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MALANG KOTA – 
Penghapusan ujian nasional 
(UN) menjadi dilema bagi 
sejumlah pelaksana pendidikan 
di Kota Malang. Karena 
ketiadaan standar nasional 
membuat pemetaan hasil belajar 
seakan tak memiliki benchmark. 
Seberapa besar pengaruhnya?

Regulasi baru zonder UN 
tersebut muncul dalam Surat 
Edaran (SE) Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan RI Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Peniadaan 
Ujian Nasional dan Ujian 
Kesetaraan serta Pelaksanaan 
Ujian Sekolah dalam Masa 
Darurat Penyebaran Covid-19. 
Dalam SE itu, Kemendikbud RI 
resmi meniadakan UN tahun 
ajaran 2020/2021. Sebagai 
gantinya, standar kelulusan akan 
ditentukan masing-masing 
satuan pendidikan.

Plt Kepala Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan (Disdikbud) 
Kota Malang Siti Ratnawati SH 
MH mengungkapkan, peniadaan 
UN kali ini bukanlah yang 
pertama kalinya. Sebab, di tahun 
2020 lalu kebijakan serupa telah 
dilaksanakan akibat situasi 
pandemi korona. Dengan 
demikian, menurutnya tak jadi 
masalah jika tahun ini UN 
kembali ditiadakan. ”Tetapi, kami 
tetap terus mengupayakan agar 
tidak terjadi penurunan kualitas. 
Jadi, untuk peningkatan kriteria 
kelulusan kami terus tetap 
berkoordinasi dengan gugus SD 
dan MKKS (musyawarah kerja 
kepala sekolah) SMP,” ujarnya.

Sementara itu, dari kacamata 
pengamat pendidikan, Guru 
Besar Bidang Teknologi 
Pembelajaran Universitas Negeri 
Malang (UM) Prof Dr Waras 
Kamdi MPd menjelaskan bahwa 
UN bukan penentu utama 
kualitas pendidikan. Sebaliknya, 
proses belajarlah yang menjadi 
kuncinya. ”Dihapuskannya UN 
itu tidak perlu dikhawatirkan 
secara berlebihan akan 
menurunkan mutu pendidikan,” 
kata Waras. Namun, dia pun 
tidak menampik bahwa dengan 
peniadaan UN tersebut pihak 
terkait tidak lagi bisa melakukan 
pemetaan hasil belajar yang 
didasarkan pada standar 
nasional pendidikan.

Dia menambahkan, ketika 
kelulusan peserta didik 
ditentukan oleh sekolah seperti 
yang telah dilakukan 6 tahun 
terakhir, satuan pendidikan 
harusnya berfokus pada 
peningkatan mutu proses belajar 
peserta didik. Waras menyebut, 
imbas penghapusan UN ini 
mereka jadi tidak memiliki 
benchmark atau standar nilai 
ketercapaian kompetensi 
lulusan secara nasional. ”Selain 
itu, akan ada masalah dalam hal 
penerimaan anak-anak didik kita 
oleh lembaga pendidikan 
internasional, karena selama ini 
nilai UN menjadi tiket bagi anak 
didik yang mendaftar di lembaga 
pendidikan internasional,” imbuh 
Waras.

Sementara itu, Sekretaris 
MKKS SMA Negeri Kota Malang 

Drs Hariyanto MPd menjelaskan 
bahwa meski sudah 
dilaksanakan tahun lalu, ada 
perbedaan mekanisme ujian 
sekolah di tahun ini. ”Perubahan 
drastisnya adalah salah satu 
kriteria kelulusan yang 
sebelumnya peserta didik 
dinyatakan lolos setelah lulus 
ujian satuan pendidikan (USP). 
Di SE mendikbud yang baru 
siswa hanya mengikuti ujian 
yang diselenggarakan oleh 
satuan pendidikan,” ujar kepala 
SMA Negeri 2 Malang itu. 

Hariyanto menyebut, dampak 
kebijakan terbaru ini jelas 
mempermudah kriteria kelulusan 
baik secara kuantitatif maupun 
psikologis. Ini karena standar 
kelulusan tidak lagi ditentukan 
oleh ujian akhir. ”Kalau 
regulasinya terus diberlakukan 
selama tiga tahun berturut-turut, 
maka baru akan berdampak 
pada kualitas, psikologis, 
maupun motivasi berlajar siswa,” 
jelasnya. 

