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MALANG KOTA – 
Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) di Malang Raya 
resmi diperpanjang mulai 
Selasa (9/2). Melalui 
Instruksi Mendagri Nomor 
3 Tahun 2021, kebijakan 
tersebut berubah menjadi 
PPKM Mikro. Dalam PPKM 
mikro tersebut, peran 
masyarakat lebih banyak, 
sebab tiap-tiap kelurahan 
wajib bertanggung jawab 
dalam penerapan protokol 
kesehatan (prokes) masing-
masing.

Pemerintah di tiga 
wilayah Malang Raya sudah 
bersiap untuk 
memberlakukan PPKM 
Mikro. Pemkot Malang 
misalnya, memastikan 
langsung melakukan 
penguatan program 
kampung tangguh. 
Sementara di Kabupaten 
Malang, garda terdepan 
pelaksanaan PPKM Mikro 
adalah para ketua RT/RW. 
Sedangkan di Kota Batu, 
pengetatan prokes 
pencegahan Covid juga 
dilakukan berbasis desa 

atau kelurahan.
Wali Kota 
Malang, 

Sutiaji 

mengatakan, saat ini 
Pemkot Malang hanya 
perlu melakukan 
penguatan di sekitar 90 
kampung tangguh. “Kalau 
Kota Malang, kami tinggal 
penguatan saja. Karena 
selama ini di Kota Malang 
sudah punya kampung 
tangguh di masing-masing 
kelurahan. Yang punya 
inovasi kampung tangguh 
itu kan dari Kota Malang. 
Kita kerjasama dengan 
perguruan tinggi untuk 
bikin modul,” ujarnya.

Sehingga pihak Pemkot 
Kota Malang hanya tinggal 
melakukan sosialisasi 
aturan Inmendagri. “Saya 
nanti hanya tinggal woro-
woro, bagaimana fungsi RT 
dan RW. Juga bagaimana 
masyarakat harus tunduk 
pada regulasi prokes 
Covid-19,” paparnya.

Di tempat terpisah, 
Sekretaris Daerah 
Kabuapten Malang Wahyu 
Hidayat menyatakan, 
pihaknya juga mulai 
melakuakn sosialisasi 
tentang kebijakan PPKM 
Mikro. Menurutnya, secara 
umum gambarannya tidak 
akan jauh berbeda dengan 
program Kampung 
Tangguh. “Skema dari 

PPKM skala mikro mirip 
seperti penerapan 
Kampung Tangguh. 

Hanya saja akan 
diadakan bukan 
hanya di 
perkampungan, tapi 
ditingkatkan ke RT 
dan RW,” jelasnya.

Sementara itu, 
Wakil Wali Kota Batu 

Punjul Santoso memastikan 
pihaknya segera 
menindaklanjuti kebijakan 
PPKM Mikro dengan para 
lurah dan kepala desa. 
”Karena suratnya sudah  
ada, kita langsung 
melakukan sosialisasi 
sekaligus penguatan di 
tingkat kelurahan dan 
desa. Sehingga nantinya 
bisa langsung 
diterjemahkan di tingkat 
RT/RW,” terangnya.

Di sisi lain, Sutiaji juga 
mengkritisi kebijakan PPKM 
Mikro  yang diberlakukan 
terbatas di beberapa 
daerah saja. Menurutnya, 
kebijakan tersebut 
diterapkan di seluruh 
Indonesia. “Tolong 
kebijakan dari pemerintah 
pusat (PPKM Mikro) jangan 
hanya parsial, bukan hanya 
Malang Raya, Surabaya 
Raya dan Madiun Raya. 
Seharusnya seluruh 
Indonesia harus melakukan 
PPKM Mikro untuk 
mencegah penyebaran 
Covid-19,” terangnya.

Meski memberikan kritik 
kepada pemerintah pusat, 
Sutiaji mengungkapkan 
tetap mendukung 
kebijakan PPKM Mikro. Ia 
akan memberi perhatian 
serius terhadap 
pelaksanaan kebijakan 
tersebut. ”Selain 
merevitalisasi kekuatan 
kampung tangguh, kami 
juga melakukan penguatan 
pengawasan yang akan 
dilakukan RT/RW di seluruh 
Kota Malang,” pungkas pria 
berusia 56 tahun itu.  
(eri/dik/im/nay)
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Penyanyi Dudy Oris dan Lala 
Karmela memutuskan berduet 
dalam single Kau dan Aku yang 
memiliki lirik romantis untuk 
perayaan Valentine mendatang. 
Sebuah single yang diproduksi 
perusahaan rekaman @
legendamusikindo ini 
menyanyikan lagu karya Glenn 
Rotty.

