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PrOYEK 
lanJuTan: 
Pekerja 
memasang 
box culvert di 
sepanjang Jalan 
basuki rahmat 
kemarin (18/9).

bErlanJuT: 
Petugas proyek 

mulai membenahi 
sekitar Kajoetangan 

Heritage di 
sepanjang Jalan 
basuki rahmad 
kemarin (18/9). 

rencananya, 
Oktober dilakukan 

pembangunan total 
kawasan tersebut.

Malang KOTa - Pembangunan 
koridor Kajoetangan Heritage yang 
sempat terhenti karena korona 
kembali digarap pada Oktober 
2020. Targetnya, proyek senilai 
Rp 1,6 miliar itu tuntas pada Februari 
2021. Kenapa proyek akan lanjut 
padahal masih ada pandemi korona? 
Bukankah dana proyek fisik harus 
dialihkan untuk penanganan 
Covid-19? 

Wali Kota Malang Sutiaji 
menegaskan, proyek koridor 
Kajoetangan Heritage ini tidak 
terimbas refocusing. Karena proyek 
ini sudah masuk lelang sebelum 
ada Covid-19. Untuk itu, tidak ada 
anggaran yang dimasukkan ke 
dalam anggaran Covid-19. 

Suami Widayati ini menambahkan, 
untuk perombakan besar-besaran 
kawasan ini baru nantinya meng-
gunakan dana alokasi khusus (DAK) 
senilai Rp 16 miliar. Akan tetapi 
hal tersebut tidak dilaksanakan 
pa da tahun ini karena masih dalam 
pandemi Covid-19. ”Termasuk di 
PAK (perubahan anggaran keuang-
an) tahun ini juga tidak kami ang-
garkan. Kami takutnya nanti 
tumpang tindih karena waktunya 
mepet dan dianggarkan lagi di 
tahun 2021,” ucapnya.

Sutiaji menjelaskan, melalui DAK 
tersebut, nantinya pembongkaran 
akan difokuskan kepada median 
jalan. Rencananya, koridor satu 
dan koridor dua di Kajoetangan 
Heritage itulah yang nantinya akan 
menggunakan DAK. Saat ini, 
pembangunan Kajoetangan 

Covid-19, Proyek Koridor
Kajoetangan Jalan Terus

Heritage masih hanya sebatas 
mempercantik daerah di sekitar 
Bundaran Patung Chairil Anwar.

”Selebihnya, hanya pe-
nambahan bangku taman dan 
memperbaiki median jalan 
khusus untuk pejalan kaki di 
bawa Jembatan Layang 
Kajoetangan. Ini 
kan rencananya 
Februari selesai. 
Begitu selesai 
langsung kita 
tangani lagi 
untuk median 
yang ada di 
tengah itu. Biar 
lebih cepat,” 
ucapnya.

Terpisah, Ketua 
DPRD Kota Malang 
I Made Riandiana Kartika 
menyampaikan, pembangunan 
koridor Kajoetangan memang harus 
dilanjutkan sesuai perencanaan. 
Kalau bisa, dalam waktu secepatnya 
tuntas. Namun, dia meminta agar 
ada pengawasan lebih ketat. 
Terutama terkait kualitas bahan 
bangunan. ”Kami pasti akan lakukan 
pengawasan. Komisi terkait 
pembangunan saya minta sering 
sidak. Selain itu, perangkat daerah 
terkait juga kami harapkan terus 
lakukan pengawasan,” tegas dia.

