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Operasi yustisi yang dige-
lar setiap hari oleh Pemerin-
tah Kota (Pemkot) Malang 
ternyata tidak menerapkan 
sanksi denda setiap hari, 
melainkan hanya seminggu 
tiga kali. Penerapan ini dise-
suaikan dengan jadwal dari 
kejaksaan.

Kasie Operasi Satpol PP 
Kota Malang Anton Viera 
mengatakan, penerapan 
sanksi sosial diterapkan 
setiap hari untuk memberi-

kan kesadaran masyarakat 
agar selalu memakai mas-
ker.

“Sanksi sosial yang diberi-
kan macam-macam huku-
mannya, ada yang nyanyi 
Indonesia Raya, menyebut-
kan lengkap Pancasila, dan 
lainnya,” ujar Anton di se-
la-sela melaksanakan ope-
rasi yustisi di Jalan Bandu-
ng, Senin (21/9).

Dia juga menegaskan 
bahwa Satuan Polisi Pa-

mong Praja (Satpol PP) yang 
melaksanakan operasi gab-
ungan dengan TNI dan Polri 
akan selalu mengingatkan 
dan memberikan imbauan 
sekitarnya agar rajin pakai 
masker.

“Karena memakai masker 
itu wajib sesuai aturan yang 
ada. Selain itu hal ini juga 
untuk keselamatan kita ber-
sama,” tandasnya.

Seperti diberitakan, appa-
rat pemerintah tak bo-

san-bosannya mengedukasi 
masyarakat Kota Malang 
tentang pentingnya mema-
kai masker. Mulai dari me-
nerapkan operasi yustisi 
dengan sistem sanksi sosial, 
hingga menerapkan sanksi 
membayar denda di tempat 
sebesar Rp 100 ribu untuk 
menyadarkan masyarakat. 
Namun, ternyata dalam ope-
rasi yustisi masih banyak 
ditemukan warga yang tidak 
taat memakai masker.
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JawaPos.com – Organisa-
si Kesehatan Dunia (WHO) 
memperingatkan bahwa vi-
rus Korona belum menunjuk-
kan tanda-tanda akan hilang. 
Kematian masih terjadi. WHO 
mencatat Covid-19 masih 
menewaskan sekitar 50 ribu 
orang dalam seminggu.

“Bukan ini yang kita ingin-
kan,” kata Direktur Ekseku-
tif Program Kedaruratan 
Kesehatan WHO, Dr. Mike 
Ryan, seperti dilansir dari 
CNBC, Minggu (20/9).

Ryan mengatakan dunia 
masih harus menghadapi 
jalan yang panjang untuk 
menghadapi situasi pande-
mi Covid-19. Pejabat WHO 
mengatakan, mereka mulai 
melihat tren yang meng-
khawatirkan dalam jumlah 
kasus Covid-19. Seperti pa-
sien masuk ICU dan rawat 
inap di Belahan Bumi Utara 

saat memasuki musim yang 
lebih dingin.

“Ini belum padam, belum 
berakhir, tidak akan hilang. 
Dan terutama bagi negara-ne-
gara yang memasuki musim 
dingin, orang berkumpul lebih 
banyak di dalam ruangan. Ada 
banyak pekerjaan yang harus 
dilakukan di untuk menghin-
dari peristiwa amplifikasi, me-
nurunkan penularan epidemi 
ini, mencegah pembukaan 
sekolah, dan melindungi masy-
arakat rentan dari penyakit 
parah dan kematian,” tambah 
dr. Ryan seperti dilansir dari 
CNBC, Minggu (20/9).

Pejabat kesehatan Eropa 
telah memperingatkan se-
lama berminggu-minggu 
tentang peningkatan jumlah 
kasus Covid-19. Lebih dari 
separuh negara Eropa telah 
melaporkan peningkatan 10 
persen atau lebih banyak 

kasus dalam dua minggu 
terakhir. Di AS, pejabat kese-
hatan melaporkan rata-rata 
sekitar 39 ribu kasus Covid-19 
baru per hari, menurut data 
yang dikumpulkan oleh da-
ta Universitas Johns Hopkins.

Kasus Covid-19 tumbuh 5 
persen atau lebih di seti-
daknya 34 negara bagian 
serta Washington, DC, AS. 
“Energi belum habis dari pan-
demi ini. Masih banyak en-
ergi yang tersisa di musim 
semi ini dan ini bisa membu-
at kita menghadapi pandemi 
ini ke depannya,” kata Ryan.

