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malang kota - Puskesmas 
siaga Covid-19 yang digagas oleh 
Komunitas Peduli Perilaku sehat 
(KPPs) dan digelar oleh Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Kota Malang telah 
selesai dilakukan penilaian kemarin 
(22/10). Ke-16 puskesmas telah 
dilakukan penilaian oleh tim surveyor. 
Dari seluruh penilaian tersebut, 
diketahui bahwa masing-masing 
puskesmas di Kota Malang memiliki 
inovasi terkait penanganan Covid-19, 
termasuk Puskesmas Dinoyo. 

untuk meningkatkan kesadaran 
akan bermasker, Puskesmas Dinoyo 
berinovasi dengan menempatkan alat 
skrining masker di pintu masuk 
puskesmas. Jika pengunjung maupun 
petugas puskesmas tidak bermasker, 
alarm akan otomatis berbunyi. Pun 
jika masker digunakan dengan kurang 
tepat, seperti hanya dipakai di dagu. 
”sebenarnya skrining masker itu 
semacam sensor alarm bagi yang 
tidak pakai masker atau yang 
maskernya di dagu. Ini juga untuk 
memudahkan supaya masyarakat 
lebih aware juga. Kita kan saling 
mengingatkan tidak hanya untuk 
pengunjung, tapi juga untuk petugas 
kami. Kan semua yang ke sini juga 
wajib memakai masker,” ujar Kepala 
Puskesmas Dinoyo dr Rina Istarowati. 

selain menghadirkan sensor 
alarm, pihaknya juga menyediakan 
konsultasi online melalui berbagai 

media sosial. ”bisa lewat Instagram, 
website kami, Facebook. Kami ada 
admin promkes, jadi kalau ada 
informasi yang bisa langsung dijawab. 
tapi jika ada pertanyaan teknis, nanti 
bisa melalui WhatsApp atau tindak 
lanjut melalui telepon. Yang handle 
petugas promkes,” jelasnya. 
Konsultasi online ini untuk 
menghindari berkerumunnya 
pengunjung di puskesmas, serta 
sekaligus mempermudah masyarakat 
mendapatkan layanan di masa 
pandemi Covid-19.

”Kami memiliki program konsultasi 
online yang pelayanan 
laboratoriumnya juga menyasar 
semua kalangan. Karena di sini 
banyak mahasiswa, hasil lab juga bisa 
dikirim lewat e-mail. Lalu skrining 
kesehatan juga bisa lewat Google 
Form,” ungkap dr Rina. 

sementara Puskesmas Mojolangu 
juga memiliki inovasinya sendiri, yakni 
melalui program Pemberdayaan 
Masyarakat via Online (Pamol) terkait 
Covid-19. Program ini dibuat untuk 
upaya edukasi kepada masyarakat 
agar tidak timbul stigma buruk pada 
penderita Covid-19. selain Pamol, ada 
juga Pemantauan Gejala Pada 
anggota Keluarga Penderita (Pagoda). 
”Kami melakukan edukasi, sosialisasi, 
dan advokasi kepada masyarakat. 
Yakni dengan tujuan melibatkan 
masyarakat dalam upaya pencegahan 

dan menghilangkan stigma negatif 
terhadap pasien dan keluarga 
penderita Covid-19,” ujar Kepala 
Puskesmas Mojolangu drg Camilia 
Finda.

Edukasi tersebut diberikan kepada 
masyarakat melalui berbagai media. 
”Kami biasanya sosialisasi Pamol 
Covid-19 melalui WhatsApp, begitu 
juga dengan Pagoda. Kami lakukan 
pantauan dan edukasi kepada 
masyarakat agar keluarga 
terkonfirmasi positif tidak dikucilkan,” 
terangnya. tak hanya memberikan 
edukasi bagi masyarakat, Puskesmas 
Mojolangu juga mengajak masyarakat 
untuk siaga bencana melalui program 
selikor. selikor adalah kepanjangan 
dari Kelurahan siaga Peduli Korona. 
”Ini adalah program terpadu dalam 
rangka mendukung Rt dan RW untuk 
siaga Covid-19. tak hanya meliputi 
sosialisasi Covid-19, kami juga 
melakukan pelatihan ketahanan 
pangan dan kegiatan lain,” ujar drg 
Camilia.  

