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MALANG KOTA – Ada-ada saja 
nama inovasi puskesmas dalam 
meminimalisasi sebaran virus 
korona. Ada inovasi bernama Ketan 

Susi, 
Terpana, 
dan Jus 
Tomat. Hal 
itu 

terungkap di hari kedua penilaian 
Puskesmas Siaga Covid-19 kemarin 
(14/10). Event perdana di Kota 
Malang ini digelar oleh Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Kota Malang 
dengan inisiasi Komunitas Peduli 
Perilaku Sehat (KPPS) dan Jawa 
Pos Radar Malang.

Kemarin ada tiga puskesmas yang 
dinilai oleh tim surveyor dari KPPS, 
komunitas yang beranggotakan 
para dokter dengan berbagai 
spesialisasi. Yakni Puskesmas 
Kedung kan dang, Puskesmas 
Gribig, dan Puskesmas 
Arjowinangun.

Di Puskesmas Gribig misalnya, 
selain gencar melakukan tracing, 
testing, dan treatment pada pasien 
Covid-19 maupun kontak erat, 
upaya pencegahan juga melalui 
inovasi Ketan Susi. Yakni singkatan 
dari Memakai Masker, Mencuci 
Tangan, Pengukuran Suhu Badan, 
dan Pengukuran Saturasi Oksigen. 

Ini dilakukan untuk skrining 
pengunjung di pintu masuk 
puskesmas sebelum memasuki 
gedung. Sebelumnya, pe nge cekan 
di pintu masuk puskesmas yakni 

dengan mencuci tangan, memakai 
masker, dan pe ngu kuran suhu 
tubuh. ”Sejak minggu ketiga 
September, kami me ne rapkan 
double checking untuk 
pengunjung. Caranya dengan 
pengukuran saturasi oksigen,” ujar 
Kepala Puskesmas dr Wida 
Sekarani Paramita di sela-sela 
mendampingi tim penilai dari KPPS 
yang dibantu akademisi Universitas 
Brawijaya (UB) itu.

Selain Puskesmas Gribig, inovasi 
juga terlihat di Puskesmas 
Kedungkandang. Bukan Ketan Susi, 
tapi tim Terpana, singkatan dari 
Terpadu Tanggap Korona. Terpana 
ini terdiri dari empat tim. Masing-
masing terdiri dari dokter, perawat, 
penguasa wila yah, bidan, driver, 
sanitasi, serta pencegahan dan 
pe ngen dalian infeksi (PPI). ”Tim 
tersebut ber sama-sama menangani 
korona pada 3T (tracing, testing, 
dan treatment),” kata Kepala 
Puskesmas Kedungkandang dr 
Lisna.

Selain tim Terpana, pihaknya 
menghadirkan Kipasan. Yakni Klinik 
Pasca Pajanan. Kipasan ini yakni 
pendampingan pada pasien Covid-19, 
termasuk yang isolasi mandiri usai 
menjalani perawatan di rumah sakit. 
”Kami mendampingi masyarakat yang 
dalam isolasi mandiri, juga masyarakat 
yang ingin tahu informasi terkait 
Covid-19,” kata dia. 

Di sisi lain, program pen-
dampingan masyarakat saat isolasi 

mandiri juga dilakukan oleh pihak 
Puskesmas Arjo winangun. Yakni 
dengan mem buat Jus Tomat atau 
Jurus Sehat Tokoh Masyarakat 
Tangguh. Dalam Jus Tomat ini, 
pendam pingan pada pasien isolasi 
mandiri tidak hanya dilakukan oleh 
pihak puskesmas, namun juga 
melibatkan tokoh masya rakat, baik 
tingkat RT maupun RW. ”Kami selalu 
bekerja sama dengan lintas sektor 
untuk penanganan Covid-19 di 
masyarakat,” ujar Kepala Puskesmas 
Arjowinangun dr Endang Budi 
Wachjuni MSi. (arl/c1/dan)

Ketan Susi, Terpana, dan 
Jus Tomat Penangkal Korona

Inovasi Puskesmas Gribig, 
Kedungkandang, dan Arjowinangun

MAKSIMALKAN 
LAYANAN: Salah satu 

tenaga kesehatan 
(nakes) di Puskesmas 

Kedungkandang 
(kanan) memeriksa 

pasien kemarin 
(14/10).

