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INGIN merasakan sensasi 
bermain salju di malam tahun baru 
2021? tidak perlu jauh-jauh ke 
eropa. Di Malang raya ini ada 
wahana wisata yang 
menyuguhkan sensasi bermain 
salju. Lokasinya di Malang smart 
arena (Msa), area Hawai 
Waterpark Malang.

Mulai hari ini (19/12) Hawai 
Group Malang menyuguhkan dua 
wahana baru untuk menggaet 
kunjungan wisatawan. Dua 
wahana baru itu adalah snow 
Paradise dan Wildlife X-perience. 

Di snow Paradise, pengunjung 
akan disuguhi salju buatan serta 
pertunjukan teater. untuk 
pertunjukan teater, dalam sehari 
akan digelar sebanyak tiga kali. 
sementara itu, untuk Wildlife 
X-perience merupakan mini taman 
safari buatan. Wahana tersebut 

menyuguhkan beberapa binatang 
buatan yang dapat bergerak dan 
bersuara layaknya binatang asli. 
biaya tiket untuk menikmati 
wahana tersebut cukup murah, 
yakni Rp 50 ribu.

Direktur Hawai Group Malang 
bambang Yudo mengatakan, 
pembukaan dua wahana itu 
ditujukan untuk pengunjung yang 
rindu dengan suasana baru. ”Dua 
wahana itu akan memanjakan 
pengunjung selama dua pekan, 
yakni 19 Desember 2020 sampai 
3 Januari 2021,” ujar bambang di 
sela meresmikan wahana snow 
Paradise dan Wildlife X-perience 
kemarin (18/12). (adn/c1/dan)

FoTo daRmono/RadaR malang

WaHana baRU: Para 
wisatawan bermain 

salju di wahana snow 
Paradise, area malang 

smart arena (msa), 
kemarin (18/12). 
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KoTa baTU – Golden tulip Holland 
Resort batu menyulap area hotelnya 
menjadi suasana seperti sedang 
merayakan Natal di Negeri belanda. 
Dengan mengusung tema ”Joyful 
Christmas at Holland”, mereka siap 
memanjakan tamunya dengan berbagai 
varian menu makanan dan minuman. 

Pada perayaan Natal tahun ini, 
General Manager Golden tulip Holland 
Resort batu syahrir arief mengatakan 
bahwa pihaknya siap memanjakan 
pengunjung dengan menyajikan beragam 
menu makanan dan minuman spesialnya. 
antara lain makanan Lamb Navarin dan 
minuman santa sangria yang disajikan 
khusus di bulan Desember. ”Kami juga 
mempercantik hotel kami dengan 
beragam dekorasi Natal seperti ikon 
pohon Natal, lalu juga ada dua kincir 
angin seperti yang berada di belanda dan 
bisa menjadi spot foto yang sangat 
menarik bagi para pengunjung,” katanya.

Dia menjelaskan, pihaknya juga 
menyiapkan berbagai kegiatan anak-anak 
untuk mengisi liburan Natalnya yang 
dikemas dalam ”Kids activities at 
Holland”. Di dalamnya ada berbagai 
kegiatan, seperti mewarnai, crafting 
menggunakan stik ice cream, serta 
menghias cupcake dan donat. ”Dan juga 
ada melukis totebag yang diadakan 
secara gratis untuk tamu hotel dengan 
jumlah terbatas karena bagian dari 
komitmen untuk mentaati protokoler 
kesehatan,” paparnya. Dia mengatakan, 
di waktu yang sama setiap malamnya 
juga menyiapkan dinner buffet bertajuk 
Dine at Holland. (nug/c1/mas)sambUT naTal: dua pegawai golden Tulip Holland 

Resort batu berfoto di depan hiasan pohon natal 
bernuansa negeri belanda yang khusus dipersiapkan 
untuk menyambut tamu hotel.

FoTo: RUbianTo/RadaR malang
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STADION
KANJURUHAN

GANTI WAJAH

TUNGGU ULURAN TANGAN PUSAT
KEPANJEN – Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga 
(dispora) Kabupaten Malang kini 
tengah bersiap untuk melanjutkan 
megaproyek Gelanggang Olah 
Raga (GOR) Kanjuruhan. Anggaran 
sebesar Rp 14 miliar dibutuhkan 
untuk melanjutkan proyek multi 
years tersebut. Namun dibalik 
besarnya anggaran pembangunan 
GOR tersebut, kondisi perwajahan 
stadion kebanggaan Aremania 
tersebut justru memprihatinkan. 
Bagian atapnya bolong disana-sini, 
mengurangi estetika tampilan 
kandang tim sepak bola kebang-
gaan Arek Malang, Arema FC.

