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lapsus hut ke-75 tni

Pe n g e t a t a n 
aktifitas yang ada 
di dalam internal 

satuan  dirasa belum cukup 
untuk mencegah penularan 
wabah. Namun langkah 
pengetatan bagi pihak luar 
masuk ke markas juga 
dilakukan pembatasan. 
Antara lain menolak kun
jungan pelatihan kedisiplinan 
dan wawasan kebangsaan 
dari masyarakat sipil hingga 
pembatasan kunjungan 
tamu. Di satuan TNI AD 
misalnya, Jawa Pos Radar   
Malang menemukan hal 
yang menarik di Dodik Bela 
Negara Rindam V Brawijaya 
di Jalan Panglima Sudirman 
(kawasan Lapangan Rampal), 
Kelurahan Kesatrian, 
Kecamatan Klojen. 

Satuan yang bertugas 
mem berikan pendidikan 
disiplin dan sekaligus 
wawasan kebangsaan 
kepada masyarakat sipil ini 
mungkin satusatunya 
satuan fungsi dan perannya 
banyak berkurang. Karena 
sudah tidak lagi menerima 
pelatihan dari masyarakat 
sipil. Biasanya mahasiswa 
baru dari sejumlah lembaga 
perguruan tinggi maupun 
lembaga instansi pemerin
tahan  lainnya. Komandan 
Dodik Bela Negara Rindam 
V Brawijaya Letkol Arm 
Sugeng Budiharto, me
ngatakan sejak pandemi 
pihaknya tidak lagi menerima 
kunjungan warga sipil. 
“Tidak berani untuk me
masukkan lagi, sebenarnya 
banyak yang mau pen
didikan, tapi karena takut 
penularan dan tidak ada 
perintah lagi jadi belum bisa 
menerima mereka,” terang
nya saat dihubungi Jawa 
Pos Radar Malang, Minggu 
(4/10) sore. Akibatnya, satuan 
yang beranggotakan sekitar 
100 orang lebih tersebut 

hanya melakukan aktifitas 
internal dengan protokol 
kesehatan saja. “Hanya 
aktifitas internal saja seperti 
rapat, pengamanan personil 
dan olahraga di dalam, tidak 
ke Lapangan Rampal. Tetap 
jaga jarak dan maskeran, 
itu saja,” sebut Sugeng.

Sementara itu, di Kodim 
0833 Kota Malang, perhatian 
terhadap anggota yang 
berada di lapangan agar 
terhindar dari virus me
matikan ini juga cukup tinggi. 
Dandim 0833 Kota Malang, 
Letkol Arm Ferdian Prima
dhona menyebut bila 
sebagai garda terdepan di 
ke tahanan nasional di Kota 
Malang, kesehatan para 
prajurit juga menjadi prioritas 
utama pihaknya. “Himbauan 
untuk patuh protokol dan 
hidup sehat itu pasti, kami 
ada juga rapid test rutin untuk 
para anggota,” terang dia. 
Keterlibatan TNI dalam 
operasi gabungan seperti 
yustisi dan pengamanan 
(PAM) di pusatpusat 
keramaian bareng pihak 
kepolisian dan Satpol PP. 
“Kami dapati keramaian 
seperti di pasar, rumah sakit 
dan sejumlah kafe  yang 
menjadi sasaran patroli dari 
pasukan penegakkan disiplin 
seperti kami ini,” katanya. 

Belum ketambahan dari 
peran Bintara Pembina Desa 
(Babinsa) yang mengawal 
satu wilayah, sekaligus 
memo nitor pasien yang 
terkonfirmasi positif untuk 
pengamanan dan pengan
taran ke rumah isolasi 
ataupun ke rumah sakit. 
“Babinsa, beserta jajaran 
yang lain seperti Bhabin
kamtibmas yang biasanya 
mengawal di wilayah 
masingmasing, ini yang 
paling riskan, karena bia
sanya mereka yang 
mengawal pasien atau ikut 

