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k o t a  m a l a n g

MALANG KOTA – Properti 
menjadi salah satu investasi 
yang paling menguntungkan 
di masa pandemi seperti 
sekarang ini. Sebab, harga 
properti dari hari makin hari 
pasti mengalami kenaikan 
yang cukup signifikan. 

Anda yang ingin berinvestasi 
properti pun makin dimudahkan. 
Itu karena Bank BRI tengah 
memiliki program Hunian 
Impian Ekstra Ringan. ”Promo 
KPR ini khusus untuk 
menyambut HUT ke-125 Bank 
BRI yang puncaknya akan 
digelar Desember mendatang,” 
ucap Pemimpin Wilayah BRI 
Malang Prasetya Sayekti saat 
berbincang dengan Jawa Pos 
Radar Malang kemarin siang 
(25/9). 

Banyak keistimewaan yang 
diberikan oleh bank pelat 
merah itu dalam promo kredit 
pemilikan rumah (KPR) ini. Di 
antaranya biaya admin mulai 
Rp 500 ribu, provisi 0,5 persen, 
bunga mulai Rp 7,15 persen, 

dan mendapatkan bonus Brizzi 
atau voucher belanja hingga 
Rp 3 juta. ”Segera ajukan KPR 
melalui aplikasi BRISPOT,” 
ungkap Prasetya. 

Prasetya melanjutkan, KPR 
BRI dengan promo menggiurkan 
ini telah dibuka mulai 1 
September lalu dan baru akan 
berakhir pada 31 Desember 
mendatang. ”Sangat terjangkau 
untuk segala kalangan. Baik 
untuk profesional muda 
maupun untuk yang memang 
ingin menambah portofolio 
investasi rumah. Oleh 
karenanya,  gunakan 
kesempatan ini sebaik-
baiknya,” tandasnya. 

Sementara itu, untuk Anda 
yang ingin memiliki rumah di 
Malang, Jawa Pos Radar 
Malang dengan dukungan 
penuh dari BRI bakal menggelar 
Digital Expo (Digitex) Property 
2020. Jika sebelumnya 
pameran properti digelar di 
pusat perbelanjaan, maka 
sebagai salah satu upaya 

menghindari penyebaran 
Covid-19, pameran properti 
akan digelar virtual. 

Anda cukup mengeklik www.
pamerpamer.com. Maka Anda 
akan disajikan pilihan 
perumahan-perumahan terbaik 
di Malang Raya. Antara lain 
Tidar Property, the Araya, 
Green Orchid Residence, 
Grand Permatajingga, Turen 
Indah Property, Kawasan New 
City Kota Malang, dan Grand 
Bandara. Pameran virtual 
tersebut akan digelar mulai 
Senin (28/9) hingga Minggu 
mendatang (11/10). 

Manager Iklan dan Event 
Jawa Pos Radar Malang M. 
Atho’illah menyebutkan, untuk 
bisa masuk ke pameran virtual, 
pengunjung cukup registrasi 
menggunakan nomor 
handphone yang memiliki 
aplikasi WhatsApp. Begitu 
masuk di website, pengunjung 
bisa memilih lokasi perumahan 
yang ingin dikunjungi.

Nah, di menu perumahan 
tersebut, pengunjung bisa 
menyaksikan product 
knowledge, brosur digital, 
hingga video house tour. 
”Sehingga akan mendapatkan 
sensasi benar-benar seperti 
sedang meninjau lokasi calon 
rumah impiannya,” kata 
Atho’illah. Bagaimana jika ingin 
berbincang dengan marketing 
perumahan tersebut? 
Pengunjung tinggal klik menu 
chat dengan marketing di 
setiap perumahan yang 
dikunjungi. ”Termasuk juga 
bisa mengetahui promo-promo 
istimewa dari Bank BRI sebagai 
official bank partner acara ini,” 
tandas Atho’illah.  

Grand Permata 
Jingga, Hunian 

Ramah Anak

Sementara itu, Digitex 
Property menjadi pilihan yang 
tepat untuk diikuti oleh 
pengembang Grand Permata 
Jingga. Pameran properti 
online yang diselenggarakan 
oleh Jawa Pos Radar Malang 
ini dianggap sesuai dengan 
tren marketing masa kini. 
Terlebih melalui expo virtual 
itu, calon pembeli dari seluruh 

penjuru Indonesia dapat 
melihat keunggulan dari Grand 
Permata Jingga.

Senior Marketing Grand 
Permata Jingga Pungky Yudha 
Laksana mengatakan, banyak 
keuntungan dengan mengikuti 
event ini. ”Pameran virtual 
menguntungkan bisnis properti, 
terlebih sangat menonjolkan 
segi efisien. Jangkauan juga 
lebih luas dibandingkan 
dengan pameran secara 
offline,” ujarnya. Dia juga 
menegaskan dengan hal itu, 
Grand Permata Jingga akan 
makin bisa dikenal di luar 
Malang. ”Tidak perlu susah-
susah untuk memperkenalkan 
konsep hunian kami ke 
masyarakat luas, terlebih luar 
kota. Apalagi banyak 
keuntungan jika membeli unit 
Grand Permata Jingga,” 
jelasnya. 

