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KebaKaRan: Personel dari 
damkar Kota malang 
memadamkan api yang 
berasal dari  
dasbor mobil 
kemarin (29/11).

Dipanasi, 
Mobil BMW 

Terbakar
malang KoTa – Hati-hati jika 

memanasi mesin mobil. sebab jika salah, 
mobil bisa hangus terbakar. itulah yang 
dialami oleh Yogiswara Tantalama, 28, 
warga Jalan Bendungan Bening, Kelurahan 
sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, 
kemarin (29/11).

Mobil BMW X5 miliknya terbakar, 
padahal mesin baru saja dihidupkan. 
Akibatnya, mobil mewah seharga sekitar Rp 
1,5 miliar itu hangus terbakar, sementara 
pemiliknya mengalami luka-luka. ”Kalau 
menurut info di lokasi, terbakar saat 
mobilnya akan dipanasi,” terang Kepala 
UPT Damkar Kota Malang Teguh Budi 
Wibowo ketika ditemui di lokasi kemarin. 

Dia menduga ada korsleting di instalasi 
kabel yang tersambung ke AC mobil. 
”Kelihatannya ada korslet di sana (bagian 

AC, Red), hal ini dilihat di bagian 
terbakarnya yang berada di dasbor atas 
sebelah kiri,” kata dia. Untuk memadamkan 
api di mobil tersebut, tim Damkar Kota 
Malang menerjunkan 12 personel dan dua 
unit mobil pemadam kebakaran.

Dalam waktu sekitar 15 menit, api yang 
membakar mobil bernopol B 1288 WLR itu 
baru bisa dipadamkan. Diperkirakan 
kerugiannya mencapai Rp 50 juta.

sementara itu, Khoirun, 25, salah satu 
warga sekitar mengalami luka-luka akibat 
terkena pecahan kaca mobil tersebut, 
sehingga langsung mendapat perawatan 
dari tim medis di lokasi kejadian. ”Dia kena 
luka ringan di jari-jarinya, robek. Yang 
terluka ini kemungkinan adalah 
tetangganya yang berusaha membantu, 
tapi dia malah luka,” kata dia. (biy/c1/dan)
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Penari Unjuk Gigi di
Festival Panji Nusantara

FeSTival Panji nusantara kembali hadir di Kota Malang pada sabtu lalu (28/11). Event 
yang digelar dinas kebudayaan dan pariwisata (disbudpar) kerja bareng Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Timur itu menghadirkan suguhan spesial. 
Tampak beberapa penari perempuan berunjuk gigi di panggung Taman Krida Budaya Jawa 

Timur (TKBJ) Jalan soekarno Hatta, Kota Malang. (ila/dan) 

laoH maHFUd/RadaR malang
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MALANG KOTA – Surat keputusan bersama 
(SKB) terkait pembelajaran tatap muka telah 
diteken empat kementerian pada 20 November 
lalu. Jika sekolah-sekolah sudah mulai 
mempersiapkan sistem pembelajaran tatap muka, 
lantas sudah sejauh manakah persiapan perguruan 
tinggi di Kota Malang dalam menyambut 
kedatangan mahasiswanya?

Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19 
Kota Malang dr Husnul Muarif mengatakan bahwa 
pihaknya telah memberikan lampu hijau kepada 
perguruan tinggi (PT) untuk melakukan 
pembelajaran tatap muka. Namun, ada tiga catatan 
yang harus dipenuhi oleh pihak kampus sebelum 
menyelenggarakan kegiatan perkuliahan secara 
offline. Ketiga syarat tersebut yakni surat izin orang 
tua, kesiapan kampus, serta rekomendasi dari 
pemerintah daerah yang dalam hal ini merupakan 
Satgas Covid-19. ”Utamanya jelas ketersediaan 
ruangan di kampus yang bisa menerapkan 
protokol kesehatan dan harus diikuti oleh pihak 
kampus,” kata Husnul saat dihubungi pada Jumat 
lalu (27/11).

Guna menghindari potensi munculnya klaster 
baru, intervensi pun akan digeber Satgas Covid-19 

baik di lingkungan kampus maupun tempat tinggal 
termasuk kos-kosan yang ditempati para 
mahasiswa tersebut. Husnul mengimbau agar 
perguruan tinggi mempersiapkan tata ruang kelas 
agar tidak menjadi potensi klaster baru. Apalagi 
Kota Malang saat ini masih berstatus sebagai zona 
oranye. Jika memang ingin diadakan pertemuan 
tatap muka, direktur Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) itu masih merekomendasikan agar setiap 
ruang kelas maksimal hanya diisi 50 persen dari 
total kapasitas mahasiswa. Namun, hal ini bisa saja 
berubah mengikuti perkembangan data Covid-19 
di Kota Malang tiap hari.

