
9
RadaR malang online  |  kamis 29 oktobeR 2020

radarmalang.jawapos.com        |  online@radarmalang.id        |  jawaposradarmalang        |  radarmalangonline        |  @radar_malang

Long Weekend, 
Wisatawan serbu malang 

malang kota - Long weekend di 
tengah pandemi Covid-19 dimanfaatkan 
banyak warga untuk be pergian. Banyak 
wisatawan luar kota yang mulai me-
nyerbu malang untuk menikmati 
beragam destinasi wisata di malang 
Raya. selain memanfaatkan tol malang–
Pandaan (mapan), sebagian warga 
memanfaatkan moda transportasi 
kereta api (ka). 

Direktur Teknik Jasa marga Tol 
malang–Pandaan siswanto 
mengatakan, peningkatan jumlah 
kendaraan yang masuk tol cenderung 
meningkat sejak weekend sebelumnya. 
”kalau dibanding bulan Januari 2020, 
sekarang sudah ada pening katan 
(jumlah kendaraan) sekitar 90 
persenlah,” kata dia. artinya, volume 
kendaraan bisa tembus sekitar 20 ribu 
kendaraan. 

Jumlah tersebut berdasarkan angka 

rerata normal jumlah lalu lintas harian. 
angka normal harian itu berdasarkan 
jumlah hitungan rata-rata Jasa marga 
per harinya sebelum adanya pandemi 
Covid-19. ”Jadi waktu korona bulan 
maret, april, mei, Juni itu kendaraan 
yang lewat hanya 10 sampai 60 persen 
dari rata-rata jumlah kendaraan di 
waktu normal. Namun, ketika bulan 
agustus ini sudah 70 sampai 90 persen 
dari jumlah angka normal. Jadi sudah 
mendekati,” kata dia.

Untuk long weekend kali ini, 
prakiraan ada kenaikan jumlah 
kendaraan yang masuk tol. ”Hari ini 
(kemarin, 28/10) saja, sudah mulai ada 
kenaikan. Prakiraan kenaikan antara 10 
persen hingga 30 persen,” ujar dia. 

sementara itu, kenaikan jumlah 
penumpang ka hingga 40 persen 
sudah terlihat kemarin (28/10). Hal ini 
terlihat dari jumlah pemesan tiket 
kereta api jarak jauh melalui aplikasi 
KAI Access. kepala stasiun malang 
kota Baru Heru suprapto menyebutkan, 
pemesanan itu untuk kereta api 

matarmaja, Gajayana, malabar, dan 
Tawangalun. ”Untuk penumpang 
matarmaja ada kenaikan lumayan 
signifikan, biasanya setiap hari 
penumpang dari malang sekitar 120-
150 penumpang, hari ini (kemarin) 
memberangkatkan 220 penumpang. 
ada kenaikan sekitar 70 persen dari 
keadaan seperti hari biasa saat 
pandemi,” ujar Heru saat ditemui di 
ruangannya kemarin siang.

selama libur panjang ini, pihaknya 
menyediakan 13 gerbong kereta api. 
Rinciannya lima ka jarak jauh dan 
delapan kereta api lokal dengan 
estimasi 1.500 penumpang per hari.

sebagai langkah antisipasi 
penyebaran Covid-19 di wilayah kai, 
pihaknya menekankan penerapan 
protokol kesehatan 3 m, yakni memakai 
masker, menjaga jarak, dan mencuci 
tangan. Untuk penumpang kereta api 
jarak jauh diwajibkan untuk melakukan 
rapid test terlebih dahulu atau bisa juga 
menun jukkan surat kete rangan sehat. 
(san/arl/c1/nay)

