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 Hari Kemerdekaan dirayakan 
“lebih awal” di DPRD Kota Malang. 
Pagi tadi (14/8), seluruh peserta 
sidang paripurna mengenakan 
masker merah putih.

Mulai dari Ketua DPRD Kota 
Malang I Made Rian, Wali Kota 
Malang Sutiaji, serta para anggota 
dewan dan Kepala OPD (organisasi 
perangkat daerah).

“Hari ini hilangkan kepentingan 
golongan, kelompok, dan partai. 
Mari utamakan kepentingan merah 
putih,” kata Ketua DPRD Kota 
Malang I Made Rian, saat 
memberikan sambutan sebelum 
sidang paripurna dimulai.

Dia pun menegur beberapa 
peserta sidang yang kedapatan 
tidak mengenakan masker merah 

putih. “Yang belum pakai merah 
putih, mohon untuk diganti 
maskernya dengan merah putih,” 
terangnya.

“Yang tidak bersedia pakai masker 
merah putih, kami harap untuk 
meninggalkan ruangan paripurna,” 
kata dia. (im/muf)
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JawaPos.com – Siapapun rentan tertular 
Covid-19 jika tak mematuhi protokol 
kesehatan. Tai ternyata, para perokok 
diyakini lebih berisiko terinfeksi virus 
Korona. Risikonya 5 kali lebih tinggi.

Ketua Umum Persatuan Dokter Paru 
Indonesia (PDPI) dr. Agus Dwi Susanto, 
Sp.P (K), FISR, FAPSR menjelaskan, ada 
beberapa hal yang menjadi pemicu 
mengapa perokok rentan tertular. Salah 
satunya disebabkan pada tubuh seorang 
perokok terdapat reseptor AC2. Reseptor 
AC2 merupakan zona nyaman bagi virus 
Korona di saluran napas atau organ lain di 
tubuh kita.

“Studi yang ada, terlihat seorang 
perokok mengalami risiko dua hingga lima 
kali lebih tinggi. Jumlah receptor AC2 di 
seorang perokok jumlahnya lebih banyak 
daripada yang bukan perokok,” kata dr. 
Agus dalam siaran daring di akun BNPB, 
Rabu (12/8).

Studi tersebut, kata dr. dwi, sudah 
terbukti berdasarkan pemeriksaan 
patologi dari jaringan seorang perokok. 
Kemudian, asap rokok sudah terbukti 
menurunkan sistem imunitas atau sistem 
kekebalan tubuh.

“Terutama pada imunitas saluran napas. 
Padahal sistem imunitas penting 
menghambat terjadinya infeksi virus dan 
bakteri,” tegasnya.

Menurutnya, asap rokok itu terbukti 
menganggu proses migrasi sel-sel tubuh 
melawan infeksi. Ketika seorang perokok 
mengalami membuat terjadinya migrasi 
dari sel imunitas dan imun tubuh akan 
menurun.

“Akibatnya ketika terinfeksi akan 
terjadilah kondisi yang lebih luas dan 
cenderung berat termasuk dalam kasus 
Covid-19,” jelasnya.

Alasan lain yakni menyangkut komorbid 
atau penyakit penyerta. Covid-19 sebagian 
besar menyerang pada seseorang dengan 
komorbid begitu pula pada perokok.

“Jadi, hampir penyakit komorbid lebih 
banyak ditemukan di seorang perokok. 
Akibatnya ketika seorang perokok 
memiliki komorbid, akhirnya memudahkan 
terjadi Covid-19. Jadi ada dampak tidak 
langsung dari rokok, komorbid, kemudian 
Covid-19,” paparnya.

Alasan terakhir, kebiasaan seorang 
perokok yang memegang rokok berulang-
ulang lalu memegang mulut, membuat 
tangannya mudah menjadi transmisi virus. 
Sebab tangan perokok belum tentu 
bersih, memegang rokok, menghisap.