Sebagai catatan, dalam SE 
mendikbud yang diterbitkan 
awal Febuari lalu ini mengatur 
tentang peserta didik dinyatakan 
lulus dari satuan pendidikan 
dengan beberapa syarat. 
Pertama, menyelesaikan proses 
pembelajaran selama pandemi 
yang dibuktikan dengan rapor 
tiap semester. Kedua, siswa 
harus memiliki nilai perilaku 
yang baik serta mengikuti ujian 
yang diadakan satuan 
pendidikan. (rmc/cho/c1/iik/nay)
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RADAR MALANG - Pencinta 
film Tiongkok pasti sudah 
mengenal aktor Xiao Zhan. 
Aktor yang membuat kaum 
Hawa tergila-gila itu merupajan 
pria tertampan versi Top Beauty 
World (TB World).

Kini, sang aktor berperan 
sebagai petarung lewat film 
barunya, Douluo Continent. 
Film ini mulai tayang 5 Februari 
2021 di WeTV dan juga Iflix. 
Douluo Continent sendiri 
merupakan film yang diangkat 
dari novel hits berjudul sama 
karya Tang Jia San Shao.

Selain Xiao Zhan, Douluo 
Continent juga dibintangi artis 
papan atas lainnya seperti Wu 
Xuanyi, Gao Taiyu, Liu Meitong, 
Liu Runnan, serta Ao Ziyi dan 
Ding Xiaoying.

“Dengan banyaknya hiburan 
atau tayangan berkualitas 
diharapakan dapat mengobati 
kejenuhan masyarakat,” ujar 
Country Manager WeTV dan 
Iflix Indonesia Lesley Simpson 
dalam keterangan resmi, 
Minggu (7/2).

Lesley menambahkan, Xiao 
Zhan sempat menjadi gebrakan 
di Tanah Air. Para fans di 
Indonesia sangat mengundang 
hangat keberadaan Xiao Zhan 
yang dinobatkan sebagai lelaki 
tertampan di dunia itu. Bahkan, 
di ulang tahunnya Oktober lalu 
para fans mengumpulkan dana 
untuk memberikan ucapan di 
kereta Jakarta kepada Xiao 
Zhan.

Douluo Continent berkisah 
tentang Tang San (Xiao Zhan) 

yang ditinggal ibunya saat 
masih kecil. Tang San tumbuh 
dengan bergantung pada 
ayahnya. Begitu juga sang ayah 
bergantung padanya. Cermat 
dan dewasa untuk bocah 
seusianya plus bakat dan luar 
biasa yang ia miliki, ia dikirim ke 
Rouding Academy di umur 6 
tahun demi mengejar cita-cita 
menjadi seorang petarung.

Di sana, di bawah 
pengawasan Yu Xiao Gang, ia 
berkawan dengan seorang 
bocah yatim bernama Gu Xiao 
Wu. Bersama mereka menjalani 
jatuh bangun demi menjadi 
murid terbaik. Dalam 
perjalanannya, Tang San juga 
menyingkap rahasia yang lama 
tersembunyi menyangkut 
kematian ibunya. ( jp)
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Lagu Ampun Bang Jago 
sempat bikin geger banyak 
orang dari sejumlah negara 
setelah viral di media sosial. 
Puncak viralnya lagu ciptaan 
Jonathan Dorongpangalo alias 
Tian Storm itu terjadi pada saat 
dijadikan lagu senam oleh 
pelatih senam bernama Khing 
Hnin Wa ketika berolah raga 
pagi tepat di depan gedung 
Parlemen Myanmar.

Banyak orang dari luar negeri 
juga ikut terkejut. Akun media 
sosial Tian Storm pun banyak 
diikuti oleh orang-orang dari luar 
negeri. Bahkan sejumlah orang 
dari sejumlah negara 
melayangkan pesan lewat direct 
message (DM).

Tian Storm mengatakan 
dirinya juga diwawancarai oleh 
media asing berkat hebohnya 
lagu Ampun Bang Jago yang 
dinilai cocok menjadi sountrack 
kudeta militer Myanmar. “Sempat 
juga diwawancara sama media-
media luar bahas itu,” katanya 

tanpa merinci media apa saja 
yang telah mewawancarainya, 
kepada JawaPos.com Sabtu 
(6/2).

Dia awalnya tidak tahu lagu 
Ampun Bang Jago digunakan 
sebagai lagu senam di Myanmar. 
Dia baru mengetahuinya setelah 
sejumlah pengguna media sosial 
memberi tahu dirinya. Reaksi 
pertama begitu mengetahui hal 
tersebut, Tian Storm mengaku 
cukup kaget.

