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MaLaNG KOTa – anda para 
pekerja, sebagus apapun 
prestasimu, sebaiknya jangan 
berharap naik gaji pada tahun 
2021 mendatang. Sebab, peluang 
pekerja mendapatkan kenaikan 
gaji tahunan sepertinya makin 
sempit. Itu setelah Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) rI Ida 
Fauziyah mengeluarkan surat 
edaran (SE) yang menetapkan 
upah Minimum Tahun 2021 tidak 
naik alias tetap seperti 2020.

Jika mengacu ketentuan 
tersebut, maka upah Minimum 
Kabupaten/Kota (uMK) 2021 
tetap mengacu pada tahun 2020 
ini. Yakni gaji pekerja di 
Kabupaten Malang rp 3.018.530, 
Kota Malang rp 2.895.502, dan 
Kota batu rp 2.794.800. Hal itu 
jika pemerintah tiga daerah 
(pemda) di Malang raya langsung 
menerapkannya.

Kepala Dinas 
Ketenagakerjaan-Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (Naker-PMPTSP) Kota 
Malang Erik Setyo Santoso 
mengatakan, pihaknya 
menunggu SE dari Gubernur 
Jatim Khofifah Indar Parawansa. 
Jika SE gubernur menyebutkan 
tidak adanya kenaikan uMK 2021 
dari sebelumnya, bisa jadi 
pihaknya tidak akan menaikkan 
uMK 2021. ”Kalau ternyata sama 
dengan tahun 2020, ya kami 
mengikuti aturan yang ada,” ujar 
Erik ditemui di kantornya, Jalan 
Mayjen Sungkono, kemarin 
(27/10).

Senada dengan Erik, Kabid 
Industrial dan Tenaga Kerja 
Disnaker Kota batu adiek Imam 
Santoso mengatakan, pihaknya 
juga tetap melaksanakan 
tahapan-tahapan menuju 
penetapan uMK seperti tahun-

tahun sebelumnya. ”baru saja 
rakor. Saya membahas tentang 
surat edaran Menaker itu dengan 
dewan pengupahan. Selain itu, 
kami juga membahas kebutuhan 
hidup layak di Kota batu,” kata 
Dede–sapaan akrabnya.

Meski tidak otomatis menaati 
SE menaker, namun Imam 
menyebut, SE itu menjadi salah 
satu referensi dalam menetapkan 
uMK 2021. Selain itu, juga 
mengacu hasil survei KHL yang 
sudah dilakukan dua kali. 
”Namun hasilnya belum bisa kami 
sampaikan karena belum final. 
Kami masih ada rapat lanjutan 
terkait ini,” kata Dede.

Sedangkan Kepala Dinas 
Ketenagakerjaan (Disnaker) 
Kabupaten Malang Yoyok 
Wardoyo mengatakan, dia sudah 
menerima SE dari Menaker Ida 
Fauziyah Senin malam (26/10). 
Namun, sebelum adanya SE 
tersebut, disnaker sudah 
berkoordinasi dengan apindo 
dan Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia (SPSI). Koordinasi 
tersebut memutuskan untuk 
tetap melaksanakan survei KHL 
sesuai Permenaker Nomor 18 
tahun 2020. Survei itu dilakukan 
sambil menunggu surat edaran 
atau guiden dari kementerian. 
”Setelah guiden dari kementerian 
ini datang, maka survei KHL ini 
nanti akan dipakai sebagai 
pembanding,” ucap Yoyok.

Yoyok mengatakan, survei 
KHL sudah selesai. Namun 
hasilnya belum keluar karena 
masih dalam proses 
pembahasan. ”Nanti apa pun 
hasilnya, putusan tersebut (survei 
KHL) akan menjadi usulan uMK 
dari bupati kepada Gubernur,” 
tandas Yoyok. 
(arl/fik/ulf/c1/dan)

Sumber Grafis: Diolah dari Berbagai Sumber

•	 Menaker	RI	Ida	Fauziyah	mengeluarkan	
SE Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang	
Penetapan	Upah	Minimum	Tahun	2021	
pada	Masa	Pandemi	Covid-19.

