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malang KoTa - setelah diresmikan 
kemarin, Rs Lapangan yang mulai 
beroperasi hari ini (17/12) siap untuk 
ditempati 150 pasien pada tahap awal. 
Nantinya jika dimaksimalkan, kapasitas 
dari Rs Lapangan ini adalah 306 tempat 
tidur pasien. 

”ada 25 pasien yang inden dari kota 
malang hari ini (kemarin, Red), mungkin 
sebaiknya besok (hari ini, Red) segera 
masuk,” ujar Gubernur Jawa Timur 
(Jatim) khofifah indar Parawansa, sesaat 
setelah meresmikan Rs Lapangan, 
kemarin (16/12. khofifah mengatakan 
bahwa kehadiran Rs Lapangan ini 
diharapkan mampu memberikan 
relaksasi bagi Rs rujukan Covid-19 
dalam melayani pasien Covid-19.

Usai berkeliling meninjau persiapan 
final dari Rs Lapangan, khofifah 

mengapresiasi kelengkapan dari fasilitas 
Rs Lapangan. salah satunya adalah 
semua sistem yang terkoneksi secara 
digital di command room. Fasilitas lain 
yang ada di Rs Lapangan yaitu instalasi 
gawat darurat (iGD), hemodialisa, high 
care unit, serta berbagai fasilitas hiburan 
seperti taman, karaoke, jogging track, 
kafetaria 24 jam, smart TV, hingga 
fasilitas gym. 

Target persiapan Rumah sakit (Rs) 
Lapangan idjen Boulevard Politeknik 
kesehatan kemenkes malang 
(Polkesma) selama dua pekan tercapai 
sesuai dengan deadline. Rs Lapangan 
ini telah terkoneksi dengan Rs saiful 
anwar (Rssa) malang, sehingga ketika 
ada pasien yang mengalami perburukan 
kondisi akan segera dirujuk ke Rssa 
yang menjadi Rs induk. (arl/mas)

RS Lapangan
Diresmikan,

KaRaoKeMiliki Fasilitas

HinggaJogging TRacK
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TinJaU RUangan: 
(dari kiri) Kepala 

Rs lapangan 
dr Heri sutanto 
spPd, gubernur 
Jatim Khofifah 

indar Parawansa, 
Penanggung Jawab 
Rs lapangan dr dr 
Kohar Hari santoso 

span KiC KaP, 
saat meninjau Rs 

lapangan saat 
peresmian kemarin 

siang (16/12).
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malang KoTa - Bank BRi memaksimalkan layanan E-Buzz nya dengan 
menyinggahi sejumlah instansi mitra kerjanya. Termasuk yang dilakukan kemarin 

(16/12) ke kantor Jawa Pos Radar malang, Jalan kawi 11 B kota malang. E-Buzz 
adalah layanan ”bank mini” menggunakan mobil keliling untuk jemput bola 

kepada customer-nya. kemarin (16/12) kantor Jawa Pos Radar Malang mendapat 
giliran mendapat fasilitas tersebut dari BRi kantor Cabang (kanca) malang kawi.

Relationship Manager BRi kanca malang kawi momo mengatakan bahwa 
layanan E-Buzz ini diberikan kepada instansi yang bekerja sama dengan BRi, salah 
satunya adalah Jawa Pos Radar Malang. ”E-Buzz ini sudah ada sejak lama, namun 

di masa pandemi Covid-19 ini bisa untuk membantu masyarakat yang merasa 
khawatir datang ke bank karena harus antre bersama banyak orang,” kata momo.

Biasanya, kata momo, karyawan ada yang tidak punya waktu untuk datang ke 
bank, layanan pun bisa dilakukan lewat E-Buzz. Di ”bank mini” ini, customer BRi 

dapat melakukan pendaftaran mobile banking atau BRimo, pembukaan rekening 
baru, ganti buku, serta layanan nontunai lainnya. ”kami juga sediakan mesin aTm 

yang bisa digunakan untuk transaksi,” ujar dia. (arl/mas)
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e-BuzzBRI
Layanan

Mampir ke RadaR Malang

daRmono/RadaR malang

JemPUT bola: Karyawan 
Jawa Pos Radar malang saat 

antre layanan e-buzz, dengan 
adanya e-buzz memudahkan 
untuk melakukan pembukaan 

rekening baru, ganti buku 
serta layanan non tunai lainnya 

tanpa harus meninggalkan 
tempat bekerja.
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KeTiKa kasus terkofirmasi 
positif Covid-19 meningkat, 
sementara menteri Pendidikan 
dan kebudayaan (mendikbud) Ri 
Nadiem makarim mengizinkan 
pembelajaran tatap muka, maka 
Pemkab malang dihadapkan 
pada dua pilihan. 
memprioritaskan pendidikan 
dengan risiko siswa-siswinya 
terpapar Covid-19, atau 
memperpanjang daring dengan 
konsekwensi pembelajaran 
tidak maksimal. ”Pada 
prinsipnya, keselamatan dan 
kesehatan bersama adalah hal 
yang paling utama,” ujar kepala 
Dinas Pendidikan (kadisdik) 
kabupaten malang Rachmat 
Hardijono kemarin (16/12).

