
MALANG KOTA – Melalui program 
penawaran BNI Flexi di ajang BNI Griya Digital 
Expo Property keinginan  memiliki hunian 
mudah tanpa agunan bisa terwujdu. Manajer 
Bussiness Consumer BNI Wilayah Malang Wasis 
Suryo Adi mengatakan hal ini di acara digitalk 
melalui ajang BNI Griya Digital Expo Property 
persembahan Jawa Pos Radar Malang dan BNI 
Wilayah Malang.  

Dijelaskan bahwa melalui BNI Flexi, para 
nasabah BNI bisa mendapatkan fasilitas Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR)  atau kebutuhan lainnya 
tanpa harus menyertakan agunan. “Nah 
biasanya kan kalau mau ambil KPR agunannya 
rumah yang dibeli itu. Kalau BNI Flexi itu tidak 
ada agunan sama sekali,” terangnya lagi. 
Tentunya dengan syarat bahwa nasabah 
tersebut menerima gaji melalui rekening BNI. 
Dari situ, karyawan manapun bisa mengajukan 
KPR kepada BNI. Disamping itu yang terpenting 
nasabah tersebut dinyatakan layak dari sisi 
karakter, penghasilan dan perusahaan. Fasilitas 
ini tidak hanya berlaku pada karyawan aktif saja 
melainkan juga pada karyawan yang menjelang 
pensiun juga bisa. Inilah yang membedakan 
antara BNI Griya dengan BNI Flexi, jika BNI 
Griya lebih menekankan kepada property 
sementara BNI Flexi bisa diajukan untuk 
kebutuhan apapun tanpa agunan. “Kalau di BNI 
Griya itu tidak terbatas pada rumah tapi juga 
ruko (rumah toko,Red), rukan (rumah kantor,Red) 
bisa juga untuk renovasi,” ujar Wasis.

Apalagi selama Work From Home (WFH)  ini 
kebanyakan orang ingin merenovasi huniannya 
baik memperluas kapasitasnya atau dibuat lebih 
nyaman. “Nah dananya dari mana, bisa 

mengajukan di BNI Griya,” sambungnya. 
Terlebih lagi, BNI Griya Digitex Property ini 

menjangkau user secara global, tidak 
hanya dari Malang saja. Banyak user 

dari luar Malang, luar Jawa Timur 
bahkan luar pulau merasa bingung 

bagaimana bisa mendapatkan 
rumah yang ditawarkan. Oleh 

sebab itu, BNI lagi-lagi 
memberikan kemudahan. 
(ref/mas)

9

radarmalang.jawapos.com        |  online@radarmalang.id        |  jawaposradarmalang        |  radarmalangonline        |  @radar_malang

RAdAR MALANG ONLiNe  |  SELASA 2 FeBRUARi 2021

Saatnya
Wujudkan 
Investasi
Hunian

Tanpa
Agunan



radarmalang.jawapos.com        |  online@radarmalang.id        |  jawaposradarmalang        |  radarmalangonline        |  @radar_malang

10
RadaR malang online  |  SELASA 2 FeBRuaRi 2021

KaBuPaTen - Penyerang Arema FC, Dedik Setiawan, 
menjadi atlet pertama di Malang Raya yang mendapat 

vaksin Covid-19. Bersama sejumlah pejabat di Kabupaten 
Malang, pesepakbola asal Dampit itu sudah mengikuti 

vaksinasi sabtu (30/1) lalu. Dari pantauan koran ini, Dedik 
sempat merasa nervous. Mantan penggawa Persekam 

Metro FC itu bahkan sempat harus mengulang screening 
sebelum penyuntikan. 

Itu karena tekanan darahnya tidak sesuai standar. 
Dimana tekanan darahnya melebihi batas aman proses 
vaksinasi, yakni 130. ”Saya akui memang ada rasa deg-

degan sebelum menerima vaksin,” papar pemain berusia 
26 tahun itu. Akibatnya, tekanan darahnya sempat naik 

drastis. Padahal dikatakan pesepakbola berjuluk Drogba 
itu, dirinya tidak pernah punya catatan  tekanan darah 

setinggi itu. Umumnya tensi darahnya antara sekitar 100 
sampai 120 saja. 

Rasa gugup di akui Dedik muncul lantaran kegiatan 
vaksinasi tersebut menjadi yang pertama baginya. 

