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Dag-dig-dug
Wanprestasi Proyek
Senilai Rp 32 M
MALANG KOTA – Besok pagi
(20/12) pagar penutup proyek
koridor Kajoetangan Heritage
zona satu dan zona sudah harus
dibuka. Itu menjadi penanda jika
kontraktor proyek berhasil
menuntaskan kewajibannya
sesuai target. Jika tidak,
kontraktor proyek dari pemerintah
pusat enilai Rp 32 miliar dari Dana
Alokasi Khusus (DAK) itu bisa
dibilang wanprestasi.
Hingga sore kemarin (18/12),
sejumlah pekerja PT Widya
Satria sebagai pemenang tender
proyek revitalisasi Kajoetangan
Heritage masih disibukkan
dengan sejumlah pekerjaan
yang belum tuntas. Meski
pemasangan batu andesit
tinggal finishing, namun
tumpukan material dan
peralatan masih berserakan di
lokasi proyek.
Kepala Mandor proyek
Kajoetangan Heritage Alex
mengakui, pihaknya masih
memiliki cukup waktu untuk
membereskan pekerjaan yang
belum tuntas. Namun khusus
pemasangan batu andesit di
zona satu dan zona dua sudah
selesai. ”Kami tinggal revisi

Anggaran proyek bersumber dari DAK
senilai Rp 32 miliar.
Meliputi zona I (dari simpang tiga depan
kantor PT PLN hingga kantor BCA dan
zona II (dari simpang empat kantor BCA
menuju area patung Chairil Anwar)
Selain memasang batu andesit di jalan,
proyek juga menyasar kawasan
perkampungan Kajoetangan.
Di awal pengerjaan diwarnai sorotan
karena tidak ada plang pengumuman
proyek dan ada pohon yang kena cor.
sedikit, pengerjaannya ini terus
kami lembur,” ujarnya.
Alex menyatakan, pihaknya
memiliki detail tahapan kerja dan
progres pengerjaan agar bisa
100 persen tuntas 20 Desember
mendatang. ”Tiap saat kita
lakukan pengecekan mana yang
sudah tuntas, mana yang harus
dilembur,” bebernya. Tiap
persenan progres pengerjaan
diakui sangat berarti saat dikejar
deadline seperti saat ini.
Untuk memastikan
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penuntasan proyek tersebut,
Kamis siang (17/12) Wali Kota
Malang Sutiaji meninjau ke
lapangan. Bersama Wakil Wali
Kota Malang Sofyan Edi
Jarwoko, Kapolresta Malang
Kota Kombes Pol Leonardus
Simarmata, dan Dandim 0833/
Kota Malang Letkol Arm Ferdian
Primadhona melihat langsung
pengerjaan koridor Kajoetangan
di perempatan Jalan Basuki
Rahmat (Rajabali) dan
perempatan PLN.
Dari tinjauannya itu, Sutiaji
menyebut bahwa pengerjaan di
perempatan PLN hanya kurang
2 persen, sedangkan di
perempatan Rajabali kurang 5
persen. ”Kami ingin memastikan
tanggal 20 Desember nanti
sudah harus dibuka,” tuturnya.
Deadline itu sangat
ditekankan olehnya, mengingat
sebentar lagi momen liburan
Natal dan Tahun Baru (Nataru)
yang mana berbarengan juga
dengan terus meningkatnya tren
jumlah pasien Covid-19 di Kota
Malang. ”Sehingga kalau ada
kemacetan akan rawan tertular
dan bisa menularkan virus. Jadi
titik-titik kemacetan yang karena
Kajoetangan insya Allah bisa
teratasi. Titik-titik macet karena
Jembatan Kedungkandang insya
Allah juga bisa teratasi di akhir
tahun 2020 ini,” kata dia. (arl/nay)
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Taurus yang keras
kepala sangat
sentimental dalam
hal kesetiaan. Itu
menjadi
kenyataan ketika
mereka benarbenar jatuh cinta.
Taurus juga
mencari kesetiaan
dari pasangannya.
Mereka sangat
menghargai
prinsip ini dalam
suatu hubungan.