Jalur Tol Mulai Padat, 
Penumpang KA Meningkat 

daRmono/RadaR malang

maSUk malang: antrean kendaraan yang akan keluar dari pintu tol Singosari kemarin siang. Jumlah kendaraan luar kota yang 
masuk ke malang meningkat seiring datangnya libur panjang.
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Bisnis 
Penggemukan

saPi yang 
gagal

Libur Panjang, Pertamina Tetap 
Optimalkan Layanan 

daRmono/RadaR malang

Stok bbm aman: Pegawai SPbU Ciliwung tengah melayani konsumen. Selama libur 
panjang, Pertamina menjamin pasokan bbm di wilayah malang Raya mencukupi untuk 

kebutuhan masyarakat.

malang kota - Banyaknya 
masyarakat yang bepergian selama long 
weekend dipastikan membuat 
permintaan bahan bakar minyak (BBm) 
meningkat. Namun jangan khawatir, hal 
itu sudah diantisipasi Pertamina dengan 
menambah pasokan BBm, termasuk 
wilayah malang Raya. Penambahan 
pasokan juga diberlakukan untuk 
liquified petroleum gas (LPG).

section Head Communication and 
Relation Pertamina marketing Region 
Jatimbalinus ahad Rahedi menyampaikan, 
hingga senin lalu (26/10) marketing region 
Jatimbalinus yang meliputi 4 provinsi 
telah menyalurkan BBm jenis gasoline 
(Premium dan Perta series) sebanyak 4,7 
juta kiloliter (kL), sementara untuk  jenis 
gasoil (Biosolar dan Dex series) sebanyak 

2 juta kiloliter.
”sedangkan untuk LPG (subsidi dan 

Brightgas) sudah disalurkan sebesar 1,3 
juta metrik ton (mT),” ujar ahad. Dari 4 
provinsi wilayah operasional, Jawa Timur 
menempati urutan teratas dalam 
konsumsi BBm. Pihaknya merinci, untuk 
jenis gasoline sebesar 3,4 juta kiloliter, 
gasoil sebesar 1,6 juta kiloliter, serta LPG 
sebanyak 1 juta metrik ton. 

”selama masyarakat menikmati hari 
libur dan cuti bersama untuk merayakan 
Hari Raya keagamaan maulid Nabi 
muhammad saW, Pertamina akan selalu 
siap hadir tanpa melihat warna tanggalan 
di kalender dalam melayani dan memenuhi 
kebutuhan energi serta meng antisipasi 
meningkatnya permintaan energi dari 
masyarakat,” ujar ahad. (arl/nay)



radarmalang.jawapos.com        |  online@radarmalang.id        |  jawaposradarmalang        |  radarmalangonline        |  @radar_malang

11
RadaR malang online  |  kamis 29 oktobeR 2020

malang kota - situasi 
pandemi yang masih berlangsung 
saat ini membuat arema FC berada 
di posisi sulit. Di satu sisi, mereka 
terus berharap ada kejelasan 
lanjutan Liga 1. Di sisi lain, 
manajemen tim singo Edan juga 
berharap bantuan dana subsidi bisa 
dipenuhi Pssi untuk bulan ini. meski 
berada di posisi yang tidak 
mengenakkan, manajemen arema 
mencoba untuk tetap tenang. ”kami 
tenang karena memang belum 
masuk tenggat waktu. Jadi kami 
akan menunggu (dana subsidi)-nya 
sampai akhir bulan ini,” terang 
General Manager (Gm) arema FC 
Ruddy Widodo. 

sebelumnya, dia juga 
mengakui bila dana subsidi di 
september juga dicairkan pada 
akhir-akhir bulan. Hal itulah yang 
membuat arema yakin bila 
federasi tidak pernah ingkar janji 
akan hal itu.

