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JawaPos.com–Obat penanganan
Covid-19 hasil racikan holding Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi
yakni PT Kimia Farma Tbk dan PT
Indofarma siap digunakan untuk
percepatan penanggulangan pandemi
Covid-19.
PT Kimia Farma Tbk saat ini sudah
mampu memproduksi obat untuk
penanganan Covid-19, yaitu Favipiravir
yang dapat dipergunakan untuk terapi
Covid–19. Sedangkan PT Indofarma
Tbk siap memasarkan obat antiCorona Remdesivir dengan nama
dagang Desrem™. Obat itu diproduksi
Mylan Laboratories Limited, atas
lisensi dari Gilead Sciences Inc, Foster
City dan United States of America.
Selain Favipivar, PT Kimia Farma
Tbk, dan anak usahanya, PT Phapros
Tbk, telah berhasil memproduksi juga
beberapa obat untuk penanganan
Covid-19 antara lain Chloroquine,
Hydroxychloroquine, Azithromycin,
Favipiravir, Dexamethasone, dan
Methylprednisolon.
”Kimia Farma juga memproduksi
beberapa multivitamin penambah
daya tahan tubuh seperti vitamin C

(tablet dan injeksi), Becefort, Fituno,
dan Geriavita sebagai tambahan
produk untuk menjaga daya tahan
tubuh,” kata Direktur Utama PT Kimia
Farma Tbk Verdi Budidarmo seperti
dilansir dari Antara di Bandung, Senin
(5/10).
Verdi Budidarmo menambahkan,
untuk jenis obat Favipiravir yang dapat
dipergunakan untuk terapi Covid-19,
sudah dapat diproduksi sendiri oleh
Kimia Farma. Merupakan produk
pertama di Indonesia yang
dikembangkan sendiri oleh BUMN dan
telah mendapatkan nomor izin edar
(NIE) dari Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) serta akan
didistribusikan ke seluruh layanan
kesehatan sesuai dengan regulasi
pemerintah.
Sementara itu, anggota Holding
BUMN Farmasi lainnya, PT Indofarma
Tbk beserta seluruh grup usahanya
(perseroan) mendukung upaya
pemerintah menekan persebaran
Covid-19 melalui berbagai jenis
produk. Di antaranya Oseltamivir
75vgr Caps yang merupakan antiviral
unggulan yang saat ini telah menjadi

rujukan sebagai protokol pengobatan
Covid-19 di berbagai rumah sakit.
”Produk yang akan kami pasarkan
dalam waktu dekat adalah Desrem™
Remdesivir Inj 100mg, yang telah
mendapatkan persetujuan Emergency
Use Authorization (EUA) di Indonesia
dan telah disetujui BPOM melalui
penerbitan nomor izin edar yang
sudah diterbitkan pada 30
September,” ujar Direktur Utama
Indofarma Arief Pramuhanto.
Bio Farma sebagai induk Holding
BUMN Farmasi, memiliki tugas untuk
pengadaan vaksin Covid-19, yang
merupakan hasil kolaborasi dengan
Sinovac. Saat ini masih dalam tahap uji
klinis di Bandung. Sampai akhir
September, terdapat 1.319 relawan
sudah mendapatkan suntikan
pertama, 656 relawan sudah
mendapatkan suntikan kedua, dan
244 relawan dalam tahap
pengambilan darah pasca suntikan
kedua. Hingga saat ini belum ada
dilaporkan Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi (KIPI) serius akibat vaksin
atau vaksinasi.
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JawaPos.com – Seperti
diketahui banyak merek
dan jenis BBM yang
dipasarkan di Indonesia.
Namun tak sedikit kita
jumpai banyak orang yang
gonta ganti jenis BBM,
ada yang terpaksa
ataupun di sengaja.
Misalnya saat jenis
bahan bakar yang biasa
kita gunakan sudah habis,
sementara kondisi tangki
kendaraan sudah sangat
kritis, biasanya orangorang akan memilih untuk
menggunakan jenis BBM
lainnya. Biasanya
menggunakan Pertalite,
maka langsung diganti
dengan Pertamax.
Banyak pertanyaan,
apakah tindakan ini
berbahaya bagi kesehatan
kendaraan? Bila hanya
satu kali sebagai pengisi
kekosongan, sepertinya
tidak ada masalah.
