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MALANG KOTA – Ingin 
menjuarai Lomba Kampung 
Bersinar 2020? Ada baiknya 
belajar dari keberhasilan 
RW 5 Kelurahan 
Arjowinangun. Kampung 
peraih juara I lomba 
kampung bersinar 2019 lalu 
itu berbagi tips meraih juara.

Salah satunya, 
menyuguhkan inovasi. Di 
antaranya inovasi ’kotak 
donasi sampah’ di tiap sudut 
Gang. Selain itu, ada 
beberapa green house yang 
dimanfaatkan warga untuk 
bercocok tanam. 

Atas juara yang diraih itu, 
warga RW 5 Arjowinagung 
berkesempatan 
mendapatkan hadiah Rp 25 
juta. 

Ketua RW 5 Arjowinangun 
Supriadi mengatakan, selain 
inovasi tersebut, faktor 
penunjang yang menjadikan 
wilayahnya juara yakni 
disiplin pengelolaan 
sampah. “Wilayah kami 
sudah mengolah sampah 
basah dan kering. Organik 
dan anorganik. Sampai 
sekarang pun tetap eksis,” 
ujar Supriyadi, kemarin 
(21/9)

Selain itu, wilayahnya juga 
memiliki program menanam 
sayur dalam polibag yang 
terus dikembangkan hingga 
saat ini. “Tidak hanya 
dikonsumsi sendiri, tapi 
sudah di jual. Bahkan sudah 
ada pelanggan tetap dari 
Surabaya,” katanya.

Menurut dia, masalah 
sampah menjadi perhatian 
tersendiri bagi warganya. 
Bahkan sebelum mengikuti 
Lomba Kampung Bersinar 
digelar, setiap rumah wajib 
memilah sendiri sampah 
organik dan anorganiknya. 
Sampah organik selanjutnya 
dimasukan kedalam 
komposter untuk dijadikan 
pupuk kompos. Sementara 
sampah anorganik dijual ke 
Bank Sampah. “Yang kami 
tekankan adalah masalah 
persampahan dan 
penghijauan,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala 
Bidang (Kabid) Penataan 
dan Peningkatan Kapasitas 
Lingkungan Hidup (DLH) 
Kota Malang Rahmat 
Hidayat mengatakan, 
partisipasi masyarakat, baik 
secara pikiran, tenaga, dan 
biaya menjadi salah satu 
keunggulan yang membuat 
RW 5 Arjowinangung terpilih 
menjadi juara 1 Kampung 
Bersinar 2019. “Dalam 
pandemi ini, diharapkan 
semangat dan partisipasi 
masyarakat tetap terjaga. 
Juga peduli lingkungan, 
karena ini juga salah satu 
pencegahan Covid-19,” kata 
dia. (arl/dan)

FOTO rubiANTO/rAdAr MALANG

JuArA KAMPuNG bErSiNAr: Ketua rW 5 Arjowinangun, Supriadi 
menata wadah berisi kompos hasil pengolahan sampah yang 
dilakukan oleh warganya, kemarin.
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MALANG KOTA - Anda ingin 
memiliki hunian minimalis tapi 
mewah? Tak perlu bingung. Villa 
Dieng Residence solusinya. 
Perumahan di bawah Tidar 
Property Group ini telah 
mendesain konsep rumah yang 
minimalis.  ”Kita menawarkan 
hunian berkonsep minimalis, kita 
juga berikan voucher furniture, 
voucher elektronik dan 
hardware dimana harga rumah 
tersebut sudah include dengan 
fasilitas tambahan,” terang 
Supervisor Marketing Villa Dieng 
Residence Andy Prasetiyo. 
Program ini diberikan paling 
lambat hingga Oktober 
mendatang.

Lantas seperti apa model 
rumah mewah dan profil lengkap 
perumahan ini? Simak dan ikuti 

Digitex Property 2020 yang 
digelar Jawa Pos Radar Malang 
mulai 28 September mendatang. 
Karena pada ajang pameran 
perumahan secara virtual itu, 
Villa Dieng Residence. Pad ajang 
itu, calon pembeli tinggal klik 
saja, akan bisa melihat view 
indah perumahan ini. Termasuk 
akan melihat secara virtual 
desain rumah secara detail. 