”selama ini, dalam musim 2020 
subsidi selalu cair tidak pernah 
tidak,” terang Ruddy. Bila dana 
subsidinya tidak cair-cair, barulah 
pihaknya bakal menanyakan pada 
pihak yang bersangkutan.

menurut petinggi tim asal 
madiun itu, dana subsidi yang 
nilainya Rp 800 juta itu kini sangat 
penting. Bila diibaratkan, bantuan itu 
adalah masakan utama. ”saat ini  
dana subsidi merupakan sandaran 
utama klub. apabila sampai tidak 
cair akan sangat berat,” jelas pria 

berusia 49 tahun itu. itu berlaku 
lantaran kini banyak sumber 
pemasukan tim yang mampet. 
salah satunya yakni sumber 
pemasukan dari pihak sponsor, 
yang umumnya baru mencairkan 
dana saat Liga 1 benar-benar 
dimulai. 

sementara itu, sumber 
pemasukan lain seperti dari tiket 
penonton juga tidak mungkin 
diharapkan. sebab bila kompetisi 
jadi dilanjutkan, kebijakan tanpa 
penonton akan diberlakukan. Di sisi 
lain, pengeluaran tim memang terus 
dilakukan saat ini. Dilakukan untuk 
memenuhi hak-hak pemain, pelatih, 
sampai ofisial tim. ada juga 
kebutuhan operasional tim singo 
Edan. sebagaimana diketahui, 
hingga saat ini arema terus 
menjalankan program-program 
latihannya. Biaya operasional yang 
dibutuhkan untuk itu juga tak 
sedikit. Bisa menyentuh angka 
ratusan juta. 

Beranjak dari kondisi itu, 
Ruddy memastikan bila yang 
terpenting saat ini adalah dana 
subsidi dari Pssi. ”intinya apabila 
subsidi dicairkan, akan sangat 
membantu, meskipun kick off 
(liga) katakanlah baru dimulai 
Januari mendatang,” urai 
petinggi asal madiun itu. Di balik 
kabar tak mengenakkan itu, 
Manager Store arema FC 
Tjiptadi Purnomo memastikan 
bila geliat konsumsi di 

tempatnya mulai bagus. 
menurut pria yang acap kali 

disapa adi itu, penjualan- penjualan 
merchandise tim perlahan-lahan 
meningkat pasca pemberlakuan 
PsBB lalu. ”meski belum normal, 
namun penjualan lebih bagus,” kata 
dia. Dirata-rata olehnya, kini ada 
kenaikan penjualan sekitar 60 
sampai 70 persen. Lebih tinggi 
dibandingkan saat PsBB 
diterapkan. ”Jika ada sepak bola. 
Potensi peningkatan penjulan 
sangat besar,” jelasnya. itu berlaku 
karena umumnya masyarakat akan 
terbawa euforia kompetisi Liga 1. 
Dia mencontohkan, saat Liga 1 
bergulir maret lalu, pendapatan 
arema store bisa mencapai 
puluhan juta.

sementara itu, seperti 
diberitakan sebelumnya, bila Liga 
1 jadi digulirkan, arema FC sudah 
menyiapkan strategi khusus 
untuk mendulang pemasukan 
dari penonton. Caranya dengan 
menjual tiket tanpa menonton. 
kerja sama dengan salah satu 
bank sudah dilakukan 
manajemen singo Edan. 

strategi itu diharapkan mampu 
menggugah kepedulian suporter 
terhadap keberlang sungan 
finansial tim. khususnya bagi 
suporter tim yang berasal dari 
kalangan menengah ke atas. 
Beberapa aremania sebelumnya 
juga sudah merespons baik 
strategi itu. (gp/c1/by)

Peran Vital Subsidi di 
Tengah Pandemi

Rubianto/Radar malang 
tetaP gebeR PRogRam: tim arema FC saat menggelar latihan bersama dengan sesama tim 

liga 1 madura United di Stadion kanjuruhan beberapa waktu lalu. 
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malang kota – Prestasi 
yang diraih lewat lomba daring 
maupun luring sama-sama 
membanggakan. Hal itu yang 
dirasakan tim Pramuka smP 
Negeri 4 malang yang tetap 
meraih prestasi di tengah pandemi 
Covid-19. Dua bulan terakhir, 
mereka meraih prestasi di event 
nasional yang digelar secara 
daring.