Terpisah, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi 
Jarwoko mengungkapkan bahwa pihak kampus 
harus mempunyai persiapan yang matang sebelum 
melakukan perkuliahan tatap muka. ”Simulasi harus 
dilakukan lebih dulu,” jelas Edi.(adn/ila/c1/iik)

ANTISIPASI: Kedatangan mahasiswa di 
Universitas Brawijaya di tengah masa pandemi 
menjadi salah satu potensi munculnya klaster 
baru dalam pagebluk Covid-19 di Kota Malang.
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SINGOSARI – Meski lebih sederhana 
karena masih pandemi, rangkaian peringatan 
Hari Jadi Kabupaten Malang Ke-1.260 Sabtu 
lalu (28/11) tetap leng kap. Sama seperti tahun-
tahun sebe lumnya. Sabtu pagi Pjs Bupati 
Malang Drs Sjaichul Ghulam MM didampingi 
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang 
Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengawali kegiatan 
dengan berziarah ke makam Ki Ageng Gribig 
di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. 

Sejumlah kepala organisasi perangkat 
daerah (OPD) turut ambil bagian. ”Dengan 
kegiatan (ziarah) ini, harapan nya sebagai 
generasi penerus, kami bisa mengenang dan 
mengikuti suri te ladan dari para pendahulu 
yang ber  jasa mendirikan Kabupaten Ma lang,” 
terang Pjs Bupati Malang Drs Sjai chul Ghulam 
MM. Rangkaian ke  gia tan kemudian berlanjut 
ke upa cara hari jadi yang berlangsung di 
Pendapa Kabupaten Malang di Kepanjen. 

Seperti tahun sebelumnya, ada sesi sidang 
paripurna istimewa yang turut digelar di 
gedung DPRD Kabupaten Malang. Kalangan 
pejabat pemkab plus anggota dewan kompak 
menge nakan baju Malangan. Jelang malam 
hari, bertempat di Pendapa Agung, pemkab 
menggelar istighotsah ber sama. Gong dari 
puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten 
Malang Ke-1.260 digelar di Museum 
Singhasari, di Desa Klampok, Kecamatan 
Singosari. 

Pagelaran wayang dipimpin Dalang Ki 
Setiyo Wahyudi dari Kecamatan Wonosari. 
Yang disajikan yakni kisah Bima di pertapaan 
Arga Kelasa. Abi Ghulam–sapaan karib Pjs 
Bupati Malang– mengatakan jika pertunjukan 
wayang itu dimaksudkan untuk mengajarkan 
nilai-nilai moral dari para leluhur. ”Akan sangat 
disayangkan manakala masyarakat atau 
generasi muda sudah mulai terkikis masalah 
wayang kulit, sementara keberadaan wayang 
telah diakui dunia pada tanggal 7 November 
2003 silam,” jelas dia. 

Sebagai langkah antisipasi penyebaran 
Covid-19, pagelaran wayang kulit itu sengaja 
digelar secara virtual. Senada dengan Abi 
Ghulam, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten 
Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan 
jika pagelaran wayang kulit itu sudah seperti 
ritual di Hari Jadi Kabupaten Malang. ”Harus 
ada wayang kulit. Jadi meskipun kondisi 
seperti ini, wayang kulit tetap harus diadakan. 
Ya dari turun-temurun kan setiap kali hari jadi 
pasti ada wayang kulit,” bebernya. 

Cerita yang ditampilkan dalam page laran 
wayang pun turut disesuaikan de ngan 
semangat Kabupaten Ma lang.”(Sabtu) malam 
ini, ceritanya berkaitan dengan kepemimpinan 
dan kesetiakawanan,” imbuh Wahyu. Poin-
poin itulah yang bakal dijadikan semangat 
Pemkab Malang untuk terus berproses di 
tahun-tahun selanjutnya. (ajh/c1/by)

SEPTIANUR AJI HARIYANTO / RADAR KANJURUHAN

DIGELAR VIRTUAL: Pjs Bupati Malang Drs Sjaichul Ghulam MM (kiri) memberikan 
gunungan wayang kepada Dalang Ki Setiyo Wahyudi Sabtu malam lalu (28/11). 
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malang KoTa – Warga 
berkerumun di Jalan Kolonel 
sugiono Gang i, Kelurahan 
Mergosono, Kecamatan 
Kedungkandang, kemarin pagi 
(29/11). itu setelah tiba-tiba mobil 
truk dengan kecepatan cukup 
tinggi menabrak dua 
pengendara sepeda motor dan 
mobil van yang baru keluar dari 
gang. Meski tak sampai 
merenggut nyawa, dua orang 
mengalami luka serius.

Kejadian kecelakaan tersebut 
terjadi sekitar pukul 05.45 WiB. 
Diduga, Parji Waluyo, 26, sopir 
truk Mitsubishi Canter nopol n 
9270 Ui tersebut tak menyadari 
keberadaan tiga kendaraan 
yang akan menyeberang jalan 
setelah keluar dari gang.  
Kerasnya tabrakan 
menyebabkan Honda scoopy 
nopol n 6044 ABC yang 
dikendarai Zainudin, 33, warga 
Kelurahan Kebonsari, Kecamatan 
sukun, sampai masuk kolong 
truk. sementara Honda supra X 
nopol n 2833 eAX yang 
dikendarai Yusuf Afandi, 25, 

warga Kecamatan Kromengan, 
Kabupaten Malang, juga ringsek. 
Truk baru berhenti setelah 
menghajar lambung mobil 
suzuki Carry nopol n 849 DH 
yang dikemudikan Dedi, 42, 
warga Kelurahan Mergosono. 
”Jadi truk dari arah utara itu 
njlujur (melaju kencang) saja. 
Awalnya kena dua motor yang 
mau nyeberang, kemudian mobil 
Carry kena juga,” terang salah 
seorang saksi mata di lokasi 
kejadian yang enggan 
disebutkan namanya. 