pemakaman juga,” kata dia.
Berkaitan dengan Babinsa, 

kepada koran ini, mantan 
Danyon Armed Jember ini 
menyebut bahwa pihaknya 
juga memberikan penilaian 
terkait kewilayahan tanpa 
ada pemberitahuan se be
lum nya. Hal ini ditujukan 
untuk mengukur kedisiplinan 
di masyarakat untuk me
lak sanakan pesan pe me
rintah terkait penegakan 
protokoler kesehatan. 
“Jangan sampai baru 
dioprak-oprak mereka baru 
mau disiplin. Harus ada 
kesadaran, tapi Alhamdulillah 
sekarang makin banyak 
yang sudah tersadarkan,” 
tutup pria yang menjabat 
sebagai Komandan Satgas 
(Dansatgas) Covid19 Kota 
Malang tersebut.

Sementara itu, di Pangkalan 
TNI Angkatan Laut (Lanal) 
Malang diperoleh informasi 
penerapan protokol juga 
dilakukan dengan penerapan 
pembatasan sebagian 
anggota untuk pergi ke 
kantor. Dibuat skema 50 
persen : 50 persen antara 
yang masuk kantor dan yang 
di lapangan atau Work From 
Home  (WFH). “Separuh
separuh, tergantung bagian
nya. Kebetulan sekarang 
ini lebih banyak yang datang 
kalau pas ada tugas saja, 
sisanya WFH supaya kantor 
tidak terlalu ramai,” terang 
Danlanal Kolonel Laut 
Hreesang Wisanggeni. 
Namun demikian, untuk 
kegiatan apel dan latihan 
tempur tetap dilakukan 
seperti biasanya. “Tidak ada 
yang berubah untuk porsi 
latihannya, hanya saja wajib 
masker dan jaga jarak. 
Misalnya saat apel pagi 
biasanya setengah lancang 
kanan, jadi lebih lebar,” beber 
pria asal Kabupaten Sidoarjo 
tersebut. (biy/fik/mas) 

Tak Ada 
Jadwal 

Pelatihan, 
Tamu 

Kunjungan 
Wajib 

Dijadwal
Wabah Pandemi Covid-19 

membawa kebiasaan baru di 
sejumlah markas TNI di Malang 

Raya. Banyak penyesuaian 
yang dilakukan tiga matra 
darat, laut dan udara agar 

markas mereka tidak menjadi  
kluster baru penyebaran 

wabah. Di HUT ke-75 Tentara 
Nasional Indosesia (TNI) kali ini, 

Jawa Pos Radar Malang 
mengulas bagaimana 

kebiasaan-kebiasaan baru di 
markas mereka. 

LatPUR: Komando Operasi 
angkatan Udara II saat 
menggelar latihan perang 
Sikatan Daya 2020 di 
Malang, Jawa timur 28-30 
September lalu.
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Ulas Kuliner Bandeng 
hingga Millenial Housing

MALANG KOTA – Bagi para 
pecinta kuliner pasti tidak asing 
dengan olahan berbahan ikan 
bandeng. Selain lezat, ikan air 
tawar ini mempunyai segudang 
nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. 
Namun, kebanyakan masyarakat 
ogah makan ikan bandeng karena 
durinya yang banyak. Selain itu 
olahannya yang hanya itu-itu saja, 
membuat kebanyakan orang bosan. 

Karena itulah, Chef Hadi Sai’un 
bersama Chef Andre Donal 
membagikan resep menu olahan 
bandeng yang sesuai selera milenial 
dalam acara Cooking Time dalam 
ajang Digitex (Digital Expo) Property 
2020 Persembahan Jawa Pos 
Radar Malang bersama Indonesian 
Chef Association (ICA) Malang. 