Pasalnya, semua jenis
bahan bakar pada
dasarnya memiliki unsur
penyusun yang sama di
atas rantai hidrokarbon,
sehingga tidak masalah
jika 1-2 jenis bahan bakar
mengalami tercampur
dalam satu tangki.
Kalau ingin beralih ke
bahan bakar lama, Anda
tinggal tunggu dulu bahan
bakar pengganti habis,
setelah itu baru isi
dengan bahan bakar
lama. Atau kalau mau
ganti dengan bahan
bakar baru pun
boleh. Dengan
catatan, Anda
harus
konsisten.
Menjadi
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masalah, banyak orang
yang justru seenaknya
gonta-ganti BBM. Misalnya
hari ini pakai Pertamax,
besoknya pakai Pertaltite,
ganti lagi pakai Premium,
dan lainnya. Selain itu, ada
juga suka mencampur
Premium dengan
Pertamax untuk
mendapatkan bahan
bakar setara dengan
Pertalite.
Cara-cara inilah yang
sangat berbahaya.
Pasalnya, tiap mesin
punya nilai kompresi yang
berbeda, dan umumnya
sudah disesuaikan
dengan bahan bakar yang
ada di pasaran. Nah saat
bahan bakar yang biasa
digunakan ini diganti,
otomatis mesin akan
menyesuaikan kembali
kompresinya.
Peralihan yang sangat
cepat inilah yang bisa
mendatangkan dampak
buruk bagi mesin, salah
satunya masalah performa
yang loyo, mesin mudah
rusak dan bahkan sulit
dihidupkan.
Hal yang sama pun
berlaku saat Anda sering
gonta-ganti BBM dari
merek satu ke merek
lainnya, misalnya dari
Pertamina ke Shell.
Pasalnya, tiap produsen
punya konfigurasi yang
berbeda, sehingga
perbedaan inilah yang
bisa membuat mesin
kaget dan menimbulkan
masalah di dalamnya.
Intinya bila Anda akan
ganti, sebaiknya ganti
sekalian dan konsisten
dengan bahan bakar
pengganti tersebut.
Jangan dicampur-campur,
agar mesin kendaraan
Anda juga awet, semoga
bermanfaat.

Lagi sibuk apa sekarang?
Aku lagi promo sinetron terbaru nih. Kalau syutingnya
sih dari Juni lalu.
Syuting bareng mantan, Stefan, alasan kamu
nerima tawaran itu?
Saat produser nawarin project dan aku lihat ceritanya
bagus, aku ngerasa nggak punya alasan buat nolak.
Selain itu, kan aku nggak ada masalah sama dia
(Stefan, Red). Udah lima tahun yang lalu juga. Kami
berteman.
Sempat ’’kikuk’’ nggak, awal ketemu pas syuting?

JawaPos.com – Di sinetron terbarunya, Natasha
Wilona, 21, kembali dipertemukan dengan mantan
pacar, Stefan William. Kepada Jawa Pos, dia
mengungkapkan perasaannya. Wilo –sapaannya–
juga bicara tentang nikah muda, konten YouTube,
dan hobi yang menghabiskan cukup banyak
waktunya: nge-game.

Nggak sih, aku ngerasa biasa aja. Soalnya udah
punya kehidupan masing-masing. Udah ngelewatin
masa yang panjang lah. Dia juga udah punya
keluarga, punya anak. Jadi, pas ketemu, langsung
ngobrol biasa gitu.
Sekarang Wilo dekat sama siapa?
Hmmm… Lagi fokus karir aja sih. Kan masih muda,
hehehe.
Pandangan kamu tentang nikah muda?
Nggak ada salahnya kalau ketemu yang cocok.
Cuma, kalau aku nikah muda, berarti sekarang dong,
hehehe.
Kamu sendiri siap menikah muda?
Belum lah. Aku masih sibuk dan fokus menjalani karir.
Kamu juga aktif bikin konten di YouTube, sejak
kapan?
Sebenarnya aku udah bikin akun YouTube sekitar
tiga atau empat tahun lalu. Ternyata, banyak fans
yang subscribe. Akhirnya, tahun lalu aku lebih fokus
bikin konten. Biar ada hiburannya dan banyak
penontonnya juga. Sekarang aku rutin upload video
sampai empat kali seminggu.
Sering bikin konten nge-prank orang, dapat ideidenya dari mana?
