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MALANG KOTA –Rumah Sakit 
Lapangan (RSL) Idjen Boulevard 
diresmikan hari ini (16/12) oleh 
Gubernur Jawa Timur, Khofifah 
Indar Parawansa. Rencananya, 
rumah sakit darurat khusus 
pasien Covid-19 dengan kategori 
ringan  hingga sedang itu akan 
mulai dioperasikan besok.  
“Ada 150 pasien yang siap 
masuk,” jelas Kepala RS 
Lapangan, Heri Sutanto.

Gubenur Jawa Timur, Khofifah 
Indar Parawansa menjelaskan, 
RSL tersebut diharapkan mampu 
merelaksasi para tenaga kerja di 
rumah sakit induk. Di Kota 
Malang, rumah sakit induk adalah 
RS Saiful Anwar (RSSA).

Difungsikannya RSL ini juga 
menindaklanjuti lonjakan pasien 
Covid-19 yang cukup tinggi 
dalam beberapa minggu terakhir. 
Di Kota Malang sendiri,  lonjakan 
kasus positif Covid-19 membuat 
kota pendidikan ini kembali 
menyandang’predikat’ zona 

merah.
Peningkatan status ini resmi 

berlaku sejak Senin (14/12) lalu. 
Berdasarkan data Selasa (15/12), 
ada 89 kasus baru terkonfirmasi 
positif Covid-19.

Kluster perkantoran terlihat 
paling mengkhawatirkan.  
Terbaru, tiga kantor milik negara 
di Kota Malang ”lockdown” alias 
tutup total. Ini karena para 
pegawainya dinyatakan positif 
terpapar Covid-19. Tiga kantor 
tersebut yakni Kantor Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) 
Kabupaten Malang di Jalan 
Terusan Kawi Kota Malang, 
Kantor Imigrasi Jalan Panji 
Suroso, dan Kantor Pengadilan 
Negeri (PN) Malang Jalan Ahmad 
Yani. Penutupan sementara itu 
berlaku sejak Senin (14/12) 
sampai Jumat (18/12).  

Dari data yang dihimpun Jawa 
Pos Radar Malang di tiga kantor 
tersebut, total ada 24 pegawai 
yang positif korona. Masing-

masing 20 pegawai PN Kota 
Malang, 3 pegawai dari kantor 
imigrasi, dan 1 pegawai kantor 
BPN Kabupaten Malang. 
Sebenarnya ada dua pegawai 
kantor PLN Area Pelayanan 
Malang yang juga positif, namun 
layanan tetap seperti biasa. PLN 
tidak menutup kantornya. 

Serangan virus korona pada 
para pegawai tersebut 
menunjukkan jika Kota Malang 
masih rawan Covid-19. Ini sejalan 
dengan data terakhir Satgas 
Covid-19 Kota Malang yang 
menyebut jika kenaikan per hari 
rata-rata ada 124 pasien. Ini 
artinya sinyal bahaya kepada 
warga untuk kian ketat 
menerapkan protokol kesehatan. 

“Jangans ampai kluster 
perkantoran meluas. Karena 
nantinya akan membawa 
dampak ke kluster keluarga. 
Terapkan selalu protocol 
kesehatan,” tegas Khofifah.  
(and/arl/fia)
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Dalam duel UFC 256 di Las 
Vegas (13/12) WIB, Torres yang 

berusia 31 tahun tersebut 
mengalahkan Sam Hughes 

lewat kemenangan TKO pada 
ronde pertama. Sebelumnya, 
Torres menundukkan Brianna 
Van Buren via keputusan juri 

mutlak dalam tiga ronde di Las 
Vegas, 20 Juni 2020.

Laga Torres versus Hughes 
sudah langsung menarik sejak 

awal laga. Kedua petarung 
langsung agresif sejak bel 

tanda duel dimulai. Pukulan-
pukulan tangan kanan Torres 

mendarat mulus ke muka 
Hughes.

Namun, Hughes bangkit. 
Dia terus menekan Torres 

lewat kekuatan dan kecepatan 
pukulan-pukulannya. 

