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Di mASA pemberlakuan 
pembatasan kegiatan 

masyarakat (PPKm) ini, 11 
januari hingga 8 februari ini, 
sebaiknya pengusaha patuh 
protokol kesehatan (prokes). 

Jangan sekali-kali melanggar 
aturan, misalnya tetap 

beroperasi di atas pukul 
20.00. Sebab, tim gabungan 

(timgab) dari Polresta malang 
Kota, Kodim 0833 Kota 

malang, dan Pemerintah 
Kota (Pemkot) malang ini 

tidak segan-segan menindak 
pelanggar.

Dalam satu malam saja, 
timgab mem-BAP (berita 

acara pemeriksaan) sepuluh 
pelaku usaha. ”Sepuluh 

(pelaku usaha, Red) yang 
di-BAP,” ujar Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja 
(Kasatpol PP) Kota malang 
Priyadi usai razia kemarin 

(7/2)
Priyadi tidak menghitung 

sudah berapa pelaku usaha 
yang disanksi. namun 

khusus penerapan PPKm jilid 
ii, 26 Januari-8 Februari ini, 

sudah ada empat kafe yang 
ditutup. ”Sampai akhir ini ada 

empat yang ditutup, kalau 
teguran tertulis sudah ada 

ratusan,” kata pejabat eselon 
ii B Pemkot malang itu.(biy/

c1/dan)

10 Pengusaha 
Nakal Kena
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Pembuatan 

PasPormenurun
MALAnG KOTA-  Penerbitan 

Paspor Di imigrasi Kelas 1 TPi Kota 
Malang menurun drastis. Jika di 2020 

imigrasi Malang hanya menerbitkan 12.964 
paspor saja, namun di tahun sebelumnya 

penerbitan paspor sebanyak 33.818 paspor. 
Artinya, penerbitan paspor terjadi penurunan 
sebanyak 20.854 di tahun 2020. Atau jika 
diprosentasekan, penunuran penerbitan Paspor 
mencapai  61,6 persen dibandingkan tahun 2019. 

Kepala subseksi informasi dan Komunikasi 
Kantor imigrasi Kelas 1 TPi Malang, Vina 
Paranindya mengatakan, adanya penurunan 
penerbitan paspor ini dapat dimaklumi karena 
memang pada 2020 situasi dan kondisinya 
tengah dilanda pandemi Covid-19. “Jadi  sudah 
jelas terjadi penurunan, karena kan ada Covid,” 
imbuhnya.

Vina, sapaan akrabnya merinci, dari sebanyak 
33.818 buku paspor yang diterbitkan pada 2019 
itu di antaranya,  paspor baru 24 halaman 
sebanyak 946 buku, paspor baru 48 halaman 
sebanyak 21.019 buku, paspor penggantian  24 
halaman sebanyak 339 buku, paspor 
penggantian  48 halaman sebanyak 11.477 buku 
dan e-paspor baru 48 halaman sebanyak  37 
buku. 

sedangkan pada 2020,  dari  total 12.964 
Paspor yang diterbitkan, Rinciannya yakni,  
paspor baru sebanyak 7.338 Paspor, paspor 
elektronik sebanyak 1.435 paspor, paspor 
penggantian sebanyak 4.078,  paspor 
penggantian halaman penuh  ada 34 paspor, 
paspor penggantian karena rusak  ada 15 paspor 
dan paspor penggantian karena hilang  ada 64 
paspor. Vina juga menyampaikan bahwa selama 
pandemi  kuota untuk permohonan paspor dalam 
tiap harinya memang tidak pernah habis. Dalam 
perharinya, Vina melanjutkan, pengurus paspor 
hanya ada sekitar 40 orang, padahal di masa-
masa normal sebelum adanya pandemi, 
pengurusan paspor dalam per harinya bisa 
sampai 150- an orang.  (ulf/mas)
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BeRdiSKuSi dulu: Kushedya Hari 
Yudo dikabarkan telah mendapat 
tawaran dari klub malaysia. 

