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ini bisa menjadi referensi bagi wisatawan yang ingin 
mencari hotel nyaman dan aman Covid-19 di Kota 
Malang. setidaknya, ada dua hotel bintang yang sudah 
teruji memberikan pelayanan terbaik, yakni  hotel tugu 
dan ijen suites Resort and Convention.

sebab, kedua hotel itu meraih penghargaan diajang 
east Java Tourisme Award 2020, yang digelar oleh 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim di Kabupaten 
Lamongan, kemarin (20/12). ”Hotel Tugu meraih 

penghargaan Terbaik untuk kategori Hotel 
Boutiqe Bintang Lima dan Hotel ijen suite 
Terbaik untuk kategori Hotel Bintang empat,” 
ujar Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan 
Pariwisata (Kadisporapar) Kota Malang ida Ayu 
Made Wahyuni.

Apa yang membuat kedua hotel tersebut meraih 
penghargaan? Menurut ida, kedua hotel ini mampu 
memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan 
yang menginap. ”Maka yang pertama dan prioritas 
adalah, harus memastikan siapa pun yang berkunjung 
akan merasa aman dan nyaman,” tegas perempuan asal 
Pulau Dewata itu.

sementara itu, Manajer Hotel Tugu Crescentia  
Harividyanti menambahkan, rasa aman, nyaman, dan 
tenang kepada para wisatawan itu menjadi prioritasnya. 
”itu memang menjadi prioritas. selain kami harus super 
kerja keras untuk berkreasi menarik tingkat kunjungan,” 
katanya.  ”salah satunya tentu penguatan informasi on 
line dan jaringan, serta terus menajamkan keunikan 
keunikan yang kita miliki. Karena hotel tidak sebatas 
hanya untuk inap, maka program serta jasa penunjang 
lain terus kami kuatkan,” tambah Criss. (dan)
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ADA-ADA saja cara teroris menggalang dana. salah satunya dengan menyebar 
kotak amal, lalu dana hasil sumbangan masyarakat itu digunakan untuk mendanai 

kegiatan teroris. setidaknya, itulah yang diungkap oleh Mabes Polri, beberapa waktu.
Dari sekitar 20 ribu kotak amal yang tersebar di 12 daerah se indonesia, sekitar 

2.500 kotak amal di antaranya berada di Bumi Arema. Belum diketahui apakah kotak 
amal itu beredar di masjid-masjid, warung kopi (warkop), atau ada petugas khusus yang 
membawa keliling dari rumah ke rumah warga. Jika keterangan Mabes Polri itu benar, 

berarti Malang Raya salah satu target teroris dalam menggalang dana.
Menanggapi dugaan beredarnya kotak amal teroris, Kapolres Malang AKBP Hendri 

Umar mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyelidikan. Perwira polisi dengan dua 
melati di pundaknya tersebut sudah menerjunkan personelnya untuk mengusut 

keberadaan kotak amal tersebut. ”Masih pada tahap penyelidikan, masih kami cari,” 
ujar Hendri kemarin (20/12).

Hal senada juga disampaikan oleh Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus 
simarmata juga menelusuri keberadaan kotak amal di Kota Pendidikan ini. ”Masih kami 

telusuri dan dalami. Kami mau memastikan siapa penanggung jawab masing-masing 
kotak amal dan bagaimana penyalurannya,” terang Leo–sapaan akrab Leonardus 

simarmata itu.(biy/ajh/dan)
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SARAT 
PROTOKOL: 
Pelayanan di 

Perpustakaan 
Universitas 

Brawijaya telah 
menerapkan 
sistem online 

dan SOP 
pelayanan sesuai 
standar protokol 

kesehatan.
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HUMAS PEMKAB MALANG FOR RADAR KANJURUHAN

KEPANJEN – Jika 
indeks rasio 

terkonfirmasi positif 
Covid-19 terus naik, 

Kapolres Malang AKBP 
Hendri Umar menuturkan 

bahwa Kabupaten Malang siap 
untuk kembali menerapkan pembatasan 

sosial berskala besar (PSBB). Sebagai catatan, 
hingga kemarin status skala penularan Covid-19 di 
kabupaten berada pada zona oranye.

Jika diterapkan, Hendri menuturkan bahwa 
pihaknya akan kembali melakukan penyekatan 
jika pemerintah memutuskan untuk 
memberlakukan kembali PSBB di Kabupaten 
Malang. ”Itu wewenang pemerintah, apabila ada 
aturan seperti itu ya kami jalankan,” ujar Hendri.

Sementara itu terkait dengan wacana rapid 
test antigen bagi pengunjung yang berasal dari 
luar kota, perwira dengan dua melati 

dipundaknya itu menuturkan bahwa pihaknya 
masih menunggu instruksi lebih lanjut dari 
pemerintah. Jika pemkab menyepakati, maka 
pihaknya siap untuk melakukan pengawalan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan (disparbud) Kabupaten Malang Dr 
Made Arya Wedanthara menuturkan bahwa 
tidak menutup kemungkinan kabupaten juga 
akan mengikuti jejak Pemkot Malang. Yakni 
mewajibkan seluruh pengunjung dan 
wisatawan yang berasal dari luar kota untuk 
mengantongi surat keterangan rapid test 
antigen saat berlibur atau memasuki wilayah 
kabupaten.

