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Ada Taman Mini hingga
Tanaman ”Penangkal Covid”

KEUNGGULAN
KAMPUNG:
Kepala DLH Kota
Malang Rinawati
memeriksa
kompos bikinan
warga RW
02 Kelurahan
Arjowinangun,
Kecamatan
Kedungkandang
kemarin (5/10).
Rubianto/Radar Malang

Keunggulan Peserta Lomba Kampung Bersinar 2020
MALANG KOTA – Kampungkampung di Kota Malang ternyata
menyimpan keunggulan yang bisa
jadi tak banyak diketahui orang.
Ada taman mini, budidaya ikan
darat, hingga tanaman ”penangkal”
virus korona (Covid-19). Berbagai
keunggulan itu terungkap di hari
pertama penjurian Lomba Kampung
Bersinar 2020, kemarin (5/10).
Total ada 135 rukun warga (RW)
yang mengikuti even tahunan yang
digagas oleh Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) Kota Malang itu. Tapi
di hari pertama penjurian kemarin,
penilaian dilakukan di delapan RW
yang tersebar di tiga kelurahan.
Yakni Kelurahan Bumiayu,
Arjowinangun, dan Wonokoyo.
Di Kelurahan Arjowinangun
misalnya, penilaian dilakukan di
RW 02, RW 03, dan RW 10.
Sedangkan di Bumiayu ada empat
RW yang dinilai, yakni RW 01, 03,
04, dan 06. Sementara di Wonokoyo
hanya satu RW, yakni RW 04. ”Ada
25 jenis toga (tanaman obat
keluarga) yang ditanam. Semuanya
memiliki khasiat untuk kesehatan,”
radarmalang.jawapos.com

ujar Ketua RW 03 Arjowinangun,
Muflik Irianto ketika menyambut
tim juri dari kader lingkungan,
perwakilan DLH, akademisi, dan
unsur media yang diwakili Jawa
Pos Radar Malang.
Tanaman khasiat kesehatan yang
dimaksud Muflik adalah penguat
imun. Kala pandemi Covid-19 seperti
ini, dia yakin penguatan imun sangat
dibutuhkan oleh warga. Sebab jika
imunya kuat, maka kemampuan
menangkal virus korona juga tinggi.
Muhflik menambahkan, menjaga
imunitas tubuh dan swadaya pangan
menjadi konsep yang diusung warga
RW 03 Kelurahan Arjowinangun.
Selain tanaman “penangkal
korona” di RW 03 Arjowinangun,
RW 10 Arjowinangun juga punya
budidaya perikanan darat berbasis
lahan sempit. Program itu disebut
Budidakmber (budidaya ikan dalam
ember). Demikian juga RW 02