Kemudian, inovasi program 
dengan nama yang tidak biasa 
sengaja dihadirkan oleh Puskesmas 
Kendalsari. Yakni Lirikan sidia alias 
Kendalikan Hipertensi dan Diabetes 
Melitus dengan terapi. Ini adalah 
program untuk mengayomi 
masyarakat lanjut usia (lansia). 
Program ini telah ada sejak sebelum 
pandemi. adanya pandemi tidak 
menghalangi Puskesmas Kendalsari 
untuk laksanakan Program Lirikan 
sidia. Namun, sebagai upaya 

pencegahan program dilaksanakan 
sebanyak dua hari dengan 

pembatasan jumlah peserta. 
(arl/eri/c1/mas) 

tetaP WaSPada 
CoVid: tenaga 

kesehatan Puskesmas 
mojolangu menggunakan 

aPd lengkap saat 
melayani pasien yang 

memeriksakan gigi 
kemarin.

RUtin: nakes di 
Puskesmas dinoyo 

mengimunisasi satu 
balita kemarin.
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Sumber Grafis: 
Diolah dari Berbagai Sumber

satu sekolah
tombok Rp 60 Juta

malang kota – Pengelola 
sMaN di Kota Malang  dituntut harus 
pandai-pandai ”gali lubang tutup 
lubang”. Ini untuk menalangi gaji guru 
tidak tetap (Gtt) dan pegawai tidak 
tetap (Ptt), imbas dari belum cairnya 
dana dari Pemprov Jatim.

setiap bulan, sMa/sMK 
mendapat dana biaya penunjang 
operasional penyelenggaraan 
pendidikan (bPOPP) atau biasa 
disebut bosda dari Pemprov Jatim. 
Pencairannya dirapel setiap tiga 
bulan sekali. Yakni pencairan Maret 
untuk triwulan pertama, Juni untuk 
pencairan triwulan kedua, dan 
september untuk pencairan triwulan 
ketiga.

Nah, pencairan triwulan ketiga 
inilah yang masih nyantol di instansi 
pimpinan Gubernur Khofifah Indar 
Parawansa itu. Itu karena ada 
refocusing (pengalihan) anggaran 
penanggulangan pandemi Covid-19, 
sehingga Pemprov-DPRD Jatim 
terlambat mengesahkan aPbD-P 
(Perubahan) 2020. Imbasnya, 
sekolah-sekolah terpaksa nalangi 
dulu agar Gtt/Ptt-nya bisa gajian. 

Di sMaN 8 Kota Malang mi-
salnya, pihak sekolah terpaksa 
menalangi hingga Rp 60 juta agar 
Gtt/Ptt-nya bisa gajian. sebab, gaji 
mereka hingga kemarin (23/10) 
masih nyantol di instansi yang 
dipimpin oleh Gubernur Jatim 
Khofifah Indar Parawansa itu. ”Yang 
kami uta makan, jangan sampai 
mereka (Gtt/Ptt) tidak gajian,” ujar 

Kepala sMaN 8 Kota Malang anis 
Isrofin ketika menjelaskan alasannya 
yang terpaksa nomboki gaji Gtt/
Ptt di se kolahnya tersebut kemarin.

bisa jadi, kondisi itu tidak hanya 
dialami sMaN 8 Kota Malang. tapi 
sekolah lain yang berada di bawah 
naungan Pemprov Jatim. 
sebelumnya, sMa/sMK dikelola 
oleh kabupaten/kota. tapi sejak 
2016 lalu, pengelolaan diambil alih 
oleh Pemprov Jatim. Dampak dari 
pengambilalihan pengelolaan sMa/
sMK, maka bantuan operasional 
yang sebelumnya ditanggung ka-
bupaten/kota, kini beralih juga ke 
pemprov.

anis menjelaskan, di se kolahnya 
ada 22 Gtt dan 32 Ptt. selama ini, 
gaji Gtt/Ptt mengandalkan dari 
bantuan operasional. ada dua 
bantuan operasional yang diterima, 
yakni bantuan operasional sekolah 
(bOs) dari pemerintah pusat dan 
biaya penunjang operasional 
penyelenggaraan pendidikan 
(bPOPP) dari pemprov.

seharusnya, dia melanjutkan, 
pe ncairan bPOPP setiap triwulan. 
untuk triwulan pertama dicairkan 
pada bulan Maret, kemudian 
triwulan kedua pada bulan Juni, dan 
triwulan ketiga pada bulan 
september. Namun, hingga minggu 
keempat bulan Oktober ini pihaknya 
belum menerima dana bPOPP.

