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KOTA BATU – Pemerintah 
Kota (Pemkot) Batu secara resmi 
telah mengeluarkan pedoman 
pelaksanaan Surat Edaran (SE) 
Libur Akhir Tahun bernomor 
003/3803/422.011/2020. Aturan 
tersebut berlaku mulai sejak 
awal diterbitkan per tanggal 22 
Desember.  Dengan adanya SE 
tersebut, akses masuk ke Kota 
Batu pun diperketat. 

Bagi masyarakat yang 
melakukan perjalanan dan 
masuk ke Kota Batu wajib 
menunjukkan surat keterangan 
hasil negatif uji swab berbasis 
PCR atau hasil negatif uji rapid 
test antigen dan antibody 
berlaku selama  tujuh hari sejak 
diterbitkan. 
Sedangkan bagi mereka yang 
telah melakukan perjalanan ke 
luar Kota Batu lebih dari dua hari 
wajib untuk menunjukkan hasil 
swab berbasis PCR negatif atau 
hasil negatif uji rapid test antigen 
dan atau antibody pada saat 
kembali ke Kota Batu.

Pengetatan itu seperti terlihat 
saat kendaraan wisatawan luar 
kota yang masuk dari arah 
Karangploso (Kabupaten Malang) 
maupun dari arah Kota Malang 
diperiksa secara random 
sebelum memasuki Kota Batu. 
Mereka diperiksa kelengkapan 
surat rapid test atau swab test 
yang wajib dibawa. 

Kanit Bimas Polsek Junrejo 
Ipda Totok mengatakan, 
pemeriksaan yang dilakukan 

menindaklanjuti  surat edaran 
(SE) Pemkot Batu  yang 
mewajibkan wisatawan luar kota 
membawa surat rapid test atau 
swab test.

”Bagi wisatawan yang 
membawa SK (surat keterangan 
rapid test) langsung 
diperbolehkan masuk ke Kota 
Batu, namun yang tidak bawa, 
akan dilakukan rapid test di 
tempat,” ujar Totok, di sela-sela 
pemeriksaan  di perbatasan 
pintu masuk Kota Batu dari arah 
timur. Tepatnya di simpang tiga 
Pendem, Kecamatan Junrejo, 
Kota Batu, kemarin. 

Totok mengatakan, 
rencananya, pemeriksaan ini 
akan digelar hingga 4 Januari 
2021 mendatang. Tujuannya 
supaya masyarakat sadar bahwa 
pandemi ini memang ada. 
“Dengan tes seperti ini kan bisa 
jadi pertimbangan wisatawan 
yang akan berkunjung ke Batu,” 
ujar dia. 

Sementara itu, Wali Kota Batu 
Dewanti Rumpoko mengatakan, 
protokol kesehatan wajib 
dilakukan secara ketat bagi 
individu, pelaku usaha, 
pengelola atau 
penanggungjawab fasilitas 
umum yang melaksanakan 
aktivitas pada libur menyambut 
Tahun Baru Tahun 2021.

“Mulai memakai masker 
secara benar, menyeterilkan 
tangan, membatasi jarak fisik. 
Serta membatasi aktivitas di 

tempat keramaian agar tak 
berkerumun,” kata Dewanti usai 
apel persiapan pengamanan libur 
Natal dan Tahun Baru (Nataru) di 
Alun-alun Kota Wisata Batu. 

Dia menambahkan, Pemkot 
Batu juga melarang perhelatan 
event pada malam pergantian 
tahun yang menimbulkan 
kerumunan. Pelaku usaha wisata 
baik akomodasi dan destinasi 
maupun pengusaha restoran. 
Hingga pusat perbelanjaan tak 
diperkenankan melakukan 
aktivitas. Yang mengundang 
kerumunan massa baik di luar 
ataupun di dalam ruangan. 
Meliputi panggung hiburan, 
panggung/konser musik. Gala 
dinner dalam kegiatan lain yang 
sejenis.