“Kaget juga sih awalnya. 
Biasanya kalau ada orang mau 
pakai bikin konten buat senam, 
olah raga atau apa, kan biasanya 
nanya. Bang izin ya mau pakai 
lagunya, ya silakan gitu. Tapi ini 
tiba-tiba keluar begitu saja dan 
langsung viral di luar,” tuturnya.

Terlepas dari hal tersebut, 
Tian Storm mengaku bangga 
lagu Ampun Bang Jago bisa viral 
bukan hanya di Indonesia tapi 
juga di luar negeri. Dia pun 
berharap karya-karya berikutnya 
juga ikut sukses seperti lagu ini.

Hendak menyusul 
kesuksesan lagu Ampun Bang 
Jago, Tian Storm juga merilis 
lagu Ampun Bang Jago 2 pada 
Kamis (4/2) kemarin. Konsep dan 
temanya masih memiliki 
kesamaan dengan versi pertama, 
meski dari sisi komposisi musik 
dibuat berbeda.

Pada lirik lagu versi 2 sengaja 
dibuat plot twist sebagai bentuk 
sindiran orang yang merasa 
paling benar dan suka 
merendahkan orang. Tian Storm 
mengatakan, proses pembuatan 
lagu Ampun Bang Jago 2 hanya 
membutuhkan waktu selama tiga 
hari.

Tidak ada kesulitan berarti 
mengeksekusi lagu ini karena 
secara konsep dan tema ada 
kemiripan dengan versi pertama. 
“Kami bikin Ampun Bang Jago 2 
juga karena ada request dari 
fans, label, dan pingin kolaborasi 
sama konten kreator dari 
Bitung,” tutur Tian Storm. ( jp)
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Meletakkan tanaman di 
dalam rumah merupakan 
langkah yang tepat bagi 
anda yang ingin memiliki 
hunian yang sehat, karena 
tanaman dipercaya mampu 
membersihkan udara yang 
kotor di dalam ruangan.

Selain memberikan efek 
baik pada kesehatan, 

tanaman juga berfungsi 
untuk menciptakan ruangan 
rumah anda yang lebih artsy 
jika mengetahui penataannya 
dilakukan secara tepat.

Merangkum dari berbagai 
sumber, Senin (1/2), berikut 
ini tips yang bisa diterapkan 
untuk menata tanaman di 
dalam rumah Anda.
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Dengan rak, tanaman di dalam 
rumah akan terlihat rapi, ringkas, 
dan sedap dipandang. Untuk 
raknya pun, bisa menggunakan rak 
buku, rak sepatu yang tidak 
terpakai. Akan tetapi, pemakaian 
rak harus memperhatikan tinggi 
dan berat tanaman agar terlihat 
rapi dan tidak melebihi kapasitas 
beban media rak.

Bagi Anda yang ingin tampil beda dari 
biasanya, tips menggantung tanaman 
sebagai sentral ruangan bisa dicoba. Salah 
satu caranya adalah merombak langit 
ruangan yang kosong dengan 
menambahkan sedikit tempat yang bisa 
digunakan untuk meletakkan tanaman.

Tips ini akan berguna 
untuk Anda yang 

mempunyai koleksi 
tanaman lebih dari satu 

dan ada sisa-sisa tempat 
dari ruangan rumah 

untuk meletakkan 
tanaman. Namun, agar 

tidak terlalu berantakan, 
jumlah dan ukurannya 

juga harus disesuaikan 
berdasarkan situasi 

ruangan tersebut.

Satu lagi tips yang bisa dicoba 
adalah dengan menempatkan 

tanaman di sudut ruangan, 
seperti di dekat sofa, samping 
televisi, atau bahkan di antara 

anak tangga penghubung lantai 1 
dan 2. Catatannya, tanaman yang 

digunakan cukup satu saja serta 
menonjol secara bentuk dan 

ukuran.
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Tiga perempuan 
dinominasikan sebagai 
sutradara terbaik di 
penghargaan Golden Globe. 
Ini adalah kali pertama 
nominator perempuan lebih 
dari satu orang dalam satu 
tahun.

Dilansir dari BBC, Kamis 
(4/1), Regina King, Chloe 
Zhao, dan Emerald Fennell 
siap untuk menerima 
penghargaan yang 
sebelumnya hanya 
menominasikan lima wanita 
selama sejarah 77 tahun 
Golden Globes.

