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RADARMALANG – Gubernur 
Jawa Tengah, Ganjar Pranowo 
membagikan triknya untuk 
mencegah penyebaran corona, 
salah satunya menjadi Youtuber. 
Dalam suatu webinar pada Sabtu 
(24/10), ia menjelaskan Youtube 
merupakan salah satu sarana 
yang efektif untuk mengedukasi 
masyarakat tentang pencegahan 
corona.

“Bagaimana cara kita 
mengedukasi? Terpaksa saya 
menjadi YouTuber, mengundang 
virolog, mengundang kyai, 
mengundang para dokter untuk 

menjelaskan. Ketika persoalan 
hadir kita minta para guru, siswa, 
dan penyedia layanan komunikasi 
untuk jadi satu untuk duduk dan 
menjelaskan,” ungkap Ganjar

Selain melakukan edukasi, 
Ganjar juga mengupayakan 
ketersediaan personel dan 
fasilitas kesehatan terpenuhi 
selama pandemi.

“Pada saat itu masker dan 
hazmat menjadi persoalan besar. 
Harganya mulai melonjak dan 
orang-orang menjadi penimbun 
masker, maka kami putuskan 
untuk buat sendiri. Kami bertemu 

dengan beberapa perguruan 
tinggi kemudian membuat masker 
dua hingga tiga lapis dan ini bisa 
menyelesaikan persoalan masker 
sampai hari ini,” tambah Ganjar

Selain itu, saat PSBB 
diberlakukan di Jakarta. 
Pemerintah Jawa Tengah 
mengirimkan bantuan makanan 
kepada warganya yang berada di 
Jakarta, karena tidak bisa kembali 
ke kampung halaman. Dibantu 
oleh relawan-relawan dan 
paguyuban warga Jawa Tengah 
mendistribusikan bantuan 
tersebut. (dhika/fia)



RADARMALANG – H&M kembali merilis koleksi 
yang berkolaborasi dengan brand cult fashion The 
Vampire’s Wife rancangan Susi Cave. The Vampire’s 
Wife dikenal dengan gaun romantis yang terinspirasi 
dari gaya klasik dan bernuansa Victoria yang khas.

Melansir dari refinery29 (26/10). Kolaborasi baru 
dengan H&M menampilkan koleksi ekslusif yaitu, 
gaun mini renda mistik dengan bahu khas, gaun 
mini beludru dengan pussy-bow dan jubah renda 
perak. Semuanya terbuat dari nilon daur ulang dan 
poliyester daur ulang. Fokus khas Vampire’s Wife 
juga terlihat pada gaun panjang renda dengan 
ujung ruffled retro.

Warna monokrom yang menjadi ciri khas dari 
kolaborasi ini. Hitam, putih, dan sedikit warna perak. 
Hal ini menunjukkan bahwa koleksinya sesuai dengan 
estetika Cave. The Vampire’s Wife terlihat indah 
ketika dikenakan saat malam hari ataupun pesta 
pernikahan.

H&M tentunya tidak asing lagi dengan dunia 
fashion mewah, tetapi usaha terbarunya dengan 
Cave tampaknya menjadi salah satu yang paling 
didambakan. Setelah mendirikan The Vampire’s 
Wife pada tahun 2014 dengan mitra bisnis Alex 
Adamson, selama beberapa tahun terakhir Cave 
telah mengukuhkan merek tersebut sebagai favorit 
industri.

Dominan dengan style gothic, The Vampire’s 
Wife telah menjadi merek utama bagi mereka yang 
menyukai fashion gelap, feminin ala dongeng. Para 
artis Hollywood tercatat menjadi pemakai the 
Vampire’s Wife, diantaranya Keira Knightley dan 
Jodie Comer hingga Kate Moss.
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RADARMALANG 
– Memperingati 
15 tahun debutnya, 

Super Junior akan menggelar 
event secara online yang 
bertajuk “Beyond LIVE – 
Super Junior 15th Anniversary 
Spesial event” pada 7 
November mendatang.

Melansir dari gmanetwork 
(26/10). Dalam event 
tersebut, Super Junior akan 
menampilkan beberapa lagu 
hits yang dibawakan dari 
masing-masing personilnya 
dan juga berbincang 
langsung dengan para fans. 
Penggemar yang ingin 
menimkamti event online 
ini, dapat mengakses melalui 
Naver V LIVE.