Dua Singa 
Punya Kans 

Main di 
Malaysia

Belum adanya kepastian kompetisi 
membuat manajemen Arema FC mengaku 

susah untuk menggandoli para pemainnya. 
Khususnya jika ada tawaran dari klub-klub 
luar negeri. sebab, berkarir di kompetisi 
luar negeri turut memberikan nilai plus 
tersendiri bagi karir pemain. selain bisa 
menambah jam terbang dan pengalaman, 
nilai gaji yang ditawarkan biasanya juga 
lebih besar. 

Misalnya adalah pemain yang berkarir 
di kompetisi sepak bola Malaysia. 
Mereka akan masuk kategori penggawa 
asing AseAn (Asia Tenggara) dan 
kabarnya mendapat gaji 7.500-8.000 
UsD setiap bulannya. Bila dirupiahkan, 
nilainya sekitar Rp 100 jutaan. selain 
gaji, para pemain yang berkarir di luar 
negeri juga bakal dapat fasilitas 
penunjang, seperti mobil dan 
apartemen untuk tempat tinggal. 

”Peluang paling besar yang 
didapatkan pemain pasti datang dari 
luar negeri. Kami tidak akan memagari 

atau mempersulit pemain-pemain yang 
mendapatkan kesempatan emas 

tersebut,” kata General Manager (GM) Arema 
FC Ruddy Widodo. Bagi dia, tawaran pasti datang 
dari luar karena klub-klub indonesia hampir semua 
terdampak pandemi. Di sisi lain, kompetisi juga 
sudah distop hampir setahun. 

sementara itu, pemain yang belakang dikabarkan 
santer mendapatkan tawaran dari klub Malaysia 
adalah Kushedya Hari Yudo. Kepada Jawa Pos Radar 
Malang, ia mengaku kalau ingin melihat kondisi 
terlebih dahulu. ”Untuk itu saya serahkan di atas 
saja,” paparnya. Tahap yang pasti dilakukannya yakni 
berdiskusi dengan  pihak keluarga terlebih dahulu. Di 
sisi lain, saat ini dia juga tetap berharap Liga 1 segera 
bergulir. Kabar lain juga menyebutkan bila Dedik 
setiawan turut dilirik tim asal Malaysia. (gp/c1/by)
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obJeK wisata malam di 
Kota Batu sepertinya dalam 

bayang-bayang 
pemberlakuan pembatasan 

kegiatan masyarakat 
(PPKM). setidaknya, itulah 

yang dilakukan manajemen 
Batu night spectacular 

(Bns). selama PPKM jilid i 
dan ii berlangsung, yakni 11 

Januari hingga 8 Februari 
ini, Bns tutup. Lantas kapan 

buka lagi?
Operation Manager Bns 

Harry Cahyono 
mengatakan, pihaknya 

berencana mulai beroperasi 
lagi pada 12 februari 

mendatang. Tapi, rencana 
beroperasi itu bisa jadi akan 
ditunda jika pemerintah kota 

(Pemkot) Batu 
memperpanjang PPKM, 
misalnya diberlakukan 

PPKM jilid iii pada 9-22 
Februari mendatang.

Dengan demikian, Harry 
mengisyaratkan bahwa 

buka tutupnya Bns 
tergantung masa 

berlakunya PPKM. ”saya 
hanya berharap jika PPKM 

tidak diperpanjang lagi,” ujar  
Operation Manager Bns 
Harry Cahyono kemarin 

(7/2).(wil/dan)

Buka Tutup 
Wisata Malam
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PONCOKUSUMO – 
Sebanyak 900 wisatawan di 

tolak kedatangannya oleh 
pengelola Lembaga Desa 

Wisata (Ladesta) Gubugklakah 
sepanjang masa pandemi 

Covid-19. Ketua Lembaga 
Desa Wisata (Ladesta) 

Gubugklakah Purnomo 
Anshori memaparkan di 

awal masa pandemi tahun 
lalu pihaknya harus 

membatalkan seluruh pelayanan 
wisata yang kebanyakan sudah 

dipesan untuk periode bulan 
Februari hingga April.

