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sisi lain

Bagaimana kabar dokter Putu?
Dokter Putu: Kabar saya baik.

Pertengahan Agustus lalu Anda 
dilantik menjadi Konsil Kedokteran 
Indonesia (KKI) dan terpilih sebagai 
ketua, bagaimana cerita?

Dokter Putu: Sebetulnya saya dikabari 
tanggal 18 Agutus untuk dilantik di 
Jakarta tanggal 19 Agustus. Ada 17 
anggota pengurus KKI yang dilantik 
langsung oleh presiden Joko Widodo. 
Setelah dilantik 17 anggota, barulah 
sidang pemilihan ketua, saya juga 
nggak tahu apa alasannya saya terpilih 
jadi ketua KKI. Pada saat itu memang 
kami masing-masing memperkenalkan 
diri dan menyam paikan kompetensi 
kami di bidang apa, akhirnya mereka 
memilih saya.

Kepengurusan Anda kebetulan 
dalam masa pandemi, bagaimana 
penyesuaian dalam penyusunan 
renstra dan program KKI?

Dokter Putu: Yang jelas proses 
administrasi, rapat, dari offline menjadi 
online. Oleh karena itu, kami harus 
mengubah beberapa sistem yang 
sebelumnya offline jadi online. 
Masalahnya apakah perubahan ke 
online ini akan mengurangi kompetensi 
mutu yang kami hasilkan. Contohnya, 
ketika ada pembukaan program studi, 
ada universitas yang mau bikin 
pendidikan spesialis baru. Kalau dulu 
kan kami melakukan visitasi ke lokasi 
langsung. Sedangkan sekarang dengan 
online, karena kan tidak bisa langsung 
ketemu. Ini yang sekarang sedang 
kami atur.

Selain itu, ini menjadi tugas berat 
KKI untuk memperta hankan mutu 
lulusan dokter di masa pandemi. 
Sekarang dengan adanya pandemi 
ini kan proses pendidikan dokter muda 
koas itu 

dibatasi. Yakni dikurangi atau bahkan 
tidak pegang pasien, masalahnya 
apakah mutu lulusan dokter ini akan 
sama?

Anda juga sebagai ketua Terapi 
Plasma Konvalesen RSSA Malang, 
bagaimana cara membangi 
waktunya?

Dokter Putu: Karena memang saya 
mendadak dilantik menjadi Ketua KKI, 
namun saya akan pelan-pelan fokus 
di KKI. Namun saya akan tetap 
menjalankan kegiatan-kegiatan saya 
sebelumnya. Karena RS ini, selain jadi 
ketua Tim Terapi Plasma Konvalesen, 
saya juga Ketua Komite Etik dan Hukum.

Dengan kesibukan yang ada, 
bagaimana mengatur waktu? 

Dokter Putu: Sebenarnya kegiatan 
melalui daring ini juga ada baiknya. 
Baiknya adalah saya bisa melakukan 
kegiatan secara bersamaan. Dari tempat 
yang berbeda kami bisa berkegiatan. 
Saya di Malang, tapi bisa berkegiatan 
di Jakarta. Konsil ini kan sifatnya, 
pimpinan itu kan kolektif kolegial. Jadi 
hak-hak dari anggota konsil ini sama. 
Hanya kebetulan saya sebagai ketua. 
Tapi tanggung jawabnya pun sama.

Apa yang membuat Anda tetap 
semangat dalam menjalani berbagai 
kegiatan selama ini, apalagi 
Anda aktif dan menjadi ketua 
di lembaga dan organisasi?

Dokter Putu: Salah 
satu yang 
membuat saya 
semangat dalam 
hidup adalah 
saya ini berbuat 
sesuatu 
u n t u k 

orang lain. Bisa dibilang saya selalu 
mencari masalah untuk saya selesaikan. 
Itu sudah menjadi jiwa saya. Di mana 
ada masalah, di situlah saya ikut 
nimbrung cari solusi. To find the problem 
and then solve the problem. Akhirnya 
saya banyak sekali punya teman. Di 
RS ini saja, masalah apa pun itu sebagian 
besar saya terlibat. 

Ketika saya dipercaya menjadi 
ketua dalam suatu hal, di situlah 
saya selalu mencari sistem yang 
terbaik. Yang penting jangan 
dilakukan semuanya sendiri, harus 
kerja sama tim.

Apa saja kegiatan Anda selain 
di dunia kedokteran?

Dokter Putu: Saya senang 
berkebun, saya punya beberapa 
kebun buah, salah satunya di 
Sawojajar. Kalau sedang ada waktu 
luang saya menghabiskan waktu 
bermain dengan cucu-cucu saya. 
Tapi karena pandemi ini, saya 
komunikasi dengan lima cucu saya 
lewat video call.

