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PESERTA DIGITEX
PROPERTY:
Perumahan Green
Orchid di kawasan Jalan
Soekarno-Hatta yang
dipromosikan secara
luas melalui Digitex
Property mulai 28
September mendatang.
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MALANG KOTA - Perumahan Green
Orchid rupanya tak butuh pertimbangan
panjang untuk ikut event Digitex Property
pada 28 September mendatang. Sebab
mereka paham, event yang diinisiasi Jawa
Pos Radar Malang tersebut akan sangat
penting demi mendongkrak penjualan.
Dengan expo virtual itu, calon pembeli dari
seluruh Indonesia akan tahu dengan produkproduk Green Orchid
Manajer Marketing Green Orchid
Elok Purbani menyampaikan,
keputusan mengikuti event ini karena
saat pandemi ini tidak semua user
atau pembeli minat datang langsung
ke kantor pemasaran. ”Apalagi
pembeli unit kami kebanyakan dari
luar Malang,” jelas Elok.
Dengan ikut sebagai peserta
Digitex Property ini, pihaknya bisa
mempromosikan secara detail produk
perumahannya. ”Calon pembeli dari luar
kota bisa melihat perkembangan, produk
unggulan, dan best seller dari kami.
Penyampaian promosi keunggulan Green
Orchid juga lebih mudah,” imbuh dia.
Karena itu, Elok menegaskan, mengikuti
Digitex Property ini adalah langkah yang tepat.
”Selain itu sekarang juga sudah era digital,
teknik marketing-nya lebih tepat kalau meng
gunakan media online. Contohnya seperti
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Digitex Property ini, sangat pas,” paparnya.
Penghematan biaya juga dirasakan oleh
pihak Green Orchid. ”Biaya jauh lebih murah
dibanding saat mengikuti pameran offline.
Jadi membantu menghemat pengeluaran di
tengah pandemi,” tambahnya.
Sementara itu, Manager Iklan dan Event
Jawa Pos Radar Malang M. Atho’illah
menyebut, Digitex Property yang digelar
online ini akan menyajikan berbagai
fasilitas yang menguntungkan para
pengembang.
”Produk pengembang akan
didukung dan diintegrasikan ke
berbagai platform digital, cetak, dan
online 24 jam nonstop. Selain itu akan
ada review produk properti lewat
video yang bisa dinikmati pembeli,”
ungkapnya.
Tidak hanya terbatas untuk warga
Malang, event ini terbuka untuk semua
pengusaha properti. Meski demikian, panitia
Digitex Property bisa menutup kapan saja
pendaftaran. Jika tidak segera ambil bagian
sangat mungkin tidak bisa mengikuti expo ini.
Untuk sementara ada 7 pengembang
yang berpartisipasi. Di antaranya, Tidar
Property, Permata Jingga, Turen Indah
Properti, Grand Bandara, Araya, Green
Orchid, dan Kawasan New City Kota
Malang. (nr1/c1/abm)

| radarmalangonline

| @radar_malang

Bisnis Travel Lesu,
Andalkan Job Pemerintah
MALANG KOTA – Meski tempat
wisata sudah berangsur mulai dibuka,
namun dampaknya belum signifikan
dirasakan oleh pelaku bisnis biro
perjalanan serta penyedia transportasi
travel. Salah satunya dialami oleh
pengelola bisnis penyedia
transportasi Juragan 99.
Operasional dan Marketing Juragan
99 Alfian Johansyah mengatakan
bahwa jumlah wisatawan yang datang
ke Malang Raya belum terlalu banyak
meskipun sejumlah tempat wisata di
Kabupaten Malang dan Kota Batu
telah dibuka. Ini terlihat dari masih
sedikitnya biro perjalanan yang
menyewa bus di Juragan 99.
Selama ini, Juragan 99 sendiri
memang bermitra dengan banyak
biro perjalanan wisata. ”Dari total 14
unit bus kami, yang efektif jalan baru
2-4 unit saja,” kata pria yang akrab
disapa Johan tersebut. Dibandingkan
dengan wisatawan, Johan menye
butkan bahwa di bulan keenam pandemi
Covid-19 ini kebanyakan rombongan
datang dari instansi pemerintahan yang
melakukan kunjungan kerja dinas.