“Nah, itu transmisi meningkat dan 
meningkatkan risiko virus melalui transmisi 
melalui tangan. Itulah yang menjelaskan 
kenapa seorang perokok meningkatkan 
risiko terinfeksi Covid-19,” tegasnya.
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JawaPos.com – Kasus dugaan 
pencemaran nama baik yang melilit 
drummer grup musik Superman Is 
Dead (SID) I Gede Ari Astina alias 
Jerinx,  dinilai harus menjadi pelajaran 
berharga bagi semua pihak.  
Khususnya kalangan publik figur atau 
selebriti, untuk lebih berhati-hati 
dalam membuat pernyataan. Hal itu 
diungkapkan pengacara Togar 
Situmorang.

“Ini pelajaran untuk kita semua 
supaya lebih berhati-hati dalam 
menggunakan jari dalam 
menyampaikan pendapat di media 
sosial secara bijaksana. Agar di 
kemudian hari tidak menimbulkan 
permasalahan yang bisa merugikan 
kita sendiri. Apalagi sampai di sel 
penjara,” ungkapnya dalam 
keterangan tertulis yang diterima 
JawaPos.com, Kamis (13/8).

Dia menilai, pernyataan Jerinx di 
media sosial seperti kurang 
memerhatikan dirinya sebagai 
seorang publik figur. Akibatnya, dia 
kurang melihat dampak yang 
ditimbulkan atas pernyataan yang 
dibuat. Padahal sebagai seorang 
publik figur, katanya, Jerinx memiliki 
banyak penggemar dimana 
pernyataanya dapat memengaruhi 
ribuan orang.

Togar Situmorang menilai, 
pernyataan Jerinx cukup berbahaya 
ketika menyampaikan kampanye 
negatif terkait penanganan Covid-19 
oleh pemerintah. Dia pun meyakini 
penetapan tersangka terhadap Jerinx 
bukan hanya dipicu oleh pernyataan 
‘IDI kacung WHO’. Tapi ada rangkaian 
pernyataan lain sebelumnya.

“Saya yakin dijadikannya Jerinx 
sebagai tersangka bukan semata-
mata karena dia menyebut IDI 
sebagai ‘kacung WHO’. Itu adalah 
puncak dari apa yang dilakukan Jerinx 
selama ini, yaitu membangun 
ketidakpercayaan dengan apa yang 
dilakukan pemerintah terkait 
Covid-19,” ucapnya.

Menurutnya, Covid-19 merupakan 
bencana luar biasa yang harus 
ditangani secara serius oleh 
pemerintah. Dia pun meminta orang-
orang, khususnya kalangan artis tidak 
menjadikannya sebagai candaan 
apalagi lelucon. Energi yang demikian 
besar dan dana tidak sedikit sedikit 
digelontorkan untuk penanganan 
masalah ini.

“Waktu dan dana dikerahkan habis-
habisan untuk menghadapi situasi ini 
yang sangat berpengaruh pada 
kesehatan dan terpuruknya ekonomi 
di Indonesia,” paparnya.

Di tengah situasi seperti ini, katanya, 
negara masih direpotkan oleh 
penyebaran informasi palsu yang 
beredar di masyarakat terkait korona. 
“Tujuannya untuk membangun 
kepanikan di masyarakat sekaligus 
membangun ketidakpercayaan atas 
apa yang dilakukan pemerintah,” 
papar Togar  Situmorang yang juga 
Ketua Persatuan Olahraga Selam 
Seluruh Indonesia Kota Denpasar itu.

Jerinx resmi ditetapkan sebagai 
tersangka oleh Polda Bali pada Rabu 
(12/8), terkait dugaan pencemaran 
nama baik dan ujaran kebencian 
terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Dalam postingannya itu, Jerinx 
mengatakan bahwa IDI merupakan 
kacung dari organisasi kesehatan 
dunia atau WHO. Tidak terima dengan 
pernyataan tersebut, IDI kemudian 
melaporkan Jerinx ke polisi.

Jerinx pun dikenakan dengan Pasal 
28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/
atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat 
(3) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi Dan Transaksi 
Elektronik dan/atau pasal 310 KUHP 
dan atau pasal 311 KUHP.