Ya, Grand Permata Jingga 
memang memiliki banyak 
keunggulan.  Dengan 
menawarkan hunian ramah 
anak, Grand Permata Jingga 
juga memberikan kenyamanan 
dalam hal keasrian lingkungan. 
”Unit kami premium, ada yang 
desain minimalis, classic 
minimalis juga ada. Itu semua 
didukung dengan fasilitas 
umum yang lengkap, seperti 
playground, masjid, sarana 
pendidikan, keamanan 24 jam, 
dan masih banyak lagi,” 
pungkasnya.

Tak tanggung-tanggung, 
selama pameran nanti Grand 
Permata Jingga akan 
memberikan promo untuk 
pembelian salah satu tipe 
unitnya. ”Untuk pembelian 
unit Nuura, ada bonus mini 
playground di belakang rumah. 
Karena banyak anak yang 
sekolah daring, supaya tidak 
bosan maka kami berinovasi 
rumah dengan playground 
mini,” imbuhnya. 

Rasa aman memiliki properti 
di Grand Permata Jingga 
ternyata juga sangat 
diperhatikan. ”Legalitas sudah 
terpenuhi semua, seperti izin 
lokasi, bahkan sertifikat sudah 
dipecah. Jadi pembeli tidak 
perlu khawatir, karena bisa 
langsung AJB (akta jual beli) 
dan balik nama,” paparnya. 
(did/nr1/c1/mas)

dARMONO/RAdAR MALANG

PESERTA EXPO VIRTUAL: Grand Permata Jingga sebagai salah satu peserta 
digitex Property yang digelar pada 28 September-11 Oktober mendatang. 
Keputusuan membeli properti menjadi salah satu investasi yang paling 
menguntungkan di masa pandemi.
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k o t a  m a l a n g

SELAMAT: 
(Dari kiri) Wakil Rektor III 

Universitas Ma Chung Dr Ir 
Stefanus Yufra Menahen Taneo 

MS MSi , Rektor Universitas Ma Chung 
Assoc Prof Dr Murpin Josua Sembiring 

SE MSi, dan Humas & Protokol 
Universitas Ma Chung Ratna Kristina 

memegang plakat penghargaan RMA 
2020 dengan predikat Favourite 

University with Its Applied Business 
Teaching kemarin (25/9).

MALANG KOTA – Inovasi sudah menjadi 
hal wajib bagi sebuah lembaga agar 
bisa bertahan ataupun berkembang di 
masa krisis seperti ini. Terkhusus bagi 
lembaga pendidikan perguruan  tinggi 
seperti Universitas Ma Chung.      

Kampus yang berlokasi di wilayah 
kompleks pemukiman elite Villa Puncak 
Tidar ini berhasil meraih penghargaan 
bergengsi dari Radar Malang Awards 
(RMA) dengan predikat Favourite 
University with Its Applied Business 
Teaching. Kemarin (25/9) penghargaan 
tersebut diserahkan oleh Direktur Jawa 
Pos Radar Malang Kurniawan Muhammad 
kepada Rektor Universitas Ma Chung 
Dr Murpin Josua Sembiring SE MSi. 

Dr Murpin mengatakan, dengan 
anugerah RMA yang diterima bisa 
semakin memotivasinya untuk terus 
menghasilkan kajian, riset baru, serta 
beragam kegiatan yang bisa 
dipersembahkan pada masyarakat luas. 
”Radar Malang Awards itu penghargaan 
yang diberikan dengan syarat dan kriteria 
ketat, sehingga bagi yang menerima 
seperti kami tentu merasa bangga,” 
katanya.  

Disinggung tentang upaya 
yang sudah dilakukan 
sehingga bisa memperoleh 
penghargaan ini, Murpin 
menjelaskan, kuncinya ada 
pada inovasi. Meski negara 
ini sedang krisis akibat 
pandemi Covid-19, pihaknya 
tiada henti menciptakan dan 
menghadirkan beragam inovasi 
pembelajaran yang menarik minat serta 
antusiasme para civitas academica-nya. 
”Kuliah full daring dibutuhkan kerja keras 
inovasi dari dosen untuk meng-create 
materi kuliah yang menarik, tidak hanya 
lewat PowerPoint, tapi juga video dan 
game. Kami juga melakukan kegiatan 
pelatihan lewat webinar, baik gratis 
maupun berbayar, karena kami ada 
suatu unit badan pengelolaan usaha 
universitas (BPUU),”terangnya. 

