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Sebanyak 700 paket bantuan 
sembako diterjunkan prajurit 
Skadron Udara 32 Lanud 

Abdulrachman Saleh ke dua titik 
sasaran kemarin (7/12). Kedua lokasi 
tersebut berada di Desa Senggreng 
Kecamatan Sumberpucung 
Kabupaten Malang dan Kecamatan 
Ponggok Kabupaten Blitar. Kegiatan 
itu masuk dalam rangkaian Herky 
Charity Drop, yang dilaksanakan 
kemarin dan hari ini (8/12).

Komandan Lanud Abd Saleh, 
Marsma TNI Wayan Superman, 
menyampaikan bahwa kegiatan ini 
merupakan bentuk kombinasi antara 
skill atau kemampuan prajurit 
Skadron Udara 32 dengan bakti 
sosial. ”Ada 5 aset yang ada di 
wilayah Lanud Abd Saleh. Maka 
kami instruksikan kepada adik-adik 
di Skadron Udara 32 agar pada saat 
ada kegiatan penerbangan yang low 
level (penerbangan rendah) aset-
aset tersebut dilewati,” kata Wayan.

Jenderal dengan satu bintang di 
pundaknya itu menjelaskan, kegiatan 
Herky Charity Drop sebenarnya 
sudah sering mereka lakukan dalam 

latihan rutin. Namun untuk charity 
yang dilakukan di wilayah aset 
satuan tersebut merupakan yang 
pertama kalinya. ”Biasanya kami 
menggunakan parasut untuk 
dropping personel. Nah kemarin ada 
ide untuk menyalurkan sembako. 
Dari situ kami menyambung antara 
profesionalisme dengan kehadiran 
kami agar bisa dirasakan oleh 
anggota sekaligus masyarakat yang 
ada disana,” beber Wayan.

Selain di Kabupaten Malang dan 
Blitar, Alumnus Akademi Angkatan 
Udara Tahun 1992 itu menuturkan 
bahwa pihaknya juga akan menyasar 
tiga lokasi aset Lanud Abd Saleh 
yakni Air Weapon Range (AWR) 
Pandanwangi di Lumajang, Jember 
dan Rajegwesi di Banyuwangi. 
Operasi serupa di tiga wilayah 
tersebut rencananya akan 
dilaksanakan hari ini (8/12). ”Untuk 
satu lokasi kami dropping 350 paket, 
di bawah sudah ada anggota kami 
yang menunggu dan nanti akan 
bertugas untuk membagikan bantuan 
tersebut secara door to door (dari 
pintu ke pintu),” jelas Wayan. 

Hal itu dilakukan untuk 
menyesuaikan dengan situasi 
pandemi Covid-19 yang masih belum 
berakhir sampai saat ini. ”Jadi untuk 
meminimalisir potensi kerumunan, 
maka kami yang akan turun ke 
lapangan dan menyalurkan bantuan 
kepada masyarakat dari pintu ke 
pintu,” terang penerbang C-130 
Hercules itu. Sementara itu, 
Komandan Skadron 32, Letkol Pnb 
Taufik Nur Cahyanto, menambahkan 
bahwa pihaknya menyiapkan dua 
armada pesawat militer angkut C-130 
Hercules dalam kegiatan tersebut. 

”Ada aspek latihan juga 
momentum pandemi Covid-19, jadi 
sifatnya adalah bantuan sosial,” kata 
Taufik. Dalam menjalankan misi 
tersebut, masih kata Taufik, pesawat 
Hercules yang digunakan juga harus 
melakukan terbang rendah. Yakni 
pada ketinggian 100 feet atau 100 
meter diatas daratan. ”Bantuan yang 
kami serahkan meliputi sembako 
seperti beras, gula, minyak, juga kopi 
dan beberapa kebutuhan pokok 
lainnya,” kata perwira dengan dua 
melati di pundak nya. (iik/by)

