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KOTA BATU – Persentase 
tingkat kesembuhan pasien virus 
korona (Covid-19) di Oktober ini 
kembali naik menjadi 81 persen. 
September lalu, tingkat 
kesembuhan sempat turun 
menjadi 78 persen.

Kabid P2P Dinkes Kota Batu dr 
Susan Indahwati saat dikonfirmasi 
kemarin (21/10) membenarkan jika 
tingkat kesembuhan pasien 
Covid-19 kembali naik. 
“”Belakangan (tingkat 
kesembuhan) naik lagi menjadi 81 
persen,” tandasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, di 
Kota Batu akumulasi jumlah 
orang-orang yang terkonfirmasi 
positif Covid-19 telah tembus di 
angka 536 jiwa. Dengan jumlah 
yang sembuh sebanyak 436 
orang, meninggal 48 orang, dan 
masih dalam pemantauan sekitar 

52 pasien.
Meski tingkat persentase 

kesembuhannya cenderung baik, 
tapi Kota Batu masih berada di 
zona oranye. ”Kondisi ini lebih 
baik dibandingkan bulan Juli lalu 
yang masih masuk kategori zona 
merah,” katanya.

Dia menjelaskan, ada sekitar 15 
indikator epidemiologis untuk 
menentukan zona berdasarkan 
warna. Antara lain penurunan 
kasus dan penurunan angka 
kematian Covid-19.

Menurut dia, Kota Batu masuk 
zona oranye karena dianggap 
penyebaran Covid-19 belum 
dapat terkendali. Dan tetap 
berpotensi adanya transmisi lokal. 
”Oleh sebab itu, masyarakat 
harus benar-benar disiplin 
menerapkan protokol kesehatan. 
Misalnya memakai masker, jaga 

jarak, dan sebagainya. Ini juga 
supaya demi kebaikan bersama,” 
katanya.

Susan menjelaskan, meski 
setiap hari ada penambahan 
penderita baru, tapi dia menilai 
jauh lebih baik daripada kondisi 
sebelum-sebelumnya. Dia 
mengatakan, dinkes selalu 
melakukan tracing terhadap 
orang-orang yang terpapar 
Covid-19.

”Kami rajin melakukan tes 
swab kepada orang-orang yang 
terindikasi Covid-19. Oleh sebab 
itu, kasusnya naik dan pernah 
menjadi zona merah tapi 
sekarang turun lagi. Kalau tidak 
dilakukan tracking, maka 
kasusnya bisa membeludak lebih 
dari yang sekarang,” kata dia. 
(nug/hen)
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JawaPos.com – Terus geber pasar dengan 
berbagai strategi pasar otomotif perlahan mulai 
menanjak meskipun terseok. Para Agen 
Pemegang Merek (APM) sibuk mengolah 
ramuan strategi penjualan mulai dari diskon 
hingga promo grati perawatan.

Dalam catatan sepanjang September 
penjualan mobil langsung ke konsumen (ritel) di 
Indonesia naik 15,2% bila dibanding Agustus. 
Meskipun masih anjok sebesar 47,8% dibanding 
bulan yang sama di 2019.

Salah satu merek asal Tiongkok yaitu Wuling 
masih mampu bersaing dengan dominasi merek 
Jepang hingga bulan kesembilan. Ini dibuktikan, 
mobil merek Wuling masih mampu masuk 10 
besar merek mobil terlaris meskipun menduduki 
peringkat 10.

Menengok data resmi dari Gabungan Industri 
Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) 
mencatat kalau September total penjualan ritel 
sebanyak 43.362 unit. Sementara pada Agustus 
37.655 unit, dan September 2019 sebanyak 
83.127 unit.

Pada bulan September Wuling membukukan 
angka penjualan ritel sebanyak 670 unit. 
Sebagai informasi, Wuling membayangi produk-
produk mobil dari merek Nissan, dengan selisih 
tak terlampau jauh. Hanya 23 unit dibanding 
merek asal Yokohama, Jepang itu.

