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MALANG KOTA – Tingginya angka
kasus Covid-19 berbanding lurus
dengan besaran klaim BPJS (Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial)
Kesehatan. Di Malang Raya, hingga
pertengahan Agustus, besaran
klaimnya bahkan mencapai Rp 22,4
miliar.
Angka tersebut untuk perawatan
427 pasien. Tersebar di 23 Rumah
Sakit di Malang Raya.

Namun, dari Rp 22,4 miliar, yang
sudah di-ACC pusat sebesar Rp 9,2
miliar. “Itu untuk mengcover 178
kasus,” ujar Kepala BPJS kesehatan
Malang Dina Diana Permata.
Sedangkan yang hingga saat ini
tengah dalam proses verifikasi ada 59
kasus dengan nominal Rp 6,4 miliar.
Sementara sisanya, tidak disetujui
oleh Kementerian Kesehatan. Dina
pun mengungkap alasannya.

Antara lain berkas klaim tidak
lengkap atau tidak memenuhi unsur
kelengkapan berkas pada pengajuan
klaim, kriteria peserta jaminan
Covid-19 tidak sesuai dengan
ketentuan, atau bisa juga karena
diagnosa komorbid yang tidak sesuai
dengan ketentuan.
“Sehingga tidak asal semua yg
diajukan langsung disetujui,”
pungkasnya. (arlita/muf)
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JawaPos.com – Salah satu efek akun online
seseorang disusupi adalah menjadi korban
email penipuan. Meski mudah untuk
mengenali email sebagai spam, terkadang
saat penyerang menggunakan spoofing atau
email palsu untuk mengelabui pengguna
agar percaya bahwa itu adalah email yang
sah, saat itu masalahnya dimulai.
Pemilik email mungkin mengira bahwa
platform seperti Gmail Google akan memiliki
perlindungan terhadap hal-hal semacam ini.
Namun ternyata belum tentu demikian.
Hal ini terungkap melalui penelitian
keamanan Allison Husain yang telah
menemukan bug di Gmail, layanan pengolah
pesan elektronik populer dari Google.
Dengan bug tersebut, dilansir dari
TheNextWeb, memungkinkan penyerang
mengirim email palsu melalui Gmail.
Bug ini akan memungkinkan penyerang
untuk melewati protokol keamanan tertentu
seperti Send Policy Framework dan Domainbased Message Authentication, Reporting,
dan Conformance yang seharusnya
melindungi pengguna dari serangan tersebut.
Kabar baiknya adalah bahwa Google telah
memperbaiki bug tersebut, tetapi tercatat
bahwa perusahaan membutuhkan waktu
sekitar 137 hari untuk menutupnya.
Belum diketahui apakah penyerang
mungkin telah memanfaatkan bug saat masih
aktif atau tidak. Tetapi hingga saat ini
tampaknya tidak ada bukti apa pun yang
muncul. Jadi, meskipun Google butuh
beberapa saat untuk menutupnya, untungnya
tidak terjadi keluhan apapun oleh
penggunanya.
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JawaPos.com – Kondisi kesehatan
Lesti Andryani ngedrop lantaran
kecapekan dan asam lambungnya
kambuh. Kini dia menjalani perawatan
intensif di sebuah rumah sakit sejak
Selasa (25/8) dini hari. Dokter sampai
sekarang masih melakukan observasi
mendalam guna mengetahui ada
tidaknya penyakit lain.
Riffy, sang manajer, mengatakan
Lesti kini sudah membaik usai
mendapat perawatan intensif di rumah
sakit. Dia pun berharap kondisinya
bisa terus membaik dan cepat
sembuh supaya bisa pulang. Riffy
mengungkapkan Lesti bakal
mengurangi pekerjaannya setelah
keluar dari rumah sakit supaya kondisi
kesehatannya tidak drop lagi.
“Setelah pulang dari rumah sakit
nggak bisa langsung kerja. Dan kalau
kerja ada batas waktu maksimal 3 jam.
Dokternya sudah wanti-wanti. Gak
mungkin juga masukin kimia mulu
diinfus, kalau nggak dijaga dari pola
makannya,” tutur Riffy kepada
JawaPos.com melalui sambungan
telepon, Rabu (26/8).
Dia juga mengungkapkan, sejumlah
pekerjaan Lesti terpaksa harus
diundur dengan masuknya dia ke
rumah sakit. Dua di antaranya, Lesti
sebagai juri dan host. Riffy bersyukur
pihak klien memahami kondisi Lesti
yang tentu saja sangat tidak
mengenakkan.
“Seharusnya besok dia ada acara
prescon zoom kemungkinan akan
mundur nih,” ucapnya.
Riffy bersyukur sejumlah tanggung
jawab Lesti terkait endorsement
produk di media sosialnya sudah
rampung semua dikerjakan. Dan kini
tinggal menunggu jadwal posting
sesuai dengan timeline yang sudah
ditetapkan.
“Endorse nggak (ada yang tertunda)
sih. Endorsement itu sudah masuk
sebelumnya tinggal tunggu timeline
postingan saja sih. Semua materinya
sudah aman tinggal posting saja,”
ungkapnya.