| online@radarmalang.id

| jawaposradarmalang

Arjowinangun, menggerakkan ibuibu PKK untuk memanfaatkan apa
saja sebagai media tanam. Termasuk
barang-barang bekas diubah menjadi
pot. ”Pot juga menjadi media tanam,”
kata Ketua RW 02 Arjowinangun
Budi Hartono disela-sela penjurian.
Lantas bagaimana dengan
Kelurahan Bumiayu? RW 03 Bumiayu
konsern membudidayakan tanaman
tabebuya. Yakni jenis tanaman
besar dari Brazil yang kerap disebut
Bunga Sakura. Konsep peduli
lingkungan juga dijabarkan warga
dengan mengintegrasikan saluran
air dengan biopori.
Sedangkan di RW 01 Bumiayu,
warga intens mengembangkan
pembibitan tanaman keras. Seperti
alpukat, jambu kristal, dan mangga.
Bentuk kesadaran warga terhadap
lingkungan hidup juga dijabarkan
lewat penanaman sejumlah jenis
tanaman. Umumnya mereka
manfaatkan sisa ruangan di rumahrumah. ”Karena kalau tanaman bunga
itu ditaruh di luar rumah, takut dicuri,”
terang Ketua RW 01 Bumiayu, Joko
Santoso. (biy/iik/by/dan)
| radarmalangonline
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Pacu Kualitas,
Indana Hadirkan
Teknologi Mesin Baru
MALANG KOTA – Makin beragamnya
pilihan cat tembok yang beredar di
masyarakat, membuat berbagai
perusahaan cat di tanah air berlombalomba menunjukkan kualitasnya. Salah
satunya dilakukan leh PT. Inti Daya
Guna Aneka Warna (Indana). Menjadi
salah satu produsen cat yang di
Indonesia yang ada di Malang membuat
perusahaan ini terus berusaha
memberikan yang terbaik bagi para
konsumennya.
Diketahui, Indana menjadi salah
satu sponsor di acara Digital Expo
(Digitex) Property 2020 yang digelar
Jawa Pos Radar Malang 28 September
– 11 Oktober 2020 mendatang.
Marketing Communication INDANA
Michael Sandytia mengenalkan tiga
teknologi terbaru yang kini mereka
andalkan. “Terbaru kami punya alat
Spektrometer Warna, Salt Spray, dan
Alat Test Ultra Violet (UV). Ketiganya
baru kami pergunakan pada tahun
ini,” ujarnya saat ditemui Jawa Pos
Radar Malang.
Spektrometer sendiri merupakan
alat dengan teknologi reflector yang
mampu mendeteksi nilai kandungan
warna dari suatu obyek. Penggunaannya
hanya perlu menembakan alat tersebut
pada obyek yang kemudian langsung
terbaca jumlah kandungan warnanya.
Alat ini dinilai dapat mendukung
teknologi mesin tinting yang lebih dulu
dimiliki oleh Indana. Di mana alat yang
disebarkan sejak 2015 tersebut mampu
mencampur hingga menghasilkan lebih
dari 1000 varian warna.
Beda halnya dengan Spektrometer,
Slat Spray dan Alat Test UV lebih
kepada teknolgi penguji ketahan warna
dalam satu media cat. “Kalau salt spray
itu lebih ke pengujian cat kayu
sedangkan alat test UV ada cat tembok,”
ujarnya. Salt Spray sendiri dapat menguji
ketahan cat dari korosi (karatan) yang
ditimbulkan reaksi kimia akibat
perubahan cuaca. Disisi lain Alat Tes
UV lebih kepada memberikan ketahanan
cat terhadap paparan sinar matahari,
yang parameternya dihitung dari berapa
tahun cat tersebut dapat tetap cerah
terlihat.
radarmalang.jawapos.com
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MESIN BARU: Seorang petugas research and development sedang mengamati mesin salt spray untuk test
korosi cat pada bahan besi atau metal di PT. Inti Daya Guna Aneka Warna (Indana), Senin (5/10) kemarin.

Michael menyebutkan Indana mampu
memproduksi kurang lebih 40 hingga
50 ton cat dalam sehari. “Yang paling
banyak kami produksi memang cat
dekoratif, namun kami punya lebih
dari 50 brand cat yang semuanya juga
kami produksi disini,” ujar Michael.
Dengan kapasitas mesin pengolah
yang mencapai 5.000 liter itu membuat
Indana mampu mendistribusikan ke
hampir seluruh depo dan toko-toko
yang ada di Kota Malang.
Dari keterangan Michael, bahwa
Decofresh dan Mixone merupakan 2
brand yang paling laku dipasaran.
Dengan keunggulan yang keduanya
miliki tentunya membuat kedua produk
tersebut mampu menjadi pilihan segala
kalangan.
“Keunggulan keduanya selain ramah
lingkungan, produk kami tersebut juga
aman bagi pengguna maupun
pengaplikasinya. Jadi aman untuk
pemilik dan tukangnya,”terangnya.
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Selain itu, dia juga menyebutkan
bahwa Mixone menjadi salah satu
produk yang dapat diterapkan pada
semua media. Baik interior maupun
eksterior. Adapula Decofresh yang
juga menjadi andalan beberapa
developer perumahan untuk
mempercantik interior rumah yang
mereka tawarkan.
Saat ini Indana telah bekerja sama
secara langsung dengan kurang lebih
10 developer perumahan. Tak hanya
di Malang Raya namun juga di beberapa
daerah sekitar. “Kami juga ada kerja
sama langsung dengan salah satu
developer perumahan yang ada di
Ngawi, jadi tidak hanya di Malang Raya
saja,” ujarnya.
Meski sempat mengalami penurunan
produksi akibat Covid-19, Michael
menuturkan kini kondisi produksi sudah
mulai membaik sejak Agustus lalu.
Teranyar mereka memiliki produk cat
sepatu yang baru dirilis Juni lalu. “Kami
melihat potensi pasar, di Indonesia
yang memproduksi cat sepatu hanya
produsen-produsen kecil,” pungkasnya.
Indana sendiri merupakan satu-satunya
pabrik produksi yang memproduksi
cat sepatu. (nr4/mas)
| radarmalangonline
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Komitmen Sandi