Mank memimpin acara 
penghargaan film ini dengan 
jumlah enam nominasi, 
sementara The Crown 
memimpin kategori TV yang 
juga dengan enam nominasi.

Sacha Baron Cohen dan 
Olivia Colman termasuk di 
antara orang Inggris untuk 
penghargaan akting.

Film drama Aaron Sorkin 
The Trial of the Chicago 7 
dan TV komedi Schitt’s 
Creek juga tampil dengan 
masing-masing lima 
nominasi.

Baron Cohen, Colman, 
dan Anya Taylor-Joy masing-
masing meraih dua nominasi 
akting.

Baron Cohen 
mengatakan, dia merasa 
kewalahan dan sangat 
senang untuk diakui untuk 
film Borat Subsequent 
Moviefilm dan The Trial of 
the Chicago 7.

Dia melanjutkan dengan 
nada bercanda bahwa dia 
telah mempekerjakan Rudy 
Giuliani, mantan pengacara 
Presiden Trump untuk 
membantah hasilnya. 
Bintang itu juga memiliki 
nominasi ketiga sebagai 
produser sekuel Borat.

Taylor-Joy terpilih untuk 
drama Netflix The Queen’s 
Gambit dan untuk adaptasi 
film Jane Austen Emma.

Colman, yang 
memenangkan aktris terbaik 
dalam drama TV untuk peran 
Ratu di The Crown Netflix 
tahun lalu juga terpilih untuk 
filmnya yang akan datang 
yaitu The Father. (far/fia)
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1. Sizzling missionary

Posisi ini bentuk variasi dari posisi misionaris. 
Apabila gaya misionaris pada umumnya 
mengharuskan wanita untuk membuka kaki lebar, 
sizzling missionary merupakan kebalikannya. 
Mintalah pasangan untuk merenggangkan kaki 
dan mendekap tubuh Anda.

2. Sitting on pillow top

Siapkan bantal, letakkan di bawah perut, 
kemudian tekuk lutut hingga membentuk posisi 
menungging, tangan tetap menempel pada 
permukaan. Rentangkan kedua kaki dengan 
lebar, dan mintalah pasangan untuk melakukan 
penetrasi dari belakang. Posisi sitting on pillow 
top memungkinkan Anda mengontrol kedalaman 
penetrasi dan meningkatkan rangsangan klitoris.

3. Riding into the sunset

Anda akan berada di atas pasangan. Posisi ini 
memungkinkan untuk memposisikan klitoris 
sesuai keinginan, sehingga dapat menambah 
kenikmatan saat bercinta. Selain itu, Anda juga 
dapat menatap mata dan berciuman dengan 
pasangan. Hal ini tentunya dapat membuat 
aktivitas berhubungan badan semakin nyaman.

4. Side Cuddle

Dilakukan dalam posisi menyamping, Anda 
bercinta dengan saling berhadapan atau 
meminta pasangan untuk melakukan penetrasi 
dari belakang..

5. The duo

Posisi ini memungkinkan pasangan untuk 
melakukan penetrasi sambil memainkan 
payudara maupun mencium Anda. Hal tersebut 
dapat meningkatkan rangsangan maupun 
kenyamanan.

Pada malam pertama, 
banyak wanita dibuat 
takut maupun cemas 

dengan rasa sakit yang 
mungkin muncul saat 
melakukan hubungan 

pertama kali. Untuk 
mencegah rasa sakit, 

Anda harus 
mempersiapkan diri 

senyaman mungkin, baik 
dari fisik maupun 

psikologis.
Dilansir dari Sehatq 

(4/2), Untuk mengurangi 
risiko munculnya rasa 

sakit pada malam 
pertama, beberapa 

tindakan bisa dilakukan. 
Salah satu cara mudah 

untuk menghindari rasa 
sakit yaitu dengan 

memerhatikan posisi 
malam pertama.
“Rasa sakit saat 

pertama kali 
berhubungan seks 

memang menjadi 
kekhawatiran para 
wanita saat malam 

pertama. Ada berbagai 
cara menghindari rasa 
sakit, mulai dari posisi 
malam pertama yang 

tepat hingga melakukan 
foreplay,” kata 

drAnandika Pawitri, 
Medical Editor Sehatq.

Berikut beberapa 
rekomendasi posisi yang 

dapat membuat Anda 
merasa nyaman saat 
berhubungan badan 

pertama kali di malam 
pertama (amb/fia)


