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Presiden Amerika, Donald Trump 
dan Melani Trump dinyatakan positif 
Covid 19. Informasi ini disampaikan 
secara langsung oleh pria berusia 74 
tahun itu di akun Twitter miliknya, @
realdonaldtrump pada Kamis (1/10) 
malam waktu setempat.

“Malam ini, @FLOTUS dan saya 
dinyatakan positif COVID-19. Kami 
akan segera memulai proses 
karantina dan pemulihan. Kami akan 
melalui ini BERSAMA-SAMA! ” tulis 
Trump pada akun twitternya.

Donald Trump merasa situasi ini 
mengancam tugasnya sebagai 
Presiden Amerika. Salah satunya 
ketidakstabilan iklim politik. Kerja 
kerasnya dalam meyakinkan publik 
akan meredanya Covid 19 sebelum 
pemilihan 3 November mendatang 
semakin hilang. Hal tersebut muncul 
sebagai momok yang menakutkan 
bagi Donald Trump sebagai presiden 
terutama dalam hal menjaga 
kesehatan warganya.

Mengutip reuters.com pada Jumat 

(02/10/20), Trump terakhir kali terlihat 
di depan umum pada Kamis sore saat 
kembali ke Gedung Putih setelah 
perjalanan penggalangan dana ke 
New Jersey. Dia tidak tampak sakit, 
meskipun tidak berbicara dengan 
wartawan saat masuk ke 
kediamannya. Dalam memo yang 
dikeluarkan kepada wartawan sekitar 
pukul 1 pagi ET, dokter Presiden, 
Komandan Angkatan Laut Dr Sean 
Conley, menulis bahwa dia menerima 
konfirmasi dari tes positif pada Kamis 
malam.

“Presiden dan Ibu Negara sama-
sama baik-baik saja saat ini, dan 
mereka berencana untuk tetap di 
rumah di Gedung Putih selama 
pemulihan mereka. Tim medis 
Gedung Putih dan saya akan terus 
berjaga-jaga, dan saya menghargai 
dukungan yang diberikan oleh 
beberapa profesional dan institusi 
medis terhebat di negara kita” tulis 
Conley.

Melansir cnn.com pada Jumat 

(02/10/20), Gedung Putih sejak lama 
berusaha keras untuk melindungi 
Trump dan Wakil Presiden Mike Pence 
dari wabah, bahkan ketika mereka 
melakukan perjalanan ke negara 
bagian di mana kasus-kasus 
meningkat.

Sekretaris pers Gedung Putih 
Kayleigh McEnany sebelumnya 
menggambarkan Trump sebagai 
“orang paling teruji di Amerika,” yang 
tidak mengambil risiko menyebarkan 
virus ke orang lain. Tetapi Trump 
membantah klaim itu beberapa jam 
kemudian, dengan mengatakan dia 
tidak tahu kapan dia mengambil lebih 
dari satu tes virus corona dalam 
sehari.

“Saya tidak tahu lebih dari satu, saya 
mungkin melakukan tes rata-rata 
setiap dua hari, tiga hari, dan saya 
tidak tahu kapan saya telah 
mengambil dua dalam satu hari, tapi 
saya bisa melihat itu terjadi.” pungkas 
Trump dalam wawancaranya. (cha/fia)
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Pada bulan September lalu 
Netflix merilis Film Enola Holmes 
yang diperankan oleh Millie 
Bobby Brown. Film ini menjadi 
salah satu film Netflix terbaru 
yang masuk pada daftar populer 
di Netflix sampai saat ini. Enola 
Holmes juga dibintangi oleh, 
Henry Cavill, hingga Sam Claflin.

Seperti dilansir dari Netflix, 
Jumat (2/10), cerita Enola 
Holmes diangkat berdasarkan 
pada seri novel Enola Holmes 
Mysteries yang ditulis oleh 
Nancy Springer.

Cerita dalam film ini berfokus 
pada Enola Holmes yang 
merupakan adik perempuan 
dari detektif terkenal di dunia, 
yaitu Sherlock Holmes. Enola 
memecahkan teka-teki untuk 
mencari ibunya yang hilang 
secara misterius di hari ulang 

tahunnya yang ke-16. Enola 
digambarkan sebagai wanita 
yang cerdas, berbakat, dan 
penuh rasa penasaran. Ia pun 
menantang dirinya sendiri dan 
pergi ke berbagai tempat untuk 
mencari ibunya. Enola juga 
harus berjuang untuk lepas dari 
bayangan saudara laki-lakinya, 
Sherlock Holmes dan Mycroft.