Meski begitu, dia berharap agar 
pembangunan dilakukan secara 
maksimal dan tepat waktu. Termasuk 

terhadap beberapa megaproyek 
lain yang kini dijalankan Pemkot 
Malang. Mulai dari pembangunan 
Jembatan Kedungkandang hingga 
block office mini di belakang Balai 
Kota Malang. ”Tapi jika tidak 
memungkinkan, jangan dipaksakan 
agar kualitas pembangunan bagus. 
Dan kami berharap ada juknis 
(petunjuk teknis) berkaitan dengan 
pembangunan yang sempat terhenti 
karena Covid-19 ini,” kata  politikus 
PDI-Perjuangan ini. (san/c1/abm)
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KUnJUngan: Head of Regional Bni Kanwil malang Beby lolita indriani (kanan) menjawab pertanyaan direktur Jawa 
Pos Radar malang Kurniawan muhammad (tiga dari kiri) saat discuss on the spot Kamis sore (17/9).

malang Kota – Pada kondisi pandemi seperti 
saat ini, hampir seluruh lini bisnis mengalami 
penurunan. Termasuk bisnis perbankan. Meski 
begitu, BNI Kantor Wilayah Malang mencatatkan 
pertumbuhan positif. 

”Dana pihak ketiga (DPK) kami hingga posisi 
saat ini sudah over target. Ini dibanding periode 
yang sama tahun lalu (year on year, YoY). Ini tentu 
menjadi pencapaian yang patut disyukuri,” kata 
Head of Regional BNI Kanwil Malang Beby Lolita 
Indriani menjawab pertanyaan Direktur Jawa Pos 
Radar Malang Kurniawan Muhammad saat Discuss 
on the Spot Kamis sore (17/9). 

Apa yang menjadi faktor pendukungnya? Beby 
menyebutkan, itu karena BNI fokus pada pembiayaan 
sektor pertanian. Sektor ini tidak begitu berdampak 
dengan adanya pandemi. ”Logika gampangnya, 
saat pandemi, orang tetap butuh makan. (Hasil 
pertanian) beras, kopi, gula, palawija, berasal dari 
petani yang mendapat pembiayaan BNI,” sambung 
perempuan penghobi kuliner tersebut. 

Beby melanjutkan, Kanwil BNI Malang sebanyak 
67 persen portofolio penyaluran kredit usaha 
rakyat (KUR) berasal dari sektor pertanian. ”Target 
penyaluran KUR dari pemerintah dalam program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah akhir 
September. Sementara kami di BNI pada awal 

September ini sudah selesai semua penyalurannya,” 
ungkap dia. 

Selain itu, BNI juga banyak terlibat dalam program 
pemerintah. Seperti program keluarga harapan 
(PKH), kartu tani, bantuan pangan nontunai, hingga 
pembiayaan mikro bekerja sama dengan Pemodalan 
Nasional Madani (PNM). Dalam waktu dekat ini, 
BNI juga harus menyalurkan kartu santri. ”Untuk 
kartu tani, 1 September lalu kami sudah clear 
(selesai penyaluran),” sebut Beby. 

Suksesnya sejumlah program BNI ini, Beby 
mengatakan, salah satu faktor pendukungnya 
adalah kedekatan BNI dengan masyarakat desa 
melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 
Di mana BNI menjadi pendukung BUMDes. ”BUMDes 
ini kemudian menjadi agen kami. Hampir mirip 
seperti bank kecil,” tandas dia. 

Sementara itu, dalam Discuss on the Spot kemarin 
Head of Regional BNI Kanwil Malang Beby Lolita 
Indriani didampingi Pemimpin Kelompok Kinerja 
Bisnis dan Pengelolaan Jaringan BNI Kanwil Malang 
Nungki Antaris Rahmadi. Sementara dari Jawa 
Pos Radar Malang hadir Direktur Kurniawan 
Muhammad, General Manager Don Virgo, Manager 
Iklan dan Event M. Atho’illah, Koordinator Komunikasi 
Bisnis Didik Harianto, dan tim kreatif Event Organizer 
Selma Kirana.  (c1/did)

foto: Rofia ism
ania sarti/Radar m

alang

”AnomAli” AlA Bni
di TengAh PAndemi



11

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

DARMONO/RADAR MALANG
LESTARIKAN BUDAYA: Seorang pengunjung tengah mengabadikan koleksi topeng Malangan yang 

dipajang di Museum Mpu Purwa, Jumat (18/9).