Menyadari hal tersebut, Torres 
berusaha untuk menciptakan 

jarak dan ruang yang lebar 
agar leluasa menghajar 

Hughes.
Momennya terjadi pada 

pertengahan ronde pertama. 
Torres merangsek dan 

menghajar Hughes dengan 
sadis. Pukulannya benar-benar 

telak. Wajah Hughes terlihat 
hancur. Darah segar mengucur.

Dalam situasinya tersebut, 
Torres tidak berhenti. Selain 

memukul, dia juga 
menambahkan intensitas 

serangannya dengan 
tendangan-tendangan keras 

dan berbahaya. Dan saat itulah 
ritme pertarungan dari Torres 

mengalir dengan lancar.
Laga makin seru. Sebuah 

tendangan dari Torres, berhasil 
ditangkap oleh Hughes. 
Namun, Torres berhasil 

melepaskan diri dan justru 
mampu menjatuhkan Hughes 

di lantai. Torres lantas 
menduduki Hughes dan mulai 
melancarkan pukulan bertubi-
tubi ke arah wajahnya sampai 

bel tanda ronde pertama 
berakhir.

Pada masa jeda sebelum 
ronde kedua, dokter naik ke 
octagon dan melihat kondisi 
Hughes. Setelah melakukan 

pemeriksaan dengan intensif, 
dokter akhirnya memutuskan 

agar laga berhenti. Sebab, 
melanjutkan pertarungan 

dalam kondisi sudah remuk 
dan kritis akan sangat 

berbahaya bagi Hughes.
Wasit Jason Herzog sepakat 

dengan saran dokter dan 
akhirnya memberikan 

kemenangan TKO kepada 
Torres.

Dengan kemenangan ini, 
Torres mencatat rekor 12 

menang dan 5 kalah 
sepanjang 17 pertarungan di 

mixed martial art (MMA). 
Uniknya, mengalahkan Hughes 

adalah kemenangan TKO 
pertama dalam karier Torres. 

( jawapos.com)

Setelah 
mengalami 
empat kekalahan 
secara beruntun, 
Tecia Torres 
bangkit. Petarung 
kelas jerami asal 
Fall River, 
Massachusetts 
tersebut 
mencatat dua 
kemenangan 
beruntun pada 
2020.
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Keluarga Bu Broto dari serial 
TVRI pada 1980-an Losmen 
akan kembali dalam versi film. 
Mengusung judul Losmen Bu 
Broto, film produksi Ideosource 
Entertainment dan Paragon 
Pictures itu sudah masuk masa 
produksi dengan syuting hari 
pertama Senin (14/12) di 
Jogjakarta.

Sehari sebelumnya (13/12), 
tim produksi mengenalkan para 
cast baru yang akan bersanding 
dengan Maudy Koesnaedi 
(pemeran Bu Broto) dan 
Mathias Muchus (Pak Broto). 
Tiga di antaranya adalah 
pemeran anak-anak Bu Broto. 
Yakni, Putri Marino sebagai putri 
sulung Jeng Pur, Maudy Ayunda 
sebagai si tengah Jeng Sri, dan 
Baskara Mahendra sebagai si 
bungsu Tarjo.

Setiap anak Bu Broto dan 
Pak Broto punya karakter 
menarik. Si sulung Pur gemar 
memasak. Masakannya selalu 
menjadi daya tarik losmen yang 
dikelola sang ibu. Sri –selain 
bertanggung jawab pada 
pengelolaan losmen– punya 
bakat menyanyi dan bercita-cita 
punya karir musik. Lantas, si 
bungsu Tarjo kurang lebih sama 
dengan Tarjo versi muda yang 
diperankan Mathias di serial 
lama. Sulit diatur dan bandel.

Dalam jumpa pers online, 
ketiga cast pemeran anak Bu 
Broto menjelaskan bagaimana 
mereka bisa masuk ke karakter 
masing-masing. Saat serial 
Losmen tayang pada era 80-an, 
mereka belum lahir. Bahkan, 
ada yang baru mendengar 

tentang serial Losmen ketika 
mendapat tawaran main di film 
Losmen Bu Broto. Akhirnya, 
para pemeran anak-anak Bu 
Broto mulai mencari informasi 
tentang karakter mereka lewat 
tayangan Losmen di YouTube.