Lantas, dari mana dana ta langan 
itu dia peroleh? anis memaparkan, 
pihaknya mem punyai simpanan 
uang komite. selama ini, uang 
komite digunakan untuk membiayai 
kegiatan belajar mengajar (KbM). 

tapi sejak pandemi Covid-19 ini 
melanda Kota 

Malang, proses belajar mengajar 
dilaksanakan secara daring (online), 
sehingga uang operasional tidak 
terpakai. Misalnya untuk biaya listrik, 
air, dan keperluan rutin lainnya.

”Karena kegiatan kesiswaan 
belum jalan, kami tunjang (pinjam, 
Red) dulu sekitar Rp 60 juta (untuk 
menggaji Gtt/Ptt,” katanya.

biasanya, sMaN 8 Kota Malang 
mendapatkan kucuran sekitar Rp 35 
juta per bulan dari bPOPP. besaran 
dana yang diterima disesuaikan 
dengan jumlah siswa. setiap siswa 
dijatah Rp 75 juta per bulan. anis 
mengakui, dana tersebut belum 
cukup untuk meng-cover seluruh 
kebutuhan operasional sekolah, 
sehingga ditambahi dari bosnas.

Meski pencairan bPOPP ter lambat, 
anis mengaku tidak khawatir. Dia yakin 
dalam waktu dekat ini akan 
mendapatkan bPOPP dari pemprov. 
”saat ini kami sedang mengumpulkan 
RKas (rencana kegiatan dan anggaran 
sekolah). baru dikum pulkan untuk 
minta tanda tangan ke cabdin (cabang 
dinas) dulu dan masih mengantre,” 
katanya optimis.

selain sMaN 8 Kota Malang, 
Jawa Pos Radar Malang juga 
menemui beberapa sekolah lain di 
Kota Malang. tapi mereka 
mengatakan sudah menerima 
pencairan bPOPP. Misalnya di 
sejumlah sMKN di Kota Malang.

terpisah, Wakil Ketua Komisi E 
(bidang Kesra) DPRD Provinsi Jatim 
Hikmah bafaqih mem benarkan 
keterlambatan pen cairan bPOPP. 
Menurut Hikmah, pemprov lambat 
mencairkan bPOPP karena aPbD-P 
2020 baru tuntas. ”Kenapa terlambat? 
Iya memang karena proses 
pembahassan aPbD-P me nga lami 
keterlambatan,” tutur Hikmah di 

komisi yang mem bidangi 
pendidikan dan  

kese hatan itu. (ila/
san/c1/dan)

KetiKa
Bantuan
OperasiOnal 
telat

Gaji GTT Nyantol
di Gubernur
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MALANG KOTA – Selama tujuh 
bulan menjalani pembelajaran 
daring, perlahan namun pasti 
sekolah-sekolah di Kota Malang 
mulai melaksanakan pem bela  jaran 
luring atau tatap muka. Se perti yang 
dilakukan oleh SMA Negeri 2 
Malang. Tak hanya re guler, mata 
pelajaran praktek juga mulai 
mereka laksanakan.

Kamis lalu (22/10) misalnya, para 
siswa melaksa nakan praktek kom-
petensi dasar lewat kegiatan 
upacara pernikahan adat. ”Yang 
dipraktekkan anak-anak sekarang 
adalah upacara singkepan sindur. 
Rangkaian praktek yang 
dilaksanakan mulai dari ngidek 
(menginjak) telur, mencuci kaki, 
hingga diarak bareng ke 

pelaminan,” terang Guru Bahasa 
Jawa SMAN 2 Malang Rimaafta 
Yetikartning.