Anshori menuturkan, jumlah 
pengunjung yang datang ke 

destinasi yang dikelolanya 
tersebut mengalami penurunan 

hingga 95 persen. Padahal, 
dalam kondisi normal untuk satu 

tahun rata-rata pihaknya bisa 
mencatat kunjungan sebanyak 

6.000 hingga 10.000 orang. 
”Hasil penjualan paket itu kalau 

dihitung di tahun 2019 saja 
mencapai Rp 6,5 miliar, 

sedangkan di tahun 2020 
bahkan nggak ada Rp 50 juta, 
turunnya sekitar 95 persen,” 
terang Anshori. 

Hingga awal tahun ini pun 
pihaknya masih belum bisa 

menerima wisatawan. 
Padahal, praih 
penghargaan desa wisata 
terbaik tingkat nasional 
oleh Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Kemenparekraf) RI itu 
menjelaskan, DWG kini telah 
menyiapkan paket-paket baik 
wisata alamnya, edukasi, 
pertanian, bahasa, serta budaya. 
”Ada sekitar 18 item paket, tapi 
sementara ini kami tutup dulu,” 
kata dia.

Beberapa paket wisata alam 
yang ditawarkan seperti Coban 
Pelangi, Coban Trisula, Coban 
Bidadari, serta rafting dan tubing. 
”Di sektor wisata alamnya selama 
pandemi ini kalau dikalkulasikan 
penurunannya sekitar 40 persen,” 
ungkapnya. (ajh/iik)

SEPI PENGUNJUNG: 
Rest Area Gubugklakah, 
Kecamatan Poncokusumo, 
ini biasanya ramai menjadi 
tempat persinggahan para 
wisatawan yang hendak 
menuju Taman Nasional 
Bromo Tengger 
Semeru.
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MALANG KOTA – Pembaharuan kendaraan berenergi ramah 
lingkungan kembali dicetuskan oleh siswa-siswi SMK Nasional 
Malang. Setelah E-Bike, sekolah yang beralamat di Jalan Raya 
Langsep Kelurahan Bareng tersebut kembali merilis kendaraan 
ramah lingkungan yang bernama Gas Bike.

Kepala SMK Nasional Mohammad Taufik mengungkapkan 
bahwa perakitan E-Bike dan Gas Bike ini telah melalui proses uji 
coba dan perbaikan sejak awal perancangannya. ”Waktu itu dari 

Pak Wawali mengeluhkan geometri 
dan pengereman yang kurang 
pakem, dan sekarang sudah kami 
perbaiki,” ujarnya.

Taufik menambahkan, kini SMK 
Nasional telah mampu mendesain 
geometri dari frame sepeda tanpa 
mengandalkan pabrik. Selain itu, 
siswanya pun telah mampu merakit 
sendiri baterai jenis Lithium-ion 
secara mandiri. Baterai jenis Lithium-
ion ini merupakan tenaga utama yang 
ditanamkan dalam produk sepeda 
elektrik dari SMK Nasional Malang. 

Soal rencana produksi masal, 
Taufik menyebut bahwa pihaknya 
telah melakukan persiapan. ”Saat ini 
kami baru menerima pesanan dulu, 
sampai sekarang baru kami produksi 
sebanyak 20 buah saja. Kisaran harga 
jualnya antara Rp 5 juta sampai Rp 12 
juta per unit,” pungkas Taufik. (cho/iik)

UPGRADE: SMK Nasional 
Malang memamerkan dua unit 
sepeda bertenaga listrik yakni 
E-Bike dan Gas Bike kemarin.
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MALANG KOTA - 
Pengembangan konsep 
wisata heritage tak berhenti 
di kawasan kajoetangan saja. 
Perlahan namun pasti, 
Pemkot Malang kini mulai 
menggali potensi lainnya. 
Salah satunya dilakukan 
kemarin (7/2), saat Wakil 
Walikota Malang Sofyan Edi 
Jarwoko bersama Tim Ahli 
Cagar Budaya (TACB) Kota 
Malang dan Direktur Jawa 
Pos Radar Malang Kurniawan 
Muhammad, meninjau 
beberapa kawasan 
bersejarah. Menggunakan 
Gas Bike karya siswa SMK 
Nasional Malang, rombongan 
memulai start gowes dari 
SMK Nasional dan finish di 
Taman Makam Pahlawan 
(TMP) Untung Suropati. 

