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SUaRa gelak tawa dan 
canda terdengar saat 
Jawa Pos Radar 

Malang mengunjungi uPT 
RSBn milik Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Jatim yang berlokasi 
di Kelurahan Bandungrejosari, 
Kecamatan Sukun, Kota malang, 
kemarin (28/11). Tawa lepas 
mereka seakan tanpa beban, 
seolah tak ada kekurangan 
dalam dirinya.

Padahal, mereka adalah 
orang-orang yang kehilangan 
indra paling berharga, yakni 
penglihatan. Boleh jadi 
ketidaksempurnaan fisik itu 
tidak begitu terasa ketika 
mereka berkumpul sesama 
penyandang tunanetra.

Aktivitas belajar mengajar 
yang seluruh pesertanya 
tunanetra itu pun berjalan 
lancar. Hasil pembelajaran 
itulah yang bakal dijadikan 
bekal untuk mengarungi hidup 
agar tidak menggantungkan 
belas kasihan orang lain. 
”Pelajaran wajibnya ada ADL 
(activity daily living), baca tulis 
huruf Braille, orientasi 
mobilitas, olahraga, teori pijat 
(massage), pijat refleksi, pijat 
shiatsu, dan materi 
pendukungnya seperti 
anatomi,” ujar Ribut Budiono, 
instruktur olahraga di uPT 
RSBn itu.

Selain dibekali teori pijat, 
membaca huruf Braille, dan 
lain-lain, mereka juga 
dibekali keterampilan lain. 
misalnya praktik membuat 
batik, laundry, sepatu, 
keset, tatakan gelas, hingga 
bermain musik. itu 
merupakan ekstrakurikuler 
di uPT RSBn.

Suliani Listiani, salah satu 
penghuni uPT RSBn, 
memaparkan 
pengalamannya. Sebelum 
kehilangan penglihatannya, 
dia adalah seorang karyawati 
berprestasi di salah satu 
perusahaan swasta. Lambat 
laun penglihatannya 
memudar sampai akhirnya 
dokter menyatakan bahwa 
ada bagian sarafnya yang 
robek, kemudian 
mengakibatkan kelumpuhan 
pada kelopak mata. Walau 
dioperasi pun, dokter 
menyatakan tidak ada 
gunanya. 

”Ada perasaan bagaimana 
kelanjutan saya nanti. masak 
saya harus berpangku 
tangan menunggu bantuan 
dari saudara? Dengan 
keadaan saya seperti ini, 
saya harus tetap punya 

keterampilan,” terang 
perempuan berusia 40 tahun 
ini yang ada di kelas 
massage. 

Saat waktunya libur dan 
pulang ke rumahnya di 
kawasan Sukun, Kota 
malang, sering kali para 
tetangganya menggunakan 
jasa pijat dia. meski sempat 
mengalami rasa tidak 
percaya diri alias tidak pede, 
dia tetap berusaha bersyukur 
karena di sekelilingnya masih 
ada yang lebih kurang 
beruntung.

Sementara di kelas 
Braille, ada Erik asal Kota 
Blitar yang penglihatannya 
terenggut saat dia berusia 21 
tahun. itu dialami setelah dia 
menenggak miras alias 
”banyu setan”. masa lalu 
yang membuat dunianya 
menjadi gelap tidak 
menghalanginya untuk 
bangkit menjadi pribadi yang 
lebih baik lagi. ”Di sini saya 
punya banyak teman, ada 
musik juga,” papar 
penyandang tunanetra yang 
pernah bermain band itu. 

Di kelas lain, ada juga 
guntur Pambudi, penyandang 
tunanetra yang menjadi 
anggota grup Distra Band di 
Kafe Distra, area uPT RSBn. 
Pria asal Trenggalek yang 
kehilangan penglihatannya 
sejak lahir itu sangat menyukai 
permainan musik. ”Saya bisa 
memainkan dua alat musik 
sekaligus,” kata pria berusia 
24 tahun ini. 