”Imbasnya terhadap kunjungan wisatawan 
pasti ada, tapi demi keselamatan sepertinya 
memang harus begitu,” ujar Made. Namun 
hingga kemarin, pihaknya masih menunggu 
instruksi dari Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI. (fik/iik) 

WASPADA KLASTER: 
Jika rasio positif 
Covid-19 terus 
meningkat, opsi PSBB 
bakal dilaksanakan 
kembali.
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bagi siapapun yang masuk 
ke Kota Malang dan 
menginap di hotel, siap-siapa 
saja melakukan rapid tes 
antigen. sebab, Wali Kota 
Malang sutiaji berencana 

mewajibkan wisatawan untuk 
menjalani rapid test antigen. 

salah satu cara untuk 
membedakan wisatawan dengan non 

wisatawan adalah menginapnya di hotel.
namun, belum dipastikan kapan hal itu 

terapkan. itu karena pemerintah kota (Pemkot) 
Malang masih menyiapkan draf untuk surat 
edaran (se) tentang kewajibkan wisatawan rapid 
tes antigen. ”Masih dikoordinasikan,” ujar sutiaji 
secara khusus kepada Jawa Pos Radar Malang 
kemarin (20/12).

Terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan 
Restoran indonesia (PHRi) Kota Malang Agoes 
Basoeki mengisyaratkan tidak adanya penolakan. 
namun dia khawatir kebijakan rapit tes antigen 
tersebut bakal berdampak terhadap okupansi 

hotel. ”Dengan adanya kabar bahwa wisatawan 
harus rapid test antigen, saya mendapat laporan 
bahwa sudah ada tamu di beberapa hotel yang 
meng-cancel,” kata Agoes. 

seperti diberitakan, biasanya pengelola hotel 
selalu panen di musim libur natal dan Tahun Baru. 
Hampir semua hotel di Kota Malang penuh setiap 
libur natal dan Tahun Baru, bahkan 
pemesanannya sudah dibuka sejak jauh-jauh hari.

Agoes mengatakan, mayoritas hotel di Kota 
Malang sudah memenuhi standar protokol 
kesehatan (prokes) dari Dinas Pemuda dan Olahraga 
(Disporapar) Kota Malang. Beberapa di antaranya 
juga sudah memiliki sertifikasi clean, health, safety, 
and environment (CHse) dari Kementerian 
Pariwisata dan ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Ri. 
Dengan memiliki sertifikat CHse tersebut, pengelola 
hotel sudah lolos verifikasi penerapan protokol 
kesehatan sehingga tamu hotel bakal aman dari 
penularan virus korona (Covid-19) dan nyaman.

”Jadi sudah aman untuk menginap di hotel 
karena penerapan protokol kesehatan kami 
sudah benar-benar dijamin dengan sertifikasi 
tersebut,” imbuh Agoes yang juga general 
manager (GM) The shalimar Boutique Hotel 
Malang tersebut.(arl/c1/dan)
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MALAnG KOTA – Kalangan 
DPRD dan Pemkot Malang 

bersepakat untuk mengedepankan 
penanganan pagebluk korona di 

tahun 2021 mendatang. salah 
satunya buktinya disajikan dengan 

plotting dana ratusan miliar di 
anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD) tahun depan. 
nominal tepatnya berada di angka 

Rp 254 miliar. ”nantinya Rp 37 
miliar untuk (kebutuhan) vaksin 
sudah dianggarkan dan itu bisa 

berubah jika jumlah (warga yang) 
positif makin banyak,” kata Ketua 

DPRD Kota Malang i Made Rian 
Diana Kartika. 

Dia menambahkan bila saat ini 
Pemkot Malang sedang berusaha 

mendatangkan 200 ribu vaksin. Bila 
upaya itu membuahkan hasil, ada 

tiga pihak yang mendapat prioritas 
lebih awal, di antaranya yakni 

tenaga kesehatan (nakes), Tni-Polri, 
dan wartawan. Alasannya, karena 
ketiga pihak itu menjadi golongan 

yang paling rentan terpapar 
Covid-19. Dari rencana awal, 

pemberian vaksin bakal dilakukan 
bertahap dalam 8 gelombang. 
Untuk meyakinkan publik, dia 

bahkan menyebut bila megaproyek 
Malang Creative Center (MCC) bisa 
ditunda dan dananya di-refocusing 

untuk penanganan Covid-19. 
Politikus PDi Perjuangan itu 

menambahkan, bila vaksin sudah 
didapat, maka jajaran forkopimda 

bakal mencobanya terlebih dahulu. 
itu dilakukan agar masyarakat bisa 

yakin bila vaksin Covid-19 tidak 
membahayakan. ”iya, nanti kami 

coba terlebih dulu untuk 
mengetahui risikonya,” tuturnya. 
Bila terbukti manjur, Made ingin 
menggandeng beberapa tokoh 
agama, salah satunya yakni GP 

Ansor. nantinya, GP Ansor dapat 
membantu proses sosialisasi ke 

masyarakat, khususnya ke anak-
anak muda. Tahap sosialisasi itu 

penting untuk memastikan bila 
vaksin Covid-19 itu aman. (adn/by)

langkah teRdekat 
Pemkot-dPRd tekan 
koRona:
•	 Memperketat penerapan 

protokol kesehatan (Prokes) 
di momen perayaan natal 
dan Tahun Baru (nataru). 

