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MALANG KOTA – Protokol kesehatan 
menjadi harga mati. Bahkan, Wali Kota 
Malang mengancam akan mencabut 
izin usaha bagi pengusaha yang 
terbukti melanggar protokol.
”Iya tentu (ada punishment). Sudah 

diatur, ketika dia (pengusaha) 
melanggar, ada peringatan tertulis. 
Jika tetap melanggar, tidak menutup 
kemungkinan ada pencabutan izin 
usahanya,” ujar Wali Kota Malang 
Sutiaji.
Langkah tegas tersebut segera 

diberlakukan seiring dengan 
munculnya Instruksi Presiden (Inpres) 
Jokowi Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Peningkatan Disiplin dan Penegakan 
Hukum Protokol Kesehatan dalam 
Pencegahan dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019. Dalam 
inpres disebutkan, kepala daerah 
harus menerapkan sanksi bagi para 

pelanggar protokol Covid-19. 
Termasuk untuk pengguna dan 
pengelola fasilitas umum.
Sutiaji menambahkan, pihaknya 

langsung menindaklanjuti inpres 
tersebut. Apalagi perihal punishment 
sudah tercantum di Peraturan Wali 
Kota (Perwal) Nomor 19 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penerapan 
Masyarakat Produktif dan Aman 
Covid-19. ”Iya, dari inpres itu di-
breakdown lagi. Tidak menutup 
kemungkinan nanti yang Perwal 
Nomor 19 Tahun 2020 direvisi lagi 
agar ketentuan terakit sanksi lebih 
detail,” imbuhnya.
Sutiaji lantas menyebut hal simpel 

perihal tertib dan disiplinnya 
masyarakat dalam memakai masker 
sebagai salah satu upaya pencegahan 
Covid-19. ”Seperti disiplin pakai 
masker, kalau nggak tertib ada 

punishment. Punishment bentuk apa 
nanti di perwal,” tandasnya.
Sebagai informasi, dalam Inpres 

Jokowi fasilitas umum yang juga akan 
dikenai sanksi jika melanggar atau tak 
tertib pencegahan Covid-19 di 
antaranya kantor, rumah makan, kafe, 
tempat ibadah, stasiun, toko, lapak 
PKL, hingga transportasi umum.
Setidaknya ada tiga sanksi yang 

diatur dalam inpres tersebut, yaitu 
teguran lisan atau teguran tertulis, 
kerja sosial, dan denda administratif. 
Dalam hal ini pihak pengelola harus 
menyediakan fasilitas cuci tangan, 
mengimbau pemakaian masker, 
mengatur jaga jarak, hingga disinfeksi 
rutin. Kemudian orang-orang yang 
terlibat di dalamnya juga harus 
menaati protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19. (sandra/muf)



JawaPos.com – Bukan hal baru 
bagi perusahaan teknologi 
seperti Sony mengembangkan 
sebuah mobil listrik. Seperti 
diketahui saat ajang Consumer 
Electronics Show atau CES 
2020 di Nevada, Las Vegas, 
Amerika Serikat di awal tahun 
lalu sempat memamerkan mobil 
listrik buatannya yang masih 
prototipe.
Namun belum lama ini Sony 

dikabarkan akan melakukan 
pengujian prototipe mobil listrik 
Vision S di jalanan Jepang, 
Eropa, dan Amerika. Pabrikan 
Jepang yang lebih dikenal 
dengan produk elektronik ini 
melengkapi mobilnya dengan 
teknologi otonom. Ada 33 
sensor yang terpasang di dalam 
maupun di luar kabin.
Mobil yang diberi nama Vision 