MALANG KOTA – Upaya Dinas 
Pendi dikan dan Kebudayaan untuk 
mempro mo sikan Museum Mpu 
Purwa disambut an tusias. Setelah 
rangkaian lomba yang digelar 
selama tiga hari, kemarin (18/9) gil
iran event Sinau Sejarah yang 
digelar di museum yang terletak di 
Kelurahan Tlogo waru Kecamatan 
Kedung kandang itu.
Kepala Bidang Kebudayaan Dinas 

Pen di dikan dan Kebudayaan 
(disdikbud) Kota Ma lang Andayun 
Sri Afriana me ngatakan, kegiatan 
tersebut masih satu rang kaian de
ngan event pemanfaatan museum. 
Tujuan nya untuk mengangkat minat 
masyarakat agar berkunjung ke 
Museum Mpu Purwa.
“Kami berharap museum ini bisa 

menjadi tempat untuk mempelajari 
sejarah atau budaya bangsa 
khususnya Kota Malang. Sehingga 
tidak ada lagi pemikiran bahwa 
museum adalah tempat yang angker 
atau sekedar bangunan yang 
menyimpan bendabenda kuno,” 
kata Andayun.
Istri Ade Herawanto itu menuturkan 

bah wa sinau sejarah merupakan 
salah satu bentuk kegiatan untuk 
peningkatan pe ngembangan dan 
pemanfaatan museum. ”Dalam sinau 
sejarah ini kami ajak anakanak 
maupun pengunjung supaya peduli 

dengan kelestarian cagar budaya,” 
imbuhnya.
Sekertaris Tim Ahli Cagar Budaya 

Kota Malang Agung H Buana pun 
turut hadir se bagai pemateri dalam 
kesempatan tersebut. “Hari ini, 
materi yang kami kenalkan yaitu 
Balai Kota Malang. Tujuannya 
supaya masyarakat tahu bahwa 
balai kota itu bukan sekedar 
bangunan, tetapi juga menyimpang 
nilai history (sejarah),” Kata Agung 
saat dijumpai di Museum Mpu 
Purwa.
Tak hanya mencintai cagar budaya, 

Agung berharap masyarakat Malang  
juga turut ambil bagian dalam upaya 
pelesta riannya. Hingga tahun ini. 
Tercatat se banyak 50 cagar budaya 
baik berupa benda, struktur maupun 
bangunan yang tersebar di wilayah 
Kota Malang. 

Sementara itu, Direktur Konten 
Kreator BE Image Cinema Widi 
Saputra menambah kan bahwa 
pemanfaatan media sosial juga 
sangat diperlukan dalam 
pengenalan sejarah. “Dari segala 
usia. Tapi sebenarnya lebih 
mengarah pada usia dini,” tutur pria 
yang juga menjadi pemateri di 
forum yang sama sinau sejarah. 
“Konten sejarah itu sebenarnya 
sangat menarik. Tapi yang selama 
ini kita tahu, untuk datang ke 
museum saja anakanak (merasa) 
takut,” sambung Widi.
Event pemanfaatan museum 

sendiri digelar sejak Rabu lalu (16/9) 
hingga Senin (21/9) mendatang. 
Kegiatannya yang digelar beragam. 
Mulai dari cerdas cermat, meng gam
bar, lomba vlog, dan sinau sejarah. 
(ila/iik)

Ajak Anak-Anak 
Lebih Akrab 

dengan Museum



12

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

PAKISAJI – Jalannya program keluarga harapan 
(PKH) di Malang Raya mendapat sorotan khusus 
dari Menteri Koordinator Pemba ngunan Manusia 
dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy. 
Se cara khusus, kemarin (18/9) dia me ngecek 
ketersediaan stok di dua gudang beras milik Bulog. 
Lokasi per tama di Gadang, berikutnya di Desa 
Kebonagung, Kecamatan Pakisaji. 
”Program bansos berupa pem bagian beras untuk 

PKH itu harus betul-betul sesuai dengan yang 
ditetapkan,” tegas Muhadjir. Secara umum, mantan 
rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 
itu mengaku tidak khawatir dengan cadangan 
beras di masa pandemi saat ini. Meski begitu, 
pengawasan tetap harus dilakukan pihaknya. 
Sementara itu, Pimpinan Wilayah (Pinwil) Bulog 

