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NGANTANG 
– Musibah 

hidrometeorologi 
menimpa sejumlah 

daerah di Malang Raya 
akibat intensitas hujan 

yang tinggi. Namun problem 
krisis air justru dialami sebagian 

warga di Kecamatan Ngantang. 
Total, terdapat empat desa yang 

mengalami kekeringan, yakni Desa 
Sidodadi, Ngantru, Banturejo, dan 

Pandansari.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang 

(Kabid) Kedaruratan dan Logistik Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Malang Sadono Irawan menjelaskan, 
krisis air bersih tersebut disebabkan karena 

kerusakan pipa air bersih. Penyebabnya yakni aliran air 
sungai yang mengikis lapisan tanah sehingga 

menimbulkan kerusakan pada saluran air bersih yang 
menuju empat desa tersebut.

”Pipa air bersih itu lokasinya berada di pinggir sungai,” 
kata Sadono. Selama dua pekan belakangan, BPBD 
bekerjasama dengan PDAM Ngantang untuk melakukan 
pendistribusian air bersih ke setiap desa. ”Kami distribusikan 
bantuan air, utamanya untuk memenuhi kebutuhan air 
minum, memasak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya,” 
terang Sadono.

Sayangnya, meski sudah 14 hari mengalami kerusakan 
belum ada perbaikan pada saluran pipa yang rusak hingga 
kemarin (20/1). Cuaca yang tidak mendukung dan lokasi 
kerusakan yang sulit dijangkau membuat proses 
perbaikan tersebut masih tertunda. (ajh/iik)

Kok 
Krisis 
Air?

Musim 
Hujan
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MALANG KOTA – Bagi anda 
yang ingin lolos seleksi masuk 
Universitas Brawijaya, persiapan 
harus dimulai sejak sekarang. 
Pasalnya, pendaftaran jalur 
seleksi nasional masuk perguruan 
tinggi negeri (SNMPTN) tahun ini 
bakal mulai dibuka pada Februari 
mendatang.

Koordinator Bagian 
Perencanaan Akademik dan 
Kerjasama UB Hery Prawoto 
Widodo SSos MAB menuturkan, 

ada beberapa tips agar bisa 
lolos dalam seleksi salah 

satu perguruan tinggi 
terfavorit di Indonesia 
tersebut. 

”Ada beberapa tips 
yang bisa kami 
sampaikan jika ingin 
diterima di UB pada jalur 
SNMPTN. Salah satunya 

UB tidak mau menjadi 
pilihan ke dua. Jadi seleksi 

SNMPTN dilakukan pada 
PTN pilihan pertama dahulu,” 

tegas Hary. Jika daya tampung 
sudah terpenuhi di PTN pilihan 
pertama, Hary memastikan 
bahwa pendaftar pada PTN 
yang menjadikan UB sebagai 

pilihan kedua tidak akan 
diseleksi.

Sementara itu, Humas UB 
Kotok Gurito SE mengatakan 
bahwa jadwal pelaksanaan 
SNMPTN akan dimulai pada 
tanggal 15 sampai 24 Februari 
2021 mendatang. Sedangkan 
UTBK dilaksanakan 2 gelombang 
yang dimulai pada tanggal 12 
sampai 18 April 2021 untuk tahap 
pertama dan tanggal 26 April 
sampai 2 Mei 2021 untuk 
gelombang kedua. (cho/iik)

INI SYARATNYA 
JIKA INGIN LOLOS 

SNMPTN UB
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Pandemi Covid-19 ini, ibu hamil alias bumil, 
disabilitas, hingga orang lanjut usia (lansia) 
mendapat ”tunjangan” dari kementerian sosial 
(kemensos) Ri. Bantuan langsung tunai (BLT) itu 
masuk dalam program keluarga harapan (PkH)

Di kota malang, ada sekitar 9.381 orang 
terdaftar sebagai penerima bantuan PkH 
kemensos. mayoritas berada di kecamatan 
kedungkandang, yakni 2.707 orang. kemudian 
disusul kecamatan sukun  sebanyak 2.636 
orang, kecamatan Blimbing sebanyak 1841 
orang, kecamatan Lowokwaru sebanyak 1463 
orang, dan kecamatan klojen sekitar 723 orang.

sekretaris komisi D DPRD kota malang 
Rokhmad mengatakan, bantuan untuk penerima 
PkH itu sudah cair. ”semoga masyarakat 
mampu menggunakan bantuan tersebut secara 
maksimal,” kata legislator yang jago 
mendongeng itu.