Lewat unit usaha itu juga, Murpin 
mengatakan, pihaknya bisa 
memaksimalkan kemajuan kampus 
dengan mencari income kampus di luar 
mahasiswa. Kampus ini juga punya 
laboratorium yang canggih, punya pusat 
unggulan iptek, satu-satunya perguruan 
tinggi swasta yang laboratoriumnya 
sangat modern, penelitinya pun kelas 
dunia, dan juga punya kolam renang 
serta punya gedung yang disewakan. 
”SDM yang mumpuni kami jadikan pelatih 
dalam pelatihan daring dan beberapa 
instansi kabupaten, kota, kami yang 
akan membantu pengembangan IT-
nya,” terangnya. 

Selain BPUU, Murpin mengatakan, 
pihaknya juga punya inovasi baru, yakni 
Prodi Magister Manajemen Inovasi yang 
menjadi pertama dan satu-satunya di 
Jawa Timur. ”Ada kampus yang punya 
jurusan itu, tapi lebih pada sisi tekniknya, 

sedangkan kami pada sisi 
manajemennya,” ungkapnya. 
Dia juga menambahkan, 
ketika Ma Chung mengajukan 
Program Studi Magister 
Manajemen Inovasi, pihak 
Kemendikbud langsung 
menyambut dengan antusias. 
”Dari pemerintah sangat 

menyambut program ini karena memang 
belum ada di Indonesia. Ini akan 
membantu pihak industri untuk 
memperoleh SDM yang mereka 
butuhkan,” katanya.

Murpin menjelaskan, Program Studi 
Magister Manajemen Inovasi yang punya 
dua konsentrasi, yaitu innovation 
management dan innovation 
entrepreneurship, yang dibentuk atas 
dasar keinginan Universitas Ma Chung 
untuk memberikan kontribusi kepada 
kemajuan Indonesia melalui dunia 
pendidikan. Inovasi sangat dibutuhkan 
untuk masa depan perekonomian 
Indonesia yang lebih baik dan untuk 
bisa menghasilkan inovasi yang berguna, 
menurut Rektor Murpin, seseorang perlu 
pendidikan. ”Kami ingin menjadi agen-
agen akselerasi pertumbuhan ekonomi 
yang berbasis inovasi,” sambungnya. 
Hal ini sesuai dengan moto yang diusung: 
Accelerate Innovation-based Economy.

Mahasiswa di Universitas Ma Chung 
sebagian besar, menurut Dr Murpin, 
memiliki target menjadi top manajemen 
pada sebuah perusahaan ataupun 
sebagai pemilik bisnis. ”Dengan adanya 
manajemen inovasi ini, diharapkan 
perusahaan dapat melakukan inovasi 
dan efisiensi dengan memanfaatkan 
teknologi sehingga banyak dibutuhkan 
oleh pihak industri,” jelasnya. (del/c1/
mas)

Tak Henti 
Berinovasi, 
Universitas
Ma Chung

Sabet RMA
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MALANG KOTA – Tahun ini 
mung kin merupakan pertama 
kalinya kompetisi Lomba dan Seni 
Siswa Nasional (FLS2N) Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) digelar 
secara daring. Akibat pandemi, 
event tahunan yang digagas oleh 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebu dayaan (Kemedikbud) 
Republik Indonesia (RI) itu dilaksa
nakan dengan metode online.
Di Malang Raya, tahun ini tercatat 

sebanyak lima pemenang yang 
keluar sebagai juara. Mereka yakni 
Vita Apriliana siswi SMK Telkom 
Sandhi Putra Malang yang meraih 
juara pertama di kategori 
menyanyi solo dan Nadhila Wina 
Ayu Laila dari SMK PGRI 3 Malang 
yang meraih juara harapan satu 

dibidang yang sama. Prestasi 
lainnya juga diraih oleh Dhani 
Tustanto dari SMKS Turen yang 
meraih juara harapan 1 di kategori 
film pendek fiksi, Adinda Rahma 
Daniar dari SMKN 1 Turen yang 
meraih juara 2 di kategori tari 
tradisional, dan Nadya Prasanty 
Ramadhani dari SMKN 3 Batu 
yang meraih juara ketiga di 
kategori film pendek dokumenter.
”Saya sangat senang, kaget juga, 

tidak menyangka bisa meraih 
nomor 4 seJatim dan berhasil 
menyisihkan sekian ratus lawan 
dari sekian banyak sekolah negeri 
dan swasta di Jatim,” ujar Nadhila 
Wina Ayu Laila.
Kepada Jawa Pos Radar Malang, 

Nadhila mengaku bahwa kom

petisi ini merupakan pengalaman 
pertamanya mengikuti lomba 
secara daring. ”Biasanya kalau 
lomba kan tatap muka langsung, 
kalau sekarang melalui rekaman,” 
katanya.
Sejak dibuka pendaftaran pada 19 