Agar bisa terus bertahan di tengah
kondisi yang tidak pasti ini, salah satu
upaya yang dilakukannya adalah
dengan memberikan harga promo.
Berbeda dengan travel, usaha jasa
penyedia transportasi dibebani
dengan biaya operasional kendaraan
serta biaya kantor. Selain itu, Juragan
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99 sejak beberapa saat yang lalu juga
menyulap busnya menjadi kafe
keliling.
Meskipun saat ini program itu masih
berjalan, namun segmentasi pasarnya
telah bergeser. ”Kalau dulu kan
kebanyakan warga dan bukan
rombongan yang ikut, kalau sekarang
ini rombongan, misalnya ibu-ibu PKK,
juga komunitas,” kata dia. Jam
operasional dari bus kafe itu pun saat
ini hanya sekali dalam seminggu,
yakni saat akhir pekan saja. ”Dari
travel-travel itu sebenarnya sudah
berusaha open trip, tapi masyarakat
ternyata masih banyak yang takut
untuk berwisata, nah kalau kuota
tidak terpenuhi, kan malah rugi,”
ujarnya.
Sementara itu, salah satu biro travel
yang bermitra dengan Juragan 99,
Favourite Tour juga mengalami hal
yang serupa. Owner biro travel
tersebut Rizky Melina menyebutkan
bahwa masih banyaknya tempat
wisata yang belum dibuka dan
kekhawatiran masyarakat untuk
bermobilisasi menjadi faktor utama
lesunya bisnis travel hingga bulan
keenam pandemi.
Untuk bisa bertahan, promosi melalui
media sosial menjadi cara utama untuk
menarik customer. ”Ada harga Covid-19
untuk promosi, supaya masyarakat
tertarik, kami gencarkan promosi lewat
media sosial, pokoknya kami bikin
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semenarik mungkin,” kata Rizky. Dia
menyebutkan, pendapatan bisnis
travelnya merosot tajam
dibandingkan sebelum pandemi.
Padahal, pada Februari lalu, 4
armada yang di miliki telah penuh
dipesan oleh wisatawan. Namun
dipertengahan Maret, semua
perjalanan pun terpaksa di-cancel
dan mayoritas minta pengembalian
uang muka atau DP. ”Sekarang dalam
seminggu saja belum tentu ada mobil
yang jalan, kalau dulu saat weekend
selalu full dipesan,” imbuh dia.
Dia menyebutkan bahwa meskipun
tempat wisata seperti pantai-pantai di
Kabupaten Malang telah dibuka, namun
nampaknya masyarakat masih enggan
untuk berwisata. ”Kalaupun ada yang
jalan, bukan ke tempat wisata, tapi
untuk keperluan acara,” kata dia.
Pemasukan dari bisnisnya pun bisa
dibilang saat ini sepenuhnya
digunakan untuk perawatan mobil
dan minibusnya. (arl/c1/mas)

MASIH LESU: Armada bus pariwisata
Juragan 99 sedang melintas di Jalan
Ijen sedang melayani rute wisata
dalam kota dengan mengembangkan
innovasi Bus Cafe. Upaya ini dilakukan
sebagai langkah agar bisa bertahan
karena bisnis travel dan wisata belum
pulih benar akibat pandemi.
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IKUTI PROTOKOL KESEHATAN: Salah seorang wali murid saat mengambil soal ujian di SMPN 9 Malang kemarin (16/9).

Persiapan UTS, SMPN 9
Bagikan Soal di Sekolah
MALANG KOTA – Tidak terasa, sudah enam
bulan pembelajaran sekolah digelar secara
daring. Memasuki persiapan ujian tengah
semester, sejumlah sekolah mulai mendistribu
sikan soal ujian dengan mengundang wali
murid ke sekolah. ”Jadi kami fotokopikan soalsoal, lalu kita bagikan ke murid melalui orang
tua,” terang Kepala SMPN 9 Sri Mahmura.
Pengambilan soal-soal ujian tersebut tetap
memperhatikan protokol kesehatan untuk
pencegahan Covid-19.