S di negara asalnya Jepang 
telah memulai tes jalan yang 

berlangsung 
akhir Juli lalu. 
Nantinya akan 
menyusul di 
dua negara 
lain itu hingga 
sebelum akhir 
Maret 2021.
Seperti 

dilansir dalam 
laman Car and 
Driver, 
dikatakan 
setelah 
diperkenalkan 
pada Januari 
di CES 2020, 
Sony 

memboyong Vision S kembali 
ke fasilitas produksinya di Graz, 

Austria. Itu merupakan fasilitas 
milik Magna Setyer yang 
merupakan salah satu mitra 
kerjasaman Sony dalam 
pengembangan mobil tersebut.
Pada Juli kemarin mobil 

tersebut telah tiba di Jepang 
untuk menjalani tes jalan. 
Bahkan Sony Corporation 
menyatakan dengan pengujian 
itu, pihaknya dapat menjajaki 
kemungkinan untuk 
mengembangkan teknologi 
otonom di mobil listrik tersebut. 
Nantinya akan ada 
pengembangan mobil sebagai 
kendaraan yang dapat melaju 
secara otomatis dengan 
meminimalkan keterlibatan 
sopir.
“Vision S memiliki 33 sensor 

sebagai dasar penggerak sistem 
otonomnya. Dan sensor ini juga 
memiliki fungsi tambahan 
seperti mengenali orang dan 
barang, baik di dalam maupun 
di luar kabin,” tertulis dalam 
pernyataan itu.
Sayangnya belum ada 

keterangan dari Sony terkait 
jadwal produksi, meskipun 
diketahui sebuah informasi yang 
mengatakan Vision-S 
menggunakan platform listrik 
murni dan kemungkinan dalam 
berbagai model seperti tcoupe, 
sedan, dan SUV.
Kabarnya mobil listrik Vision S 

menggunakan baterai 5180-lb 
EV yang yang mampu 
menggerakkan sistem motor 
listrik ganda. Dengan bekal 
tersebut, akselerasi mobil dari 0 
– 100 kilometer per jam dapat 
dicapai dalam tempo 4,8 detik.
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JawaPos.com — Pedangdut Cita 
Citata harus terbaring di rumah sakit 
sejak Sabtu, 8 Agustus kemarin. 
Kondisi kesehatannya ngedrop akibat 
diet ketat yang dijalaninya.
Cita Citata pun harus mendapatkan 

penanganan dari dokter karena 
lambungnya bermasalah akibat diet 
yang dia jalani. “Dia kecapekan. Dia 
kan olahraga ketat, diet, dan kurang 
istrihat. Jadi lambungnya kena,” kata 
Jimbo dari manajemen Cita Citata 
kepada JawaPos.com, Senin (10/8).
Jimbo mengatakan, belakangan Cita 

Citata menjalani diet dengan sangat 
menjaga makanan yang masuk ke 
dalam tubuhnya. Pada waktu 
bersamaan, ia juga aktif berolahraga.
“Belakangan ini dia kan aktif nge-gym 

ya, terus diet dan kecapekan 
mungkin,” ucapnya lebih lanjut.
Dalam kesempatan itu Jimbo 

mengatakan kondisi terkini Cita 
setelah mendapat penanganan medis 
rumah sakit. Dia menyatakan kondisi 
Cita sudah membaik. Namun, Cita 
harus beristirahat sementara waktu di 
rumah sakit supaya proses pemulihan 
kesehatannya berlangsung cepat.
Kabar sakitnya Cita Citata terungkap 

ke publik setelah dia membuat 
postingan di akun media sosialnya. Di 
sana, terlihat Cita sedang terbaring di 
sebuah kamar rumah sakit dengan 
selang infus melekat di tangan.
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JawaPos.com – Kasus hukum 
yang kini sedang bergulir di 
Polda Metro Jaya terkait kasus 
dugaan penganiayaan laporan 
Hana Hanifah terhadap mantan 
pacar Atta Halilintar, Nabila 
Aprilia sepertinya akan segera 
selesai.
Pasalnya keduanya sudah 

berdamai yang disaksikan oleh 
kuasa hukum masing-masing. 
Hana Hanifah didampingi 
kuasa hukumnya Machi Ahmad, 
sementara Nabila Aprilia 
didampingi pengacaranya 
Sunan Kalijaga. Perdamaian 
berlangsung di Kopitiam Polda 
Metro Jaya yang ditandai 
dengan keduanya bersalaman.
Perdamaian dapat terjadi atas 