Selain melihat karakter di 
versi serial, ketiganya juga 
berlatih sesuai karakter masing-
masing. Putri, misalnya. Istri 
Chicco Jerikho itu mengaku 
suka memasak seperti Pur. ’’Aku 
di rumah juga sering masak sih. 
Bahkan, untuk peranku sebagai 
Pur, aku sampai ngevideoin pas 
aku masak dan aku kasih ke 
sutradara,’’ papar Putri, yang 
juga harus berlatih gestur dan 
tata krama khas perempuan 
Jawa.

Baskara lain lagi. Karena 
akan beradu akting dengan 
Mathias yang dulu berperan 
sebagai Tarjo, suami Sherina 
Munaf itu banyak ngobrol 
dengan seniornya itu. ’’Om 
Uchus udah ngajarin sih, Tarjo 
itu kayak apa. Gue juga harus 
latihan sendiri karena Tarjo 
zaman 80-an sama Tarjo zaman 
sekarang agak beda,’’ ujarnya. 
Bahkan, untuk menghayati 
perannya, Baskara membuat 
rambutnya menyerupai Tarjo 
versi Mathias. Keriting dan 
berantakan.

Sementara itu, Maudy sudah 
mencoba membedah karakter 
Sri. Mahasiswi S-2 Universitas 
Stanford tersebut juga 
berusaha memahami 
pergulatan batin Sri. ’’Gimana 
sih cara akting orang yang 
punya pendapat tapi harus 

ditahan,’’ katanya.
Meski secara garis besar 

karakter anak-anak Bu Broto 
akan senada dengan versi 
serialnya, Maudy mengatakan 
bahwa ada unsur baru dalam 
karakter Pur, Sri, dan Tarjo. 
Pemeran Ainun di Habibie & 
Ainun 3 itu menyebutkan, 
Losmen Bu Broto adalah 
semacam prekuel dari versi 
serial. ’’Jadi, karakter dan sifat 
yang muncul itu kayak versi 
lebih mudanya,’’ ucapnya.

Maudy sendiri punya 
tanggung jawab dobel. Selain 
berakting sebagai Sri, pelantun 
Untuk Apa itu juga 
membawakan original 
soundtrack Losmen Bu Broto. 
Maudy akan bernyanyi bersama 
Danilla Riyadi, pemeran Kirana. 
Proses rekaman sudah 
berlangsung. ’’Pokoknya, nanti 
musiknya itu ada unsur akustik. 
Kekinian banget deh,’’ tutur 
Danilla, tanpa memaparkan 
lebih lanjut.

Selain pemeran tiga anak Bu 
Broto dan Kirana, pemeran lain 
juga sudah diumumkan. Mereka 
adalah Erick Estrada (sebagai 
Atmo), Marthino Lio (sebagai 
Jarot), dan Kennes Andhari 
(sebagai Bu Angga). Jika semua 
berjalan lancar, Losmen Bu Broto 
akan tayang pada 2021. Su-
tradara Ifa Isfansyah mene-
gaskan, timnya menja lankan 
syuting yang taat prosedur 
kesehatan di masa pandemi. 
Tiap kru dan cast sudah dites, 
lokasi syuting dipantau, serta ada 
pemisahan antara base camp 
dan set. ( jawapos.com)
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Desainer Ivan Gunawan 
mengakui bahwa dirinya 
kurang beruntung di tahun 
2020 ini. Penyebabnya, 
produk fashionnya lesu akibat 
pandemi Covid-19 melanda 
Indonesia dan banyak negara 
di dunia. Pria yang akrab 
disapa Igun itu memiliki 
harapan besar agar tahun 
depan bisnisnya dapat lebih 
bergairah.

“Saya rasa juga bukan saya 
saja yang merasakan kurang 
beruntung. Tapi, satu dunia 
mungkin merasakan. Jadi ya 
kita memanfaatkan dan 
memaksimalkan yang ada. Itu 
saja sih kalau dari saya,” kata 
Ivan Gunawan saat ditemui di 
bilangan Tendean, Jakarta 
Selatan, Selasa (15/12).

Igun memangkas semua 
bujet yang tidak penting demi 

dapat bertahan selama masa 
pandemi. Kendati bisnis 
fashionnya mengalami 
penurunan cukup drastis, Ivan 
Gunawan bersyukur tidak ada 
karyawan dipecat dan tidak 
ada pengurangan gaji sama 
sekali.