Kepala Dinas Pemuda dan 
Olahraga (Kadispora) Kabupaten 
Malang Atsalis Supriyanto 
mengatakan bahwa revitalisasi 

stadion kini dalam tahap 
perencanaan. Jika sesuai planning, 
bukan hanya atap yang diperbaiki, 
melainkan juga perluasan tribun. 
”Kalau atap atau kanopinya saja 
yang diperbaiki sekarang kan 
sayang,” kata Atsalis.

Ia membeberkan bahwa 
sebenarnya pihaknya sudah memiliki 
anggaran 10 miliar di tahun ini. 
Namun, anggaran tersebut belum 
dapat aplikasikan karena pada 
peraturan di standar satuan harga 
masih belum diatur di perbub, 
sehingga anggaran tersebut akhirnya 
di cancel. ”Dananya kami kembalikan 
ke provinsi, nanti kalau bisa kita minta 
kembali di tahun depan, dibuat 
tambahan untuk tribun satu sektor 
dulu atau apa,” bebernya.

Atsalis menerangkan bahwa 

dapat dipastikan untuk tahun 2020 
ini tidak ada dana dari APBD. 
Pasalnya, dana tersebut masih 
terfokus pada kebutuhan lain, 
utamanya terkait dengan pandemi 
Covid-19. ”(Anggaran) kami juga 
masih defisit Rp 300 miliar, dan 
sekarang juga masih dalam situasi 
pandemi jadi terfokus untuk 
kegiatan yang lain,” jelasnya.

Dia menjelaskan, lebar tribun di 
dalam stadion tersebut nantinya 
akan ditambah sepanjang 12 meter. 
Karena anggaran yang dibutuhkan 
relatif besar, Atsalis mengatakan 
pihaknya kini tengah melakukan 
pendekatan dengan pemerintah 
pusat. Yakni Kementerian Pemuda 
dan Olahraga (Kemenpora) dan 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR). (ajh/iik)
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MALANG KOTA – Ini bisa 
menjadi salah satu cara bagi 
kelurahan maupun desa untuk 
melestarikan peninggalan seni 
maupun budaya dan tradisi di 
lingkungan urban. Lewat 
kegiatan Mbonol is Culture 
Carnival, warga Keluahan 
Bunulrejo Kecamatan Blimbing 
Kota Malang berupaya untuk 
melestarikan budaya yang 
menjadi ciri khas wilayah tempat 
tinggal mereka.

Lurah Bunulrejo Agung 
Wijayanto mengatakan, kegiatan 
ini merupakan yang kedua 
kalinya mereka gelar. Acara itu 
juga sebagai peringatan bagi 
wisata tematik yang berbasis 
sejarah pada 935 Masehi silam. 
”Acara ini akan dilakukan 
selama lima hari untuk 
mengenalkan budaya lokal dan 
kreatifitas warga Bunulrejo,” 
katanya.

Pada kesempatan yang 
sama, rencananya juga akan 
digelar Festival Mendol Culinary. 
Sesuai dengan namanya, 
pameran ini bertujuan untuk 
mengenalkan makanan mendol 
atau olahan tempe sebagai 
penganan yang menyimpan 
historis.

”Disini (Bunulrejo) ada 60 
pembatik yang kami kenalkan, 
ini menjadi bukti bahwa budaya 
lokal masih kami pertahankan,” 
tutur Agung. Lebih lanjut, 
pelatihan untuk batik juga 
dilakukan secara rutin tiap hari 
Jumat serta pelatihan tari tiap 
hari Minggu. Agung berharap 
acara ini mampu melestarikan 
budaya serta menumbuhkan 
ekonomi warga melalui UMKM. 
(adn/iik)

FOTO-FOTO LAOH MAHFUD/ RADAR MALANG

BUNULREJO, 
MENDOLFESTIVAL

DI

PUN BISA

JADI

LESTARIKAN BUDAYA: Para peserta Mbonol 
is Culture Carnival memamerkan produk 
andalan UMKM warga sekitar Kelurahan 

Bunulrejo Kamis lalu (17/12).



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

13
RadaR malang online  |  sabtu 19 desembeR 2020

selain bayu skak, 
anak-anak jalanan 
(anjal) di Kota Malang 
ini juga mampu 
membuat film. 
setidaknya, Sinema 
Budaya Nusantara 
episode ke-4 yang 
diproduseri oleh 
pendiri Jaringan 
Kemanusiaan Jawa 
timur (JKJt) agustinus 
tedja itulah hasil 
kreativitas para anjal.

tak jauh dari 
kehidupan anak-anak 
jalanan, ceritanya pun 
mengharukan. Yakni, 
satu keluarga menjadi 
pengemis akibat 
impitan ekonomi di 
tengah pandemi 
Covid-19. ”Ini ceritanya 
tentang pertemuan dua 
keluarga, yang satu 
kaya dan yang satu 
miskin. Keluarga yang 
kaya itu dulu pernah 
menghina keluarga 
miskin tersebut, 
padahal kakek dari 
keluarga miskin itu dulu 
pernah membantu si 
keluarga kaya,” terang 
tedja setelah syuting 
kemarin. 

