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Daftar dokter yang meninggal 
karena terpapar virus Covid-19 
semakin bertambah. Dokter Aman 
Teguh Pribadi meninggal saat 
menjalani perawatan di RS Wava 
Husada. Klinik tempatnya praktek 
yang berada di wilayah Bandulan 
diduga menjadi asal mula dokter 
Aman tertular virus tersebut.

”Berdasarkan informasi, penyebab 
kematian karena terkonfirmasi virus 
Covid-19,” ucap Ketua Ikatan Dokter 
Indonesia (IDI) Malang Raya dr Djoko 
Heri (17/9).

Dia menjelaskan, dr Aman meninggal 
dunia saat menjalani perawatan di RS 
Wava Husada, Kepanjen, Kabupaten 
Malang. ”Meninggal pada Rabu malam 
(16/9) sekitar pukul 23.50 WIB,” 
jelasnya.

Djoko menyebut, dr Aman sehari-
harinya membuka praktik di wilayah 
Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota 
Malang. Tempat layanan kesehatan 
yang dibuka itu diduga menjadi asal 
mula terpapar virus Covid -19.

”Menurut data yang saya terima, 
beliau hanya praktik pribadi saja, di 
daerah Bandulan, Kota Malang. Sangat 
mungkin penularan dari tempat 
praktiknya,” bebernya

Djoko menuturkan, telah ada 4 
dokter di Malang Raya meninggal 
dunia karena virus Covid -19. Dari ke 
empat itu, salah satunya adalah dr 
Aman Teguh. ”Sudah empat dokter 
telah meninggal di Malang Raya, 
termasuk dr Aman. Saat ini yang 
sedang dirawat di RS rujukan 
sebanyak 3 orang, juga karena virus 

Covid-19,” jelas dia.
Sementara itu, pihaknya terus 

memaksimalkan pemenuhan 
kebutuhan alat perlindungan diri (APD) 
bagi dokter di faskes satu hingga tiga 
dan menyalurkan bantuan APD dari 
para donatur, dari pengurus PB IDI, 
dan dari pengurus IDI wilayah Jatim ke 
sejawat dokter yang memerlukannya.

Selain itu, pihaknya juga 
mengusulkan kepada faskes tempat 
para dokter yang bekerja menangani 
Covid-19 untuk dilakukan pemeriksaan 
swab hidung dan tenggorok secara 
berkala. Hal itu untuk antisipasi 
penularan antar petugas kesehatan 
atau dari pasien ke petugas kesehatan 
dan sebaliknya. Termasuk, terus 
menyosialisasikan protokol kesehatan 
Covid-19 yang benar. (san/fia)

foto: darmono
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GEDANGAN – Fokus 
melestarikan habitat penyu 
sejak beberapa tahun lalu, 

Bajulmati Sea Turtle 
Conservation (BSTC) kini 

turut menambah daya tarik 
baru di Pantai Bajulmati. 

Selain bisa menikmati 
keindahan pantai di Desa 

Gajahrejo, Kecamatan 
Gedangan, wisatawan kini 

juga bisa mengetahui 
seluk-beluk soal penyu.

”Jadinya di sini 
wisatawan tidak hanya 

tahu soal pantai dan air 
laut saja,” terang Ketua 

BSTC Sutari.
Untuk menimba ilmu 

tentang penyu, pihaknya 
tidak memungut biaya 

sepeser pun alias gratis. 
Semua sudah termasuk 

biaya tiket masuk ke 
pantai, senilai Rp 10 ribu 

per orang. Dengan 
membayar tiket tersebut, 

pengunjung bisa masuk ke 
rumah penetasan penyu, 

yang saat ini juga 
digunakan sebagai balai 

pertemuan.
”Kami tetap menyediakan 

kotak donasi di dekat pintu 
untuk yang mau donasi,” 

imbuh Sutar–sapaan 
akrabnya.