Igun juga bersyukur 
usahanya yang lain masih 
berjalan cukup bagus. Yaitu 
usaha di bidang bisnis kopi, 
Kedjora Coffee. Usaha di 
bidang ini malah bisa 
menambah karyawan di 
tengah situasi sulit seperti 
sekarang.

“Alhamdulillah sudah 
mandiri, bisa gajian sendiri, 
bisa buka cabang lain dan 
saya juga bisa 
mempekerjakan teman-trman 
yang di-PHK. Jadi 
Alhamdulillah bersyukur aja 

walaupun kalau berbicara 
keuntungan juga belum 
terlalu besar. Tapi setidaknya 
bisa mandiri lah,” tutur Ivan 
Gunawan.

Ketika disinggung soal 
resolusi 2021, Igun cuma 
berharap situasi di Indonesia 
lebih baik, pandemi bisa 
teratasi, dan perekonomian 
kembali menggeliat supaya 
berimbas positif pada lini 
usahanya.

“Saya berharap tidak 
muluk-muluk ya. Indonesia 
aman, perekonomian stabil, 
kita semua sehat dan umur 
panjang. Itu aja sih. Saya 
nggak terlalu banyak resolusi 
yang untuk kepentingan 
pribadi (target pernikahan, 
Red),” tandas Ivan Gunawan. 
( jawapos.com)
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RADARMALANG – 
Penggemar film nampaknya 
tak akan melewatkan nama 
yang satu ini, Willard Carroll 
Smith Jr atau lebih dikenal 
dengan Will Smith. Pria 
kelahiran Philadelphia ini 
namanya malang-melintang 
dalam dunia perfilman 
Hollywood. Tak heran ia 
diperhitungkan sebagai aktor 
terbaik sepanjang sejarah. 
Mengenai hal itu, Will Smith 
mengutarakan kunci 
suksesnya, yakni kerja keras. 
“Saya melihat diri saya sedikit 
di atas rata-rata dalam hal 
bakat. Alasan saya unggul 
adalah kerja keras atau etos 
kerja, Tahukah Anda, saat 
orang lain sedang tidur? Aku 
sedang bekerja. Sementara 
orang lain sedang makan? Aku 
sedang bekerja” Kata Will 
Smith, mengutip IndieWire 
Selasa (15/12). 
Will Smith diketahui tampil 
memukau dalam berbagai 
genre film. Namun, film yang 
melambungkan pria berusia 
52 tahun mayoritas bergenre 
aksi. Melansir dari berbagai 
sumber, berikut deretan film 
terbaik Will Smith (dika/fia)

Bagi penggemar bintang tinju 
legendaris, Muhammad Ali, wajib 
menonton film yang dirilis pada tahun 
2001 ini. Di dalam film tersebut, Will 
Smith mendapatkan kehormatan 
besar untuk memerankan sosok 
legenda tinju Muhammad Ali. Film ini 
mendapat respon positif dari banyak 
pihak, khususnya kelompok Muslim 
Amerika karena berhasil membawa 
latar belakang kehidupan umat Islam 
secara positif. Sementara, film 
tersebut mendapat nilai 6,8 dari Imdb.
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Will Smith pada film Bad Boys berperan 
sebagai Polisi bernama Mike Lowrey. 

Chemistry yang sangat kuat dengan lawan 
mainnya, Martin Lawrence, membuat film ini 

sukses di pasaran. Terhitung sampai saat ini, 
Bad Boys memiliki 3 sekuel film. 

Meskipun Bad Boys bergenre aksi, film ini 
menyelipkan beberapa unsur komedi dalam 

adegannya. Film ini dianggap sebagai 
pencapain terbesar Sutradara Michael Bay. 

Imdb memberikan rating 6,9 dari 10 untuk 
film tersebut. 

