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MALANG KOTA – Sebuah 
video testimoni yang diklaim 
berisi orang-orang yang 
sembuh dari Covid-19 berkat 
obat temuan Prof Dr Richard 
Claproth beredar di berbagai 
grup WA. Beberapa orang 
dalam video yang 
mengatakan sembuh dari 
Covid-19 diantaranya adalah 
para tokoh di Kabupaten 
Malang, mulai dari anggota 
Komisi 4 DPRD Kabupaten 
Malang Achmad Andi, 
Sekretaris DPC Partai 
Demokrat Kabupaten Malang 
Joshua Sebayang, hingga 
Ketua PCNU Kabupaten 
Malang dr Umar Usman.

“Saya sehari-hari kerja di 
Dinas Kesehatan Kota Malang, 
sekaligus organisasi PCNU 
Kabupaten Malang. Ini 
testimoni Ketika kami kena 
Covid-19, bahwa obat Covid 
buatan Prof Richard itu cukup 
efektif mempercepat negatif 
swab. Terima kasih prof 
Richard,” kata Umar Usman.

Lain halnya dengan 
Sekretaris DPC Partai 
Demokrat Kabupaten Malang 
Joshua Sebayang, ia 
mengaku pernah menjadi 
pasien positif Covid-19 
dengan komorbid stroke 
ringan hingga darah tinggi.

“Beberapa waktu lalu saya 
dinyatakan positif Covid-19 
berdasarkan hasil PCR swab. 
Setelahnya, saya melakukan 
karantina mandiri. Kemudian 
saya diberi khlorin dioksida 
dan mengonsumsi 2x sehari 
selama 4 hari. Hari ke 5, saya 
tes swab mandiri, dan 
hasilnya dinyatakan negatif. 
Hasil photo thorax bersih 
tidak menunjukkan adanya 

tanda-tanda Covid-19,” kata 
Joshua.

Lalu bagaimana faktanya 
obat tersebut? Berdasarkan 
keterangan Ketua Satgas 
Covid-19 NU Malang dr Syifa 
Mustika Sp PD, khlorin 
dioksida adalah produk 
pembersih atau disinfektan 
yang sangat berbahaya 
apabila diminum.

Dalam situs WHO.int 
dijelaskan bahaya 
mengonsumsi bahan yang 
mengandung klorin (pemutih) 
atau disinfektan. Khlorin 
dioksida merupakan bahan 
kimia yang digunakan sebagai 
campuran dalam pembuatan 
cairan disinfektan, antiseptik, 
ataupun sterilisasi.

Syifa menuturkan, hingga 
saat ini, masih belum ada obat 
spesifik yang disarankan 
untuk menyembuhkan 
Covid-19. 

"Mereka yang 
terinfeksi virus 
harus menerima 
perawatan yang 
tepat untuk 
meredakan dan 
mengobati 

gejala, dan mereka yang sakit 
serius harus dibawa ke rumah 
sakit. Sebagian besar pasien 
sembuh karena perawatan 
untuk gejala yang dialami. 
Beberapa metode 
pengobatan saja saat ini 
masih diteliti, dan akan 
melalui uji klinis," ujarnya. 

Ia juga menerangkan 
bahwa tanpa obat tersebut, 
pasien penderita Covid-19 
bisa sembuh. " Karena 
sebagian besar penderita 
covid-19, terutama yang gejala 
ringan bisa sembuh tanpa 
obat-obatan karena sistem 
imun yang relatif baik. Untuk 
itu, jangan hanya percaya 
obat berdasarkan testimoni 
saja. Harus ada tahapan uji 
klinis hingga sebuah obat 
benar-benar aman untuk 
dikonsumsi, " ujarnya. (eri/fia)
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Dua hari lalu Nielsen 
mengumumkan bahwa film Wonder 
Woman 1984 yang dibintangi Gal 
Gadot memuncaki daftar film 
terpopuler di platform streaming. Film 
ini telah ditonton sebanyak 2,25 
miliar menit oleh pengguna HBO 
Max.

“Selamat kepada Gal Gadot, 
sutradara Patty Jenkins dan para 
pemeran WW84 karena merebut 
gelar streaming nomor 1 selama 
liburan,” cuit Nielsen di akun Twitter 
centang biru, dua hari lalu.

Film Wonder Woman 1984 yang 
tayang di HBO Max mengalahkan film 
Soul (Disney +), The Office (Netflix), 
Bridgerton (Netflix), The Midnight Sky 
dan The Mandalorian (Netflix).

Gal Gadot langsung membagikan 
kabar gembira ini melalui akun 
Twitter pribadinya. Memposting 
tangkapan layar berita The 
Hollywood Reporter yang 
memperlihatkan peringkat film yang 
dibintanginya berada di urutan 
pertama Nielsen, dia mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak 
yang telah mendukung filmnya.

“Ini luar biasa! Terima kasih 
semuanya,” tulis Gal Gadot di Twitter.