Nama Rachel Vennya kini menjadi 
trending topic di Twitter. Hal itu 

terjadi lantaran ia mentraktir teman-
temannya berlibur di Nihi Sumba, 

yang diketahui tarif sewanya 
bernilai fantastis. Dilihat dari 

Instagramnya @rachelvennya (13/8), 
selebgram yang juga influencer ini 

sedang berlibur bersama teman 
temannya ke Nihi Sumba yang 

berada di Nusa Tenggara Timur 
(NTT). Yang menjadi sorotan publik 

yaitu tarif penginapan di Nihi 
Sumba yang mencapai harga Rp 
257.639.000 per kamar. Ibu dari 
Xabiru ini menraktir 5 temannya 

sekaligus dalam liburan ini. Banyak 
netizen yang ingin mengetahui 

darimana pundi-pundi itu 
dihasilkan, hingga wanita berusia 
24 tahun ini dapat hidup mewah. 

(nabella/fia)

1. Obat pelangsing
Berbekal resep keluarga yang 

dimiliki, Ibu dari dua anak ini 
memberanikan diri untuk menjual 
obat pelangsing yang dijual sejak 
SMA. Produknya ini bernama Slim 
Fast yang dijual dengan harga ratusan 
ribu rupiah. Tak disangka, obat 
pelangsing yang dulu ia minum sendiri 
mendatangkan penghasilan dan 
makin hits sampai sekarang. 

2. Make up artis
Sebelum menjadi selebgram, wanita 

bernama lengkap Rachel Vennya 
Ronald itu diketahui sempat mengikuti 
kursus kecantikan yang kemudian 
diaplikasikannya dalam profesi 
sebagai make up artis.

3 Sate Goreng Taichan
Bersama dengan Nico Al Hakim, 

Rachel merintis bisnis kuliner 
pertamanya pada 2016. Produk sate 
taichan ini berbeda dengan lainnya 
karena disajikan setelah digoreng 
dengan bumbu pendamping. .

4. Clothing line “Ravenisodd”
Selain di bidang kuliner, selebgram 

cantik ini juga memiliki bisnis di 
bidang clothing. Ravenisodd memiliki 
desain unik serta menarik yang cocok 
untuk dipakai anak muda. Usaha yang 
memiliki akun instagram @ravenisodd 
dengan 302 ribu followers itu sampai 
saat ini masih eksis.

5. Rumah makan
Rumah Sedep merupakan rumah 

makan yang menyajikan menu 
tradisional ala warteg berkonsep 
modern. Menjual masakan ala 
rumahan seperti sayur asam, sayur 
kulit melinjo pedas dan cumi tinta 
hitam, restoran yang berada di Tebet, 
Jakarta ini selalu ramai dipenuhi 
pelanggan.

6. Ngikan Yuk
Bisnis kuliner berupa fish and chips 

disajikan dengan selera nusantara ini 
berhasil membuat penasaran para 
pecinta kuliner. Satu paket Ngikan 
berisikan nasi liwet, fillet ikan goreng 
tepung dan juga bumbu. Bahkan 
Ngikan Yuk berhasil mendapatkan 
penghargaan “Gerakan 
Memasyarakatkan Ikan” dalam 
kategori Restoran dari Kementerian 
Kelautan dan Perikanan Indonesia.



Menjelang HUT Republik 
Indonesia yang ke-75, banyak 

hal yang dapat dilakukan 
untuk memeriahkannya. Salah 

satunya adalah melakukan 
sesi photoshoot bersama 

teman maupun sanak saudara. 
Berikut ini 5 inspirasi gaya 
OOTD photoshoot dalam 

menyambut kemerdekaan RI 
yang ke-75. (balqish)

Blouse merupakan kemeja perempuan yang 
memiliki berbagai macam jenis. Salah satu jenis 

blouse yang dapat memberikan kesan feminin 
dan anggun biasa disebut dengan Peasant yang 

memiliki aksen kerut di bagian leher, pinggang, 
dan lengan sebagai ciri khasnya. Cocok dipadu 

padan dengan rok potongan A.