Dengan dilaksanakannya 
pembe lajaran secara langsung, 
Rimaafta menuturkan bahwa siswa-
siswinya juga dapat melakukan 
praktek se cara langsung. ”Kalau 
nonton di Youtube belum tentu 
paham, (me reka) akan lebih paham 
ketika prak tek sendiri,” katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala 
Kurikulum SMAN 2 Malang Nurul 
Firdhaus menuturkan bahwa 
pihaknya terus mencari formulasi 
pelaksanaan sekolah luring yang 
paling efektif dan aman. ”Di awal 
(pembelajaran) luring lalu kami 
menerapkan sistem ganjil genap. 
Dalam satu hari ada lima kelas yang 

masuk,” ujar Nurul.
Setelah dua pekan menjalankan 

sistem tersebut, kapasitas siswa 
yang masuk sekolah pun ditambah 
menjadi 10 kelas. Namun karena 
banyak wali murid yang khawatir 
pihak sekolah mengembalikan 
jumlah siswa yang melaksanakan 
pembela jaran tatap muka menjadi 5 
kelas.

Normalnya Nurul mengatakan 
bahwa setiap satu rombongan 
belajar (rombel) terdiri dari 36 
orang. Selama pandemi ini kapa-
sitasnya dikurangi menjadi 50 
persen atau hanya di isi 18 orang. 
Namun jika dalam satu rombel 
siswa yang masuk lebih dari 17, 
maka pihak sekolah akan me-
mecahnya menjadi dua kelas 
dengan satu guru.

Guna menjamin efektifitas 
sistem pembelajaran, pihak 
sekolah me nye diakan sound 
system dan proyektor yang 
menghubungkan dua kelas 
tersebut. ”Maka kami gu nakan 
ruang kelas yang me miliki sekat 
penghubung, sehingga guru bisa 
mengontrol dua kelas secara 
bersamaan,” jelas Nurul.

Dibanding dengan pembelajaran 
daring, pihak sekolah mengklaim 
bahwa model pembelajaran tatap 
muka lebih efektif dibanding pem-
belajaran daring. (ila/iik)

LAOH MAHFUD/RADAR MALANG
TATAP MUKA: Siswa SMAN 2 Malang melaksanakan pembelajaran praktik pernikahan sebagai salah satu 

penilaian mata pelajaran Bahasa Jawa Kamis (22/10).

Utak-atik 
Pembelajaran 

Luring ala 
SMAN 2 Malang
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SEPTIANUR AJI HARIYANTO / RADAR KANJURUHAN
SERING TERJADI: Truk tebu bernomor polisi R 1466 MT ini terguling di depan pos lantas Jalan Raya 

Bululawang. Polisi menyebut bila kejadian itu disebabkan karena kelebihan muatan. 

BULULAWANG – Kejadian truk 
pengang kut tebu yang terguling di 
jalan raya seolah jadi pemandangan 
tahunan. Tiap kali ada aktivitas 
penggilingan te bu, ada saja kasus 
tersebut. Terbaru, kemarin (23/10) 
sebuah truk Mitsubishi ber nomor 
polisi R 1466 MT yang dike mudikan 
oleh Hindul, warga Kecamatan 
Bululawang, terguling di depan pos 
lantas Jalan Raya Bululawang. 

Truk bermuatan tebu ini terguling 
ke sebelah kiri akibat sang sopir 
terkejut dengan adanya mobil pikap 
yang datang dari arah berlawanan. 
Akibatnya, bagian bak kiri dari truk 
tersebut ringsek dan tebu yang 
dibawanya pun berhamburan ke 
jalan. Beruntung, sang sopir selamat 
dari kejadian itu. Kanit Lantas Polsek 
Bululawang Iptu Afif Rahman 
mengatakan jika kejadian itu terjadi 
sekitar pukul 15.00. 

”Terguling karena kelebihan 
muatan, jalanannya juga miring,” kata 
dua. Dia juga mengakui jika kejadian 
seperti itu sudah sering terjadi di jalan 
pertigaan tersebut. Sementara itu, 
Hindul, sopir truk nahas tersebut 
mengatakan jika dia berniat menuju 
Pabrik Gula Kebon Agung. ”Awalnya 
saya kaget, kepergok pikap dari 
depan saya, untung saya hanya luka 
ringan di bagian kaki kanan saja,” kata 
dia. Kejadian itu pun sempat 
membuat arus lalu lintas menjadi 
macet. (ajh/c1/by)
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kota batU -  satu lagi destinasi 
anyar lahir di Kota batu. Namanya 
Petirtaan Kaygun. Lokasinya berada di 
Desa tlekung, Junrejo. Ini seolah menjadi 
kado Hut ke-19 Kota batu. Petirtaan 
Kaygun juga sudah diresmi kan Wali Kota 
batu Hj Dra Dewanti Rumpoko Msi, 17 
Oktober lalu. Ini bukan sekadar lokasi 
wisata, tapi di harapkan menjadi kawah 
candra dimuka para atlet renang Kota batu.  