Terpisah, kepala Dinas sosial dan 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, 
Pengendalian Penduduk dan keluarga 
Berencana (Dinsos-P3aP2kB) kota malang 
Penny indriani menuturkan, terdapat lima 
prioritas yang mendapat bantuan PkH. kelima 
prioritas tersebut adalah ibu hamil, anak usia 
PaUD, anak usia pelajar (sD hingga sma), 
disabilitas, dan orang lanjut usia (lansia). 

Besaran bantuan yang diterima masing-
masing kategori itu beragam. ”Untuk lansia 
kami catat menerima bantuan uang Rp 200 ribu 
per bulan. Jika dikalkulasikan selama setahun 
bisa mendapat Rp 2,4 juta,” katanya (and/dan)
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selalu menerangi kehidupan
selalu menyelimuti harapan
selalu menebar keindahan
Pahlawan...
Dengan bangga rela berkorban
Dengan gigih usir penjajahan
Dengan berani penuh 
perjuangan
Jasamu sungguh menjadi 
teladan
sepanjang masa takkan 
terlupakan

Cahaya pagi selalu 
menyapa
sinarnya menghangatkan 
raga
senyumnya menyejukkan 
rasa 
Cahaya pagi selalu 
menari
Bersama embun 
mewangi
Berselimut hujan berseri

Hidup ini memang terus 
berputar
Terkadang ada rasa yang 
hambar
Hidup ini seperti bunga 
mekar
Teringat mentari selalu 
bersinar
Hidup semoga takkan susah
Walau terhimpit resah 
gelisah
mengharap senyum 
merekah

sebait syair menghiasi 
waktu
selembar kertas menari 
syahdu
segenggam rasa 
mengalun merdu
setangkai bunga mekar 
merayu
sebaris kata kian menyatu
senantiasa menyanyikan 
lagu rindu

aku menyusuri jalanan itu
kadang hampa berliku
aku menapaki jalan 
berdebu
kadang letih menggebu
aku menggali kepingan 
lagu
kadang resah berlalu
aku merangkai irama 
merdu
kadang mimpi menyatu 

anton Sucipto*

Penulis adalah SP. Alumni Universitas Jenderal 
Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Cernak ”Sepeda Septi” 

pernah dimuat di koran Suara Merdeka edisi 13 September 
2020, dan Cernak  ”Kisah Singa yang Terperangkap” 

pernah dimuat di koran Solopos 17 Februari 2020.
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KoTa BaTu - ini kabar baik bagi warga kota 
Batu dan sekitarnya. status penyebaran Covid-19 
di kota wisata itu sudah turun dari zona orange ke 
zona kuning. itu artinya peta persebaran Covid-19 
sudah berkurang sejak 19 Januari. 

Disebut zona kuning karena tingkat risiko 
penyebaran Covid-19 sudah rendah. kasus baru 
pasien positif juga sedikit meski masih ada 
kemungkinan transmisi atau penularan bisa terjadi. 
Jika menggunakan 15 indikator yang ditetapkan 
tim Gugus Tugas Covid-19, skor untuk wilayah yang 
termasuk ke dalam zona kuning berada di rentang 
2,5 sampai 3,0.

sedang zona orange adalah jumlah kasus relatif 
banyak. Tingkat transmisi atau penularan Covid-19 
juga lebih luas. Dan untuk skor yang diperoleh 

berdasar 15 indikator penentu zonasi wilayah pada 
zona orange ada di kisaran 1,9 sampai 2,4.  
Juru Bicara satgas Covid-19 kota Batu, agoes 
machmoedi mengatakan pada 18 Januari lalu 
mengacu pada 14 indikator penilaian zona Covid-19 
dilihat dari skor yamg ada menunjukkan angka 2,44 
atau dengan resiko rendah.

menurutnya hasil Penerapan Pembatasan 
kegiatan masyarakat (PPkm) juga sudah baik. Lalu 
juga kesadaran penerapan protokol kesehatan 
Covid-19 seperti penggunaan masker meningkat. 
"Harapan dari ibu Wali kota Batu (Dewanti 
Rumpoko) tetap harus waspada, tidak boleh 
lengah terkait adanya perubahan zona kuning tadi, 
tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan," 
katanya. (nug/abm)

“AmAn” Korona

Kota Batu

UpdAte Covid-19 KotA BAtU

SumBeR: SaTgaS Covid-19 KoTa BaTu

1.099 orang (11 Januari)
1.122 orang (20 Januari)

43 orang (11 Januari)
11 orang (20 Januari)

966 orang (11 Januari)
1.017 orang (20 Januari) 

Kasus positif Kasus aktif Tingkat kesembuhan
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Refa/RadaR malang

’Sekolah’
arema FCBaru 3 
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malang Kota - mulai 18 Januari lalu, 
Johan ahmad Farizi, Hendro siswanto dan 
Dendi santoso resmi mendapat ’sekolah’ 
baru. sekolah yang dimaksud yakni kursus 
kepelatihan Lisensi C, yang dil-
angsungkan di kota Batu hingga 25 
Januari nanti. ketiganya pun 
berbagi kesan kepada Jawa Pos 
Radar malang. ketiganya 
mengakui ada banyak perbe-
daan yang bisa dirasakan antara 
menjadi pemain atau pelatih. 