Agustus lalu, para peserta yang 
berasal dari seluruh penjuru Jawa 
Timur harus bersaing dalam 
proses penjurianyang 
dilaksanakan mulai tanggal 14 
sampai 20 September. Puncaknya, 
pengumuman kom petisi tersebut 
digelar pada 21 September lalu. 
Salah satu siswa SMKN 6 Malang 

Ju lian Anang Imansyah pun turut 
mengikuti kompetisi tersebut. Dia 
meng ikuti kompetisi dibidang lom
ba gitar solo. Berbeda dengan 
kom petisi tatap muka, dia men
jelaskan bahwa lomba yang digelar 
secara daring punya keuntungan 
tersendiri. ”Karena prosesnya 
direkam dulu baru kemudian di 
upload. Jadi kalau ada yang salah 
bisa diulang sampai mendapatkan 
hasil yang terbaik,” jelasnya. Meski 
tak keluar sebagai juara, Julian 
mengaku bahwa proses saat 
menjalani kompetisi tersebut 
memberikan pengalaman berharga 
baginya. (ila/iik)

FLS2N Malang 
Raya Bawa 

Pulang 5 Trofi

TETAP 
SEMANGAT: 
Siswa SMKN 
6 Malang 
Julian Anang 
Imansyah saat 
proses 
shooting 
untuk 
keperluan 
kompetisi 
FLS2N 
disekolahnya 
kemarin 
(25/9).
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KARANGPLOSO – Setelah 24 jam 
lebih mendapat penanganan dari 
petugas pemadam kebakaran (PMK), 
kebakaran di gudang milik PT 
Unirama Duta Niaga di Desa 
Kepuharjo, Keca matan Karang ploso, 
akhirnya dinyatakan padam kemarin 
sore (25/9). Seperti dibe ritakan, 
kebakaran di gudang distri butor 
bahan dan peralatan rumah tangga 
itu terjadi sejak Kamis siang (24/9) 
pukul 11.30. Kabid Pencegahan dan 
Penang gulangan Kebakaran PMK 
Kabupaten Malang Goly Karyanto 
menyebut, ada 20 armada yang 
diterjun kan untuk menangani 
kebakaran di gudang seluas 400 x 
500 meter tersebut. 
”Ada perbantuan (armada) dari Kota 

Malang, Kota Batu, Bentoel, Grendel, 
BPBD Kabupaten Malang, Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten 
Malang, dan Perumda Tirta 
Kanjuruhan,” kata dia. Selain mobil 
pemadam kebakaran, pihaknya juga 
turut mendatangkan alat berat 
berupa ekskavator. ”Tujuannya 
untuk membongkar reruntuhan yang 
menutupi sumber api,” tambah Goly. 
Meski sudah menyatakan api benar-
benar padam, pihaknya masih 
belum memastikan penyebab pasti 
kebakaran tersebut. 
Dia menduga kombinasi korsleting 

listrik ditambah barang mudah 
terbakar yang berada di sektor 
belakang gudang jadi penyebab 
utama. ”Ada korsleting listrik, tapi 
satu sisi juga ada barang mudah 
terbakar, yang mengandung alkohol 
seperti parfum, deodoran, dan tisu 
basah yang berada di sana,” 
paparnya. Untuk mengetahui 
penyebab pastinya, pihaknya masih 
menunggu hasil pendalaman tim 
laboratorium forensik (labfor). 
Sementara itu, dari pantauan koran 

ini di lapangan, memang tampak 
sejumlah bahan mudah terbakar di 
lokasi. Seperti popok, tisu, dan 
masker. Dengan dasar itulah 
pemadaman sengaja dilakukan 
menyeluruh. Hingga men jangkau 
bagian terbawah dari reruntuhan 
gedung. Meski sudah di nyatakan 
padam, PMK Kabupaten Malang 
tetap menaruh beberapa per-
sonelnya di sana. 
”Kami siagakan satu unit mobil de-

ngan tiga personel untuk berjaga di 
sini, sebagai antisipasi kalau muncul 
api lagi,” kata Goly. ”Saat ini 
memang tidak menutup 
kemungkinan akan terbakar lagi, 
karena kami tidak tahu kondisi di 
bawah ini seperti apa. Ada api 
sedikit, terkena angin, bisa mem-
besar,” tutupnya. (biy/nr2/c1/by)Te
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BUTUH 24 JAM LEBIH: Setelah menerjunkan 20 mobil pemadam 
kebakaran, petugas akhirnya bisa memadamkan api di gudang milik 

PT Unirama Duta Niaga, kemarin.
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kota  m a l a n g

MALANG KOTA – Dalam sebuah 
pernikahan, bercerai adalah kondisi 
yang tidak diinginkan oleh pasangan 
suami istri. Namun setiap hari, Penga
dilan Agama 1A Kota dan Kabu paten 
Malang tetap saja kebanjiran permo
honan gugatan perceraian. Dari data 
yang ada, inisiatif mengajukan cerai 
didominasi oleh kaum perempuan.