Tiba-tiba aja terlintas di pikiran. Kadang pas lagi
santai, main game, atau pas makan. Begitu dapat ide,
langsung aku catat. Kadang diskusi sama mama atau
kakak karena aku nggak punya tim kreatif.
Hobi nge-game juga?
Iya, udah dari umur 14 tahun. Waktu zamannya game
AyoDance.
Game apa yang paling sering dimainkan?
Sebelumnya memang aku sempat main PUBG, terus
bosan karena gitu-gitu aja. Tapi, sejak Maret lalu, aku
baru main Mobile Legends. Awalnya nyoba-nyoba
aja, akhirnya keterusan sampai sekarang.
Menghabiskan waktu berapa lama dalam sehari
untuk bermain game?
Kalau nggak syuting, bisa nge-game dari siang
sampai sore. Terusin lagi malem sebelum tidur, dua
sampai tiga jam. Tapi, kalau lagi syuting gini, mainnya
pas break makan siang, dan makan malam.
Berminat jadi atlet e-sport?
Hahaha… Kayaknya aku kurang pro, deh. Enggak
berencana sih, aku tuh iseng aja main.
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JawaPos.comPedangdut Irma
Darmawangsa senang
menggunakan batik
untuk datang ke
sejumlah acara. Desain
batik jadi pilihan karena
modelnya semakin kaya
dan beragam sehingga
bisa dikombinasikan
dengan pakaian lain
guna mempercantik
penampilan.
Dalam sebulan Irma
Darmawangsa bisa
beberapa kali
menggunakan pakain
batik. “Lumayan (sering
pakai batik), tapi rata-rata
dimix sama kebaya
modern,” aku Irma
Darmawangsa kepada
JawaPos.com, Sabtu
(3/10).
Irma menilai batik di
tanah air
perkembangannya cukup
pesat. Jika dulu orang
kurang percaya diri
menggunakan batik, kali
ini siatuasinya berbeda.
Banyak orang malah
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senang menggunakan
batik karena tampilannya
yang semakin menawan
digarap secara serius
oleh sejumlah desainer
kenamaan tanah air.
“Kalau dulu batik kan
biasanya kaku dan
modelnya gitu-gitu saja.
Mungkin karena dipakai
buat seragam sekolah
atau seragam guru. Tapi
sekarang batik modelnya
macam-macam mengikuti
perkembangan zaman,”
ungkap Irma.
Lebih lanjut dia
mengatakan, dirinya
memiliki sejumlah koleksi
batik yang ada di
rumahnya. Bahkan
beberapa koleksi
busananya yang buat
manggung juga ada yang
menggunakan bahan
batik.
“Motifnya kan memang
sudah menjadi ciri khas
orang-orang pada tahu.
Ada rasa bangga gitu
ketika memakainya,” kata
Irma Darmwangsa.
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Keberadaan carport
pada hunian adalah
kebutuhan esensial
bagi pemilik
kendaraan. Lantaran
lokasinya di area
entrance rumah, tidak
sedikit yang mendesain
carport seapik-apiknya.
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DESAINER interior
Thomas Ari Kristianto
menjelaskan, rancangan
carport diutamakan untuk
melindungi mobil dari
hujan dan paparan sinar
matahari. ”Selain itu,
desainnya harus aman dan
nyaman bagi pemilik
rumah,” katanya.
Thomas memaparkan,
tidak ada standar yang
mengikat untuk emper
mobil alias carport.
Ukurannya menyesuaikan
dimensi mobil. Teduhan
menjadi poin krusial. Dia
menilai tinggi teduhan
bukan masalah. ”Makin
tinggi, sirkulasi udara
makin lega,” ungkap
Thomas.
Pilihan atap bergantung
selera si empunya rumah.
Bisa dibuat tertutup penuh,
bisa dibuat terang.
Desainer yang tergabung
dalam Griyanggita Rumah
Desain itu menegaskan
bahwa atap perlu
memberikan perlindungan
buat mobil. ”Matahari di
Indonesia cukup ’jahat’
untuk cat mobil.
Paparannya mencapai ratarata 12 jam sehari,” ujar dia.
Alhasil, lapisan cat mudah
pudar. Bahkan rusak.
Segi keamanan perlu
ditunjang dengan
pembuatan lantai yang
cermat. Thomas
menuturkan bahwa lantai
carport idealnya didesain
tidak terlalu tinggi.
”Sayangnya, banyak orang
yang sengaja meninggikan
lantai agar mesin mobil
enggak kena banjir,”
jelasnya.