Kawasan Alun-alun Kota Batu 
pun, lanjut Dewanti, akan ditutup 
pada tanggal 31 Desember 2020 
mulai pukul 09.00 WIB hingga 1 
Januari 2021 pukul 01.00 WIB. 
Hal ini untuk membatasi jalur 
keluar masuk Kota Batu dan 
untuk menghindari kerumunan. 
“Kami akan mengoptimalkan 
peran Satgas Covid-19 dibantu 
TNI/Polri untuk melakukan 
operasi penegakan disipilin. 
Guna memastikan ketentuan 
yang tertuang dalam surat 
edaran tersebut bisa 
dilaksanakan secara baik. Jika 
ada yang melanggar maka akan 
ditindak sesuai Perwalikota Batu 
nomor 78 tahun 2020,” tegas 
Dewanti. (im/hen)
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Rey Mbayang-Dinda 
Hauw memiliki cara 
tersendiri untuk tetap 
langgeng dan mesra. 
Mereka memanfaatkan 
teknologi untuk terus intens 
dalam berkomunikasi.

Mereka mengungkapkan 
resep masing-masing 
bagaimana menjalankan 
hubungan dan 
berkomunikasi di tengah-
tengah pandemi.

“Menurut kami, tips dan 
trik menjalankan hubungan 
apalagi buat kami yang 
menikah disaat pandemi 
yaitu saling mengerti dan 
memuji satu sama lain, lalu 
menghabiskan waktu 
bersama bagi yang bisa, 
manfaatkan waktu sebaik-
baiknya dengan orang yang 
disayang, dan 
berkomunikasi,” ujar Rey 
Mbayang dan Dinda Hauw 

yang saat ini juga sedang 
bersiap menjadi orang tua, 
baru-baru ini.

Untuk yang ingin 
menikah tapi tersendat, 
kata keduanya, sebenarnya 
tidak terlalu masalah karena 
nikah adalah ibadah. “Bisa 
nikah di KUA dulu dan 
mengundang keluarga inti 
aja. Sekarang teknologi 
udah canggih, bisa pakai 
fitur live streaming jika 
kerabat ingin menjadi 
saksi,” jelas mereka.

“Selain memudahkan 
komunikasi antara kami, 
platform digital itu bisa 
menghibur, mengetahui 
informasi terkini, dan 
banyak konten 
pengetahuan yang bisa 
dimanfaatkan,” kata mereka. 
( jawapos.com)
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Pihak kepolisian 
mengungkap motif Gisella 
Anastasia alias Gisel 
merekam video syur 19 
detik yang akhirnya viral.

Kabid Humas Polda 
Metro Jaya Kombes Pol 
Yusri Yunus mengatakan 
bahwa Gisel merekam 
adegan intim hanya untuk 
dokumentasi pribadi.

“Kalau ditanya motif 
alasannya untuk 
dokumentasi pribadi,” kata 
Kombes Pol Yusri Yunus 

seperti dikutip PojokSatu 
(Jawa Pos Group), Selasa 
(29/12).

Gisel sendiri telah 
mengaku sebagai pemeran 
dalam video syur berdurasi 
19 detik yang viral 
belakangan ini. Menurut 
pihak kepolisian, pengakuan 
Gisel diperkuat oleh ahli ITE.

“Saudari GA mengaku. 
Dikuatkan lagi oleh ahli 
forensik yang ada, ahli ITE 
yang ada dan saudari GA 
mengakui,” imbuh Kombes 

Pol Yusri Yunus.
Polisi telah menetapkan 

Gisel sebagai tersangka. 
Mantan istri Gading Marten 
itu dijerat dengan pasal UU 
Pornografi. “Menaikkan 
status yang tadinya saksi 
kepada saudari GA sebagai 
tersangka,” jelasnya.

Gisel merekam adegan 
syur bersama pria berinisial 
MYD. Sejauh ini, Gisel 
belum buka suara terkait 
penetapan dirinya sebagai 
tersangka. ( jawapos.com)
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Merayakan akhir tahun di 
tengah pandemi Covid-19 bisa 
dilakukan dengan banyak hal 
tanp harus berkerumun. Buat 
kamu yang eksis di media 
sosial khususnya Instagram, 
enggak ada salahnya berbagi 
kebahagiaan lewat best nine.

Yup, best nine atau 9 foto 
terbaik sepanjang tahun 
memang biasa dilakukan 
banyak orang diakhir tahun. 
Instagram termasuk platform 
yang paling nyaman saat ini 
untuk mendokumentasikan 
momen dalam aktivitas sehari-
hari lewat postingan foto.

Best nine ini memilih dari 
semua foto yang diunggah di 
tahun 2020 untuk kemudian 
dipilih menjadi 9 foto terbaik. 
Foto-foto terbaik tentu bukan 
menurut kita secara personal. 
Tapi menurut orang lain 
karena paling banyak 
mendapatkan like.