Di lingkungan tempat tinggal saya 
juga jadi ketua RT. Yakni RT 03 Setia 
Budi Klojen. Yang penting, setiap hal 
yang kita lakukan, niatkan untuk bisa 
bermanfaat bagi orang lain. (arl/c1/
nay)

Lebih Dekat dengan dr Putu Moda Arsana SpPD-KEMD FINASIM,
Ketua Konsil Kedokteran Indonesia

Ketua RT Yang Juga Penjaga 
Mutu lulusan Dokter

Tugas berat 
menunggu Putu 

Moda Arsana 
setelah terpilih 
menjadi Ketua 

Konsil Kedokteran 
Indonesia (KKI). 

Dilantik oleh 
Presiden Jokowi 

pertengahan 
Agustus lalu, 

dokter Rumah 
Sakit Saiful 

Anwar (RSSA) 
ini juga memiliki 
seabrek aktivitas. 

Bagaimana 
dokter spesialis 

penyakit membagi 
waktunya?
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MPD Beri Apresiasi untuk Peran 
TNI-Polri

MALANG KOTA - Aksi demo 
menolak UU Cipta Kerja di sekitar 
gedung DPRD dan Balai Kota Malang 
pekan lalu (8/10) memang berujung 
ricuh. Namun, kerja sigap yang 
dilakukan kepolisian dan TNI membuat 
kericuhan tak merembet ke mana-
mana. Situasi Kota Malang yang tetap 
kondusif itulah yang diapresiasi 
Malang Peduli Demokrasi (MPD). 

Sebagai penghargaan dan pemberi 
semangat, MPD bersama sejumlah 
komunitas memberikan penghargaan 
kepada Kodim 0833 Kota Malang 
dan Polresta Malang Kota Jumat 
siang (16/10). Sejumlah tokoh dan 
aktivis hadir dalam acara tersebut. Di 
antaranya Ketua MPD Imam Muslich, 
Direktur Jawa Pos Radar Malang 
Kurniawan Muhammad, Ketua 
Komunitas Perempuan Kebaya 
Malang Raya Rossa Ramlah, Ketua 
Ikatan Perangkai Bunga Indonesia 

(IPBI) Malang Louise Pratikno, owner 
RM Kertanegara Indra Setiadi, dan 
Ketua Jaringan Kemanusiaan Jawa 
Timur (JKJT) Agustinus Tedja. 

Tempat pertama yang disambangi 
adalah Makodim 0833 Kota Malang 
yang disambut langsung oleh 
Dandim 0833 Kota Malang Letkol 
Arm Ferdian Primadhona. Sedikit 
mengingat-ingat kejadian sebelum 
aksi demo ricuh, Ferdian sempat 
berkoordinasi dengan pengusaha 
batik yang sedang menggelar 
pameran di gedung DPRD. Dia lantas 
mengingatkan kepada ketua panitia 
pameran, mengingat aksi demo di 
kota lain ricuh. ”Ini masalahnya di 
Banten ricuh sampai gedung DPRD-
nya terbakar. Ternyata (di Kota 
Malang) ricuh juga, tapi alhamdulillah 
bisa terkendali walau kerusakannya 
cukup banyak,” ujarnya. 

Usai Jumatan, rombongan datang 
ke Mapolresta Malang Kota yang 
disambut langsung oleh Kapolresta 
Malang Kota Kombes Pol Leonardus 

Simarmata. Pemberian apresiasi 
diwujudkan lewat pembacaan puisi, 
pemberian buket bunga, hingga 
piagam. ”Kami memang memberikan 
penghargaan secara sederhana. Ini 
juga sekaligus menyambung 
silaturahmi kepada kapolresta dan 
dandim dalam kapasitas mereka 
untuk menjaga kota Malang tetap 
kondusif,” terang Ketua MPD Imam 
Muslich. (biy/c1/nay)

Malang
Kondusif

Jaga
Tetap

BUNGA APRESIASI: 
1) Ketua IPBI Malang 

Louise Pratikno 
menyerahkan buket 

bunga kepada 2) 
Kapolresta Malang 

Kota Kombes 
Pol Leonardus 

Simarmata 
disaksikan 3) Ketua 

JKJT Agustinus 
Tedja, 4) owner 

RM Kertanegara 
Indra Setiadi, 

dan 5) Direktur 
Jawa Pos Radar 

Malang Kurniawan 
Muhammad.
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BIyAN ANINDITO/RADAR MALANG

KITA PEDULI: 1) Dandim 0833 Kota Malang Letkol Arm Ferdian Primadhona 
menerima piagam dari 2) Ketua Komunitas Perempuan Kebaya Malang Raya 

Rossa Ramlah disaksikan 3) Direktur Jawa Pos Radar Malang Kurniawan 
Muhammad.
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WaWan Saktiawan, peraih 
21 besar Stand Up Comedy 
Akademi (SUCA-2) yang 
digelar Indosiar itu juga 
banting setir menjadi 
content creator. Alumnus 
Universitas Brawijaya (UB) 
itu mengungkapkan 
alasannya berkecimpung di 
dunia YouTube. ”Berawal 
dari Stand up Comedy, lalu 
menjadi content creator. 
Sekarang sedang membuat 
video production untuk 
membuatkan iklan para 
pelaku UMKM,” ujar pria 
bernama asli Amir Gunawan, 
saat ditemui di studionya, 
Tasikmadu, Lowokwaru, 
Jumat (16/10).