Kesuksesan film ini membuat 
aplikasi streaming CATCHPLAY+ 
masih menayangkan film ini.Bagi 
masyarakat yang belum bisa 
menonton Wonder Woman 1984 
masih bisa menonton di rumah.

“Kami sangat bangga 
menyediakan premier perdana dari 
rumah untuk film Wonder Woman 
1984, hasil kerja sama dengan 
Warner Bros. Hal ini mendukung 
tujuan kami untuk selalu memberikan 
konten premium yang terbaik,” ucap 
Daphne Yang, CEO CATCHPLAY 
Group dalam keterangan tertulis 
yang diterima JawaPos.com Senin 
(1/2).

“Melihat ketidakpastian dalam 
penayangan di bioskop akhir-akhir 
ini, penting bagi kami untuk mencari 
jalan alternatif.Film Wonder Woman 
kini mendarat di rumah anda,” 
imbuhnya. ( jp)
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Syahnaz Sadiqah, adik Raffi 
Ahmad mengatakan bahwa dirinya 
siap divaksin Covid-19. Keinginan 
tersebut setelah ibu dua anak 
tersebut melihat Raffi Ahmad sukses 
menjalani vaksinasi bersama Preside 
Jokowi dan tidak ada masalah 
apapun pada kondisi kesehatan.

Sebaliknya, vaksin bisa 
membentuk kekebalan dalam tubuh 
sebagai benteng dari Covid-19 yang 
kini melanda Indonesia dan juga 
negara-negata di dunia.

“Aku pengin divaksin. Kapannya 
belum tahu, tapi kalau ditanya pengin 
dan berani atau gak, ya aku pengin 
dan berani,” ujar Syahnaz saat 
ditemui di bilangan Tendean Jakarta 
Selatan Senin (1/2).

Syahnaz siap divaksin, selain 
bertujuan membentengi diri dari 
Covid-19, juga berharap agar 

pandemi bisa segera berakhir. 
Syahnaz sudah sangat rindu 
beraktivitas normal seperti sedia kala.

“Ya mudah-mudahan pandemi ini 
bisa cepat berakhir dan semua bisa 
kembali beraktivitas normal lagi 
seperti sedia kala. Ya di tahun ini 
mudah-mudahan semuanya bisa 
normal,” tuturnya.

Syahnaz sangat memperhatikan 
protokol kesehatan dengan selalu 
menggunakan masker, menjaga jarak 
aman dan rajin cuci tangan. Sebab 
keluarganya sudah sempat terpapar 
Covid-19. Dia tak mau hal serupa 
kembali terjadi pada dirinya atau 
orang-orang tercinta.

“Iya agak parno juga, karena kan 
anggota keluarga pernah kena Covid. 
Jadi harus lebih hati-hati dan benar-
benar harus ikuti prokes supaya 
anggota keluarga yang lain gak 
kena,” tuturnya.

Selain menerapkan protokol 
kesehatan, Syahnaz juga makan 
banyak dan bergizi, beristirahat 
yang cukup, olahraga dan kerap 
mengonsumsi vitamin. ( jp)
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Meski lebih sering berada di 
rumah saja selama pandemi 
Covid-19, kesehatan kulit harus 
tetap diperhatikan. Beberapa 
faktor yang sering dirasakan di 
rumah seperti stres, paparan 
AC yang yang terus-menerus, 
hingga penggunaan masker 
setelah bepergian ke luar 
rumah, dapat menimbulkan 
beberapa potensi masalah 
pada kulit wajah seperti 
jerawat atau kulit yang 
mengering.

Selama di rumah, 
perempuan khususnya bisa 
tetap rutin menggunakan 
produk perawatan kulit atau 
skincare. Selain itu ada 
beberapa cara lainnya agar 
kulit tetap terhidrasi.

’’Untuk mengantisipasi 
masalah-masalah tersebut, 
perawatan kulit bisa dilakukan 
dari rumah dengan skincare,’’ 
kata Edison Sarmin, perwakilan 
dari label perawatan kulit 
Holika Holika secara virtual 
baru. ( jp)
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Jadi, apa 
langkah-
langkah 

yang harus 
dilakukan 
selama di 

rumah 
untuk 

menjaga 
kesehatan 

kulit 

Air dapat memenuhi 
kebutuhan jaringan kulit dan 

meningkatkan elastisitas 
kulit. Dengan masuknya air 

ke dalam tubuh, aliran darah 
di dalam permukaan kulit 

dapat berjalan dengan lancar 
yang menyebabkan pori-pori 

kulit dapat terbebas dari 
sumbatan. Konsumsi air 

sebanyak delapan gelas 
sehari untuk tetap menjaga 
kesehatan wajah dan tubuh 

secara keseluruhan.

Bekerja dari 
rumah bukan berarti 
melakukan aktivitas 
tanpa henti. Meski 
tidak merasa lelah, 
namun tubuh dan mata 
perlu diistirahatkan 
agar tetap menjaga 
keseimbangan imun 
dan menghindari diri 
dari stres. Apabila tidak 
beristirahat dengan 
baik, stres dapat 
memicu timbulnya 
jerawat di wajah.