Sebagaimana diketahui, sepak bola memang tidak masuk 
cabang olahraga (cabor) prioritas menerima vaksin 
Covid-19. ”Selain ini yang pertama juga, saya tidak 

memungkiri kalau sedikit terbawa kabar-kabar miring 
terkait pandemi,” kata pemilik nomor punggung 27 di 

skuad Arema FC tersebut.  Dedik sendiri mengaku kalau 
awalnya tidak menyangka bakal menjadi atlet pertama di 

Malang Raya yang mendapat vaksinasi. 
Pasca menerima vaksin, Dedik mengaku tidak 

merasakan reaksi apa-apa. ”Insyallah aman dan sehat-
sehat saja,” tuturnya. Dia hanya mengaku sedikit lapar 

usai disuntik. Usai vaksinasi, Dedik dijadwalkan akan 
kembali menerima vaksin untuk kali kedua. Rencananya 
akan diberikan 14 hari lagi pasca vaksin sabtu (30/1) lalu. 

Lebih lanjut, Dedik berharap kalau adanya kegiatan 
vaksinasi tersebut bisa membawa angin untuk sepak 

bola nasional. (gp/by)

RuBianTo/RadaR malang

Jadi Yang PeRTama: dedik  Setiawan 
(kanan), menjalani sesi pemeriksaan sebelum 
mendapat suntikan vaksin Covid-19 Sabtu 
lalu (30/1). 
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banYaK cara yang dilakukan pengelola 
wisata agar bisa bertahan di tengah 
pandemi Covid-19 ini. Wisata Batu love 
Garden (Baloga) misalnya, memanfaatkan 
kotoran hewan di Jawa Timur Park (JTP) 2 
untuk pupuk tanaman.

Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi 
biaya perawatan karena minimnya 
kunjungan wisatawan. ”Meski pengunjung 
sepi, biaya perawatan tanaman maupun 
fasilitas lain masih terjaga. Kami juga 
bekerjasama dengam JTP 2 untuk 
mengolah pupuk,” ujar Marketing Baloga, 

Yuni astuti kemarin (1/2).
Bisa jadi, managemen Baloga 

melakukan berbagai upaya untuk 
menghilangkan bau dari pupuk kotoran 
hewan itu. sebab jika dibiarkan bau, bisa 
jadi akan mengganggu wisatawan. 
Risikonya, jumlah kunjungannya berkurang. 

selama pandemi covid-19 ini, rata-rata 
dikunjungi 70 wisatawan per hari. Jauh dari 
target 300 wisatawan per harinya. ”semoga 
vaksin bisa mengembalikan kondisi seperti 
sediakala. Tidak hanya wisata, perhotelan 
dan rumah makan juga,” kata dia. (wil/dan)

Strategi Objek
WiSata tetap 
berOperaSi
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 17 Pasien Covid-19

Dalam sehari
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angKa kasus kematian pasien Covid-19 di Kota 
Malang ini patut menjadi perhatian semua pihak. 
Tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. 
Bayangkan, dalam sehari saja, tim pemulasaran 
pernah memakamkan 17 jenazah pasien Covid-19.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Pemakaman Umum Dinas lingkungan Hidup (DlH) 
Kota Malang Taqruni akbar mengatakan, tim 
pemulasaran jenazah Covid-19 sangat terbatas. 
Karena itu, pihaknya kewalahan jika makin banyak 
pasien covid-19 yang meninggal dunia. ”Tim sudah 
bekerja cukup maksimal selama memakamkan 

jenazah Covid-19,” ujar Taqruni, kemarin (1/2).
sementara itu, Wakil Wali Kota Malang sofyan 

edi Jarwoko mengatakan, saat ini pihaknya sedang 
mengkaji penambahan tim pemakaman jenazah 
pasien Covid-19. selain untuk mencukupi 
kebutuhan personel, juga untuk mengantisipasi 
kesalah pahaman yang memicu pertengharan 
beberapa waktu lalu. ”Tentu setelah kejadian 
kemarin akan dikaji dan hasil kajian itulah yang 
nanti akan menentukan kebijakaan kami 
(pembahan personel tim pemulasaran jenazah 
Covid-19),” kata sofyan edi.(adn/dan)

TaMbah PeRSoneL: 
Petugas tim pemulasaran 

ketika memakamkan 
jenazah pasien covid-19 
di TPu Kasin, beberapa 

waktu lalu
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SUMBERPUCUNG – Puncak musim 
penghujan diperkirakan masih terjadi sampai 
akhir bulan ini. Data Stasiun Klimatologi Kelas II 
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) Malang mencatat, musim penghujan 
berlangsung sepanjang bulan Januari hingga 
Februari.

