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ini bisa jadi harapan 
bagi pasien Covid-19 
yang tidak tertampung 

di beberapa rumah sakit (Rs) 
rujukan lain. setelah 
beberapa Rs rujukan 
mengumumkan, sementara ini 
tidak melayani pasien karena 
kapasitasnya penuh, kini 
Rumah sakit saiful anwar 
(Rssa) Malang berencana 
menambah ruang isolasi.

Jika saat ini ruang isolasi 
khusus pasien Covid-19 di 
Paviliun hanya mampu 
menampung 83 pasien 
terkonfirmasi positif virus 
korona, kini bakal ditambah 
30 bed lagi. Tapi lokasinya 
bukan di Paviliun. ”Kami 
sedang merancang ruangan 
yang dekat dengan ruangan 
Covid-19 (Paviliun) untuk 
dijadikan ruang perawatan 
pasien Covid-19,” ujar Direktur 
Rssa Malang Dr dr Kohar Hari 
santoso span KIC KaP 
kemarin (30/11).

Menurut dokter Kohar, 
tambahan ruang isolasi itu 
sekaligus untuk 
mengantisipasi lonjakan 
pasien. selama ini, tingkat 

keterisian ruang isolasi di 
Rssa Malang selalu di atas 
80 persen. ”Fluktuatif, kadang 
86 persen (terisi, Red). 
Kadang 82 persen, kadang 
juga 85 persen,” katanya.

 Dalam kesempatan itu, 
dokter Kohar mengatakan, 
Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa juga 
menginstruksikan dibukanya 
Rs lapangan. Tapi, dokter 
Kohar mengisyaratkan tidak 
memungkinkan dilaksanakan 
dalam waktu singkat. ”Itu kan 
perlu persiapan,” imbuhnya.

sebelumnya, Rs lapangan 
sempat direncanakan untuk 
didirikan di Politeknik 
Kesehatan Kementerian 
Kesehatan Malang 
(Polkesma). Kohar 
mengatakan bahwa 
setidaknya butuh waktu satu 
minggu untuk persiapan 
mengoperasikan Rs 
lapangan. ”Kami siapkan 
mungkin dalam seminggu, 
kebutuhan ini-itu kami 
siapkan segera. Insya allah 
bisa saja pokoknya masih 
sama lokasinya, yakni di 
Polkesma,” terangnya.

Di sisi lain, dokter Kohar 
juga mengingatkan 
masyarakat untuk tetap 

menerapkan protokol 
kesehatan. Yakni memakai 
masker, mencuci tangan, 
menjaga jarak, serta menjaga 
imunitas. ”Di samping kita 
menyiapkan fasilitas 
pelayanan kesehatan, maka 
di hulu-nya kami sangat 
berharap bahwa masyarakat 
sama-sama memperhatikan 
pencegahan supaya tidak 
tertular Covid-19,” katanya. 
”Kalaupun tertular, jangan 
sampai sakit karena rumah 
sakitnya penuh,” tambahnya.

Terpisah, Kabag Humas 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Malang Nur Widianto 
mengatakan bahwa 
penuhnya ruang isolasi di Rs 
rujukan Covid-19 di Kota 
Malang karena Rs tidak 
hanya melayani pasien dari 
Kota Malang. ”sebagian juga 
pasien dari luar kota,” ujar 
dia. 

sementara itu, terkait akan 
dibuatnya Rs lapangan, 
Wiwid, panggilan akrab Nur 
Widianto itu mengatakan 
bahwa Pemkot Malang 
mendukung sepenuhnya. 
”sesegera mungkin, soal hal 
ini satgas akan melapor ke 
Pemprov,” pungkasnya.(arl/
dan)

RSSA Tambah Ruang 
Isolasi Covid-19



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

10
RadaR malang online  |  senin 30 novembeR 2020

Curah hujan tinggi yang tersaji 
minggu (29/11) siang hingga malam 
membuat sebuah dahan pohon waru di 
area Taman slamet, di Kelurahan 
Gading Kasri Kecamatan Klojen, patah. 
Patahan dari pohon tersebut diketahui 
menimpa sebuah mobil suzuki splash 
bernopol n 1994 as, yang terparkir di 
bawahnya. ”Kebetulan kemarin itu 
hujan intensitas tinggi. Jadi itu yang 
memicu patahnya dahan pohon 
tersebut,” terang Kepala Pelaksana 
BPBD Kota Malang, alie Mulyanto 
kemarin (30/11). 