Keluarga miskin 
yang diperankan oleh 
perempuan bernama 
bu Jum. Keseharian bu 
Jum adalah mengemis, 
sementara suaminya di 
Lampung terkena PHK 
(pemutusan hubungan 
kerja). sedangkan putra 
bu Jum yang bernama 
bocil mengamen 
secara sembunyi-

sembunyi. uang 
hasilnya dari 
mengamen diserahkan 
kepada ibunya. 

sementara keluarga 
kaya diperankan oleh 
Mama Wulan. 
Karakternya sombong 
dan angkuh. Mama 
Wulan lah yang tega 
menghina dan 
mengusir bu Jum saat 
mengemis di 
rumahnya. ”ternyata 
tanpa disadari, 
suaminya Mama Wulan 
yang bernama Pak 
Hartono itu kakaknya 
bu Jum. ayahnya 
Wulan bisa jadi kaya itu 
berkat ayah dari bu 
Jum tadi,” lanjut tedja.
(ref/dan)

aKibaT Pandemi: Proses 
pembuatan film sinema budaya 

nusantara episode ke-4 yang 
diproduksi oleh Jaringan Kemanusiaan 

Jawa Timur (JKJT) kemarin.

daRmono/RadaR malang
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mUlai kemarin (18/12) hingga 
besok Minggu (20/12) kantor DPRD 
dan balai kota Malang tutup total. 
Tak ada anggota dewan yang 
ngantor. Wali Kota Malang sutiaji 
bersama bawahannya juga tidak 
ada yang ngantor.

Penutupan dua kantor penting 
itu dilakukan setelah Kota Malang 
kembali berstatus zona merah 
(tingkat penularan tinggi). selama 
penutupan itu, dilakukan sterilisasi 
oleh badan penanggulangan 
bencana daerah (BPBD) Kota 
Malang. ”Jadi hari ini (kemarin) 
memang jadwal penyemprotan di 
balai kota dan DPRD Kota Malang. 
selanjutnya untuk perkantoran 
lain, kami menyesuaikan 
jadwalnya,” ujar koordinator 
penyemprotan disinfektan BPBD 
Kota Malang Cornellia selvyana 
ayoe. 

Penyemprotan dilakukan mulai 
dari pintu masuk utama hingga 
seluruh ruangan di sekretariatan 
Balai Kota Malang, tidak terkecuali 
ruang kerja Wali Kota Malang 
sutiaji. sekali penyemprotan, 
BPBD menyediakan lima tabung, 
masing-masing berisi 16 liter cairan 
disinfektan. (arl/dan)
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Botanical 
Garden. 
KoTa BaTU - sudahkan anda membayangkan jika berada di destinasi 

wisata bertemakan kebun raya atau botanical garden?. Itulah ragam destinasi 
yang berusaha ditampilkan oleh batu Love Garden (baloga) yang resmi dibuka 

untuk umum hari ini (19/12). Mereka menampilkan berbagai jenis tumbuhan 
yang ditata sedemikian rupa menjadi taman yang sangat indah. 

”Konsep yang ditonjolkan adalah taman bunga, tetapi ada juga tanaman 
hias dan buah-buahan. selain itu ada juga berbagai edukasi tentang 

akuaponik, hidroponik, dan herbal,” terang Direktur utama baloga Isa Mei 
Wahyuni. berbagai wahana juga tersedia di sini seperti gedung exhibition yang 

berisi berbagai macam bunga tertata sedemikian rupa. tentunya sasaran 
utamanya adalah untuk memanjakan para pencinta swafoto. 

ada juga area kupu-kupu dan hamparan buah jeruk beserta edukasinya. 
Lebih ke area belakang lagi pengunjung akan menemui wahana menunggang 

unta dan kuda. ”Desa Pandanrejo, Kecamatan bumiaji, di mana destinasi ini 
berpijak sangat khas akan bunga-bunga dan keanekaragaman tanaman yang 

ada. Itulah yang mau kami angkat di sini,” jelasnya.
tiket yang dibanderol untuk pengunjung berharga Rp 60 ribu di hari biasa 

dan Rp 80 ribu di hari libur atau weekend. Luas lahan yang ada mencapai 7 
hektare. Di lokasi ini ada 20 wahana dan lebih dari 600 jenis tanaman.”saya 

harap masyarakat tahu kalau di batu ada wisata yang mengangkat tema kebun 
raya atau botanical garden seperti ini. Masyarakat sekitar juga pasti 

merasakan dampaknya,” ujarnya. (wil/c1/mas)

