
9
RadaR malang online  |  selasa 9 febRuaRi 2021

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

da
Rm

o
n

o
/R

ad
aR

 m
al

an
g

Di hari pers nasional (HPN) 
yang diperingati setiap 9 
Februari ini, wartawan Malang 
Raya mendapatkan kado 
spesial dari Menteri 
Koordinator Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 
(Menko) PMK Prof Dr Muhadjir 
effendy MaP kemarin. Kado 
itu berupa perhatian Muhadjir 
terhadap risiko jurnalis di 
tengah pandemi Covid-19 ini.

”saya pikir Pemda 
Malang Raya harus menjadi 
contoh bagi daerah lain. saat 
vaksinasi kedua nanti, 
teman-teman jurnalis Malang 

Raya diikutkan,” kata 
Muhadjir yang menjadi 
pemateri dalam webinar 
yang digelar oleh Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI) 
Malang Raya kemarin (8/2).

alasan pak menteri 
menginginkan ada prioritas 
bagi wartawan adalah, awak 
media dikategorikan 
melayani publik. sebab 
wartawan memiliki peran 
penting dalam memberikan 
informasi yang akurat 
kepada masyarakat, 
terutama dalam penanganan 
Covid-19.(adn/dan)
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malang KoTa – ada syarat baru 
bagi calon siswa-siswi yang ingin 
melanjutkan jenjang sekolah menengah 
kejuruan (sMK). Mengacu pada surat 
edaran (se) Mendikbud RI Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian 
Nasional dan Ujian Kesetaraan serta 
pelaksanaan Ujian sekolah dalam masa 
darurat penyebaran Corona Virus 
Disease (Covid-19), calon siswa sMK 
harus mengantongi sertifikat test minat 
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Daftar SMK Harus
Kantongi Sertifikat

Minat dan Bakat

dan bakat untuk bisa mengikuti 
pendaftaran peserta didik baru (PPDB) 
di Kota Malang.

Tes bakat dan minat ini sesuai 
dengan bidang keahlian yang dipilih 
calon siswa. Hal ini menjadi kriteria 
yang ditetapkan sekolah, dan dunia 
usaha, dunia industri, atau asosiasi 
profesi.

 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Timur Cabang Kota Malang – 
Kota Batu ema sumiati menyampaikan 
bahwa ada beberapa fokus utama 
yang harus mereka capai dalam 
mempersiapkan alumnus pendidikan 
vokasi yang mampu bersaing di dunia 
kerja. ”aturan yang dikeluarkan 
Kemendikbud RI dalam sistem PPDB 
2021 mengenai minat bakat siswa di 
awal masuk ini menjadi poin plus 
tersendiri bagi sekolah,” ujar ema.

ema menegaskan Disdik Jatim akan 
terus mendorong sMK di Kota Malang 
untuk terus menjalin kerjasama dengan 
dengan industri sebagai media 
pembelajaran siswa. ”apalagi dengan 
kondisi pandemi saat ini yang 
membuat praktikum siswa menjadi 
terbatas,” jelas ema. (cho/iik)
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KEPANJEN 
– Tiga biduan alias 

penyanyi dangdut asal 
Kabupaten Malang 

menjadi korban investasi 
bodong. Pelakunya tidak lain 

adalah rekan sesama 
profesinya. Mereka yakni Dewi 
Kurniawati, 30, warga Dusun 
Gunungjati, Desa Gunungjati, 
Kecamatan Jabung; Dewi 
Wulandari, 28, warga Kelurahan 
Turen, Kecamatan Turen; 
danYuniar Adilla, 25, warga 
Dusun Krajan, Desa Kalipare, 
Kecamatan Kalipare.

Adalah Renny Hermawati, 
warga Kecamatan Lowokwaru, 
Kota Malang yang membawa lari 
uang milik tiga rekannya dengan 
modus investasi bodong. Total 
kerugian yang ditimbulkan 
mencapai Rp 450,5 juta. Kepada 
korbannya, pelaku yang memiliki 
nama panggung Renny Mozza 
tersebut mengiming-imingi tiga 
korbannya dengan menjanjikan 
keuntungan yang berlipat.

