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Jalan Ijen Boulevard dan Jalan
Veteran akan ditutup lagi. Hal ini
dikarenakan masih banyaknya warga
yang tidak menaati protokol
kesehatan, seperti tetap duduk di
lokasi taman di dua kawasan tersebut.
Pembatasan kebijakan ini dilakukan
karena Kota Malang kembali berstatus
zona merah.
”Sementara, (untuk penutupan akses
jalan) masih kami survei. Kemungkinan
akan dilakukan di Jalan Ijen dan Jalan
Veteran,” kata Kapolresta Malang Kota
Kombes Pol Leonardus Simarmata.
Penutupan akses jalan tersebut akan
dilakukan saat akhir pekan. Harapan
kebijakan ini, mampu membatasi
kegiatan masyarakat yang masih tetap
beraktivitas di luar rumah ketika masa
pandemi Covid-19 belum mereda.
Penutupan akses jalan tersebut
sudah pernah dilakukan Polresta
Malang Kota akhir bulan Maret hingga
awal April lalu. Ada dua kawasan yang

ditutup, yakni Jalan Ijen dan Jalan
Veteran, Kota Malang. Penutupan
akses jalan dilakukan dalam dua sesi,
yakni pagi hari sekitar pukul 06.00
WIB hingga pukul 10.00 WIB dan pada
malam hari sekitar pukul 19.00 WIB
hingga 24.00 WIB.
Selain melakukan penutupan jalan,
pihaknya juga terus melakukan giat
Operasi Yustisi sebagai bentuk
penegakan disiplin bagi pelanggar
protokol kesehatan untuk menekan
jumlah kasus di Kota Malang.
”Yang terpenting bagi kami adalah
masyarakat bisa memahami. Artinya
ini kan untuk kemanusiaan, untuk
keselamatan masyarakat,” jelas dia.
Sementara itu, Wali Kota Malang
Sutiaji mengatakan, rencana
penutupan dua ruas jalan itu bertujuan
untuk mempertahankan ritme
pendisiplinan penegakan protokol
kesehatan pencegahan Covid-19.
Sehingga diharapkan angka

penyebaran kasus bisa ditekan. Di sisi
lain, penggunaan masker bagi warga
Kota Malang yang beraktivitas
semakin terlihat lebih meningkat
dibandingkan sebelum adanya
Operasi Yustisi.
”Itu kan gerakan kita secara masif
yang kita terapkan (penutupan akses
jalan) untuk mempertahankan ritme.
Sekarang kan sudah mulai terpantau,
upaya itu harus kita gencarkan supaya
tidak ada fluktuasi lagi,” ujarnya.
Untuk penutupan jalan, menurut
Sutiaji, rencananya, akan segera
dijalankan mulai pekan ini. ”Nanti
sementara sama, jalan yang akan
ditutup di Veteran dan Ijen,”
terangnya.
Selama pemberlakuan akses
penutupan jalan, masyarakat
diharapkan mengurangi aktivitas
bepergian keluar rumah dan
menghindari aktivitas di area yang
mengundang kerumunan massa.
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Perawakan yang bagus
memang membuat kucing
bengal diminati. Tulang-tulang
besar dengan struktur wajah
kotak membuat kucing bengal
tampak gagah. ”Beda dengan
persia, misalnya. Itu yang dicari
cantik dan anggunnya,” ucap
Surtyanti, breeder asal
Surabaya. Selain itu, cat lovers
saat ini suka sekali dengan
tutul-tutul besar.
Jika ditilik lebih detail, ada
beberapa bagian tubuh yang
diperhatikan betul oleh cat
lovers. Salah satunya, bentuk
punggungnya. ”Biasanya dilihat
juga tulang kaki depan sama
belakang. Yang bagus, yang
belakang lebih tinggi,” ucap
Bagus Prihanto, suami
Surtyanti. Bagian belakang
yang lebih tinggi itu membuat
kucing bengal seperti macan
yang sedang mengendapendap mencari mangsa.
Ekornya yang melengkung ke
atas menambah kesan keren
kucing bengal.
Sejak lahir, postur bengal
pasti mulai terlihat. Tapi, tidak
berarti perawatannya tak
memengaruhi, lho. Ada
beberapa trik yang mesti
dilakukan pemilik kucing
bengal agar si tutul makin kece.
Pemilihan makanan jadi kunci.
Surty mengatakan, formula
daging merah efektif untuk
membantu perkembangan si
kucing. Hari ini daging giling
burung puyuh, besok daging
sapi. Begitu terus selang-
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seling. Daging tersebut menjadi
makanan tambahan. Pagi dan
sore, si kucing tetap diberi
makanan kering seperti biasa.
Memilih daging juga bukan
hal sembarangan, lho. Untuk
daging sapi, Surty
mengolahnya sendiri. ”Beli
daging biasa, lalu kita potong
kecil-kecil. Diamkan di kulkas
tiga hari dulu,” paparnya. Hal
tersebut dilakukan untuk
memastikan tak ada bakteri
yang masih hidup dalam
daging. Setelah itu, langsung
berikan kepada si anabul.