Kesetiaan menjadi
dasar untuk mewujudkan
hubungan yang langgeng.
Sayangnya, loyalitas sulit
ditemukan dalam diri
seseorang di era media
sosial saat ini.
Kesetiaan berarti
berkomitmen pada
pasangan. Seseorang
akan berpegang teguh
pada janjinya untuk setia,
tidak mencari orang
ketiga.
Itu adalah salah satu
prinsip terpenting dalam
hubungan. Dari sisi
astrologi, dilansir dari Pink
Villa, Jumat (18/12),
sejumlah zodiak berhasil
masuk ke dalam daftar
orang yang paling setia
dalam suatu hubungan
dan tidak pernah
melanggar janjinya.
( jawapos.com)

radarmalang.jawapos.com

| online@radarmalang.id

Leo adalah sosok
yang sangat
perhatian dan murah
hati. Leo tetap
berkomitmen apa
pun yang terjadi.
Begitu mereka jatuh
cinta, Leo akan
memberikan 100
persen mereka
untuk tetap bertahan
dalam suka bahkan
ketika masa-masa
sulit.

Libra paling menghargai kesetiaan. Mereka
terlalu romantis dalam suatu hubungan dan
paling tidak bisa terima jika pasangannya
tidak setia. Leo butuh kesetiaan dari
pasangan karena mereka sendiri sangat
mengagungkannya.
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Gigi Hadid menikmati
perannya sebagai seorang
ibu. Kali ini dia terlihat sedang
asyik berjalan-jalan di New
York bersama bayinya, buah
hatinya bersama Zayn Malik.
Dilansir dari Footwear
News, Kamis (17/12),
supermodel itu mengenakan
pakaian sehari-hari di pusat
kota. Gigi melapisi dirinya
dengan mantel dan atasan
jaket denim serta atasan
turtleneck hitam.
Penampilannya juga
termasuk legging hitam
klasik. Paling manis yaitu
pemandangannya ketika
mendorong anaknya di dalam
kereta dorong (stoller) putih
yang elegan.
Sedangkan untuk alas
kakinya, Gigi Hadid
memanfaatkan salah satu
tren terbesar 2020 agar tetap
hangat menjelang musim
dingin. Dia mengenakan
sepatu bot tempur dari bahan
kulit yang ramping
menampilkan outsole dengan
desain poros klasik.
Semuanya dihiasi dengan
pakaian kebesaran yang unik.
Sepatu bot gaya renda itu
adalah penampilan baru di
antara tren gaya selebriti.
Sehingga gaya Gigi tersebut
disebut dengan gaya grungychic.
Sebelum melahirkan,
selain menjadi supermodel,
Gigi Hadid sebelumnya
membintangi kampanye
untuk nama-nama besar
dalam mode dari Versace
hingga Tom Ford dan
Burberry dan bahkan Chanel.
Pada tahun 2016, ia menjadi
duta untuk Tommy Hilfiger
sebelum mengerjakan
serangkaian koleksi
kolaboratif dengan desainer
pada 2017 dan 2018. Ibu baru
ini juga menjabat sebagai
duta untuk Reebok,
mengenakan sepatu kets dan
gaya olahraga tanpa batas
dalam kampanye merek
tersebut. ( jawapos.com)
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Pandemi Covid-19 membuat DJ
Kimberly Irene kehilangan banyak
pekerjaan lantaran tidak ada panggung
musik. Namun, jalan Tuhan ternyata
cukup indah baginya.
Kimberly menemukan pekerjaan
baru di tengah banyaknya artis yang
tidak bisa bekerja di masa sulit ini. Ia
dipercaya menjadi host dan sosoknya
kerap muncul di televisi dan di
beberapa aplikasi belanja. Jawara Miss
Popular DJ Hunt 2018 itu bersyukur
bisa mendapatkan pekerjaan baru
selama masa pandemi.
“Sebelum pandemi, tiap weekend
aku selalu keluar kota buat nge-DJ,”
ujarnya dalam keterangan tertulis yang
diterima JawaPos.com.
Tawaran alih profesi sebagai host
datang pertama kali dari salah satu
temannya. Sang sahabat melihat ada
potensi terpendam dalam diri Kimberly.
“Awalnya temanku yang nawarin.
Pas banget lagi nggak bisa show, ada
tawaran jadi host. Apa salahnya aku
coba,” tuturnya.
Kimberly sudah beberapa kali
menjadi host sejak beberapa waktu
belakangan. Salah satunya, ia sempat
membawakan acara Bukalapak, ASLI
RI, One Pride MMA TV One, dan yang
lainnya. Kimberly ternyata bisa
menikmati profesi barunya tersebut.
“Seru banget ya jadi host, kerjanya
hanya beberapa jam, aman juga karena
nggak ada kerumunan,” aku Kimberly.
Merasa profesi host juga sangat
menarik baginya, dia lantas
memutuskan mendalami ilmu public
speaking dengan mengikuti kelas
khusus. Kimberly ingin pengalamannya
sebagai host juga ditunjang keilmuan
yang cukup supaya tidak melakukan
kesalahan ketika berbicara.
Kimberly juga bersemangat
melakukan olahraga supaya bentuk
tubuhnya semakin bagus dan
proporsional. Dia menganggap perlu
memiliki bentuk tubuh yang bagus
untuk menunjang profesinya sebagai
host. Sebab profesi ini menjadi sorotan
banyak pasang mata.
Kendati sangat menikmati profesi
barunya sebagai host, bukan berarti
Kimberly akan pensiun dari dunia DJ.
“Setelah pandemi enggak menutup
kemungkinan aku akan tetap nge-DJ,
atau mungkin ke dunia tarik suara. Tapi
yang jelas satu tahun ke depan aku
akan fokus nge-host dulu,”tandasnya.
( jawapos.com)
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Keinginan Anda
untuk mendapatkan
jodoh di tahun ini,
ternyata masih belum
terwujud? Jangan
putus asa, tahun
depan masih ada
harapan. Cobalah
evaluasi diri lagi agar
pada 2021 status
jomblo bisa Anda
tanggalkan.