Jawa Timur Khozin juga memastikan bila stok beras 
un tuk wilayah Malang Raya tetap aman. ”Kalau 
Malang Raya (kebu tuhannya) kecil, per bulan 
sekitar 3 ribu ton saja. Sementara stok total (untuk 
Malang Raya), kami punya 26 ribu ton. Jadi ya 
mencukupi sampai akhir tahun,” jelas Khozin.
Di Malang Raya sendiri, total ada 219.270 keluarga 

penerima manfaat (KPM) PKH. Rinciannya, 205.667 
KPM ada di Kabupaten Malang, 10.105 KPM di Kota 
Malang, dan 3.498 KPM di Kota Batu. Sementara 
itu, dari pantauan koran ini kemarin, petugas 
sempat menemukan bebe rapa karung beras yang 
beratnya ti dak sesuai. Meski hanya selisih be-
berapa gram, tindak lanjut terhadap te muan itu 
tetap dilakukan. Proses pe nimbangan dan packing 
ulang dilakukan Bulog. (nr6/c1/by)

TURUN GUNUNG: Menko PMK RI Muhadjir 
Effendy (depan, kiri) saat melihat stok beras di 

gudang Bulog Kebonagung, Kecamatan Pakisaji. 
Pengecekan itu dilakukan untuk memastikan 

bantuan sosial (bansos) lancar.
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BUMIAJI - Ingin spot selfie 
indah dan tak berbayar, datang 
saja ke kantor Kecamatan 
Bumiaji. Di sana ada lokasi 
wisata taman. Nama nya Taman 
Hortensia. Taman ini baru 
dibangun 15 September lalu. Ini 
menambah deretan taman di 
keca matan ini. Sebelumnya 
sudah ada Taman Kenanga di 
Desa Bulukerto dan Taman 
Sehat di Desa Sumber Brantas. 
Meski taman ini baru dibangun, 
tapi banyak wisatawan yang 
sudah berdatangan untuk selfie.

Sekretaris Kecamatan Bumiaji 
Bambang Hari Sulian 
mengatakan, selama pandemi 
Covid-19 ini petani hortensia di 
Desa Tulungrejo mengalami 
kerugian puluhan juta karena 
tidak laku. Padahal di area 

hutan bon 15 terdapat luas 
lahan sekitar empat hektare 
yang ditanami bunga dengan 
warna yang cerah itu. ”Ada 
sekitar 30 ribu potong yang 
tidak laku karena kendala 
pengiriman nya,” katanya. 

Pihaknya pun sudah 
berkoordinasi dengan dinas 
pertanian melalui petugas 
penyuluh lapangan (PPL) 
pertanian tetapi belum ada 
solusi. Padahal, biasanya bunga 
hortensia diminati dari berbagai 
daerah lainnya seperti Jakarta, 
Surabaya, dan Bali. Dengan 
harga setiap potongnya Rp 
2.500. 

”Setelah Pak Camat (Aditya 
Prasaja) Bumiaji mengetahui 
kondisi itu, dia berinisiatif untuk 
urunan membeli sekitar 400 

potong bunga hortensia untuk 
ditata menjadi taman kantor 
kecamatan,” katanya. Sebanyak 
42 pegawai yang ada dapat 
mengumpulkan dana Rp 1 juta 
untuk membeli bunga tersebut.

Sebelum adanya Taman Hor-
tensia, tempat itu hanya re-
rumputan gajah biasa. Dia 
berharap taman ini bisa menjadi 
contoh bagi 9 kantor desa yang 
ada di Kecamatan Bumiaji. 
Selama ini baru kantor Desa 
Pandanrejo yang memiliki 
taman yang asri. ”Manfaatnya 
bagi masya rakat yang sedang 
mengurus dokumen pelayanan 
publik bisa menikmati taman 
yang ada di sekitar kantor dan 
menjadi ruang terbuka hijau,” 
katanya. (nug/c1/abm)

 Bumiaji
jadi Wisata

Kantor Camat
pun

NUgrAhA perdANA/rAdAr BAtU

INdAh WArNA-WArNI: Kantor Camat Bumiaji dipenuhi bunga hortensia untuk lokasi wisata. taman itu dibuat dengan biaya urunan pegawai Kecamatan Bumiaji. 