Maksimalkan

Ekonomi Kerakyatan
KEPANJEN – Potensi di sektor perdagangan,
agraria dan usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) mendapat catatan khusus dari Calon
Bupati Malang, Drs H M Sanusi. Dalam
kampanye yang digelar di Kecamatan Pakis
Minggu (4/10) lalu, calon petahana tersebut
banyak turut menampung sejumlah masukan
dari masyarakat. ”Kami berharap, pasar
tradisional bisa bertahan di tengah gempuran
pasar modern, apa lagi dalam situasi pandemi
seperti saat ini,” kata Nasro’i, salah satu
pedagang di Pasar Pakis.
Kepada Sanusi, pedagang emas itu berharap
agar calon yang terpilih dapat mendorong
percepatan revitalisasi di Pasar Pakis.
Menanggapi hal tersebut, Sanusi menuturkan
bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan
termasuk dalam visi misi yang diusungnya
bersama calon wakil bupati Didik Gatot Subroto
dalam Pilkada Serentak 2020. ”Ya pasti, karena

pasar itu kan pusat perdagangan dan pusat
perekonomian. Selain pelayanan, ketersediaan
sarana dan prasarana yang ideal juga harus
dipenuhi,” tambahnya.
Sanusi juga mengklaim bahwa upaya
peningkatan sarpras tersebut sudah dijalankannya
sejak dirinya masih bertugas sebagai Bupati
Malang. Di sektor pertanian, pria asal Kecamatan
Gondanglegi itu menuturkan bahwa salah satu
kebutuhan utama para petani adalah keberadaan
akses usaha tani serta sistem irigasi yang layak.
Pria berlatar belakang pengusaha tebu itu
berharap kedepan ada inovasi dari petani
maupun pengusaha dalam hal meningkatkan
pendapatan. Didampingi Anggota Fraksi
Gerindra Zia Ulhaq dan Anggota Fraksi
Demokrat Hadi Mustofa, Sanusi juga optimistis
dapat meraih dukungan maksimal di Kecamatan
Pakis. ”Saya yakin tim sudah bergerak mulai dari
atas sampai ditingkat akar,” tutupnya. (iik/by)

FARIK FAJARWATI / RADAR KANJURUHAN

TAMPUNG ASPIRASI: Calon Bupati Malang HM Sanusi (kanan) saat menyapa sejumlah pedagang
di Pasar Pakis, Minggu (4/10) lalu.
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Humas Polres Malang For Radar Kanjuruhan

HUT TNI KE-75: Pangdivif 2 Kostrad, Mayjen TNI Tri Yuniarto (depan, dua dari kanan) menerima ucapan
selamat dari sejumlah pejabat di Malang Raya, kemarin.

SINGOSARI – Berbeda dengan
sebelum-sebelumnya, perayaan
HUT TNI ke-75 tahun ini dilakukan
secara virtual. Dan langsung
terpusat dengan Presiden RI, Joko
Widodo, di Istana Negara. Dalam
kesempatan tersebut, Panglima
Divisi Infanteri (Pangdivif) 2
Kostrad, Mayjen TNI Tri Yuniarto,
mengatakan bahwa pihaknya
bakal selalu meminta dukungan
kepada semua elemen masyarakat

radarmalang.jawapos.com

yang ada di Malang raya.
Pihaknya memastikan bila TNI
akan terus berusaha menjadi
contoh yang baik bagi masyarakat.
Utamanya dalam penanganan
Covid-19. ”Tapi itu semua tidak ada
artinya jika tidak ada dukungan
dari semua lapisan masyarakat,”
ucapnya kepada media. Tri
Yuniarto juga menegaskan bila TNI
adalah bagian yang tak
terpisahkan dari masyarakat.
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Sehingga tugas yang dilakukan
olehnya juga berasal dan untuk
masyarakat.
Fokusnya saat ini bersama
dengan anggota Polri dan instansi
penegak hukum lainnya yakni
memutus mata rantai Covid-19.
Salah satu upayanya dilakukan
banyak memasang bilik sterilisasi.
”Awal masuk harus melalui bilik
sterilisasi dan memasuki ruangan,
harus melewati sterilisasi lagi. Hal
itu adalah bentuk pencegahan
yang kami lakukan,” tambah Tri.
Untuk para prajurit, kebutuhan
gizi dipastikan bakal terpenuhi. Tri
menyebut bila penambahan
makanan bergizi dan juga vitamin
sudah dilakukan. Tujuannya agar
imun para prajurit tetap kuat, dan
tidak sampai tertular virus yang
berepisentrum di Kota Wuhan
China. ”Tidak kalah pentingnya.
Intensitas olahraga juga tetap
kami lakukan untuk meningkatkan
imun,” pungkasnya. (fik/by)
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KAMERA PANTAU LALIN: Salah satu contoh ATCS di pertigaan Jalan MT Haryono (Dinoyo) dan Jalan Gajayana semacam inilah yang akan melengkapi
delapan persimpangan di ruas jalan di Kota Malang lainnya. Fungsinya untuk membantu pemantauan keselamatan lalu lintas pengguna jalan.

