
PASTIKAN AMAN: Petugas 
Movimax Dinoyo Mall saat 

melakukan fogging di dalam 
theater beberapa waktu lalu. 

Fogging dilakukan sebelum dan 
di setiap pergantian film.
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MAlANg KoTA - Pascamati 
suri selama pandemi Covid-19, 
salah satu jaringan bioskop di 
Kota malang, movimax 
Cineplex, akan kembali buka. 
jika tidak ada kendala, 
moviegoers bisa kembali 
menonton film di bioskop mulai 
24 Oktober nanti.

Pembukaan kembali 
jaringan bisokop yang memiliki 
3 cabang di Kota malang ini 
hampir bersamaan dengan 
dibukanya kembali bioskop di 
beberapa daerah lain. ”Protokol 
kesehatan kami sudah sangat 
siap, tinggal finishing sedikit 
saja, rencananya kami akan 
beroperasi kembali pada Sabtu 
ini (24/10),” ujar pengelola 
movimax mall Dinoyo City Rulya 
Febrina. Pihaknya telah 
mengatur protokol kesehatan 
mulai dari cuci tangan, 
kewajiban bermasker, dan 
physical distancing. teknis 
penerapan protokol kesehatan 
itu telah disiapkan matang 
mulai dari pintu masuk, layanan 
di pemesanan tiket, di dalam 
theater, hingga penonton 

meninggalkan bioskop.
Lia menjelaskan bahwa 

penonton yang memasuki 
bioskop wajib mencuci tangan 
terlebih dahulu, melalui 
pengecekan suhu tubuh, serta 
disterilisasi menggunakan nano 
spray disinfectan. Selanjutnya, 
di layanan pembelian tiket telah 
diatur jarak antrean kurang 
lebih satu meter, disiapkan juga 
satu loket untuk pemesanan 
tiket online. ”transaksi juga 
kami imbau untuk 
menggunakan nontunai, kami 
sangat minimalisasi sentuhan 
tangan,” kata dia. tidak hanya 
itu, pihaknya juga akan 
menyiapkan barcode untuk 
pengisian biodata bagi calon 
penonton.

Begitu pula di dalam 
bioskop, kapasitas penonton 
dalam theater otomatis 
berkurang hingga lebih dari 50 
persen karena diberikan jarak 
antarduduk penontonnya. 
untuk memperketat 
pencegahan penularan 
Covid-19 di dalam bioskop, 
setelah dan sebelum pemutaran 
film, dilakukan fogging untuk 
sirkulasi udara serta sterilisasi.

”memang tidak bisa 
senormal seperti saat sebelum 
korona, kami semaksimal 
mungkin mengatur agar tidak 
sampai terjadi sesuatu yang 
tidak diinginkan,” kata dia. 
apalagi, bukanya bioskop ini 
menjadi salah satu yang 
dinantikan masyarakat. Dia 
menyebutkan, setidaknya ada 

belasan judul film yang 
antre untuk ditonton.

Lia juga 
mengatakan bahwa 
persiapan protokol 

kesehatan di 
movimax telah 

mendapatkan sertifikasi 
protokol kesehatan 

bagi pelaku 
usaha oleh Dinas 
Pemuda 
Olahraga dan 
Pariwisata 
(Disporapar) 
Kota malang. 
(arl/c1/mas)
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malang kota - Kota 
malang mendapat kehormatan 
di Hari Santri Nasional (HSN) 
2020 ini. Sebab, bersamaan 
dengan perayaan HSN  di 
Ponpes Sabilurrosyad, 
Karangbesuki, kemarin (22/10), 
diluncurkan platform digital 
baru. Namanya Santrinet.