•	 SE	tertanggal	26 Oktober lalu	itu	me-
nyebutkan,	upah	minimum	tahun	2021	
tidak	naik,	besarannya	mengacu	upah	
minimum	2020.

•	 UMK	2020	untuk	Kabupaten	Malang	Rp 
3.018.530,	Kota	Malang	Rp 2.895.502,	
dan	Kota	Batu	Rp	2.794.800.

•	 Pemda	di	Malang	Raya	masih	menunggu	
SE Gubernur Jatim.

•	 Gubernur	Jatim	diminta	untuk	menerus-
kan	SE Menaker ke bupati-wali kota di	
wilayah	masing-masing.

•	 SPSI di Malang Raya belum	memutuskan	
langkah	perlawanan	karena	masih	menunggu	
koordinasi	dengan	Pemprov	Jatim.

Tentang UMK 2021
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Bisnis 
Penggemukan

saPi yang 
gagal

MaLaNG KOTa – Jika anda mau 
bernisnis penggemukan sapi, ada baiknya 
belajar dari kegagalan perusahaan daerah 
(PD) rumah Potong Hewan (rPH). Sebab, 
perusahaan daerah (PD) di bawah 
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang 
bergerak di bidang penggemukan sapi itu 
rugi sekitar rp 1,5 miliar gegara salah 
memilih partner. Itu setelah investasinya 
bermiliar-miliara untuk membeli ratusan ekor 
sapi anakan tidak membuahkan hasil.

Tapi, rPH menang ketika menggugat di 
Pengadilan Negeri (PN) Jombang, sehingga 
pengadilan memvonis PT revo Mandiri 
Sejahtera (rMS) membayar kerugian hampir 
rp 1,5 miliar. untuk diketahui, rMS 
merupakan salah satu perusahaan 
penggemukan sapi yang digandeng rPH. 

Sesuai kerja sama, sapi-sapi anakan yang 
sudah digemukkan itu dikirim kembali ke 
rPH. Hasil pemotongan baru dibagi 
berdasarkan persentase investasi masing-
masing. PrH mendapatkan keuntungan 
sesuai modal investasi, sedangkan 
investasi PT rMS adalah biaya 
perawatan selama proses 
penggemukan berlangsung.

Tapi informasi yang diperoleh 
Jawa Pos radar Malang, pengiriman 
sapi tidak sesuai perjanjian sehingga 
ada potensi keuntungan rPH yang 
tidak terbayarkan. Diduga, potensi 
keuntungan yang tidak terbayarkan 
itulah yang digugat oleh rPH. 
Termasuk uang pengiriman yang 
nyantol di PT rMS. ”Sudah 
divonis Pengadilan Negeri 

Jombang. Tapi sampai sekarang belum 
terbayarkan,” ujar Dewan Pengawas (Dewas) 
rPH Kota Malang Elfiatur roikhah kemarin 
(27/10).

Elfi yang menjabat dewas sejak april 
2019 itu (bukan 2016 seperti diberitakan 
sebelumnya) menambahkan, pihaknya terus 
mengupayakan agar PT rMS menyetorkan 
uang hasil penggemukan sapi.

Sementara itu, hingga kini Kejaksaan 
Negeri (Kejari) Kota Malang terus mengusut 
dugaan kerugian negara sekitar rp 1,5 miliar 
di bisnis penggemukan sapi potong 
tersebut. Selain memeriksa 14 saksi, kejari 
juga melakukan gelar perkara di kantor 
badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (bPKP) perwakilan Jawa 
Timur di Surabaya. Gelar perkara itu 
dilakukan untuk mengetahui kerugian akibat 
program penggemukan sapi yang gagal itu.  
(biy/c1/dan)
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KEPANJEN – Memasuki momen cuti bersama 
hari ini (28/10) berbagai persiapan dilakukan 
guna mengantisipasi lonjakan wisatawan di 
Kabupaten Malang. Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang Dr 
Made Arya Wedanthara menuturkan bahwa 
pihaknya akan menambah kuota pengunjung 
destinasi wisata di kabupaten.