Hanya sayangnya, meski sudah 
diresmikan, petirtaan ini nampak nya 
belum siap menerima kun jungan 
wisawatan. saat wartawan Jawa Pos 
Radar Batu mengunjungi tempat 
tersebut kemarin (23/10), kondisinya 
masih kurang layak. ada tiga kolam 
renang di sana. Di antaranya dua kolam 
untuk anak-anak yang belum terisi air 
dan satu kolam untuk de wasa dengan 
kedalaman dua meter yang hanya terisi 
setengahnya. Namun, airnya masih 
keruh. Warna nya juga hijau yang 
kemungkinan akibat banyaknya lumut. 

belum ada wisatawan yang ber-

kunjung ke sana. Hanya terlihat anak-
anak sekitar desa yang menikmati 
berenang di kolam tersebut.

Kepala Desa tlekung Mardi saat 
ditemui mengakui untuk pengelolaan 
Wisata Petirtaan Kaygun belum siap. Dia 
masih mencari sumber daya manusia 
(sDM) dari badan usaha milik desa 
(buMDes) dan ditargetkan pada 
Desember sudah terbentuk struktur 
pengurusannya. ”Memang ini belum 
terbentuk untuk struktur pengurus 
buMDes karena jujur kami masih 
kesulitan untuk mencari orang-orang 
yang dapat dipercaya sebagai 
pengelola,” katanya. 

sebenarnya, pihaknya berharap 
untuk destinasi tempat wisata ter sebut 
segera dapat dijalankan supaya dapat 
membantu meng hasilkan PaDes atau 
pendapatan asli desa. ”Nah ketika 
buMDes terbentuk, harapannya dapat 
menge lola seperti promosinya melalui 
video-video agar wisatawan ini siap 
berkunjung,” katanya. (nug/c1/abm)

Petirtaan Kaygun,
Kota Batu

Kado untuk

nUgRaHa peRdana/RadaR batU

WiSata aiR baRU: patirtaan kaygun di desa tlekung, kota batu, ini sudah diresmikan oktober lalu. 
namun butuh tambahan fasilitas agar bisa menarik wisatawan.
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Isyaratkan Program Latihan 
Bersama di Luar Malang 

malang kota - Program latihan 
bersama dengan tim dari luar malang 
tengah di persiap kan arema FC. 
Sarana memantapkan tim sebelum 
liga bergulir jadi salah satu alasan 
kenapa program itu dipersiapkan. 
Sebelumnya, Singo edan juga sempat 
mencoba latihan ber sama dengan 
madura United di Stadion kanjuruhan 
pada Rabu lalu (21/10). ”iya, kemung-
kinan kami akan mencobanya lagi 
(latihan bersama),” terang general 
manager (gm) arema FC Ruddy 
Widodo. 

Sebelum mewujudkan program 
tersebut, pria berusia 49 tahun itu 
mengaku bakal berkoordinasi dulu 
dengan pelatih kepala Carlos oliveira. 
Secara umum, untuk program latihan 
bersama, ke depannya Ruddy 
berencana mengubah sedikit 
modelnya. Pihaknya ingin mengajak 
Hendro Siswanto dan kawan-kawan 
me nempa diri luar malang. tujuan nya 
agar tim bisa menyi mulasikan 
pertandingan away di lanjutan liga 1 
mendatang. 

Sebagaimana diketahui, bila 
kompetisi jadi dilanjutkan, untuk laga 

away arema harus tempuh jalur darat.  
”Selama ini kami se lalu main di rumah 
(Stadion kan juruhan). Sepertinya 
sudah saatnya kami akan mencoba 
untuk keluar (latihan di luar malang),” 
tambah petinggi tim arema asal 
madiun itu. Sebelum nya, beberapa 
tim memang telah dijajal Singo edan 
di Stadion kanjuruhan. mulai dari 
arema U-20, tim lokal malang, tim 
Pon Jawa timur, dan madura United.