radarmalang.jawapos.com

| online@radarmalang.id

Dilansir dari YourTango, Kamis
(17/12), Pakar Hubungan John
Capello membagikan tip
bagaimana cara mudah
menemukan cinta. Memang,
mendapatkan cinta tidaklah
sesederhana itu. Ada banyak
faktor yang perlu dipertimbangkan
sebelum menyambut pasangan
atau kekasih baru ke dalam hidup.
Tapi cobalah cari celahnya, berikut
3 hal yang perlu dipertimbangkan
agar mudah mendapatkan jodoh
seperti anjuran dari John Capello.
( jawapos.com)
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Langkah pertama menuju hubungan
yang sehat adalah mengetahui dan
menerima siapa diri Anda sebagai
pribadi. Bisa menilai diri sendiri
memberi nilai positif. Mencari
pasangan yang memiliki kesamaan
dan nilai inti yang sama sangat
membantu agar dapat terikat sebab
memiliki perspektif yang sama.
Evaluasi diri akan membuat Anda
membuat beberapa perubahan dalam
sikap atau perilaku. Saat mengamati
diri sendiri dengan cermat, cobalah
menilai apa kesalahan dengan
pasangan masa lalu. Cinta dapat
ditemukan pada tahun 2021, tetapi
Anda dapat membantunya dengan
jujur pada diri sendiri.