Anggota TACB, Dwi 
Cahyono, menyebut bahwa 
Kota Malang sebenarnya 
memiliki karakter sejarah 
yang unik. Itu dibuktikan 
kemarin, saat tim meninjau 2 
titik nol (pusat kota), dua 
alun-alun, dan 2 jembatan 
besar yang menjadi 

penghubung utama kota. 
”Titik nol pertama itu ada di 
alun-alun kota, atau yang 
biasa kita kenal dengan 
alun-alun merdeka. 
Sedangkan yang kedua ada 
di sisi selatan Kota Malang, 
ada di ujung Buk Gluduk 
yang ada di area Boldy. Saya 
rasa ini perlu ada perhatian 
khusus untuk lebih 
mengeksplor jejak sejarah 
Kota Malang,” jelasnya. 

Untuk diketahui, titik nol 
itu adalah titik yang dijadikan 
patokan penentuan jarak 
antar daerah. Beranjak dari 
kegiatan kemarin, Dwi turut 
mendukung jika ada upaya 
dari Pemkot Malang untuk 
mengembangkan potensi 
wisata heritage. ”Kalau 
dikonsep menyusuri kota 
dengan bersepeda tentunya 
masih sangat cocok. Kpalagi 
kalau Gas Bike ini benar-
benar diadaptasi. Jadi 
wisatawan bisa nyaman 
bersepeda menyusuri kota, 
apalagi kondisi topologi Kota 
Malang yang tidak rata,” jelas 
Dosen Sejarah Universitas 

Negeri Malang (UM) itu.
Sementara itu, Wakil Wali 

Kota Malang, Sofyan Edi 
Jarwoko, menyebut bila 
penggunaan sepeda kayuh 
modern ini sebagai media 
bagi wisatawan adalah ide 
bagus. Beranjak dari itu, dia 
menuturkan bila kedepannya 
Pemkot Malang akan 
mengupayakan 
pengembangan konsep 
wisata heritage. ”Apalagi 
dilihat dari kondisi tadi. 
banyak hal-hal yang justru 
belum kita ketahui tentang 
seberapa unik Kota Malang 
ini. Saya rasa ini sangat 
bagus kedepannya,” 
tambahnya. 

Dalam kegiatan tersebut, 
rombongan juga 
menyempatkan diri untuk 
berkeliling menyusuri Alun-
alun Merdeka, Masjid Jami, 
Gereja Kayutangan, 
Jembatan Brantas, Jembatan 
Kahuripan, Kawasan Ijen 
Boulevard, Museum 
Brawijaya, TMP Pahlawan 
Trip dan finish di TMP 
Untung Suropati. (cho/by)

FoTo: daRmono/RadaR malang 

SeKalian SURVei: Rombongan 
Pemkot malang bersama TaCB 

Kota malang saat menyusuri 
sejumlah lokasi penting dan 

bersejarah, kemarin (7/2). 
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KaSUS Covid-19 Kota Batu 
cenderung tinggi. Tapi setelah 
pemberlakuan pembatasan kegiatan 
masyarakat (PPKM) diperpanjang 
hingga jilid II, jumlah penderita baru 
cenderung menurun. Tertutama 
dalam minggu pertama di bulan 
februari ini. Sejak 1-7 februari ini, 
satgas Covid-19 Kota Batu mencatat 
ada 26 penderita baru.

Angka itu lebih kecil jika 
dibandingkan jumlah penderita baru 
pada minggu keempat Januari yang 
mencapai 43 kasus. Apakah 
penurunan jumlah kasus Covid-19 ini 
wujud keberhasilan pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) jilid II?

”Banyak faktor yang memengaruhi 
penurunan jumlah terjangkit Covid-19. 
Kami tidak bisa menilai itu dari satu 
faktor saja,” terang Kasubag Program 
dan Pelaporan Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kota Batu Monica Kartika 
Ning kemarin (7/2).(wil/c1/dan)
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