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MALANG KOTA – Dinas 
Perhubungan (Dishub) Kota 
Malang memperkirakan ada tiga 
titik kemacetan di Kota Malang 
sehubungan libur panjang cuti 
bersama. Kemacetan bakal 
terjadi karena di Malang banyak 
destinasi wisata untuk tempat 
berlibur.

Seperti diketahui, pekan 
keempat Oktober 2020 
masyarakat akan menikmati hari 
libur dan cuti bersama yang 
panjang. Sebanyak dua hari 
kerja yang ditetapkan menjadi 
hari cuti bersama, yakni 28 dan 
30 Oktober dalam rangka 
perayaan Hari Besar 
Keagamaan Maulid Nabi 
Muhammad SAW. Dan 
tambahan dua hari libur akhir 
pekan, serta satu hari libur 
nasional. Libur panjang ini 
berpotensi menimbulkan 
kemacetan kendaraan di 
Malang sebagai salah satu 
tujuan lokasi wisata.

Kepala Dishub Kota Malang 
Handi Priyanto menuturkan, tiga 
titik yang rawan mengalami 
kemacetan panjang, yakni yang 
pertama, titik masuk Kota 
Malang utara. Tepatnya di 
sepanjang Jalan Raya Malang-
Gempol atau dekatnya exit tol 
Mapan Seksi III Singosari.

“Di sana (exit tol Singosari) 
macet soalnya banyak 
kendaraan yang keluar. 
Makanya, setiap tahun, setiap 
liburan panjang selalu macet di 

titik ini dan ada antrean panjang 
kendaraan,” tutur Handi kepada 
Radar Malang yang dihubungi 
lewat telepon seluler, Selasa 
(27/10).

Untuk solusinya, Handi 
mengatakan, pihaknya sudah 
bekerja sama dengan PT 
Jasamarga Pandaan Malang 
selaku operator tol.

“Nantinya ketika hari Kamis 
(29/10) atau Rabu (28/10) malam, 
tidak semua kendaraan keluar 
dari exit tol seksi III Singosari. 
Jadi akan dibagi, sebagian ke 
exit tol Pakis dan Madyopuro,” 
jelas Handi.

Kedua, menurut Handi, titik 
kemacetan ada di sepanjang 
Jalan Ahmad Yani. Berdasarkan 
pengalaman Handi di liburan-
liburan sebelumnya, sepanjang 
jalan itu selalu muncul antrean 
panjang yang menimbulkan 
kemacetan.

“Alasannya, ya karena di jalur 
(sepanjang Jalan Ahmad Yani) 
itu menjadi pintu keluar dan 
masuk ke Kota Malang. Kalau 
mau ke kota atau kabupaten 
lainnya pasti lewatnya sana. 
Terutama kendaraan roda 
empat,” kata Handi.

Handi pun mempunyai solusi 
untuk mengurai kemacetan di 
sepanjang Jalan Ahmad Yani. 
Yakni, menutup akses 
kendaraan dari Jalan Raden 
Intan yang akan menuju ke 
Jalan Ahmad Yani atau tepatnya 
penutupan jalan itu terjadi di 

bawah flyover Arjosari.
“Yang membuat macet itu 

adalah antrean di traffic light. 
Terutama kendaraan dari Jalan 
Raden Intan ke Jalan Ahmad 
Yani utara atau ke Karangploso. 
Nah nanti di bawah flyover itu 
kami tutup. Jadi yang dari Raden 
Inten harus belok kiri menuju ke 
Kota Malang tidak bisa langsung 
ke Karangploso,” kata dia.

Solusi ketiga yang dijalankan, 
ujar Handi adalah sepanjang 
Jalan MT Haryono dan Jalan 
Tlogomas. Handi menuturkan di 
sepanjang dua jalan itu, macet 
karena merupakan akses jalan 
yang umum digunakan warga 
untuk ke Kota Batu.