“Lagu ini sebenarnya sudah 
siap masuk dapur rekaman 
sejak akhir tahun 2020. Dari 
awal pun kita pengen merekam 
lagu ini dengan konsep duet, 
oleh karenanya butuh waktu 
cukup lama untuk mencari 
partner duet yang pas,” kata 
Dudy secara virtual, Minggu 
(7/2).

Dudy menjelaskan tantangan 
berduet tentunya harus saling 
melengkapi satu sama lain 
dalam mengatur dinamika dan 
harmoni lagi. Untungnya, kata 
dia, Lala Karmela merupakan 
teman duet yang asyik.

“Kami patut bersyukur karena 
dengan materi lagu yang bagus, 
dapat teman duet cewek yang 
asyik dengan jam terbangnya 
yang tinggi. Tapi kami berdua 
berangkat sebagai solois. Ketika 
berduet, kita harus punya 
pengertian satu sama lain. 
Enaknya, saya ketemu partner 
bernyanyi yang berpengalaman, 
yang tahu kapan harus ‘ngerem’ 
atau ‘ngegas’,” kata pria yang 
sempat bersama Yovie & Nuno 
itu.

Demikian pula dengan Lala, 
yang tak membutuhkan waktu 
lama untuk mengiyakan ajakan 
rekaman Kau dan Aku. Penyanyi 
bernama lengkap Karmela 
Mudayatri Herradura Kartodirdjo 
itu mengaku sudah suka 
dengan lagunya.

“Pada dasarnya, aku sudah 
suka lagunya sejak awal,” kata 
Lala.

Proses workshop, masuk 
dapur rekaman, hingga 
pengerjaan klip video, langsung 
digarap oleh @
legendamusikindo, dengan 
menerapkan protokol kesehatan 
(prokes) di setiap sesi. “Kami 
memang harus jaga prokes. 
Enggak sebebas dulu,” ujar Lala.

“Tapi karena duet saya 
adalah Dudy, yang senior di 
bidangnya, teman lama juga, 
jadi kani punya pengertian 
dalam penggarapan lagu. Dan 
di masa pandemi ini kita masih 
berkarya, sudah seneng 
banget,” tambah Lala. ( jp)
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Latihan rutinnya apa aja? Salah 
satunya, lari dengan perut kosong 

selama satu jam setiap hari?

Iya, jadi aku biasa bangun sekitar 
jam 4 pagi. Nah, pada jam 5 atau 
jam 6 aku lari pagi. Sebelumnya, 

aku cuma minum satu gelas air 
putih. Selain itu, aku latihan bahu, 

perut, punggung, dan kaki. Dirotasi 
aja sih selang-seling.

Bagaimana dengan pola 
makanmu? Ada pantangan?

Aku makan apa aja asal bukan yang 
goreng-gorengan. Kalau aku lagi 

ikut kompetisi, baru pantangannya 
lebih ketat. Nggak boleh makan 

gorengan dan berbumbu, baik yang 
mengandung garam maupun gula.

Sebagai atlet binaraga kelas sport 
model, apa kompetisi terdekat 

yang bakal kamu ikuti? 
Persiapannya berapa lama?

Kejuaraan NABBA, seharusnya sih 
November tahun lalu di Bali karena 

Indonesia menjadi tuan rumah. Tapi, 
berhubung ada pandemi, diundur 

November 2021. Biasanya, 
persiapan dimulai sekitar 3–4 bulan 
sebelum acara. Jadi, sekarang aku 

masih santai.

Tipe pasangan apa harus yang 
berbadan kekar juga?

Enggak harus sih, enggak ada tipe 
khusus. Justru kayaknya aku nggak 
terlalu suka cowok berbadan kekar 

deh, karena udah sering, hehehe.

Ngerasa susah dapet pacar karena 
bodi berotot?

Hmm… mungkin, tapi kayaknya sih 
iya begitu. Soalnya, banyak banget 

yang nanya kok perempuan 
berotot. Mungkin cowok-cowok 

minder ya. Di tempat gym aja, kalau 
aku datang, cowok-cowok pada 

minggir, hahaha…

Bagi sebagian orang, 
perempuan bertubuh 
kekar dan berotot 
dianggap tak lazim. 
Namun, bagi Monica 
Sinatra, itulah sebuah 
tantangan. Atlet 
binaraga yang sering 
disebut punya wajah 
bak Angelina Jolie 
tersebut nyaman 
dengan bodi berotot. 
Apa sih motivasi 
Monica?
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Bukannya tidak 
menghargai 

anugrah tubuh yang 
dimiliki, ada kalanya 
seorang perempuan 

ingin tampil beda. 
Misalnya, kelihatan 
beberapa inci lebih 

tinggi. Nah, ternyata 
ada beberapa trik 
fashion yang akan 

membuat 
penampilan Anda 

terlihat lebih tinggi. 
(aul/fia)

Dilansir dari 
InStyle, Sabtu (6/2), 
berikut ini beberapa 
jurus yang dijamin 
dapat membuat 
penampilan Anda 
terlihat lebih tinggi:

Jika kaki Anda 
tidak sepanjang 
yang Anda 
inginkan, 
ciptakan ilusi 
dengan 
mengenakan 
celana 
berpinggang 
tinggi sampai ke 
pusar.