PA membagi jenis perceraian menjadi 
dua, yakni cerai talak dan cerai gugat. 
”Cerai talak itu yang mengucapkan 
dari pihak suami, sedangkan cerai 
gugat itu istri yang menggugat suami,” 
terang hakim PA Kota Malang Lukman 
Hadi. Dari data yang masuk, sepanjang 
tahun 2019 total perkara perceraian 
yang diterima ada 2.565 permohonan. 
Rinciannya cerai gugat sebanyak 
1.804 perkara dan cerai talak 761 
perkara.

Masih di tahun yang sama, dari total 
perkara yang diterima tersebut, 
sebanyak 2.246 di antaranya diputuskan 
oleh pengadilan agama. Sebanyak 
1.746 permohonan cerai gugat dan 
700 permohonan cerai talak dikabulkan 
pihak PA. ”Kenapa jumlahnya berbeda 
(antara perkara diterima dan diputus), 
ada beberapa sebab yang menyertainya,” 
terang Lukman. Dia mengatakan, bisa 

jadi ketika masuk sidang pertama 
yang agendanya mediasi, 

kedua belah pihak bisa 
disatukan kembali.

”Karena akur itu 
akhirnya gugatan 

dicabut seperti itu 
juga ada,” 

jelasnya. Ada pula yang sudah melalui 
tahap mediasi dan memasuki masa iddah 
selama 3 bulan, penggugat mencabut 
gugatanya. Atau bisa jadi dibatalkan oleh 
pengadilan sehingga gugatannya gugur. 

Sementara itu, di tahun 2020 sudah 
ada 1.619 perkara perceraian yang 
diterima PA Kota Malang terhitung 
sejak Januari hingga Agustus. Dari 
jumlah tersebut, 1.166 di antaranya 
adalah cerai gugat, sedangkan sisanya 
atau 453 perkara merupakan cerai 
talak. Setelah melewati tahapan sidang, 
yang sudah diputus oleh hakim 
sebanyak 1.375 perkara. Di antaranya 
999 cerai gugat dan 376 cerai talak.

Sementara itu, angka permohonan 
cerai di Kabupaten Malang juga terbilang 
tinggi. Sepanjang tahun 2019, PA 1A 
Kabupaten Malang menerima 7.353 
permohonan cerai, dengan 5.147 di 
antaranya adalah cerai gugat. Sementara 
2.206 berkas sisanya adalah cerai talak. 
Dari jumlah perkara tersebut, yang 
berhasil diputus oleh pengadilan ada 
7.223 perkara. Rinciannya 5.063 di 
antaranya cerai gugat dan 2.160 perkara 
cerai talak.

Tahun 2020, mulai Januari hingga 
Agustus, PA 1A Kabupaten Malang 
sudah menerima 4.911 perkara. Dari 
jumlah tersebut, 3.453 adalah cerai 
gugat dan 1.458 adalah cerai talak. 
Sedangkan perkara yang diputus 
oleh pengadilan ada 4.074 perkara, 
dengan 2.880 di antaranya adalah 
cerai gugat dan 1.194 sisanya cerai 
talak.

Penyebab terjadinya perceraian pun 
ada beberapa macam, di antaranya 

salah satu pihak meninggalkan 

pasangan nya, dihukum penjara, KDRT, 
perselisihan dan cekcok, faktor ekono
mi, dan beberapa lainnya. Namun, 
ada 3 sebab utama yang mendominasi 
perceraian, yaitu perselisihan dan 
pertengkaran, faktor ekonomi, dan 
meninggalkan pasangannya.

Antara penyebab perceraian dengan 
angka cerai gugat yang notabene 
sang penggugat adalah pihak istri, 
menurut Hakim Lukman Hadi ada 
satu kemungkinan. ”Wanita zaman 
sekarang sudah paham hukum, hak, 
dan kewajibannya. Sehingga kalau 
si istri tidak dipenuhi haknya, ya dia 
gugat cerai,” jelasnya.

Baik di Kota Malang dan Kabupaten 
Malang penyebab utama perceraian 
sama saja. ”Sebabnya karena perseli
sihan dan percekcokan terusmenerus 
karena kurang tanggung jawabnya suami 
terhadap keluarga,” terang Hakim PA 1A 
Kabupaten Malang Ahmad Syaukani. 
Menurut dia, hampir sebagian besar 
perceraian didominasi percekcokan 
sehingga pihak istri melayangkan gugatan 
cerai.