Disisi lain Nissan pada September 2020 
mampu menjual produknya ke konsumen 
sebanyak 693 unit dengan deretan Low MPV 
Nissan New Livina, SUV Nissan Terra, dan 
Nissan X-Trail, dan lainnya. Sementara untuk 
mobil Wuling yang dipasarkan PT Wuling Motors 
Indonesia terdiri dari MPV Wuling Confero, 
Wuling Cortez, Wuling Formo, Wuling Almaz.



JawaPos.com – Selebram 
Angela Lee kini tengah berbahagia 
usai menikah dengan Alexander, 
pengusaha rental mobil mewah. 
Untuk melengkapi kebahagiaan, 
Angela Lee dan suaminya ternyata 
sudah merencanakan berbulan 
madu ke Dubai.

Hanya saja, bulan madu 
Angela Lee-Alexander sepertinya 
tidak akan dilakukan dalam waktu 
dekat. Kemungkinan bulan madu 
mereka dilaksanakan tahun depan 
karena menunggu pandemi 
Covid-19 mereda terlebih dahulu. 
“Ada rencana bulan madu ke 
Dubai, tapi masih Korona. Nanti 
dulu,” ucap Angela Lee kepada 
JawaPos.com, Selasa (20/10).

Terkait masalah momongan, 
perempuan 33 tahun itu mengaku 
sudah tidak memiliki target terkait 
jumlah momongan. Berapapun 
anak yang terlahir dari hasil 
pernikahannya dengan Alexander 
nanti, dia akan menerima 
sekaligus mensyukurinya.

“Masalah momongan 
diserahkan ke Tuhan. Dikasih 
berkat ya, Angel nggak akan 
nolak,” tutur perempuan yang 
kerap mendapat julukan Barbie 
Jowo itu.

Angela Lee sebelumnya 
sempat menikah dengan David 
Hardian. Namun, karena satu 
dan lain hal bahtera rumah tangga 
mereka berakhir di ujung 
perceraian. Dari pernikahan ini, 
Angela Lee dikaruniai seorang 
anak dengan jenis kelamin laki-
laki bernama Louis Valentino.
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JawaPos.com – Gaya busana selebriti Priyanka Chopra selalu 
bisa mencuri perhatian. Kali ini dengan pakaian serba hitam, dia 
memberikan akses menonjol pada tasnya. Tas tangannya sengaja 
menjadi warna kontras paling mencolok dari seluruh penampilannya.

Mengupas lebih dalam gaya pakaiannya, istri Nick Jonas itu kali 
ini bergaya formal. Dengan detail office look, sang aktor 
mengenakan busana dengan total biaya Rp 77 juta. 

Sang aktor menjinjing tas Peekaboo ISeeU East-West koleksi 
Fendi dengan warna kuning cerah. Menampilkan kunci twist klasik 
merek di kedua sisi, tas kuning kenari itu menonjolkan 
penampilannya. Priyanka Chopra melengkapi penampilannya 

dengan riasan netral.

Dan gayanya misterius di balik kekuatan 
setelan celana hitam. Tampil lebih edgy, 

Priyanka memilih blazer tanpa lengan dengan 
bagian kaos dalamnya adalah blus tipis dan 

ditambah celana hitam.

Lalu berapa sih harga 
busananya? Dilansir dari 

Vogue, Minggu (18/10), 
dirinya menghabiskan 
hampir Rp 77 juta 
untuk gaya yang juga 
dipostingnya.

1. Blazer
Blazer hitam itu 

merupakan koleksi 
Burberry. Harganya 
mencapai 54.800 Rupee 
atau setara Rp 11 juta.

2. Celana Panjang
Celana panjang hitam 

yang dikenakannya 
berlabel Galvan. Harganya 
mencapai 38.030 Rupee 
atau setara Rp 7,6 juta.