Disdik kabupaten malang 
sudah memutuskan untuk 
melarang pembelajaran tatap 
muka di  3.163 sekolah. Padalah 
berdasarkan hasil angket yang 
dilakukan disdik pada 12 
Desember lalu, sekitar 30 
persen atau 948 sekolah 
mengaku siap melaksanakan 
pembelajaran tatap muka alias 
luring. sedangkan 50 persen 
masih ragu-ragu, dan 20 persen 
tidak siap.

”Di edaran tertera masih 
belum mengizinkan kegiatan 
PTm di sekolah dan tetap 
melanjutkan kegiatan belajar 
dari rumah alias daring,” kata 
pejabat eselon ii B Pemkab 
malang itu.

Disinggung mengenai surat 
keputusan Bersama (skB) 
Empat menteri yang 
mengizinkan pembelajaran 
tatap muka per 1 Januari 2021, 
Rachmat menuturkan pihaknya 
tetap memaksimalkan persiapan 
di samping tetap menunggu 
kondisi pandemi kembali 
mereda. ”Bagi daerah, skB 
Empat menteri itu merupakan 
pilihan yang sangat tergantung 
pada perkembangan dan 
kondisi pandemi di masing-

masing daerah serta 
kesiapan setiap sekolah, 

termasuk persetujuan 
masing-masing orang 
tua atau wali murid,” 
kata Rachmat. (cho/c1/
dan)

Rubianto/Radar malang
diPeRPanJang: siswa sdn 3 sumberejo, Kecamatan Poncokusumo, 
Kabupaten malang, ketika melakukan pembelajaran secara daring alias 
online, beberapa waktu lalu.

Sehat Dulu, 
Cerdas 

Kemudian
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KabUPaTen – Harapan baru bagi orang tua yang 
anaknya mengalami stunting (pertumbuhan terhambat). 
sebab, dinas pendidikan (Disdik) kabupaten malang 
bakal membantu penanganan stunting. itu karena disdik 
akan membeli peralatan untuk merangsang pertumbuhan 
siswa yang ditengarai stunting.

Pengadaan peralatan tersebut akan diambilkan dari 
dana Bantuan Operasional sekolah Daerah (Bosda) 
kabupaten malang 2021. ”anggaran tiga persen (bosda) 
ini untuk membeli peralatan olahraga yang bersifat 
merangsang pertumbuhan anak-anak. ini sifatnya wajib. 
anggaran itu juga untuk membeli nutrisi,” ujar kabid 
Pendidikan anak Usia Dini (PaUD) Disdik kabupaten 
malang Cecep Lili usai workshop Pendidikan keluarga 
stunting di kantor Disdik, kecamatan kepanjen, 
kabupaten malang, selasa lalu (15/12).

Lili tidak menyebut alat apa yang bakal dibeli untuk 
menekan kasus stunting. Tapi informasi yang dihimpun 
Jawa Pos Radar Malang, ada beberapa fasilitas yang 
bisa merangsang pertumbuhan anak. Di antaranya 
bersepeda, basket, dan bulu tangkis.

sementara itu, kadisdik kabupaten malang Rachmat 
Hardijono menegaskan, pihaknya melakukan berbagai 
upaya untuk menekan angka stunting di Bumi 
kanjuruhan–sebutan kabupaten malang. setelah 
peralatan untuk merangsang pertumbuhan nanti dibeli, 
dia terbuka kepada siapa pun pelajar yang 
membutuhkan. ”kami selalu siap sesuai kebutuhan,” kata 
pejabat eselon ii B Pemkab malang itu. (cho/dan)

Stunting
Alat ”Penangkal”
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salsabila Nur Hajidah Yusuf bukan 
gadis sembarang. Dara berusia 21 tahun 
itu layak disandingkan dengan presenter 
internasional. sebab, alumnus Universitas 
islam Negeri (UiN) maulana malik ibrahim 
malang itu pernah mengalahkan presenter 
dari berbagai negara dalam gelaran 2nd 

indonesia international invention Festival 
by asosiasi aku indonesia itu. Bakat 
menjadi master of ceremony (mC) itu 
terlihat sejak mengenyam pendidikan di 
bangku smP. ”Dari situ saya sadar, bahwa 
bakat saya itu sebenarnya  ya ngomong 
(berbicara, Red),” tutur salsabila.