NUgrAhA perdANA/rAdAr BAtU

KAreNA KreAtIF: Lahan seluas 10 meter persegi di depan 
Kantor Camat Bumiaji bisa diubah jadi taman yang layak 
untuk spot selfie.
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MALANG KABUPATEN - Pada lanjutan 
Liga 1 yang bakal digeber awal Oktober 
nanti, Stadion Kanjuruhan di Kabupaten 
Malang berpeluang dipilih sejumlah tim 
sebagai tempat pemusatan latihan. Itu 
karena PT Liga Indonesia Baru (LIB) 
memastikan bakal memusatkan lanjutan 
kompetisi di Pulau Jawa. Dalam surat 
bernomor 224/LIB-COR/VII/2020 LIB itu, 
dijelaskan bila seluruh pertandingan akan 
dilaksanakan di Pulau Jawa. 

Keputusan tersebut adalah salah satu 
upanya pencegahan persebaran Covid-19. 

Sementara itu, Stadion Kanjuruhan 
memang bisa disebut menjadi 
salah satu tempat yang 
representatif untuk dijadikan 
pemusatan latihan. Stadion 

milik Pemkab Malang itu telah 
memenui standart untuk 

pertandingan Liga 1. ”Tapi sampai saat ini 
belum ada (tim) yang menghubungi kami 
(untuk melakukan pemusatan latihan di 
Stadion Kanjuruhan),” terang Ketua Dinas 
Pemuda dan Olahraga (Dispora) 
Kabupaten Malang Atsalis Supriyanto. 

Menurut dia, klub Liga 1 yang 
memastikan bakal menggunakan Stadion 
Kanjuruhan sementara hanya Arema FC 
saja. ”Dari segi infrastruktur maupun 
stadion kami sudah ready. Mungkin hanya 
menyesuikan dengan regulasi yang ada 
saja,” tambah Sekertaris Dispora 
Kabupaten Malang, Abdul Harris. Lebih 
lanjut pria yang juga menjadi Panpel 
Arema FC itu menjelaskan, saat ini 
petugas-petugas di sana rajin melakukan 
penyemprotan disinfektan. Itu dilakukan 
sebagai bentuk pencegahan penyebaran 
virus korona. (gp/by)

Stadion 
Kanjuruhan

Sepi Pelamar 

RUBiANTo/RAdAR MALANG 

BELUM diLiRiK: 
Stadion Kanjuruhan 

berpotensi dipilih sejumlah 
klub Liga 1 sebagai tempat 

pemusatan latihan. itu karena 
PT LiB sudah memastikan 
bakal melanjutkan seluruh 
kompetisi di Pulau Jawa.
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kota  m a l a n g

MALANG KOTA – Pandemi Covid-19 
tak menyurutkan niat 52 orang yang 
ingin menjadi advokat. Itu terlihat 
dalam pembukaan Pendidikan Khusus 
Profesi Advokat (PKPA) yang digelar 
DPC Peradi Malang Raya dengan 
Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM). Mulai 
dibuka Jumat (18/9), acara yang digelar 
di Gedung Kuliah Bersama (GKB) 
UMM itu akan berlang sung hingga 
7 November mendatang.

Karena digelar di masa pandemi 
Covid-19, PKPA angkatan ke-4 ini 
tetap memperhatikan protokol 
kesehatan. Para peserta dicek 
suhunya menggu nakan thermo gun, 

diwajibkan mencuci tangan, 
menggunakan face shield, dan 
tempat duduknya diberi jarak sekitar 
satu meter setengah. 