Keunggulan lain perumahan 
ini, lokasi berada di daerah 
dengan nilai investasi yang 
tinggi. “Karena kita tahu rumah 
adalah investasi yang paling 
baik selain emas,” jelas Andy. 

Perumahan ini juga 
menyediakan fasilitas lapangan 
olahraga, taman-taman diatas 
bukit. Pihaknya juga berencana 
membuat taman yang khusus 

barbeque party.
Villa Dieng Residence memiliki 

luas lahan sebesar 47 ribu meter 
persegi. Dengan luas tersebut, 
Villa Dieng Residence memiliki 
kapasitas 164 unit rumah. 
Hingga saat ini, pihaknya telah 
menyelesaikan pembangunan 
tahap 1,2 dan 3 dengan 
karakteristik masing-masing. 
Tahap 1 dan 2 lebih ke satu 
lantai, sedangkan tahap 3 
difokuskan 2 lantai. Selanjutnya, 
pihaknya masih akan 
membangun di tahap ke 4. 
“Yang tahap ke 4 sudah kita 
ratakan tanahnya, tinggal 
membangun,” katanya.

Andy mengaku, awalnya 
segmen utama perumahan ini 
adalah menengah ke atas. 
Seiring berjalannya waktu, 
pihaknya juga menyediakan 
hunian bagi kaum muda atau 
keluarga kecil. “Tipenya tipe 
kecil, seperti tipe 45, luas 
tanahnya kecil,” tutupnya. (ref/
abm)

HUNIAN: Deretan 
rumah di Villa Dieng 
Residence tampak 
mewah, kemarin.
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PANTANG MENYERAH: siswa-siswi di Desa Kemiri Kecamatan Jabung saat menumpang 

jaringan internet di Warung Kopi milik Syafruddin, Senin (21/9).
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KABUPATEN – 
Akses internet masih 
menjadi kendala 
utama untuk pem
belajaran jarak jauh 
(PJJ). Kondisi ini lah 
yang mengetuk hati 
Pemilik Warung Kopi 
Pitoeng M Syafruddin. 
Sejak satu bulan 
belakangan, warga 
Dusun Lem bahbang 
Desa Kemiri 
Kecamatan Jabung 
Kabupaten Malang itu 
meng izinkan anak
anak yang tinggal 
disekitar tempat 
tinggalnya untuk 
menggunakan jaringan internet yang dia 
sediakan di warung kopinya.
Setiap harinya, ada puluhan anak yang 

memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengikuti 
pembelajaran daring di sekolahnya. “Awalnya, 
warkop (warung kopi) ini hanya ramai saat sore 
hingga malam hari. Tapi sejak adanya sekolah 
online itu anakanak datang sejak pagi dengan 
membawa peralatan sekolah,” ujar Syafruddin.
Tak hanya menyediakan WiFi gratis, tak jarang 

Syafruddin juga meminjamkan hpnya untuk 
anakanak yang tidak memiliki ponsel. Motivasi 
Syafruddin melakukan aksi tersebut berangkat 

dari keprihatinannya 
atas keluhan anak
anak yang datang ke 
warkop miliknya. 
“Mereka bilang 
kesulitan untuk 
mengikuti sekolah 
online, maka saat itu 
juga saya persilahkan 
untuk anakanak yang 
butuh internet 
silahkan datang 
kesini,” ujarnya.
Khusus untuk anak

anak sekolah, akses 
WIFi tersebut 
diberikan secara 
cumacuma atau 
gratis. “Kalau mau 

pakai hp saya juga boleh,” sambungnya. Tak 
hanya itu, Syafruddin bersama istrinya juga 
bersedia membimbing anakanak yang 
mengalami kesulitan dalam pembelajaran.
Situasi pandemi yang terjadi saat ini juga 

memaksa Syafruddin untuk menurunkan harga 
kopi di warungnya. Jika sebelumnya harga satu 
paket disana adalah Rp 5 ribu, kini harga satu 
paket hanya dibandrol harga Rp 3 ribu saja. 
“Satu paket itu bisa milih kopinya, ada kopi 
susu, kopi hitam, atau teh. Dapat snack, juga 
bisa memanfaatkan fasilitas WiFi selama 24 
jam,” jelasnya. (ila/iik)