“Dan setiap kali di titik itu 
pasti macet bareng momen 
liburan seperti besok (hari ini) 
itu,” tandasnya.

Handi menuturkan, solusi 
untuk mengurai potensi 
kemacetan tersebut maka 
personel Dishub Kota Malang 
sebanyak 15 orang akan 
dikerahkan di titik itu.

Tugasnya adalah mereka 
memantau. Jika ada antrean 
panjang di dua jalan itu, 
sebagian kendaraan akan 
diarahkan ke Jalan Gajayana 
sebagai jalur alternatif.

“Jadi sudah kami siapkan 
skenarionya dan nanti akan 
kami arahkan ke Jalan Gajayana 
sebagian terutama roda dua dan 
roda empat sebagian,” ujar dia. 
(eri/hen)



JawaPos.com – Video klip single terbaru 
Via Vallen bertajuk ‘Kasih Dengarkanlah 
Aku’ resmi dihapus di akun YouTube 
Askada Musik setelah sekitar satu hari 
diposting. Video klipnya diturunkan 
lantaran dibanjiri kritikan oleh netizen 
dan para penggemar penyanyi asal Korea 
Selatan, Lee Ji Eun alias IU.

Kritikan pedas dilayangkan lantaran 
video klip lagu terbaru Via Vallen dituding 
menjiplak musik video Above The Time 
IU. Sebab pada beberapa adegan 
menampilkan konsep yang identik. Video 
klip lagu terbaru Via Vallen memang 
mirip sekali dengan musik video IU. Video 

klipnya itu telah resmi dihapus di YouTube 
sejak Sabtu (24/10) siang.

Lantas, bagaimana dengan nasib 
video klip lagu terbaru Via Vallen pasca 
dilakukan penghapusan?

Sakti dari label Askada Musik yang 
juga manajemen Via Vallen mengatakan, 
mereka akan menjalani syuting ulang 
video klip guna menggantikan video 
klip yang sudah dihapus.

“Kemungkinan video klipnya akan 
diganti,” kata ujar Sakti kepada JawaPos.
com.

Baik Via Vallen maupun label musik 
yang menaunginya tidak tahu menahu 

soal konsep video klip diduga menjiplak 
musik video IU. Mereka baru mengetahui 
video klip tersebut menjadi kontroversi 
setelah muncul komentar-komentar 
miring netizen. Untungnya, mereka sigap 
dengan cepat melakukan take down 
satu hari pasca diunggah di YouTube.

Via Vallen secara pribadi telah meminta 
maaf kepada para penggemarnya dan 
juga para penggemar IU atas kejadian 
ini melalui sebuah postingan akun media 
sosialnya. Via mengaku sangat malu nama 
besarnya di dunia hiburan harus tertetesi 
noktah hitam dengan adanya unsur 
plagiasi.
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JawaPos.com – Lagu ‘Hati 
Selembut Salju’ sempat booming 
tahun 1981 saat dinyanyikan oleh 
Jamal Mirdad. Lagu ciptaan Harry 
Toos itu kini kembali dibawakan 
ulang di tahun ini di-recycle oleh 
putra musisi senior Ebiet G. Ade, 
Segara.

Aransemen musik, nada dan 
iramanya tentu dibuat kekinian 
supaya dapat dinikmati oleh para 
penikmat musik Tanah Air.

Segara mengatakan, dirinya 
tertarik merecycle lagu ‘Hati 
Selembut Salju’ usai diperdengarkan 
oleh tim. Dia menganggap lagu 
ini memiliki kekuatan dalam hal 
lirik.