”Yang awalnya hanya 50 persen kami 
naikkan menjadi 75 persen,” kata Made saat 
dijumpai di kantornya Senin (26/10). Dari hasil 
koordinasi pihaknya bersama para pegiat 
wisata, Made memprediksi akan terjadi lonjakan 
pengunjung di momen libur cuti bersama yang 
berlangsung mulai 28 sampai 30 Oktober 
mendatang.

Pria yang juga menjabat sebagai Plt kepala 
Ba dan Pendapatan Daerah (bapenda) 
Kabupaten Malang itu memperkirakan, kenaikan 
jumlah pengunjung mencapai 70 persen. Selain 
wisatawan domestik, gelombang kedatangan 
wisatawan juga diperkirakan akan datang dari 
luar daerah, seperti Sidoarjo, Surabaya, 
Pasuruan, dan beberapa daerah di sekitar 
Malang Raya lainnya.

Guna mengantisipasi potensi munculnya 

klaster Covid-19, Made mewanti-wanti agar 
pihak pengelola wisata melakukan persiapan 
secara matang. ”Penerapan protokol kesehatan 
harus lebih ketat dan ditambah. Seperti dengan 
penambahan pengeras suara untuk 
memberikan imbauan dan peringatan kepada 
para pengunjung agar disiplin menggunakan 
masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci 
tangan,” imbuh Made.

Terpisah, Kapolres Malang AKBP Hendri 
Umar mengatakan bahwa pihaknya telah 
mengantisipasi pergerakan wisatawan di 
momen cuti bersama. Atensi khusus telah 
disiapkan, utamanya di tempat-tempat wisata. 
Operasi Yustisi yang sebelumnya diterapkan di 
sekitar fasilitas umum pun rencananya akan 
dialihkan ke tempat wisata. ”Mulai Rabu (hari ini) 
sampai hari Minggu (1/11) akan kami fokuskan di 
tempat wisata,” ucapnya.

Sebagai upaya pencegahan, Hendri 
menegaskan bahwa setiap tempat wisata akan 
ada 2 anggota Polri yang stand by melakukan 
pengawasan. ”Bukan untuk menakut-nakuti 
wisatawan, tetapi untuk memastikan bahwa 
protokol kesehatan diterapkan dalam tempat 
wisata tersebut,” tegasnya. (fik/c1/iik)

RUBIANTO/ RADAR KANJURUHAN
ANTISIPASI LONJAKAN PENGUNJUNG: Pantai Ngliyep di Kecamatan Donomulyo ini bakal 

menjadi salah satu destinasi wisata yang diserbu pelancong di momen cuti bersama.
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malang kota – Kelurahan 
bandungrejosari, Kecamatan Sukun, 
punya banyak potensi di bidang 
urban farming. ada beberapa rW 
yang getol menggalakkan program 
peman faatan lahan pekarangan 
rumah untuk bercocok tanam. 

Hal itu terlihat saat Tim Juri 
Kampung bersinar 2020 me
ngunjungi 4 rW di Kelurahan 
bandungrejosari.  Seperti di rW 05 
yang mempunyai slogan Kampung 
Lima (Lingkungan Indah Makin asri) 
misalnya. Lewat slogan tersebut, 
warga secara aktif melakukan 
peng hijauan dan penataan 
lingkungan. Seperti di wilayah rT 8 
yang memanfaatkan kedua sisi 
bantaran sungai untuk penghijauan, 
di satu sisi untuk taman dan di sisi 
yang lain untuk ketahanan pangan 
dengan tanaman sayuran.

”Orientasi ke depan, kami ingin 
sungai ini bisa dijadikan untuk kolam 
ikan untuk pe man cingan dan wisata,” 
kata Ketua PKK rW 05 Emilia as  tuti. 
Karena itu, program yang digalakkan 
saat ini adalah bagaimana caranya 
agar sungai di lingkungan tersebut 
tetap bersih. Sementara untuk kebun 
sayur di rW ini tersebar di rT 10, 5, 
dan 4. 

Sementara di rT 7 terlihat 
vertical garden dengan berbagai 

macam media cukup dominan. ada 
satu media yang menarik perhatian 
juri, hampir mirip dengan kokedama, 
namun warga memanfaatkan 
pele pah pisang. bahkan, tim juri 
merekomendasikan jika ini bisa 
menjadi ikon rW 05 karena sejauh 
ini masih be lum ada kampung lain 
yang menja dikannya sebagai 
unggulan.

