemilihan bahan baku, 
ia juga mewajibkan untuk memilih bahan 
yang terbaik. Dengan bahan yang terbaik, 

maka rotan yang dihasilkan pun juga menjadi 
lebih baik. Tiban Jaya Rotan memiliki dua opsi 
bahan, yakni rotan sintetis dan juga rotan asli.

“Kalau saya pilih kualitas yang menengah 
ke atas yang bisa bertahan tahunan. Jadi orang 
tidak sampai kecewa. Banyak peminat rotan 
sintetis. Tapi kalau di Bali memang suka yang asli. 
Motifnya juga mereka yang suka alami,” sebutnya.

Tak hanya itu, Budiono berani memberi 
garansi  untuk setiap barang yang 
diproduksinya. Bila memang ada yang 
rusak akan diganti gratis. Alhasil, dengan 
adanya garansi ini, semakin banyak sub 
atau supplier yang percaya kepadanya.

“Konsumen sendiri yang nanti melihat. 
Membandingkan hasilnya dari tempat lain. 
Kalau saya kasih garansi. Ada kerusakan 6 
bulan sampai 1 tahun gratis. Konsumen 
macem-macem memang,” ungkapnya.

Menurut Budiono, perawatan produk rotan 
juga tidak sulit. Hanya perlu dilap dengan kain 
basah maka akan kembali bersih seperti sedia 
kala. Tapi untuk produk rotan asli, memang 
butuh perawatan yang berbeda.

“Perawatan cuci biasa saja bisa. Kalau 
rotan asli perawatan lebih sulit. Dicuci biasa 

tidak bisa, ya dengan membersihkan rutin 
pakai sulak. Sekarang harganya hampir sama 
tergantung motifnya saja,” katanya

Hasil produksi Budiono lebih banyak 
merupakan kursi dan penyekat. Namun 
juga ada beberapa asesori dan barang 
pelengkap lainnya. Harganya mulai dari 
yang terkecil seharga Rp 60 ribu, hingga 
yang termahal seharga Rp 10 juta untuk 
produk kursi yang berukuran besar.

Keberhasilan Budiono dalam menjalankan 
usaha rotannya ini merupakan buah kerja 
kerasnya selama kurang lebih 11 tahun lalu. 
Kini keuntungan bersih yang didapatkan, 
setidaknya mencapai Rp 25 juta perbulan

“Kalau dulu produksi sendiri itu coba-coba. 
Waktu itu karyawan cuma ajak 2 orang dengan 
produksi rak dan penyekat. Modalnya waktu itu 
jual perhiasan sekitar Rp 10 jutaan sampai Rp 
15 jutaan,” ungkap Budiono.

Meski usahanya tidak terlalu terkena 
dampak pandemi covid-19, Budiono 
tetap berharap agar situasi tersebut dapat 
kembali seperti sedia kala.  “Semoga semua 
lancar lancar saja semua. Tidak hanya saya 
tapi semuanya,” harap Budiono. (ian/aim)

NEW MALANG POS, MALANG - Proyek 
pembangunan Kayutangan Heritage di zona 1 
dan Zona 2 sudah memasuki tahap akhir. Saat 
ini sedang dilakukan penyempurnaan dengan 
melakukan pembakaran batu andesit untuk 
mendapatkan motif yang diinginkan melalui 
warna yang berbeda. 

“Proses pemasangan batu andesit di 
kedua lokasi hampir tuntas. Pembakaran 
untuk mendapatkan circular warna gelap 
juga sedang kami lakukan,” terang konsultan 
proyek Kayutangan Malang Heritage, Alif 
Riwidya kepada New Malang Pos, kemarin.

Alif mengungkapkan, Wali Kota Malang 
Sutiaji sempat meninjau progres proyek 
pembangunan Kayutangan pada Selasa 
(15/12) kemarin. Ia menyebut Sutiaji datang 
untuk memberikan semangat para pekerja 
proyek agar proyek dapat selesai tepat waktu. 

“Tadi (kemarin, red) wali kota juga sempat 
berkunjung dan menyemangati para pekerja. 
Beliau optimis akan selesai tepat waktu pada 
akhir bulan ini,” sebut Alif. 

Disisi lain, untuk penanda rel trem yang telah 
ditimbun beberapa waktu lalu, rencananya akan 
ditandai dengan cat berbahan thermoplastik 
yang biasa digunakan untuk warna marka jalan.  

“Untuk rel kami beri marking saja. Kami beri 
warna lain untuk satu dua batu yang ada diatas 
rel. Ada 8 titik masing masing tiap zona, 4 kiri 4 
kanan. Jadi bukan berupa garis,” jelas Alif. 