Pejabat kesehatan AS 
khawatir wabah itu bisa men-
jadi lebih buruk saat negara 
itu memasuki musim gugur 
dan musim dingin. Pejabat 
kesehatan telah berulang 
kali memperingatkan bahwa 
mereka sedang bersiap un-
tuk memerangi dua virus 

jahat yang beredar akhir ta-
hun ini saat wabah Covid-19 
memasuki musim flu.

Kepala Teknis WHO Dr Ma-
ria Van Kerkhove mencatat, 
ahli kesehatan global memi-
liki ratusan studi seroepide-
miologi yang sedang berlang-
sung yang meneliti tingkat 
infeksi virus Korona pada po-
pulasi yang berbeda. Peneli-
tian menunjukkan bahwa ma-
yoritas penduduk dunia ren-
tan terhadap infeksi virus ini.

“Itu artinya pandemi virus 
masih panjang,” katanya.

Van Kerkhove mengatakan 
bahwa sangat penting bagi 
negara-negara memiliki ren-
cana strategis yang kuat 
ketika lonjakan wabah mun-
cul lagi. “Bukan hanya jum-
lah kasus, tetapi juga rawat 
inap, ICU dan berapa bany-
ak orang yang dirawat di 
perawatan intensif,” katanya.

ILUSTRASI. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa virus Korona belum menunjukkan tanda-tanda 
akan hilang. Kematian masih terus terjadi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)



JawaPos.com – Kepatuhan masyarakat 
dalam menerapkan protokol kesehatan 
salah satunya memakai masker masih harus 
lebih disiplin. Pasalnya, tak cukup 
mengandalkan aturan saja, tetapi diperlukan 
kesadaran. Masker menjadi upaya paling 
efektif untuk menekan penularan Covid-19.

Anggota Juru Bicara Satgas Covid-19, dr 
Reisa Broto Asmoro menyesalkan banyak 
masyarakat yang masih memakai masker 
sekadar di dagu atau leher. Menurutnya, 
memakai masker jangan asal-asalan jika 
memang ingin melindungi tubuh dari virus 
Korona.

“Kita tak hanya menggantungkan pada 
aksi kebijakan pemerintah karena yang 
utama bagi kita semua memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19 adalah dengan 
protokol kesehatan,” tegasnya dalam 
konferensi pers, Jumat (18/9).

“Ingat selalu pakai masker dengan baik 
dan benar. Jangan asal-asalan, tutupi bagian 
hidung dan dagu karena ini penting sekali,” 
kata dr Reisa.

Dia menyebut jangan malah hanya 
memakai masker sekadar atau ala kadarnya. 
Misalnya hanya menutupi dagu dan leher.

“Jangan jadikan masker hiasan untuk 
menutupi dagu saja. Atau saya masih 
melihat beberapa orang malah dikalungkan 
saja maskernya di leher,” katanya.

Dia mengimbau agar selalu menyiapkan 
lebih dari satu masker per hari terutama 
ketika beraktivitas. Selalu jaga jarak aman, 
jauhi kerumunan.

“Ke luar rumah hanya kepentingan 
mendesak. Kalaupun harus keluar 
rumah hindari kontak fisik dengan 
orang lain. Sekalipun itu adalah 
teman kita sendiri. Jaga jarak 
aman minimal 1 hingga 2 
meter,” katanya.

Dan yang tak kalah penting 
juga harus mencuci tangan 
dengan baik yakni dengan 
sabun dan air mengalir. 
Selalu terapkan protokol 
kesehatan sebelum masuk ke 
rumah.

“Lepas sepatu di luar rumah, 
bersihkan barang bawaan kita 
bawa keluar rumah sebelum 
kita masuk ke dalam. 
Bersihkan badan sampai 
bersih baru bertemu 
dengan 
anggota 
keluarga 
kita. Saya 
yakin 
kita 
semua 
pasti 
bisa,” 
tutupnya.
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Bagaimana cara menjaga bentuk 
tubuh idealmu?

Aku olahraga seminggu minimal empat 
kali. Selain itu, jaga pola makan.

Biasanya olahraga apa?

Dulu aku coba semua olahraga. Lari, sepeda, 
muay thai sempat juga. Tapi, karena aku udah 
dapetin berat yang aku mau, jadi sekarang aku 
kurangin kardio. Aku lebih suka body weight 
lifting kayak nge-gym untuk pembentukan otot.

Karena sekarang gym juga tutup, jadi aku beli 
dumbbell dan barbel yang beratnya 10–20 
kilogram di rumah. Selain itu, aku yoga untuk 
menambah flexibility.

Berapa lama durasi olahraga di rumah?