Padahal, dia baru serius mengasah 
kemampuannya itu ketika menjadi 
mahasiswa UiN maliki. Tepatnya ketia dia 
masuk unit kegiatan mahasiswa (Ukm) 
kampus yang konsen di bidang 
penyiar radio. ”saat jadi mahasiswa 
sekitar tahun 2017 juga mulai jadi 
mC di acara kampus,” terangnya. 

Perempuan kelahiran 24 
maret 1999 ini mengatakan, 
pengalamannya yang paling 
berkesan yakni ketika terpilih 
menjadi pembawa acara 
internasional. saingannya bukan 
hanya mahasiswa indonesia, 
dari mahasiswa dari berbagai 
negara di dunia. ”Terkesan saat 
jadi mC di gelaran 2nd indonesia 
international invention Festival by 
asosiasi aku indonesia,” ucap Jidda–
sapaan karibnya. ketika menjadi mC 
internasional tersebut, dia merasa 
bakatnya semakin terasah. sebab,  
kesempatan itu bisa dia manfaatkan 
untuk mengaplikasikan 
kemampuannya. ”selain mC, 
kemampuan berkomunikasi 
dengan orang luar negeri 
itu jadi terasah,” 
bebernya. (ajh/c1/dan)

Gadis 
Presenter 

Internasional

salsabila nuR HajidaH Yusuf
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malang KoTa - Libur Natal 
dan Tahun Baru (Nataru) tinggal 
menghitung hari. Untuk itu, 
Polresta malang kota bersama 
Pemerintah kota (Pemkot) 
malang mengeluarkan 
beberapa kebijakan. salah 
satunya yakni Operasi Lilin 
semeru yang akan berlangsung 
selama 15 hari.

kapolresta malang kota 
kombespol Leonardus 
simarmata mengatakan, 
pelaksanaan Operasi Lilin 
semeru akan digelar mulai 21 
Desember 2020 hingga 4 
Januari 2021. sebanyak 800 
personel gabungan disiapkan 
untuk operasi tersebut. ”Jumlah 
itu merupakan gabungan dari 
TNi-Polri, satpol PP, Dishub, dan 
Pemkot malang,” katanya saat  
memimpin rapat eksternal 
kesiapan Operasi Lilin semeru 
Pengamanan Natal dan Tahun 
Baru 2021 di mapolresta malang 
kota, Rabu kemarin (16/12).

Leo menambahkan, operasi 
ini akan berbeda dengan tahun 
sebelumnya. Pandemi Covid-19 
yang saat ini belum usai, dia 
menekankan masyarakat untuk 
tidak berkerumun ataupun 

merayakan tahun baru. Tidak 
hanya itu, pemberian izin acara 
juga tidak diperkenankan 
karena akan menimbulkan 
kluster baru. 

ancaman radikalisme juga 
menjadi perhatian dalam 
operasi lilin ini. Leo juga 
menyampaikan kesiapannya 
mendirikan lima pos pam dan 
pos yan. Tiga pos pengamanan 
akan siaga di depan Gereja 
kayutangan, depan Gereja 
katedral Jalan Besar ijen, dan 
depan Gereja santo albertus. 
sedangkan pos pelayanan 
akan berada di Jalan Raya 
Balearjosari dan Exit Tol 
madyopuro.

sementara itu, Wali kota 
malang sutiaji juga senada 
dengan apa yang dikatakan 
kapolresta malang kota. Dia 
juga menghimbau tempat 
hiburan malam untuk tidak 
menggelar acara selama Nataru 
karena berpotensi mengundang 
keramaian. ”saya menghimbau 
tempat hiburan malam 
meniadakan acara pada Nataru 
karena kondisi kota malang saat 
ini masih dalam zona merah,” 
katanya. (adn/mas).
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malang Kota-kans 
arema FC mendapatkan 
golden tiket lolos ke 
kompetisi asia tahun ini 
sirna. itu karena kemarin 
(16/12) Pssi memutuskan Bali 
United dan Persija Jakarta 
yang menjadi wakil 
indonesia di aFC Cup. 
keputusan itu diambil 
dengan beberapa 
pertimbangan.

salah satunya berkaca 
dari prestasi kedua tim di 
musim lalu. Di mana Bali 
United juara Liga 1 dan 
Persija Jakarta sebagai 
runner-up Piala indonesia. 
selain itu sebelumnya juga 
lolos pada aFC Club 
Licensing. seperti telah 
diketahui sebelumnya, 
penunjukan mereka lewat 
rapat exco.