MESKI mengusung nama
Guyon (bercanda atau mainmain), nyatanya keenam
personel tak main-main dalam
berkarya. Berawal dari sekadar
iseng-iseng meng-cover lagu
pop atau dangdut Jawa untuk
ngegombal, kini Guyon Waton
sudah punya sejumlah single
orisinal. ”Sekarang malah
beberapa penyanyi idola kami
yang meng-cover. Misalnya,
Mbak Via Vallen sama Nella
Kharisma,” ujar sang vokalis
Faisal Bagus Ibrahim saat
dihubungi Jawa Pos Sabtu siang
(22/8).
Popularitas Faisal dan kawankawan bahkan juga sampai ke
kalangan pendengar terkini.
Yakni, anak-anak SMA hingga
mahasiswa. Alias, generasi Z
yang lahir sejak akhir 90-an
sampai awal 2000-an. Buktinya,
beberapa kali Guyon Waton
menjadi headliner di pentas seni
SMA. ”Lah wong yang ngerti
kami itu justru murid-muridnya
dulu ketimbang gurune (gurunya,
Red),” ujar Bagus, lantas
terkekeh.
Guyon Waton memang
mengambil garis start yang
tepat. Terbentuk pada 2015,
mereka tak sekadar nongkrong
dan berdendang di sebuah
warung bakso di Temon,
Kulonprogo. Supaya lebih
kekinian dan ada arsipnya, enam
sahabat yang juga bertetangga
itu mengunggah video cover
singkat di YouTube dan
Instagram. Apalagi, saat itu dua
platform tersebut sedang
digemari pengguna milenial.
Termasuk keenam personel
yang kini masih berusia di
bawah 30 tahun.
Tak disangka, cukup banyak
generasi milenial dan Z yang
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menikmati lantunan tembang
pop dan dangdut Jawa Guyon
Waton. Hal tersebut membuat
keenam personel berinisiatif
mempunyai lagu sendiri. ”Tapi,
kami nggak mau jauh-jauh dari
lagu patah hati yang sering kami
cover,” ujar Ahmad Arifin, sang
gitaris.
Selain karena jenis lagu seperti
itu lebih mudah diterima, lagu
sedih dipilih karena alasan
pribadi para personel. Meski kini
keenam personel sudah
berpasangan (ada yang menikah
dan ada yang masih pacaran),
mereka toh tak luput dari
masalah asmara. Yes, keenam
personel merupakan barisan
patah hati yang pernah
mencecap pahitnya menjadi
Korban Janji, Sebatas Teman,
dan Ajur Mumur.
Karena sudah tahu pahitnya
patah hati, Arifin mengungkapkan
bahwa hampir semua lagu yang
dibawakan, baik cover maupun
orisinil, merupakan curahan hati
pengalaman para personel.
Mereka juga sesekali menyum
bang ide dalam proses kreatif
pembuatan lagu. ”Kalau bikin
lagu bahagia, kok angel (sulit) ya.
Aku ora tahu bahagia, hahaha,”
seloroh gitaris 26 tahun itu.
Selain lirik yang bisa
menyentuh banyak orang,
kekuatan Guyon Waton berada
pada konsep kawin genre. Di
paro pertama atau awal lagu,
akan disuguhi alunan musik pop
atau akustik, akar bermusik
Guyon Waton kala menjadi
musisi warung bakso. Lantas,
memasuki tengah lagu,
gelombang dangdut mulai
menyerbu. Semua berkat
hentakan gendang Andreas
Wahyu dan backing vocal ”ha-e
ha-e” dari sesama personel.
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JawaPos.com – Adaptasi
kebiasaan baru membuat kita
harus terbiasa dengan berbagai
kebiasaan baru, mulai dari
penggunaan masker hingga
mencuci tangan lebih sering.
Rutinitas baru tersebut tidak
jarang menimbulkan keluhan yang
mengganggu, misalnya jerawat
akibat masker (maskne atau maskacne), kulit kering, hingga iritasi
kulit.
Dokter Spesialis
Dermatovenereologi dari layangan
Klinik Bamed Skincare dr. Sonia
Hanifati, SpDV, menjelaskan kulit
memegang peranan penting
dalam memelihara kesehatan
tubuh manusia melalui berbagai
macam fungsi, di antaranya
perlindungan fisik (terhadap gaya
mekanik, sinar ultraviolet, bahan
kimia) perlindungan imonologik,
ekskresi, pengindera, pengaturan
suhu tubuh, pembentukan vitamin
D, dan kosmetik.
Masalah kesehatan pada kulit
menyebabkan terganggunya salah
satu atau beberapa fungsi kulit
diatas serta menyebabkan rasa
tidak nyaman dan tidak jarang
menimbulkan gangguan percaya
diri. Kulit sehat memiliki beberapa
ciri, salah satunya adalah lembab.
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“Kulit yang sehat adalah kulit
yang kelembabannya terjaga. Kulit
yang lembab dan terhidrasi
merupakan lapisan pelindung
yang baik terhadap dunia luar
serta mempunyai kemampuan
regenerasi yang baik. Ketika kulit
menjadi kering, fungsi kulit
sebagai lapisan pelindung menjadi
terganggu, sel kulit menjadi rapuh
sehingga integritas kulit terganggu
dan memudahkan bahan iritan
atau bakteri masuk dan
menimbulkan keluhan,” katanya
dalam webinar, Rabu (27/8).
Kulit mengalami regenerasi tiap
27 hari. Meski begitu, sepanjang
hidup manusia, kondisi kulit akan
berubah secara konstan menjadi
lebih baik atau lebih buruk
tergantung kepada berbagai
faktor. Karena itu, sangat penting
untuk mempertahankan
kesehatan dan vitalitas organ
pelindung ini dengan melakukan
perawatan kulit secara rutin.
Di masa pandemi, kata dr. Sonia,
masalah yang sering muncul
tersebut bisa diatasi dengan
berbagai tips sederhana. Tentunya
harus telaten dan disiplin dalam
mencegah masalah tersebut.
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Tips sederhana
perawatan kulit
sehari-hari yang
dapat dilakukan
untuk mencegah
munculnya masalah
kulit,
misalnya untuk
mencegah jerawat
akibat penggunaan
masker. Caranya
bisa mengganti
masker kain setiap 4
jam, mencuci
masker kain setiap
kali habis dipakai.
Karena sering
memakai masker,
disarankan untuk
meminimalisir
penggunaan
makeup. Lalu
rajin
menggunakan
produk skincare
noncomedogenic
dan memilih
pelembap wajah
yang ringan
untuk mencegah
sumbatan poripori.