terkait adanya rencana latihan 
bersama lagi, pelatih kepala Carlos 
oliveira mengaku senang. menurut 
dia, bermain dengan tim lain adalah 
hal yang diperlu kan saat ini. ”dengan 
kita tidak mengetahui kepastian 
jadwal liga, hal itu (latihan bersama) 
akan menjadi hal baik untuk kami,” 
ungkap pria brasil itu. Selain itu, 
man tan pelatih becamex binh duong 
itu juga yakin bila latihan bersama 
bisa jadi sarana pemain menempa 
diri. 

efek baik lainnya, yakni seluruh 
elemen tim bisa melihat bagai mana 
perkembangan sejauh ini. 
”bagaimana progres dan apa yang 
perlu tim pelatih benahi akan terlihat 
dengan latihan bersama,” terang juru 
taktik berusia 59 tahun itu. latihan 
bersama juga diakuinya bagus untuk 
psikis pemain. Sebab, saat ini tercatat 

sudah hampir 8 bulan mereka tidak 
menjalani per tandingan resmi. 

terakhir kali dendi Santoso dan 
kawan-kawan bertanding di 
pertandingan resmi terjadi pada 14 
maret lalu. ketika itu mereka melawan 
PSiS Semarang. Untuk 
mempersiapkan diri menyambut 
kompetisi, arema sudah mulai start 
latihan pada bulan agustus lalu. 
Sejauh ini, program-program latihan 
yang diberikan banyak berfokus pada 
fisik dan juga taktik.

Sama dengan sang pelatih, 
pemain-pemain arema FC juga 
mengaku senang apabila ada agenda 
latihan bersama lagi. Salah satunya 
disampaikan bek kanan Rizky dwi 
Febrianto. meski liga belum jelas, 
menurut dia program itu sangat 
bagus. ”Sebab dari latihan bersama, 
kami semua jadi tahu apa yang 
menjadi kekurangan dan apa-apa 
perlu dievaluasi,” kata dia. (gp/c1/by)

AremA
LAgA AwAy

Bersiap 
Simulasikan

14

RUbianto/RadaR malang

Jadi aJang eValUaSi: 
Striker arema FC dedik 
Setiawan (tengah) saat 

latihan bersama dengan 
tim madura United 

pada Rabu lalu (21/10). 
agenda serupa juga 
tengah dipersiapkan 

manajemen dan pelatih 
Singo edan. Saat ini, ada 
opsi latihan bersama di 

luar malang. 
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malang kota – Penolakan 
terhadap Omnibus Law Cipta Kerja 
(Ciptaker) kembali disuarakan 
kalangan mahasiswa kemarin 
(23/10). sekitar seratusan aktivis 
Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia (PMII) dan Gerakan 
Mahasiswa Nasional 
Indonesia (GMNI) menggelar aksi 
demo di depan balai Kota Malang. 
Meski sempat nyaris ricuh, aksi 
demo tersebut berakhir damai. 

aksi demo mahasiswa tersebut 
digelar di balai Kota Malang sekitar 
pukul 16.00. sambil terus 
meneriakkan yel-yel penolakan 
terhadap uu Ciptaker, para 
pendemo juga membawa aneka 
poster. Insiden saling dorong 
antara pendemo dengan polisi 
muncul saat salah seorang 
mahasiswa menunjukkan gambar 
Presiden Joko Widodo dengan 
hidung panjang. 

Melihat hal tersebut, polisi yang 
mengamankan aksi berusaha 
mengambil gambar tersebut. 
Cekcok mulut pun tidak terelakkan 
saat memperebutkan poster 
bergambar presiden Jokowi 
berhidung panjang itu. bahkan 
Kabag Ops Polresta Malang Kota 
Kompol sutantyo juga nyaris kena 
pukul. ”Kawan-kawan harap 
tenang, jangan anarkis. bapak 
Polisi, kami akan kondusif kalau 
kami tidak diberi tindakan seperti 
ini,” ucap salah satu korlap yang 
memegang pengeras suara.

setelah suasana kembali 
kondusif, perwakilan pendemo 
ditemui Wakil Wali Kota Malang 
sofyan Edi Jarwoko. ”Kami terima 
apa yang mereka sampaikan yang 
intinya menolak Omnibus Law itu 
sendiri. Mereka mengharapkan 
kami dari Pemerintah Kota dapat 

menjembatani aspirasi mereka,” 
jelas Edi usai menemui perwakilan 
pendemo. 