Ini adalah platform untuk jadi 
solusi bagi para santri di era 
pandemi. Yakni tetap bisa 
mengaji meski pembelajaran 
jarak jauh (Pjj). Platform ini ada 
perbedaan dengan platform 
pendidikan lainnya. Salah 
satunya adalah fitur maktabah 
yang dapat digunakan santri 
meng-upload dokumen hasil 
belajarnya. tidak hanya itu, 
pada aplikasi juga terdapat fitur 
majelis Sorogan yang dapat 
menggantikan materi tatap 
muka. target dari Santrinet ini 
bisa diakses 27 ribu santri. 
”masa pandemi yang belum 
tentu kapan berakhir 
mengharuskan kami 
meluncurkan sebuah platform 
yang mampu mengakomodasi 
santri maupun guru,” terang 

Wakil Ketua umum DPP PKB 
Bidang Kesra dan 
Perekonomian yang sekaligus 
menteri tenaga Kerja RI Ida 
Fauziyah.

Dalam peluncuran Santrinet 
itu, hadir antara lain Ketua 
umum PKB muhaimin Iskandar, 
Calon Bupati malang Lathifah 
Shohib, Pimpinan Ponpes 
Sabilurrosyad KH marzuqi 
mustamar, dan Kapolres malang 
Kota aKBP Leonardus 
Harapantua Simarmata. 
Sebelum peluncuran, juga ada 
tausiyah secara virtual dari 
Ketua umum PB Nu KH Said 
aqil Siraj. 

Pengasuh Ponpes 
Sabilurrosyad KH marzuqi 
mustamar mengaku senang jika 
santri dapat terwadahi 
belajarnya saat pandemi. 
”alhamdulillah, santri tidak lagi 
bingung belajar saat pandemi 
dan pengajar dapat 
menggunakannya dengan 
mudah,” katanya. 

KH marzuqi melanjutkan, 
para santri tidak lagi 
kebingungan ketika ingin 

belajar. Platform tersebut 
dapat diakses santri kapan 
pun di mana pun dengan 
gawainya. 

Sementara itu, apel Hari 
Santri Nasional juga digelar di 
halaman depan Balai Kota 
malang. Seluruh aSN 
mengenakan busana muslim 
putih dan bersarung serta 
menggunakan peci bagi laki-
laki. Wali Kota malang H. Sutiaji 
yang bertindak sebagai 
pembina apel. 

”Bahwa sesungguhnya 
pesantren adalah lembaga yang 
mandiri. Nilai-nilai keagamaan 
dan kebangsaan yang 
sesungguhnya sudah terpatri 
dalam kehidupan pesantren. 
Pancasila, NKRI, uuD 1945, dan 
kebhinekaan insya allah sudah 
terpatri dalam nilai-nilai santri,” 
ujar Sutiaji.

Dalam kesempatan itu, 
Sutiaji mengajak seluruh santri-
santriwati untuk menjadi 
pelopor kebaikan, apalagi di 
situasi pandemi Covid-19. Dia 
meminta kepada seluruh santri 
untuk memviralkan perilaku 
baik, seperti memakai masker, 
physical distancing, dan cuci 
tangan dengan sabun.

Selanjutnya, di Ruang Sidang 
Balai Kota malang, santri-
santriwati berprestasi dalam 
pekan olahraga seni 
antarponpes tingkat daerah 
(pospeda) diberikan 
penghargaan dan bonus. Kota 
malang meraih 35 medali dalam 
Pospeda tingkat Provinsi jawa 
timur tahun 2019, di antaranya 
19 medali emas, 6 medali perak, 
dan 10 medali perunggu. (adn/
san/c1/abm)

SolUSi UntUk SantRi: ketua Umum dPP Pkb muhaimin iskandar (kiri) bersama pengasuh Ponpes 
Sabilurrosyad kH marzuqi mustamar usai peluncuran platform digital Santrinet kemarin.
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MALANG KOTA – Upaya 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia (SDM) digeber Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida 
Fauziyah di Kota Malang. Meng
gandeng Universitas Islam Negeri (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim (Maliki), 
Menaker meresmikan Gedung Career 
Development Center UIN Maliki 
kemarin (22/10).

Beberapa catatan disampaikan Ida 
kepada UIN Maliki Malang dalam 
momen tersebut. Pertama, Ida 
mendorong agar Gedung Career 
Development Center ini dapat 
mengakomodasi angkatan kerja baru 
yang akan meniti karir. Terutama bagi 
lulusan UIN Maliki Malang agar mampu 
menjadi entrepreneur yang unggul. 
”Saya berharap UIN Maliki dapat 
berkontribusi mengurangi angka 
pengangguran (nasional) yang kini 
sudah mencapai 6,5 juta orang,” kata 
Ida.