Sulap 
Warung 

Kopi 
Jadi Tempat 

Belajar Online
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KROMENGAN – Jalan Raya Jati kerto di 
Kecamatan Krome ngan jadi lokasi 
pertama pem  berlakuan sanksi denda 
bagi pelanggar protokol kese hatan (pro
kes) Covid19. Pene rapan itu mulai 
dilakukan petu gas gabu ngan kemarin 
(21/9), sete lah menggelar ope rasi yustisi 
Covid19.  Dalam giat itu, tim ga bu ngan 
dari Pol ri, TNI, Satpol PP dan Kejari ber
hasil menjaring 18 pelang gar. Semua 
pelanggar ke da patan tidak memakai 
masker. 
Mereka langsung menjalani sidang di 

tempat dan semuanya mendapat sanksi 
denda senilai Rp 50 ribu. Dari pantauan 
koran ini, operasi itu sekitar satu jam, mulai 
pukul 08.30 sampai 09.30 WIB. Mengacu 
pada Peraturan Bupati (Perbup) Malang 
nomor 57 tahun 2020, diketahui bila 
nominal denda tersebut masih setengah 

dari yang disepakati bersama. Sebab 
sebelumnya nominal denda itu 
berada di angka Rp 100 ribu.  
Humas Pengadilian Negeri (PN) 

Kabupaten Malang, M Au lia Reza 
Utama, mengatakan bah wa sanksi 
denda itu meru pakan keputusan 
penuh hakim di tempat. ”Keputusan 
hakim di harapkan sudah cukup 
untuk warga Kabupaten Ma lang me
naati protokol Co vid19,” kata dia. 
Dari rencana yang sudah disusun 
sebe lumnya, diketahui bila operasi 
itu akan terus digelar hingga warga 
Kabupaten Malang patuh terhadap 
prokes Covid19. 
”Kami tidak ingin memberi sanksi 

pada pelanggar, kami hanya ingin 
masyarakat patuh pada aturan 
bermasker,” imbuh Aulia. Sementara 
itu Kabid PerundangUndangan 
Daerah Satpol PP Kabupaten Malang, 
Bowo, menyebut bila saat ini sudah 
terjadi penurunan jumlah pelanggar. 
Selama proses so sialisasi hingga 
kemarin, jumlah warga yang ditindak 
petugas menurutnya terus menurun. 
”Kemarin malam (20/9) di Dau hanya 
menjaring 26 pelanggar dan sekarang 
hanya 18 saja,” kata dia. (nr8/by)

SIDANG DI TEMPAT: Warga yang 
terjaring operasi yustisi kemarin 

(21/9) di Jalan Raya Jatikerto 
Kromengan diwajibkan membayar 

denda senilai Rp 50 ribu.

Satpol PP Kabupaten  Malang For Radar Kanjuruhan 
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Gratiskan 
100 Dosis Vaksin 

Rabies untuk 
Pecinta Hewan

MALANG KOTA  - Kantor Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian 
diramaikan oleh sejumlah mas yaraat 
yang membawa hewan peliharaan 
kesayangannya kemarin (21/9). Mereka 
berpartisipasi dalam peringatan Hari 
Rabies Sedunia.  

Dinas Ketahanan Pangan dan 
Pertanian Kota Malang menggelar 
vaksinasi gratis bagi pencinta hewan 
untuk memperingatinya. Selain 
vaksinasi, ini juga sebagai langkah 
edukasi kepada mas yarakat akan 
pentingnya kesehatan bagi hewan 
peli haraan. Hari Rabies Sedunia sendiri 
jatuh pada 28 September mendatang. 
“Tahun lalu kita menggelar acara 
serupa, sasarannya adalah kepada 
komunitas-komu nitas, tahun kepada 
masyarakat penyayang hewan,” ujar 
Kepala Bidang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian Kota Malang drh 
Anton Pramujiono.  

Pihaknya menyampaikan bahwa 
kesehatan hewan juga akan 
berpengaruh pada kesehatan manusia. 