Sejak 1,5 tahun terakhir 
menghuni uPT RSBn, 
beberapa kali dia dan rekan 
satu grupnya diundang untuk 
perform. Selain di kafe-kafe di 
Kota malang, dia juga pernah 
tampil di Kota Batu dan 
Surabaya. ”Di sini bisa 
berkreasi. Kalau di rumah ya 
diam saja, tidak ngapa-
ngapain,” kata pria plontos 
saat sebelum masuk di uPT 
RSBn. 

Selama di uPT RSBn, dia 
belajar banyak hal yang bisa 
membuatnya lebih mandiri. 
Bersama ke-104 kawannya, 
dia belajar mengenali 
lingkungannya. Pengenalan 
lingkungan diperlukan agar 
dia bisa menjalani kehidupan 
sehari-hari layaknya orang 
normal. misalnya memasak, 
mencuci, dan setrika 
pakaiannya sendiri. Di 
samping itu dia juga belajar 
keterampilan lain yang bisa 
dijajalnya sebagai mata 
pencaharian. (ref/c1/dan)

Di unit Pelaksana Teknis (uPT) 
Rehabilitasi Sosial Bina netra 

(RSBn) ada ratusan orang yang 
kehilangan penglihatannya. Ada 
yang disebabkan mengonsumsi 

minuman keras (miras) berlebihan, 
ada pula yang karena kecelakaan. 

namun, mereka tetap 
bersemangat menjalani hidup 

tanpa mengharapkan belas 
kasihan dari orang lain. Berikut 

ulasan wartawan Jawa Pos Radar 
Malang intan Refa Septiana.

laoh mahfUd/RadaR malang

baK mUSiSi: Para penyandang 
tunanetra menunjukkan kemampuannya 
bermain musik di UPT Rehabilitasi Sosial 
bina netra (RSbn) milik Pemprov Jatim 
di bandungrejosari, Kecamatan Sukun, 
Kota malang, kemarin (28/11).
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KEPANJEN – Di momen puncak Hari Jadi 
Ke-1.260 Kabupaten Malang kemarin (28/11), 
pemkab dan anggota DPRD menyamakan visi 
untuk meningkatkan sektor perekonomian. 
Poin itu dianggap penting, sebagai imbas dari 
pandemi Covid-19. Salah satu cara yang bakal 
dilakukan yakni menggencarkan 
pembangunan infrastruktur. ”Infrastruktur itu 
untuk kemudahan mencapai peningkatan 
perkembangan ekonomi di Kabupaten 
Malang,” kata Penjabat Sementara (Pjs) Bupati 
Malang Sjaichul Ghulam usai mengikuti rapat 
paripurna di Gedung DPRD Kabupaten 
Malang kemarin.

Dia lantas mencontohkan sejumlah 
infrastruktur yang akan mendapat perhatian, 
seperti pembangunan jalan menuju area 
wisata hingga jalan-jalan penghubung 
antardesa. Dengan cara itu, diharapkan ada 
tambahan pendapatan bagi masyarakat yang 
bermukim di sekitar area wisata. Nah, ujung 
tombak untuk menggeber pembangunan jalan 
itu bakal diemban Dinas Pekerjaan Umum (PU) 
Bina Marga Kabupaten Malang. 

Dari pantauan Jawa Pos Radar 
Kanjuruhan, mereka saat ini tengah 
berkonsentrasi untuk melakukan perbaikan 
akses jalan menuju Taman Nasional Bromo 
Tengger Semeru (TNBTS). Ada pekerjaan 
berupa peningkatan jalan 30 kilometer 
dengan titik nol di Desa Tulusbesar, 
Kecamatan Tumpang, yang sekaligus menjadi 
pintu masuk menuju TNBTS.

Secara umum, nilai Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 
Malang tahun 2021 sudah di-plot di angka Rp 
4,2 triliun. Jumlah itu naik Rp 400 miliar jika 
dibandingkan dengan APBD tahun 2020 
setelah proses refocusing. 

