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Taman-taman baru memang 
bermunculan dalam beberapa tahun 
belakangan ini. Meski begitu, 
nyatanya, RTH (ruang terbuka hijau) di 
Kota Malang tidak sampai 20 persen.

Wali Kota Malang Sutiaji 
menjelaskan, saat ini pemenuhan RTH 
di Kota Malang bahkan baru mencapai 
4 persen dari standar minimal yang 
ditetapkan. ”Yang publik 20 persen 
memang keharusan. Itu belum 
terpenuhi. Baru 4 persen yang sudah,” 
ujarnya.

Sedangkan untuk RTH private, wali 
kota menyebut di Kota Malang telah 
terpenuhi yang saat ini mencapai 10 
persen. Artinya, masyarakat dinilai 
sudah memahami akan pentingnya 
memaksimalkan rumah pribadi 
dengan adanya tanaman. ”Yang 
sudah terpenuhi RTH private. Itu yang 
di rumahnya ada tamannya sudah 10 
persen RTH. Rata-rata di perumahan-
perumahan sudah terpenuhi,” 
imbuhnya.

Meski begitu, pihaknya juga tetap 

akan memaksimalkan pemenuhan 
RTH publik yang menjadi keharusan 
suatu daerah. Hanya, saat ini belum 
adanya ketersediaan lahan yang 
mumpuni untuk penempatan RTH.

Lebih jauh, salah satu rencana 
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang 
yakni pengadaan lahan makam dan 
penetapan aset daerah. Hal itu akan 
dimanfaatkan untuk RTH. ”Tetap kami 
kuatkan. Ya caranya beli lahan,” kata 
dia. (san/muf)
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Infinix merilis flagship terbarunya, Zero 
8 di Indonesia. Pada 31 agustus 

mendatang smartphone berbasis 
Shenzhen ini mulai dijual melalui platform 

Lazada dengan harga Rp 3 jutaan.
Mengutip dari infinixmobility.com pada 

Senin (31/8) jejeran terbaru Infinix 
tersebut mengangkat tema “take the 

lead”. Smartphone ini dibekali tiga 
keunggulan superior. Yakni dilengkapi 

Helio G90T keluaran MediaTek, sehingga 
mendukung performa gaming. Dengan 

menggunakan gawai Infinix Zero 8 ini 
kamu dapat memainkan game online 

kesukaanmu tanpa kendala.
Keunggulan kedua, smartphone 

berbasis Shenzhen ini dilengkapi dengan 
64 MP Ultra Clear AI Quad camera yang 
berbentuk belah ketupat. Selain itu juga 

terdapat 8 MP Ultra Wide Camera dan 
Ultra Night Video Camera. Sehingga 

ketika perekaman video, akan 
menghasilkan resolusi HD yang tajam 

dan jelas, termasuk slow motion dengan 
kecepatan 960 fps.

Keunggulan ketiga, Infinix Zero 8 
dibekali super charge tipe c dengan 

kecepatan 33 W. Sementara kapasitas 
baterai 4500 mAh. Sehingga mampu 

memenuhi aktivitas harianmu tanpa 
kehabisan baterai dan tidak memerlukan 

waktu banyak untuk pengisian baterai.
Selain keunggulan di atas, Infinix Zero 

8 juga dibekali kecepatan refresh 90Hz, 
penyimpanan RAM 8 GB ROM 128 GB 

serta ukuran layar 6.85″ full HD. (ita/fia) 
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JawaPos.com – Roy Marten 
dan Krisna Mukti dipercaya 
menjadi pengajar sekolah 
akting oleh PT Nayma Kreasi 
Nusantara. Ayahanda Gading 
Marten itu senang dipercaya 
membagikan ilmunya setelah 
puluhan tahun berkecimpung 
di dunia keaktoran.

“Mereka berencana 
membuka sekolah akting 
dan mereka minta saya jadi 
salah satu pengajarnya. 
Cuma seperti yang saya 
bilang tadi, waktu saya kan 
sangat padat. Kemungkinan 
saya datang satu bulan 
sekali atau kapan saja saya 

sempat saya akan lakukan,” 
kata Roy Marten belum lama 
ini.