Di Kota Malang sendiri, masyarakatnya 
bisa dibilang semakin sadar akan 
kesehatan hewannya, ini terlihat dengan 
terus meningkatnya jumlah masyarakat 
yang memerik sakan hewannya di Pusat 
Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kota 
Malang. Setiap harinya, Puskeswan tidak 
hanya menerima hewan peliharaan 
domestik seperti kucing dan anjing saja, 
namun juga hewan jenis lainnya, seperti 
sygar glider, iguana, burung, serta 
berbagai jenis unggas.

“Selama ini kita berikan pela yanan 
gratis untuk pemeriksaan kesehatan 
hewan,” ujar dia. Sementara itu, dengan 
adanya kegiatan vaksinasi gratis ini 
diharapkan ke depannya kepe dulian 
masyarakat khu susnya pemilik hewan 
dalam mencegah penyakit pada 
hewannya dapat lebih meningkat. 
Karena, masih kata Anton, vaksinasi ini 
bertujuan untuk pencegahan penyakit. 
“Kami ada jatah 100 dosis vaksin, acara 
ini berlangsung dua hari, jadi dalam 
sehari ada 50 vaksin yang diberikan,” 
imbuhnya. (arl/mas)
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MALANG KOTA – 
Masker dengan berbagai 
jenis bahan serta model 
bertebaran di 
masyarakat seiring 
dengan kondisi yang 
belum stabil akibat 
pandemi. Salah satunya 
adalah masker scuba 
yang banyak diminati, 
padahal bahannya hanya 
satu lapis. Masker jenis 
ini dinilai tidak efektif 
mencegah penyebaran 
virus Covid-19.

Juru bicara Tim Satgas 
Covid-19 Ma lang, dr. 
Husnul Mua rif 
mengatakan tujuan 
penggu naan masker 
adalah melin dungi diri 
dan orang lain. “Masker 
me mang bermacam-ma-
cam di masyarakat, 
seperti masker be dah 
yang memang menja di 
rekomendasi, dan 
masker ber bahan kain. 
Masker yang bisa me-
nahan paparan dari luar 
dan mencegah 
penyebaran dari dalam 
itu paling efektif,” 
jelasnya.

Diakui dr. Husnul, di 
luar masker bedah 
memang relative belum 
memberikan dua 
perlindungan itu. 
“Masker kain yang 
bertebaran di 
masyarakat memang 
bisa dipakai untuk 
kegiatan sehari-hari, 
asalkan ada modifikasi. 
Seperti kain harus 2 
sampai 3 lapis, jangan 
hanya 1 lapis saja,” 
paparnya.

Dia menegaskan, 

bahwa perlu adanya 
pemahaman fungsi 
masker di masyarakat. 
“Kita berharap 
masyarakat bisa lebih 
bijak lagi dalam 
menggunakan masker. 
Memakai masker sesuai 
standart dan benar, 
dengan begitu insyaallah 
kita bisa mengendalikan 
penyebaran covid-19,” 
ungkapnya. 

Terpisah, dokter 
spesialis paru Rumah 
Sakit Syaiful Anwar 
(RSSA), dr. Rezki 
Tantular, SpP sepakat 
dengan anjuran 
tersebut. “Masker scuba 
tidak disarankan karena 
filtrasi atau penyaringan 
partikelnya yang kurang 
baik. Yang mana hal 
tersebut dipengaruhi 
bahan masker,” 
ungkapnya.  Memang 
seperti diketahui, 
masker scuba hanya 
terdiri dari satu lapis 
dan berbahan tipis. Hal 
itu membuat 
proteksinya tidak terlalu 
kuat. “Pada dasarnya 
tujuan penggunaan 
masker untuk 
mencegah penyebaran 
penyakit saluran napas 
yang disebarkan melalui 
percikan napas 
penderita. Akan 
berfungsi lebih jika 
pemakaian masker tidak 
hanya melindungi diri 
sendiri, tapi juga orang 
lain,” tandasnya.

Meskipun begitu, dr. 
Rezki mengatakan ada 
beberapa solusi jika 
masyarakat tetap kekeh 

menggunakan masker 
jenis scuba ini. “Solusi 
mengatasi virus Covid-19 
yang menyerang 
pernapasan ini, tentunya 
adalah dengan 
meningkatkan daya 
saring masker. Bila ingin 
tetap menggunakan 
masker scuba, bagian 
dalamnya bisa ditambah 
lapisan masker bedah 
atau kain yang lebih 
meningkatkan filtrasi,” 
sarannya.