Alif mengatakan proses pembakaran akan 
dikebut secepat mungkin. Diharapkan pada 
20 Desember mendatang bisa dilakukan 
ujicoba kekuatan batu andesit. “Tanggal 20 
kami lakukan trial uji coba dengan truck. 
Kita pakai muatan jalan untuk sesuai kelas 3C 
seberat 13 ton,” tandasnya. (ian/aim)

20 DESEMBER
UJI COBA KEKUATAN 

BATU ANDESIT

NEW MALANG POS, MALANG - Wakil 
Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, 
Selasa (15/12) kemarin, memilih 
mengendarai e-bike dari rumah 
dinasnya menuju Balai Kota Malang, 
Ia datang bersama dengan ajudannya 
menggunakan sepeda e-bike karya SMK 
Nasional. 

S e p e d a  y a n g  i a  g u n a k a n 
merupakan hasil inovasi anak SMK 
Nasional, berupa e-bike yang baru 
saja ia resmikan Sabtu (12/12) lalu.

“Ini memang saya diminta untuk 
menguji setelah Sabtu kemarin saya 
resmikan peluncuran prototype 
produk Gas Bike dan E Bike SMK 

Nasional. Ini luar biasa, satu inovasi  
di tengah tengah pandemi lahir 
kreatifitas yang sangat cerdas dari 
pelajar Kota Malang,” ujar Bung Edi, 
sapaan akrab Sofyan Edi Jarwoko.

Bung Edi mengaku terkesan usai 
menjajal produk anak bangsa tersebut. 
Menurutnya teknologi yang diterapkan 
pada sepeda yang ia gunakan sangat 
ringan dan mumpuni. 

“Ini saya gunakan tipe mountain 
bike, cukup ringan bergerak cepat 
dengan kapasitas 70 kilometer per jam. 
Semua sudah digital dari kilometer 
jangkau, lampu serta 5 tingkat akselerasi 
percepatan. Saya gunakan gigi 3 saja 

sudah bergerak cepat,” ceritanya.
Bung Edi menyebut, e-bike tersebut 

bisa digunakan untuk beragam 
tujuan. Salah satunya sebagai 
sarana pendukung untuk penjagaan 
keamanan di komplek rumah warga. 

“Patroli  antar kampung bisa 
dilakukan dengan menggunakan 
e-bike untuk menjaga keamanan 
ketertiban,” katanya.

Selain itu, e-bike juga dapat 
d i f u n g s i k a n  s e b a g a i  s a r a n a 
penunjang yang bisa digunakan 
wisatawan di kampung-kampung 
tematik di Kota Malang. Setidaknya 
ada 21 kampung tematik yang ada di 

Kota Malang yang telah terdaftar di 
pemerintah Kota Malang.

“Bisa juga dilakukan di kampung-
kampung tematik, seperti kunjungan 
wisata lain di Malang, mulai dari 
Kayutangan Heritage, Kampung 
Warna Warni, Kampung Tridi, hingga 
ke pasar burung Splendid,” bebernya.

Meski e-bike masih berupa prototipe 
dan perlu ada perbaikan, Bung Edi 
berharap e-bike mampu menjadi 
alternatif transportasi yang hemat energi 
dan ramah lingkungan di wilayah Kota 
Malang. “E-Bike membuat udara semakin 
bersih dan hemat energi. Ini bisa jadi 
lahan usaha,” pungkasnya. (ian/aim)

Wawali Jajal e-Bike di Jalanan

Tadi (kemarin, red) wali kota 
juga sempat berkunjung dan 
menyemangati para pekerja. 

Beliau optimis akan selesai tepat 
waktu pada akhir bulan ini”

KONSULTAN PROYEK
KAYUTANGAN MALANG HERITAGE

Alif Riwidya

NMP-MUHAMMAD FIRMAN

TINJAU: Wali Kota Malang Sutiaji menyempatkan meninjau proyek Kayutangan 
untuk memastikan pekerjaannya tepat waktu.

NMP-MUHAMMAD FIRMAN

TERUS BERKARYA: Perajin rotan sintetis terus berkarya dan berinovasi untuk menghasilkan produk yang diminati pasar. 

Beri Garansi, Usaha Rotan 
Bertahan di Tengah Pandemi

IST 

JAJAL SEPEDA: Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko 
menuju Balaikota mengendarai e–bike karya SMK Nasional 

dari rumah dinasnya. 

NMP-MUHAMMAD FIRMAN

PAMERAN FOTO: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi (Disperindag) 
Jawa Timur dan Milenial Job Center (MJC) mengadakan pameran foto produk 

IKM di East Java Super Corridor (EJSC) Bakorwil Malang.

MJC Bantu Desain Promosi IKM
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