Nah, pertemuan di sekolah tersebut
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dimanfaatkan para wali murid untuk
mengeluarkan keluh kesahnya. Ada yang
mengeluh kesulitan mendampingi anak, ada
yang bahkan tidak tahu anaknya tidak
mengumpulkan tugas, dan banyak lagi. ”Saya
tekankan kepada Bapak Ibu, cukup men
dampingi putra-putrinya saja, yang penting
anak selalu dalam pantauan,” jelasnya.
Sementara itu, pembagian soal ini dilakukan
selama 3 hari. Hari pertama kelas VII, dilanjut
hari kedua kelas VIII, dan terakhir kelas IX.
Terlihat meja-meja telah disiapkan di halaman
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depan sekolah menunggu wali murid datang.
Setelah mendapatkan soal, wali murid akan
mendampingi putra putrinya mengerjakan
soal.
”Soal-soalnya ada 20 soal terdiri dari pilihan
ganda dan esai,” tambah Waka Kurikulum Deddy
Trisna Manunggal. Maksimal soal pilihan ganda
ada 15 soal. Sedangkan untuk esai ada lima
soal. Dari soal-soal tersebut, guru bisa mengukur
kemampuan siswa memenuhi tugas-tugas dari
guru dengan jangka waktu yang diberikan selama
5 hari. (ref/nay)
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Rubianto/Radar Malang
SIAP MELAJU: Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang dari jalur independen Heri Cahyono (dua dari kanan) dan Gunadi Handoko (kanan)
saat menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU kemarin. Berkas tersebut diterima langsung Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini (kiri).

Simbol Keberagaman
ala Sam HC-Gunadi
KEPANJEN - Setelah dinyatakan
lolos verifikasi faktual (verfak) ulang,
pasangan calon Bupati-Wakil Bupati
Malang dari jalur independen Heri
Cahyono dan Gunadi Handoko
kemarin (16/9) resmi mendaftarkan
diri ke KPU Kabupaten Malang.
Ada sekitar 50 orang pendu
kungnya yang turut mendampingi.
Secara khusus, Sam HC–sapaan
karib Heri Cahyono– mengenakan
pakaian adat Madura. Sedangkan
Gunadi Handoko mengenakan
pakaian adat Jogja dengan baju
bermotif garis warna cokelat plus
blangkon.
Pakaian tersebut menjadi simbol
keduanya dalam menyikapi
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keberagaman di Kabupaten
Malang. ”Di Malang entitasnya
besar. Banyak suku dan dan etnis
yang berkumpul,” kata Heri
Cahyono kepada awak media.
Beranjak dari itu, dia juga
menjelaskan bila pendekatan
model sosial akan dia geber
dalam kampanyenya nanti. ”Jadi
kami (akan) jelajah lintas budaya,
agama, dan juga sebagainya,”
kata pria asal Kecamatan
Kasembon itu.
Sebelum berangkat ke KPU, dia
terlebih dahulu melakukan swab
test di Rumah Sakit Lavalette Kota
Malang. ”Tidak ada ritual khusus
yang kami lakukan. Hanya foto-foto
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dan mengukur baju saja,” imbuhnya.
Berikutnya, Sam HC mengaku bakal
mencari orang yang pantas untuk
mengurusi tim pemenangan yang
akan dia bentuk. Sebagai calon
independen, saat ini dia mengklaim
sudah mengan
tongi 23.529
dukungan.
Sementara itu, Ketua KPU
Kabupaten Malang Anis Suhartini
mengatakan bahwa pihaknya
secara resmi telah menerima
semua berkas dari paslon yang
diusung oleh tim Malang Jejeg
itu. Setelah itu, KPU akan
melakukan tahapan verifikasi
administrasi. Anis menjelaskan,
saat ini KPU sudah menyiapkan
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dua skema untuk tahapan
terdekat, yakni penepatan
pasangan calon yang menurut
jadwal bakal digeber 23
September mendatang.