Dengan populernya Enola 
Holmes, banyak pertanyaan 
bermunculan atas kemungkinan 
akan produksi seri sekuelnya. 
Dilansir dari Decider sutradara 
film Enola Holmes, Harry 
Bradbeer menyatakan ada 
diskusi terkait hal tersebut, 
namun ia menolak untuk 
memberikan detil lebih dalam.

“Saya tidak bisa 
mengatakannya. Aku akan gila 
untuk mengatakannya! Saya 

pikir kami akan menyukainya, 
jika itu akan terjadi,” kata Harry 
Bradbeer.

Bradbeer juga membahas 
tentang optimisme dan harapan 
kedepannya tentang 
mengembangkan lima film lagi, 
mengingat novel karya Nancy 
Springer itu berjumlah 6 buku. 
“Yah, kuharap aku punya energi 
untuk itu, ya. Itu akan luar biasa,” 
ungkap Bradbeer.

“Seseorang akan memiliki 
energi untuk itu! Akan sangat 
menyenangkan untuk 
mendapatkan lima film lagi dari 
adegan ini. Saya pikir itu adalah 
cerita yang luar biasa untuk 
diceritakan, dan periode yang 
luar biasa,” kata Bradbeer saat 
ditanya tentang rencana 
produksi film Enola Holmes 
selanjutnya. (rif/fia)
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g JawaPos.com – Pelawak Nunung 

senang sekali akhirnya bisa 
terbebas dari virus korona atau 

Covid-19. Dia pun sudah kembali 
berkumpul dengan keluarganya di 

rumah setelah sekitar 12 hari 
berada di RSUD Pasar Minggu 

Jakarta Selatan menjalani masa 
karantina.

Nunung sudah kangen untuk 
kembali bertemu dengan teman-

temannya di tempat pekerjaan. 
Dalam waktu dekat Nunung akan 

kembali kerja lagi di salah satu 
stasiun televisi swasta.

“Insya Allah mulai syuting lagi hari 
Rabu di Santuy,” ucap Nunik, adik 

Nunung kepada JawaPos.com 
melalui sambungan telepon Jumat 

(2/10).
Rasa kangen akan kembali 

syuting juga sempat diungkapkan 
Nunung kepada Andre Taulany dan 

Sule belum lama ini dalam sebuah 
acara melalui videocall. Namun dia 

tidak bisa langsung bekerja 
meskipun sudah dinyatakan 

negatif. Nunung kala itu mengaku 
ke Sule dan Andre harus 

melakukan isolasi mandiri terlebih 
dahulu di rumah sekalipun sudah 

negatif.
“Doain saja ya. Aku kan lagi 

isolasi mandiri. Cuma memang 
secara virusnya sudah negatif. 

Imunnya juga sudah bagus, tapi 
harus isolasi mandiri dulu sebelum 

beraktivitas,” tuturnya.
Nunik menyatakan Nunung 

sudah dinyatakan negatif Covid-19 
setelah memasuki 12 hari masa 

karantina di rumah sakit. Dokter 
pun memperboleh dia pulang 

ke rumah dan dianjurkan tetap 
melakukan karantina mandiri. 

Kata Nunik, Nunung sempat 
pisah kamar dari suaminya 

demi melengkapi masa 
karantina terlebih dahulu.
“Sempat tinggal di kamar 

terpisah dari suaminya. Tapi 
sekarang sudah ngumpul 

lagi,” beber Nunik.
Sebagai ekspresi rasa 

syukurnya kepada Sang 
Khaliq karena dirinya dan 

keluarga sudah terbebas dari virus 
korona atau Covid-19, Nunung 

belum lama ini menggelar acara 
syukuran dalam bentuk tumpengan 

atau yang disebut bancaan. 
Makanan itu kemudian 

didistribuksikan kepada orang-
orang yang membutuhkan di 

Jakarta.
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JawaPos.com – Joy Tobing 
sempat dinyatakan positif 
Covid-19 sejak 7 September 
2020. Namun kini dia sudah 
sembuh setelah melakukan 
isolasi mandiri di rumah. Selama 
dalam proses penyembuhan, Joy 
banyak mengonsumsi obat 
herbal dan vitamin supaya 
imunitasnya meningkat.

Sejumlah obat herbal dan 
vitamin dikonsumsi penyanyi 
jebolan ajang pencarian bakat 
Indonesian Idol tersebut. Seperti 
mengonsumsi madu, susu, air 
hangat yang sudah dikasih 
lemon, vitamin D3, E, C, bawang 
putih, jahe, telur rebus dan yang 
lainnya. Dia juga mengonsumsi 
makanan bergizi selama masa 
karantina.