“Biasanya orang malas makan 
(bandeng) karena durinya ya, kalo 
ini sudah tidak ada durinya,” kata 
Chef Hadi Sai’un. Bandeng yang 
sudah bersih dari duri ini akan di 
grill (panggang) dengan mentega 
dan sedikit salad oil hingga empuk.  
Setelah itu barulah dilumuri dengan 
bumbu kunyit yang sudah disiapkan 
hingga meresap. Setelah itu di-grill 
lagi untuk finishing. “Bahan 
bumbunya tentunya kunyit, kencur, 
jahe, cabe rawit merah dan hijau, 
cabe merah dan hijau juga,” jelasnya.  

Setelah bumbu tadi meresap 
dan di-grill untuk finishing, penyajian 
ikan bandeng kunyit ini dipadukan 

dengan sambal kencur. Tidak hanya 
itu, ada juga sambal colo-colo, 
sambal matah, sambal bhe dan 
sambal cobek tomat. “Rasa yang 
dihasilkan nanti kombinasi antara 
gurih dan pedas, tapi juga ada 
sensasi segarnya. Karena ciri khas 
yang kita gunakan ada jeruk limau 
nya,” sambung Chef Sai’un. Jadi 
sambal yang dihasilkan memiliki 
cita rasa pedas, segar dari jahe 
dan rasa kencurnya terasa sekali.

“Kenapa kita pilih ikan bandeng, 
karena kita mempertimbangkan 
kandungan gizi ikan ini lebih tinggi 
dari ikan-ikan lain,” jelas Sekretaris 
ICA Chef Wida Ayu. Di ketahui 
setiap 100 gram ikan bandeng 
setidaknya mengandung kalori, 
lemak, protein, fosfor, kalium, zat 
besi, natrium, vitamin A,B1 dan B2. 
Tak hanya itu, ikan bandeng juga 
diperkaya dengan kandungan 
asam lemak omega 3 dan omega 
6.

Menu olahan bandeng kunyit 
sambal kencur ini cocok dikonsumsi 
saat cuaca dingin seperti di Kota 
Malang yang beberapa hari terakhir 
ini hujan. Di samping itu juga resep 
ikan bandeng kunyit sambal kencur 
ini juga bisa sebagai sajian dalam 
acara-acara keluarga. Tidak hanya 
bisa diaplikasikan pada ikan 
bandeng, resep tersebut juga bisa 
dipakai di olahan ikan lain seperti 
Ikan Bawal, Tongkol dan lain 

sebagainya, tutup Chef Wida. 
Sementara itu, sehari sebelumnya 

di ajang bincang property yang 
juga ragam acara di Digitex Property, 
disuguhkan materi tentang  millenial 
housing. Konsep ini merupakan 
jawaban desain rumah kala 
pandemi. Acara ini dipandu oleh 
Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar 
Malang Mardi Sampurno dengan 
menghadirkan Anggota Ikatan 
Arsitek Indonesia (IAI) Wilayah 
Malang Rendi Pradipta, ST di kantor 
Jawa Pos Radar Malang. 

Di kesempatan tersebut, Rendi 
menjelaskan, bahwa pandemi juga 
berdampak pada dunia ke-arsitekan. 
Sehingga, pihaknya juga harus 
memikirkan bagaimana proses 
pembangunan hunian yang aman, 
khusunya untuk kawasan yang 
akan dihuni para pasangan baru. 
“Kami berfikir serius untuk 
menciptakan rumah yang sehat 
dengan lahan yang minim, namun 
udara dan pencahayaan yang baik 
pula. Karena hal tersebut juga 
berpengaruh pada kesehatan 
keluarga yang tinggal di hunian 
tersebut,” terang Rendi. 

Pada masa pandemi ini, sepertinya 

millenial housing justru akan 
berfungsi lebih baik. Karena seperti 
diketahui, pandemi identik dengan 
stay at home.  Sehingga, masih 
banyak pilihan  tempat  yang bisa 
gunakan secara maksimal. “Misalnya 
ruang-ruang terbuka seperti balkon 
atau car port yang dicor bisa 
digunakan untuk berjemur terik 
matahari pagi,” ungkapnya.