Patahan dahan pohon itu memiliki 
panjang sekitar dua meter, dengan 
diameter sekitar 30 sentimeter. ”(Mobil 
yang tertimpa) itu milik salah satu 
pengunjung rsi aisyiyah, yang 
kebetulan terparkir di bawah pohon itu, 
jadi kena atapnya,” tambah alie. Dari 
pengamatannya, ia menyebut bila 
penyebab patahnya dahan itu karena 
faktor rapuhnya pohon dan hembusan 
angin yang cukup kencang. 

Beruntung, tidak ada korban jiwa 
atau luka dari kejadian tersebut. 
Petugas BPBD Kota Malang mencatat, 
perkiraan nilai kerugian materi di angka 
rp 5 juta. Dari pantauan koran ini, 
curah hujan tinggi memang terjadi 
mulai minggu siang pukul 14.30 hingga 
20.00. (biy/by)

bPbd Kota malang FoR RadaR malang 

naHaS: Curah hujan tinggi disertai angin kencang yang tersaji minggu (29/11)
malam lalu menyebabkan kerugian materiil. 
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TELADAN: Siswa-siswi SD Negeri 3 Bareng memamerkan lukisan wajah Menteri Keuangan RI Sri 
Mulyani dalam program Kemenkeu Mengajar 5 yang dilaksanakan secara daring, kemarin (30/11).

MALANG KOTA – Sebanyak 5 sekolah 
se-Malang Raya terpilih untuk mengikuti 
pro gram Kemenkeu Mengajar 5. Program 
yang di inisiasi oleh Kementerian 
Keuangan RI tersebut digelar dalam rangka 
mengenal kan lembaga fiskal milik 
pemerintah tersebut. Kelima sekolah 
tersebut di antaranya yakni SDN 
Tunjungsekar 1, SDN Bareng 3, SDIT 
Ahmad Yani Malang, SMP Negeri 1 Lawang, 
dan SMA Negeri 3 Malang.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh 
Ke menterian Keuangan (Kemenkeu) RI itu 
dilak sanakan serentak se-Indonesia 
kemarin (30/11). Fasilitator Kemenkeu 
Mengajar ke 5 di SMAN 3 Malang Okky 
Varizky Nobelta mengungkapkan bahwa 
kegiatan ini meru pakan program 
mengajar satu hari di sekolah yang 
dilaksanakan oleh pegawai Kementerian 
Keuangan yang mendaftar sebagai 
relawan.

”Relawan akan mengajarkan 

bagaimana peran Kementerian Keuangan 
dalam upa ya men jaga ekonomi negeri 
dan mem per kenalkan profesi yang ada di 
Ke menterian Keuangan,” jelasnya ketika 
ditemui di SMA Negeri 3 Malang kemarin 
(30/11). Selain itu, relawan juga akan 
me ngajarkan nilai-nilai dan semangat 
yang dibawa oleh Kementerian Keuangan.

”Kegiatan ini rutin kami laksanakan 
setiap tahun. Sebelumnya hanya 
menyasar anak SD, tapi sekarang kami 
mengajak SMP dan SMA juga,” imbuhnya. 
Total ter dapat 84 sekolah dari tingkat SD 
hingga SMA baik negeri maupun swasta 
di In donesia yang mengikuti program 
Kemen keu Mengajar 5. Jumlah relawan 
yang berpartisipasi pun lebih dari 1.250 
orang. 

”Bedanya kalau dulu dilakukan secara 
langsung di sekolah. Namun karena 
pan   demi, sekarang anak-anak meng-
ikutinya secara online di rumah masing-
masing,” kata Okky. (ila/iik)

Relawan 
Kemenkeu Dampingi 

5 Sekolah 
di Kota Malang
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KEPANJEN – Sempat berada pada posisi 
zona kuning dalam pandemi Covid-19, status 
Kabupaten Malang kini kembali naik menjadi 
zona oranye. Kon disi ini berbanding lurus 
dengan rasio pasien terkon firmasi positif 
Covid-19 di Jawa Timur yang belaka ngan juga 
kembali meningkat. Dengan status zona 
oranye, artinya Kabupaten Malang menjadi 
salah satu daerah yang memiliki resiko 
penularan sedang.