RubIANTO/RAdAR MALANG

LENGKAPI PERSYARATAN: dua nakes di Puskesmas 
Gribig memeriksa dokumen pasien kemarin (14/10).

RubIANTO/RAdAR MALANG

bERSEMANGAT: Surveyor dr Anung Putri Ilahika MS (ka
nan), bersama nakes di Puskesmas Arjowinangun (14/10).
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MALANG KOTA – Bakal 
bertambah lagi jumlah 
kampung tematik di Kota 
Malang. Setelah ada Kampung 
3G (Glintung Go Green), 
Kampung Warna-Warni, dan 
Kampung Biru Arema, ke 
depan bakal ada kampung 
legenda Arema. Kampung 
yang berlokasi di Kelurahan 
Kasin, Kecamatan Klojen, itu 
disebut-sebut jadi cikal bakal 
munculnya Arema 

Itu terungkap saat tim juri 
Lomba Kampung Bersinar 
2020 melakukan penilaian 
di RW 01 Kelurahan Kasin, 
kemarin (14/10).

Sementara di Kelurahan 
Ram pal Celaket, ke ung-
gulannya terletak pada 
penghijauan, penanggulangan 
banjir melalui sumur resapan, 
hingga inovasi daur ulang 
sampah. Di RW 02 Rampal 
Celaket misalnya, ada fasilitas 
rumah daur ulang (RDU). Di 
dalam fasilitas berukuran 
sekitar 3 x 6 meter itu warga 
fokus mendaur ulang sampah-
sampah plastik. ”Fasilitas 
RDU ini sudah berjalan 6 
bulan,” terang Ketua RW 02 
Kelurahan Rampal Celaket 
Mochammad Salis Kris 
Wahyudi. 

Selain pengolahan sampah, 
RW 02 Rampal Celaket juga 

unggul di bidang penanggu-
langan banjir. Ketua RW 02 
Rampal Celaket Lilik Hofiya 
me ne rangkan, di tempatnya 
kini ter dapat 6 titik sumur 
resapan. Jumlah itu belum 
ditambah dengan 18 titik 
biopori. ”Warga di masing-
masing RT yang ber inisiatif 
membuat biopori dan sumur 
resapan itu,” kata Lilik.

Hal yang sama juga terlihat 
di RW 05 Rampal Celaket. 
Pantauan Jawa Pos Radar 
Malang, dari enam RT di wilayah 

RW 05 Rampal Celaket tersebut, 
hampir semua jalanan dipenuhi 
peng hijauan, sehingga 
suasananya ijo royo-royo. 

Ketua RW 05 Rampal Celaket 
Ahmad Winarto mengatakan, 
penghijauan di wilayahnya itu 
bagian dari kepedulian warga. 
Selain penghijauan, juga ada 
sumur resapan, biopori, dan 
sumur bor. ”Kami punya 24 titik 
sumur resapan, 26 titik biopori, 
dan 3 sumur bor,” kata Winarto 
yang menjabat ketua RW sejak 
2001 itu.

Upaya memaksimalkan 
resapan air karena RW 05 

Rampal Celaket dulunya 
menjadi daerah lang ganan 
banjir. ”Alhamdulillah, sekarang 
sudah tidak banjir lagi. Setelah 
hujan, paling air hanya meng-
genang sekitar satu jam, 
kemudian surut lagi,” ujar Ketua 
RW yang juga seniman itu. 
Winarto menyebut, pem ba-
ngunan sumur resapan, biopori, 
dan sumur bor berlangsung 
sejak 2006. Pem bangunannya 
bertahap, mulai tahun 2006 
hingga sekarang. 