Kepala Seksi Observasi dan Informasi BMKG 
Stasiun Klimatologi Kelas II Malang Anung 
Suprayitno menjelaskan, pola konvergensi di 
wilayah Kabupaten Malang memicu 
pertumbuhan awan-awan hujan. ”Ditambah lagi 
dengan adanya pusat tekanan rendah di 

Samudra Hindia dan Utara Australia. Itu yang 
memicu kuatnya (angin) monsun asia yang 
bersifat basah memasuki wilayah bagian selatan 
katulistiwa,” terang Anung.

Sebagai upaya antisipasi, pihaknya 
menghimbau agar masyarakat yang tinggal di 
wilayah pesisir selatan untuk meningkatkan 
kewaspadaan.Sebab tinggi gelombang Samudra 
Hindia bisa mencapai lebih dari 2 meter. 
”Terutama nelayan mohon kewaspadaannya 
untuk selalu mengupdate info tinggi gelombang 
dari BMKG Maritim Perak Surabaya,” ujarnya. 
(ajh/iik)
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MALANG KOTA – Setelah guru penggerak, 
giliran program sekolah penggerak yang 

diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (kemendikbud) RI. Dalam Rapat 

Bersama Kemendikbud RI yang digelar di Ngalam 
Command Center (NCC) kemarin (2/2), 

Kemendikbud RI Menunjuk Kota Malang sebagai 
wilayah yang menjadi pilot project dalam program 

tersebut. 
Kota pendidikan ini menjadi salah satu di antara 
101 kabupaten/kota di Indonesia yang dianggap 

telah memenuhi syarat dalam hal pengelolaan dan 
pembiayaan sekolah penggerak. Menanggapi hal 

tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Siti 

Ratnawati SH MH mengungkapkan, pemilihan 
sekolah akan dilakukan oleh Kemendikbud RI. 

”Nantinya akan ada pendampingan kepada 
sekolah terkait dari pemerintah pusat. Namun 

harus ada daya dukung pembiayaan dari 
pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya. 

Dalam prosesnya nanti, Disdikbud Kota Malang 
akan mengajukan sekolah yang akan dijadikan 

sebagai sekolah penggerak kepada Kemendikbud 
RI. Paling lambat, pada tanggal 6 Maret mendatang 

data tersebut harus sudah diserahkan.
”Yang jelas tidak boleh sama antara sekolah 

unggulan dengan sekolah penggerak. Jadi ke 
depannya tidak ada sekolah favorit, unggulan, atau 

utama karena setiap sekolah akan punya 
spesifikasinya masing-masing,” ujar Ratna. (cho/iik)
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malang KoTa – 
Sosialisasi terhadap kepaturan 
protokol kesehatan (Prokes) 
terus dilakukan jajaran 
Forkopimda Kota Malang. 
Salah satunya disajikan 
kemarin (1/2), saat sejumlah 
perkantoran mendapat 
inspeksi mendadak (sidak). 
Dari pantauan koran ini, ada 
sejumlah tempat yang 
didatangi mereka. Seperti 
kantor pelayanan pajak Kota 
Malang, Kantor perwakilan 
Bank Indonesia Malang, 
Kantor Pos dan Federal 
International Finance (FIF) 
Group. Sidak juga sempat 
dilakukan di salah satu 
restoran Jepang di kawasan 
jalan Wilis. 

Hasil dari giat itu, Wali Kota 
Malang Sutiaji memastikan 
bahwa aturan pemberlakuan 
pembatasan kegiatan 
masyarakat (PPKM) benar-
benar sudah diterapkan 
dengan baik. Seperti 

diketahui, dalam salah satu 
aturan PPKM, disebutkan bila 
aktivitas perkantoran kini 
dibatasi hanya 25 persen dari 
total karyawan. Sementara 75 
persen karyawan lainnya 
diharuskan bekerja dari rumah 
atau work from home (WFH).

Dikatakan Sutiaji, sidak 
tersebut juga dilakukan 
sebagai tindaklanjut dari hasil 
rapat koordinasi (rakor) 
evaluasi PPKM jilid satu, yang 
sudah digelar minggu malam 
(31/1). ”Pak Presiden secara 
langsung menyampaikan 
bahwa PPKM tidak efektif. 
Maka usai rakor kami langsung 
rapat dengan jajaran 
Forkopimda, untuk menyusun 
langkah-langkah apa yang 
harus kami ambil,” kata Sutiaji 
usai menggelar sidak.

Dari sidak kemarin, terlihat 
bahwa sejumlah perkantoran 
di Kota Malang telah menaati 
aturan PPKM. 