Wow, Dishub Alokasikan
Rp 10 M Beli ATCS
MALANG KOTA - Meski saat ini banyak
anggaran dinas terpotong karena Covid-19,
namun untuk anggaran infrastruktur tentunya
tak bisa asal pangkas. Seperti anggaran
infrastruktur keselamatan berlalu lintas
misalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang
melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota
Malang bakal melengkapi Area Traffic
Control Sistem (ATCS) di delapan
persimpangan untuk memantau arus lalu
lintas dan kemacetan.
ATCS tersebut akan diletakkan di per
simpangan Gadang Jl Kol Sugiono, simpang
Kotalama bawah fly over Jl Martadinata,
simpang Klenteng Jl Martadinata, hingga
simpang Rampal, Jl Panglima Sudirman
untuk jalan kelas nasional. Sedangkan
radarmalang.jawapos.com

untuk di jalan milik kota, bakal diletakkan
di simpang Danau Toba Sawojajar, simpang
Madyopuro dekat Exit Tol Malang, dua di
daerah simpang Sulfat. Kepala Dishub
Kota Malang, Handi Priyanto mengatakan
empat ATCS di jalan nasional tersebut
merupakan bantuan dari pusat senilai Rp
6,3 miliar. Saat ini ATCS di jalan kota kini
sedang dalam proses lelang di LPSE dengan
anggaran mencapai Rp 4,5 miliar.
“Sekarang masih lelang. Target kami, semua
sudah terpasang dan terkoneksi jadi satu di
kantor kami sebelum akhir tahun,” ucap Handi.
Ia menyampaikan nantinya ATCS di jalan kota
juga untuk menunjang Exit Tol Malang di
Madyopuro dan selesainya pembangunan
fly over Jembatan Kedungkandang. Hal tersebut
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sesuai keinginan Wali Kota Malang untuk
menguatkan pembangunan di wilayah Malang
timur. “ATCS ini untuk menopang pembangunan
di Malang timur. Harapan kami, adanya ATCS
tersebut membuat arus lalu lintas makin lancar
dan tidak ada hambatan,” ucapnya.
Sedangkan traffic light di Gadang, Klenteng,
dan Kotalama masih menggunakan sistem
manual. Pihaknya telah lama mengajukan
bantuan pemasangan ATCS di wilayah
tersebut agar arus lalu lintas menjadi lebih
lancar. Apalagi semua traffic light di bawah
Fly Over Kotalama mati sehingga arus lalu
lintas sedikit semerawut dan kurang terkontrol.
“Doakan nanti semuanya lancar sehingga
semua nanti bisa terpantau dan terkontrol
dengan baik,” tandasnya. (san/mas)
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Bruno Datang,