Opsi pertama, penetapan
pasangan calon bupati jalur
independen akan dilakukan
bersamaan dengan calon yang
diusung partai. Opsi kedua, Malang
Jejeg akan mempunyai tanggal
berbeda dalam sesi penetapan
pasangan calon. Hingga kini, KPU
Kabupaten Malang terus
melakukan konsultasi soal dua
pilihan tersebut. ”Yang pasti
targetnya bisa kami tetapkan
bersama,” kata Anis. (fik/c1/by)
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Belum Ada Deal Kontrak, Berpotensi
Ikuti Jejak Hugo dan Pedro

Nasib Elias Bergantung
Pelatih Anyar

MALANG KOTA – Komposisi pemain asing di
skuad Arema FC kembali tereduksi. Bulan lalu,
Jonathan Bauman dan Oh In Kyun telah memutuskan
mundur dari tim. Beberapa hari ini, giliran duo Brasil,
yakni Hugo Grillo dan Pedro Bartolli, yang ikut
meninggalkan Singo Edan. Tidak adanya
kesepakatakan kontrak sesuai Surat Keputusan (SK)
PSSI Nomor 48 dan 53 disebut-sebut jadi salah satu
alasan batalnya Hugo dan Pedro bergabung.
Bila ditotal, kini ada 4 pemain asing yang resmi
meninggalkan Arema. Jumlah tersebut masih
berpotensi bertambah lagi. Indikasinya yakni belum
deal-nya kontrak dengan Elio alias Elias Alderete.
Pemain asal Argentina itu juga terindikasi belum
menyetujui renegosiasi kontrak sesuai ketetapan
PSSI. Di mana salah satu bunyi suratnya, yakni
penyesuaian nilai kontrak maksimal 25 persen dan
50 persen.
”Sampai hari ini (kemarin, 16/9), dia (Elias) juga
belum tanda tangan,” jelas General Manager (GM)
Arema FC Ruddy Widodo. Proses negosiasi kontrak
kedua belah pihak memang terbilang alot. Dimulai
sejak bulan Agustus lalu, hingga kemarin belum ada
titik terang kejelasannya. Lebih lanjut, petinggi tim
Arema FC asal Madiun itu mengaku kalau
bagaimana nasib Elias bakal bergantung pada
pelatih anyar.
Apabila Carlos Oliveira cocok dengan Elias, maka
manajemen akan berusaha menjaga pemain asal
Argentina itu untuk bertahan sampai akhir
kompetisi. Meski begitu, Ruddy memastikan bila
proses negosiasi akan tetap berpatokan kepada
surat PSSI. ”Untuk striker (Elias) biar dilihat pelatih
kepala. Dia meminta ganti atau bertahan ya bagai
mana nanti,” papar pria berusia 49 tahun itu.
Meski belum menentukan masa depannya dengan
tim Singo Edan, Elias terpantau tetap menjalani
persiapan dengan tim Arema FC. Pesepak bola
berusia 25 tahun itu hampir tak pernah absen dalam
latihan sejak bulan Agustus lalu. Dalam tiga kali uji
coba Arema, Elias juga terlihat selalu bekerja keras
untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.
Baginya, langkah tersebut adalah upayanya
menghormati kontrak bersama tim yang baru akan
habis di bulan November mendatang. ”Saya masih
ada kontrak di sini (Arema), dan masih ingin kerja di
sini,” ungkap pemain asal Argentina itu.
Sebelumnya, Elias didatangkan dari klub Liga
Argentina, Chacarita Juniors, dengan status
pinjaman. Dia datang ke Bumi Arema awal tahun lalu
bersama gerbong pemain Argentina lainnya. Seperti
Marcos Gonzalez, Mario Gomez, dan Jonathan
Bauman.
Sementara itu, menurut asisten pelatih Arema
FC Kuncoro, tim masih membutuhkan sosok
penyerang Argentina itu. Namun, bagaimana ke
depannya, dia tetap menyerahkan keputusan
pada pelatih kepala. ”Ini kan regulasi belum jelas.
Jadi apabila mengantinya, belum tentu (kami)
mendapatkan penggantinya. Tapi keputusannya
tetap ada di pelatih kepala anyar, bagaimana
kedepannnya,” kata mantan pemain Arema era
Galatama itu. (gp/c1/by)
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Gandeng
Milenial Jadi
Influencer
Wisata
radarmalang.jawapos.com
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KOTA BATU - Tugas
Dinas Pariwisata Kota
Batu kian berat. Karena
Kota Batu dengan julukan
sebagai kota wisata,
maka dinas ini dituntut
terus berinovasi. Jangan
sampai julukan kota
wisata itu redup karena
destinasinya itu-itu saja.
Wisatawan menjadi
bosan.