Padahal, cara itu tidak efisien.
Selama drainase dan saluran
pembuangan terawat baik,
banjir tidak akan menggenang
lama. Lantai carport juga
sebaiknya tidak terlalu curam.
”Mobil berisiko menggelinding
dan menabrak,” tegas dosen
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember (ITS) Surabaya
tersebut. Komponen mobil pun
lekas rusak karena menyangga
beban yang tidak rata.
Terutama suspensi dan ban.
Di sisi lain, Thomas menilai
bahwa pemakaian rem tangan
juga kurang baik untuk mobil
yang jarang digunakan.
Dia mengungkapkan, carport
berpotensi menjadi ruang
publik. Thomas mencontohkan,
banyak acara seperti arisan
atau pertemuan RT yang
diadakan di carport. Karena itu,
dia beranggapan bahwa tidak
ada salahnya area tersebut
ditata lebih cantik. ”Apalagi,
pada era pandemi seperti
sekarang, banyak yang pikirpikir untuk memasukkan tamu
ke rumah. Akan lebih nyaman
kalau menerima tamu di luar
ruangan,” tutur Thomas. Cukup
tambahkan meja dan kursi
yang ringkas. Sirkulasi udara
lebih baik. Pemilik rumah juga
lebih tenang dan nyaman.
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UKURAN
Thomas mencontohkan, carport untuk mobil subcompact memiliki ukuran
panjang 3,7–3,8 m dan lebar 1,75 m. Idealnya, carport berukuran 4,1–4,2 x 2 m.
Panjang bisa ditambah hingga 5 m jika ada tambahan motor atau sepeda.
KEMIRINGAN
Kemiringan hanya boleh maksimum 5 cm dalam 5 m panjang carport.
Fungsinya, mengalirkan air cucian mobil.
MATERIAL LANTAI
Lantai carport harus kuat dan bertekstur. Untuk rumah, gunakan rabat beton
lantai minimal 10 cm. Pelapisnya bisa keramik atau granit dengan grade khusus
beban berat atau batu ampyang.
TEDUHAN
Pilihan kanopi carport menyesuaikan selera pemilik. Pastikan materialnya
mampu menciptakan suasana teduh agar radiasi matahari tidak langsung
mengenai mobil.
PAGAR
Opsional, menyesuaikan lingkungan rumah. Jika tinggal di perumahan klaster
tertutup, carport bisa didesain tanpa pagar. Pastikan pagar tidak memakan
banyak tempat saat dibuka tutup.
Bagaimana untuk carport yang ditambahkan setelah rumah jadi?
Buat struktur carport terpisah dari struktur rumah.
Jangan ”sandarkan” atap atau teduhan carport ke struktur rumah.
Buat kolom dan fondasi sendiri.
Perhitungkan area taman dan bagian depan rumah yang akan dipugar.
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JawaPos.com – Foto-foto baru
selebriti Khloe Kardashian
dikatakan seperti superstar pop
Ariana Grande. Khloe Kardashian
nampak awet muda.
Dilansir dari Hollywood Life,
Minggu (4/10), Khloe Kardashian,
36, tampil heboh pada 2 Oktober
dengan memposting banyak foto
dan videonya yang cantik. Ibu satu
anak ini terlihat sangat sensasional
dalam balutan korset berwarna
cerah yang serasi dengan celana
kulitnya yang mengkilap.
Dia memilih untuk menata
rambutnya dengan kuncir, sesuatu
yang biasanya tidak kita lihat dari
bintang Keeping Up with the
Kardashians. Sehingga
penampilannya itu membuat
beberapa penggemar berpikir dia
terlihat seperti Ariana Grande.
“Wah ada Ariana Grande,” kata
salah satu penggemar.
Khloe dianggap kembaran
dengan selebriti Ariana. Bintang
The Revenge Body itu
menghebohkan jutaan pengikutnya
dalam keadaan yang benar-benar
emosional.
Sebelumnya Khloe juga
mengunggah foto bersama
putrinya, True Thompson. Dia
mengunggah momen spesial yang
terjadi di pantai bulan lalu dalam
ekspedisi berkuda di pantai. True
mengeluarkan sisi konyolnya
beberapa hari sebelumnya ketika
sosok yang menggemaskan itu
menutupi wajahnya dengan lipstik
ibunya.