”Ternyata menjadi pelatih itu 
bukan sebuah hal mudah. Harus 
membuat program dan memberikan 
contoh yang benar,” ujar Dendi santoso. 
sedangkan pemain, hanya tinggal latihan 
dan mengikuti intruksi saja. Bila 
dibandingkan dengan pemusatan latihan, ia 
menyebut bila kursus kepelatihan lebih 
menguras tenaga. sebab, kegiatan-kegiatan 
yang dilakoni cukup padat. mulai dari 
praktik lapangan sampai materi di kelas. 

”kegiatan full mulai dari jam 6 pagi 
sampai jam 11 malam,” papar pemain 
jebolan akademi arema FC itu. 
istirahatnya, lanjutnya di saat waktu-waktu 
salat saja. meski begitu, Dendi mengaku 
akan mencoba menikmatinya. Baginya, 
pilihan untuk mengambil kursus tersebut 

harus dijalankan sebaik mungkin. ”mungkin 
karena ini baru pertama dan belum 
terbiasa. Jadi perlu penyesuaian,” jelas 
pemain berposisi sebagai gelandang itu.   

setali tiga uang dengan Dendi, 
Hendro siswanto juga mengaku 

kalau sekolah kepelatihan untuk 
lisensi C tersebut memang 
membutuhkan effort yang cukup 
besar. Diakuinya, menjadi pelatih 
tidak segampang yang di lihat 
selama ini. ”ada banyak detail-

detail dan pemahaman-
pemahaman baru yang harus 

dipelajari lagi,” jelas eks pemain Persela 
Lamongan dan Persiba Balikapapan itu.

Dari perjalanan kursus sejauh ini, ia juga 
menyebut bila melatih turut menambah 
beban moral. ”sebab ada tuntutan agar kita 
tidak malah membuat atlet atau siswa ssB 
(sekolah sepak bola) yang dibimbing, saat 
dewasanya tidak salah jalan,” imbuh 
Hendro. Berkat pemahaman itulah Hendro 
mengaku bakal belajar dengan serius. 
kepada koran ini, ia mengaku tidak ingin 
saat melatih malah bisa merusak bibit sepak 
bola tanah air yang potensial. ”karena 
banyak resikonya, jadi saat menimba ilmu 
harus serius, all out dan tanggung jawab,” 
papar kapten tim arema FC itu. (gp/by)

seRius: hendro 
siswanto (kanan) 

saat mengikuti materi 
kepelatihan lisensi C, 

kemarin (20/1). 
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malang RaYa – Tanpa ragu, Bupati 
Malang HM Sanusi sempat menyebut 
bila di tahun 2021, pihaknya bisa 
menyedot investasi senilai Rp 20 Triliun. 
Sebagai penguat, ia mengaku sudah 
berkomunikasi dengan sejumlah calon 
investor (selengkapnya lihat grafis). 
”Sebelumnya ada (calon investor) dari 
Belanda yang tertarik untuk melakukan 
investasi di bidang pengelolaan 
pariwisata dan penyediaan sarana 
perhotelan di Malang selatan. Saat ini 
masih dalam penjajakan,” beber pria 
berusia 60 tahun itu. Selain dari Belanda, 
Sanusi juga mengatakan bahwa 
pihaknya sudah berkomunikasi dengan 
investor asal Dubai, Uni Emirat Arab, 
untuk membangun wilayah Malang 
Selatan.

”Kalau yang dari Dubai, selain 
perhotelan, mereka juga berencana 
untuk mengembangkan sport tourism 
nya. Jadi akan dikembangkan lebih 
maksimal lagi wahana permainan airnya. 
Seperti jetski, paralayang, diving, dan 
yang lainnya,” imbuh Sanusi. Di 
tambahkan Sekretaris Daerah (Sekda) 

Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, 
saat ini sudah ada beberapa investor 
yang melirik kawasan ekonomi khusus 
(KEK) Singhasari. Dari laporan terakhir 
yang dia terima, sudah ada 7 investor 
yang masuk ke sana. ”Mereka sudah 
melakukan kerja sama dan sudah tanda 
tangan MoU (memorandum of 
understanding) juga,” kata Wahyu. 
Pejabat eselon II A Pemkab Malang itu 
menilai, progres KEK Singhasari lebih 
baik ketimbang KEK di daerah lain. 