Biasanya satu setengah jam sampai dua jam. 
Intens, mulai stretching, latihan kaki, perut, dan 
tangan. Aku selalu fokus kalau lagi olahraga 
karena memang diniatin. Buat aku, enggak ada 
kata enggak sempat olahraga. Walaupun pulang 
kerja jam 19.00 atau 21.00, ya aku tetap olahraga. 
Yang penting dua jam sebelum tidur sudah harus 
berhenti.

Diet juga?

Iya, aku sudah enam tahun enggak makan nasi 
(putih). Dalam sehari aku juga puasa (intermiten) 
16–18 jam. (Jendela waktu) makan 6–8 jam dalam 
sehari. Selain mengurangi gula dan minuman 
soda, aku menghindari pasta, mi, dan gorengan.

Makanan sehari-hari apa?

Roti gandum, pisang, kentang, kadang-kadang 
nasi merah.

Bentuk tubuh ideal itu target hidupmu?

Aku tipikal orang yang totalitas kalau 
melakukan sesuatu. Kan enggak mungkin 
presenter olahraga badannya enggak fit, enggak 
ngerti olahraga serta kesehatan. Jadi, ya sekalian 
deh jadi yang terbaik.

Bagaimana kesulitan di awal melakukan pola 
hidup sehat?

Dulu aku benar-benar awam tentang diet dan 
olahraga. Selain benci olahraga, aku sering 
makan martabak, es krim, dan mi instan hampir 
setiap hari. Susah setengah mati menghentikan. 
Lepas seminggu dari nasi saja aku pusing.

Akhirnya, aku menghilangkan lemak dengan 
nge-gym seminggu bisa lima sampai enam kali. 
Aku juga rajin bertanya kepada teman-teman 
yang ahli di bidangnya.

Berpakaian seksi itu gaya pribadi atau ada 
faktor lain?

Aku kan olahraga, enggak mungkin dong pakai 
baju gombrong. Kalau ke gym ya pakai legging 
dan sports bra biar nyaman. Kalau sehari-hari aku 
pakai baju fit body agar tahu ada lemak berlebih.

Penilaian orang yang bilang aku seksi itu 
bonus. Aku lebih suka disebut fit dan kerja keras 
membentuk badan. Jadi, (hasilnya) pakai baju 
apa saja enak dilihat.

JawaPos.com 
– Namanya 

dikenal sejak 
menjadi presenter 

acara olahraga. 
Kini dia banting 

setir ke jalur 
komedi. Maria 

Vania, dara 
kelahiran Bandung 

ini, blak-blakan 
tentang caranya 

membentuk tubuh 
menjadi body 

goals.
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JawaPos.com – Piaggio Indonesia 
kembali menghadirkan karya 
terbarunya di tanah air. Yakni motor 
Vespa edisi terbatas Primavera Sean 
Wotherspoon yang ditawarkan 
seharga Rp 85 jutaan.

Sean Wotherspoon adalah 
desainer muda Amerika yang cukup 
populer. Kelihaiannya bermain 
warna diklaim menggambarkan jiwa 
muda Vespa. Kemampuannya dalam 
memadupadankan material yang 
tepat semakin memperkaya 
perspektif dalam mengagumi 
kendaraan roda dua khas Italia ini.

Unsur-unsur timeless classic 
berpadu dengan seni kontemporer 
melahirkan Vespa Primavera Sean 
Wotherspoon edisi terbatas. Skuter 
yang ikonik ini dikatakan hadir lebih 
berani, ‘nakal’, dan menyenangkan.

“Anda benar-benar dapat 
merasakan hubungan serta 
kombinasi dari energi kreatif antara 
Vespa dan Sean Wotherspoon sejati 
saat Anda melihat Vespa Primavera 
Sean Wotherspoon. Kreativitas Sean 
Wotherspoon yang luar biasa dan 
kepribadian Vespa Primavera yang 
unik dan ikonik berpadu dengan 
baik dan berhasil membuat setiap 
orang memandangnya penuh 
takjub,” ungkap Marco Noto La 
Diega, Presiden Direktur PT Piaggio 
Indonesia belum lama ini di sebuah 
acara virtual Piaggio Indonesia

Tampilan Vespa Primavera Sean 
Wotherspoon terlihat unik melalui 
leburan warna bertema 80-an, yang 

ditampilkan secara unik 

dan menarik. Perpaduan ini disebut 
mewakili warisan Vespa dan visi 
Sean Wotherspoon untuk Vespa 
Primavera dalam sentuhan 
kontemporer dengan tetap 
membawa karakter dan warisan 
Vespa.

