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1. Perawatan Maskne

Seperti yang diketahui, penggunaan 
masker merupakan hal yang wajib di 
tengah pandemi Covid-19. Maskne 
adalah timbulnya jerawat di area wajah 
yang tertutup masker. Akibatnya, 
banyak orang yang berlomba-lomba 
mencari perawatan yang tepat. 
Perawatan medis dan topikal yang 
difokuskan pada pengurangan jerawat 
aktif dan perawatan sisa 
hiperpigmentasi dan jaringan parut 
akan banyak dicari.

2. Alternatif Retinol yang Lebih 
Lembut

Retinol dapat meningkatkan produksi 
kolagen dan pergantian sel kulit, 
membantu mengobati jerawat, 
membuka pori-pori yang tersumbat, 
dan meminimalkan kerutan wajah. 
Retinol sebaiknya mulai digunakan di 
usia pertengahan hingga akhir 20-an, 
banyak orang takut untuk mencoba 
karena takut mengiritasi kulit.
“Kami telah menemukan beberapa 
antioksidan hebat dan alternatif nabati 
seperti Bakuchiol yang membantu 
melawan beberapa efek iritasi dari 
retinol,” kata dokter Ramanadham.

3. Facelifts Cair

Facelift menjadi perawatan yang 
banyak diminati karena bisa membuat 
wajah terlihat lebih muda. Selain itu, 
facelift dapat mengencangkan jaringan 
kulit yang elastisitasnya mulai 
berkurang. Namun di sisi lain, ada 
orang yang masih takut melakukan 
prosedur bedah kosmetik ini. Untuk 
menyiasatinya, facelift cair bisa menjadi 
pilihan. Facelift cair menggunakan filler, 
Botox, dan laser non-invasif untuk 
meremajakan kulit wajah.

Tren perawatan pada 
kulit selalu mempunyai 

daya tarik tersendiri. Tahun 
2020 merupakan tahun 

yang penuh tantangan dan 
membawa perubahan, yang 

akan mempengaruhi di 
tahun berikutnya. Bahkan 

urusan perawatan kulit juga 
akan berpengaruh.

Dilansir dari PopSugar 
(6/12), ahli bedah plastik 

dokter Smita R. 
Ramanadham MD FACS 

mengatakan, tahun 2020 
telah membawa beberapa 

perubahan dalam 
permintaan perawatan kulit 

yang akan diperpanjang 
hingga 2021.

Menurut dia, akan ada 
tren perawatan kulit di 

tahun depan yang 
dipengaruhi oleh kejadian 

di tahun 2020. Apa sajakah 
itu? Berikut ulasannya. 

(isya/fia)
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Pabrikan motor asal 
Italia, Ducati, resmi merilis 
seri terbaru Ducati Monster 
2021. Motor streetfighter 
yang dulunya memiliki 
wajah sangar dan 
berbadan kekar, kini 
berganti wajah dengan 
menonjolkan tampilan 
kekinian dan bodi yang 
semakin langsing.

Melansir Visordown 
pada Sabtu (05/12), model 
terbaru Ducati Monster 
mengalami perombakan 
besar dari sisi teknis dan 
desain. Motor tersebut saat 
ini memakai rangka depan 
aluminium ringan yang 
diadaptasi dari Panigale 
V4. Berkat penggunaan 
material ini, bobot rangka 
Ducati Monster terpangkas 
60 persen, menjadi 3KG 
saja.

Tak hanya sasis, 
komponen peleknya juga 
lebih ringan 1,7 kg, 
swingarm (lengan ayun) 
lebih ringan 1,6 kg dan 
subframe belakang 
berkurang 1,9 kg berkat 
teknologi GFRP (Glass 
Fiber Reinforced Polymer). 
Secara total, bobot Ducati 
Monster 2021 terpangkas 

18 kg, kini hanya memiliki 
bobot 166 kg.