•	 Pemkot tengah berupaya 
mendatangkan 200 ribu 
vaksin Covid-19. 

•	 Pemkot-DPRD menyiapkan 
skema sosialisasi vaksin 
Covid-19.

langkah Panjang 
Pemkot-dPRd tekan 
koRona: 
•	 Menyiapkan dana Rp 254 

Miliar untuk penanganan 
Covid-19 di tahun 2021. 

•	 Mengalokasikan dana Rp 37 
Miliar untuk pengadaan 
vaksin Covid-19 di tahun 
2021. 

•	 Menyiapkan langkah 
refocusing anggaran bila 
kebutuhan dana 
penanganan Covid-19 
meningkat. 
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Lima Singa 
gabung Tim 

garuda
setelah ada nama Titan Agung Bagus 

yang dipercaya gabung Timnas U-19, kini 
ada 4 pemain Arema FC lain yang juga 
dipanggil untuk bergabung dengan tim 
Garuda. Keempatnya yakni Muhammad 
Rafli, Hanif sjahbandi, Bagas Adi nugroho 
dan Feby eka Putra. Pemanggilan keempat 
pemain itu menjadi bagian dari persiapan 
Timnas indonesia untuk seA Games 2021 
mendatang. Mereka rencananya akan 
menjalani latihan selama 11 hari. Tepatnya 
mulai 20 sampai 31 Desember mendatang. 

Dengan dipanggilnya empat nama itu, 
Arema FC menjadi salah satu kesebelasan 
yang menyumbang cukup banyak pemain ke 
timnas. selain Arema, ada PsM Makassar dan 
Bhayangkara FC yang juga menyumbangkan 
4 nama pemain untuk mengikuti program 
Tim Garuda itu. ”senang bisa mendapatkan 
panggilan timnas kembali. Kalau harapan 
untuk saat ini ya berikan yang terbaik di 
pemusatan latihan,” terang 
Muhammad Rafli.

setali tiga uang dengan dia, 
Bagas Adi mengaku ingin juara 
bersama timnas. Menurut dia, itu 
adalah salah satu puncak 
berkarir di jagat sepak bola. 
”semoga nanti bisa membantu 
timnas meraih emas di seA 

Games,” kata dia. Apresiasi 
khusus pun disampaikan 
Asisten Pelatih Arema FC, Charis 

Yulianto, terhadap hal tersebut. ”ini 
kesempatan langka. Jadi semuanya harus 
berjuang untuk bisa tampil di seA Games 
dan membawa indonesia juara,” harap 
pria asal Blitar itu. 

Hal senada juga disampaikan Media 
Officer Arema FC sudarmaji.”Harapan 
kami, hal ini (pemanggilan timnas) 
mampu merangsang pemain 
lainnya agar terus menjaga passion 
dan selalu semangat bersepak 

bola,” kata pria asal Banyuwangi itu. 
Lebih lanjut, dia juga menga takan bila pihak 
Arema ingin melihat keempat nama itu 
mendapatkan hasil terbaik. (gp/by)

daPat KePeRCaYaan: muhammad Rafli, hanif 
sjahbandi, bagas adi nugroho, dan Feby eka Putra bakal 
mengikuti pemusatan latihan bersama timnas indonesia 

mulai 20 sampai 31 desember mendatang.
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KReaTiF: seorang 
aquascaper 
saat membuat 
aquascape yang 
dipamerkan 
dalam event Rasio 
aquascaping 
Contest di batu 
love garden 
(baloga) kemarin 
(20/12).

KoTa baTU – Baru sehari diuji 
coba pembukaannya, Batu Love 
Garden (Baloga) langsung tancap gas 
untuk mempromosikan tempat wisata 
yang mereka kelola. salah satunya 
melalui event Rasio Aquascaping 
Contest. sebanyak 10 peserta yang 
berasal dari seluruh indonesia turut 
serta dalam kontes tersebut.

”semua yang diundang sudah 
pernah juara nasional. Ada yang 
datang dari Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung, Jakarta, semarang, 
juga dari Malang sendiri,” terang 
Panitia Rasio Aquascaping Contest 
Herry Rasio sabtu lalu (19/12). Berbagai 
tema juga dipamerkan dalam event 
tersebut, seperti Rainforest, Ryoboku, 
dan Taiwan style.

Hadiah yang disediakan pun tidak 
main-main. Juara pertama dalam 
kompetisi tersebut bakal mendapatkan 
sepeda motor dan sepeda gunung 
untuk juara kedua. Tidak kalah 
menarik, pemenang ketiga juga akan 
mendapatkan hadiah sepeda lipat. 
(wil/c1/iik)

10 Aquascaper 
Profesional 

Adu Kreativitas 
di Baloga
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