Kepala Dinas kesehatan Kabupa ten Malang 
drg Arbani Mukti Wibowo mengatakan bahwa 
kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap 
keterse diaan ruang isolasi dan perawatan di 
rumah sakit rujukan Covid-19 yang ada di 
Kabupaten Malang. Seminggu terakhir, ruang 
isolasi di 4 rumah sakit rujukan di Kabu paten 
selalu penuh. Di antara nya yakni Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, RSI Gon-
danglegi, Wava Husada, dan RSU Uni versitas 
Muhammadiyah Malang (UMM).

”Memang penuh dan sudah tidak menerima 
pasien lagi. Sejak seminggu terakhir, empat 
rumah sakit rujukan di kabupaten sudah tidak 
menerima pasien lagi,” tutur Arbani.  

Dari data yang di himpun Jawa Pos Radar 
Kanjuruhan, jumlah pasien Covid-19 di 

Kabupaten Malang per-Minggu lalu (29/11) 
tercatat sebanyak 1.183 orang. Sebanyak 1.045 
orang di anta ranya dinyatakan sembuh se-
mentara 73 orang me ning gal dunia. Arbani 
menam bahkan, dari total 4 RS rujukan tersebut, 
ka pasitas yang bisa ditam pung adalah 
sebanyak 126 pasien. 

Ruang isolasi tersebut utamanya 
diprioritaskan untuk pasien positif Covid-19 yang 
memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Di 
antaranya seperti penyakit jantung, stroke, atau 
penyakit penyerta lainya yang berpotensi 
memperburuk kondisi pasien. ”Jadi sebagian 
besar (pasien) itu yang komorbid. Dan kalau 
me mang masih ada yang perlu dirawat maka 
terpaksa kami arahkan ke RS lainnya yang 
bukan rujukan. Tapi sementara ini di rumah sakit 
tersebut juga sudah penuh,” beber Arbani.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Direktur 
RSUD Kanjuruhan dr Dian Suprodjo Sp THT 
menyebut bahwa ruang isolasi di rumah sakit 
daerah tersebut memang selalu penuh. Namun 
per hari Senin (30/11), ruang isolasi disana 
hanya tersisa satu orang saja. ”Saat ini 
(kemarin) jumlah pasien yang di rawat 17 orang 
dan hanya bisa nambah 1 pasien lagi,” ujar 
Dian. (fik/iik)

DARMONO/ RADAR MALANG

 PENUH: Empat rumah sakit rujukan Covid-19 di Kabupaten Malang nyaris penuh, 
tidak terkecuali RS Wava Husada yang berada di Kepanjen ini. 

Rujukan Penuh, RSUD 
Kanjuruhan Sisakan 

1 Tempat Tidur
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13

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

Wildan agta affiRdauSy/RadaR Batu

Semangat: 
tetap kerja keras meski cuaca 

yang tidak mendukung, 
menjadikan konsekuensi rugi 
tetap tinggi. Salah satu Kebun 
Peacock di desa gunungsari 

Kecamatan Bumiaji.

Kota Batu - Kelesuan petani 
peacock kembali berlanjut. setelah 
seret permintaan lantaran pan demi, 
kini mereka kembali diuji dengan 
adanya musim hujan. seperti yang 
diungkapkan salah satu petani 
peacock, sutris no yang berada di 
Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, 
Batu kemarin (30/11).

“Bunga jadi rawan rontok karena 
curah hujan yang tinggi. solusinya 
ya dengan rutin melakukan pe-
nyemprotan,” ujarnya. selain tana-
man juga mudah busuk karena 
terlalu banyak menyerap air. Jalan 
keluarnya dengan membuat parit-
parit kecil sebagai pembuangan air.

Ia menyebutkan selama hujan 
tidak boleh ada parit yang sampai 
buntu. Jika hal tersebut terjadi, 

kebun akan terendam dan ke-
mungkinan tanaman busuk menjadi 
besar. “Resiko kerugian memang 
tinggi kalau sedang musim hujan,” 
katanya. Dalam sekali pengiriman, ia 
bisa menjual 100 hingga 200 ikat 
besar bunga peacock. setiap 
ikatnya terdiri kisaran 15 sampai 20 
batang. Dibanderol Rp 8 - 10 ribu 
setiap ikatnya. Penjualan terbesar 
meliputi Bali dan Jawa Tengah. 
Bunga ini biasa digunakan sebagai 
dekorasi dan hiasan hajatan.