Jangan lupakan leher 
juga. Anda dapat 

membuat ilusi seakan-
akan leher Anda jenjang 

dengan mengenakan 
gaun atau baju dengan 

potongan di bagian 
leher berbentuk V.
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Sepatu yang memiliki warna yang selaras 
dengan kulit Anda akan otomatis terlihat 
seperti menambahkan beberapa inci pada 
kaki Anda. Bonus tinggi itu belum termasuk 
jika menggunakan sole/hak sepatu tinggi.

Mengenakan rok mini akan 
menonjolkan kaki Anda. Tentu 
saja hal itu akan membuat 
Anda terlihat lebih tinggi.

Sekali lagi, garis 
vertikal akan 

menarik 
perhatian mata. 

Sehingga 
dengan mudah 
akan membuat 

Anda terlihat 
lebih tinggi.

Memadukan berbagai 
warna dalam 
berpakaian dapat 
membuat proporsi 
badan Anda terlihat 
pendek dan 
sebaliknya. Gunakan 
warna yang sama atau 
jumpsuit untuk 
membuat badan Anda 
terlihat lebih panjang.

Gunakan tas mini atau dompet 
yang lebih kecil 

memungkinkan Anda menjadi 
pusat perhatian. Sehingga 
akan terlihat memberikan 
beberapa inci lebih tinggi 

pada tubuh Anda.

Perempuan dengan 
tubuh mungil tidak 
bisa mengenakan 
celana kulot adalah 
sebuah mitos. Justru 
sebaliknya. “Karena 
garis vertikal atau 
lipatannya akan 
menarik perhatian,” 
tulis Alexis Bennett 
untuk Instyle. Hal 
tersebut akan 
membuat Anda 
terlihat lebih tinggi.
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Umumnya, atap dibangun 
untuk melindungi penghuni 
di dalam rumah dari teriknya 
panas hari dan juga turunnya 
air hujan. Namun seiring 
perkembangan zaman, kini 
variasi model atap tak hanya 
memperhatikan fungsi, 
tetapi juga estetika. Atap 
berbentuk miring kini 
menjadi pilihan 
menghadirkan tampilan 
rumah yang lebih aesthetic.

Merangkum dari berbagai 
sumber, Senin (8/2), berikut 
ini 4 desain atap miring yang 
bisa Anda contek saat akan 
membangun rumah. (gil/fia)

Dikenal juga sebagai 
mono-pitched roof, 

desain atap miring ini 
memiliki permukaan 

landai di salah satu sisi 
saja. Pada model 

seperti ini, bukan hanya 
ada kombinasi antara 

atap miring satu sisi 
dengan atap horizontal 

di area belakangnya, 
tetapi juga memberikan 

sentuhan split atau 
pemisahan antar atap 

yang membuat tampilan 
eksterior rumah makin 

menarik perhatian.
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Menyerupai sayap 
kupu-kupu, desain 
yang satu ini 
menampilkan dua 
permukaan miring 
yang saling bertemu di 
bagian tengah 
sehingga akan terlihat 
terbuka secara 
keseluruhan. Namun, 
sejatinya model ini 
bukan merupakan hal 
baru karena atap ini 
pernah populer di era 
tahun 50-60’an. Oleh 
karena itu, desain ini 
sangat bisa Anda 
gunakan untuk kesan 
kekinian tersendiri.

Tanpa melihat 
bangunan secara 

menyeluruh dan detail, 
mungkin desain atap 

miring ini tidak begitu 
mencolok. Namun, jika 

diperhatikan sebagai 
satu hunian yang 
lengkap, terdapat 

kesan anti-mainstream 
pada atap miring yang 

berbentuk layaknya 
lipatan origami yang 
simetris dan mampu 

membuat kagum 
siapapun yang 

melihatnya.

Mengusung konsep 
futuristik, atap rumah 
akan terlihat lebih 
mewah dan kontras 
dengan lingkungan di 
sekitarnya. Selain itu, 
gaya yang sangat unik 
dan modern ini tidak 
mengesampingkan 
kualitasnya yang kokoh. 
Untuk penerapannya, 
atap ini cocok 
dikombinasikan dengan 
dinding kaca tebal dan 
cat rumah yang cerah 
sehingga hunian tampak 
lebih atraktif.