"Untuk indonesia 
pada Piala asia 2021 kami 
memutuskan Bali United dan 
Persija Jakarta. Bali United 
karena juara Liga 1 2019 dan 
Persija sebagai runner up 
Piala indonesia 2018/2019," 
kata ketua Pssi  mochamad 
iriawan seperti tertulis dalam 
situs resmi Pssi sore 
kemarin. 

Tidak menjadi tim yang 
ditunjuk Pssi diakui General 
manager (Gm) arema FC 
Ruddy Widodo bukan 
sebuah masalah. Pihak tim 
mengaku legawa dengan 
keputusan federasi. sebab, 
dia sebelumnya sudah 
merasakan firasat beberapa 
waktu lalu kalau bukan Tim 
singo Edan yang ditunjuk. 
"kalau ditunjuk kami siap. 
Begitu juga sebaliknya," kata 

dia.
Lebih lanjut 

mendapatkan tiket bermain 
di kompetisi asia tetap 
menjadi bidikan. mereka 
akan mengusahakannya 
pada kompetisi mendatang. 
sebab, dijelaskannya ada 
manfaat apabila Tim singo 
Edan bisa berlaga di 
kejuaraan level tersebut. 
salah satunya adalah brand 
images tim bisa terangkat. 
"Nama arema semakin luas 
lagi dikenal," jelas petinggi 
tim asal madiun itu.

 Otomastis dengan hal itu 
sponsor juga semakin 
banyak yang mengajak 
kerjasama."Pada sisi lain 
juga menguntungkan pada 
pemasukan," kata Ruddy. 

Hanya saja ja lolos ke 
aFC sebuah kesebelasan 
juga perlu untuk investasi 
pemain-pemain yang bagus. 
Tujuan adalah agar bisa 
bersaing dengan llub terbaik 
se asia.

Lebih lanjut, keuntungan 
lainnya adalah para pemain 
juga semakin banyak 
mendapatkan pengalaman. 
sebab, lawan-lawannya 
memang tim-tim terbaik dari 
masing-masing negara asia. 
"aFC CUP juga bisa menjadi 
wadah pengembangan 
pemain dan tim," tuturnya. 
Dengan bersaing klub 
bagus, bermanfaat untuk 
perkembangan tim juga. (gp/
abm)
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Kesempatan tampil di 
Pekan Olahraga Nasional 
(PON) XX di Papua tidak akan 
disiakan-siakan adelaide 
Callista Wongsohardjo. 
Pebasket asal malang itu 
menargetkan bisa meraih hasil 
terbaik di ajang itu. sekaligus 
menutup PON terakhirnya 
dengan manis. 

Ya, dara acap disapa adel 
itu mengaku kalau sudah tidak 
bermain di PON empat tahun 
ke depan karena terbentur 
regulasi umur. "karena ini jadi 
PON pertama dan terakhir aku. 
Harapannya bisa 
mendapatkan emas," jelas 
mantan pemain Timnas Basket 
di asEaN schools Games 
2019 itu. 

Demi mewujudkan misi 
tersebut, adel harus kerja 
keras. malah, dia juga 
menjalani perjalanan pulang 
pergi, malang-surabaya untuk 
pemusatan latihan, demi 
mewujudkan mimpinya 
tersebut. "selain latihan berat, 
juga sempat PP dan jalani 
swab beberapa kali ketika 
jalani pemusatan latihan," 
tuturnya. 

apalagi, dia kini juga harus 
jalani pemusatan latihan 
dengan sistem karantina. Di 
mana pebasket yang 
dipersiapkan PON wajib 
tinggal di tempat pemusatan 
latihan. menghindari paparan 
dan persebaran covid 19 
menjadi alasan kenapa cabor 
(cabang olahraga) tengah 

persiapan melakukan latihan 
model itu.

saat ini adel tengah berada 
di surabaya untuk jalani 
latihan bersama tim PON 
Jatim. Dalam seminggu, 
dirinya hanya libur satu hari 
saja. sisanya, terus menjalani 
latihan yang menguras tenaga. 

meski begitu, dara 
kelahiran 12 Oktober 2001 
mengaku berusaha enjoy 
menjalani semua hal yang ada 
di pemusatan latihan. 
"motivasinya untuk tetap 
semangat latihan adalah emas 
PON," tutur adel. 

Lebih lanjut agar lebih 
maksimal, adel mengaku juga 
menjaga diri. maksudnya 
berusaha mematuhi protokol 
kesehatan yang ada. Dia sadar 
meski ada aturan, atlet harus 
tetap disiplin. "Ya, harus 
waspada, dan tertib 
menjalankan protokol," 
katanya. Contohnya, 
apabila keluar 
memakai masker 
dan menjaga 
kebersihan.  
(gp/abm)
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