Film Sci-Fi ‘Men in Black’ di awal 
perilisannya sempat diragukan 
oleh penggemar dan kritikus 
film. Namun, akhirnya film ini 
berhasil menjawab dengan 
meraih penghargaan bergensi. 
Film Men in Black pertama yang 
dirilis tahun 1997 mengisahkan 
Will Smith sebagai agent J. Ia 
tergabung dalam organisasi 
rahasia yang bertugas 
melindungi bumi dari invasi 
alien. Men in Black digadang-
gadang sebagai film alien 
terbaik sepanjang masa, serta 
mendapatkan nilai 7,3 dari 10 
dari Imdb.

Dirilis pada tahun 2006, film 
motivasi terbaik ini mengisahkan 

Chris Gardner (Will Smith) yang 
merupakan salesman dengan 

banyak hutang. Perjuangannya 
untuk mencari nafkah bakal 

membawa anaknya keliling kota 
sekaligus untuk membantunya 
belajar tentang arti kehidupan. 

Will Smith yang dalam film ini 
beradu akting dengan putranya, 
Jaden Smith, menjadi salah satu 

yang wajib ditonton karena 
mampu menginspirasi siapapun 
yang menontonnya untuk lebih 

bersemangat dalam hidup. Imdb 
memberikan nilai 7,1 untuk film 

The Pursuit of Happynes. 

Rilis di tahun 2019, film Disney live-action 
terbaik dan terbaru ini membawa Will 
Smith ke peran yang sama sekali baru 
baginya sebagai jin biru khas Aladdin. 
Secara garis besar, jalan ceritanya tidak 
banyak berbeda dengan versi animasinya 
yang dirilis tahun 1994, namun dengan 
beberapa tambahan yang cukup membuat 
mata terpana. Imdb memberikan rating 7,0 
untuk film tersebut.
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RADAR MALANG - Cyberpunk 
2077 menjadi salah satu game 

yang paling dinantikan 
kehadirannya di akhir tahun 

2020 ini dan menimbulkan hype 
yang begitu besar. Setelah 

penantian yang cukup lama, 10 
Desember kemarin game 

tersebut telah dirilis. Sayangnya 
setelah banyaknya pemain yang 

melakukannya dan telah balik 
modal, akhirnya ada masalah 

juga yakni di game konsol PS4. 
Dilansir dari kotakgame, 

Rabu(16/12), berdasarkan 
informasi di twitter @

cyberpunkgame, bagi para 
gamer yang menggunakan 
konsol sebagai perangkat 
gaming utama mengalami 

masalah bug dan performa yang 
sangat menganggu jalannya 

permainan.  
Masalah tersebut membuat  

saham CD Project Red anjlok 
selama sesi ketiga berturut-turut. 

Pasalnya, disinyalir bug cukup 
serius pada game membuat 

gamer berbondong-bondong 
meminta refund karena hal itu. 

Berdasarkan data, Saham CDPR 
ditutup turun 7,6 persen di 

Warsawa, setelah anjlok 
sebanyak 25 persen pada 

sebelumnya. Dan kini sahamnya 
semakin turun yang mencapai 
sebanyak 33 persen dari nilai 

pasarnya sejak ulasan pertama 
Cyberpunk 2077 dirilis.

 

Faktor yang paling menentukan 
turunnya saham tentu datang dari 
konsol PS4, di mana memang 
ulasan untuk Cyberpunk 2077 
cukup buruk setelah bug yang 
cukup fatal untuk konsol PS4. 
Berbanding terbalik untuk PC 
yang memang memiliki ulasan 
sangat baik, karena gamenya 
berjalan dengan lancar, meski 
tetap terganggu beberapa bug.  
Untuk itu, CD Projekt RED 
mengeluarkan sebuah 
pernyataan dimana mereka akan 
berusaha sekeras mungkin untuk 
memperbaiki bug dan performa 
dengan update besar yang akan 
dihadirkan pada bulan Januari 
dan Februari 2021. 
Tetapi bagi gamer yang tidak 
sabar dan ingin mengembalikan 
game tersebut. Sang developer 
juga menjanjikan proses refund. 
Untuk yang membeli digital bisa 
langsung melakukannya di PSN 
dan Xbox Store. Sementara versi 
fisik, mereka menyarankan untuk 
bertanya terlebih dahulu ke 
tempat membeli masing-masing. 
Jika mengalami kesulitan, para 
gamer disarankan untuk 
menghubungi langsung ke email 
helpmerefund@cdprojektred.
com. (ali/fia)
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