Penandatanganan nota 
kesepahaman tersebut mencakup 
empat sektor, yakni kerja sama 
pelatihan kewirausahaan, pelatihan 
kerja, juga akses informasi serta 
penelitian ketenagakerjaan. Golnya, 
alumnus UIN Maliki Malang 
mendapatkan informasi serta pelatihan 

yang sesuai dengan pasar kerja. Ini 
menjadi pekerjaan rumah bersama 
antara pemerintah dengan perguruan 
tinggi. Sebab, selama ini masih banyak 
ketimpangan link and match antara 
kebutuhan pasar kerja dengan 
kapasitas SDM.

Diungkapkan aktivis Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu, 
keberadaan Career Development 
Center ini juga sejalan dengan 
substansi UndangUndang Cipta Kerja. 
Yakni kesatuan visi dalam hal 
menciptakan lapangan pekerjaan yang 
masif.

Terkait implementasi undang
undang sapu jagat tersebut ke tingkat 
daerah, politikus Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) itu mengaku telah 
mempersiapkan rancangan peraturan 
pemerintah (RPP) sebagai aturan 
operasional. ”Dua hari yang lalu (Senin, 
20/10) kami telah mengundang forum 
tripartit nasional (serikat buruh, 
pekerja, dan pengusaha) untuk 
memberi masukan,” terangnya.

Di samping pihaknya juga menyosia
lisasikan serta mengajak kepala dinas 
yang membidangi ketenagakerjaan tiap 
daerah untuk memberi masukan. 
Menurut dia, RPP ini dapat memberikan 
kemudahan masyarakat dalam 

meningkatkan kompetensi kerja setelah 
UU Cipta Kerja disahkan.

Catatan lainnya, Ida juga meminta 
pihak kampus untuk mendampingi 
Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas. 
BLK Komunitas merupakan program 
Kementerian Tenaga Kerja yang 
berfokus pada pelatihan vokasi. Untuk 
UIN Maliki yang merupakan kampus 
berbasis keagamaan, Ida berharap ada 
sinergi berupa pendampingan 
pelatihan secara berkala. 

Menanggapi hal itu, Rektor UIN 
Maliki Prof Dr Abdul Haris MAg 
berkomitmen untuk siap mengemban 
amanah tersebut. Hanya, UIN saat ini 
masih fokus pada program pengabdian 
masyarakat (pengmas) dan mahad 
(asrama mahasiswa). ”Nanti akan kami 
coba ajukan pelatihan bagi pelatih BLK 
agar dapat meneruskannya (ke 
lembaga masingmasing, Red),” 
katanya.

Haris berkomitmen, pada tahun 2021 
mendatang kampusnya sudah dapat 
merealisasikan program tersebut. Selain 
diperuntukkan bagi mahasiswa, 
Gedung Career Development Center 
tersebut nantinya juga bisa 
dimanfaatkan sebagai tempat 
mengasah potensi kerja dari kalangan 
masyarakat umum. (adn/c1/iik)

LAOH MAHFUD/RADAR MALANG
SINERGI: Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah (kiri) berdiskusi bersama Rektor UIN Maliki Prof Dr Abdul Haris MAg 
(dua dari kiri) dan jajaran civitas academica di sela peresmian Gedung Career Development Center kemarin (22/10).

Gandeng UIN, Menaker 
Buka Peluang Kerja Baru
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KARANGPLOSO – Pemerintah desa (Pemdes) Ngijo 
Kecamatan Karangploso punya cara khusus untuk 
mengajak warganya berpikir lebih inovatif. Dibalut 
dalam kegiatan bernama ’Sarasehan Tematik II’ yang 
digelar rabu (21/10) malam lalu, sejumlah ide baru turut 
digali. ”Seperti contoh di masyarakat sekarang sudah 
ada kegiatan seperti bank sampah. Menindak lanjuti itu, 
kegiatan kepemudaan bisa turut menyikapinya,” terang 
Kepala Desa Ngijo, H Mahdi Maulana. 