Sementara di rW 06 juga 
menonjolkan penghijauan di 
beberapa tempat dan program 
ke ta ha nan pa   ngan Lekung. Program 
ini gabungan dari ternak ikan lele dan 
sayur kangkung. ”Kami sedang 
menggalakkan budi daya lele untuk 
kebutuhan konsumsi keluarga,” 
terang Ketua rW 06 akhsin 
Mintoroto. Menurut dia, program 
tersebut dinilai efektif diterapkan di 
skala paling kecil.

begitu pula dengan rW 07, 
penghijauan dan ketahanan pangan 
jadi fokus utama. Hal ini terlihat dari 
hampir meratanya urban farming 
yang bisa dengan mudah ditemui di 
tiaptiap pekarangan rumah warga. 
Ditambah lagi dengan dibuatkannya 
taman di tengah pemukiman warga 
yang cu kup luas dengan ditanami 
aneka macam sayuran. ”Kami 
memanfaatkan air sumur dan air 
sungai untuk menyirami taman,” kata 
Ketua rW 07 Sujoko.

Tak jauh beda dengan rWrW 
sebelumnya, di rW 11 pun demikian. 
Urban farming terlihat hampir bisa 
ditemukan di tiaptiap rumah warga. 
ada yang menggunakan media 
tanah ataupun hidroponik hingga 
vertical garden. ”Kami juga punya 
kebun bersama untuk pembibitan,” 
kata Ketua rW 11 Markani.

Di kebun bersama ini, pera
watannya akan dilakukan secara 
bergantian. bahkan, ada jadwal 
terpampang di kebun tersebut dari 
hari Senin sampai Minggu. 
Perawatannya meliputi 
pembersihan area taman, 
menyirami, merapikan, dan memilah 
tanaman mana yang pemula dan 
yang siap dipindah. Selain 
pembibitan sayuran, juga ada 
pembibitan ikan lele dan nila. (ref/
c1/nay)

manFaatkan 
Yang ada: tim 

juri kampung 
bersinar 2020 

saat melihat 
pengelolaan 

lingkungan di 
RW 8 kelurahan 

bandungrejosari, 
kecamatan 

Sukun, kemarin 
(27/10).
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kota batU - ancaman teroris me 
tak bisa dianggap angin lalu. 
Dibutuhkan kesiapsiagaan se luruh 
elemen masyarakat untuk men cegah 
maraknya paham-paham radikal. Jika 
sampai terjadi aksi terorisme, hal itu 
akan memengaruhi integritas dan 
martabat bangsa.

Nada mengingatkan itu di-
sampikan Kepala badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (bNPT) 
Komjen Pol Dr boy rafli amar di 
Golden Tulip Holland resort, Kota 
batu, kemarin (27/3). Dikemas dalam 
acara Deklarasi Kesiapsiagaan 
Nasional bNPT Tahun 2020 dalam 
rangka Penang gulangan Terorisme, 
kegiatan tersebut diikuti oleh 
sejumlah stakeholder. Mulai dari 
pejabat eselon 1 dan eselon 2 bNPT, 
Forkompimda Malang raya, hingga 
MuI Jawa Timur. Sementara peserta 
deklarasi kesiapsiagaan  nasional  
adalah perwakilan organisasi 

kepemudaan, tokoh agama, dan 
tokoh masyarakat. 

Dalam sambutannya, boy me-
ngata kan, kesiapsiagaan ini men-
jadi pengingat semua pihak bahwa 
terorisme bukan masalah yang dapat 
dianggap remeh. ”Serangan kecil 
pun dapat ber dampak besar 
terhadap integritas dan martabat 
Indone sia,”ungkapnya. 