Hal senada juga 
diutarakan oleh Ketua 
Satgas Covid-19 NU 
Malang Raya, dr. Syifa 
Mustika menambahkan 
bahwa tingkat 
keefektifan masker 
scuba sangat rendah. 
“Efektifitas masker 
scuba sangat kecil, tidak 
lebih dari 5% untuk 
menangkal penyebaran 
virus Vovid-19,” katanya. 
Dokter penyakit dalam 
ini juga 
merekomendasikan 
masker yang tepat untuk 
masyarakat. “Secara 
umum, masker kain bisa 
digunakan, asal minimal 
2-3 lapis. Dengan pilihan 
jenis kain yang kerapatan 
benangnya tinggi, jadi 
bisa menyaring partikel 
dari luar,” ujarnya. Selain 
itu yang penting bukan 
hanya bahannya tapi 
juga cara memakai 
masker yang benar. 
Menutupi seluruh area 
mulut dan hidung. Jika 
sedang makan, tidak 
diturunkan ke leher 
namun baiknya dilepas 
sesaat. (nr1/mas)Ma
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K O T A  B A T U

KOTA BATU - Mungkin karena 
terburu-buru, atau sopir hilang kendali, 
Mitsubishi Xpander dengan nopol 
N-1451-JK yang dikemudikan Yudiarto, 
terjungkir di  Jalan Raya Trunojoyo, 
Kelu rahan Songgokerto, Kecamatan 
Batu Senin (21/9) pukul 16.00 sore. Ini 
adalah kecelakaan tung gal. Tidak ada 
korban jiwa dalam kecelakaan ini. 
Hanya penum pangnya, Maliki, 28, 
memar di kepala. Sedang sopirnya dan 
dua rekannya, Deni dan Sarda  hanya 
luka ringan

Kasatlantas Polres Batu AKP Mala 
Darlius Kurniawan melalui Brigadir 
Ananda sebagai penyi dik mengatakan, 
sopir mobil melaju dengan kecepatan 
tinggi dari arah timur menuju barat. 
Karena ku rang hati-hati, sang sopir 
tidak bisa mengendalikan dan 
berakibat oleng ke kanan. ”Tidak ada 
korban jiwa namun hanya luka-luka 
pada sopir maupun penumpang,” 
katanya.

Dia menambahkan, jumlah korban 
luka terdapat empat orang. Luka berat 

dialami oleh Maliki, 28, yakni luka 
memar pada kepala. Ketiga lainnya 
mengalami luka ringan termasuk sang 
sopir Yudiarto.

Ananda melanjutkan bahwa keempat 
penumpang itu akan menuju 
Songgokerto. Mereka yang merupakan 
pekerja las borongan hendak bekerja 
di rumah temannya. Mereka telah 
dirawat di RS Karsa Husada Kota Batu. 

Terpisah, Yono selaku warga sekitar 
mengaku melihat kejadian tersebut. 
Dia melihat mobil melaju dengan 
kecepatan tinggi lalu oleng dan 
terbalik. ”Kejadiannya juga secara tiba-
tiba dan langsung terbalik,” terangnya.

Dia menambahkan, warga sekitar 
sempat menolong para penumpang 
dan membawanya ke rumah sakit. 
Warga juga me mindahkan mobil itu ke 
pinggir jalan. (nr5 /nr3/abm)

Hendak ngelas, 
Mobil Terjungkir 

BAyU firmAnsyAh/rAdAr BATU

KUrAnG hATi-hATi: mobil terlihat terbalik sesaat setelah kejadian sebelum dievakuasi warga. foto kanan, mitsubishi Xpander penyok di bagian samping setelah 
terjungkir di Jalan raya Trunojoyo, Kelurahan songgokerto, Kecamatan Batu sore kemarin. dalam kecelakaan ini, tidak ada korban jiwa. Empat penumpang hanya 
mengalami luka. 