H a n y a  d i 

AdA BAnyAk Spot Foto MenArik 

nUanSa FloRa: Seorang wanita 
pengunjung Baloga menikmati 

keindahan taman bunga.
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MaLaNG KOta- Dua pemain asing yang masih 
bertahan di arema FC, bruno smith dan Caio Ruan 
diberi kebebasan memilih. apakah dia akn terus 
bertahan atau pindah ke lain klub. Ini karena memang 
kompetisi Liga 1 juga belum ada kepastian. sehingga 
kalau pun mereka pergi, dipersilakan saja.  
”Khusus pemain asing, kami kembalikan ke yang 
bersangkutan,” jelas General Manager (GM) arema FC 
Ruddy Widodo kemarin.  
Dia menjelaskan, andai saja ada klub lain yang 
meminang bruno smith dan dia bersedia, maka 
manajemen arema FC tidak akan keberatan melepas. 
apalagi saat ini masa transfer window (masa 
perekrutan pemain) telah buka. sehingga saat ini 
klub-klub di Liga Malaysia, Vietnam, atau thailand 
sedang berburu pemain asing. Karenanya, pria 
berusia 49 tahun itu mengaku nothing to lose terkait 
para legiun asingnya.  
sebelumnya, sejumlah pemain asing memilih 
hengkang saat kompetisi berhenti. Yakni Jonathan 
bauman, Elias alderete, Matias Malvino, dan Oh In 
Kyun. Lantas, arema FC mendatangkan penggawa 
asal brasil yakni bruno smith (gelandang) dan Caio 
Ruan (center back). ”apabila itu terjadi (pemain 
pindah), kami tidak bisa apa-apa. Ini juga bursa 
transfer tengah dibuka,” ucap petinggi tim arema asal 
Madiun itu. 
Namun, Ruddy melanjutkan, apabila ada yang 
berminat kepada legiun asing tim singo Edan, harus 
terlebih dahulu dilakukan pembicaraan. tidak bisa 
tiba-tiba sang pemain hilang, lalu berkostum tim 
lainnya. Karena ada persoalan administrasi yang harus 
diselesaikan dulu dengan arema FC. biar saat pemain 

datang secara baik-baik, maka perginya pun 
demikian. ”Karena dia masih terikat kontrak dengan 
arema,” ucap Ruddy.  
sejauh ini, memang belum ada tawaran dari klub lain 
kepada pemain asing arema. sebaliknya, agen 
pemain justru menawarkan pemain asing ke arema. 
Dari tim arema, sejauh ini hanya pemain lokal Dedik 
setiawan yang sempat dilirik salah satu agen pemain 
asal Malaysia.  
sikap santai manajemen ini juga berlaku pada pemain 
yang sedang diincar. ada pemain yang disiapkan 
untuk membela arema musim depan, namun ternyata 
diambil klub lain. Namun arema tenang-tenang saja. 
”Kami anggap arema kurang beruntung,” ucap Ruddy.  
sementara itu, sebelumnya bruno smith dan pelatih 
kiper tim singo Edan Felipe americo telah pulang ke 
brasil. Di mana, mereka dikabarkan pulang untuk 
bertemu dengan keluarganya. Dari sumber koran ini, 
mereka baru akan kembali pada Januari mendatang. 
sementara untuk Caio Ruan dan pelatih kepala Carlos 
Oliveira stay di Indonesia. 
terkait legiun asingnya, juru taktik Carlos Oliveira 
mengaku yakin jika bruno bakal tetap di klub. 
Menurut dia, sang pemain sempat mengatakan 
kepada dia jika pergi untuk kembali. ”Dia (bruno) 
pulang untuk bertemu keluarga dan mengatakan 
bakal terus berlatih,” tutur mantan pelatih becamex 
binh Duong itu. 
Menurut dia, hal itu akan bagus untuk pemain. Karena 
mengerti apa yang menjadi kebutuhan tim. ”saya 
bilang lakukanlah yang dirasakan bisa dikerjakan,” 
ucap pelatih berusia 59 tahun itu. (gp/c1/abm)

Jika Pemain Asing

PERGi
diBeRi KeBeBaSan: 

Bruno Smith (kanan), salah 
satu pemain asing arema 
FC yang masih bertahan. 