Berbicara soal efektivitas, Rendi 
melanjutkan, bahwa penghuni 
rumah harus memetakan ruang-
ruang yang dijadikan prioritas.  
Karena hal itu akan mempengaruhi 
biaya pembangunan. “Contohnya 
ruang-ruang yang otomatis anggota 
ke luarga sering menggunakannya,  
seperti ruang keluarga, dapur bersih 
dan meja makan, serta kamar tidur 
dan kamar mandi,”tambahnya.  Tak 
hanya itu, dalam hal ini cross venti-
lation juga diperlukan, bertujuan 
untuk menjadi penghubung yang 
bisa mengalirkan udara. “Karena 
ba ngunan yang lebih tinggi bukan 
berarti  dapat dikatakan lebih 
dingin, sehingga dengan 
penempatan jendela yang pas 
akan lebih baik dan atau lebih 
sejuk,”imbuh Rendi. Soal Budgeting 
yang dibutuhkan, menurut Rendi, 
sesuai dengan besaran renovasi 
tentunya. “Tapi jika diestimasi, 
dalam permeter per  seginya 
membutuhkan sekitar Rp 4 
juta,”pungkasnya. (ulf/ref/mas)

KULINER: Chef Hadi Sai’un memasak menu olahan bandeng yang sesuai selera milenial dalam acara 
Cooking Time dalam ajang Digitex (Digital Expo) Property 2020.
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MALANG KOTA – Dewan 
Kesenian Malang (DKM) akhirnya 
punya wa dah untuk menampung 
minat dan bakat kalangan pelajar 
dibidang seni teater. Sabtu lalu 
(3/10), badan pengurus harian (BPH) 
DKM meng inisiasi kegia tan Parade 
Teater SMA Se-Malang Raya. 
Sebanyak empat pertunjukan di-

tam pilkan dalam event yang digelar 
di Pendapa Hazim Amir Gedung 
DKM Kota Malang. Tiga penampilan 
dian taranya merupakan pertunjuk-
kan monolog yang dibawakan oleh 
per wakilan dari SMA Negeri 5 
Malang,  SMA Negeri 1 Lawang, dan 
MA Al Ma’arif Singosari. Semen tara 
penam pilan teater dibawakan 
secara kolabo rasi oleh siswa siswi 
dari dari SMA Tugu yakni SMA Ne-

geri 1 Malang, SMA Negeri 3 Ma-
lang, dan SMA Negeri 4 Malang. 
Anggota BPH Seni Teater Nila 

Fati  kasari mengungkapkan, tujuan 
uta ma digelarnya acara tersebut 
ada  lah untuk meningkatkan eksis-
tensi  teater sekolah. ”Karena 
selama ini keba nyakan mereka 
menggelar pentas secara mandiri. 
DKM ingin supaya ke depan teater 
di sekolah juga ber kembang,” 
jelasnya. 
Selain itu, kegiatan tersebut juga 

digelar sebagai evaluasi festival 
dan lomba seni siswa nasional 
(FLS2N) yang telah digelar 
beberapa waktu yang lalu. 
”Beberapa peserta yang menang 
baik dari Kabupaten Malang 
maupun Kota Malang kita ajak 

untuk tampil di sini bareng-bareng,” 
imbuh Nila. Wanita 22 tahun itu 
berharap ke depan regenerasi para 
pegiat seni teater bisa terlestarikan 
dengan baik. Salah satunya dengan 
merangkul kalangan pelajar.
Sementara itu, Pembina Teater 

SMAN 1 Lawang Elyda K Rara 
mengung kapkan bahwa pihaknya 
sangat menyayangkan jika karya 
pemenang FLS2N sebelumnya 
berhenti sampai disekolah saja. 
Kare nanya, istri dari Inisiator 
Kamateatra Art Project Anwari 
tersebut mengusulkan agar DKM 
Malang memfasilitasi penam pilan 
mereka secara langsung.
”Saya sangat berharap bakat anak 

se kolah ini juga di wadahi oleh 
DKM,” kata Elyda saat ditemui 
koran ini. Ke depan, dia berharap 
ada per kum pulan teater para 
pelajar di Ma lang. Situasi pandemi 
yang ma sih berlangsung sampai 
sekarang juga menjadi salah satu 
kendala yang harus mereka hadapi.
”Ya cukup berat tantangannya. 