Sejumlah pihak turut diundang dalam kegiatan di 
kafe milik BUMDes disana. Seperti perwakilan dari 
Dinas Sosial, Camat dan tokoh pemuda Desa Ngijo. 
Jadi lanjutan dari kegiatan sebelumnya, sarasehan 
yang dihelat rabu lalu itu memang sengaja fokus pada 

penanganan sampah dan upaya mengangkat potensi 
kesenian. ”Yang kesenian, ada rencana kami membeli 
alat-alat gamelan untuk pemuda dan masyarakat,” kata 
Mahdi.  ”Kegiatan yang bulan kemarin lebih 
menekankan pada sisi kebudayaan,” tambahnya. 

Tahun ini, ia juga menjelaskan bila pihaknya turut 
mendapat suntikan dana bantuan dari pemerintah pusat. 
Nilainya Rp 250 juta. Sesuai peruntukannya, dana itu 
dialo kasikan untuk pembangunan bank sampah dan 
beberapa kegiatan sosial. ”Yang Rp 150 juta untuk 
penanganan sampah, Rp 50 juta untuk kegiatan sosial 
budaya, dan Rp 50 juta lainnya untuk sarahsehan,” imbuh 
Mahdi. Ia berharap bantuan itu bisa mem bawa 
perubahan pada masyarakat. (ajh/by)

PEMDES NGIJO FOR RADAR KANJURUHAN
RUTIN: Kegiatan bertajuk sarasehan tematik digelar Pemdes Ngijo, Rabu (21/10) malam lalu.

”Jurus” Desa Ngijo 
Gali Inovasi
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kota batU - Bunga tabebuya 
bermekaran di sepanjang jalan Ksatrian, 
Desa Pendem, Kecamatan junrejo, Kota Batu, 
jawa timur, Kamis (22/10). Pesonanya 
membuat banyak warga yang melintas di 
jalan tersebut sambil menikmati suasana. 
apalagi sekilas, bunga berwarna kuning 
cerah ini mirip dengan bunga sakura yang 
sudah menjadi ikon jepang.

tabebuya sendiri adalah tanaman yang 
berasal dari negara Brasil. Namun, sering kali 
orang kebanyakan menyebutnya sebagai 
tanaman sakura karena apabila berbunga 
bentuknya mirip seperti bunga sakura. 

Kepala Desa Pendem tri Wahyono Effendi 
mengatakan, ada sekitar 500 pohon 
tabebuya di sepanjang pinggir jalan Ksatrian. 
Pohon tersebut diberikan dari bantuan 
Pemkot Batu tahun 2012 lalu. ”tujuannya 
pada saat itu supaya Desa Pendem yang 
merupakan salah satu pintu masuk ke Kota 
Batu mempunyai ikon bunga ini,” katanya. 

menurut Pak Pendik–sapaan akrabnya, 
pohon tersebut baru bisa mekar sekitar 
empat tahun kemudian atau tepatnya tahun 
2016. Dia mengatakan, mekarnya pohon 
tabebuya hanya bisa dirasakan sekali dalam 
setahun. Yakni di bulan Oktober saat 
puncaknya musim kemarau. ”Sering sekali 
wisatawan dan warga berfoto di sepanjang 
jalan tersebut dan sampai akhir bulan 
(Oktober) ini masih bagus view-nya,” katanya. 
(nug/c1/nay)

Nikmati PesonaTabebuya
Ksatrian

SemaRak: Pohon tabebuya di kanan-kiri Jalan ksatrian terlihat tengah 
berbunga. Sejumlah warga menikmati suasana jalan yang serasa di Jepang 

saat bunga sakura bermekaran.
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Imbangi Pemain Lainnya, 
Wajib Tingkatkan Kondisi Fisik 

malang kota - Berlabel pemain asing, dua 
rekrutan anyar arema FC, yakni Bruno Smith dan Caio 
Ruan, tidak akan mendapat ke istime waan khusus. Dua 
pemain asal Brasil itu tetap dituntut kerja keras seperti 
penggawa lainnya. Khususnya dalam hal pembenahan 
fisik. Sebab, kondisi fisik keduanya kini disebut-sebut 
masih berada di bawah pemain arema lainnya. 