Sedangkan di RW 06 Rampal 
Celaket, warganya me mak-
si mal kan pekarangan rumah 
untuk penghijauan. ”Kami juga 
punya biopori resapan 
sebanyak 18 titik,” terang Ketua 
RW 06 Lilik Hofiyah.

Lantas, bagaimana dengan 
Kelurahan Kasin? RW 01 yang 
menjadi satu-satunya peserta 
Lomba Kampung Bersinar 
2020 di Kasin ini punya 
keunggulan yang bisa jadi 
tidak dimiliki RW-RW lain. 
Sebab, di RW 01 Kasin ini 
ada jejak legenda Arema. 
”Kami memang ingin menjadi 
kampung legenda Arema,” 
ujar Ketua RW 01 Kasin Setia 
Budi Kurniawan kemarin.

Jejak cikal bakal munculnya 
arema memang terlihat di 
La pangan Sampo, kawasan 
RW 01 Kasin. Di sudut 
lapangan itu, tampak patung 
seorang pria bergaya seperti 
sedang meng giring bola. ”Itu 
patung Arema. Du lu, lapangan 
ini dibuat latihan pemain 
Arema. Namanya masih 
Armada 86,” kata Setia yang 
diamini oleh warganya.

Selain cikal bakal Arema, 
RW 01 Kasin juga mempunya 
sungai yang dipersiapkan 
menjadi wa hana permainan. 
Modalnya dari dana corporate 
social res ponsibility (CSR) BRI. 
”Kami dapat dana Rp 500 juta 
dari CSR Bank BRI,” kata Setia 
yang juga dosen Universitas 
Merdeka (Unmer) Malang itu.

Dana itulah yang bakal digu-
nakan untuk menyulap Sungai 
Andalas menjadi wisata. 
Namun, saat ini masih tahap 
pem bangunan. Dia mem-
perkirakan, November men-
datang sudah selesai pem-
bangunannya. ”Dulu, sungai 
ini jadi tempat buang air besar. 
Kami ingin bangun agar sungai 
ini punya daya tarik,” kata dia. 
(ref/c1/by/dan)

HIJAUKAN KAMPUNG: Salah satu tim penilai Lomba Kampung 
Bersinar 2020 (kanan) meminta keterangan kepada warga di RW 06 
Rampal Celaket kemarin.

Rampal Celaket 
Ijo Royo-Royo, 

Kasin Jadi 
Legenda Arema
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MALANG KOTA - Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN 
Maliki) Malang terus menambah 
jumlah guru besarnya. Memasuki 
pekan kedua di bulan Oktober giliran 
Prof Dr H Saifullah SH MHum yang 
dikukuhkan sebagai guru besar 
(gubes) Ilmu Hukum kemarin (14/10).

Menjadi gubes ke-19 UIN Maliki, 
alumnus Universitas Muhammadiyah 
Jember ini menyampaikan rasa 
syukur dan terimakasihnya di 

hadapan para tamu undangan. ”Saya 
tidak akan pernah melupakan jasa 
ibunda saya yang berjuang 
mengantarkan untuk dapat kuliah di 
tanah Jawa, hingga saya bisa menjadi 
seperti ini,” ujarnya ekspresif. 

Dalam prosesi pengukuhan yang 
juga dihadiri Wakil Bupati Lumajang Ir 
Indah Amperawati, Saifullah 
menyempaikan orasi berjudul 
Senjakala Keadilan: Risalah 
Paradigma Baru Penegakan Hukum 

di Indonesia. Pria kelahiran Tanjung 
Redeb, Berau, Kaltim, tersebut 
sempat menyinggung soal hukum di 
Indonesia yang masih kurang sesuai. 
Bahkan pendapatnya tersebut dia 
tuangkan dalam beberapa karya tulis 
yang dibukukan. 