Apa lagi saat ini sedang pandemi, 
maka semua kegiatan 
ekstrakurikuler di sekolah berhenti 
total,” tukas Elyda. (ila/iik)

Gandeng DKM, 
Wadahi 

 Bakat Teater 
 Siswa

PERCAYA DIRI: Akmal Rahmat 
Firdaus siswa MA Al Ma’arif Singosari 

menampilkan pertunjukan monolog 
di Gedung Dewan Kesenian Malang 

(DKM), Sabtu lalu (3/10).
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KEPANJEN – Lagi-lagi konsleting 
listrik jadi penyebab kasus 
kebakaran di Kabupaten Malang. 
Terbaru, kemarin (4/9) rumah milik 
Munati (84), warga Dusun Rekesan 
Desa Talangagung Kecamatan 
Kepanjen disatroni si jago merah. 
Kebakaran disana terjadi sekitar 
pukul 11.20. Mengetahui hal itu, 
Munati sempat meminta tolong 
warga sekitar. 
Sebelum petugas datang, warga 

sempat berusaha memadamkan 
api dengan alat seadanya. 
”Kemudian salah seorang warga 
langsung melaporkannya pada 
kami,” terang Kabid Pencegahan 
dan Penanggulangan Kebakaran 
(PPK) PMK Kabupaten Malang, 
Goly Karyanto. Tiga unit mobil 
pemadam dikerahkan ke lokasi 
kejadian. untuk memadamkan api. 
Sekitar pukul 12.50, api baru bisa 

dinyatakan padam. Goly menyebut 
bila kebakaran itu hanya melalap 
sebagian bangunan rumah korban. 
”Hanya dapurnya saja yang hangus 
terbaka,” imbuh dia. Dari perkiraan 
pihaknya, Munati tercatat 
mengalami kerugian material sekitar 
Rp 50 juta. Dari pengamatannya, 
konsleting listrik memang kerap jadi 
penyebab kebakaran di perumahan 
warga. (fik/by)

KESEKIAN KALINYA: Tiga unit 
mobil pemadam kebakaran 
dikerahkan Pemkab untuk 
memadamkan kebakaran di salah 
satu rumah warga, kemarin.
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MALANG KOTA – Pasar 
Burung Splendid bakal dipermak 
Pemkot Malang.  Masuk dalam 
usulan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) 
2021, revitalisasi pasar burung 
dan juga pasar bunga itu diplot 
anggaran Rp 2 miliar. Kondisi 
pasar yang padat dan kumuh 
akan dibikin lebih lebar dan 
sehat. 

Kepala Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan 
(Diskopindag) Kota Malang 
Wahyu Setianto mengatakan, 
revitalisasi dua pasar tersebut 
akan digarap awal tahun depan. 
“Dana yang ditaksir untuk 
pembangunan kedua pasar ini, 
kurang lebih Rp 2 miliar. 
Rencananya memang di APBD, 
kita anggarkan di 2021,” ujarnya.

Tak jauh berbeda dengan 
konsep pasar rakyat yang telah 
direvitalisasi sebelumnya, 
konsep kedua pasar ini nantinya 
juga akan dibuat layaknya pasar 
sehat. Hanya saja, karena pasar 
burung yang juga bergandengan 

dengan pasar bunga maka akan 
lebih disesuaikan penataannya.

Paling awal, konsepnya tetap 
ramah lingkungan, dan 
dilengkapi fasilitas lain yang baik 
bagi pedagang maupun pembeli. 
“Secara umum sama dengan 
pasar lainnya. Nanti akan 
dipercantik, lapak pedagang 
akan dibuat rapi tertata. 
Ditambahkan dengan fasilitas 
ramah lingkungan dan lain 
sebagainya,” imbuhnya.