Sementara untuk nonmuslim, proses 
perceraian dilangsungkan di pengadilan 
negeri kemudian dicatat di dinas 
penduduk dan pencatatan sipil. ”Kalau 
di tahun 2019 ada 87 perceraian dan 
tahun 2020 sampai Juni ada 37 
perceraian,” terang Kasi Pengelolaan 
Informasi Administrasi Kependudukan 
Kota Malang Darmanto. Angka tersebut 
merupakan jumlah perceraian yang 
telah diputuskan oleh pengadilan negeri 
yang kemudian dicatat oleh dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil 
(dispendukcapil). (ref/c1/nay)

Perempuan Dominasi 
Inisiatif Cerai
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Waspadai Bertambahnya 

Klaster Pesantren
MALANG KOTA – Berpo tensinya 

penambahan  jumlah klaster pesantren 
sudah dian tisipasi oleh banyak pihak. 
Antisipasi baik dari pemerintah 
maupun swasta itu dilakukan de ngan 
berbagai cara, mulai dari skrining 
kepada santri serta edukasi terkait 
protokol kesehatan pencegahan 
Covid-19.

Ketua Satgas NU Peduli Covid-19 
Malang Raya dr Syifa Mustika SpPD 
KGEH me nyebutkan bahwa pondok 
pe santren (ponpes) menjadi fokus 
sasaran utama sejak Sat gas NU dibentuk 
pada awal pandemi Covid-19 di Kota 
Malang. ”Sejak awal kami mela kukan 
skirining kondisi para santri, mulai dari 
sebelum pulang lebaran, termasuk 
membantu memfasilitasi surat sehat, 
hingga santri kembali ke ponpes, kami 
mengawal kedatangan mereka,” ujar dr 
Syifa kemarin (25/9).

Satgas NU Peduli Covid-19 Malang 
Raya juga bekerja sa ma dengan Rabithah 
Ma’ahid Islamiyah (RMI) dalam hal 
pemberian edukasi pence gahan 
Covid-19 serta penera pan protokol 
kesehatan di ling kungan ponpes. ”Terkait 
edukasi tentu kami sudah sering 

memberikan ceramah, baik melalui 
webinar kepada seluruh ponpes, 
difasilitasi oleh RMI. Kemudian kamu juga 
mem berikan edukasi secara lang sung 
dengan datang ke ponpes, kami 
melakukan skiri ning, kami juga 
melakukan pemeriksaan kondisi kese-
hatan santri sekaligus juga rapid test,” 
jelas dia.

Dari sebanyak 80 ponpes yang ada di 
Kota Malang, dokter spesialis penyakit 
dalam tersebut menyebutkan, memang 
belum semuanya tersisir. Sehingga untuk 
mempermudah pendam pingan, RMI dan 
Satgas NU Pe duli Covid-19 Malang Raya 
telah bekerja sama melalui pro gram 
Santri Husada. ”Me reka adalah pionir 
yang ada di ponpes tersebut, untuk me-
ngecek kesehatan santri untuk kemudian 
dilaporkan ke pada kami jika ada masalah 
kesehatan,” ujarnya.

Pihaknya juga menjembatani antara 
pemerintah kota dan ponpes apabila ada 
ponpes yang kesulitan dalam hal sarana 
prasarana protokol kesehatan. Meski 
rutin melakukan skrining pada santri, 
termasuk saat kedatangan. Namun, Syifa 
menyebutkan bahwa potensi 
penyebaran Covid-19 tidak hanya karena 

kedatangan santri dari luar kota saja.
Namun bisa juga karena pengurus 

ponpes yang aktif berkegiatan di luar 
ponpes dan tidak menerapkan protokol 
kesehatan. Sehingga tidak tahu jika 
terinfeksi dan menularkan virus ke 
lingkungan ponpes. ”Atau bisa juga 
karena adanya orang luar yang masuk ke 
pon pes tanpa skrining, lalu berinteraksi 
dengan orang-orang di dalam ponpes 
tanpa mengikuti protokol kesehatan,” 
imbuhnya.

Untuk itu, demi melindungi santri, kiai, 
serta pengurus ponpes lainnya, siapa 
pun yang akan masuk ke wilayah 
ponpes untuk dilakukan skrining sesuai 
standar PCR atau swab test. ”Ataupun 
jika tidak mungkin, bisa rapid test dan 
diikuti dengan isolasi mandiri selama 14 
hari,” kata dokter yang juga praktik di 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr Saiful 
Anwar (RSSA) Malang tersebut.

Cara lainnya untuk pence gahan adalah 
dengan mem batasi aktivitas di luar 
ponpes, menerapkan pola hidup sehat, 
serta tentunya mematuhi pro tokol 
kesehatan. ”Kami Satgas NU bekerja sama 
dengan RMI Kota Malang siap jaga pesan-
tren,” pungkasnya. (arl/c1/mas)
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K O T A  B A T U

Penyebab Polemik 
Wisata Alam Alaska

KOTA BATU - Polemik pem bangunan 
Wisata Alas Kasinan (Alaska) di Desa 
Pesanggrahan, Kota Batu, bisa jadi buah 
dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) yang cacat hukum. 
Sebab, perda itu tidak dibarengi kajian 
lingkungan hidup sehat (KLHS). Sehingga 
perda ini berpotensi melonggarkan 
adanya perusakan lingkungan. 