Sementara itu, All New 
Ducati Monster memakai 
mesin 937cc 2 silinder 
L-Twin, Testastretta 11 
derajat, yang sudah 
standar Euro5, ukuran cc 
mesin lebih besar dari 
model sebelumnya (821). 
Mesin baru sanggup 
menghasilkan tenaga 
maksimal 111 dk pada 9.250 
rpm dan torsi puncak 93 
Nm pada 6.500 rpm. Mesin 
dikombinasikan transmisi 
manual 6-kecepatan, 
dengan tambahan fitur 
Quick Shifter.

Pada sisi fitur, Ducati 
Monster 2021 dilengkapi 
Cornering ABS, Kontrol 
Traksi, dan Kontrol Roda, 
dan Launch Control. Motor 
ini juga dibekali fitur riding 
mode, dengan tiga tipe 
mode berkendara yaitu 
Sport, Urban dan Touring. 
Ducati Monster tersedia 
dalam pilihan warna 
diantaranya Ducati Red 
dan Dark Stealth, dengan 
velg warna hitam, serta 
pilihan warna Aviator Grey 
dengan velg GP Red. (dika/
fia)
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PENAMPILAN Tya Ariestya terlihat berubah drastis. Kini pesinetron yang pernah menjadi atlet taekwondo itu makin ramping, fit, dan fresh. Ibu dua anak tersebut berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 22 kilogram dalam empat bulan. Tya kerap sharing mengenai pola diet yang dijalankannya lewat medsos. Penasaran? 

Trigger utam
a Tya 

m
enjalankan diet?  

Tujuan utam
a m

enurunkan 

berat badan adalah bisa 

program
 anak ketiga. Pola 

diet ini dijalankan atas 

pantauan dokter. Kalau aku, 

ada dokter yang atur nutrisi, 

dokter kandungan karena 

goals-nya program
 anak 

ketiga, dan dokter anak 

supaya gizi Kalundra tetap 

tercukupi.

Apa rumus pola hidup sehat 

Tya? 
 

Rutin jalan kaki 45 menit 

nonstop per hari. Disiplin atur 

waktu makan. Makan bersih, 

yaitu no minyak, no tepung, no 

gula, no santan. 
 

Apa maksud dari disiplin 

atur waktu makan? 

 

Bagilah jam makan 

menjadi 5 kali atau 6 kali 

dalam sehari. Makan 

tepat waktu pada jam 

yang sama setiap hari. 

Toleransi lebih cepat 

atau mundur hanya 5 

menit. Yap, aku pakai 

alarm sebagai 

pengingat waktu 

makan. Tapi, 

makannya nggak 

diburu-buru kok.Sulit tidak 
mempraktikkannya? 

Menu makannya apa aja? 

 
Enggak. Justru mudah dan hemat. Menu makanku nasi, 

ayam, ikan laut, buah, putih telur, cookies rendah kalori, 

dan susu low-fat. Cuma perlu tambahan niat untuk lebih 

sehat dan mental yang kuat untuk bisa 

konsisten.

Olahraganya cukup 
 jalan kaki aja?  Yes, jalan kakinya 

nonstop nggak berhenti 

ya selama 45 menit. Tiap 

hari. Waktu dan tempat 

bebas. Tanpa keringetan, 

tanpa capek, tanpa ngos-

ngosan. Durasinya bisa 
sampai 30–60 menit 

disesuaikan dengan usia 

dan kemampuan tubuh. 
Menurut dokterku, 

kurang atau lebih dari itu 
malah nggak ada 

manfaatnya.
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Gal G
adot 

membintangi ’H
eart o

f 

Stone’, fi
lm perta

ma dalam 

franchise mata-mata internasional 

potensial Skydance Media. In
i akan 

menjadi fil
m tentang “m

ata-mata wanita 

perta
ma” m

enurut D
eadline (512).