Di sebuah studio yang 
kedap suara itu, dia 
menceritakan perjalannya 
dari stand up comedy yang 
banting setir jadi content 
creator. Ketika terjun ke 
dunia stand up comedy, pria 
kelahiran 14 Maret 1987 
menyadari punya bakat lucu 
sejak di bangku SMP. ”Saya 
pernah pentas teater,” 
paparnya.

Ketika SMA, pria kelahiran 
Kediri ini kerap melucu 
meski aktif di organisasi 
juga. Kemudian pada 2012 
ketika stand up comedy 
hanya ada di Metro TV, dia 
mulai mengasah 
kemampuannya. Tujuannya 
agar bisa tampil. Mulanya, 
dia tampil di komunitas-
komunitas. ”Lumayan gerr 
dan mendapat antusias saat 
tampil di UB,” kenang 
Wawan.

Kemudian pada 2016 lalu, 
dia melihat pengumuman 
audisi SUCA-2 di Indosiar. 
Saat itu dia memberanikan 
diri mengikuti audisi 
tersebut. Sempat lolos 
hingga 21 besar, kemudian 
terleminasi. ”Saya menyadari 
segmen saya lokal dengan 
stand up boso Jowoan,” 
tandas Wawan yang kerap 

tampil off air setelah 
tereleminasi dari SUCA-2 
Indosiar.

Dari semua 
pengalamannya manggung, 
dia paling berkesan ketika  
tampil special show di Graha 
Cakrawala Universitas 
Negeri Malang (UM) pada 
2015 dan 2017 lalu. ”Di tahun 
2015, yang menghadiri 
sampai 3.500 orang. 
Kemudian di tahun 2017 
yang hadir 4.200 orang. 
Sebuah prestasi yang 
mungkin sulit saya ulangi 
lagi,” paparnya.

Bagi Wawan, tidak perlu 
menjadi komika yang masuk 
TV dulu untuk menjadi 
terkenal, tapi bisa dari local 
heroes. ”Dan untuk zaman 
ini, arena lucu itu harus bisa 
ditransfer di dunia online,” 
katanya (ajh/c1/dan)



KEPANJEN – Ikan air tawar mulai banyak 
digemari masyarakat. Salah satu buktinya 
disajikan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten 
Malang Victor Simbiring. Dia menyebut bila 
saat ini hampir di semua kecamatan di 
Kabupaten Malang sudah memiliki pembudi 
daya ikan tawar. ”Ke depan masih akan terus 
kami tingkatkan untuk memenuhi permintaan 
pasar,” kata Victor.
Dari pengamatan pihaknya, ada dua jenis ikan 

air tawar yang paling digemari warga untuk 
dibudidayakan. Yakni ikan nila dan ikan lele. 
Dua jenis ikan itu populer lantaran perawatanya 
relatif mudah. Harganya pun cenderung stabil. 
Selain budi daya ikan, sejumlah warga juga 
mulai melirik potensi lain dari ternak ikan. 
Salah satu contohnya disajikan Victor ketika 

pihaknya meninjau lahan ternak ikan di 

Kecamatan Tumpang beberapa waktu lalu. 
”Di sana, sekaligus bisa dijadikan sebagai 
tempat wisata edukasi budidaya ikan,” kata 
dia. Selain ikan tawar, Victor juga menyebut 
bila hasil tangkapan ikan laut cukup 
berlimpah. Meski belum punya data 
detailnya, dia memperkirakan bila produksi 
ikan air tawar dan laut sudah mencapai 
belasan ribu ton. 
”Tahun 2019 saja, produksi ikan laut di 

Kabupaten Malang tercatat di angka sekitar 
17 ribu ton, itu per tahun,” kata dia. Pada 
semester satu di tahun ini, dia menyebut bila 
hasil tangkapan ikan laut sudah mencapai 8 
ribu ton. Tinggi hasil produksi itulah yang 
membuat sektor perikanan jadi salah satu 
andalan Pemkab Malang untuk bertahan di 
tengah pandemi. (fik/c1/by)

HARGANYA 
STABIL: 
Salah satu 
sentra 
penjualan 
ikan di 
Kecamatan 
Kepanjen ini 
selalu punya 
stok nila dan 
lele. 
Tingginya 
permintaan 
dua jenis 
ikan itu jadi 
alasan 
pembudi 
daya 
memilihnya.
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