Sementara itu, Rektor UIN Malang 
Prof Dr Abdul Haris MAg 
mengungkapkan kekagumannya 
pada sosok Saifullah, ”Beliau adalah 
sosok pendidik dalam bidang hukum 
tapi juga penegakan hukum yang 
tekstual dan kontekstual,” ujarnya

Diikuti sekitar 60 orang yang 
berasal jajaran dosen dan dekanat 
pengukhan guru besar tersebut 
berlangsung khidmat. Prosesi 
pengukuhan guru besar tetap 
mengikuti protokol kesehatan. Para 
tamu undangan harus duduk 
berjarak, menggunakan masker, dan 
diperiksa suhu tubuhnya saat 
memasuki ruang acara. (nr4/nay) 

UIN MalIkI
IlMU HUkUM 
Tambah Guru Besar

L.MAhfud/rAdAr MALANG

TAMBAh GuBES: rektor uIN Malang Prof dr Abdul haris MAg (kanan) mengucapkan selamat kepada Prof 
dr h Saifullah Sh Mhum usai dikukuhkan sebagai guru besar Ilmu hukum di kampus uIN Maliki Malang 

kemarin (14/10).
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TETAP WASPADA: 
Fenomena awan 
kumulonimbus cukup 
ditakuti kalangan 
penerbang. Di musim hujan, 
potensi munculnya awan itu 
lebih besar.

KEPANJEN – Ada 
sejumlah hal yang 
umum ditakutkan para 
kru pener bangan. 
Selain kerusakan 
teknis pe sawat, faktor 
eksternal juga turut 
me  nyimpan rasa 
waswas. Salah sa tunya 
yakni faktor cuaca.  
Situasi itu turut 
dibenarkan Kepala 
BMKG Stasiun 
Geofisika Kelas III 
Karang kates Mus ripan. 
Dia menyebut bila saat 
musim hujan, 
umumnya banyak ter
bentuk awan 
kumulonimbus. 
Berbeda dengan awan 
pada umum nya, 
kumulonimbus 
biasanya ber warna 
kehitamhitaman. 
Di dalamnya, ada 

banyak air hujan. Tak 
hanya itu, awan 

tersebut biasanya juga menyimpan 
petir yang dapat menyambar 
sewaktuwaktu. ”Awan ini sangat 
ditakuti oleh kalangan pener
bangan,” terang Musripan. Bia sanya, 
pesawat akan memilih meng hindari 
awan tersebut. ”Pesawat umum nya 
tak berani menerjang awan ini, 
karena sangat kuat dan anginya 
ken cang,” terang Musripan. Selain 
untuk penerbangan, awan 
kumulonim bus juga bisa membawa 
dampak bagi masyarakat. Pasalnya, 
awan tersebut biasanya menyimpan 
angin kencang atau puting beliung 

di dalamnya.  
Musripan menambahkan bila di 

musim hujan, pertumbuhan awan itu 
umumnya memang me ningkat. 
Masyarakat, menurut dia, bi sa 
memprediksi datangnya feno me na 
alam tersebut. Bila pada siang hari 
udara terasa sangat ge rah, biasanya 
itu menjadi tanda bah wa awan 
kumulonimbus akan datang. 
”Masyarakat bisa berhatihati sendiri. 
Mungkin dengan berada di rumah 
atau menyiapkan rumahnya agar 
tahan angin kencang,” pung kasnya. 
(fik/c1/by)
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MENINGKAT: Karyawan menunjukan Wuling Almaz di Showroom Wuling Motors. Penjualan mobil di Wuling Motors 

sudah menunjukan peningkatan di tengah pandemi.

MALANG KOTA – Sempat lesu 
pada bulan-bulan awal pandemi 
Covid-19, saat ini penjualan otomotif 
di Kota Malang mulai menunjukkan 
adanya tren pening katan. Salah 
satunya adalah penjualan di mobil 
di Honda Sukun Malang. 