Dengan adanya larangan untuk 
berkumpul dalam skala besar. Tentu 
sangat berimbas pada pemasukan 
para petani. “semoga kondisi alam 
segera normal lagi. Para petani juga 
harus saling membantu di kondisi 
sulit ini,” harapnya. (wil/mas)
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Pemain belakang arema FC, Bagas 
adi Nugroho, punya mimpi yang hingga 
kini belum terwujud di jagat sepak bola. 
Mimpi itu adalah mengantarkan Timnas 
Indonesia berprestasi. ”Ya, kalau 
diberikan kesempatan juga ingin 
merasakan juara bersama Timnas 
senior,” kata dia kepada Jawa Pos 
Radar Malang. sejauh ini, prestasi 
Bagas saat berkostum Timnas cukup 

impresif. 
salah satunya yakni mendapatkan 

medali perak di ajang sea Games 2019 
lalu. Ia juga sukses menjadi juara di 
ajang Piala aFF U-22, bulan Februari 
2019 lalu. Dengan dasar itu, saat ada 
panggilan Timnas, ia mengaku tidak 
akan menyia-nyiakannya. ”Tidak semua 
pemain mendapatkan kepercayaan 
gabung Timnas. Jadi, apabila masuk 

harus mau all out kerja keras,” terang 
mantan pemain Bhayangakara FC itu.

sepanjang 2020 ini, Bagas tercatat 
dua kali mendapatkan panggilan untuk 
bergabung tim merah putih. Pertama di 
awal tahun lalu. Dimana pada bulan 
Februari, dia dipanggil untuk 
melakukan pemusatan latihan dalam 
beberapa hari. Panggilan kedua terjadi 
pada bulan Juli. Ketika itu dia 
bergabung dengan Timnas bersama 
pemain-pemain arema FC lainnya. 

seperti Hendro siswanto, Kushedya 
Hari Yudo, Muhammad Rafli dan Johan 
ahmad Farizi. Kini, Bagas nampaknya 
harus bersabar untuk berprestasi di 
Timnas. sebab sampai akhir tahun ini, 
Tim Merah Putih senior dipastikan absen 
di semua turnamen manapun. PssI lebih 
memfokuskan diri untuk menyiapkan 
Timnas U-19, yang tahun depan akan 
berlaga di Piala Dunia U-20. (gp/by)

Merah Putih
MiMPi Bagas Adi

di Tim

RuBianto / RadaR malang

SiaP KeRJa KeRaS: 
Salah satu mimpi 
pemain belakang 
arema FC, Bagas 

adi nugroho, adalah 
membawa prestasi 

untuk timnas senior. 
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malang KoTa – Hujan 
deras  yang mengguyur 
Kota Malang dalam be
berapa hari terakhir 
mengakibatkan tanah 
longsor di Jalan Muharto 
gang 5 RT03 RW09 
Kelurahan Kota lama, 
Kecamatan 
Kedungkandang. Peristiwa 
tersebut terjadi pada 
Minggu (29/11) sekitar pukul 
22.00. 

saksi mata pada 
kejadian tersebut, 
agustinus Purwanto 
mengaku men dengar 
gemuruh di depan 
rumahnya yang ternyata 
ambrol. ”Pas itu saya lagi di 
dalam rumah dan melihat 
plengsengan sudah longsor 
ke bawah,” katanya. Dia 
melanjutkan, ambrolnya 
plengsengan tersebut 
diduga karena tidak kuat 
menahan derasnya arus 
sungai. apalagi, waktu itu 

terjadi saat hujan deras 
pada sore hingga malam 
hari. Paska kejadian 
tersebut, agus bersama 
warga sekitar berinisiatif 
memberi pembatas 
menggunakan alat 
seadanya sebagai tanda 
lokasi bahaya.

agus menuturkan 
amblesnya pleng sengan 
tersebut sudah terjadi 
sebanyak empat kali. 
Kejadian amblesnya pleng
sengan tersebut sebelumnya 
terjadi sekitar setahun yang 
lalu. ”Yang baru ini sudah 
keempat kalinya, 
sebelumnya di titik 
sebelahnya,” tuturnya. 
amblesnya plengsengan 
yang keempat kali tersebut 
membuat agus dan warga 
lainnya makin khawatir. 
apalagi, langkah Pemerintah 
Kota (Pemkot) Malang hanya 
menanggulanginya dengan 
penutupan terpal saja. 

selama bertahuntahun, 
terpal di beberapa bekas 
longsoran terlihat menahan 
beban tanah hingga tak 
terawat kondisinya.