Namun karena Wali Kota 
Malang sutiaji sedang tidak ada 
di tempat, aspirasi mahasiswa 
tersebut tetap ditampung. 
”Mereka sempat minta 
penandatanganan Mou (memo
randum of understanding), saya 
sampaikan  bahwa kami harus 
lapor ke Pak Wali dulu, baru 
disampaikan,” ujar Edi.

sementara itu, Ketua umum 
DPC PMII Kota Malang sena 
Kogam mengapresiasi langkah 
yang dilakukan oleh Pemkot 
Malang. ”terima kasih kepada Pak 
Wawali yang sudah berkenan 
menemui dan menerima kami 
untuk berdialog,” kata dia.  Namun, 
pihaknya tetap melihat progres 
dari apa yang disampaikan 
kemarin. ”Kami akan lihat 
progresnya, kami siap untuk aksi 
lagi,” ujarnya. 

Di tempat terpisah, Kapolresta 
Malang Kota Kombes Pol Leo-
nardus simarmata mengatakan, 
pi haknya tetap menjalankan tu gas 
pengamanan dalam aksi de mo 
mahasiswa itu. Karena itu, pi-
haknya berupaya mengaman kan 
poster bergambar Presiden 
Jokowi berhidung panjang yang 
dibawa mahasiswa. ”saya tidak 
bisa menolelir, seperti tadi gamb-
ar Pak Presiden hidungnya 
dibuat panjang, kami tentu 
me ngambil tindakan,” terangnya. 

Leo juga menyebut bila de-
mons trasi mahasiswa ini juga 
melanggar aturan. ”Mereka baru 
memberitahu pukul 23.00 Kamis 
malam (22/10), ini yang saya 
se salkan,” tambah dia. (biy/c1/
nay)
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malang kota – ada banyak 

pemu kiman padat penduduk di 

Kota Malang. Namun, kondisi 

tersebut tak menghalangi warga 

untuk berkreasi dengan sisa lahan 

yang tersedia di sekitar rumah. 

seperti yang terlihat saat penjurian 

Lomba Kampung bersinar kemarin 

(23/10).
Kali ini giliran Kelurahan 

Pisangcandi, ban dulan, dan 

tanjungrejo yang dikun jungi dua tim 

juri. Di Kelurahan Pisangcandi RW 06 

misalnya, ada sepe tak lahan 

kavlingan atau lahan tidur yang 

menganggur awalnya digu nakan 

warga untuk tempat buang sam pah 

sementara. ”supaya tidak ku muh, 

lantas kami kelola menjadi ruang 

terbuka hijau (RtH),” kata Ketua RW 

06 Kelurahan Pisangcandi andi 

Prasida wati. ada beberapa RtH di 

RW 06 yang tersebar yang di an

taranya difung sikan sebagai taman 

seka ligus tempat bermain anak.

sedangkan di RW 02 Kelu rahan 

bandulan yang berpenduduk 

sekitar 1.700 orang 

mengunggulkan budi daya 

tanaman toga yang tersebar 

hampir di seluruh pekarangan 

warga. Mulai dari serai merah, ekor 

kuda, pohon ke nanga, lidah 

buaya, bu nga tin, hingga sirih 

merah. ”bukan hanya ta naman 

obat yang bisa dimanfaatkan, 

tanaman hias pun banyak yang 

punya khasiat,” kata bidang bina 

Manusia RW 02 sugito. 

sementara di RW 02 Kelurahan 

tan jungrejo, taman pangan RW 

berperan dalam meningkatkan 

kreativitas produksi rumahan. salah 

satunya puding bayam dan 

kangkung yang didapatkan dari 

taman Pangan. sayuran tersebut 

diolah menjadi puding dan permen. 

Olahan ini menjadi solusi saat anak

anak enggan makan sayur. 

”sehingga anakanak tetap 

mengonsumsi sayur yang disulap 

menjadi puding atau permen,” kata 

pembuat kreasi puding sayur Hayati 

anisa.  (ref/c1/nay)

Jadi HiJaU: 
lahan kosong 

di RW 06 
kelurahan 

Pisangcandi 
yang disulap 

warga 
menjadi RtH 
dan ditanami 

sayuran.

Lahan Tidur
Jadi RTH, 

Sulap Sayur
Jadi Puding