Dikatakannya, proses pembuatan 
lagu ini cukup singkat hanya butuh 
waktu sekitar satu bulan dari awal 
sampai pasca produksi. “Kita buat 
demonya pada suka, ya sudah kita 
bikin. Karena menurut aku lagu ini 
bagus banget,” ujar Segara saat 

berbincang dengan JawaPos.com.
Lagu ‘Hati Selembut Salju’ 

bercerita tentang seseorang yang 
akan selalu menanti kehadiran cinta 
tanpa batas waktu. Meskipun tidak 
ada kepastian kapan cinta itu akan 
datang, tapi ia rela menunggu 
sampai cinta itu tiba.

Dalam proses pembuatan lagu 
ini, Segara dibantu oleh Irwan 
Simanjuntak. Proses pembuatan 
lagunya dilakukan tanpa ada 
pertemuan fisik mengingat saat 
tengah tengah terjadi pandemi. 
Komunikasi Segara dan Irwan 
Simanjuntak hanya mengandalkan 
perangkat teknologi. Keduanya 
cuma bertemu sekali saat menjalani 
rekaman.

“Kebetulan kita tetanggaan. 
Tapi kita tetap mentaati protokol 
kesehatan . Awalnya kirim-kiriman 
file saja, ketemunya pas rekaman 

doang,” kata Segara.
Membawakan 

ulang lagu ‘Hati Selembut Salju’ 
merupakan sebuah tantangan 
tersendiri bagi Segara. Selain 
lagunya sempat booming di era 
80-an, dia juga tertantang untuk 
dapat menyampaikannya ke 
generasi sekarang dengan 
melakukan penggubahan di sana-
sini.

“Aku harus bisa meremajakan 
lagu ini agar bisa diperdengarkan 
ke pendengar yang baru,” ungkap 
Segara.

Kesulitan me-recycle lagu ini 
adalah menghayati lirik lagunya. 
“Aku berpikir kira-kira Om Harry 
Toos itu memaknai lagu ini seperti 
apa. Aku harus benar-benar bisa 
memaknainya, kesulitannya di situ,” 
ujarnya.

Single ‘Hati Selmbut Salju’ adalah 
single kedelapan bagi bagi Segara. 
Namun, lagu ini adalah pengalaman 
pertamanya menyanyikan lagu 
milik orang lain.
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Jawapos.com – Selebriti Mona 
Ratuliu kini sudah dikaruniai 4 orang 
buah hati dari pernikahannya dengan 
Indra Brasco. Bahkan 2 dari 4 anaknya 
sudah berusia remaja. Tentu tak mudah 
mendidik remaja di era digital dan 
media sosial saat ini. Maka Mona 
Ratuliu mempunyai tips sukses yang 
dia bagikan kepada para ibu lainnya.

Dalam kampanye kesehatan 
mental bertajuk #REALTALK bersama 
Instagram, Mona mengakui bahwa 
anak muda seringkali mengalami 
kesulitan saat ingin membicarakan 
isu kesehatan mental dengan orang 
tua mereka. Belum lagi menghadapi 
isu bullying dan kegalauan remaja 
yang terkadang bisa menyulitkan 
anak. Sayangnya anak remaja masih 
sulit mencari pertolongan profesional 
yang dibutuhkan dan memunculkan 
stigma negatif tentang kesehatan 
mental.

“kami juga menemukan ada lima 
isu terkait kesehatan mental yang 
sering dialami oleh remaja seperti 
rasa insecure, adanya kesulitan untuk 
berbicara mengenai kesehatan mental 
kepada orang tua, malu dengan 
kondisi mental yang mereka alami, 
kecemasan dan perundungan. Data-
data tersebut mendorong kami untuk 

melanjutkan upaya kami dalam 
mematahkan stigma negatif tentang 
kesehatan mental,” tegas Kepala 
Kebijakan Publik Instagram Asia Pasifik 
Philip Chua dalam Webinar.