16

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

Penggawa LokaL Stay, 
kini tunggu BurSa tranSfer

Manajemen Arema FC Rekontrak 
Dendi Santoso dkk Beres 

MALANG KOTA - Angin segar berhembus di tubuh tim 
Arema FC jelang bergulirnya lanjutan Liga 1. Sejumlah 
nama pemain lokal yang sebelumnya bimbang 
melanjutkan kontraknya, kini kabarnya sudah deal 
dengan manajemen. Kabar ter sebut disampaikan 
langsung General Manager (GM) Arema FC, Ruddy 
Widodo. Ia menyebut bila semua pemain lokal di tim 
Singo Edan sudah bersepakat soal penyesuian nilai 
kontrak sesuai surat keputusan (SK) PSSI.

”Alhamdulilah, semua pemain lokal sudah teken draft 
rekontrak yang disodorkan manajemen,” jelas petinggi tim 
asal Madiun itu. Meski baru rampung jelang kompetisi 
bergulir, Ruddy menjelaskan bila sebelumnya para pemain 
lokal itu sudah sepakat secara lisan dengan penyesuian 
nilai kontrak. Tapi karena ada satu dua hal, pembubuhan 
tanda tangan baru bisa dilakukan belakangan. Salah 
satunya terjadi pada kontrak gelandang handal Arema, 
Dendi Santoso. 

”Sudah lama sudah sepakat dengan dia (Dendi). Cuman dia 
minta (tanda tangannya) belakang setelah pemain-pemain 
lainnya,” tambah pria 49 tahun itu. Dengan adanya 
kesepakatan itu, Arema dipastikan bakal meng arungi lanjutan 
kompetisi dengan skuad lokal yang komplit. Lebih lanjut, usai 
merampungkan renegoisasi kontrak dengan para pemain 
lokal, manajemen bakal mencoba aktif di bursa transfer. 

”Kalau benar dibuka (transfer), pasti kami akan 
memanfaatkannya. Sebab selama satu musim hanya ada 
dua kali saja (jendela transfer dibuka),” tambah Ruddy. 
Untuk posisi pemain, salah satu proyeksinya yakni mencari 
pemain asing yang kosong di tim. Sebagaimana diketahui, 
usai perginya Jonathan Bauman dan Oh In Kyun, Arema 
memang belum melakukan penambahan pemain asing. 
Tim Singo Edan hanya mendaratkan pemain lokal Rizky 
Dwi (eks Kalteng Putra). ”Namun sebelum bergerak akan 
diskusi dengan direksi dulu terkait budget,” ungkapnya. 

Baru setelah itu, tim pelatih untuk mem bicarakan teknis 
pemain seperti apa yang diinginkan. Sementara itu, 
dengan kesepakatan penambahan masa bakti bersama 
Singo Edan, Dendi Santoso mengukuhkan diri sebagai 
pemain terlama yang membela Arema. Tercatat sudah 12 
tahun ia berseragam Singo Edan. Dalam rentang waktu 
tersebut, dia sukses mencatatkan 188 penampilan dan 17 
gol untuk Arema. 

Terkait, semakin lama berkostum Arema, Dendi 
berharap di usianya yang menyentuh kepala tiga, ia bisa 
memberikan yang terbaik untuk tim. ”Setiap tahun ingin 
memberikan yang terbaik. Supaya setiap musimnya 
mempunyai kenangan yang indah,” kata dia. Saat ini, 
bapak satu anak terus bersiap untuk menyambut kompetisi 
mendatang yang dimulai dalam hitungan hari saja.

Setali tiga uang dengan Dendi Santoso, Hendro 
Siswanto juga berharap musim ini bisa mendapatkan hasil 
terbaik di Liga 1. Meski bakal berat bermain di tengah 
pandemi, ia optimistis timnya bisa menuai hasil positif. 
”Kalau target, pastinya inginya men dapat kan yang terbaik 
(juara),” kata dia. Untuk mencapai itu, ia memastikan bila 
rekan-rekannya sudah bekerja keras sejak dimulai nya 
sesi latihan. (gp/by)

LOYAL: 
Dari kanan, Hendro 

Siswanto, Dendi Santoso 
dan Johan Ahmas 

Farizi dipastikan tetap 
berseragam Arema FC di 
lanjutan Liga 1. Rekontrak 

ketiganya dipastikan 
manajemen Singo Edan 

telah beres. 
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