Baca juga: Ibunda Angkat 
Bicara Soal Joy Tobing Positif 
Covid-19

“Saya juga minum obat dokter 
dan herbal chinese,” kata Joy 
Tobing saat dihubungi melalui 
sambungan telepon.

Selain itu, Joy juga kerap 
membaluri tubuhnya dengan 
minyak kayu putih, kumur-kumur 
menggunakan betadine atau air 
garam setiap selesai sikat gigi 
dan tidak menggunakan AC 
selama menjalani isolasi mandiri.

Joy Tobing bersyukur gejala 
yang dirasakannya masih dalam 
tahapan ringan. Selain sempat 
mengalami demam, dia juga tidak 
bisa mencium aroma bau dari 
indra penciumannya. Dia pun 
cepat berkonsultasi kepada 
adiknya yang kebetulan seorang 
dokter. Dan Joy diminta cepat 
melakukan tes swab dan hasilnya 
dinyatakan positif Covid-19.

Dia lebih memilih melakukan 
isolasi mandiri di rumah bukan 
tanpa alasan. Selain karena 
gejala yang dirasakannya ringan, 
Joy merasa lebih nyaman karena 
masih bisa mendengarkan suara 
anak di rumah. Dan anak menjadi 
penyemangat bagi Joy Tobing 
supaya cepat sembuh.

Setelah sekitar 17 hari menjalani 
masa karantina mandiri di rumah, 
Joy Tobing sudah dinyatakan 
negatif dari virus corona 
berdasarkan hasil swab di Rumah 
Sakit Mayapada. Kendati 
demikian, dia tetap melanjutkan 
masa isolasi selama hampir satu 
bulan.

“Setelah 25 hari baru dia keluar. 
Dia sekarang sudah sembuh dan 
ini sudah hampir sebulan ya, 
ungkap Roma, ibunda Joy 
Tobing.
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JawaPos.com – Penampilan bukanlah 
jaminan, ya ini yang harus diperhatikan 

bila Anda akan membeli mobil bekas. 
Sebaiknya lakukan pemeriksaan secara 

menyeluruh agar memastikan kondisinya 
bagus atau tidak.

Hal yang paling penting dan wajib 
diperiksa adalah kondisi rem pada mobil 

bekas yang akan Anda beli. Periksalah 
rem dan mintalah izin pada sang pemilik.
Karena kerusakan pada bagian tersebut 

dapat Anda kenali melalui beberapa 
indikasi. Seperti dikutib dari laman 

otospektor sebenarnya ada beberapa 
indikasi bila rem ini tidak berfungsi 

dengan baik.

Kualitas rem mobil yang masih baik sebenarnya 
dapat Anda rasakan ketika menginjaknya. 
Apabila pedal rem terasa keras saat diinjak, 
berarti ada kerusakan yang terjadi pada booster 
rem. Bagian ini sendiri berfungsi untuk membantu 
master rem untuk memompa minyak rem.

Bila bagian tersebut rusak, otomatis jumlah 
minyak rem yang dipompa pun semakin menipis. 
Bila tidak segera ditangani, sistem rem yang 
terdiri dari berbagai komponen logam dapat aus 
dan cepat panas. akibat paling fatal yang dapat 
terjadi adalah rem blong.
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Saat melakukan test drive, cobalah 
berkendara pada kecepatan 80-100 km/

jam. Bila pedal rem bergetar saat 
pengereman jadikan catatan untuk 

didiskusikan dengan sang penjual. Bisa jadi 
hal tersebut muncul karena piringan 

cakram yang sudah tipis atau 
bergelombang.

Periksa bagian cakram rem apakah 
ketebalannya masih berada di pada level 

thickness yang aman atau tidak. Bila ya, 
cakram dapat diperbaiki dengan cara 

pembubutan. Bila cakram sudah terlampau 
tipis, lebih baik lakukan penggantian.

Rem yang tak pakem saat diinjak dapat disebabkan 
oleh dua hal yaitu kondisi master rem serta kampas rem 
yang sudah rusak. Seperti yang sudah disebutkan di atas, 
distribusi oli yang tak lagi maksimal oleh master rem 
dapat mempengaruhi kinerja sistem rem. Sementara itu, 
menipisnya kampas pun dapat membuat bagian rem tak 
lagi pakem.