Dengan modal itu, program peningkatan 
ekonomi warga juga bakal disematkan pada 

organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. 
Salah satunya melalui Dinas Tanaman Pangan, 
Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP). Pada 
tahun 2021 nanti mereka akan mendapatkan 
suntikan dana tambahan Rp 4,7 miliar. Dana 
itu di-plot untuk membantu para petani. 

OPD lain yang mendapat suntikan dana 
yakni dinas perindustrian dan perdagangan 
(disperindag) yang mendapat Rp 8,5 miliar. 
Dana itu rencananya di-plot untuk revitalisasi 
pasar tradisional yang ada di Kabupaten 
Malang. Selain itu, ada dinas koperasi dan 
usaha mikro yang mendapat tambahan dana 
Rp 3 miliar, di-plot untuk mendongkrak 
produksi para pelaku UMKM di tahun 2021. 

Di sisi lain, Abi Ghulam–sapaan akrab Pjs 
Bupati Malang– juga menekankan pentingnya 
pelayanan dasar pemerintahan, seperti 
layanan pendidikan dan kesehatan. Keduanya 
bakal tetap menjadi prioritas Pemkab Malang 
di tahun 2021. Salah satu aplikasinya bakal 
disajikan dengan menyuntikkan tambahan 
dana Rp 3 miliar untuk Jaminan Kesehatan 
Daerah (Jamkesda) di luar Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) untuk masyarakat miskin. 
”Dominasi anggaran akan kami arahkan ke 
sana semua,” tambah Abi Ghulam. 

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua 
DPRD Kabupaten Malang Shodikul Amin 
menyebut bila momen hari jadi harus bisa 
dijadikan titik awal menuju situasi yang lebih 
baik. ”Esok harus lebih baik daripada hari ini. 
Untuk mencapai cita-cita itu, semua harus 
didasarkan sesuai dengan peran dan fungsi 
masing-masing pihak,” kata dia. Selain program 
fisik, dia juga memastikan bila ke depan 
pemkab bakal fokus pada upaya peningkatan 
sumber daya manusia (SDM). ”Pembangunan 
karakter tidak hanya menjadi cita-cita, tetapi 
harus ada aktualisasi yang nyata,” pungkasnya. 
(fik/c1/by)

ACHMAD FIKYANSYAH / RADAR KANJURUHAN

TAAT PROTOKOL: Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang usai 
menggelar Rapat Paripurna Perayaan Hari Jadi Ke-1.260 kemarin (28/11).

Penyatuan Visi di 
Momen Hari Jadi
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Baru Dikeruk, Mampet  Lagi 
aliran sungai di sepanjang jalan Kolonel Sugiono, 

tepatnya di samping kantor Rumah Pemotongan 
Hewan (RPH) Kota malang kembali mampet. Padahal, 
beberapa waktu lalu sudah dilakukan pengerukan 
sedimen dengan menggunakan alat berat. Kondisi 
tersebut bisa memicu meluapnya air sungai di musim 
hujan seperti sekarang ini. tampak kondisi air sungai 
yang tak mengalir jumat lalu (27/11). (fud/nay)

Enam  
RS Rujukan 

Covid-19 
Kewalahan 

Tutup Layanan karena 
Keterbatasan Ruangan

malang KoTa 
– meningkatnya jumlah 
pasien positif Covid-19 di 
Kota malang membuat 
sejumlah rumah sakit 
rujukan kewalahan. Hal 
itu terlihat dari enam 
rumah sakit rujukan di 
Kota malang yang 
terpaksa menutup 
layanan bagi pasien 
positif maupun terduga 
Covid-19. Keenam rumah 
sakit tersebut adalah 
Rumah Sakit Saiful anwar 
(RSSa), RS umm, RSuB, 
RS Hermina, RS Lavalette, 
serta RSI aisyiyah.