Mariando
Hengkang

MALANG KOTA - Bongkar
pasang komposisi pemain terus
dilakukan Arema FC. Nama yang
diprediksi bisa berkembang bakal
direkrut. Sementara pemain yang
tidak masuk rencana skema
permainan pelatih Carlos Oliveira
bakal dilepas. Terbaru, Singo
Edan telah mendatangkan
playmaker asal Brazil, Bruno
Smith Nogueira Camargo. Pemain
itu menjadi rekrutan kedua
setelah sebelumnya
mendatangkan bek yang samasama dari Brazil, Caio Ruan.
Mantan pemain Sociedade
Imperatriz de Desportos itu
diproyeksikan mengisi posisi yang
ditinggalkan gelandang asal Korea
Selatan, Oh In Kyun. Kedatangan
Bruno bakal membuat suasana tim
Arema semakin kental dengan
gaya samba. Kehadirannya
diharapkan bisa jadi solusi
persoalan kreatifitas tim, yang
dalam beberapa kali pertandingan
dinilai masih kurang. Salah satu
contohnya ketika para Arema
kesulitan membongkar pertahanan
tim PON Jawa Timur.
Dari catatan koran ini, sebelum
berlabuh ke Arema, Bruno memang
sempat berpetualang ke sejumlah
tim (selengkapnya lihat grafis).
Selama menghabiskan karier di
beberapa klub itu, ia telah
mencatatkan 2383 penampilan. Ia
juga sempat meraih 2 kali runnerup Liga Elite Libanon, dan juara
Liga Brazil. Daru informasi yang
dihimpun Jawa Pos Radar Malang,
pesepakbola berusia 28 tahun itu
tidak akan langsung disodori
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kontrak. Tim bakal melihat kondisi
pemain terlebih dahalu.
”Kami akan lihat dahulu. Apabila
semuanya oke. Maka hari Rabu
akan disodori kontrak,” terang
General Manager Arema FC, Ruddy
Widodo. Maksud oke disitu adalah
hasil tes medis yang akan dijalani
sang pemain. Secara umum, Ruddy
memastikan bila pihaknya bakal
mengoptimalkan bursa transfer kali
ini. ”Namun untuk rekrutan
selanjutnya, kami akan menunggu
dan melihat bagaimana
perkembangannya,” tambahnya.
Di tengah kedatangan Bruno
Smith, Arema memastikan bakal
melepas pemain sayap asal Papua,
Mariando Djonak. ”Sejak hari ini
(kemarin) Mariando sudah tidak
bersama kami,” imbuh Ruddy. Tidak
masuknya mantan pemain Semen
Pandang dengan skema pelatih
disebut-sebut menjadi alasannya.
Sementara itu, bergabungnya
Bruno Smith disambut senang oleh
Carlos Oliveira. Juru taktik asal
Brazil itu berharap sang pemain
bisa segera beradaptasi dengan
tim. ”Saya berharap dia bisa
segera 100 persen,” terang
mantan pelatih Bencamex Bin
Doung itu. Bruno Smith sendiri
juga mengaku senang dengan
latihan perdananya bersama
Singo Edan. ”Ini menjadi momen
yang telah aku tunggu. Semoga
kedepan bisa membawa Arema
ke papan atas,” harap dia.
Bermain di Indonesia menjadi
pengalaman pertama untuknya.
(gp/by)
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TAK TERIMA TAMU:
Seorang biksu (tengah)
bersama dua muridnya
usai menjalani ritual di
Vihara Dhammadipa
Arama kemarin.

Vihara pun

Batasi Kunjungan

KOTA BATU- Sebelum pandemi,
Vihara Dhammadipa Arama yang
berada di Desa Mojorejo, Kecamatan
Junrejo Kota Batu menjadi salah satu
destinasi wisata berbasis religi.
Seringkali wisatawan yang pelesir ke
Kota Batu juga mampir ke vihara ini.
Bagaimana tidak, bangunan megah
itu menyuguhkan banyak objek yang
mengagumkan. Juga cocok untuk
dijadikan spot untuk berswafoto.
Namun, di masa pandemi ini, lalu
wisatawan tampak sepi. Rupanya, atas

radarmalang.jawapos.com

kebijakan manajemen, sejak Maret
lalu, Vihara Dhammadipa memang
membatasi kunjungan yang sampai.
”Bahkan tidak menerima kunjungan,
kecuali umat,” ujar Kepala Vihara
Dhamadipa Kota Batu Khantidharo.
Kebijakan itu semata-mata untuk
menerapkan SOP protokol
kesehatan di masa pandemi ini.
Sesuai dengan anjuran pemeritah,
untuk tidak menimbulkan
kerumunan.”Ini semua demi
kesehatan bersama,” tegasnya.
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Bahkan, disampaikan pula, meski
umat tetap diperbolehkan masuk,
namun jumlahnya juga dibatasi dan
dilakukan secara bergantian.
“Jumlahnya tidak banyak, paling
dalam setiap harinya hanya 20
umat,” terangnya.
Terlihat juga, di beberapa tempat di
vihara sudah disediakan fasilitas
tempat cuci tangan portabel. “Intinya
kami harus mendukung program
pemerintah mencegah penyebaran
Covid,”tandas dia. (ulf/abm)
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