Kesimpulan itu yang di sampai kan Wakil 
Koordinator Malang Corruption Watch 
(MCW) Ibnu Syamsusaat  menyo roti 
polemik warga dengan pe ngelola Alaska. 
Warga melakukan protes pembangunan 
itu karena ada dugaan perusakan ling
kungan. Mulai penebangan pohon, 
pengecoran, dan pem bangunan aula di 
kawasan hutan lindung tersebut. ”Perda 
tersebut dapat disalahgunakan sebagai 
perusakan lahan,” tegas Ibnu kemarin 
(25/9).

Dia menyebut, memang sempat ada 
perubahan RTRW itu. Dan saat 
perubahan memang tidak ada kajian 
lingkungan hidup sehat (KLHS). 
Sehingga kekuatan RTRW menjadi 
melemah. Tidak ada aturan soal harus 
menjaga lingkungan. Akibatnya, 
pengelola bisa melakukan perusakan 
ling kungan seperti yang diprotes 
warga. Apalagi dampak dari Wisata 
Alaska itu, debit air di sumber mata air 
itu sempat menurun. Fakta itu juga 
yang membuat warga melakukan 
penolakan pembangunan ber lanjut. 
Sejak Kamis (24/9), Wali Kota Batu 
Dewanti Rumpoko juga telah 
menghentikan pem bangun an tersebut. 

Ibnu menambahkan, perda RTRW yang 
dimiliki Kota Batu harus diimbangi 
dengan Perda Pariwisata. Jika tidak, 
konflik serupa akan terus berlanjut dan 
merugikan banyak pihak. ”Pada raperda 
terbaru saja ruang terbuka hijau (RTH) 
Kota Batu dibuat hanya 10 persen saja,” 
imbuh dia.

Dia melanjutkan, pada Pasal 29 UU 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang disebutkan bagian 
RTH wilayah kota paling sedikit 30 
persen dari luas wilayah kota. Serta 
untuk bagian RTH publik pada wilayah 
kota paling sedikit 20 persen dari luas 
wilayah kota.

Senada dengan Ibnu, anggota Komisi C 
DPRD Kota Batu H. Rudi mengaku 
berulang kali menyoroti perda tersebut. 

Menurut dia, perda RTRW yang dimiliki 
Kota Batu diperlukan kajian lebih 
dalam. ”Ya kalau masalahnya sekarang 
pihak eksekutif sudah kami imbau 
untuk tegas masalah RTRW agar tidak 
merugikan banyak pihak,” terangnya.

Sementara dari pengamatan 
wartawan koran ini di lokasa Wisata 
Alaska kemarin, terlihat ada sejumlah 
bangunan rusak. Di antaranya jembatan 
bambu terlihat bekas dibakar. Namun 
masih bisa dilewati. Gazebo ambruk 
dan menghalangi jalan menuju arena 
outbond yang berada di area depan 
taman. Namun, jalan itu masih dapat 
dilalui. Arena outbond tersebut masih 
nampak kokoh dan tali pegangan 
tangan masih putih bersih. Terdapat 
pula meja dan kursi dengan cat yang 
mengkilap terbengkalai di area tengah 
area wisata seluas 0,5 hektare tersebut. 

Di area belakang, ada bekas warung 
yang masih terpampang menu 
makanannya. Lokasinya cukup bersih 
dan terdapat dua bungkus mi instan. 
Terdapat pula kolam yang sudah dijebol. 
Meski terlihat ada sejumlah pohon 
bambu ditebang, namun suasana masih 
rindang. Banyak pohon yang masih 
berdiri tegak. Jalanan yang terbuat dari 
paving masih rapi. Namun beberapa jalur 
berupa tanah. Di jalan dan tanah kosong 
yang belum dipasang paving, berjajar 

pohon yang masih kecil dan 
kemungkinan baru ditanam.  

Sutiman, warga sekitar yang bekerja 
sebagai petani, mengaku senang 
dengan ditutupnya wisata tersebut. 
Mereka berharap agar debit air 
semakin besar dan kem bali normal. 
Selain itu mereka berharap hutan 
lindung Kasinan menjadi seperti dulu 
lagi. Debit airnya besar. ”Saya bersukur 
seka rang air mulai banyak tapi belum 
seperti dulu, saya berharap hutan ini 
jadi seperti dulu lagi,” harap Sutiman 
yang ditemui di lok asi. 