”Jadi modus si tersangka ini 
dengan mengiming-imingi 
korban untuk menginvestasikan 
uangnya kepada usaha yang 
dijalankan kepada si pelaku,” 
bebernya. Jika korban mau 
menginvestasikan uangnya, 
wanita 43 tahun tersebut 
menjanjikan bahwa mereka 
akan mendapat  keuntungan 
setelah 22 hari atau 14 hari. 
”Kalau 22 hari keuntungan 50 
persen, kalau 14 hari di bawah 
50 persen,” ujar pria kelahiran 
Solok, Sumatera Barat itu.

Akibat perbuatannya 
tersebut, Renny dijerat Pasal 
378 KUHP tentang penipuan 
dengan maksud menguntukan 
diri sendiri dengan ancaman 4 
tahun penjara. (ajh/iik)

SEPTIANUR AJI HARIYANTO/RADAR KANJURUHAN

DICOKOK: Biduan pelaku investasi bodong digelandang petugas Polres 
Malang setelah menipu tiga rekan seprofesinya kemarin (8/2). 
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PEMBERLAKUAN 
pembatasan kegiatan masyarakat 

(PPKM) jilid II sudah berakhir 
kemarin (8/2), namun pemerintah 

masih memberlakukan PPKM 
Mikro. Ingin tahu apa 

bedanya PPKM Mikro 
dengan PPKM jilid I dan 

II?
Mengacu Instruksi 
Mendagri nomor 3 
tahun 2021 tentang 

PPKM Mikro, aturannya 
bakal lebih longgar jika 

dibanding PPKM jilid I dan II. 
Dalam point kesembilan 
dijelaskan, instansi atau 

perkantoran wajib 
memberlakukan 50 persen 

karyawannya work from home 
(WFH) dan 50 persen work from 

office (WFO). Ini lebih longgar 
jika dibandingkan PPKM jilid I 

dan II yang 
memberlakukan 25 

persen WFO dan 75 
persen WFH.

Kelonggaran juga 
ada pada 

pembatasan jam 
malam. Jika pada 

PPKM jilid I dan II, jam 
operasional mal 

atau pusat 
perbelanjaan dibatasi 
maksimal pukul 
20.00. Sementara 
pada PPKM Mikro ini 
diperbolehkan buka 
hingga pukul 21.00. Artinya ada 
kelonggaran sekitar satu jam.

Sedangkan restoran dan rumah 
makan, dalam PPKM jilid I dan II, 
maksimal hanya menampung 25 
persen dari kapasitas. Tapi dalam 
PPKM Mikro, jumlah pengunjung 
yang dilayaninya lebih besar, yakni 
maksimal 50 persen dari kapasitas 
restoran. 

Wali Kota Malang Sutiaji 
menyebut, warga Kota Malang 
banyak yang sudah 
mempraktikkan PPKM Mikro sejak 
Juni 2020 lalu. Yakni ketika 
pemkot membentuk kampung 
tangguh. Saat ini jumlahnya sudah 
ada 96 di tingkat RT-RW. ”Kalau 
daerah ya apa kata pemerintah 
pusat, tapi menurut saya kebijakan 
PPKM Mikro ini, sudah kami 
terapkan di Malang sejak Juni 
2020 lalu,” kata Sutiaji.(arl/dan)
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KoTa BaTU - Petani dan pedagang jeruk benar-
benar terpukul. Permintaan di pasaran terus menurun. 
sehingga harganya pun ikut anjlok. seperti yang 
diungkapkan salah satu penjual jeruk, erwin suherman 
yang berada di Kelurahan sisir Kecamatan Batu 
kemarin (8/2). 

"sepi terus, wisatawan hanya sedikit yang datang. 
laku 5 kilogram sampai 10 kilogram saja sudah 
bersyukur," terangnya.  

Menurutnya sepinya pembeli selain 
dikarenakan PPKM 

(Pemberlakuan 
Pembatasan 

Kegiatan 

Masyarakat), wisatawan lebih tertarik untuk 
memperoleh buah tangan lain. Daya beli pelancong 
pun juga turun lantaran ekonomi yang tidak bagus. 

Kesulitan itulah yang membuat mereka hanya 
menyetok dagangan secukupnya. "Kalau biasanya 
satu harinya kami stok 1 kuintal. sekarang seadanya 
saja mas," ucapnya. 