dasar kesadaran dari kedua 
belah pihak “Tidak ada syarat-
syarat atau ganti rugi apapun. 
Para pihak bersepakat 
melakukan perdamaian dengan 
hati yang tulus,” kata Machi 
Ahmad, pengacara Hana 
Hanifah.
Lebih lanjut diungkapkannya, 

perdamaian terjadi karena 
Nabila Aprilia dan Hana 
Hanifah menyadari kesalaahan 
dan kekeliruan masing-masing. 
Tidak mau memperpanjang 
permasalahan hukum yang 
justru akan mengganggu fokus, 
mereka pun sepakat 
mengakhiri permasalahan di 
ranah hukum.
Dengan adanya perdamaian 

Hana Hanifah- Nabila Aprilia, 
mereka pun bersepakat akan 
mencabut laporan polisi di 
Polda Metro Jaya. Namun 
berhubung sudah terlalu sore, 
laporan polisi gagal dicabut 
pada hari ini. Kemungkinan 
dalam waktu dekat pencabutan 
laporan akan dilakukan.
Sunan Kalijaga 

mengungkapkan, setelah 
permasalahan ini tuntas, baik 
Nabila Aprilia maupun Hana 
Hanifah akan fokus pada karir 
mereka di dunia hiburan. 
Mereka tidak akan mengulangi 
kesaalahn yang sama di masa 
mendatang.
“Mereka ini kan selebgram ya. 

Mereka akan fokus berkarya 
dan perdamaian ini menjadi 
contoh yang baik buat banyak 
orang,” tuturnya.
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Kulit sesekali perlu 
dimanjakan dengan 

berbagai bahan alami. 
Jeda sejenak dari 

produk bahan kimia, 
akan membuat kulit 

lebih sehat.
Dermatolog Papri 

Sakar mengatakan, 
banyak pasiennya 

memilih 
mempraktikkan pola 

hidup sehat  guna 
mendapatkan kulit 

yang sehat. Berikut 
beberapa bahan alami 
terbaik yang disetujui 

para ahli seperti 
dilansir dari Science 
Times, Senin (10/8).

Tea Tree Oil adalah minyak 
esensial yang berasal dari daun 

pohon teh yang digunakan untuk 
beberapa tujuan seperti 

antimikroba, anti inflamasi, dan 
menjaga kesehatan kuku, kulit, 

dan rambut. Dokter Kulit di 
Medford Dr. Laurel Naversen 

Geraghty, mengatakan bahwa 
khasiat antimikroba tea tree oil 

dalam memerangi jerawat dapat 
membantu mengurangi jenis 

noda peradangan.
Cukup campurkan minyak tea 

tree oil dengan air. Oleskan 
campuran tersebut ke area yang 

bermasalah .

Oatmeal memiliki sifat 
antioksidan dan anti inflamasi 
yang membantu merawat kulit 
kering dan mengangkat kulit 
mati. Oatmeal juga memiliki 
agen pelembab seperti beta-
glukan dan pati untuk 
melembabkan kulit. Namun, 
dr.  Geraghty mengatakan 
bahwa tidak semua oatmeal 
dibuat sama. Misalnya, 
oatmeal koloid adalah bentuk 
bubuk gandum yang 
digunakan untuk dicampur 
dengan air untuk membentuk 
pasta yang menenangkan 
bagi kulit.



Menurut penelitian, minyak kelapa 
ekstra virgin baik untuk kulit karena 

membantu melawan rasa kering 
dan gatal serta penyakit kulit 

seperti eksim dan psoriasis. Minyak 
kelapa menekan agen peradangan 

alami pada tubuh.

Kedelai berasal dari kacang kedelai yang 
mengandung bahan kimia nabati yang baik 
untuk kulit. Telah terbukti bahwa kedelai 
bermanfaat untuk meratakan tekstur kulit. 
Selain itu, mengandung antioksidan, asam 
lemak, isoflavon, dan juga menghasilkan 
estrogen, fitoestrogen yang cocok untuk 
perempuan menopause.