Kabag Hukum Pemkot Batu Muji Dwi 
Leksono saat dikonfir masi via WA 
maupun telepon tidak ada respons. 
Bahkan tadi malam, HPnya saat 
dihubungi juga off. (nr3/nr5/c1/abm)

MCW: Perda rTrW CaCaT HukuM

DAMPAK PROTES WARGA: Gazebo di dalam Wisata Alam Alaska roboh yang diduga dampak polemik 
dari warga Desa Pesanggrahan. Foto bawah, bekas kolam air juga sudah tidak terisi air karena dijebol.

FOTO-FOTO: ADITYA NOVRIAN/RADAR BATU
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Butuh Center Back Berpengalaman, 
Wait and See Jendela Transfer

MALANG KOTA - Dari 
seluruh lini permainan tim 
Arema FC, lini pertahanan 
menjadi pos yang bisa 
dibilang cukup keropos. Lebih 
khusus di posisi center back. 
Di tahun ini, pos itu belum 
mendapat formula tepat. 
Salah satu indikasinya adalah 
catatan 4 gol yang sudah 
bersarang ke gawang Singo 
Edan di 3 pertandingan awal 
Liga 1. Nama-nama pemain 
yang mengisi posisi tersebut 
sebenarnya cukup apik. 

Ada Aji Saka, Nur Diansyah, 
sampai Gitra Yuda Furton. 
Sayangnya, ketiganya belum 
cukup berpengalaman di 
kompetisi kasta teratas tanah 
air. Selain ketiganya, ada 
nama Hanif Sjahbandi dan 
Bagas Adi Nugroho yang bisa 
mengisi posisi tersebut. 
Sayangnya, keduanya punya 
riwayat cedera yang 
berpotensi menganggu 
kedalaman lini belakang. 

Sementara bek asing milik 
Arema, yakni Matias Malvino, 
hingga kini masih butuh 
adaptasi dengan atmosfer 
sepak bola Indonesia. Dari 4 
gol yang berserang ke gawang 
Arema, beberapa akibat 
kurang bagusnya pemain asal 
Uruguay itu dalam melakukan 
antisipasi. Salah satu 
contohnya ketika Singo Edan 
berhadapan dengan PSIS 
Semarang, 14 Maret lalu. 
Dengan kondisi itu, manajemen 
Singo Edan kini masih wait and 
see jendela transfer. 

”Belajar dari pengalaman 
se belumnya, untuk 
penambahan pemain akan 
ada diskusi antara semua 
elemen di tim, khususnya 
pelatih dan manajemen,” 
terang General Manager 

Arema FC Ruddy Widodo. 
Sikap itu cukup beralasan, 
karena dalam perjalanannya, 
sejumlah pemain yang 
didatangkan Arema FC kerap 
kesulitan beradaptasi dengan 
tim. ”Apalagi setelah ini tidak 
ada transfer window lagi. 
Sebab, setiap musim hanya 
dibuka dua kali saja. Jadi 
kami benar-benar harus 
mempertimbangkannya 
dengan matang,” imbuhnya. 
Salah satu contoh pemain 
yang kesulitan dalam 
beradaptasi dengan tim 
adalah Takafumi Akahoshi. 

Sementara itu, Pelatih 
Arema FC Carlos Oliveira, 
mengaku telah mengantongi 
nama-nama pemain yang 
akan disodorkan manajemen. 
Ke depan, dirinya berencana 
menambah kekuatan di tiga 
sektor sekaligus. Yakni 
gelandang, striker, dan juga 
pemain belakang. ”Semoga  
pemain baru nanti datang 
dalam kondisi bagus dan bisa 
segera bergabung bersama 
kami,” jelas pria asal Brasil itu.

Sementara itu, asisten 
pelatih Singo Edan Charis 
Yulianto menerangkan bila 
kriteria pemain belakang yang 
dibutuhkan timnya saat ini 
adalah mereka yang punya 
karakter. ”Maksudnya kuat 
dalam bola-bola atas atau 
berduel satu lawan satu,” 
jelasnya. Selain itu, juga harus 
mampu menggalang per-
tahanan dengan baik dan 
punya mentalitas apik. Sebagai 
salah satu bagian penting 
dalam sepak bola, pemain 
belakang diharapkan bisa 
mendorong rekan-rekannya 
dalam keadaan sulit. ”Makanya, 
saya katakan tadi, mereka juga 
harus bisa bekerja sama 
dengan pemain lain untuk 
menciptakan pertahanan yang 
solid,” tutupnya. (gp/c1/by)

CARI PENGGAWA BARU: 
Bagas Adi Nugroho dkk dinilai 

masih membutuhkan sosok 
baru di lini belakang Arema 

FC. Penambahan pemain baru 
kini tengah dipertimbangkan 

manajemen Singo Edan. 

GALIh R PRASETyO/RAdAR MALANG 