Dropping Bantuan 
Ala Lanud Abd Saleh

giat Rutin: 
Pesawat C-130 

Hercules 
diharuskan 

terbang rendah 
pada ketinggian 

100 feet atau 
100 meter di 

atas daratan saat 
dropping bantuan 

di dua titik, 
kemarin (7/12).
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Pengusutan kasus raibnya Rp 5,7 miliar 
dana nasabah Bank Mega Kantor Cabang 
Pembantu (KCP) Kyai Tamin Malang terus 

berlanjut. Di saat Polres Malang menahan Yanti 
Andarias, 44 eks Sub Branch Manager (SBM) KCP 
Kyai Tamin yang diduga telah menggelapkan uang 
nasabah, Polresta Malang Kota (Makota) mulai 
memeriksa para korban secara maraton. Dua 
lembaga ini berjalan beriringan agar pengusutan 
kasus cepat rampung. 

Dari enam korban yang melapor ke Polresta 
Malang Kota, dua di antaranya menjalani 
pemeriksaan sekitar pukul 09.30 kemarin (7/12). 
Mereka adalah Damayanti dan Lieneke Kusumawati, 
masing-masing kehilangan uang Rp 300 juta dan Rp 
100 juta. ”Untuk pemeriksaan kali ini yang dipanggil 
ialah bu Damayanti dan Lieneke. Korban lainnya 
menyusul. Besok (hari ini, Red) pun akan dipanggil 
dua korban lagi,” terang Kuasa Hukum para korban, 
Adi Amarullah, SH usai mendampingi kliennya 
menjalani pemeriksaan kemarin. 

Dalam pemeriksaan tersebut, ia menyebut 
semua korban menyetorkan uang kepada Yanti saat 
menjabat sebagai SBM Bank Mega KCP Kyai Tamin 
Malang, pada 2019 lalu. ”Bagaimana korban ini 
menaruh uang di sana (Bank Mega KCP Kyai Tamin, 
Red) dan pengambilannya seperti apa. Itu saja 
pertanyaannya. Kurang lebih seperti itulah,” sebut 
salah satu anggota Kantor Hukum AANP Law Firm 
tersebut.

Seperti diberitakan, para nasabah Bank Mega 
KCP Kyai Tamin Malang mengaku tidak bisa menarik 
uangnya di deposito senilai total Rp 5,7 miliar. 
Mulanya ada enam korban di Kota Malang, 
kemudian bertambah lagi dua korban lain dari 
Kabupaten Malang. Uang itu disetorkan oleh para 
nasabah untuk deposito di Bank Mega KCP Kyai 
Tamin Malang. Penyetoran dilakukan sejak Juli 2019 
hingga Agustus 2020 lalu.

Masing-masing dari nasabah itu menyetorkan 
nominal kisaran Rp 100 juta hingga Rp 1,1 miliar per 
orang. Hanny Amalia, 35 warga Karangbesuki, 
Kecamatan Sukun, Kota Malang misalnya setor dana 
Rp 1,1 miliar. Transaksi penyetoran dilakukan 
langsung dengan Yanti, saat masih menjabat sub 
branch manager di KCP Kyai Tamin Malang.

Tapi setelah jatuh tempo pengambilan, para 
nasabah tidak bisa mencairkan uangnya. Ketika 
dikonfirmasi langsung ke Bank Mega area Malang, 
pihak bank menyatakan sistemnya tidak mencatat 
ada transaksi, sehingga tidak bisa dicairkan. Namun 
ketika para korban menanyakan langsung kepada 
Yanti, perempuan itu menyebut uang para nasabah 
masuk rekening Bank Mega dan diputar untuk 24 
nasabah lain. Versi Yanti, transaksi itu atas 
sepengetahuan Bank Mega area Malang yang 
membawahi KCP Kyai Tamin.

Kini, Yanti sudah ditahan di Polres Malang, 
Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang sejak 
beberapa hari lalu. Meski begitu, Adi tetap 
menuntut agar uang kliennya dikembalikan. ”Tetap 
menuntut uang kembali, namun kami akan melihat 
proses hukumnya seperti apa. Kalau tidak bisa itu 
bagaimana kita lihat nanti,” kata dia. 