Selama fans meeting, 
Leeteuk, Heechul, Yesung, 
Shindong, Eunhyuk, Siwon, 

Donghae, Ryeowook, dan 
Kyuhyun akan menghabiskan 
waktu khusus dengan para 
penggemar dan akan melihat 
kembali daftar panjang 
kenangan dan pencapaian 
mereka sejak debut mereka 
pada tahun 2005.

Pada Jumat, 23 Oktober 
lalu, Super Junior merilis 
poster untuk fans meeting.

Ini bukan pertama kalinya 
boy band tersebut menghiasi 
panggung Beyond Live. Pada 
tanggal 31 Mei, Super Junior 
menampilkan lagu-lagu hit 
mereka seperti “Sorry, Sorry”, 
“Black Suit”, dan “Superman” 
selama konser online 
“Beyond the Super Show”. 
Penampilan boy band ini 
dilaporkan sebagai konser 
Beyond Live terlaris dari 
semua artis SM Entertainment 

dengan lebih dari 123.000 
penonton berbayar.

Pada Agustus, sub-unit 
vokal Super Junior, Super 
Junior – K.R.Y., juga 
mengadakan konser online 
dimana mereka menunjukkan 
suara merdu dan 
keterampilan nge-rap untuk 
penggemar mereka. Konser 
ini juga mendapatkan 1,35 
miliar hati dan menyapu 
trending topik real-time No.1 
di Twitter di Filipina, Malaysia, 
Singapura, dan Thailand.

Dua acara pemecahan 
rekor tersebut adalah bagian 
dari konser digital SM 
Entertainment yang bekerja 
sama dengan platform online 
Naver, V Live. Dan tiket untuk 
fans meeting online akan 
mulai dijual pada 27 Oktober 
di aplikasi Naver’s V Live.
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Menurut Nielsen Music / MRC Data, total penjualan 
album Folklore melonjak melewati 1 juta menjadi 
1,038 juta, menjadikannya album pertama yang terjual 
satu juta kopi pada tahun 2020.

Folklore dirilis pada 24 Juli dan memulai debutnya 
di chart paling atas Billboard 200 pada 8 Agustus 
lalu. Album terakhir Swift adalah Lover, dirilis pada 
23 Agustus 2019, juga adalah satu-satunya album 
yang berhasil terjual satu juta di AS pada tahun 2019. 
Album tersebut terjual 1,09 juta pada tahun itu, dari 

totalnya sekarang yang telah menyentuh 1,22 juta 
penjualan.

Album Folklore and Lover adalah satu-satunya 
album yang dirilis pada 2019 dan 2020 yang berhasil 
terjual sebanyak satu juta kopi di AS selama dua 
tahun berturut – turut. Folklore merupakan album 
kesembilan Swift yang terjual setidaknya 1 juta 
eksemplar di AS. Sembilan album tersebut mencakup 
delapan album studionya, bersama dengan album 
khusus rilis Natalnya The Taylor Swift Holiday Collection.
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JawaPos.com – Bila Anda 
ingin membeli mobil, pastikan 
mobil itu nantinya mempunyai 
nilai jual yang bagus. Apalagi 
Anda orang yang cepat bosan 
dalam hal model atau merek. 
Meskipun Anda membeli mobil 
bekas, tak perlu risau, karena 
banyak mobil bekas yang 
mudah dijual kembali ke 
pasaran.

Seringnya ganti mobil 
adalah hal biasa yang 
dilakukan sebagian banyak 
orang. Agar mobil bekas cepat 
terjual, banyak yang rela 
menurunkan harga jualnya. 
Padahal, jika dihitung-hitung, 
hal tersebut bisa membuat rugi.

Agar bisa mengelola 
keuangan untuk ganti mobil, 
sebaiknya pilih saja beberapa 
mobil bekas yang mudah dijual 
kembali. Siapa tahu ini juga 
bisa menjadi ladang bisnis 
Anda.

Di pasar mobil bekas, 
Avanza lama hingga baru 

banyak ditemukan dengan 
range harga yang 

bervariasi. Pada mobil-
mobil Avanza generasi 

pertama, dapat dijumpai 
dengan harga di bawah 

Rp100 juta. Bukan hanya 
aman di kantong harganya, 

Avanza pun mudah dijual 
kembali nantinya.