Apabila pedal rem pada mobil bekas 
incaran terasa “jeblos” atau masuk 

terlalu dalam saat diinjak, jangan 
dibiarkan begitu saja! Hal tersebut 

adalah salah satu indikasi rusaknya 
sistem rem, tepatnya pada bagian 

master rem.
Rem dengan kondisi seperti itu akan 

kembali normal bila master rem diganti. 
Tidak disarankan untuk mengganti 

bagian seal maupun dinding silinder 
master rem saja. Agar fungsi rem tidak 

mudah rusak kembali, sebaiknya 
penggantian master rem dilakukan 

secara menyeluruh.

Indikasi kerusakan rem pada mobil bekas yang 
paling mudah diketahui adalah dari munculnya bunyi 
decitan saat pengereman dilakukan. Beberapa 
kerusakan yang terjadi bila hal ini terjadi antara lain 
piringan cakram yang bergelombang dan juga 
kampas serta cakram yang permukaannya halus.

Apa itu rem ABS? ABS adalah singkatan dari anti-lock 
braking system, yaitu sistem rem yang mencegah 
penguncian roda ketika terjadi pengereman mendadak. 
Sistem ini menambah keamanan berkendara, karena 
mobil masih bisa dikendalikan saat mengerem 
mendadak.

Untuk mobil yang sudah dilengkapi rem ABS, 
kerusakan juga dapat diketahui melalui lampu indikator 
yang ada pada dashboard mobil. Jika indikator ABS 
menyala, berarti ada kerusakan yang harus segera 
diperbaiki pada sistem rem ABS. Sebaiknya segera 
bawa mobil ke bengkel agar dilakukan pengecekan. 
Semoga bermanfaat.
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JawaPos.com – Samsung dilaporkan 
sedang mengerjakan adaptor pengisian 
daya cepat baru untuk seri andalan 
berikutnya. Bocoran baru menunjukkan 
bahwa adaptor pengisian daya cepat 
berikutnya memiliki kemampuan 65 Watt. 
Kabarnya bakal debut di Galaxy S21 
berikutnya atau bahkan dengan seri Note 
tahun depan.

Dengan solusi pengisian tersebut, ini 
tentunya akan membuat proses isi ulang 
daya smartphone menjadi semakin cepat. 
Soal teknologi pengisian daya cepat 
dengan angka watt besar yang ditawarkan, 
memang tengsh menjadi aspek menarik 
bagi para pembuat smartphone.

Bocoran tersebut dilaporkan oleh 
GalaxyClub (via Sammobile) dari Belanda. 
Laporan tersebut mengatakan bahwa 
Samsung sedang mengerjakan pengisi 
daya dengan nomor model EP-TA865.

Mengapa perangkat dengan nomor 
model tersebut diduga akan mengemas 
daya 65 Watt disebut ada beberapa alasan. 
Pertama, dikatakan bahwa ini bisa menjadi 
pengisi daya baru dari Samsung. Perangkat 
tersebut disertifikasi di Korea dari Radio 
Research Agency dan terdaftar sebagai 
adaptor perjalanan.

Selain itu, tampaknya perangkat tersebut 
diproduksi oleh Solum Vina Co Ltd., dari 
Vietnam. Dalam laporan mengatakan 
perusahaan tersebut telah membuat 
beberapa pengisi daya untuk Samsung.

Kedua, pengisi daya ini memiliki nomor 
model yang mirip dengan adaptor 45 Watt 
yang diluncurkan sebelumnya. Itu memiliki 
nomor model EP-TA845. Semua ini, 
menunjukkan bahwa nomor model 
memang merupakan brick pengisi daya.

Namun hal ini belum dikonfirmasi. Selain 
itu, jika kita menggunakan Samsung, sangat 
sedikit perangkat seperti Galaxy S20 Ultra, 
Galaxy Note 10 Plus yang mendukung 
pengisian daya 45 Watt tertinggi. Tetapi 
hanya dilengkapi dengan adaptor 25 Watt 
di dalam kotak.

Tahun 2020 sejauh ini telah menunjukkan 
tren solusi pengisian daya yang lebih cepat 
dan perusahaan seperti Oppo, Xiaomi, 
Nubia, telah bergabung dalam tren baru-
baru ini. Yang terbaru untuk bergabung 
adalah OnePlus dengan adaptor 65 Waff 
pada 8T mendatang.

Karenanya, sangat masuk akal bagi 
Samsung untuk bergabung dengan tren 
tersebut tahun depan. Namun, sertifikasi 
pengisi daya Samsung tidak memberikan 
detail spesifik apa pun kepada dan masih 
sebatas spekulasi penuh misteri sampai 
saat ini.