Branch Manager Honda Sukun 
Malang MF Yuniarsyah mengatakan 
peningkatan penjualan mulai terlihat 
sejak Juni. Setiap bulannya, ada 
peningkatan penjualan rata-rata 
20 persen. “Agustus dan September 
penjualan kami naik berkisar 20 
an persen, memang selama pandemi 
ini sempat turun pada bulan Mei 
sebanyak 40 an persen, tapi di bulan 
selanjutnya sudah mulai merangkak 
naik,” ungkapnya. Pihaknya 
mengatakan bahwa masyarakat 
saat ini membeli mobil karena alasan 
menjaga kesehatan. “Masyarakat 
sudah mulai aware untuk memiliki 
mobil pribadi sebagai salah satu 
solusi untuk tetap sehat, karena 

kalau menggunakan kendaraan 
umum kan bisa lebih berisiko,” ujar 
dia.Dia mengungkapkan bahwa 
Honda Brio saat ini masih menjadi 
primadona. Penjualan Honda Brio 
di Honda Sukun Malang bisa 
mencapai 65 persen dari keseluruhan 
penjualan mobil dengan semua 
tipe. 

Disisi lain, mulai adanya 
peningkatan penjualan juga 
dirasakan oleh Wuling Motors. 
Direktur PT Perdana Putra 
Indoniaga Yudi Irawan Wijaya 
menga takan upayanya dalam 
mendongkrak penjualan adalah 
dengan memper mudah fasilitas 
kredit. “Saat ini kami mendongkrak 
penjualan dengan mempermudah 
fasilitas pembiayaan atau 
kreditnya,” imbuh pria yang juga 
menjabat sebagai General 
Manager di Suzuki Perdana 
tersebut.

Pihaknya juga membuat program 

penjualan yang menarik dan bisa 
memudahkan konsumen untuk 
membeli mobil. “Kita banyak mela-
kukan Home Test Drive maupun 
Home Service. Jadi konsumen 
bisa cukup tunggu di rumah, kita 
yang datang. Bahkan masih kita 
beri hadiah merchandise Wuling 
seperti masker dan hand sanitizer,” 
ujarnya. Me ningkatnya penjualan 
di Wuling Motors menurutnya juga 
karena pameran mobil sudah 
diperbolehkan di pusat 
perbelanjaan.

Hal yang sama juga dikatakan 
oleh Branch Manager PT Sun Star 
Motor S Parman Gariyo Slamet. 
Penjualan mobil di Mitsubishi Malang 
sendiri saat ini sudah mulai 
menujukkan adanya recovery, 
meskipun tidak sebanyak saat 
sebelum pandemi. “Saat ini penjualan 
sudah mulai baik, ada peningkatan, 
otomotif ini mulai recovery,” paparnya. 
(arl/mas)

Penjualan Otomotif 
Recovery di Tengah Pandemi
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MALANG KOTA – Pemkot Malang 
terus menambah daftar benda 
bersejarah menjadi cagar budaya. 
Targetnya, tahun ini Kota Malang 
berencana menambah 60 benda 
cagar budaya. Selain bangunan 
kuno, benda lain yang memiliki nilai 
historis tinggi juga ikut dimasukkan 
dalam daftar.

Hal itu terlihat dari kegiatan Tim Ahli 
Cagar Budaya (TACB) Kota Malang 
menyurvei menara suling di Jalan 
Nusakambangan, kemarin (14/10). 
Sekretaris TACB Kota Malang Agung 
H. Buana mengatakan, menara 
tersebut akan diajukan ke Wali Kota 
Malang sebagai salah satu benda 
bersejarah untuk ditetapkan sebagai 
cagar budaya. Menara yang terdapat 
sirine tersebut diduga sebagai 
peninggalan masa perang dunia 
kedua tahun 1942. ”Sirine ini dulu 
diduga dibangun masa kolonial 
Belanda awal tahun 1942 untuk 
penanda bahaya” katanya.

Dia melanjutkan, Kota Malang 
sebenarnya memiliki delapan 
menara suling. Hanya, pihaknya baru 
bisa mendeteksi di enam lokasi. 
Enam lokasi tersebut yakni di Jalan 
Tenes, Jalan Nusa Kambangan, Jalan 
Muharto, Jalan Lembang, Jalan 
Ahmad Yani, dan Jalan Kaliurang.