Adi mengatakan, pihaknya sudah berbincang 
dengan pihak Bank Mega area Malang. Dalam 
perbincangan tersebut, Business Manager Bank 
Mega area Malang Djoko Tjandra tetap tidak 
mengakui uang tersebut ada di Bank Mega. “Waktu 
itu di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, 
tetap tidak mengakui bahwa uang nasabah tersebut 
masuk rekening Bank Mega. Ada di luar tanpa 
menyebutkan bukti,” kata dia. 

Padahal, bukti berupa mutasi rekening sudah Adi 
dan timnya tunjukkan kepada Djoko Tjandra. 
”Sudah kami tunjukkan. Jawabannya sama, tidak 
tercatat di register, katanya transaksi di luar sistem,” 
imbuhnya.

Kini, pihaknya menanti tindak lanjut dari OJK 
Malang untuk meninjau. ”Kami tunggu dari OJK 
kalau untuk yang itu (transaksi tidak tercatat di 
bank),” kata dia.(biy/dan)
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STOP LAYANAN: Fasilitas Perpustakaan 
Umum Kota Malang yang terletak di Jalan Ijen 

ini ditutup hingga 16 Desember mendatang. 
Layanan buku fisik dialihkan secara online.

MALANG KOTA – Layanan Perpus ta  kaan 
Umum Kota Malang ditutup selama dua 
minggu. Ini setelah Kepala Dinas Per
pustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota 
Malang Su war jana di nyatakan po sitif 
Covid19. Penutupan sa lah satu fasilitas 
umum tersebut dimulai pada tanggal 3 
sampai 16 Desember mendatang. Seluruh 
layanan baru dibuka kembali pada 17 
Desember mendatang.

”Saya swab tanggal 30 November lalu 
dan hasilnya keluar pada 1 De sem ber, saya 
bersama driver (dinya takan) positif Covid19. 
Padahal kami tidak ada gejala,” tuturnya 
ke tika dihubungi kemarin (7/12). Karena 
dirinya meru pakan orang tan pa gejala (OTG), 
saat ini Suwarjana menjalani isolasi mandiri di 
rumahnya.

”Untuk pegawai perpustakaan yang lain, 
hasil dari rapid test dan swab-nya ne gatif,” 
imbuhnya. Namun untuk me  ningkatkan 
kewaspadaan terhadap resiko penyebaran 
Covid19 di ling ku ngan Dinas Perpustakaan 
Umum dan Arsip Daerah Kota Ma lang, ge
dung yang terletak di Jalan Ijen Nomor 30A 
Kota Malang itu harus ditutup se mentara.

Meski layanan dihentikan total, Su war jana 
mengatakan bahwa akses layanan koneksi 
digital perpustakaan tetap dapat dinikmati 
melalui aplikasi Malang Cilin Digital Acces 
yang dapat diunduh lewat playstore. ”Bagi 
para peminjam  yang belum mengembalikan 
(buku), dapat mengembalikan mulai Kamis 
(17/12) nanti,” imbuhnya.

Dengan situasi seperti sekarang, man tan 
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang itu 
menuturkan bahwa ke depan ketersediaan 
buku dalam bentuk fisik akan di minimalisir. 
”Akan kami pinjamkan ke kelurahan. Jadi 
konsepnya bukan masyarakat yang mendekati 
perpustakaan, tetapi perpustakaan yang 
mendekati ma syarakat,” katanya.