Nah, ada sejumlah
strategi yang sedang
dilakukan dinas
pariwisata. Salah satunya
dengan menggandeng
kaum milenial. Mereka
bertugas menjadi
influencer untuk turut
mempromosikan
destinasi wisata. ”Baik itu
wisata buatan, alam, dan
budaya,” terang Kepala
Dinas Pariwisata Kota
Batu Arief As Shiddiq
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kemarin (16/9).
Tak hanya itu, pihaknya
juga mendorong
kemajuan wisata dengan
pemanfatan sumber daya
manusia yang ada. ”Salah
satunya melakukan
penguatan para pelaku
usaha pariwisata,”
imbuhnya.
Caranya dengan
memberikan stimulus
pada mereka, baik
berupa pelatihan atau
bimbingan teknis
(bimtek) secara
berkelanjutan. Dengan
begitu, para pelaku usaha
wisata memiliki
kemampuan untuk terus
mengembangkan
wisatanya. ”Jadi mereka
akan terus memiliki
inovasi baru untuk wisata
yang dikelolanya,”
terangnya. (ulf/c1/abm)
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Menkes
Apresiasi
Penilaian
Puskesmas
Siaga
Covid-19
PERSIAPAN PENILAIAN: Plt Kepala Dinkes
Kota Malang Sri Winarni saat sosialisasi
rencana Penilaian Puskesmas Siaga
Covid-19 bersama kepala puskesmas lewat
aplikasi Zoom kemarin.
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MALANG KOTA – Ada cara baru
yang disiapkan oleh Pemerintah
Kota (Pemkot) Malang dalam
mengendalikan sebaran virus
korona. Salah satunya, membentuk
puskesmas siaga Covid-19 melalui
penilaian yang digagas oleh dinas
kesehatan (Dinkes) Kota Malang
kerja bareng Jawa Pos Radar
Malang dan Komunitas Peduli
Prilaku Sehat.
Even perdana yang mendapat
apresiasi penuh dari Menteri
Kesehatan (Menkes) RI Terawan
Agus Putranto itu disosialisasikan
kemarin (16/9). Sosialisasi digelar
melalui aplikasi zoom dari aula
kantor dinkes itu diikuti oleh 16
kepala puskesmas se Kota
Malang.
Selain itu, hadir juga Plt Kepala
Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota
Malang Sri Winarni dan jajaran
kabid. Di antaranya Kabid
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit (P2P) dr Husnul Muarif
dan Kabid Layanan Kesehatan
(Yankes) drg Betty Rosmawati.
Sedangkan dari komunitas Peduli
Perilaku Sehat diwakili oleh dr Reza
Bramantyo SpPd dan unsur Jawa
Pos Radar Malang ada General
Manager (GM) Don Virgo, Manager
event M Athou’illah, serta Wakil
Pimpinan Redaksi Mahmudan.
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Dalam sosialisasi tersebut, Sri
Winarni mengatakan, beban kerja
layanan kesehatan termasuk
puskesmas bertambah sejak
pandemi Covid-19 terdeteksi di
Kota Malang 16 Maret lalu. ”Sampai
saat ini di samping tugas rutin, juga
ada tugas luar biasa dalam
penanganan Covid-19,” ujar Winarni
membuka sosialisasi.
Sementara itu, salah satu anggota
tim surveyor dari Komunitas Peduli
Perilaku Sehat dr Reza Bramantya
SpPD mengatakan, tujuan dari peni
laian nantinya adalah dengan melihat
apakah ada kekurangan baik dari
sarana prasarana serta penunjang
pelayanan kesehatan di puskesmas.
”Yang dinilai adalah kondisi riil di
lapangan, harapannya adalah jika
ada kekurangan bisa ditindaklanjuti
oleh pemangku kebijakan,” ujar
Reza.
Dokter spesialis penyakit dalam
tersebut menyebutkan bahwa
kegiatan ini sebelumnya telah
disampaikan kepada menteri
kesehatan oleh dr Putu Moda
Arsana. Menkes pun, dia
mengatakan, menyambut baik
kegiatan ini, nantinya jika ini
berhasil dilaksanakan di Kota
Malang, tidak menutup
kemungkinan akan dilaksanakan
juga di daerah lain. (arl/nay)
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