Jeruk yang dijualnya berasal dari Kecamatan Dau 
Kabupaten Malang, dengan jenis siem. Harganya juga 
ikut turun, mengikuti permintaan yang surut. Jika 
beberapa minggu lalu per-satu kilogramnya bisa 
dihargai Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu, sekarang kisaran 
Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu.  
Kualitas jeruk yang ada di saat musim hujan kini pun 
makin bagus. alasannya karena tanaman ini sangat 
tahan cuaca, sedangkan kebutuhan air sudah terpenuhi 
oleh hujan. "Kualitasnya bagus tapi pembelinya tidak 
ada. Ya semoga pandemi segera berakhir dan semua 
menjadi normal," harapnya. (wil/abm)

5 Sedang dRoP: 
Pedagang jeruk 

di Kelurahan 
Sisir Kecamatan 
Batu berharap 

permintaan pasar 
kembali normal. 
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 AremA FC Diteken
izin kerAmAiAn

Kelar, KontraK Pemain
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malang KoTa - soal nasib kontrak, manajemen 
arema FC nampaknya bakal mengandalkan komitmen 
para pemainnya agar tidak pergi dari tim. Mereka saat 
ini memang belum bisa melakukan apapun untuk 
memperjelas kontrak, karena tidak ada kejelasan 
jadwal liga 1. saat ini, hampir kebayakan pemain Tim 
singo edan kontraknya akan berakhir di akhir bulan 
Februari. Termasuk diantaranya yakni sejumlah pemain 
kunci. seperti Dedik setiawan, Kushedya Hari Yudo, 
Teguh amiruddin, sampai Hendro siswanto. 

”Kami berharap pengertian teman-teman pemain. 
Untuk kontrak baru nanti, begitu izin keluar langsung 
kami kontrak resmi,” kata General Manager (GM) 
arema FC, Ruddy Widodo. Dia berharap pemain yang 
dipastikan masuk rencana tim untuk musim mendatang 
bisa mengerti situasi saat ini. Dimana sebelumnya, 
pihak klub juga terus berusaha memenuhi hak-hak 
mereka saat kompetisi tidak berjalan. Dan itu 
berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Perihal kontrak yang dipastikan aman adalah 
Muhammad Rafli. Pemain asal Jakarta itu mendapatkan 

kontrak jangka panjang dengan tim singo edan. ”Ya, 
kontraknya jangka panjang salah satunya aalah Rafli,” 
jelasnya petinggi arema FC asal Madiun itu. Untuk 
durasinya Ruddy enggan menyebutkannya secara pasti. 

Di sisi lain, salah satunya pemain anyar singo edan, 
Rizky Dwi Febrianto, menganggap bila bermain di 
Malang adalah impiannya. 

”Prioritas tetap di arema FC. soalnya belum 
merasakan tampil di liga dengan mereka,” kata dia 
kepada koran ini. senada dengan Rizky, gelandang 
Dave Mustaine juga mengaku bakal memprioritaskan 
tim singo edan. sebab, bermain di Malang membuat 
dia bisa lebih dekat dengan pihak keluarga. 

”selain dekat dengan sidoarjo, di sini juga sudah 
nyaman,” paparnya. Menurutnya, rasa kekeluargaan di 
tim singo edan juga cukup bagus. sinyal positif yang 
disampaikan kedua pemain itu tentu menjadi angina 
segar bagi arema FC. sebab dari segi chemistry, para 
pemain tidak akan kesulitan untuk melakukan adaptasi 
lagi. selain itu, pondasi yang sudah terbentuk juga 
tinggal di poles lagi. (gp/by)

Jelang aKHiR 
KonTRaK: gelandang 
dave mustaine (kanan)
saat membela arema 
FC di laga uji coba. ia 
mengaku bakal tetep 
memprioritaskan tim 

Singo edan. 

daRmono/RadaR malang 
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KABUPATEN – Dua pabrik gula 
(PG) dan 20 ribu petani tebu di 
Kabupaten Malang kini sedang 
berharap-harap cemas. Mereka 
tengah menanti investor menepati 
janjinya untuk membeli 64 ribu ton 
gula lokal. Jumlah stok sebanyak 
itu telah dikonfirmasi Bendahara 
Umum Dewan Pimpinan Nasional 
(DPN) Asosiasi Petani Tebu Rakyat 
Indonesia (APTRI), M Kholiq. 