Program itu, menurut Suwarjana bakal di 
launching dalam waktu dekat, yaitu sekitar 
akhir Desember men datang. ”Paling tidak awal 
2021 nanti sudah bisa direalisasikan,” katanya. 
Selain itu, pihaknya juga tengah 
mempersiapkan konsep konsep drive thru dan 
go send untuk peminjaman buku di 
perpustakaan. (ila/iik) 
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DAU – Angin kencang yang terjadi di 
sejumlah daerah di Malang Raya sejak Minggu 
malam (6/12) hingga kemarin (7/12) 
menimbulkan sejumlah kerusakan. Yang 
terparah, terjadi di Kecamatan Dau dan 
Kecamatan Pakis. Di Ke camatan Dau, angin 
kencang tersebut me rusak rumah milik Eko 
Gunawan dan Ras d en warga Dusun 
Sengkaling, Desa Mulyo agung. Sementara di 
Pakis, musibah serupa juga menimpa Jum Siti, 
Desa Pakiskembar.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) 
Ke daruratan dan Logistik BPBD Kabupaten 
Ma lang, Sadono Irawan mengatakan jika 
hujan disertai angin kencang di wilayah 
Kabupaten Malang sudah terjadi sejak Minggu 
ma lam. ”Kedua rumah warga di Dau menga
lami kerusakan sekitar pukul 07.00 WIB, 
sedangkan yang di Pakis sekitar pukul 03.00 
WIB pagi,” jelasnya.

Sadono menuturkan, jika kedua rumah mi lik 
warga di Kecamatan Dau tersebut me nga lami 
kerusakan dengan kategori sedang. Se dangkan 
rumah milik warga Pakis menga lami kerusakan 
dengan kategori berat. ”Rumah warga Dau itu 
bagian atapanya yang rusak, sedangkan yang di 
Pakis selain atap bagian b lan dar-nya (rangka 
atap) juga ambrol,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Seksi Observasi dan 

Informasi BMKG Staklim Kelas II Malang Anung 
Suprayitno menerangkan, berdasarkan data 
BMKG Pusat peningkatan curah hujan ter jadi 
sejak tanggal 5 hingga 11 Desember. Di 
beberapa provinsi termasuk Jawa Timur, 
di namika kondisi atmosfer terkini menun jukkan 
adanya hembusan angin Monsun Asia. 

Dia menjelaskan jika kondisi ini membuat 
dinamika atmosfer menjadi tidak stabil. ”Juga 
adanya pusaran angin (sirkulasi siklonik) yang 
terpantau di selatan Jawa yang dapat 
mendorong terbentuknya daerah pertemuan 
atau perlambatan kecepatan angin (kon
vergensi),” kata dia. 

Dengan situasi ini, Anung menghimbau 
agar masyarakat tetap waspada terhadap 
po tensi cuaca ekstrem. Pasalnya, dampak dari 
fenomena alam tersebut dapat menimbul kan 
berbagai bencana. ”Bencananya antara lain 
seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, 
genangan, angin kencang, pohon tumbang, 
dan jalan licin,” tukas Anung. (ajh/iik)

Angin Kencang 
Terjang 

Dua Kecamatan

WASPADA BENCANA: Petugas BPBD 
melakukan pembersihan diantara puing-
puing rumah warga di Desa Pakiskembar 

Kecamatan Pakis yang tersapu angin 
kencang.
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4 Hari, 187 Orang
 Positif Covid-19

KoTa BaTU - setelah ditetapkan 
sebagai zona merah (tingkat penu laran 
tinggi), sebaran virus korona di Kota 
Batu makin mengganas. Dalam kurun 
waktu empat hari saja, 3-6 Desember 
lalu, terdapat 187 penderita baru. Jika 
dirata-rata, setiap harinya ada 46 
orang yang terkonfirmasi positif 
Covid-19.

Berdasarkan data satgas Covid-19 
Kota Batu per 6 Desember 2020, 
jumlah kasus terkonfirmasi virus 
korona di Kota Batu mencapai 953 
kasus. Rinciannya, 183 kasus aktif, 694 
pasien sudah dinyatakan sembuh, dan 
sisanya 76 pasien meninggal dunia.