Sedikit berbeda dengan Pemkab 
Malang, Pemkot Batu dan Pemkot Malang 
memilih lebih realistis melihat potensi 
investasi di tahun ini Kepala DPMPTSP 
dan Naker Kota Batu, Muji Dwi Leksono 
mengakui bila iklim investasi di tengah 
pandemi Covid-19 kurang bersahabat. 
”Harapannya di tahun 2021 ini ya 
meningkat, tetapi kami belum menghitung 
target yang bisa dicapai,” kata dia. 
Sebagai dasar, Kabid Perencanaan dan 
Pengembangan Iklim Penanaman Modal 
DPMPTSP dan Naker Kota Batu, Bambang 
Supriyanto, menyebut bila pencatatan 
nilai inveasi akan tutup buku pada 31 

Januari 2021 mendatang. 
”Sampai triwulan 4 berjalan ini, 

pencapaian (nilai investasi) nya Rp 131,1 
miliar,” kata dia. Ia menyebut bila sektor 
properti masih menjadi penyumbang 
terbesar nilai invesasi. Sampai triwulan 
II, terdapat salah satu nilai investasi 
dari perumahan yang mencapai Rp 35 
miliar. ”Hotel itu ada yang mencapai 
Rp 16 miliar,” tambah Bambang. Di tempat 
terpisah, Wali Kota Malang Sutiaji juga 
mengakui bila di momen pandemi ini, 
kegiatan investasi di Kota Malang 
mengalami penurunan. 

Angka pastinya masih belum diketahui 
olehnya. Sebab belum ada pemberitahuan 
resmi dari dinas terkait soal capaian 
investasi di tahun 2020. ”Jelas pandemi 
ini berpengaruh sekali dampaknya 
hingga beberapa sektor belum pulih,” 
kata Sutiaji. Politikus Partai Demokrat 
itu juga menjelaskan bila nilai target di 
tahun ini masih menunggu rilis dari 
Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang. 
(fik/nug/adn/by)

ilustrasi: https://www.hsbc.co.id

Investasi, Kabupaten Malang
Paling Percaya Diri

Prediksi investasi di Malang raya tahun 2021
KabUpaten malang 
•	 Bupati Malang HM Sanusi 

optimistis tahun ini bisa catatkan 
nilai investasi Rp 20 Triliun. 

•	 Ia mengaku sudah 
berkomunikasi dengan calon 
investor dari Belanda dan Uni 
Emirat Arab untuk memoles 
Malang selatan. 

•	 Pemkab Malang menyebut 
sudah ada 7 pihak yang telah 
bekerja sama dengan KEK 
Singhasari. 

Kota batU
•	 Sampai triwulan 4 tahun 2020, 

pencapaian nilai investasi di 
Kota Batu berkisar di angka Rp 
131,1 miliar. 

•	 Jumlah tersebut lebih sedikit di 
bandingkan nilai investasi tahun 
2019, yang berada di angka Rp 
177 miliar. 

•	 Pemkot Batu sebut sektor 
properti masih mendominasi 
investasi di tahun 2020 dan 
awal 2021 ini. 

Kota malang
•	 Pemkot Malang masih 

melakukan penghitungan dan 
pembahasan terhadap 
perolehan investasi di tahun 
2020, dan target untuk tahun 
2021. 

•	 Pemkot mengakui bila trend 
investasi masih di dominasi 
sektor properti atau 
pengembang perumahan. 

•	 Dari lima kecamatan di Kota 
Malang, Klojen menjadi wilayah 
paling banyak titik potensi 
investasinya. Sumber:

Tiga Pemda Malang Raya
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malang KoTa– Menjelang ajang pameran properti virtual bertajuk BNI Griya 
Digitex Property pada 25 Januari-7 Februari, Jawa Pos Radar Malang menggelar 
program bernama Digitalk. Hadir secara virtual adalah Direktur Teknik dan Operasi 
PT Jasamarga Pandaan Malang Siswantono. 

Dalam kesempatan itu, Siswantono menyebut jika pembangunan jalan tol 
Malang–Kepanjen tampaknya sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama 
Kabupaten Malang. Kehadirannya nanti akan bisaa mendongkra tumbuhnya 
properti dan industri. “Jalan tol yang sudah dibangun sejauh ini cukup memberi 
dampak ekonomi seperti di tol Karanglo,” ungkap Siswantono. (ref/abm)

FUad Hasan asHidiq/RadaR malang 

KUPas damPaK Tol: Host selma Kirana (kanan) memandu digitalk virtual dengan narasumber 
direktur Teknik dan operasi PT Jasamarga Pandaan malang siswantono kemarin.
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