Dengan gerakan 
konservasi penyu tersebut, 
dia berharap masyarakat di 

sekitar pesisir pantai bisa 
memiliki kesadaran untuk 

menjaga ekosistem penyu. 
Cita-citanya satu, yakni 
jangan sampai ada lagi 

perburuan liar yang dapat 
menjadikan hewan 
tersebut hilang dari 

habitatnya. ”Sama-sama 
saling mengingatkan untuk 
menjaga keberlangsungan 

hidup penyu,” tutupnya. 
(fik/fia)
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Studio film Warner Bros 
pada hari Jumat menunda 
debut sekuel superhero 
“Wonder Woman 1984” 
hingga Hari Natal karena 
banyak bioskop masih 
tutup karena pandemi virus 
corona. Film yang 
dibintangi Gal Gadot itu 
telah dijadwalkan untuk 
rilis di bioskop pada 2 
Oktober, tetapi sekarang 
akan debut pada 25 
Desember. Itu adalah film 
Hollywood dengan 
anggaran besar berikutnya 
yang dijadwalkan untuk 
bioskop.

“Karena saya tahu betapa 
pentingnya menghadirkan 
film ini kepada Anda di 
layar lebar ketika kita 
semua dapat berbagi 
pengalaman bersama, 
saya berharap Anda tidak 
keberatan menunggu lebih 
lama lagi,” kata sutradara 
Patty Jenkins dalam 
pernyataan yang dilansir 
dari cna, Jumat (18/9).

Studio film telah 
mengubah jadwal mereka 
selama berbulan-bulan 
karena industri mencoba 
pulih dari pandemi 
Covid-19, yang memaksa 
bioskop di seluruh dunia 
untuk menutup pintunya 
pada bulan Maret. 
Bioskop perlahan-lahan 
dibuka kembali dengan 
batasan kapasitas, dan 
menonton bioskop kembali 
meningkat di negara-
negara seperti China, 
pasar film terbesar kedua 
di dunia. Namun di 
Amerika Serikat, bioskop 

tetap ditutup di pusat 
bioskop utama termasuk 
Los Angeles dan New 
York.

Warner Bros yang dimiliki 
oleh AT&T Inc, menguji 
pasar dengan merilis film 
thriller “Tenet” Christopher 
Nolan pada akhir 
Agustus. Film, 
yang biaya 
produksinya 
lebih dari 
US$ 200 
juta, telah 
menghasilkan 
penjualan 
tiket global 
sebesar US$ 146,2 juta 
hingga akhir pekan lalu. 
Film laris Hollywood 
mendatang berikutnya 
adalah “Black Widow” dari 
Marvel Studios Walt Disney 
Co. Film ini akan tayang di 
bioskop pada 6 November. 
Film James Bond “No Time 
to Die,” dari Comcast 
Corp’s Universal Pictures 
dan MGM Studios, 
dijadwalkan pada 
20 
November. 
(cha/
fia)
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 Kim Kardashian West, Katy Perry, dan 

Leonardo DiCaprio adalah di antara 
selebritas yang mengambil bagian 
dalam “pembekuan” Instagram 24 jam. 
Hal ini diperuntukkan untuk memprotes 
kegagalan Facebook corporation 
sebagai perusahaann induk untuk 
menangani konten kekerasan dan 
kebencian serta misinformasi pemilu.

Melansir trtworld.com pada Jum’at 
(18/09), deretan nama-nama artis 
tekenal tersebut memberikan 
dukungan pada kampanye terbaru 
gerakan “#StopHateforProfit”. Gerakan 
tersebut meminta orang-orang untuk 
memasang pesan yang menyoroti apa 
yang mereka sebut sebagai kerusakan 
yang dilakukan Facebook, tetapi 
menahan diri untuk tidak memposting 
di Instagram selama sehari.

“Saya tidak bisa duduk diam 
sementara platform ini terus 
memungkinkan penyebaran 
kebencian, propaganda dan informasi 
yang salah, yang diciptakan oleh 
kelompok-kelompok untuk 
menyebarkan perpecahan dan 
memisahkan Amerika, hanya untuk 
mengambil langkah setelah orang-
orang terbunuh,” tulis Kardashian West 
di akun Instagram-nya pada Selasa 
(15/09).