Guru pembina Pramuka smP 
Negeri 4 subhan sPd 
menyebutkan, meski hanya 
berlatih secara daring anak-anak 
tetap semangat. ”kami juga ada 
latihan secara luring di sekolah 
sebagian bentuk pemantapan. 
Namun kami kembalikan lagi ke 
wali siswa mengizinkan atau tidak,” 
ujarnya.

Disinggung soal seleksi siswa 
di tengah pandemi, subhan 
menuturkan persetujuan menjadi 
hal paling utama. meski siswa yang 

bersangkutan dirasa layak untuk 
mengikuti lomba, jika orang tua 
tidak mengizinkan melalui form 
yang diberikan pihak sekolah tidak 
akan memaksa. Pihaknya lebih 
memilih untuk melakukan 
pendalaman ekstra pada siswa 
dibandingkan mengikutsertakan 
siswa tanpa izin dari walimurid.

smP Negeri 4 malang 
mengirimkan siswanya ke dua 
event nasional yakni s4s (smart 4 
scout) pada agustus lalu serta 
akPP (aksi kreasi Pramuka 
Penggalang) iV pada 23-24 
Oktober lalu. Hebatnya mereka 
mampu meraih Top 3 dalam 
berbagai kategori di kedua lomba 
tersebut. antara lain Juara 1 Poster, 
Juara 1 Pos 3 (poster + mini 
pionering) pada event s4s serta 
Juara 2 Lomba sQna (cerdas 
cermat) pada event akPP.

Pimpinan Regu sekar 
Wardani adiati menyatakan, 

butuh persiapan ekstra sebelum 
mengikuti perlombaan ditengah 
pandemi. Terutama dengan 
kondisi pembelajaran secara 
daring. ”kadang yang bikin 
susah kalau ada jadwal anggota 
regu yang tidak cocok, yang 
satu tidak bisa di jam yang 
sudah ditentukan satunya lagi 
juga tidak bisa kalau jam nya 
dirubah,” terang siswi asal 
Blimbing tersebut. 

sekar menuturkan, timnya 
hanya punya kesempatan dua 
minggu untuk mempersiapkan dua 
lomba yang digelar secara daring 
tersebut. Yang utama adalah 
melatih kekompakan regu, 
misalnya untuk kategori short 
movie dan yel-yel pangkalan. 
”Dukungan penuh pihak sekolah 
dan para alumni ini juga membuat 
kami semangat meraih prestasi 
terbaik,” ujar siswi yang hobi 
belajar astronomi ini. (cho/nay)

SmP negeri 4 malang  for radar malang
Panen PReStaSi: tim Pramuka SmP negeri 4 malang yang memenangi dua event level 

nasional belum lama ini.

Moncer, Pramuka SMPN 4 
Raih Dua Prestasi Nasional
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Lanjutkan 
Donasi HP Siswa 

Tak Mampu
malang kota – Upaya 

menopang pembelajaran daring 
tetap dilaksanakan selama 
pandemi Covid-19. masih adanya 
siswa tak mampu yang belum 
memiliki handphone (HP) 
membuat banyak pihak tergerak. 
setelah melewati pendataan dan 
survei, puluhan HP sudah bisa 
dimanfaatkan siswa untuk 
mengikuti pembelajaran daring.

seperti yang dirasakan 
sejumlah siswa di smP Negeri 21 
malang yang telah menerima 
donasi handphone. Waka Humas 
smP Negeri 21 malang ahmad 
Jamil mengungkapkan, masih 
cukup banyak siswanya yang 
belum memiliki HP. Pihak sekolah 
beserta komite pun berusaha 
mencari solusi agar semua siswa 
dapat mengikuti pembelajaran 
secara daring. ”kami minta wali 
kelas mendata anak-anak yang 
memang kesulitan dalam 
pembelajaran daring,” terangnya. 

setelah itu, wali kelas juga diminta 
mencari informasi anak didiknya 
yang berstatus yatim piatu. Tak 
hanya itu, informasi mengenai 
jenis pekerjaan orang tua anak 
juga diminta untuk didata.

