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malang KoTa – usai tenaga kesehatan 
(nakes), jurnalis sebagai bagian dari pelayan publik 
bakal menjadi kelompok kedua yang menjadi 
prioritas penerima vaksinasi Covid-19. alasannya, 
karena dianggap banyak berinteraksi langsung 
dengan publik sehingga berisiko tinggi dalam 
terpapar Covid-19. 

Selain TNI, Polri, dan guru, Gubernur Provinsi 
Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 
mengusulkabn jurnalis ke dalam daftar kelompok 
yang akan divaksin pada tahap kedua ini. Dengan 
anggapan, bahwa tugas peliputan yang dilakukan 
oleh jurnalis yang mengharuskan bertemu banyak 
orang menjadi risiko tinggi untuk terpapar. Lalu 
bagaimana untuk jurnalis di Kota Malang?

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa 
pihaknya akan mengikuti instruksi dari Pemprov 
Jatim. Terlepas dari itu, Sutiaji sebelumnya bahkan 
telah berkomunikasi dengan staf ahli Menteri 
Kesehatan (Menkes) terkait usulannya dalam 
memasukan jurnalis ke dalam daftar prioritas 
penerima vaksin tahap dua. “Karena teman-teman 
media kan saat meliput banyak berinteraksi 
dengan masyarakat,” katanya.

Selanjutnya untuk pendataan jumlah jurnalis 
yang akan di suntik vaksin sinovac, politisi Partai 
Demokrat itu akan segera berkoordinasi dengan 
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang raya. 
“Nanti kan semua jurnalis, pemkot akan kerja sama 
dengan PWI yang mengetahui jumlah teman-teman 
media di Kota Malang berapa,” lanjutnya. Selain 
TNI, Polri, dan Jurnalis, Sutiaji juga menyebut 
bahwa Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) 
juga akan masuk daftar penerima vaksin tahap dua 
dari kalangan aSN. (arl/mas)
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IMLEK tahun ini menjadi momen terburuk 
bagi pengrajin lampion di Kota Malang. Dalam 
perayaan Imlek, umumnya lampion menjadi 
ornamen wajib yang harus ada bergantungan 
di atap-atap rumah. Ornamen berbentuk bola 
berwarna merah ini menjadi berkah tersendiri 
bagi pengrajin lampion saat Imlek tiba. 

Salah seorang pengrajin lampion yang ada 
di Kelurahan Jodipan misalnya. Jika biasanya 
satu bulan jelang Imlek, Yoga sapaan akrabnya, 
banjir pesanan yang mayoritas berasal dari luar 
kota. Sayangnya, memang banjir pesanan tapi 
semuanya tiba-tiba dibatalkan mendadak oleh 
pemesan karena tidak dapat 
menyelenggarakan event. 

“Jadi sudah buat deal, tapi dibatalkan karena 
pemesan tidak bisa membuat event. Lumayan 
banyak ada 3 ribu lampion,” terangnya. Yoga 
yang saat itu tengah membuat lampion 
menuturkan kebanyakan pelanggannya berasal 
dari Tenggarong, Kalimantan Timur, sementara 
dari Malang tidak begitu banyak pemesan. Dia 
mengaku tidak bisa berbuat banyak. 
Menurutnya, penurunan omzet saat Imlek tahun 
ini tidak begitu terasa jika dibandingkan dengan 
masa-masa awal Pembatasan Sosial berskala 
besar (PSbb). Wajar, memang saat itu seluruh 
sendi perekonomian seakan mengalami shock 
akibat dari kebijakan tersebut. “Kalau penurunan 
omzet berkisar 10 sampai 25 persen,” tuturnya. 
Meskipun mengalami penurunan, setidaknya 
masih tetap ada pemesan walaupun tidak 
banyak. umumnya digunakan sebagai 
pajangan interior baik café, restoran, event 
kecil atau hiasan rumah. Harga yang dibanderol 
juga beragam, mulai rp 18-20 ribu untuk 
ukuran diameter 20 cm. (ref/mas)
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KEPANJEN – Babak baru 
Kasus carok di Dusun 
Sumbergentong, Desa Klepu, 
Kecamatan Sumbermanjing 
Wetan dimulai. Kemarin (2/2), 
dua pelaku atas nama Samsul 
dan Sukarman yang sudah 
dinyatakan sembuh langsung 
digelandang ke Mapolres 
Malang untuk menjalani 
pemeriksaan.