Dengan 188 juta pengikut, Kardashian 
West adalah salah satu orang paling 
berpengaruh di Instagram. Dukungan 
darinya dan beberapa nama besar 
lainnya dalam pemboikotan ini 
membuat saham Facebook merosot 
dalam perdagangan aftermarket Selasa 
malam. Mereka turun 1,3 persen 
menjelang pembukaan pasar pada 
Rabu (16/09). Penyelenggara di balik 
tagar “#StopHateforProfit”, termasuk 
kelompok hak sipil seperti Anti-
Defamation League, NAACP dan Color 
Of Change, sebelumnya memimpin 
kampanye yang membuat ratusan 
perusahaan dan grup bergabung 
dalam boikot iklan Facebook pada 
bulan Juli. Ashton Kutcher, Mark 
Ruffalo, Kerry Washington, Rosario 
Dawson, Jamie Foxx dan Sacha Baron 
Cohen termasuk di antara setidaknya 
dua lusin bintang Hollywood lainnya 
yang mendukung kampanye tersebut, 
kata penyelenggara.

Namun sangat disayangkam 
Facebook menolak berkomentar 
apapun. Alih-alih malah menampilkan 
pengumuman baru-baru tentang 
pembatasan platform kelompok yang 
mendukung kekerasan dan upayanya 
untuk melindungi pemilihan AS pada 
November. Pemilu mendatang 
Facebook mendapat tekanan berat 
dari para aktivis, pemerintah, dan 
perusahaan yang mengiklankan 
platformnya untuk tindakan lebih keras 
dalam mempromosikan diskriminasi, 
kebencian, atau kekerasan. 
Perusahaan telah menunjukkan 
upayanya untuk menghapus akun yang 
terkait dengan kelompok ekstremis 
dan gerakannya untuk melawan 
informasi yang salah menjelang 
pemilihan presiden AS 3 November.  
(cha/fia)



Sebaiknya gunakan bahan bakar dengan kadar 
oktan tinggi. Ini dilakukan agar sistem pembakaran 
pada mesin menjadi lebih ringan dan efisien. 
Sehingga, tidak memberatkan mesin ketika 
dihidupkan.

Yang terpenting dalam penggunaan bahan 
dengan kandungan oktan tinggi, akan mencegah 
terjadinya tangki bahan bakar berkerak. Karena 
bila dibiarkan secara terus menerus akan 
menghambat saluran pada bagian sistem 
pembakaran. Dengan menggunakan bakar oktan 
tinggi akan mampu mencegah kondisi tersebut.
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JawaPos.com – Bila Anda penyuka Vespa 
tua, pastinya perlu perawatan khusus agar 

tetap nyaman dikendarai, meskipun itu 
hanya seminggu sekali. Anda wajib 

memahami bagaimana perawatan yang 
tepat dan benar pasalnya potensi 

kerusakan yang terjadi sewaktu-waktu bisa 
terjadi.

Mengingat usianya yang terbilang sudah 
tua, apalagi Vespa memiliki mekanisme 

sistem yang berbeda dibandingkan motor 
lain. Ada beberapa komponen diperlukan 

perhatian khusus, misalnya karburator yang 
rentan terhadap beberapa kendala atau 

kerusakan.
Karena komponen tersebut berpotensi 
merusak komponen lain bila terlambat 
melakukan penanganan apabila suatu 

waktu terjadi kerusakan. Bagi Anda yang 
baru mempunyai Vespa, perlu mengetahui 

cara merawat motor Vespa tua agar 
performanya tetap terjaga secara maksimal.

Pada umumnya, oli 
samping berkualitas di sini 

sangat erat kaitannya 
dengan merk yang mana 

dijual di pasaran. 
Penggunaan oli 

berkualitas, untuk 
mengurangi endapan 

bahan aditif dari oli agar 
tidak meninggalkan kerak. 

Sebaiknya gunakan oli 
samping ternama 

meskipun harganya sedikit 
mahal asalkan berkualitas 
dan tidak merusak mesin 

motor.
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Lakukan penggantian oli secara rutin dalam rentang 
waktu sebulan sekali meskipun dipakai atau tidak. 

Sebaiknya sebulan sekali Vespa tua Anda harus 
diservis karena berkenaan dengan performa mesin. 

Perlu diketahui oli mestinya mendapatkan pembaruan 
rutin saat digunakan untuk melumasi mesin tua. Inilah 

yang memicu pentingnya keberadaan oli sebagai 
pelumas mesin.

Bila vespa yang 
sudah menggunakan 
aki, selalu melakukan 
kontrol terhadap 
kondisi aki. Karena 
komponen yang satu 
ini memerlukan 
perawatan yang rutin 
sebab setiap kali 
mesin dihidupkan 
maka aki pun nantinya 
akan tersisi arus listrik.