3. Tas, Fendi
Tas Fendi warna 

kuning yang dibawanya 
begitu menggemaskan. 
Harganya 290.385 
Rupee atau setara Rp 
58 juta.
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Namun pada masa pandemi 
Covid-19 seperti saat ini, banyak 
perempuan yang merasa dilema 
berkaitan dengan pemakaian lisptik. 
Pakai sembarang lipstik, bisa hilang 
menempel di masker. Tidak pakai 
masker demi tampil cantik berlipstik, 
artinya melanggar protokol kesehatan.

Tapi jangan sedih, berikut ini ada sejumlah tip memilih lipstik 
supaya tetap cantik, bibir sehat, dan tetap bisa menjalankan 
protokol kesehatan alias menggunakan masker. (

Pastikan lipstik punya matte finish
 Pada awal tahun ini, lipstik glossy memang sempat menjadi 

tren. Namun sekarang, lipstik bertekstur basah ini sudah tidak 
relevan lagi, mengingat kewajiban penggunaan masker, karena 
tekstur tersebut akan dengan mudahnya mengotori masker. 
Pilihan yang tepat untuk perona bibir di kondisi wajib masker 
saat ini adalah lipstick dengan matte finish yang membuat lipstik 
cepat kering, sehingga tidak mudah bergeser dan tidak perlu 
khawatir akan menempel di masker.

Pilih lipstik yang mengandung vitamin E dan triple moisturizer 
dari beeswax

Vitamin E dan triple moisturizer dari beeswax, menjamin 
formulanya cepat kering saat digunakan, sehingga tidak menempel 
di masker, namun tetap terasa lembab di bibir. Salah satunya 
yang direkomendasikan adalah Purbasari lipstick color matte.

Jangan ragu untuk menambahkan powder supaya lipstik lebih 
awet

Penggunaan loose powder adalah salah satu triknya. Cukup 
usap lembut loose translucent powder pada bibir. Cara ini tidak 
hanya membantu menghapus produk yang berlebih tetapi juga 
menguncinya dalam kelembapan bibir, mencegahnya meluber 
ke luar garis bibir. Sehingga pada akhirnya tak menempel di 
masker.

JawaPos.com – Lipstik 
menjadi salah satu 
item wajib perias 

wajah wajib perempuan. 
Penggunaan perona wajah ini, 
mampu membuat pemakainya 
tampak lebih menarik, dan para 
akhirnya akan meningkatkan 
kepercayaan diri perempuan.
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JawaPos.com – 
WhatsApp telah merilis 
pembaruan melalui versi 
2.2043.7 untuk klien web/
desktop yang 
memungkinkan pengguna 
bisa melakukan panggilan 
suara melalui WhatsApp 
Web.

Namun jangan kaget 
jika tidak semua yang 
mengunduh versi baru itu 
sudah bisa melakukan 
panggilan telpon di web 
lantaran fitur itu sedang 
dalam pengembangan dan 
akan diaktifkan di masa 
mendatang bagi semua 
orang.

WhatsApp sedang 
mempertimbangkan ide 
untuk menawarkan fitur 
Panggilan Suara dan Video 
dalam beberapa minggu 
ke depan, meskipun 
pengembangannya masih 

dalam tahap beta, menurut 
WaBetaInfo, seperti dikutip 
Antara pada Selasa (20/10).

WaBetaInfo juga 
membagikan beberapa 
tangkapan layar mengenai 
pengembangan fitur 
tersebut. Dalam fitur itu 
nanti ketika ada panggilan 
masuk, pengguna akan 
mendapati jendela baru di 
mana mereka bisa 
menerima atau menolak 
panggilan masuk. Ketika 
pengguna menelpon 
seseorang, WhatsApp akan 
menampilkan jenis jendela 
lain, lebih kecil dan itu 
menyertakan status 
panggilan.

WhatsApp kabarnya 
juga akan menyertakan 
panggilan video pada fitur 
baru itu meskipun 
kemungkinan dihadirkan 
secara bertahap.