Rinciannya, ada 42 ribu ton 
gula di PG Krebet Baru yang 
belum terjual. Sisanya 22 ribu ton 
gula ada di PG Kebonagung. 
Kepada koran ini, ia menyebut ada 
investor dari Jakarta yang akan 
membeli 42 ribu ton gula dari PG 
Krebet Baru. Investor itu yakni PT 
Tebu Mas, dengan harga yang 
telah disepakati di angka Rp 
10.600 per kilogram. ”Dia janji. 
Tapi kan yang bayar bank. Dia janji 
(paling lambat) 10 hari mulai senin 
(kemarin) ini. Jadi memang belum 
ada kepastian ini. Tapi begitu 
tanda tangan, uang diterima, itu 
baru ada kepastian,” papar Kholiq. 

Sebagai salah satu syarat 
transaksi, pria yang juga menjabat 
sebagai Wakil Ketua 1 DPRD 
Kabupaten Malang itu mengaku 
bila pihaknya sudah membuat 
surat perintah setor (SPS) kepada 
pihak investor. Bila diuangkan, 
dibutuhkan dana Rp 466,4 miliar 
untuk menebus 42 ribu ton gula 
dari PG Krebet Baru. Di tempat 
lain, yakni PG Kebonagung, 

kabarnya ada dana senilai Rp 
234,3 miliar yang dibutuhkan 
untuk menebus 22 ribu ton gula. 
Bila ditotal, dua PG kini tengah 
menanti pencairan dana senilai Rp 
700,7 miliar dari investor. Bila 
terealisasi, tanggungan mereka 
untuk mengganti ongkos tanam 
tebu kepada 20 ribu petani bakal 
dilunasi.  

Rasa waswas dari APTRI saat 
ini wajar terjadi. Sebab dikatakan 
Kholiq bila kesepakatan baru yang 
bersama investor itu dilakukan 
secara lisan. Tanpa ada dasar 
hitam di atas putih. Sebelumnya, 
seperti diketahui, ada 13 investor 
yang sempat ingkar dari perjanjian 
awal yang diteken Juli 2020 lalu. 
Saat itu, disepakati bila 850 ribu 
ton gula lokal akan dibeli oleh 
investor di angka Rp 11.200 per 
kilogramnya. Pasca kedatangan 
1.946.000 ton gula impor pada 
Agustus lalu, kesepakatan itu 
mulai diingkari. 

Dari situlah awal mula 
ngendonnya gula lokal terjadi. 
Efeknya pun berantai. Hingga para 
petani tebu tak kunjung mendapat 
uang setoran hasil panen dari 
pihak PG. Permasalahan itu 
kemudian disikapi pemerintah 
pusat. ”Itu janji (baru) nya (investor) 
disampaikan saat zoom meeting 
bersama Mendag (menteri 
perdagangan). Menteri minta 
tolong kepada investor untuk 
tidak menghapuskan 

gula petani dalam transaksi 
mereka. Dan Pak Ali Sanjaya 
(salah satu investor) 
menyanggupinya,” imbuh Kholiq. 
Investor itu pula lah yang akhirnya 
bersedia membeli gula di PG 
Krebet Baru sebanyak  42 ribu ton. 

Di tempat lain, Ketua DPD 
APTRI Kebonagung, Dwi Irianto, 
juga  mengatakan bila saat ini gula 
di PG Kebonagung juga sudah 
menemukan tangan kedua. 
Rencananya, gula dari sana akan 
dibeli PT Adi Karya Gemilang. Dwi 
juga menjelaskan bila harga 
pembelian di PG Kebonagung 
berbeda dengan PG Krebet Baru. 
Sebab di tempatnya, bakal terjual 
di angka Rp 10.650 per kilogram. 
Bila diuangkan, ada dana Rp 234,3 
miliar yang dibutuhkan untuk 
menebus 22 ribu ton gula. ”Karena 
di PG Krebet itu lebih banyak 
(stoknya) jika dibandingkan 
dengan yang ada di PG 
Kebonagung,” ucapnya. Senada 
dengan Kholiq, ia juga mengaku 
masih terus menunggu kepastian 
stok gula itu terbeli. ”Selagi 
uangnya belum diterima, maka 
belum bisa dikatakan terjual,” kata 
dia. (fik/by)
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menanTi HaK: Petani tebu dari 
Kecamatan dampit ini masih terus 

menanti pencairan ongkos hasil panen 
dari pihak pabrik gula (Pg). 
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Dua Investor
tebus 64 rIbu ton
Gula nGenDon? 