Sementara, saat proses 
revitalisasi nantinya sejum lah 
kurang lebih 80 pedagang di 
Pasar Burung dan Pasar 
Bunga Splendid ini akan 
direlokasi ke lapak sementara. 
Sehingga, seiring dengan 
pembangunan, pedagang 
tetap bisa berjualan 
sebagaimana mestinya. “Kalau 
pedagangnya itu sekitar 80-
an, nanti pas dibangun kita 
akan relokasi. Ya di kawasan 
sekitar saja, dibuatkan lapak 
sementara,” jelas dia. (san/
nay)

LAOh MAhfud/rAdArA MALANG

dIPErCANTIK: Sejumlah pengunjung sedang melihat burung yang dijual di pinggir jalan di Pasar Splendid.
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MALANG KOTA – Kasus laka kerja 
dalam proyek pembangu nan gedung 
RSI (Rumah Sakit Islam) Unisma 
memasuki ba bak baru. Polresta 
Malang Kota bakal melakukan gelar 
perkara pekan depan, menyusul hasil 
Laboratorium Forensik (Labfor) Polda 
Jatim yang sudah keluar Jumat lalu 
(2/10).

Meski gelar perkara diagen dakan 
pekan depan, namun aktivitas 
pembangunan gedung 
pengembangan RSI Unisma sudah 
dilanjutkan. Sejak pekan lalu (29/9), 
garis polisi yang berada di dalam lokasi 
proyek telah dibuka. Kasatreskrim 
Polres ta Malang Kota AKP Azi Pratas 
Guspitu membenarkan bila pihaknya 
memberikan izin proyek dilanjutkan. 
”Sudah kami izinkan buka garis polisi, 
ini dilanjutkan karena kita tidak mau 
pengembangan mereka terhambat. 
Karena itu rumah sakit, untuk 
kepentingan ma syarakat,” terangnya. 

Azi mengatakan, pihaknya juga 
memberikan izin penggunaan lift 
dalam proyek tersebut. ”Boleh, tapi 
sesuai peruntukan,” kata dia. Meski 
lokasi proyek telah dibuka, namun hal 
itu tak akan meng hambat proses gelar 
perkara yang akan dilakukan pihaknya.

Perwira asal Kota Bandung tersebut 
juga mengatakan jika hasil 
Laboratorium Forensik (Labfor) Polda 
Jatim sudah keluar. ”Kemarin (Jumat, 
2/10) sudah turun,” ujarnya. Hasil 
labfor tersebut juga menjadi rujukan 
dalam gelar perkara.

Di tempat terpisah, PLH KBO 
Satreskrim Polresta Malang Kota Iptu 
Rudy Hidajanto menga takan, dasar 
pelepasan garis polisi tersebut 

karena lengkap nya penyelidikan ke 
lapangan. ”Olah TKP sudah ada, hasil 
labfor sudah ada, jadi lokasi tersebut 
sudah kami serahkan ke kontraktor, 
tapi kami tetap monitor,” terang dia. 

Selain itu, perjanjian dengan pihak 
RSI Unisma terkait batas waktu juga 
jadi alasan. ”Sekitar April 2021 itu harus 
sudah sele sai perjanjiannya, kalau 
tidak, nanti ada denda,” tambahnya. 
Pihaknya juga sudah mengi ngatkan 
pihak kontraktor agar lebih hati-hati 
dalam mejalan kan proyek seperti 
keselamatan dalam bekerja dan 
briefing sebelum pengerjaan.

Rudy mengatakan bila hasil Labfor 
Polda Jatim berke simpulan kejadian 
tersebut murni disebabkan kabel 
baja yang putus. ”Murni kabel baja 
atau slingnya putus karena kelebihan 
beban akibat serat di dalam kabelnya 
itu terputus. Jadi murni human error,” 
terang dia. Berdasarkan keterangan 
yang didapat dalam penyidikan, 
diketahui bila kabel baja terse but 
baru diganti. ”Kalau dari keterangan 
mandor iya baru di ganti kurang dari 
sebulan, karena memang 

ketentuannya sebulan sekali ganti,” 
tambahnya.