Sejauh ini, kondisi itu masih dianggap wajar. 
mengingat Bruno dan Caio memang baru bergabung 
dengan tim Singo Edan. Selain itu, arema juga menjadi 
klub asia pertama mereka sepanjang karir di dunia kulit 
bundar. Dengan dasar itulah keduanya dinilai masih 
membutuhkan waktu lagi untuk mencapai peak 
performance.

”tidak bisa dipungkiri untuk saat ini mereka (Caio dan 
Bruno) memang membutuhkan latihan tambahan,” kata 
pelatih kepala arema FC Carlos Oliveira. juru taktik 
berusia 59 tahun itu menjelaskan, pekerjaan rumah (PR) 
terdekat untuk keduanya saat ini yakni mengejar capaian 
fisik penggawa Singo Edan lainnya. Sebagaimana 
diketahui, Hendro Siswanto dan kawan-kawan memang 
sudah sejak awal bulan agustus lalu menjalani latihan. 

Di awal-awal sesi latihan, semua pemain diharuskan 
mengikuti sesi latihan fisik khusus. Salah satunya tersaji 
pada akhir September lalu, saat seluruh pemain arema 
digenjot fisiknya di malang Selatan. Lebih lanjut, Carlos 
mengaku bila pihaknya tidak akan membabi buta dalam 
meningkatkan fisik dua legiun asingnya itu. Bruno dan 
Caio akan ditingkatkan secara perlahan-lahan. meski 
begitu, dia memastikan bila keduanya akan lebih kuat 
lagi di lapangan. 

”mereka tetap latihan normal seperti pemain lain. 
Namun, juga berlatih mandiri bersama saya di gym ketika 
Caio dan Bruno punya waktu kosong,” jelas mantan juru 
taktik Becamex Binh Duong itu. apabila tidak ada 
kendala, Bruno dan Caio diprediksi hanya membutuhkan 
waktu beberapa minggu saja untuk seratus persen. 
”mungkin kami butuh waktu sekitar 6 minggu untuk 
kembalikan peak performance mereka,” jelasnya. 

Sementara itu, Bruno tidak menampik kalau 
kondisinya saat ini memang belum 100 persen. Sempat 
off latihan selama 12 hari akibat dinyatakan positif 
Covid-19 jadi salah satu alasannya. Kini, dia bertekad 
untuk kerja keras memperbaiki apa yang jadi 
kekurangannya. ”Saya butuh latihan untuk terus 
meningkat,” kata playmaker asal Brasil itu. Bruno sendiri 
baru saja gabung dengan latihan tim Singo Edan pada 
Senin lalu (19/10). 

Saat itu terlihat dirinya begitu antusias melahap 
program-program yang diberikan pelatih kepala Carlos 
Oliveira. terakhir kali pemain berusia 28 tahun itu 
gabung latihan pada 6 Oktober lalu. Saat itu, usai jalani 
medical check up, dia langsung ikut berlatih di Stadion 
Kanjuruhan, Kabupaten malang. Setali tiga uang dengan 
Bruno, center back anyar tim Singo Edan Caio Ruan 
juga bertekad mencapai kondisi 100 persen. ”tentunya 
saya ingin segera bisa melakukan penye suaian dengan 
tim dan segera berada dalam kondisi terbaik,” papar bek 
berusia 25 tahun itu. (gp/c1/by)

HaRUS keRJa 
keRaS: Center back 

anyar arema FC 
Caio Ruan (kanan) 

saat berduel dengan 
pemain madura 
United Rabu lalu 
(21/10). kondisi 

fisiknya dinilai masih 
bisa ditingkatkan. 