Humas RSSa Donnie 
Iryan menuturkan, 
banyaknya pasien yang 
kini ditangani menjadi 
alasan penutupan 
sementara ICu Incovid. 
”Sampai tadi pagi 
(kemarin, 28/11) kami 
memang penuh dan 
hampir stagnan di IGD. 
Namun kami terus 
berusaha tidak menolak 
pasien, tapi memang jika 
tidak memungkinkan 
harus kami ambil 
kebijakan,” ujarnya

Donnie juga 
menyebutkan, saat ini 
pasien yang belum bisa 
masuk ke ruang isolasi 
maupun ke ICu untuk 
sementara ditempatkan 
di IGD. ”Sejauh ini di IGD 
masih bisa, yang penting 
sebagaimana mungkin 
kami berusaha untuk 
tidak menolak pasien,” 
terangnya. Saat ini, 

kapasitas ruang isolasi 
pasien Covid-19 yang ada 
di RSSa ada 83 tempat 
tidur dengan 9 di 
antaranya ICu. 

Sementara itu, juru 
Bicara Satgas Covid-19 
Kota malang dr Husnul 
muarif mengatakan, 
penuhnya rumah sakit 
rujukan tersebut khusus 
untuk ruang isolasi yang 
dilengkapi dengan 
ventilator. Di mana ruang 
ini dikhususkan bagi 
pasien dengan kondisi 
Covid-19 berat. ”Yang 
penuh ini khusus ruang 
yang ada ventilatornya. 
Yang untuk pasien tingkat 
berat,” terangnya 

Lebih lanjut, Husnul 
menyebutkan, ruang bagi 
pasien dengan kategori 
sedang masih ada 
beberapa kamar. 
Sehingga, bagi pasien 
yang kadarnya ringan 
masih ada ruangannya. 

Disinggung soal 
apakah pembangunan 
rumah sakit darurat 
menjadi solusi atas 
penuhnya rumah sakit 
rujukan, Husnul yang juga 
kepala RSuD Kota 
malang ini 
menyampaikan, hal itu 
merupakan kebijakan 
provinsi. ”Kami juga akan 
lihat progresnya, kalau 
benar-benar penuh. Kami 
segera koordinasikan 
dengan provinsi,” 
pungkasnya. (cho/c1/nay)
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KoTa baTU - Tongkat komando 
Kapolres Batu resmi beralih kemarin 
(28/11). Kapolresta Batu yang lama, AKBP 
Harviadhi Agung Pratama SiK miK, 
mendapat tugas baru sebagai Kapolres 
nganjuk. Penggantinya adalah AKBP 
Catur Cahyono Wibowo SiK mH yang 
sebelumnya menjabat Kasubdit V 
Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim.

Prosesi pisah sambut dan serah terima 
jabatan digelar kemarin di mapolresta 
Batu. Dalam sambutannya, AKBP 
Harviadhi mengucapkan rasa terima 
kasihnya karena telah diterima dengan 
baik selama setahun memimpin Polres 
Batu. ”ini merupakan salah satu catatan 
sejarah kehidupan saya dalam 
mengemban tugas di kepolisian. mohon 

dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya 
jika ada salah,” katanya. 

Sementara itu, AKBP Catur 
mengatakan siap melak sanakan tugas 
baru yang diembannya, terutama dalam 
waktu dekat ini melakukan pengamanan 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
Kabupaten malang. ”Seperti diketahui, 9 
Desember ada Pilkada Kabupaten 
malang, maka wilayah malang Barat, yakni 
Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon, 
dan Kecamatan ngantang, perlu di-back 
up,” katanya. 

Selain itu, penanganan Covid-19 juga 
masih menjadi prioritasnya, yakni ikut 
dalam menertibkan penerapan protokol 
kesehatan di masyarakat. (nug/c1/nay)

nUgRaha peRdana/RadaR baTU

piSah SambUT: aKbp harviadhi 
agung pratama SiK miK (dua dari 
kanan) membuat salam komando 

dengan aKbp Catur Cahyono Wibowo 
SiK mh yang menggantikannya 

sebagai Kapolres batu.