Best nine ini cukup penting 
karena bisa menjadi bahan 
evaluasi agar dapat membuat 
postingan lebih baik lagi di 
tahun depan. Sehingga bisa 
mendapat lebih banyak 
respon positif dari para 
pengguna media sosial.

Membuat best nine 
memang tidak secara 
otomatis disediakan oleh 
Instagram. Lantas bagaimana 
cara membuatnya?

Untuk memabut best nine 
memang memerlukan fitur di 

luar Instagram. Misalnya 
seperti Top Nine. Setelah 
menginstal aplikasinya, kamu 
tinggal memasukkan 
username Instagram kamu 
lalu tekan lanjutkan.

Setelah itu kamu akan 
diminta untuk memasukkan 
email. Ini hanya opsional bisa 
saja kamu tidak 
memasukkkannya atau tidak. 
Setelah itu tunggu beberapa 
saat untuk dibuatkan kolase 
foto yang berisi 9 postingan 
terbaikmu dengan like paling 
paling banyak. Biasanya 
proses ini butuh waktu sekitar 
3 menit.

Perlu diingat bahwa pada 
saat membuat best nine akun 
Instagram kita tidak boleh 
di-private. Karena aplikasi ini 
tidak akan dapat membaca 
postingan.

Dari 9 foto best nine, pojok 
kiri paling atas merupakan 
foto paling banyak 
mendapatkan like selama 
tahun 2020. Dan pada pojok 
kanan paling bawah adalah 
foto yang paling sedikit 
mendapatkan like.

Selain menggunakan 
aplikasi, kamu juga bisa 
membuat best nine lewat 
Browser dengan masuk ke 
bestnine.net atau topnine.co. 
Caranya kurang lebih sama 
dengan cara membuat best 
nine lewat aplikasi.  
( jawapos.com)
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Bambang Brodjonegoro mengatakan, 
kapasitas GeNose dan CePAD hanya 
untuk skrining atau deteksi virus 
dengan cepat. “Ini alat untuk skrining, 
alat untuk deteksi cepat. Jadi tidak 
bersifat menggantikan diagnosis yang 
memang hanya bisa dilakukan dengan 
gold standar PCR. Jadi tidak mungkin 
alat lain bisa menjadi pengganti (PCR),” 
ujar Bambang dalam siaran YouTube 
Kemenristek/BRI, Selasa (29/12).

Meskipun begitu, dia mendorong 
penggunaan GeNose dan CePAD dapat 
dimanfaatkan dengan masif. Dengan 
harapan, kegiatan ekonomi dapat 
berjalan.

Mantan Kepala Bappenas itu 
meminta seluruh pimpinan kementerian/
lembaga, pemerintah daerah (pemda), 
dan perusahaan untuk memakai kedua 
alat tersebut. Alasannya, untuk 

pertimbangan deteksi Covid-19 secara 
cepat dan meningkatkan keamanan dan 
keselamatan masyarakat.

“Baik itu untuk mahasiswa kalau di 
kampus, karyawan kalau untuk industri 
misalkan. Kemudian penumpang jika itu 
untuk bandara dan terminal. Mudah-
mudahan dengan penggunaan alat ini, 
pengendalian kita untuk covid-19 bisa 
jauh lebih baik,” pungkas Bambang.

Pada dasarnya Bambang 
Brodjonegoro sangat mengapresiasi 
dua inovasi alat deteksi Covid-19 buatan 
anak bangsa tersebut. Yakni, GeNose 
dan Rapid Antigen CePAD.

GeNose merupakan alat deteksi 
Covid-19 melalui hembusan nafas karya 
Universitas Gadjah Mada (UGM). CePAD 
adalah alat Rapid Test Antigen dari 
Universitas Padjajaran (Unpad). 
( jawapos.com)

Menristek/
Kepala Badan 

Riset dan Inovasi 
Nasional (BRIN) 

Bambang 
Brodjonegoro 
mengingatkan 

bahwa GeNose 
dan Rapid 

Antigen CePAD 
merupakan alat 

pendetektsi 
Covid-19. Bukan 

pengganti alat 
swab test 

Polymerase 
Chain Reaction 

(PCR).
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Tahun 2020 menjadi era 
dimana platform streaming 

seperti Netflix sangat jaya. Saat 
keadaan memaksa bioskop 

untuk tutup, semua orang hanya 
menghabiskan waktu di rumah 

tak ada pilihan lain selain 
menonton berbagai genre film. 