Berasal dari kacang 
pohon shea, banyak 
produk pelembab 
menggunakan shea butter 
karena dikenal dapat 
melembabkan kulit secara 
efektif karena 
mengandung asam lemak. 
Shea butter juga bisa 
mengatasi eksim pada 
anak-anak. Selain itu, shea 
butter tidak menyebabkan 
alergi pada kulit, sangat 
cocok untuk kulit sensitif.

Tanaman pegagan 
adalah ramuan kuno dan 

bisa digunakan untuk 
perawatan kulit modern. 

Bisa berkhasiat untuk 
penyembuhan luka

Ahli kimia kosmetik Dr. 
Michelle Wong 

mengatakan bahan kimia 
dalam pegagan 

meningkatkan suplai 
darah ke area cedera 

dan memperkuat kulit. 
Pegagan juga memiliki 
sifat anti-penuaan dan 

melindungi dari sinar UV.

Teh hijau memiliki 
beragam khasiat 
terapeutik yang 
bermanfaat bagi kulit. 
Dokter kulit di Montclair, 
Jeannie Downie, 
mengatakan, teh hijau 
memiliki manfaat 
fotoproteksi dan anti 
penuaan. Sifat antioksidan 
membantu merawat kulit 
yang rusak akibat sinar 
matahari dan mengatasi 
tanda-tanda kerusakan 
akibat sinar matahari.
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JawaPos.com – Kabar 
mengejutkan datang dari 
salah satu perusahaan 
elektronik terbesar di 
dunia, Toshiba. Toshiba 
secara resmi 
mengumumkan keluar 
dari bisnis laptop setelah 
‘bermain’ selama 35 
tahun.
Sebagaimana dilansir 

JawaPos.com dari 
TheVerge, Senin (10/8), 
pengumuman 
mengejutkan tersebut 
dikabarkan terjadi pekan 
lalu. Toshiba diketahui 
telah mentransfer sisa 
minoritas sahamnya dalam 
bisnis PC ke Sharp.
Seperti diketahui, 2 tahun 

lalu, Toshiba menjual 80,1 
persen saham bisnis PC-
nya kepada Sharp 
seharga USD 36 juta atau 
setara dengan Rp 530,3 
miliar. Sharp pun 
mengganti nama divisi 
tersebut menjadi 
Dynabook.
Sedangkan belum lama 

ini, Sharp menggunakan 
haknya untuk membeli 
sisa 19,1 persen saham. 
Tepatnya pada Juni lalu. 
Toshiba pun merilis 
pernyataan pada 4 
Agustus bahwa 
kesepakatan telah selesai.
“Sebagai hasil dari 

pengalihan ini, Dynabook 
telah menjadi anak 
perusahaan yang 
sepenuhnya dimiliki oleh 
Sharp,” kata Toshiba 
dalam sebuah pernyataan.
Perusahaan membuat 

laptop PC pertama pada 
1985 dengan model T1100 
memiliki baterai internal 
yang dapat diisi ulang, 
floppy drive 3,5 inci, dan 
memori 256K. Retrospektif 
20 tahun ComputerWorld 
dari T1100 mencatat 
bahwa eksekutif Toshiba 
tidak yakin tentang 
komputer portabel. Tetapi 
justru mulai menjual T1100 
dengan harga sekitar USD 
2.000 atau setara dengan 
Rp 29 jutaan saat itu.
Selama masa 1990-an 

dan awal 2000-an Toshiba 
berada di antara produsen 
PC teratas. Tetapi karena 
semakin banyak pemain 
yang masuk ke pasar dan 
dengan lebih sedikit fitur 
unik yang ditawarkan, 
laptop Toshiba semakin 
redup. Pada saat menjual 
sahamnya ke Sharp, 
pangsa pasar PC Toshiba 
telah menyusut dari 
puncak 2011 sebanyak 17,7 
juta PC yang terjual 
menjadi sekitar 1,4 juta 
pada 2017, menurut 
laporan Reuters.