Jamil menjelaskan, setelah 
data siswa tak mampu terkumpul, 
pihak sekolah dan komite 
melakukan survei langsung ke 
rumah anak-anak tersebut. 
setelah disimpulkan anak didik 
tersebut memang kurang 
mampu, donasi HP pun 
diberikan. 

”Tahap pertama bulan 
agustus lalu, ada 5 HP yang 
diberikan kepada siswa,” imbuh 
Jamil. sementara tahap kedua 
meningkat menjadi 13 HP yang 
diberikan kepada siswa bulan 
september lalu. sementara untuk 
penyerahan tahap ketiga ada 13 
siswa yang mendapat donasi HP 
awal Oktober.

Jamil menuturkan, untuk 

tahap keempat, pemberian HP 
kepada siswa tak mampu bakal 
dilakukan dalam waktu dekat ini. 
”sudah ada dananya Rp 10 juta. 
kalau data anak-anaknya, kami 
sudah punya. Tapi belum kami 
survei,” tambahnya.

menurut dia, program ini terus 
dilakukan selama pembelajaran 
daring. Bahkan jika pembelajaran 
sudah berlangsung secara luar 
jaringan (luring), komite sekolah 
tetap menggalang dana untuk 
kebutuhan sehari-hari para siswa 
smP Negeri yang kurang mampu.

”Loyalitas komite sekolah 
memang tanpa batas. mereka 
sangat care terhadap dunia 
pendidikan. kami sampai trenyuh 
melihatnya,” kata Jamil. Tidak 
hanya komite sekolah, tetapi 
donasi dari para donatur juga 
mengagetkan. Jamil mengaku, 
ada seorang donatur yang 
menyumbangkan dana hingga 
mencapai Rp 2 juta. (ila/c1/nay)

bantU 
gaWai: 
Penyerahan 
donasi 
handphone 
kepada 
siswa SmP 
negeri 21 
malang 
beberapa 
waktu lalu.
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kota batU - Banyak cara 
bisa dilakukan untuk 
memperingati hari sumpah 
Pemuda. seperti Pondok seni 
Batu yang ”unjuk gigi” dengan 
menggelar pameran lukisan 
bertajuk Unity. Event yang 
digelar di Galeri Raos kota 
Batu itu bakal berlangsung 
hingga 7 November 
mendatang.

sejumlah konsep 
disuguhkan dalam pameran 
kali ini.  ada mural, kolase, 
musik, dan sarasehan. ”ada 28 
karya seni generasi muda 
Pondok seni Batu yang 
dipamerkan di ajang ini,” ujar 
ketua Panitia Pameran Unity 
Galeri Raos ahmad kholili. 

Dari 28 karya itu, satu di 
antaranya karya seni patung, 
sedangkan 27 yang lainnya 
berupa karya lukis dari 
berbagai style.  ”ada yang 
style realis, abstrak, dekoratif, 
semua bercampur menjadi 
satu,” tambah kholili. 

meski berangkat dari latar 
belakang lukisan yang 
berbeda-beda, namun 
pameran Unity ini setidaknya 
bisa menghidupkan seni di 
kota Batu, khususnya seni 

lukis. ”Background pendidikan 
seni mereka juga berbeda-
beda, ada yang daerah 
malang sendiri, Jogjakarta, 
Jakarta bahkan luar negeri,” 
bebernya. 

kholili atau akrab disapa 
Benol ini menambahkan, 
digelarnya pameran tersebut 
untuk mencetuskan spirit para 
generasi seniman muda di kota 
Batu agar lebih kreatif dan tetap 
melestarikan jiwa-jiwa seninya. 
”ini juga dalam rangka 
memupuk semangat mereka 
sebagai regenerasi seniman,” 
jelas seniman alumnus 
Universitas Brawijaya tersebut. 