Keenam lokasi itu tidak semuanya 
ditemukan secara utuh. Seperti yang 
ditemukan di Jalan Lembang, sirine 
pada menara sudah hilang. ”Seperti 
menara suling di Jalan Kaliurang itu 
juga katanya sudah dirobohkan,” 
terangnya.(nr3/nay)

Menara Suling 
Diusulkan Masuk 

Daftar Cagar Budaya

laoh mahfud/radar malang
BERSEJARAH: Warga melintas di dekat 
menara suling di Jalan Nusakambangan 
kemarin (14/10). 
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K O T A  B A T U

KOTA BATU - Anda ingin tahu 
detail sistem pencernaan? Datang 
saja ke destinasi wisata berbasis 
edukasi Museum Tubuh, Jatim Park 
Group. Di sana, ada zona baru. 
Namanya zona pencernaan. Spot 
baru tersebut baru di-launching 
bersamaan dengan pembukaan 
kembali (reopening) di masa new 
normal pada awal Oktober lalu. 

Asisten Operasional Manajer 
Museum Tubuh Sanita Retno Wati 
mengatakan, tujuan penambahan 
zona baru ini tentunya untuk 
melengkapi zona yang ada di 
museum tubuh. 

Seperti diketahui, Museum 
Tubuh memang menyuguhkan 
wisata yang berbasis edukasi 
tentang anatomi tubuh. ”Sekarang 
sudah lengkap, dengan adanya 
zona pencernaan secara 
keseluruhan ada 16 zona di 
Museum Tubuh,” ungkapnya. 

Yang mana di antaranya seperti 
zona gigi, telinga, hidung, mata, 
otak, ruang aktivitas 1, jantung, 
paru-paru. Juga ada zona hati, 
ginjal, ruang aktivitas 2, zona tiga 
dimensi, zona sistem imun, dan 

yang lainnya. ”Yang 
terbaru zona 

pencernaan ini. 
Yang mana 

lebih 

interaktif dari pada yang lainnya,” 
papar Nita–sapaan karibnya. 

Lantaran, di zona pencernaan, 
dia men jelaskan, pengunjung bisa 
berinteraksi mulai dari mulut saat 
mengunyah sampai dengan spot 
perosotan yang menunjukkan 
keluarnya feses. ”Pengunjung 
bisa interaktif memasukkan bola 
kecil pada spot mulut ternganga 
hingga bisa bermain perosotan 
seolah-olah menjadi feses yang 
akan dikeluarkan,” terangnya. 

Dia  juga menyampaikan, sejauh 
ini seg men tasi destinasi wisata 
yang luasannya sekitar 1 hektare 
itu memang menyasar pelajar. 
”Jadi dulu memang banyaknya 
rombongan anak sekolah 
rekreasi, karena memang 
berbasis edukasi,” imbuhnya. 

Dia berharap, dengan adanya 
zona baru ini, setidaknya bisa 
lebih memanjakan wisatawan 
yang datang pada destinasi 
wisata yang berbentuk relief 
tubuh manusia dengan karakter 
Bagong tersebut. 

Saat ini karena pandemi, 
rombongan anak sekolah 
berwisata masih minim. ”Tapi 
nanti kalau keadaannya normal 
lagi, pengunjung akan lebih 
senang tentunya karena ada 
zona baru,” yakin dia.  (ulf/c1/
abm)