Kasatreskrim Polres Malang 
AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo 
mengatakan, satu pelaku lainnya 
yakni Kepala Dusun 
Sumbergentong Thoyib masih 
menjalani perawatan intensif di 
RSUD Kanjuruhan. Seperti 
diberitakan sebelumnya, Jumat 
lalu (29/1) lalu warga Dusun 
Sumbergentong dikejutkan 

dengan kejadian carok antara 
mantan kepala dusun dan kepala 
dusun aktif menjabat di wilayah 
mereka. Peristiwa tersebut 
dilatar belakangi oleh perebutan 
tanah bengkok itu oleh kedua 
belah pihak. Perselisihan 
tersebut mengakibatkan mantan 
Kasun Sumbergentong Mujiono 
dan anaknya Irwan Ashari 
meninggal dunia dengan 
sejumlah luka bacok ditubuhnya.

Meski demikian, Andaru 
memastikan bahwa Thoyib tetap 
mendapatkan pengawasan yang 
ketat dari pihak kepolisian.  
”Selama perawatan dia dijaga 
oleh anggota (polri) selama 24 
jam. Setiap perkembangan 
kesehatannya juga terus kami 
awasi,” imbuh Andaru. (fik/iik)

Dua Pelaku Carok
POLRES MALANG JEMPUT

SUMBERGENTONG
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MALANG KOTA – Peningkatan 
sarana dan prasarana (sarpras) 
sekolah swasta bakal menjadi 
salah satu fokus utama Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Disdikbud) Kota Malang di tahun 
2021. ”Terus terang untuk 
sekarang saya rasa perhatian kami 
untuk sekolah negeri sudah cukup 
bagus. Maka, tahun ini kami 
berupaya untuk lebih fokus 
kepada sekolah swasta,” ujar Plt 
Kepala Disdikbud Kota Malang Siti 

Ratnawati SH MH.
Ratna tidak menampik bahwa 

kelengkapan sarpras yang 
menunjang kegiatan belajar 
mengajar (KBM) di sekolah swasta 
masih sangat terbatas. ”Ke depannya 
baik sekolah negeri maupun swasta 
harus sama,” terant Ratna. Sebagai 
catatan, jumlah sekolah di Kota 
Malang saat ini mencapai 603 
sekolah untuk jenjang SD, SMA, dan 
SMK. Dari jumlah tersebut, 252 
sekolah di antaranya berstatus 

sekolah negeri dan 351 lainnya 
berstatus sekolah swasta.

Sementara itu, Wali Kota Malang 
Sutiaji menekankan agar Disdikbud 
Kota Malang tidak hanya 
mempertahankan namun juga 
meningkatkan capaian di tahun 
2021. ”Di 2020 Kota Malang berhasil 
menjadi kota kedua se-Jawa Timur 
yang memiliki ketersediaan 
komputer untuk UNBK dan digital 
learning,” ujarnya beberapa waktu 
yang lalu. (cho/c1/iik)

Disdik Komitmen Tingkatkan
Sarpras Sekolah Swasta



bpbd kota batu  for radar batu

aNtISIpaSI 
LoNGSor: tenda-

tenda milik bpbd kota 
batu sudah terpasang 
di lereng perbukitan 

dusun brau, 
desa Gunungsari, 

kecamatan bumiaji, 
kemarin.
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SeteLaH diguyur hujan, alarm penanda longsor di Dusun 
brau, Desa Gunungsari, Kecamatan bumiaji, Kota batu tiba-tiba 
terus berbunyi. Itu menandakan agar pergerakan tanah yang 
memicu longsor. apalagi, rT 04 rW 10 yang dipasang alarm 

itu berada di kemiringan tanah, sehingga 
logis jika terjadi longsor.