Jika ingin menemukan cinta pada
tahun 2021, cobalah menerima
seseorang yang menunjukkan
minat pada Anda jika benarbenar cocok. Anda harus merasa
tertarik padanya. Dan jangan
berpikir cinta adalah kegilaan
sesaat. Sebab penting untuk
menjalin hubungan atas dasar
cinta.Bukan hanya soal tampang,
terpenting, orang ini harus
menghormati dan
memperlakukan Anda dengan
sopan. Tidak ada rumus pasti
untuk orang yang tepat. Kulit
terluar memang penting, namun
tidak sepenting kulit dalamnya.
Maka saat memilih pasangan,
perhatikanlah detail hingga ke
dalam hatinya.

7

Jika ingin cinta menemukan Anda
di tahun 2021, jangan harap bisa
mudah menemukannya jika Anda
terlalu sibuk pergi pagi hingga
pulang malam.Maka cobalah
membuat perubahan positif pada
hidup. Lakukan perubahan dalam
gaya pakaian, dandanan,
rutinitas, tempat yang sering
Anda kunjungi, dan orang-orang
dalam hidup Anda. Cobalah
makan lebih sehat, berolahraga
lebih banyak, berhenti merokok,
atau mengubah gaya rambut.
Mereka semua bisa membuat
perbedaan. Namun, lakukanlah
secara positif. Jujurlah dan jangan
bertindak palsu. Cobalah lebih
bergaul dan bersosialisasi agar
lingkungan makin luas lagi.
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Sebagai wujud apresiasi terhadap pecinta
MotoGP di Indonesia dan semangat sportivitas
MotoGP dunia, PT Yamaha Indonesia Motor
Mfg. (PT YIMM) meluncurkan edisi khusus
MotoGP untuk All New Aerox 155 Connected.
Motor ini tampil dengan spesial livery Monster
Energy Yamaha MotoGP.
Kehadiran spesial livery yang menyerupai
motor dua pembalap dunia Yamaha yaitu
Valentino Rossi dan Maverick Vinales ini tentu
akan memperkuat aura sporty dan agresif
pada motor tersebut, sehingga membuat para
penggunanya semakin bangga saat
berkendara. Selain menyajikan livery spesial
yang mengkombinasikan warna hitam khas
Monster Energy dengan sentuhan aksen biru
racing Yamaha, varian ini turut pula
mengusung emblem Yamaha berwarna emas
yang menambah nilai istimewa serta
eksklusivitas.
“All New Aerox 155 Connected MotoGP
edition dihadirkan untuk menjawab harapan
para pecinta MotoGP Indonesia yang tidak
hanya menginginkan motor dengan desain
body yang sporty namun juga livery racing
khas MotoGP. Edisi spesial ini juga turut
merefleksikan semangat juara para pembalap
MotoGP Yamaha dalam berkompetisi di kasta
tertinggi kerjauaran balap motor dunia,”
ungkap Antonius Widiantoro selaku Manager
of Public Relation PT Yamaha Indoensia Motor
Mfg.
Kehadiran livery Monster Energy Yamaha
MotoGP (MEYM) Team merupakan hasil atas
terjalinnya kerja sama sponsorship antara
pihak Yamaha dengan Monster Energy pada
musim balap 2019. Spesial livery ini diyakini
akan mendapat sambutan yang luar biasa di
tengah masyarakat, mengingat tingginya
animo masyarakat Indonesia terhadap ajang
balap MotoGP.
Selain All New Aerox 155 Connected/ ABS,
varian MotoGP series juga hadir pada motormotor Yamaha lainnya seperti
YZF-R25, YZF-R15, All New
Vixion serta MX King 150.
( jawapos.com)
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Yamaha mengelurakan edisi
khusus MotoGP untuk All New
Aerox 155 Connected.

Aura sporty dan agresif MEYM
didapat dari kombinasi striping
motor pembalap Yamaha Valentino
Rossi dan Maverick Vinales.

Livery Monster Energy Yamaha
MotoGP (MEYM) Team merupakan
kerja sama sponsorship pihak
Yamaha dengan Monster Energy di
musim balap 2019.
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