Roy akan membagikan 
pengalaman langsung 
selama bertahun-tahun 
menjadi aktor dan 
membintangi banyak sekali 
judul sinetron dan film. Ia 
sadar dirinya tidak memiliki 
dasar akademis terkait hal 
ini. Dia pun meminta agar 
sekolah akting ini juga 
dilengkapi oleh pengajar 
yang memang punya dasar 
kuat di bidang akademis. 
Sehingga orang-orang yang 
belajar di sini dapat memiliki 

pengetahuan mengakar 
pada teori, di samping 
wawasan praktik.

“Saya jadi pengajar tamu 
aja lah. Sebaiknya mereka 
merekrut tenaga-tenaga 
muda, dosen-dosen atau 
pengajar-pengajar yang 
punya pengalaman 
akademis. Saya nggak punya 
pengalaman akademis,” 
akunya.

Selain akan mengajarkan 
hal-hal yang berkaitan 
dengan dunia keatoran, Roy 
Marten bakal memberikan 
penekanan pada kepribadian 
alias attidude. Karena 

berdasarkan 
pengamatannya, banyak artis 
muda memiliki kemampuan 
bagus di dunia akting namun 
tidak memiliki attitude yang 
baik. Sejumlah artis muda 
dalam amatan Roy 
mengalami star syndrome.

“Sekolah akting ini tidak 
hanya mengajarkan akting 
tapi juga ngajarin etika 
supaya mereka dapat 
menghargai waktu, 
karyawan, dan industri itu 
sendiri. Jadi tidak hanya 
pintar akting, ” tandas Roy 
Marten.
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JawaPos.com – Cassandra Lee 
tidak tinggal diam melihat 
dampak yang ditimbulkan akibat 
pandemi Covid-19 yang melanda 
negeri ini. Pemeran Selina dalam 
sinetron Anak Langit tersebut 
juga ikut turun langsung 
memberikan bantuan kepada 
orang-orang yang terkena efek 
ekonomi dari munculnya pandemi 
Covid-19.

Beberapa waktu lalu, cewek 
kelahiran Jakarta, 15 Maret 2001 
tersebut menyerahkan bantuan 
ke perkampungan yang berada di 
kawasan Koja, Jakarta Utara. Dia 
tidak sendiri dalam menyerahkan 
bantuan tersebut, melainkan 
bersama dengan Snack Video 
dan Kitabisa.com, melalui 
program Keluarga Asuh. Bantuan 
yang diserahkan berupa sembako 
untuk kebutuhan hidup sehari-
hari. Seperti minyak goreng, gula 
pasir, sarden, mi instan, serta 
kecap.

’’Aku seneng banget bisa ikut 
berpartisipasi dalam pemberian 
bantuan ini,’’ ungkap Cassandra. 
Pemeran Prilly dalam film layar 
lebar Reuni Z (2018) itu 
menambahkan, dalam situasi 
seperti ini, bantuan tersebut 
sangat dibutuhkan bagi orang-
orang yang terdampak secara 
ekonomi.

Orang-orang yang disasar untuk 
diberikan bantuan itu berasal dari 
kalangan ekonomi bawah. 
Misalnya mereka yang berprofesi 
sebagai buruh lepas, pedagang 
kaki lima, serta para lansia. 
Bantuan yang dibagikan 
berjumlah seratus paket. Namun, 
itu masih tahap pertama, karena 
akan ada rangakaian selanjutnya. 
’’Aku bersyukur bisa memberikan 
sedikit kebahagiaan untuk orang 
lain,’’ papar aktris yang 
mengawali karirnya dengan 
membintangi sinetro bertajuk 
Hanya Kamu (2012) itu.

Sementara itu, pihak Snack 
Video menyatakan, pemberian 
bantuan itu adalah bagian dari 
program Panen Kemerdekaan. 
’’Kami berharap, bantuan ini bisa 
mengurangi beban orang-orang 
yang mengalami kesulitan 
finansial akibat pandemi 
(Covid-19) ini,’’ harap Head of 
Global Operations Snack Video 
Yumi.