Hasil temuan tersebut juga akan 
di gunakan dalam gelar perkara yang 
rencananya dilakukan pekan depan 
untuk penetapan tersangka. ”Untuk 
kapannya masih belum tahu, yang 
jelas hasil ini juga akan dipakai di 
dalam forum gelar perkara. Yang juga 
ada di dalamnya akan ada 
penetapan tersangka,” kata dia. 

Ada tiga dugaan yang akan 
dibahas dalam forum tersebut seperti 
kelalaian dan pencarian faktor lain. 
”Apakah kelalaian operator, atau 
pengawas, atau bahkan bisa jadi ada 
penyebab lain, itu yang akan dibahas 
dalam forum,” imbuh Rudy.

Seperti diketahui, laka kerja di 
proyek pembangunan ge dung RSI 
Unisma 8 Agustus lalu menyebabkan 
11 pekerja PT Dwiponggo Seto 
menjadi korban. Lima orang tewas 
dan enam lainnya mengalami lu ka-
luka akibat seling baja putus saat 
para pekerja naik lift barang tanpa 
menggunakan alat penga man 
standar. (biy/c1/nay)

Laka Kerja RSI 
Ada Tersangka?

Minggu Ini Polresta Bakal 
Gelar Perkara
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MALANG KOTA – Rencana Arema FC 
mengisi posisi penjaga gawang dengan 
pemain asing nampaknya bakal dipending. 
Kemungkinan itu terbuka karena proses 
negoisasi dengan sejum lah pemain incaran 
disebut-sebut belum menemuititik temu. Dika-
takan General Manager Arema FC, Ruddy 
Widodo, alot nya nego siasi itu terjadi lantaran 
beberapa hal. Salah satunya karena klub 
pemilik kiper enggan melapaskan nya ke 
Arema. ”Informasi terakhir dari agen, kiper 
yang kami incar tidak bisa keluar dari klub 
lamanya,” terang pria 49 tahun itu. 

Dengan kondisi itu, kemung kinan besar Singo 
Edan hanya akan menambah pemain untuk 
posisi tengah dan belakang saja. ”Kenapa kami 
berani membidik kiper asing itu, salah satu 
pertim bangan nya adalah kualitasnya yang 
bagus,” tambah pria asal Madiun itu. Tanpa 
menye but nama sang pemain, Ruddy menje-
laskan bila informasi yang didapatkan pihaknya 
berasal dari bebe rapa rekaman video. ”Hampir 
mirip Kurnia Meiga. Kalau tidak bisa meng halau 
bola dengan tangan, meng gu nakan kakiknya 
atau anggota tubuh lainnya,” jelas dia. 

Sementara itu, pelatih kiper Arema FC, Filipe 
Americo, juga menyebut bila saat ini tidak ada 
garansi apapun bila penjaga gawang asing 
masuk timnya. ”Apabila kiper asing disini malas-
malasan, juga jangan harap mendapatkan 
kesempatan untuk tampil,” tegasnya. Menurut 
mantan pelatih kiper Barito Putera itu, 
kehadirannya di Tim Singo Edan ditujukan untuk 
membuat penjaga gawang saat ini menjadi 
yang terbaik.”Kalau ingin bermain, mereka harus 
kerja keras, all out dan memberikan hatinya 
untuk Arema FC,” tambahnya. Dengan prinsip 
itu, ia memastikan bila semua penjaga gawang 
yang ada di tim Arema FC punya peluang sama 
untuk tampil. Itu sekaligus jadi angin segar bagi 
barisan nama pemain lokal yang ada di pos itu. 