Greg Rucka dari fi
lm The Old Guard dan 

Allison Schroeder yang dinominasikan 

untuk Academy Award for H
idden Figures 

sebagai penulis naskahnya, la
por o

utlet 

tersebut. S
ementara itu

, sutra
dara Tom 

Harper, y
ang termasuk The Aeronauts dan 

Wild Rose yang disebut-sebut m
emimpin 

proses produksinya.

Film
 ini ju

ga akan dirili
s melalui 

perusahaan produksi G
adot, P

ilot W
ave, 

yang ia rin
ti O

ktober 2
019 bersama 

suaminya Jaron Varsano.

Penggemar G
adot, 3

5, 

selanjutnya 

akan melihat aktris
 

Israel dalam Wonder W
oman 

1984 yang sangat dinantikan, yang akan 

diputar d
i bioskop dan HBO Max pada Hari 

Natal m
enyusul sejumlah penundaan 

karena pandemi virus korona. “S
aya 

sangat senang dan bersemangat untuk 

berbagi in
i dengan Anda, dan saya tid

ak 

sabar sampai Anda akhirnya melihatnya ,” 

tulis aktris
 itu

 di m
edia sosial te

ntang 

sekuel yang akan datang.
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MARIO WIBOWO PHOTOGRAPHY

Kata M.A.W. Brouwer, 
Bumi Pasundan lahir 
ketika Tuhan sedang 

tersenyum. Tidak mau 
menyia-nyiakan itu, 

arsitek Erwin Kusuma 
dari e.Re Studio 

mengekspos landskap 
Kota Bandung yang 
indah lewat sebuah 

hunian bernama H+M 
House di kawasan 

Dago, Bandung.

P
emandangan 
pegunungan yang asri 
menjadi favorit owner 
H+M House. Beruntung, 

tanah seluas 300 meter 
persegi yang dimilikinya 
berada di atas kawasan 
perbukitan. Alhasil, Erwin tidak 
menemui banyak kesulitan 
untuk memaksimalkan view 
dari rumah tersebut. ’’Tidak 
ada bangunan yang akan 
menutupi view dari ruangan 
dalam rumah karena posisi di 
atas bukit,’’ kata Erwin kepada 
Jawa Pos pada Rabu (2/12).

Hal itu kemudian dijadikan 
goal desain nomor satu. 
Bagaimanapun caranya, view 
harus bisa dinikmati di hampir 
semua ruangan. Hasilnya 
adalah sebuah rumah dua 
lantai dan semibasement 
dengan banyak bukaan lebar. 
Pemandangan pegunungan 
yang asri bisa dilihat di area 
utama lantai 1. Yakni, ruang 
makan dan dapur. ’’Ini kan 
prime area. Selama berlalu-
lalang di area tersebut, pemilik 
rumah bisa sekalian menikmati 
view,’’ ujarnya. ( jawapos.com)

Sesuai dengan gaya desainnya, 
Erwin menerapkan fasad berbentuk 

boxy dengan aksen kayu. Sebab, 
rumah itu menghadap ke barat. Dia 

melakukan antisipasi agar tidak 
terlalu banyak sinar matahari sore 

yang masuk ke rumah.
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Ada pula bukaan maksimal 
di area kamar utama. Pintu 

kaca besar lengkap dengan 
balkon yang menampilkan 

view Bumi Pasundan dan 
kabutnya terhampar di depan 

mata setiap pagi. Bukan 
hanya pemandangan yang 

indah, tetapi juga udara sejuk 
yang menyeruak. ’’Bangun 

tidur tinggal buka pintu kaca. 
Bahkan, breakfast bisa 

dilakukan di balkon ini,’’ 
ungkap Erwin. Dua area 

primer itu menghadap ke sisi 
timur. Ruangan lainnya seperti 

ruang keluarga dan kamar 
anak menghadap ke sisi 

barat.
Terkait dengan desain yang 

diterapkan, Erwin enggan 
menyebutnya minimalis. 