lOAh mAhfUd/rAdAr BATU

WAhANA BArU: Pengunjung belajar detail anatomi pencernaan di museum Tubuh kemarin. Ini adalah destinasi baru 
untuk menambah edukasi anatomi tubuh manusia sambil berwisata.
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MALANG KOTA – Nasib lanjutan 
Liga 1 yang masih abu-abu tak 
membuat semangat penggawa 
Arema FC kendor.  Mereka te tap 
percaya diri dan yakin jika lan jutan 
kompetisi musim ini akan bergulir. 
Berbekal keyakinan itu, Hendro 
Siswanto dan kawan-kawan terus 
dihadapkan pada program latihan 
yang sudah disusun tim pelatih. 
”Sejak awal kami kan menjadi salah 
satu klub yang meminta Liga terus 
(be rlanjut). Jadi program latihan tim 
akan terus berjalan,” kata General 
Manager Arema FC Ruddy Widodo.
Menurut petinggi tim Singo Edan 

asal Madiun itu, akan ada banyak 
efek kurang baik jika sampai Liga 
distop. Mulai dari perekonomian 
warga yang cukup bergantung pada 
sepak bola hingga tim yang bisa 
kehilangan kepercayaan sponsor. 
Selain itu, sisi pembinaan atlet juga 
bisa mandek. ”Sebab, kompetisi itu 
adalah salah satu kawah 
candradimuka para pesepak bola 
Indonesia,” papar Ruddy. Khususnya 
bagi pemain yang berusia muda. 
Diakui atau tidak, kompetisi jadi 

sarana tepat untuk 

mengembangkan bakat dan minat 
mereka. Untuk diketahui, pada 
manager meeting Selasa lalu 
(13/10), 18 klub Liga 1 sudah 
bersepakat dan men dukung Liga 1 
2020 kembali digulirkan. Esti-
masinya digeber pada bulan No-

vember 
mendatang. Meski 
se mua tim oke, 
namun jadwal kom-
petisi teratas sepak 
bola Indonesia itu 
masih menyimpan 

tanda tanya besar. Itu karena pihak 
kepolisian masih enggan 
mengeluarkan surat izin 
keramaian. Alasan tersebutlah 
yang melatarbelakangi 
pemunduran jadwal Liga 1 yang 
harusnya bergulir 1 Oktober lalu. 
Se mentara itu, pelatih kepala 

Arema FC Carlos Oliveira mengaku 
enggan untuk ber pikir aneh-aneh 
soal kelanjutan Liga. Juru taktik 
asal Brasil tetap yakin kalau bakal 
ada jalan keluar dengan kondisi 
saat ini. ”Kami akan tetap fokus 
mem persiapkan diri untuk 
kompetisi pada awal bulan 

mendatang,” terang pelatih berusia 
59 tahun itu. Dia mengakui, saat ini 
kondisi fisik para penggawa tim 
Singo Edan cukup bagus. 
Lebih lanjut, dia juga mengaku 

kalau sim pang siur jadwal Liga 1 
tidak banyak ber pengaruh kepada 
mental para pemain nya. Mantan 
pelatih klub Vietnam Becamex Binh 
Doung itu bahkan menjelaskan 
kalau se mangat Hendro Siswanto 
dkk tetap terjaga hingga kini. ”Saya 
rasa untuk itu (mental) tidak ada 
masalah. Para pemain te tap mem-
berikan 100 persen sa at latihan,” 
terang Carlos. ”Saya yakin un tuk itu 
(Liga kem bali ber  gulir),” tam bahnya. 
Setali tiga uang de ngan dia, para 

peng gawa Arema FC juga yakin 
kalau kompetisi bakal bergulir 
kembali. Salah satu yang tetap 
percaya adalah bek kanan Arema, 
Taufik Hidayat. ”Ya bagaimanapun 
te tap harus optimistis kom petisi 
kembali berjalan,” terang pe main 
asal Demak itu. Sikap itu adalah 
sa lah upayanya untuk te   rus 
memompa se mangat ber latih. ”Harus 
op timistis. Agar se  ma ngat la ti han 
tidak turun,” kata dia. (gp/c1/by)

JAGA SEMANGAT: 
Dedik Setiawan (kiri) 

saat berebut 
bola dengan pemain 

muda Arema FC Seiya 
Da Costa 

(kanan) di sesi latihan 
Arema FC beberapa 

waktu lalu.