Dalam perjalannya, tim Singo Edan memang 
kerap dikaitkan dengan beberapa nama 
penjaga gawang asing. Salah satunya yakni 
Joao Viktor. Nama itu sebelumnya sempat 
dirumorkan bakal berga bung dengan Arena 
karena mantan anak asuh Filipe Americo di 
Brazil dahulu. Ada juga nama Andrew Anderson 
yang sempat dikait-kaitakan dengan klub 
kebanggan Aremania. Namun, nama-nama itu 
dibantah, baik oleh manajemen atau pelatih 
Filipe. (gp/by)

Angin SegAr 
untuk kiper LokAL
PUNYA KANS: 

Nama Utam 
Rusdiana beserta 

kiper-kiper lokal 
lainnya kini 

berpeluang besar 
mengisi pos 

penjaga gawang 
utama Arema FC. 
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kota  b at u

KOTA BATU -  Tak ada alasan untuk 
berhenti berkarya meski di tengah 
pandemi Covid-19. Seperti halnya 
Agoes D’soe salah satu seniman asal 
Kota Batu yang justru kian produktif 
melukis. Hal itu ditunjukkan lewat 
karya-karyanya yang dihadirkan dalam 
pameran tunggal Agoes D’soe Sweet 
Dreams Part 2 di Pasar Wisata Bring  
Rahardjo, Junrejo Kota Batu kemarin 
(4/10). 

Puluhan lukisan dengan beragam 
tema terpajang dengan apik.  Berkonsep 
outdoor, semilir angin di lokasi pameran 
yang berada diantara rindang pohon 
bambu membuat pengunjung betah 
berlama-lama menikmati karya-karya 
indah seniman yang sudah 30 tahun 
menggeluti dunia lukis itu. Agoes D’soe 
mengatakan, ini merupakan pameran 
tunggalnya yang kedua. ”Yang pertama 
dulu tahun 2010, jadi sekitar 10 tahun 

lalu,”imbuhnya. Dalam pameran lukisan 
kedua ini, dia mengusung konsep yang 
berbeda. Diantaranya, ada yang 
ekplorasi tentang batik berseri, abstrak 
dan perpaduan abstrak dengan realis. 
”Ini cukup menantang karena  abstrak 
dan realis ini sesuatu yang berbeda, 
namun itu harus diterobos. Dan saya 
sangat menikmatinya,” terang nya lantas 
tertawa. 

Menurutnya, tujuan menggelar 
pameran tersebut juga untuk memompa 
semangat para generasi penerus untuk 
terus berkarya. “Kebetulan dalam setiap 
minggu nya saya memberikan edukasi 
belajar menggambar dan mewar nai 
pada belasan anak di sini,” bebernya.

Dengan begitu, adanya pameran ini 
diharapkan memberikan warna baru 
pada mereka agar ke depannya lebih 
semangat untuk berkarya dan menggapai 
mimpi-mipinya. ”Karena sejatinya mimpi 

setiap pelukis itu tentunya bisa 
menggelar pameran tunggal,” tutupnya. 

Pameran tersebut juga mendapat 
apresiasi Pemkot Batu. ”Ini sangat 
luar biasa, apalagi tempat pame ran-
nya di lintas media,” ujar Kepala 
Balibangda Kota Batu Susetya  
Herawan saat mewakili Wali Kota 
Batu melakukan pembukaan pameran.  
Dia mengapresiasi tempat pameran 
karena tidak terpaku pada satu tempat 
seperti galeri saja. 

Di tempat yang sama, Ketua Dewan 
Kesenian Kota Batu Fuad Dwi Yono 
juga mengapresiasi terselenggaranya 
pameran tersebut. Dia mengatakan,  
untuk bisa mewujudkan pameran 
tunggal bukan  hal mudah.  ”Ini 
merupakan keberanian yang perlu 
diapresiasi karena tetap produktif 
berkarya di tengah pandemi,” 
pungkasnya. (ulf/nay)

Nikmati Lukisan di Bawah 
Rindang Pohon Bambu

ulfa afrian/radar batu
OUTDOOR : Sejumlah pengujung menikmati karya lukisan Agoes D’soe yang dipamerkan di Pasar 

Wisata Bring Rahardjo, Junrejo Kota Batu kemarin (4/10).