PR Khusus
Duo 

BRasil 
untuk
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malang kota – Tinggi 
ren dahnya partisipasi warga 
menjadi salah satu penilaian 
Lomba kam pung Bersinar 
kota malang 2020. selain itu, 
kreativitas pelaksanaan 
program andalan kampung 
juga menjadi bahan 
pencermatan para juri. se per ti 
yang ter lihat dalam pen ju rian 
di se jum lah rukun war ga (RW) 
di kelu rahan kebonsari, 
kecamatan sukun; dan 
kelurahan Bak alan krajan, 
kecamatan Lowokwaru, 
kemarin (22/10).

Di RW 01 kebonsari 
misalnya, warga cerdas 
melakukan penge lolaan 
lingkungan dengan 
memanfaatkan lahan yang 
cukup luas untuk biopori. 
ka rena mayoritas rumah 
warga sudah minim tempat. 
selain itu, juga ada bank 
sampah yang kini sudah 

memiliki 50 nasabah. RW 
yang memiliki 10 RT itu juga 
mendapatkan bantuan tong 
komposter dari kelurahan 
kebonsari. ”ada 49 tong 
tersebar di tiap RT sesuai 
kebutuhan,” kata ketua RW 01 
kebonsari Budi santoso. Dia 
berharap se te lah mengikuti 
lomba ini, dia bisa mengajak 
1.500 warganya agar aktif 
mengelola lingkungan.

sementara di kelurahan 
Bakalankrajan RW 03, banyak 
warga yang antusias membuat 
urban farming dan membudi 
daya ikan nila. Budi daya nila 
dilakukan de ngan cara ko
nven s ional maupun dengan 
metode biovlog. Tidak melulu 
di kolam, budi daya ini juga 
dilakukan di saluran irigasi. 
Hasil panen ikan maupun 
sayuran urban farming tak 
semuanya dijual ke pedagang. 
sebagian diolah menjadi abon 
ikan hingga keripik bayam. 
”sementara masih melayani 
orderan warga saja, kadang 
kalau pameran diikutkan,” 
kata ketua RW 03 Djani 
Jatmiko. 

Warga RW 04 kelurahan 
Baka lan krajan juga tak kalah 
kreatif.  Jika biasanya pot 
bunga terbuat dari plastik 
bekas minyak atau minuman, 
warga RW juga me nyulap 
celana jins bekas menjadi 
wa dah bunga. (ref/c1/nay)

Berdayakan Warga 
lewat Nila, Jins

Jadi Pot Bunga 

beRi maSUkan: 
anggota tim 
Juri 2 lomba 
kampung bersinar 
2020 m. djainul 
a. (kiri) sedang 
melihat taman 
kreasi warga RW 
07 kelurahan 
bakalankrajan 
kemarin.
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malang kota – striker atau 
loper koran mendapat perhatian 
khusus dari Jawa Pos Radar 
Malang. Kemarin (22/10), untuk 
menyejahterakan loper koran, Jawa 
Pos Radar Malang melakukan 
memorandum of understanding 
(MoU) bersama dengan BPJs 
Ketenagakerjaan dan Pegadaian 
area Malang.

Bertempat di kantor Jawa Pos 
Radar Malang kemarin pagi, 
penandatanganan nota 
kesepahaman program Peduli 
striker tersebut dilakukan oleh 
Direktur Jawa Pos Radar Malang 
Kurniawan Muhammad, Kepala 
BPJs Ketenagakerjaan Cabang 
Malang Imam santoso, dan Deputi 
Bisnis Pegadaian area Malang 
Ramelan Purnomo sidi.

Kegiatan tersebut juga di sak
sikan langsung oleh per wakilan 3 
agen koran, yakni amin, Kuswadi, 
dan Rudianto. Dalam sambutannya, 
Direktur Jawa Pos Radar Malang 
Kur niawan Muhammad menga takan 
bahwa MoU ini adalah bentuk 
kepedulian kepada para striker 
koran. ”Kalau me lihat kehidupan 
striker lebih dekat, di satu sisi kami 
prihatin dengan kondisi mereka, 
para striker koran ini adalah orang
orang yang memerlukan kepe dulian 
dari kami. Juga di satu sisi, mereka ini 

adalah penye mangat kami supaya 
Jawa Pos Radar Malang tetap eksis 
dan bisa memberikan harapan 
penghidupan pada mereka,” kata 
pria yang akrab disapa Kum 
tersebut.