Selain dua jenis daging
tersebut, Surty membolehkan
kucing bengal mengonsumsi
daging tuna. Namun, pemilik
kucing harus berhati-hati saat
memilih. Pastikan daging tuna
tersebut segar dan tanpa
bahan pengawet. ”Makanya,
kalau belum tahu
pengolahannya, daging burung
puyuh atau sapi amannya,”
tutur perempuan yang sudah
menjadi breeder selama
sembilan tahun terakhir itu.
Surty mengatakan, bengal
memiliki karakter pencernaan
yang sensitif. Jadi, pemilik
harus rutin melihat kondisi
perutnya. Apakah kembung
atau tidak. ”Makanya, pola
makan dan menu makanan
mesti dijaga betul,” tegasnya.
Pemeriksaan oleh dokter
biasanya dilakukan dua bulan
sekali. Selain mengecek perut,
dokter akan memeriksa mata,
telinga, dan mulut bengal.
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JawaPos.com – Banyak pihak
menduga Lia Ladysta akan langsung
ditahan usai diperiksa sebagai
tersangka terkait kasus pencemaran
nama baik laporan Syahrini. Hal itu
diungkapkan Leo Situmorang selaku
pengacaranya usai mendampingi Lia
menjalani pemeriksaan.
Leo Situmorang bersyukur Lia
Ladysta tidak ditahan oleh penyidik
usai diperiksa. Hal itu sedikit banyak
lebih membuat kliennya tenang
setelah sempat syok usai mengetahui
ditetapkan sebagai tersangka.
“Banyak orang yang menduga
setelah jadi tersangka, diperiksa,
langsung ditahan. Tapi Alhamdulillah
hari ini Lia bisa pulang ke rumah
setelah diperiksa hari ini,” kata Leo
Situmorang saat ditemui di Polda
Metro Jaya Rabu (23/9).
Dia menyatakan penyidik tentu saja
bertindak secara profesional dalam
menangani suatu kasus. Tidak
mungkin penyidik melakukan
tindakan gegabah menahan Lia
Ladysta jika tidak ada landasan kuat
yang mendasarinya. Dia pun
memastikan Lia Ladysta akan
mengikuti proses hukum yang
berlaku.
“Intinya Lia kooperatif dan akan
mengikuti prosedur,” ujar pengacara
Lia Ladysta.
Dalam kesempatan itu dia juga
mengatakan pihaknya akan selalu
membuka komunikasi dengan pihak
pelapor guma menyelesaikan
permasalahan secara kekeluargaan.
“Lia sendiri, kalau dari pihak sana
mau ketemu pasti terbuka. Tapi
sekali lagi Lia tidak pernah mau
menyerang kehormatan seseorang,”
ungkapnya.
Lia Ladysta terseret masalah usai
membuat tudingan bahwa Syahrini
diduga memiliki hubungan spesial
dengan seorang pengusaha tambang
asal Banjarmasin yang disebutnya
dengan panggilan ‘Pak Haji’. Tidak
terima atas pernyataan itu, melalui
kuasa hukumnya, Syahrini
melaporkan Lia Ladysta ke Polda
Metro Jaya pada Maret 2019.
Laporannya terdaftar dengan nomor
LP/1690/III/2019/PMJ/DITRESKIMSUS.
Mantan personel Trio Macan itu
dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) JO
Pasal 45 ayat (3) UU RI NO.19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas UU RI
NO.11 THN 2008 Tentang ITE Dan/
Atau Pasal 310 KUHP Dan/Atau Pasal
311 KUHP.

NCT 2020 menyambut
anggota terbaru mereka,
Shotaro dan Sungchan. Melalui
siaran LIVE para anggota NCT
mengenalkan dua anggota baru
mereka kemarin (23/09).
Melansir soompi.com pada
Kamis(24/09), sebelumnya SM
Entertainment mengumumkan
bahwa NCT 2020 akan
mengikutsertakan 21 anggota
NCT 127, NCT Dream, dan WayV,
bersama dengan anggota baru
Shotaro dan Sungchan, yang
akan bergabung dengan tim
NCT baru yang akan diluncurkan
di masa mendatang.
Selama siaran, para anggota
menyambut Shotaro dan
Sungchan ke atas panggung
dan mulai melihat profil yang
mereka tulis sendiri dengan
antusias. Sungchan dan Shotaro
memiliki selisih umur yang tidak
banyak yakni di angka 19 tahun
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menurut perhitungan umur
internasional. Dua member baru
ini layaknya member yang lain
memiliki banyak bakat,
beberapa dintaranya menari,
sepak bola, rap dan banyak lagi.
Tak hanya berhenti disitu, Grup
ini juga memperkenalkan proyek
NCT 2020 terbaru mereka.
Album lengkap NCT 2020
RESONANCE Pt. 1 dijadwalkan
untuk rilis pada 12 Oktober, dan
NCT 2020:l RESONANCE Pt. 2
akan dirilis setelah itu. Banyak
harapan bahwa satu dari dua
lagu dari NCT 2020
RESONANCE Pt. 1 akan sukses
setelah rilis. Para anggota
menggambarkan lagu tersebut
sebagai lagu dansa pop
berdasarkan genre hip hop.