Juru Bicara (Jubir) satgas Covid-19 
Kota Batu M. Chori mengatakan, 
pihaknya sudah menyiapkan ber bagai 
upaya untuk menekan tinggi nya laju 
sebaran Covid-19 di Kota Wisata ini. 
”langkah yang dilakukan adalah 
mengaktifkan kembali peran satgas 
Covid-19 mulai tingkat desa/kelurahan, 
kecamatan, hingga kota. selain itu, 
tetap menyosialisasikan ge rakan 4M, 
yakni memakai masker, menjaga jarak, 
menghindari kerumunan, dan menjaga 
imunitas,” ujar Chori, kemarin (7/12).

Di sisi lain, pihaknya juga tetap 
getol menggelar operasi yustisi. 
sasarannya adalah pengendara yang 
tidak menaati protokol kesehatan 

(prokes) 
Disinggung mengenai melonjaknya 

kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kota 
Batu, Chori memaparkan, klaster 
keluarga merupakan faktor utama 
kembalinya Kota Batu menjadi zona 
merah. Meski dia juga mengakui tidak 
menutup kemungkinan klaster 
pariwisata juga turut andil dalam 
menambah sebaran Covid-19. saat ini, 
Chori melanjutkan, pasien terdampak 
virus korona dirawat di beberapa 
rumah sakit (Rs) rujukan Covid-19 dan 
shelter yang sudah ditentukan oleh 
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu. 

sejauh ini, shelter Kota Batu berada 
di Hotel Mutiara Baru. Namun, seiring 
berjalannya waktu langkah antisipasi 
harus dilakukan untuk berjaga-jaga jika 
kapasitas Rs rujukan penuh. ”Makanya 
dianjurkan untuk pemerintah desa/
kelurahan menyiapkan shelter masing-
masing,” ungkapnya. 

Pentingnya melakukan protokol 
kesehatan adalah hal yang selalu dia 
tekankan. sementara itu, Chori menilai 
kesadaran masyarakat masih rendah. 
Karena itu, peme rintah juga membantu 
menya darkan masyarakat melalui 
regulasi. ”Pemkot harus selektif dalam 
memberikan rekomendasi kegiatan 
yang berpotensi mendatangkan 
kerumunan banyak orang. Pem berian 
rekomendasi juga harus melibatkan 
banyak pihak, mulai tingkat desa/
kelurahan, kecamatan, hingga kota,” 
tutupnya.(wil/dan)

Covid-19
MengganasMakin

foTo mUlTi expoSURe RUBianTo/RadaR malang

geRaK CepaT: data kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Batu ini 
terus diupdate oleh Satgas Covid-19 pemkot Batu.
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malang KoTa - langkah 
mem promosikan pariwisata di 
Kota Malang terus diupayakan 
oleh Dinas Pemuda, Olahraga, 
dan Pariwisata (Disporapar) 
Kota Malang. Rencananya, 
pada tahun 2021 mendatang 
Dispo rapar akan meluncurkan 
apli kasi baru. aplikasi tersebut 
diberi nama aplikasi Jejaring 
lintas Pariwisata (si Jelita).

Kepala Disporapar Kota 
Malang Ida ayu menjelaskan 
bahwa ren ca na tersebut akan 
membantu wisa tawan dalam 
mengakses informasi wisata di 
Kota Malang. aplikasi tersebut 
akan terkoneksi dengan 
pengusaha hotel, resto ran, 
maupun agen travel yang ada di 
Kota Malang. ”Ini masih sebuah 

rencana, nantinya coba dikomu-
nikasikan lagi dengan 
pengembang untuk dieksekusi,” 
katanya.

Ida juga merencanakan 
aplikasi tersebut tidak hanya 
untuk meng akses wisata di Kota 
Malang. Kede pannya, dia bakal 
meng gandeng kepala daerah 
Kota Batu dan Kabupaten 
Malang untuk dapat bersinergi. 
Dia berharap aplikasi tersebut 
dapat diakses oleh wisata wan 
ketika berkunjung ke Malang 
Raya. 