Setidaknya dengan cara seperti 
itu kita masih dapat menghargai 

industri perfilman dengan 
menonton secara legal.

Tidak begitu mengecewakan, 
di tahun 2020 cukup banyak 
film original berkualitas yang 

telah rilis di Netflix. Selalu ada 
judul film terbaru yang menjadi 

highlight setiap bulannya. 
Berikut beberapa daftar film 

Netflix Original terbaik ditahun 
2020. (rif/hen)

Salah satu film Netflix 
yang mendapatkan 

antisipasi tinggi tahun 
ini adalah Enola 

Holmes. Tak 
dipungkiri bahwa 

Enola Holmes menuai 
popularitas berkat 

nama besar dari 
Sherlock Holmes, 

karakter detektif fiksi 
terkenal sepanjang 

semasa. Namun, 
sepertinya sudah 

menjadi ciri khas dari 
anak dari keluarga 

Holmes untuk 
memiliki kepribadian 
yang unik dan layak 

untuk diangkat 
menjadi film.

Awal tahun dibuka dengan 
film Slow-Burn drama 
yang dibintangi oleh Jorge 
Garcia, Nobody Knows I’m 
Here. Meski memiliki 
perkembangan plot yang 
sangat lambat pada babak 
pertama, klimaks akan 
datang pada momen yang 
tidak kita duga, 
menghadiahkan kita 
sebuah adegan yang 
sederhana namun berhasil 

menyentuh hati penonton. 
Mengemas segala bentuk 
emosi yang membisu 
dalam perkembangan plot 
yang menuntut kesabaran. 
Nobody Knows I’m Here 
memiliki keunggulan 
dalam cast pemeran 
utama, original song, dan 
sinematografi yang 
mengekspos keindahan 
alam dari lokasi syuting 
yang dipilih.
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I’m Thinking of Ending Things 
menjadi film dengan konsep art 

house yang membuat banyak 
penonton Netflix bingung tahun 

ini. Film ini merupakan film 
adaptasi buku yang dieksekusi 

dengan cara paling original. 
Charlie Kaufman menghadirkan 
naskah maupun visual film yang 

merupakan hasil dari 
interpretasinya sendiri, tanpa 
menghilangkan esensi yang 
hendak disampaikan dalam 

kisahnya.

The Devil All the Time 
menyajikan kisah 

berdarah dari Ohio 
hingga Coal Creek. Film 

bergenre suspense thriller 
ini memiliki penulisan 

naskah yang kaya, penuh 
dengan plot bercabang, 

namun pada akhirnya 
semakin mengerucut dan 

memberikan hasil akhir 
yang jelas. Kisah ini juga 

memiliki sederet karakter 
dengan penokohan kuat 
dan latar belakang cerita 

yang menarik.

His House merupakan film 
Netflix rilisan bulan Oktober 
yang selalu identik dengan 
film horor. Sesuai dengan 
judulnya, film ini memang 
mengangkat tema rumah 
hantu, namun bukan film 
tentang rumah hantu biasa. 
Konsep rumah berhantu yang 
disajikan memiliki penulisan 
yang baru dan original, 
dengan adaptasi dari trial 
horor yang masih jarang kita 
temukan. Sosok hantu atau 
iblis yang dihadirkan dalam 
film ini juga merupakan 
sesuatu yang belum kita lihat 
sebelumnya dalam film horor.

Film yang masih fresh, The 
Call merupakan film drama 
suspense asal Korea yang 
patut dikategorikan sebagai 
film Netflix terbaik tahun ini. 
Mengangkat tema time-
bending, The Call menyajikan 
cerita yang berhasil meneror 
penonton hingga akhir film. 
Dua karakter utama dalam film 
juga berhasil menciptakan 
perkembangan interaksi 
maupun penokohan yang 
menarik. Jeon Jongseo 
sebagai Youngsook mendapat 
peran yang memberikan 
kesempatan baginya 
menampilkan akting yang 
memukau. Sinematografi yang 
ditampilkan untuk membangun 
emosi atau menggaris bawahi 
latar waktu tertentu juga 
menjadi salah satu nilai unggul 
dari film The Call.