meski baru digelar untuk 
kali pertama, dia berharap ke 
depannya event ini bisa 
menjadi agenda tahunan 
untuk memperingati Hari 
sumpah Pemuda. ”Yang 
tentunya dengan tema dan 
konsep yang berbeda dan 
jauh lebih matang dari ini,” 
ungkapnya.  Dengan begitu, 
diharapkan juga bisa menjadi 
langkah persuasif dalam 
membangun spirit berkesenian 
di kota Batu untuk para 
generasi muda. (ulf/c1/nay)
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kota batU – Pengembang 
perumahan di kota Batu yang 
mangkir memenuhi kewajibannya 
masih banyak juga. Dari total 110 
pengembang, baru sembilan di 
antaranya yang menyetorkan 
prasarana, sarana, dan utilitas (PsU) 
ke Pemerintah kota (Pemkot) Batu. 
Praktis, sekitar 90 persen 
pengembang properti masih 
mokong karena belum memenuhi 
kewajibannya.

Padahal, kewajiban 
pengembang properti untuk 
menyerahkan PsU sudah ada 
payung hukumnya. Yakni Perda 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Penyediaan, Penyerahan, dan 
Pengelolaan PsU.

”Hingga saat ini, baru ada 
sembilan pengembang properti 
yang menyerahkan PsU,”  jelas 
Wakil Wali kota Batu H ir Punjul 
santoso. 

Dari data Dinas Perumahan dan 
kawasan Pemukiman dan 
Pertanahan (DPkPP) kota Batu, 
sembilan pengembang yang telah 
menyetorkan PsU adalah Emerald 
Villas atas, kayana Regency, Grand 
mutiara Residence, Permata 
Garden Regency, Emerald Villas 
Bawah, Griya Taman asri, kusuma 
Pinus, kusuma Pesanggrahan, dan 
kusuma Hill. 

menurut Punjul, PsU wajib 
disediakan pengembang properti 
dengan luasan antara 30 persen 
hingga 40 persen luasan areal 
yang dikembangkan. setelah itu, 
oleh developer, PsU tersebut wajib 
diserahkan ke pemda setempat. 
Dari sembilan pengembang 

perumahan yang sudah 
menyetorkan PsU, total nilai 
asetnya mencapai Rp 198 miliar 
lebih dengan luas mencapai 83.766 
meter persegi.

Punjul menegaskan, wajib 
hukumnya bagi pengembang 
perumahan menyediakan dan 
menyerahkan fasos dan fasum ke 
pemda. Dan bagi yang belum 
menyerahkan akan diingatkan 
untuk segera melimpahkan ke 
pemda. ”sebab sesuai kata kPk 
(komisi Pemberantasan korupsi), 
tanpa adanya penyerahan fasum 
kepada pemda, maka ada indikasi 
tindak pidana korupsi karena sama 
saja dianggap menguasai aset 
publik yang seharusnya dikelola 
pemda,” katanya. Penyediaan PsU 
tersebut sekaligus untuk 
menambah ketersediaan ruang 
terbuka hijau (RTH).

sementara itu, anggota DPRD 
kota Batu Didik machmud 
mengatakan, pihaknya sudah 
mendorong Pemkot Batu segera 
membuatkan peraturan wali kota 
(perwali) tentang PsU, mengingat 
Perda tentang PsU telah disahkan 
bulan mei lalu. Dia menyebutkan, 
PsU ini meliputi jaringan jalan, 
jaringan pembuangan limbah, 
tempat pembuangan sampah, 
sarana pemakaman, sarana parkir, 
PJU, dan masih banyak lagi. ”kami 
sudah buat perda, wali kota harus 
segera menindaklanjuti dengan 
membuat perwali. sehingga 
pengembang bisa segera 
menyerahkan PsU seperti yang 
diatur dalam Perda PsU,” katanya.  
(nug/c1/nay)
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