Pinafore dress dengan motif striped atau garis 
sangat cocok digunakan oleh pecinta gaya 
minimalis. Motif striped atau garis vertikal yang 
simpel namun tak mudah tergerus zaman ini 
dapat memberikan kesan tinggi dan langsing 
saat digunakan. Akan lebih chic jika dipadu 
padan dengan kaos polos berwarna putih dan 
belt coklat.
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Turtleneck merupakan atasan dengan 
potongan yang menutupi leher. Penggunaan 
turtleneck ini memberikan kesan kasual dan 
intelektual yang tinggi. Atasan ini juga 
cocok digunakan saat udara dingin karena 
kebanyakan menggunakan jenis kain wol 
atau kain rajut. Agar tetap terlihat stunning, 
dapat menambahkan statement seperti topi 
fedora dan sepatu boots.

Rok mini sangat 
cocok digunakan 
bagi perempuan 
yang tidak percaya 
diri dengan postur 
tubuh yang terlihat 
pendek, karena 
rok mini mampu 
memberikan kesan 
jenjang saat 
digunakan. Jika 
sudah dipadu 
dengan atasan 
berbahan rajut 
dapat memberikan 
kesan imut dan 
ceria.

Sabrina top sudah hits di 
dunia fashion sejak tahun 90-
an dan kembali digandrungi 
lagi pada era sekarang. Model 
baju ini sangat khas karena 
cara pemakaiannya yang 
dipakai setengah bahu. Hal 
tersebut membuat pemakai 
terlihat lebih sensual karena 
menampilan bagian tubuh 
yang indah yaitu punggung 
dan bahu.
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JawaPos.com – Tim bulu tangkis Indonesia 
masih mematangkan siasat untuk meracik 

susunan pemain terbaik yang akan dibawa 
pada putaran final Piala Thomas dan Uber 

Cup 2020. Ajang itu rencananya berlangsung 
pada 3 sampai 11 Oktober di Aarhus, 

Denmark.
Dalam persiapan yang kurang dari dua 

bulan, apapun bisa terjadi. Setiap pemain di 
Pelatnas Cipayung masih mempunyai 

kesempatan ikut ke turnamen yang 
berlangsung dua tahun sekali tersebut. Para 

pemain juga diminta untuk menjaga performa 
terbaiknya.

Salah satunya tunggal putri Ruselli 
Hartawan. Dia sekarang terus menggenjot 

latihannya. Ruselli saat ini berada di ranking 
35 dunia dan berpeluang masuk dalam tim 

Indonesia di Uber Cup 2020.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan 

dan Prestasi PP PBSI Susy Susanti 
mengungkapkan bahwa setiap atlet putri di 

Pelatnas, punya kesempatan untuk 
menembus skuad Uber Cup. Asalkan, 

mereka mampu memenuhi kriteria yang 
ditentukan. Terutama dalam hal ranking dan 

performa.
“Sekarang persiapannya lebih ke fisik sama 

mental aja sih, mas,” kata Ruselli ketika 
dihubungi JawaPos.com, Kamis (13/8).

Ruselli menegaskan bahwa dia akan 
memperbaiki kekurangan dan meningkatkan 
kemampuan. Hasil pada Mola TV PBSI Home 

Tournament 2020 (22 sampai 24 Juli) akan 
menjadi salah satu bahan evaluasi.

Terutama ketika momen sudah unggul dan 
bermain cepat, Ruselli malah sering 

mengendurkan permainan. Langkah kaki jadi 
lambat. Lalu kehilangan momentum.

Pada turnamen internal itu, Ruselli tumbang 
di perempat final. Dia dikalahkan unggulan 

pertama Gregoria Mariska Tunjung.
“Kalau di turnamen-turnamen besar nggak 

boleh seperti itu, makanya saya evaluasi 
sendiri. Fisiknya harus lebih bagus, kuat, dan 

akurat dalam penempatan bola. Pokoknya 
jangan ada kesalahan sendiri,” ujarnya.

Di sisi lain, Ruselli merasa senang dengan 
ada kompetisi seperti home tournament 

maupun Piala Thomas dan Uber Cup. Tapi, 
dia juga merasa khawatir karena semua 

pertandingan tergelar di tengah pandemi 
Covid-19.

“Persaannya sih senang, soalnya kan udah 
lama nggak ada pertandingan. Untuk main di 
Uber Cup, beban pasti ada. Tapi saat ini lebih 

nggak mikirin beban sih, tapi lebih ke mau 
ngasih poin untuk regunya. Tapi yang utama 

bisa main lebih maksimal,” ucapnya.