Warna kuning dipilih sebagai 
warna dasar dominan untuk 
mewakili energi dan dinamisme. 
Sentuhan warna merah, melebur 
dengan hijau tua dan biru laut, 
melapisi seluruh badan kendaraan. 
Tampilan berbeda Vespa Primavera 
Sean Wotherspoon tampak pada 
aksen warna putih pada front tie, 
edge shield dan crest, untuk 
menonjolkan siluet Vespa.

Di bagian bawah, ada velg atau 
rims modern warna putih dengan 

logo Vespa berwarna biru. Ini 
disebut semakin memberikan 
tampilan baru dan berbeda 
yang menyeluruh pada karya 

penuh pesona ini.
Ada juga sentuhan krom 

mengkilap terlihat pada rak 
depan, kaca spion, bingkai 

lampu depan, dan pegangan 
penumpang di bagian 
belakang skuter. Selain itu, 
warna hitam pada 
pegangan tangan dan 
penutup knalpot menjadi 

pelengkap yang tepat untuk 
memberikan sentuhan akhir 

yang berkelas.
Keunikan dan 
keaslian Vespa 

terjaga utuh dalam 
body baja Vespa 
yang merupakan 
karakter utama 
dari identitas 
Vespa. Material 
beludru pada 
jok dan karet 
pada pijakan 

kaki dipasang pada bodi berbahan 
baja yang semakin menonjolkan 
bentuk dan lekuk Vespa.

Perpaduan dari setiap 
material ini dengan tepat 
mengamplifikasi 
identitas Vespa dan 
kreativitas Sean 
Wotherspoon yang 
melebur dalam satu 
koneksi nan cantik. Sebagai 
designer sneakers, Sean 
Wotherspoon 
bereksperimen dengan 
beragam bahan mulai 
dari material karet 
berwarna biru pada 
pijakan kaki, dibuat 
layaknya sol sepatu 
dalam perspektif 
Sean 
Wotherspoon.



Perusahaan Epic Games baru-baru ini mengumumkan 
obralan Footbal Manager 2020 secara gratis melalui 
website resmi epicgames.com. Penjualan secara free ini 
akan berakhir pada 24 September mendatang, 
setelahnya game video ini akan dijual $ 29,99.

Mengutip dari epicgames.com pada Senin (21/9), 
keputusan ini sudah diperhitungkan oleh pihak 
pengembang Football Manager 2020 termasuk fitur-
fitur baru dan mekanisme permainan yang telah 
disempurnakan. Game video ini menggunakan 
perencanaan dan perkembangan yang belum pernah 
ada sebelumnya, dengan memberdayakan manajer ini 
untuk menyempurnakan identitas klub sesuai dengan 
keinginan pengguna.

“Ini adalah dunia yang menghargai perencanaan dan 
pengetahuan, tetapi tidak seperti game lain, tidak ada 
akhiran atau skrip yang ditentukan sebelumnya untuk 
diikuti, hanya kemungkinan dan peluang yang tak 
terbatas. Setiap klub memiliki kisah untuk diceritakan 
dan terserah Anda untuk membuatnya. Mereka bilang 
sepak bola adalah permainan impian. Nah, manajer 
adalah jenis khusus pemimpi,” sebuah pernyataan di 
website Epic Games.

Perusahaan asal California ini mendesain game 
videonya dengan membawa 5 aspek penting dalam 
sesuah permainan sepak bola. Yakni pusat 
pembangunan, visi klub, jalur waktu bermain, staf ruang 
ganti pemain dan peningkatan grafis.

Pusat pembangunan, yang berarti pengguna dapat 
mengendalikan secara penuh tim juniornya atau barisan 
pemain muda hingga mereka siap untuk aksi tim utama. 
Sementara visi klub, kamu dapat menentukan rencana 
bersama klub agar dapat berkembang lebih maju lagi.

Untuk bagian jalur waktu bermain, adalah cara untuk 
menentukan posisi pemain disepanjang kontraknya, 
seperti menentukan jalur yang jelas dari Fringe Player 
ke Star Player. Sementara staf ruang ganti pemain, 
suatu proses terlibatnya staf dalam memberikan saran 
dan interaksi baru. Sehingga lebih banyak kolaborasi ini 
membuat game lebih dekat ke struktur tim ruang 
belakang kehidupan nyata dalam sepak bola.

“Model pemain dan manajer yang didesain ulang, 
pencahayaan yang ditingkatkan, dan visual lapangan 
yang dirombak digabungkan untuk menciptakan 
pengalaman pertandingan yang paling realistis dan 
paling tampan hingga saat ini,” sebuah pernyataan di 
website terkait peningkatan grafis. (ita/fia)