Citra Kirana ramai 
diperbincangkan karena telah 
melahirkan seorang anak laki-
laki kemarin, 28 Agustus 2020 
secara caesar. Baru saja lahir, 
buah hati dari pasangan Citra 
Kirana dan Rezky Adhitya sudah 
memiliki akun instagram pribadi 
dengan followers 39 ribu. Hal 
tersebut dapat dilihat dari 
unggahan pribadi instagram @
thereal_rezkyadhitya dengan 
caption “Alhamdulillah ″″ ya
allah @keeneatharrazka ″″”. 
Perempuan asal Bogor ini 
menjadi panutan para hijabers 
dalam berpakaian. Simak style 
Citra Kirana saat berbadan dua. 
(qish/via)

Dalam unggahan di 
Instagram pribadi @
citraciki pada Sabtu 
(22/08/2020) Citra 

terlihat sedang 
mengenakan dress 
dengan kain brokat 
berwarna gold yang 
sangat cocok untuk 

dikenakan bumil saat 
datang ke acara formal 

seperti pernikahan.

Adik dari Erica Putri 
ini terlihat sangat 
stylish saat 
mengenakan top 
oversized dengan 
kulot berwarna hitam. 
Citra juga memakai 
heels berwarna nude 
serta tas kecil warna 
senada yang 
membuat 
penampilannya 
terlihat lebih cute.
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Sumber: Instagram @citraciki

Meski di rumah saja, pemain 
sinetron, Citra Kirana tetap 
memperhatikan cara dalam 
berpakaian. Dapat dilihat dari 
unggahannya (12/08/2020), Citra 
mengenakan piyama bermotif 
bunga dan berpose bersama 
kakak perempuannya yang 
sedang hamil juga.

Pada tanggal (26/07/2020), Citra terlihat 
sangat anggun saat mengenakan gamis 

dengan motif batik yang didominasi warna 
ungu muda. Selain itu, Citra juga memakai 

flat shoes dengan warna senada. Hal 
tersebut memancarkan kesan kalem dari 

seorang Citra Kirana.

Pada unggahan di 
instagram @citraciki 
tanggal (14/07/2020), 
Citra terlihat sangat imut 
dan manis saat sedang 
mirror selfie. Ia 
mengenakan tunic yang 
terkesan glamour karena 
didominasi warna silver 
dan dikombinasi dengan 
legging hitam
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Arema FC tak perlu meratapi kepergian striker 
Jonathan Bauman. Sebab, Arema FC punya stok striker 
dengan kualitas yang menjanjikan.

Di antaranya trio EYD (Elias Alderete, Kushedya Heri 
Yudo, Dedik Setiawan). Ketiganya dipasang bersamaan 
saat Arema FC beruji coba lawan Kaki Mas Dampit, 
Sabtu (29/8).

Kombinasi ketiga penggawa itu pun sukses 
mengantar Arema FC memenangi laga dengan skor 7-0.

Baik Dedik, Yudo, dan Elias sama-sama mencatatkan 
namanya di papan skor. Kemenangan tersebut menjadi 
torehan apik kedua yang dicatatkan Arema FC selama 
bulan Agustus ini.

Sebelumnya, Singo Edan juga sukses menumbangkan 
Arema U-20 dengan skor 5-2. Capaian positif itu, 
asisten pelatih Arema FC Charis Yulianto mengakui, 
tidak lepas dari progres tim yang semakin baik.

Seperti diketahui, Hendro Siswanto dan kawan-kawan 
kini tengah men-setting ulang tim. Setelah sebelumnya 
absen dalam jangka waktu berbulan-bulan karena 
kompetisi off sejak Maret lalu. ”Terlepas dari lawan yang 
dihadapi levelnya di bawah Arema, anak-anak mampu 
bermain dengan skema yang baik dan sesuai 
diinstruksikan,” kata pria yang mengantongi lisensi A 
AFC itu. Utam Rusdiana cs, menurut dia, mampu 
mengorganisasi lini penyerangan dan pertahanan 
dengan cukup apik.

Meski begitu, Charis mewanti-wanti agar para 
penggawa Singo Edan tidak cepat berpuas diri. ”Ke 
depan kami harus bekerja keras lagi dan berlatih 
supaya saat terjun di kompetisi Liga 1 semua benar-
benar siap,” kata dia. Dalam pertandingan melawan Kaki 
Mas Sabtu lalu, tim pelatih menurunkan skuad yang 
berbeda di setiap babak. Pada interval pertama, hampir 
semua pemain yang diturunkan adalah skuad yang 
telah didaftarkan untuk Liga 1 2020. (gal/muf)