Kepedulian itu ditunjukkan 
dengan dicovernya para striker 
dalam BPJs Ketenagakerjaan. Kepala 
BPJs Ketenagakerjaan Cabang 
Malang Imam santoso menjelaskan 
bahwa dalam menjalankan 
pekerjaannya, loper koran memiliki 
risiko terjadinya kecelakaan kerja. 
Untuk itu, para striker diberikan 
perlindungan.

Dia menjelaskan, dengan pro gram 
premi Rp 16.800 per bu lan, ada 
banyak manfaat yang bisa didapatkan 
oleh para stri ker. Yak ni jika ada 
musibah ke ce lakaan, maka seluruh 
biaya ru  mah sakit akan ditanggung 
oleh BPJs Ketenagakerjaan. Ti dak 
hanya seluruh biaya pera wa tan 
yang ditanggung, BPJs Ke
tenagakerjaan juga akan membe
rikan penggantian upah setiap 
bulannya sebanyak Rp 1 juta rupiah 
ketika loper koran dalam masa 
perawatan akibat kecelakaan.

selain itu, apabila terjadi mu  
sibah kematian, maka BPJs 
Ketenagakerjaan akan mem be rikan 
santunan kepada ahli waris minimal 
Rp 42 juta. ”Baik meninggal karena 

sakit ataupun meninggal karena 
kesengajaan,” ujar dia. Jika meninggal 
karena aktivitas pekerjaan, ahli waris 
akan men dapatkan santunan sebanyak 
48 kali upah atau setara dengan Rp 48 
juta. ”anaknya juga akan dibiayai 
sekolahnya mulai dari TK sampai 
perguruan tinggi,” imbuh dia.

Pelru diketahui bahwa dalam 4 bulan 
pertama, seluruh premi iuran BPJs 
Ketenagakerjaan akan ditanggung oleh 
BPJs Ketenagakerjaan, Pegadaian, serta 
Jawa Pos Radar Malang. ”Baru di bulan 
kelima nanti premi jaminan kecelakaan 
dan jaminan kematian adalah dari 
swadaya masingmasing loper koran,” 
ujar Manajer Pemasaran Koran Jawa Pos 
Radar Malang ardi Pratama.

Tidak hanya turut membantu biaya 
premi loper koran selama dua bulan, 
Pegadaiaan area Malang juga 
membukakan tabu ngan emas 
pegadaian secara gratis. Deputi Bisnis 
Pe gadaian area Malang Ra mel an 
Purnomo sidi menyampaikan bah wa 
program tabungan emas ini untuk 
menambah kese jahteraan para striker. 
”Biasanya untuk buka ta bungan butuh 
Rp 56 ribu, kali ini kami bukakan dengan 
gratis. selain itu, akan kami berikan top 
up Rp 100 ribu per akun supaya bisa 
menabung emas,” kata Ramelan.

salah satu agen koran, Kuswadi, 
menyampaikan rasa syukurnya atas 
diselenggarakannya pro gram ini. 
apalagi di masa pan demi ini dia 
menyebutkan bahwa tidak ada tempat 
untuk mengadu bagi para loper koran. 
”alhamdulillah nasib kami terus 
diperhatikan oleh Radar Malang dan 
mitra kerjanya,” tuturnya. (arl/c1/mas)

PedUli StRikeR: 
deputi bisnis Pegadaian 

area malang Ramelan 
Purnomo Sidi (dua dari 
kiri), direktur Jawa Pos 

Radar malang kurniawan 
muhammad (tiga dari 
kanan), kepala bPJS 

ketenagakerjaan Cabang 
malang imam Santoso 

(kanan) saat penyerahan 
simbolis kartu bPJS 

ketenagakerjaan dan 
buku tabungan emas 

Pegadaian kepada 
perwakilan tiga agen 

koran kemarin (22/10).

Terus
DiperhaTikan

Alhamdulillah 
nasib

sTriker koran 