Sementara itu, penggunaan
pelembap atau hand cream
setiap kali selesai mencuci
tangan dapat mencegah kulit
kering dan iritasi akibat sering
menggunakan hand sanitizer.
Utamakan mencuci tangan
dengan air mengalir dan sabun.
Bila tidak tersedia air mengalir
dan sabun, gunakan hand
sanitizer dan tetap aplikasikan
pelembap setelah mencuci
tangan.

Bila dengan berbagai tips tersebut, masalah kulit di
era new normal ini belum tertangani, silakan konsultasi
ke dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat.
Penanganan yang cepat dan tepat dapat mencegah
kerusakan kulit lebih lanjut, misalnya jerawat menjadi
meradang atau iritasi kulit berlebih yang memudahkan
terjadinya infeksi.

JawaPos.com – Pelatih bulu
tangkis tunggal putra Malaysia
Hendrawan sempat khawatir
dengan kondisi pemain tunggal
putra andalan Lee Zii Jia. Pebulu
tangkis ranking 10 dunia
tersebut sempat mengalami
cedera otot punggung.
Namun, kata Hendrawan, Zii
Jia sudah bisa mulai berlatih lagi
dan dia siap tampil di Piala
Thomas 2020 di Aarhus,
Denmark pada 3-11 Oktober.
“Zii Jia telah pulih. Tidak perlu
berpikir tentang rencana lain,”
kata pelatih asal Indonesia
tersebut seperti dikutip dari nst.
com.my.
“Sejauh ini persiapan untuk
Piala Thomas cukup bagus. Saya
berharap Zii Jia bisa melanjutkan
latihan setelah menjalani
pemulihan,” lanjut Hendrawan.
Zii Jia diharapkan bisa menjadi
kapten tim putra Malaysia di
Piala Thomas 2020. Dia
mengalami cedera setelah
mengikuti kejuaraan internal
yang digelar Asosiasi Bulu
Tangkis Malaysia (BAM).
Bukan Zii Jia saja yang cedera
di turnamen internal itu. Peraih
medali perunggu Kejuaraan
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Dunia 2018 Daren Liew dan
juara Junior Asia 2017 Jun Hao
Leong juga ikut dibekap cedera.
Meski demikian, Hendrawan
tidak panik. Ia merasa bahwa
semua pemainnya masih
memiliki kesempatan yang sama
untuk masuk ke tim Piala
Thomas 2020.
“Terlepas dari penampilan para
pemain baru-baru ini, kami juga
melihat rekor mereka dengan
pemain lain yang diharapkan
untuk bermain di Piala Thomas,”
ujar Hendrawan.
“Pengalaman bermain juga jadi
salah satu faktor lain untuk
dipertimbangkan. Pemain yang
sebelumnya ikut di Piala Thomas
dua tahun lalu juga bisa
memengaruhi kekuatan tim.
Sekarang, setiap orang memiliki
kesempatan yang sama,”
jelasnya.
Hendrawan menyebutkan,
sudah ada enam tunggal putra
yang sudah disiapkan untuk
dibawa ke Piala Thomas 2020
dan sedang menjalani pelatihan.
Di Piala Thomas nanti, Malayasia
tergabung di grup A yang diisi
oleh Indonesia, Belanda dan
Inggris.
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