Baca juga: Lakukan Deteksi Dini, 
Simak 6 Pendekatan Hadapi Masalah 
Gangguan Jiwa

Maka dari itu, Mona Ratuliu, 
mendukung bahwa kesehatan mental 
adalah isu yang cukup sensitif untuk 
dibahas bersama keluarga termasuk 
dengan anak-anak kita. Menurutnya 
asih banyak orang tua yang masih 
belum punya pengertian yang cukup 
komprehensif mengenai isu yang 
sudah lama seringkali dianggap tabu 
oleh masyarakat.

“Saat ini saya menjadi lebih aware 
dengan isu-isu kesehatan mental ya. 
Bagaimana mendorong anak-anak 
agar lebih berani curhat kepada orang 
tua. Sehingga orang tua tahu kondisi 
anak,” papar Mona.

Saat ini dia sedang seru-serunya 
bersama suami melihat proses buah 
hatinya tumbuh menjadi remaja. 
Remaja barangkali lebuh suka curhat 
pada temannya. Namun menurut 
Mona, justru bagaimana orang tua 
bisa merangkul circle atau sahabat 
anak agar bisa lebih akrab dan 

membantu masalah mereka.
“Memang remaja itu karena 

pengaruh efek hormon, agak lebih 
dahsyat ya sikapnya. Tapi memang 
bagaimana caranya remaja bisa 
terbuka, lalu sebagai orang tua juga 
dekat dengan teman-temannya anak 
kita. Jadi semacam support system 
atau tim mengorek informasi ya,” 
tutur Mona.

Dia mengakui bahwa terkadang 
anak tak cukup hanya curhat pada 
orang tuanya. Sehingga remaja masih 
saja curhat pada teman mereka 
sekalipun sudah curhat pada orang 
tua.

“Anak-anak remaja juga sudah 
butuh profesional. Justru bisa 
ekspresikan diri dan kembangkan 
diri mereka. Dan remaja itu sering 
terjebak dalam momen galau, kadang 
curhat sama orang tua sudah tapi 
masih galau. Nah dengan bantuan, 
anak-anak akan terdorong untuk 
speak up lebih mudah,” jelasnya.
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Hunian 
menghadap 
barat bukan 

favorit banyak 
orang. Sisi itu 

mendapat 
paparan sinar 
matahari yang 

kuat saat siang 
maupun sore. 

Namun, desain 
yang dimiliki 
Inset House 

mampu 
menaklukkan 

kondisi tersebut.

Rumah di kawasan 
Jatibening, Bekasi, ini 
mencuri perhatian. 
Tim Delution 

Architect menempatkan 
sebuah taman di lantai 2. 
Namun, dari depan, rumah tak 
terlihat seperti berlantai dua 
sehingga taman itu tampak 
melayang. ”Karena itulah, 
disebut Taman Melayang,” 
kata arsitek Indira Pramundita 
dari Delution Architect. 
( jawapos.com)
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Taman Melayang juga 
membuat rumah seolah 
terpotong antara bagian atas 
dan bawah. Desain tersebut 
diterapkan untuk 
menghindari rumah dari terik 
matahari. Tim Delution 
Architect 
mengimplementasikan fasad 
miring berkayu yang mampu 
menetralkan panas. Dibuat 
dengan material khusus, 
yakni kayu bangkirai dengan 
finishing salak brown.

Taman Melayang juga 
difungsikan sebagai 
mahkota agar beberapa 
ruangan di lantai bawah 
terhalau dari panasnya sinar 
matahari.

Indira Pramundita 
menuturkan, Taman 
Melayang mampu 
memperindah rumah 
sekaligus memberikan rasa 
sejuk. Dia menyebutkan 
bahwa material utama rumah 
adalah beton bertulang. 

Termasuk digunakan dalam 
konstruksi Taman Melayang. 
Memakai pot beton 
bertulang berukuran 1,2 x 1,2 
meter. Kemudian, diisi tanah 
merah dengan beberapa 
layer filtrasi supaya tidak 
tersumbat di dasar pot.