Sebagai lembaga koordinator 
penanggulangan terorisme, bNPT 
memiliki banyak program, di 
antaranya berupa pem ber dayaan 
masyarakat, peningkatan kemam-
puan aparatur, pe lin dungan dan 
peningkatan sarana prasarana, 
pengembangan kajian terkait 
terorisme, serta melaku kan 
pemetaan wilayah rawan paham 
radikal terorisme. ”Pe ngen tasan 
terorisme baik dari hulu hingga ke 
hilir harus melibatkan seluruh 
elemen di tanah air,” jelas boy. 

Dengan begitu, pihaknya ingin 
mengajak seluruh lembaga atau 
instansi, serta seluruh elemen 
masyarakat untuk ikut serta men jadi 
bagian dari kesiap siagaan nasional 
dalam pen cegah an tindak pidana 
terorisme. ”Makanya da lam deklarasi  
ini melibatkan se mua elemen bang sa,  
seperti TNI-Polri, organisasi 
kepemudaan, tokoh agama, tokoh 
masyarakat, yayasan lingkar 
perdamaian, perwakilan maha siswa, 
dan per wakilan dari penyintas,” 
terangnya.

Dengan begitu, deklarasi ini 
diharapkan dapat menggugah 
semangat seluruh unsur yang terlibat 
dalam penyiapan sumber daya 
dalam mengantisipasi pen cegahan 
tindak pidana terorisme. ”Masyarakat 
dan pe merintah harus bergerak aktif, 
bersinergi demi mengatasi per-
masalahan terorisme,” terangnya. 
(ulf/c1/nay)

l. mahfUd/RadaR batU

Cegah teRoRiSme: Suasana deklarasi kesiapsiagaan nasional bnPt yang diikuti 
oleh sejumlah stakeholder se-malang Raya dan digelar di golden tulip holland 

Resort, kota batu kemarin (27/3).

Radikalisme
deklaRasi 
kesiapsiagaan 
nasionalBnpT

P  a  h  a  m
Cegah
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Saat ini ada tiga skenario soal 
pelaksanakan lanjutan Liga 1. Pertama, 
yakni kompetisi dimulai pada bulan 
November. Kedua digeber mulai Desember, 
tepat nya setelah agenda Pilkada serentak 
usai. Opsi ketiga yakni digelar mulai Januari 
2021 mendatang. Sejumlah pemain arema 
FC mengaku tidak ingin memikirkan ketiga 
skenario itu. Saat ini, mereka hanya 
mengaku siap apabila Liga 1 yang sempat 
berhenti karena kondisi fource majeure 
kembali bergulir.  

”Mau main di bulan apa, se bagai pemain 
sejatinya mengikuti saja. Terpenting saat ini 
adalah bagai mana kepastiannya,” terang 
salah satu pemain arema, Taufik Hidayat. 
Saat ini, bek kiri Singo Edan itu mengaku 
sudah gatal untuk turun gelanggang. 
Maklum, sudah 8 bulan lebih mantan 
pemain PSM Makassar itu sudah tidak 
terlibat dalam pertandingan-pertandingan 
resmi. Sejak agustus lalu, aktivitasnya lebih 
banyak diisi dengan materi latihan. 

”Ya semoga kompetisi bisa bergulir 
kembali,” harap pemain asal Demak itu. 
Keinginan agar kompetisi bisa bergulir 
kembali juga diungkapkan bek muda 
arema, Nurdiansyah. Menurut nya, 
menunggu tanpa kepastian merupakan 
sebuah hal yang tidak mengenakan. 
”Terpenting kini adalah kejelasan dulu, 
kapan kompetisi akan bergulir kembali,” 
tuturnya. Sebab, timnya sudah sejak lama 
meng geber sesi latihan.

Sebagaimana diketahui, dari sekian 
kontestan Liga 1, arema FC bisa disebut 
jadi salah satu tim yang memulai latihan 
sejak lama. Tepatnya dimulai awal agustus 
lalu. Selama kurun waktu tersebut, mereka 
juga sudah menjalankan beberapa kali 
training camp (TC) singkat.  (gp/by)

Rubianto/RadaR malang 

beRHaRaP ada 
keJelaSan: Sejumlah 

pemain Singo edan 
berharap ada kejelasan 

soal lanjutan liga 1. 
mau digeber kapan pun, 
mereka mengaku siap 

untuk turun gelanggang.