Menanggapi hal itu, 
Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Malang 
alie Mulyanto  mengatakan, 
telah melakukan assessment 
pasca peninjauan pagi 
kemarin (30/11). Menurutnya, 
dari hasil penanganan tidak 
sampai terjadi erosi lagi. 
”Penanganan pertama BPBD 
ini menutupi bekas longsoran 
dengan terpal sebagai 
langkah mengurangi erosi,” 
ungkapnya. Dia menghimbau 
warga yang tinggal disekitar 
hilir sungai untuk lebih 
berhatihati. Potensi bencana 
di Kota Malang beberapa hari 
ini juga mengintai seperti 
tanah longsor, pohon 
tumbang, maupun banjir. 
(adn/mas)
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malang KoTa - Hunian yang 
berlokasi di Perumahan Griya shanta 
Blok K nomor 201 ini sebelumnya 
adalah rumah berlantai satu. Namun 
setelah kepemilikannya beralih ke 
tangan ageng Tri Prasetyo, rumah itu 
di sulap menjadi hunian berlantai 5. 
sekilas, jika di lihat dari luar, tinggi 
bangunan rumah yang di bangun 4 
tahun silam itu tak jauh beda dengan 
bangunan 2 lantai.

arsitekturnya, sumarto Prabowo, 
bercerita bahwa konsep rumah split 
level 5 lantai ini dipilih untuk 
memaksimalkan fungsi pada tiap 
ruangan, yang tidak terlalu luas. split 
level sendiri adalah istilah dunia 
arsitektur yang digunakan pada 
bangunan yang di bagian tertentu 
memiliki ketinggian setengah lantai, 

dihitung antara lantai dan 
langit-langitnya.

Konsep bangunan split 
level ini juga memudahkan 
penghuni rumah untuk 
mengakses setiap lantai. 
“antara lantai satu dan lantai 
selanjutnya itu jaraknya tidak 
jauh, jadi orang tidak capek 
naik tangga, lebih santai,” 
kata Bowo, sapaan karibnya. 
Kepada koran ini, ia 
mengatakan bahwa 
pembangunan rumah, baik 
konsep, layout, desain dan 
interiornya, adalah hasil 
kolaborasi ide dirinya 
dengan sang pemilik 
rumah. Dengan mengusung 
desain rumah kontemporer, 
Bowo mengatakan tidak 
ada patokan khusus dalam 
mendesain rumah tersebut. 
“Kontemporer berarti ya 
macam-macam ya, ada 
beberapa spot yang 
terkesan industrial. ada 
beberapa spot yang di buat 

unfinished, tapi yang jelas rumah ini 
dibuat selayaknya resort atau villa,” 
ujarnya.

Kesan resort itu juga dihadirkan 
dalam pemakaian  bahan-bahan dari 
alam di interior rumah. salah satu 
yang cukup menonjol yakni adanya 
3 batu besar di ruang tamu. Batu itu 
difungsikan sebagai tangga menuju 
ruang tengah, yang sekaligus 
menjadi ruang makan dan dapur.

Rumah itu terdiri dari 4 kamar tidur. 
Rinciannya,  1 kamar tidur tamu, 1 kamar 
tidur tamu, dan 2 kamar anak. Di lantai 
paling atas, ada rooftop yang disulap 
menjadi cafe outdoor, serta mini dapur 
di ruangan indoornya. Pras, sang 
pemilik rumah, mengatakan bahwa 
kafe pribadi itu sempat beberapa kali 
diubah desainnya. “sebelumnya 
sempat lantainya itu pakai kayu, 
akhirnya diputuskan pakai batu. 
Penggunaan batu itu juga bisa untuk 
meredam panas pada lantai 
bawahnya,” ujar dia. (arl/by)