Untuk menjaga 
sekaligus mencegah 
dampak buruk tersebut 
maka sangat 
diperlukan kontrol 
rutin. Diperlukan 
pembersihan rutin 
pada bagian kepala aki 
dengan menggunakan 
kuas yang telah 
dibasahi dengan 
menggunakan air 
panas.

Bila vespa Anda akan 
ditinggal lama, lepas 
akinya dari motor dan 
simpan dalam tempat 
yang bersih dan 
kering. Ini untuk 
meminimalisir 
pergerakan arus yang 
terjadi secara 
berkelanjutan.

Karburator pada motor vespa merupakan 
komponen yang cukup sering terkendala 

masalah, apalagi pada beberapa motor 
vespa tua. Umumnya problem pada 

karburator biasanya dipicu karena 
komponen ini mengalami penyumbatan. 

Dampak negatif dari masalah ini bisa 
menyebabkan akselerasi vespa Anda 

menjadi tidak nyaman.
Cucilah bagian-bagian karburator dengan 

menggunakan bensin dan tiup saluran-
saluran bensin dan udara. Hal ini diharapkan 
bisa membersihkan secara maksimal setiap 

sela pada karburator.

Lakukan perawatan 
ringan berupa servis 
rutin ringan pada vespa 
Anda. Langkah ini 
merupakan salah satu 
cara paling ampuh yang 
bisa Anda maksimalkan. 
Paling tidak dua bulan 
sekali atau sebulan 
sekali. Dengan 
melakukan servis rutin 
maka diharapkan 
beberapa kerusakan 
awal langsung diketahui 
dan langsung dilakukan 
tindakan perbaikan.

Membersihkannya, Anda 
perlu mencucinya sekaligus 

membersihkan bagian tangki 
dengan bensin supaya 

kotoran terbuang. 
Sedangkan untuk saluran 

keran bensin rendam dengan 
bensin dan bersihkan.
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Riot Games baru-baru ini 
mengumumkan bahwa League of 

Legends: Wild Rift akan segera hadir di 
akhir tahun 2020. Namun sebelum 

perilisan, mereka membuka praregistrasi 
dan akses beta tertutup.

Mengutip dari wildrift.leagueoflegends.
com pada Kamis (17/9), League of 

Legends akan segera hadir di perangkat 
seluler dan konsol. Sehingga, untuk 

mengikuti pertandingan video gim ini 
kamu tidak perlu repot menggunakan PC. 

Riot Games telah memperbarui secara 
keseluruhan desain platform, mulai dari 

model, animasi, sistem game gres, 
termasuk peta 5v5 baru. Namun 
pengembang meyakinkan tetap 

memegang prinsip permainan League of 
Legends yang sudah pernah diadakan. 

Pembaruan ini dapat membuat pengguna 
menumpas Nexus musuh secara cepat 

dan mudah dikendalikan.
“Hancurkan para penjahat dengan laser 
Lux atau kalahkan oposisi dengan wind 

wall terbaik. Para champion bermain 
untuk League, dengan sedikit perubahan 
untuk game seluler. League of Legends: 

Wild Rift akan hadir dengan sekitar 40 
jawara, dan lebih banyak lagi nantinya,” 

tulis pernyataan di website resmi wildrift.
leagueoflegends.com.

League ini dapat kamu unduh secara 
gratis termasuk semua champion yang 

tersedia. Namun jika kamu menginginkan 
tampilan yang lebih keren maka 

diperlukan biaya. Dengan begitu kamu 
juga telah mendukung untuk 

pengembangan game selanjutnya.
Meski pertandingan ini bisa kamu 

mainkan melalui smartphone, namun 
khusus pemain PC akan mendapatkan 

bonus. Jadi, tujuan pihak Riot Games 
membedakan tiap platform agar setiap 

perangkat memiliki karakter yang 
berbeda.

Riot Games juga menjelaskan, 
peluncuran game versi alfa dan beta akan 
dilakukan di negara tertentu dalam waktu 

dekat. Mereka berencana untuk 
meluncurkan versi seluler secara penuh di 

kebanyakan wilayah di akhir tahun 2020, 
disusul dengan kehadiran versi konsol.

Untuk praregistrasi, player bisa langsung 
mengunjungi website resminya wildrift.

leagueoflegends.com dan mengisi 
formulir yang telah disediakan. (ita/fia)