Dalam aturan PPKM, 

disebutkan pula bila rumah 
makan mendapat batasan 
kapasitas pengunjungnya 
sebanyak 25 persen. 
Sayangnya ketentuan itu 
belum ditaati sepenuhnya oleh 
rumah makan yang di sidak 
kemarin siang (31/1). ”Kami 
operasi gabungan cek sidak 
lapangan itu adalah untuk 
melihat kepatuhan 25 persen. 
Saya lihat di sini ada 
pelanggaran lebih dari 50 
persen,” kata politisi Partai 
Demokrat tersebut. Selain 
kapasitas yang melebihi batas, 
penerapan physical distancing 
di restoran Jepang itu juga 
dianggapnya kurang 
maksimal. ”Kalau satu 
keluarga tidak apa-apa, tapi 
kalau tidak satu keluarga, 
mestinya ada tanda pemisah,” 
lanjutnya. Atas pelanggaran 
itu, Pemkot Malang pun 
memberikan peringatan lisan 
berupa berita acara 
pemeriksaan (BAP). (arl/by)

mengHaRaP 
KePaTUHan: Sidak 
saat dilakukan 
jajaran Forkopimda 
Kota malang di 
kantor pelayanan 
pajak Kota malang. 
empat tempat 
lain juga turut 
disambangi. 
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beRgaya Neogothic 
peninggalan era masa kolonial 
Belanda, rumah yang dia tempati 
bersama sang istri Ratna shanty 
Indrasari ini tetap mempertahankan 
mayoritas bangunan yang didirikan 
pada 1935 tersebut. ”area ini kan 
masuk Bouwplan 7 sama dengan 
Gereja Ijen, jadi ciri khas rumahnya 
pun tak jauh berbeda. Neogothic ini 
memang pembaruan gaya Gothic di 
era 1920,” ujarnya. 

Irawan menjelaskan model rumah 
pada kawasan ini memang punya ciri 
khas yang berbeda dengan 
peninggalan Belanda lainnya. Rumah 
anjasmoro terinpirasi nama Gunung 
anjasmara yang terletak di sisi barat 
Kota Malang.  Maka dari desainnya 
pun memang seperti vila dengan 
halaman yang cukup luas. suasana 
Kota Malang yang sejuk saat itu 
memang sangat cocok dengan 
desain semacam ini. 

selain itu tak pure menggunakan 
desain khas eropa, ada kearifan lokal 
yang juga dituangkan di dalamnya. 
Contohnya tingginya bangunan yang 
disesuaikan dengan kondisi 
Indonesia yang beriklim tropis. 
”Bedanya di Belanda kan 4 musim, 
kalau disamakan tinggi bangunannya 
tentu tidak cocok jika musim dingin,” 

terangnya. 
selain itu ciri khas lain yang tak 

dimiliki rumah modern saat ini adalah 
desin ventilasi atau angin-angin pada 
atap rumah. Jika rumah modern 
hanya menggunakan ventilasi pada 
dinding depan atau samping, rumah 
peninggalan Belanda mayoritas juga 
terdapat ventilasi pada langit-langit 
rumah. Memberi batasan di antara 
plafon dengan atap rumah mampu 
memberi udara yang cukup. akan 
sejuk ketika udara sedang panas 
dan mampu menjaga kehangatan 
ketika musim dingin tiba. ”ada pula 
yang ventiliasinya ada di bawah, 
seperti yang ada di Gedung Bank 
Indonesia. Itu salah satu yang 
menggunakan gaya Neo dengan 
ventilasi satu meter dari atas tanah,” 
terangnya. 

Mempertahankan pintu geser 
pada pembatas antara ruang tamu 
dengan ruang tengah menambah 
aura kolonial pada rumah yang juga 
jadi salah satu cagar budaya Kota 
Malang tersebut. Irawan mengaku 
rumah milik sang kakek itu memang 
menjadi salah satu rumah yang tak 
mengalami pemugaran sama sekali 
sejak 1935. ”Kalaupun diubah 
mungkin hanya sebagai perbaikan 
saja,” ceritanya. (cho/mas)

seiring 
perkembangan 

zaman, gaya 
arsitektur yang 

dipilih masyarakat 
pun ikutan berubah. 

Di tengah gerusan 
era seperti saat ini 
masih ada rumah-

rumah dengan gaya 
arsitektur lama 

yang masih tetap 
dipertahankan dan 
bahkan masih utuh 
seperti sedia kala. 

salah satunya milik 
Irawan Paulus di 
Jalan anjasmoro 

Nomor 25, Kelurahan 
Oro-Oro Dowo, 

Kecamatan Klojen. 
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