Mobilio mempunyai 
desain stylish di segmen low 

MPV, tak salah bila banyak 
keluarga muda memilih 

Mobilio sebagai kendaraan 
sehari-hari mereka.Di pasar 
mobil bekas, mobil ini bisa 

ditemukan mulai Rp110 juta-
an (tergantung tahun dan 

kondisi). Honda Mobilio 
merupakan salah satu mobil 
bekas mudah dijual kembali.
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Daihatsu Ayla hingga saat ini masih jadi mobil LGCG 
yang disukai banyak orang. Bukan hanya versi barunya 
yang diminati, Ayla bekas pun cukup banyak dicari 
konsumen. Di beberapa situs jual beli mobil bekas online, 
Ayla bekas dapat ditemui dengan harga mulai Rp70 juta-
an (tergantung tahun dan kondisi).

Ya, merek Jepang yang satu ini 
juga disebut sebagai mobil bekas 
mudah dijual. Desain dan fiturnya 
cukup menarik menjadi incaran 
para konsumen di pasar mobil 
bekas. Anda bisa menemukan 
Livina bekas buatan 2007 dengan 
banderol Rp60 juta-an (tergantung 
tahun dan kondisi). Sementara 
keluaran tahun 2007 ke atas 
berkisar mulai dari Rp70 juta-an 
hingga Rp90 juta-an.

Populasi Ertiga 
semakin banyak dan 
memberikan warna mobil 
keluarga. Bila melihat di 
pasar mobil bekas yang 
ada di online, saat ini 
Suzuki Ertiga bekas dapat 
dibeli dengan harga 
Rp120 juta-an saja 
(tergantung tahun dan 
kondisi). Bila Anda ingin 
menjual lagi tak perlu 
menunggu lama.
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RADARMALANG 
– Masalah pekerjaan 
atau kehidupan 
mungkin tak kunjung 
selesai dan 
mengakibatkan stress 
berkepanjangan. Belum 
lagi perintah atasan 
atau tugas yang datang 
tanpa diduga. Tekanan 
yang terus datang 
akibat pekerjaan 
ternyata bisa membawa 
masalah kesehatan 

yang bisa disebut 
Burnout Syndrome.

Dikutip dari WHO 
pada Senin (26/10) 
Burnout Syndrome 
merupakan keadaan 
dimana seseorang 
merasa kelelahan 
secara emosional, fisik, 
dan mental yang 
disebabkan oleh stres 
yang berlebihan dan 
berkepanjangan. 
Kondisi ini sudah 

ditetapkan sebagai 
salah satu kondisi stres 
yang kronis.

Syndrome ini 
diakibatkan karena 
berbagai faktor seperti 
terlalu banyak bekerja 
tanpa ada waktu untuk 
bersantai, kurangnya 
hubungan sosial yang 
dekat, mengambil 
terlalu banyak tanggung 
jawab, dan waktu tidur 
yang kurang. Burnout 

Syndrome membuat 
energi pada tubuh 
menjadi cepat habis 
karena memaksa tubuh 
untuk tetap bekerja. 
Kondisi ini dapat 
menimbulkan rasa sinis, 
mudah marah, hingga 
putus asa. Jika kondisi 
ini dibiarkan secara 
terus-menerus akan 
membuat tubuh 
menjadi rentan terkena 
penyakit fisik. (bed/fia)

• Bersosialisasi dan jangan mengurung diri. Bergaul dengan rekan kerja, 
selalu berinteraksi. 

• Ubah cara melihat pekerjaan, coba temukan nilai dalam pekerjaan dan 
temukan keseimbangan hidup. 

• Perbaiki mood dan tingkatkan energi. Me time merupakan waktu terbaik 
untuk menenangkan mental dan kesehatan diri. 

• Tidur yang cukup untuk mengembalikan energi yang ada di dalam 
tubuh. 

• Berolahraga yang rutin dapat mengurangi rasa stres yang dapat 
mengalihkan pikiran.

Untuk mengatasi stres 
yang ditimbulkan dari 
lelah bekerja, ada 
beberapa langkah positif 
yang dapat diambil untuk 
mengatasi Burnout 
Syndrome. Langkah ini 
dapat mengembalikan 
keseimbangan mental 
dan mengatasi stres yang 
kamu alami agar terhindar 
dari Burnout Syndrome. 