Mereka menyebutkan bahwa
lagu tersebut akan memiliki
bagian siulan yang menarik.
“Kami suka memiliki konsep
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yang jelas, yaitu mengabulkan
keinginan. Koreografinya juga
menyenangkan untuk ditarikan,
jadi kami menikmati saat
berlatih,” kata salah satu
member. Judul lagu kedua ‘From
Home, koreografinya juga
menyenangkan untuk ditarikan,
jadi kami menikmati saat
berlatih,” lanjutnya.
Judul lagu kedua “From Home”
menceritakan kisah para
anggota NCT saat mereka
mencapai impian mereka. Selain
itu Shotaro mengungkapkan
kesannya menjadi new member
NCT tentang bagaimana
perasaannya bekerja dengan
anggota lain untuk NCT 2020
RESONANCE Pt. 1.
“Saya bersenang-senang
karena mereka sangat baik.
Saya tidak mempersiapkan diri
untuk waktu yang lama, tapi
saya senang.” ungkap Shotaro.
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Sebagai tren, Tie
dye kian poluler
dan memiliki
banyak konsumen.
Mulai dari piyama,
mukena, t-shirt, dan
beberapa Outifit Of
The Day (OOTD)
daily lainnya. Tahun
ini tidak dapat
disangkal bahwa tie
dye telah mencapai
puncaknya. Tehnik
unik dan bisa
dicoba oleh
siapapun turut
memberikan warna
pada era pandemi
covid 19. Tak hanya
di Indonesia, trend
ini juga sedang
marak di luar
negeri. (cha/fia)
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JawaPos.com – Boeing (NYSE: BA)
telah menandatangani perjanjian
lisensi paten dan teknologi dengan
Healthe Inc yang berpusat di Florida
pada Selasa (22/9) di Seattle.
Selanjutnya, Healthe akan
memproduksi tongkat ultraviolet (UV)
khusus yang dirancang untuk
mensanitasi ruang interior pesawat
terbang.
Boeing merancang dan
mengembangkan tongkat UV sebagai
bagian dari Confident Travel Initiative
(CTI) untuk meningkatkan
keselamatan penumpang dan kru
selama pandemi Covid-19. “Bagian
dalam pesawat dapat didesinfeksi
dengan cepat dan proses ini semakin
memperkuat lapisan pengaman
tambahan untuk melindungi
penumpang dan kru,” kata Mike
Delaney, yang memimpin CTI Boeing.
Dalam waktu enam bulan, Boeing
mewujudkan transformasi gagasan
tongkat menjadi produk tepat guna,
dan Healthe kini akan mengadopsi
prototipe tersebut. Setelah ini,
Healthe akan menyediakannya bagi
seluruh dunia. Healthe akan
memproduksi dan mendistribusikan
tongkat UV untuk membantu
maskapai penerbangan dan
pengguna lainnya memerangi
pandemi virus corona.
Rencananya, teknologi itu akan
tersedia pada akhir musim gugur
2020 sekitar minggu ketiga
Desember. Perangkat ini merupakan
tambahan dalam proses pembersihan
dan perlindungan yang sudah
diterapkan, termasuk penggunaan
filter High Efficiency Particulate Air
(HEPA Filter) yang dapat menyaring
lebih dari 99,9 persen partikulat dan
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mencegahnya bersirkulasi kembali ke
dalam kabin.
“Kami bangga membantu Boeing
saat mereka bekerja dengan
maskapai penerbangan mitra dalam
upaya meningkatkan sanitasi di dalam
pesawat terbang. Perangkat Ini juga
bermanfaat bagi sekolah, rumah sakit,
kantor, dan di mana pun patogen itu
berada,” kata Healthe Executive
Chairman Abe Morris.
“Saat meningkatkan penerapan
solusi sinar UVC dan Far-UVC 222
mutakhir kami ke berbagai sektor,
tongkat baru ini akan menjadi bagian
dari peralatan yang ampuh untuk
melindungi penumpang dari
penyebaran virus berbahaya,”
tambahnya.
Tongkat UV tersebut disebutkan
menggunakan sinar UV 222
nanometer. Riset menunjukkan
bahwa 222 nanometer lebih efektif
menonaktifkan patogen. Dengan
menggunakan perangkat yang
menyerupai bagasi kabin, kru dapat
melakukan penyinaran UV terhadap
permukaan benda-benda dengan
frekuensi kontak tinggi. Perangkat itu
mensanitasi tempat-tempat yang
terkena sinarnya, dan sangat efektif
untuk mensterilisasi ruang-ruang
sempit. Bahkan, tongkat UV dapat
melakukan sanitasi di dalam kokpit
kurang dari 15 menit.
Boeing juga mendapatkan masukan
dari berbagai sumber industri yang
mendukung validasi teknologi ini.
Etihad Airways adalah maskapai
penerbangan pertama yang
mengevaluasi perangkat ini, dan
tongkat UV telah diujicobakan pada
pesawat Etihad 787-10
ecoDemonstrator pada 21 Agustus.
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