Sejak sore hingga malam hari pada 
Senin lalu (1/2), alarm tersebut berbunyi 
sebanyak 17 kali. Sontak saja, warga 
maupun tim badan Penanggulangan 
bencana Daerah (bPbD) Kota batu siaga 
longsor. Tenda darurat untuk mengevakuasi 
warga jika terjadi longsorpun dipasang.

”Ini demi keamanan dan keselamatan 
warga. Saat hujan atau sirene berbunyi, 

mereka bisa ke tenda evakuasi,” ujar Kepala bPbD Kota batu 
agung Sedayu, kemarin.

Pihaknya akan menyiapkan total 11 tenda keluarga. Setiap 
tenda dapat diisi sekitar 3 sampai 4 orang. ”Namun, ini yang 
datang masih 5 tenda, lainnya menyusul,” katanya. 

 Terpisah, salah satu warga, Jumiatun, 38, mengatakan 
bahwa keluarganya khawatir dengan kondisi EWS yang selalu 
bunyi beberapa waktu terakhir ini. Dia takut jika rumahnya 
yang terletak di lereng itu tertimpa longsor sewaktu-waktu. 
”Sebenarnya khawatir, tetapi mau gimana lagi memang 
rumahnya di sini. Tetangga juga banyak yang belum pindah,” 
katanya.(nug/c1/dan)
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balaS JaSa: Striker 
arema fC dedik Setiawan 
memastikan dirinya akan 

bertahan di arema jika 
masih diharapkan tim 

pelatih. dia janji tidak akan 
pindah klub meski ada 

sejumlah tawaran.
daRmono/RadaR malang

malang KoTa - Desas-desus bakal 
hijrahnya striker arema FC Dedik Setiawan ke 
tim Malaysia pasca kontrak habis Februari ini 
terjawab sudah. Pemain berjuluk Drogba ini 
menegaskan jika dirinya tidak akan ke mana-
mana. Dia akan tetap setia bersama tim Singo 
Edan. Sebab, karirnya bisa sampai pada titik 
saat ini berkat arema. 

Tak hanya itu, saat dirinya mengalami 
cedera aCL (ligamen lutut anterior), hingga ke 
meja operasi dan sembuh juga atas jasa 
manajemen tim Singo Edan.Karena itu, dia 
merasa banyak berutang jasa.  
”untuk satu tahun ini prioritas saya tetap di 
arema FC,” ungkap eks Persekam Metro FC 
itu. Pemain asal Jambangan, Dampit, ini 
menceritakan, pihak keluarganya hanya 
memberi lampu hijau untuk bermain di 
Indonesia dulu saat ini. ”Kalau main di Malang 
juga enak kalau mau pulang atau ketemu 
keluarga,” papar pemain berusia 26 tahun ini.

Sebab, dia melanjutkan, biasanya juga 
usai latihan dia langsung pulang ke rumah.  
Meski memilih untuk berkarir di Malang, 
Dedik tidak menampik kalau banyak klub lain 
menggodanya. umumnya banyak agen yang 
menawari Dedik untuk berkarir di kompetisi 
sepak bola luar negeri. ”ada banyak yang 
Wa (Whatsapp) untuk mengajak main di 
Malaysia, bahkan ada yang sampai bertanya 
saya itu minta berapa,” tutur bapak satu anak 
itu. (gp/abm)



15

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

RadaR malang online  |  RABU 3 FeBRUaRi 2021

Oleh:
Aditya Irfan

Pergantian tahun telah di depan mata

Cerita sedih telah berganti menjadi semangat baru

Pintu masa lalu telah tertutup rapat

Saatnya menghapus airmata dan kembalilah 
produktif

Satu per satu resolusi telah disusun

Jangan biarkan satu rencana tertunda hanya 
karena semesta tak berpihak kepadamu

Buatlah dirimu lebih bersinar layaknya matahari  

Jangan biarkan dirimu lengah

Jangan biarkan dirimu sibuk memikirkan pahitnya 
masa lalu

Jadilah seperti nirwana menyinari dinginnya 
semesta dengan warnanya terang benderang  

Dan buatlah cerita versi dirimu

Jika satu pintu tertutup maka  akan ada berjuta 
kesempatan datang menghampirimu
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