Ketua DPC Peradi Malang Raya 
Iwan Kuswardi mengatakan, PKPA 
kali ini adalah kerja sama DPC Peradi 
Malang Raya untuk kali ketiga dengan 
Fakultas Hukum UMM. ”Fakultas 
Hukum UMM ini akreditasi A, makanya 
kami melakukan kerja sama. Yang 
pertama dari sisi akreditasi saja 
mumpuni, dengan seperti itu hasilnya 
pun akan mumpuni juga,” paparnya.

Iwan berharap, peserta yang 
mengikuti pendidikan bakal menjadi 
advokat tangguh, bukan seperti 

katak dalam tempurung. ”Untuk 
bisa menjadi advokat, maka 
diharuskan untuk magang di kantor 
advokat selama dua tahun,” 
tandasnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah 
Malang Dr Tongat SH MHum juga 
berharap profesi advokat ini bisa 
bergelut di seluruh wilayah. ”Harapan 
ke depan, profesi advokat itu 
menentukannya kompetensi, advokat 
ke depan ini tantangannya luar biasa, 
saya kira ini adalah ruangan yang 
sangat luas untuk calon advokat kita 
untuk berkiprah di mana pun berada,” 
kata dia. (nr2/nay)

Peradi Malang Raya Gelar 
Pendidikan Calon Advokat

CETAK ADVOKAT: Dari kiri, Dekan FH UMM Dr Tongat SH MH dan Ketua DPC Peradi Malang Raya Iwan Kuswardi SH saat menandatangani MoU 
yang disaksikan Sekretaris DPC Peradi Malang Raya Naily Ariyani SH, Sekjen Peradi SAI Hasanuddin Nasution, SH  MH, Ketua Dewan Penasehat 
Peradi Malang Raya Dr Soehartono Soemarto, dan Wakil Ketua DPC Peradi Malang Raya Eko Arief Mudji Antono SH MH di UMM kemarin.
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K O T A  M A L A N G

MALANG KOTA - Penyakit 
penyerta atau komorbid 
pada pasien Covid-19 masih 
menjadi faktor utama pemicu 
kematian pasien Covid-19 di 
Kota Malang. Sesuai data 
Satgas Covid-19 Kota Malang 
hingga Jumat (18/9) ada 165 
pasien yang meninggal.

Juru bicara Satgas 
Covid-19 Kota Malang dr 
Husnul Muarif menyebutkan 
bahwa komorbid yang 
banyak diderita oleh pasien 
Covid-19 yakni hipertensi, 
kencing manis, gangguan 
jantung, ginjal, serta stroke. 
Seseorang dengan penyakit 
penyerta memang lebih 
berisiko terpapar karena 
imunitas tubuh yang relatif 
tidak stabil. Husnul 
menjelaskan tingginya angka 
kematian terutama pada 
pasien dengan komorbid 
yakni karena telatnya pasien 
di rujuk ke rumah sakit. 
”Banyak ditemukan kasus 
pasien itu sudah agak telat 
masuk rumah sakit, jadi 
kondisi sudah buruk. Ini 
menjadi faktor banyak 
pasien  meninggal di 
instalasi rawat darurat (IRD) 
saat stabilisasi maupun pada 
saat sudah masuk di 
ruangan (isolasi, Red),” 
ujarnya beberapa waktu lalu. 

Sebagai langkah antisipasi, 
pihaknya mengimbau 
masyarakat dengan penyakit 
penyerta sebaiknya 
melakukan deteksi dini. 
Kesadaran akan deteksi dini 
ini, salah satunya 
ditingkatkan melalui 
sosialisasi lewat puskesmas 
di masing-masing 
kecamatan. Sosialisasi juga 
diharapkan selalu dilakukan 
oleh fasilitas kesehatan 
lainnya.  ”Jadi layanan 
kesehatan baik itu rumah 
sakit, puskesmas, klinik 
kesehatan juga dokter 
praktik mandiri harus selalu 
menginformasikan kepada 
masyarakat akan pentingnya 
deteksi dini,” ujarnya. (arl/
mas)

Komorbid, Faktor 
Utama Pemicu Kematian 

Pasien Covid-19