Akibat kejadian tersebut, dua 
pengendara sepeda motor 
me ngalami luka cukup serius. 
Zainudin menderita luka sobek di 
bagian punggung kaki sebelah 
kiri, sementara Afandi mengalami 
patah tangan sebelah kanan. 

sementara itu, Kasubnit i Laka 
Lantas satlantas Polresta Malang 
Kota ipda Deddy Catur Wahono 
mengatakan, penyebab 
kecelakaan diduga akibat 
kelalaian sopir truk. ”Kemungkinan 
sopirnya lengah,” kata dia. (biy/c1/
nay)
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Kondisi 

sepeda motor 
Scoopy yang 

masuk kolong 
truk.
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Tiga 
SyaraT 

TembuS 
Line-up 

arema FC

malang KoTa - Dalam 
kiprahnya di tiga 
pertandingan Liga 1 2020 
lalu, arema FC cukup sering 
berganti-ganti starting 
eleven. meski begitu, ada 
sejumlah nama yang tidak 
tergantikan. mereka adalah 
pemain yang berada di pos 
penjaga gawang, back kiri, 
dua gelandang tengah, dan 
striker. Nama-nama itu 
adalah teguh amiruddin, 
johan ahmat Farizi, Hendro 
Siswanto, Dendi Santoso, 
dan Kushedya Hari Yudo. 

tiga di antara pe main itu, 
yakni Hendro, alfarizi, dan 
teguh, selalu dipercaya oleh 
pelatih lama (mario Gomez) 
untuk tampil full selama 90 
menit. Dengan dasar itu, 
ketiganya kini menyandang 
status sebagai penggawa 
arema FC yang punya menit 

bermain tertinggi selama Liga 
1 2020. Di mana masing-
masing dari mereka 
mencatatkan menit bermain 
sebanyak 270 menit. 

Dari pengamatan koran ini, 

konsistensi dan selalu berada 
dalam kondisi terbaik menjadi 
alasan utama ketiganya dipilih 
pelatih. Selain itu, mereka juga 
mempunyai statistik yang 
bagus pada setiap 
pertandingan. misalnya teguh 
amiruddin yang dalam tiga 
pertandingan mempunyai 
rata-rata penyelamatan 
sebanyak 10 kali. Lalu Hendro 
Siswanto yang mampu 22 
intercept.

”Saat itu pelatih lama 
memang sukanya memilih 
pemain yang mempunyai 
karakter,” kata asisten pelatih 
arema FC Charis Yulianto. Dia 
lantas menyebut beberapa 
syarat agar pemain 
berpeluang dipilih pelatih 
kepala, di antaranya harus 
mau bekerja keras, berani 
berduel, dan punya fighting 
spirit tinggi. ”Sepak bola itu 
permainan 11 orang, jika ada 
satu dua orang malas-malasan 
atau tidak punya fighting spirit, 
maka bisa mengganggu 
pertandingan,” kata pria asal 
Blitar itu. 

maka dari itu, saat 
pramusim tim di bulan 
Februari lalu jajaran pelatih 
langsung fokus menggenjot 
fisik para pemainnya. Lebih 
lanjut, Charis mengaku kalau 
keinginan pelatih sekarang 
dan dulu hampirlah sama. Di 
mana keduanya turut 
menekankan kepada pressing 
yang ketat saat pertandingan 
berlangsung. ”menurut saya, 
coach Carlos ingin pemain 
tidak lama-lama kehilangan 
bola dan cepat mengalirkan 
bola,” jelas pelatih berlisensi a 
aFC itu.

Lantas dengan Carlos, 
apakah nama-nama tadi 
berpeluang jadi pilihan 
utama? Secara diplomatis, 
Charis menyampaikan 
pandangannya kepada koran 
ini. ”Semua pemain punya 
kesempatan yang sama. 
tinggal bagaimana kondisi 
mereka dan bagaimana 
jelang pertandingan,” kata 
dia. maka dari itu, saat 
kembali latihan lagi, jajaran 
pelatih arema FC berharap 
para pemain mau memberikan 
yang terbaik untuk tim. 
”Semoga ketika kembali kami 
lebih kuat lagi. Kami harus 
benar-benar memanfaatkan 
waktu sebaik mungkin,” 
terang pelatih kepala Singo 
Edan Carlos Oliveira. (gp/c1/
by)

PiliHan UTama: 
bersama 4 pemain 
arema FC lainnya, 

dendi Santoso 
masuk dalam jajaran 

penggawa yang 
sering dipercaya 

pelatih kepala.