Konstruksi bangunan 
lainnya menggunakan 
material pada umumnya. 
Yaitu, bata, plester, aci, lalu 
finishing cat putih. ”Material 
lantai didominasi keramik 
dan vinil tekstur kayu,” jelas 
Indira.

Ada dua warna yang 
mendominasi Inset House. 
Yakni, putih dan cokelat. Dua 
warna tersebut diklaim Indira 
bisa memanjakan mata siapa 
pun yang melihatnya. Juga, 
memberi kesan bersih dan 
luas sesuai dengan 
permintaan pemilik rumah. 
”Pemilik ingin rumahnya itu 
terasa luas dan tidak terimpit 
dinding. Makanya, pakai 
warna cerah dan minim 
sekat,” tandas Indira.

(FERNANDO GOMULYA FOR JAWA POS)

Taman ini 
berada di 

lantai 2 rumah 
dan bisa 

diakses dari 
tiga ruangan. 
Yaitu, kamar 

utama, kamar 
anak, serta 

lorong yang 
berhadapan 

langsung 
dengan 
tangga.

Kolong tangga yang 
biasanya fungsinya 
terabaikan 
dimanfaatkan sebagai 
storage. Di bawahnya 
ada furnitur multifungsi 
yang bisa dijadikan 
tempat tidur maupun 
sofa.
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JawaPos.com – Produsen 
mobil Amerika Serikat (AS) Tesla 
pada Senin (26/10) 
mengumumkan bahwa 
pihaknya akan mengekspor 
Tesla Model 3 yang diproduksi 
di Tiongkok (made in China) ke 
Eropa untuk pertama kalinya 
pada Selasa (27/10).

Gelombang pertama yang 
terdiri dari 7.000 sedan 
diperkirakan akan tiba di 
Pelabuhan Zeebrugge di Belgia 
lewat jalur laut pada akhir 
November mendatang, sebelum 
dijual di negara-negara Eropa 
termasuk Jerman, Prancis, Italia, 
Spanyol, Portugal, dan Swiss.

Tom Zhu, Wakil Presiden 
Tesla Global sekaligus Presiden 
Tesla Tiongkok Raya, 
mengatakan, bahwa dengan 
dimulainya kegiatan ekspor, 
Tesla Tiongkok akan 

mendorong permintaan 
domestik dan memperluas 
pasar global secara bersamaan 
sebagai upaya untuk 
mendukung negara tersebut 
membentuk pola pembangunan 
“sirkulasi ganda.”

Tesla juga akan terus 
meningkatkan produksi, 
penjualan, layanan purnajual, 
serta infrastruktur di negara 
tersebut dengan menjunjung 
tinggi komitmen investasi China, 
papar Zhu.

Chen Yin, Wakil Wali Kota 
Eksekutif Shanghai, menuturkan 
dalam upacara peluncuran 
ekspor itu bahwa Tesla, dengan 
Gigafactory Shanghai sebagai 
pabrik pertamanya di luar AS, 
akan menjadi produsen otomotif 
asing pertama yang merasakan 
keuntungan dari penghapusan 
batas kepemilikan saham 

produsen mobil asing di China.
Pabrik Tesla di Shanghai 

telah menghasilkan 85.000 
lebih unit kendaraan dengan 
output industri sebesar 21,6 
miliar yuan (1 yuan = Rp2.194) 
per akhir September, dengan 
produksi mingguan yang stabil 
di kisaran 3.500-4.000 unit 
kendaraan. Nilai ekspor 
kendaraan dan baterai yang 
dilakukan pabrik itu 
diperkirakan akan mencapai 
450 juta dolar AS (1 dolar AS = 
Rp14.651) tahun ini, ujar Chen 
dalam pidatonya.

Pada awal tahun ini, Tesla 
meluncurkan gelombang 
pertama sedan Model 3 
produksi China ke publik, 
setahun setelah perusahaan 
tersebut memulai 
pembangunan pabrik 
pertamanya di luar AS.