Menurut dia, rumah tersebut 
masih memiliki banyak variasi 

yang tidak sejalan dengan 
konsep minimalis 

sesungguhnya. Dia lebih suka 
menyebutnya modern dengan 

model clean-cut and sleek. 
’’Jadi, tetap simpel dan 

enggak terlalu banyak profil 
yang ’ke sana dan kemari’,’’ 

jelasnya.
Lalu, untuk pemilihan 

warna, Erwin lebih berhati-
hati. Bagian eksterior atau 

”kulit luar” rumah diberi warna 
hitam dan abu-abu. Bukan 

karena Erwin ingin 
memberikan kesan maskulin 

pada rumah tersebut. Namun, 
dia ingin memaksimalkan sisi 
fungsional. Rumah itu berdiri 

di atas bukit yang secara 
otomatis mendapatkan 

banyak sinar matahari. Warna 
gelap yang diaplikasikan pada 

eksterior bertugas menyerap 
sinar tersebut. ’’Kalau ’kulit 

luar’ diwarnai putih, akan 
terpantul sinar yang membikin 
silau. Apalagi, jam 9 pagi sinar 

mataharinya sadis banget,’’ 
ungkapnya.

Untuk interior, Erwin 
menerapkan warna-warna 

terang seperti putih. 
Kemudian, dipadukan dengan 

material kayu yang 
menambah nilai estetis 

ruangan. ’’Ruangan terasa 
lebih luas dan bersih 

sekaligus,’’ ujarnya.

Pemandangan 
pegunungan yang asri 
dan sejuknya udara bisa 
dinikmati di ruang 
makan dan dapur yang 
merupakan area utama 
di lantai satu. 

Terdapat struktur berbentuk huruf L terbalik pada bagian fasad. Kata 
Erwin, itu bukan sekadar elemen dekoratif, tetapi device yang difungsikan 
untuk menahan matahari sore dengan kemiringan sekitar 12 derajat.

Erwin kurang menyukai 
tangga yang memberi 

kesan berat. Karena itu, 
dia menghindari tangga 
cor beton yang tampak 

penuh. Sebagai gantinya, 
dia menerapkan struktur 

baja dengan anak tangga 
berupa kayu jati solid 

untuk memberikan efek 
light, tetapi tetap terasa 

hangat.
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Vaksin covid-19 buatan perusahaan 
farmasi asal China, Sinovac, tiba di 
Indonesia melalui Bandara Soekarno-
Hatta, Cengkareng pada Minggu (06/12). 
Vaksin tersebut diangkut menggunakan 
pesawat khusus dengan menggunakan 
Environtainer, merupakan kontainter 
khusus dengan pengatur suhu untuk 
angkutan udara.

Presiden Joko Widodo langsung 
memberikan pernyataan terkait 
kedatangan 1,2 juta vaksin Sinovac yang 
telah tiba di Indonesia

“Saya ingin menyampaikan satu kabar 
baik, hari ini pemerintah sudah menerima 
1,2 juta dos vaksin Covid, vaksin ini 
buatan Sinovac yang kita uji secara klinis 
di Bandung dari Agustus lalu,” kata 
Jokowi dalam siaran pers Minggu (06/12)

“Kita masih mengupayakan 1,8 juta 
dosis yang akan tiba awal Januari 2021. 
Selain vaksin dalam bentuk jadi, bulan ini 
akan tiba 15 juta dosis vaksin dan Januari 
30 juta dosis dalam bentuk bahan baku 
yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio 
Farma,” tambah Jokowi

Diketahui, Pemerintah Indonesia 
menjalin kerja sama dengan perusahaan 
Sinovac sejak bulan Agustus lalu. 
Meskipun saat ini vaksin tersebut sudah 
tiba di Indonesia, namun harus menunggu 
tahapan lebih lanjut agar bisa dilakukan 
vaksinasi kepada masyarakat. (dika/fia)