Menanggapi hal itu, Ketua 
Per himpunan Hotel dan 
Restoran Indonesia (PHRI) Kota 
Malang agoes Basuki 
mendukung rencana tersebut. 
Dia menyambut antusias 

rencana yang dilakukan Dispo-
rapar Kota Malang untuk me-
majukan pariwisata di Kota 
Ma lang. ”Kami mendukunh 
rencana tersebut dan siap saja 
jika ber sinergi bersama,” 
terangnya.

agoes berharap rencana 
terse but dapat direalisasikan 
sece patnya. Itu akan 
mendongkrak kembali 
pariwisata di Kota Malang 
maupun Malang Raya bangkit 
selepas pandemi Covid-19. 
sektor pariwisata yang sempat 
lesu saat pandemi menurutnya 
dapat bangkit secara perlahan 
jika ada inovasi baru yang 
dilakukan oleh pemerintah 
maupun dari pelaku usaha. 
(and/mas)

RUbianTo/RadaR malang 
maKsimalKan PRomo: suasana wisata Hawai Waterpark diambil saat akhir Juni lalu. nantinya di tahun 2021 

mendatang, disporapar akan meluncurkan aplikasi Jejaring lintas Pariwisata atau si Jelita guna memaksimalkan 
kunjungan wisatawan. 

Andalkan Si Jelita untuk 
Dongkrak Wisatawan
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JiKa dilihat dari luar, 
sekilas tidak jauh beda 
dengan rumah di 
sekelilingnya. Rumah 
berlantai dua tersebut 
menampakkan auranya 
ketika Jawa Pos Radar 
Malang masuk di dalamnya, 
kemarin (7/12). Rumah yang 
dimiliki oleh suryo Wirawan 
itu memang dibangun untuk 
dinikmati suasana desain 
interiornya.

Zery Rena sT, arsitek 
yang merancang rumah 
suryo itu menceritakan 
bahwa rumah dua lantai itu 

dibangun dengan konsep 
modern-elegan. Konsep 
tersebut merupakan 
permintaan dari sang pemilik 
yang ingin rumahnya tidak 
terlalu banyak ornamen. 
”apalagi luas tanah yang 
dimiliki ini unik, yakni seluas 
496 meter persegi,” ungkap 
Zery . 

Dia melanjutkan, tipikal 
luas tanah yang dimiliki ini 
melebar. artinya, ada 
beberapa keuntungan yang 
didapat ketika ingin 
membangun sebuah hunian. 
Keuntungan pertama, untuk 

tampilan fisik bangunan 
akan terlihat megah karena 
mengeksplor konsep 
modernya. lalu 
keuntungan yang kedua, 
penggunaan jendela yang 
banyak pada bangunan 
akan menyuguhkan 
suasana elegan. ”Rumah ini 
juga diuntungkan karena 
menghadap ke arah barat. 
Jadi pemasangan jendela 
menambah kesan sejuk 
saat senja tiba,” tambahnya.

Menurut Zery, sang 
pemilik ingin hunian yang 
terang saat siang hari. Untuk 

itu, cat warna krem menjadi 
pilihan utamanya. Ornamen 
yang ada di rumah juga 
terlihat banyak namun tetap 
membawa kesan megah.

Penataan ruang juga 
dipertimbangkan dengan 
baik oleh Zery. Misalnya 
peletakan tiga taman ditata 
berurutan yakni depan 
pelataran rumah, dalam 
ruangan, dan belakang 
rumah. Desain itu cocok 
untuk pandemi Covid-19 
karena nyaman untuk work 
from home (WFH).  
(adn/dan)

Hunian minimalis 
Yang Pas di masa 

Pandemi

Rumah milik suryo Wirawan di Jalan 
sansivera 18C, Kecamatan lowokwaru ini 
pas dihuni kala pandemi Covid-19. 
Menggunakan konsep modern-elegan, 
bangunan seluas 25 meter x 19,8 meter 
itu nyaman digunakan untuk work from 
home (WFH). Juga menyuguhkan 
panorama senja yang memesona.