Aloevera atau lidah 
buaya adalah satu 

tanaman yang dapat 
digunakan untuk 

merawat kesehatan kulit. 
Tanaman ini terbukti 

ampuh untuk menjaga 
kelembaban kulit wajah 

dan menjaga wajah agar 
tetap segar dengan 99 
persen jus lidah buaya. 

Hindari skincare yang 
mengandung alkohol 

untuk kulit sensitif.

Setelah lelah bekerja 
seharian di rumah, sudah 
waktunya untuk istirahat 
sejenak dan memanjakan 
diri. Menggunakan masker 
merupakan cara yang tepat 
untuk menjaga kulit agar 
tetap sehat dan 
menenangkan pikiran. Sheet 
mask merupakan masker 
sekali pakai yang dapat 
diplikasikan dengan mudah. 
Misalnya Mask Sheet dengan 
berbagai varian seperti 
Green Tea, Acai Berry, 
Avocado, Lemon, Rice, Shea 
Butter, atau varian lainnya.

Meskipun tidak 
beraktivitas di luar 
ruangan, mengaplikasikan 
tabir surya nyatanya perlu 
dilakukan di rumah juga, 
lho. Faktanya, sinar UVB 
bisa menembus kaca dan 
memapar kulit tanpa 
harus berkontak langsung 
dengan sinar matahari. 
Selain itu, penggunaan 
tabir surya juga dapat 
mencegah penuaan dini. 
Tabir surya dengan SPF 
50+ dapat melindungi 
kulit dari pengaruh buruk 
sinar UVB.
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Sejak dirilis di 
Jepang pada akhir 
Desember 2020, 
pemesanan mobil 
ramah lingkungan 
Nissan Note e-POWER 
terbaru telah 
melampaui 20.000 
unit atau lebih dua kali 
lipat dari target 
penjualan per bulan 
sebanyak 8.000 unit.

’’Dilengkapi 
powertrain 
elektrifikasi e-POWER 
dari Nissan, Note 
yang sepenuhnya 
diperbarui itu mulai 
dijual 23 Desember 
dengan target 
penjualan 8.000 
kendaraan per bulan. 
Hingga hari ini, Nissan 
menerima pesanan 
sebanyak 20.044,’’ 
tulis Nissan Global 
dalam siaran pers, 
seperti dikutip dari 
Antara.

Nissan Note 
e-POWER hadir 
dengan platform baru 
sistem e-POWER 
generasi kedua yang 
disempurnakan, serta 
menawarkan 
akselerasi – 
deselerasi yang 
mulus, stabil dan 

ruang kabin yang 
senyap.

Pada akhir tahun 
fiskal 2023, Nissan 
berharap dapat 
mengirimkan lebih 
dari 1 juta kendaraan 
listrik, termasuk model 
EV dan e-POWER, 
kepada pelanggan di 
seluruh dunia setiap 
tahun.

Varian terlaris dari 
Nissan Note e-POWER 
adalah tipe tertinggi 
atau tipe X yang 
menguasai 80 persen 
dari total pesanan. 
Selain itu, sekitar 40 
persen pelanggan 
memilih mobil berfitur 
ProPILOT dengan 
sistem dukungan 
pengemudi Navi-link.

Lebih dari setengah 
jumlah konsumen juga 
memesan alat 
navigasi 
NissanConnect, 
Intelligent Around 
View Monitor, dan 
sistem Adaptive LED 
Headlight, yang 
semakin 
menggarisbawahi 
permintaan yang 
tinggi pada teknologi 
Nissan Intelligent 
Mobility. ( jp)
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Berkendara pada saat cuaca 
hujan tentu penuh risiko, 
lantaran kecelakaan kerap 
terjadi. Kondisi jalan licin, ada 
potensi terbentuknya genangan 
air sehingga dapat 
mengakibatkan aquaplaning 
(tergelincir).

Selain menjaga kondisi ban, 
menggunakan wiper yang masih 
bagus dan menjaga kecepatan, 
juga penting memperhatikan 
kaca film di mobil.

Hal ini penting, karena alasan 
visibilitas saat berkendara di 
musim hujan jelas sangat 
berbeda dengan kondisi cuaca 
normal.

Visibilitas yang baik selain 
nyaman untuk pengemudi juga 
menjadi faktor penentu 
keselamatan berkendara. 
Pandangan yang terbatas bisa 
menambah resiko untuk terjadi 
kecelakaan.

Menurut Head of Aftersales 
PT. V-KOOL Indo Lestari, Billy 
Susanto, sangatlah penting 
untuk memperhatikan soal 

visibilitas. Karena ini yang 
membuat pengemudi bisa fokus 
dalam berkendara.

“Kalau visibilitas tidak bagus, 
maka otomatis membuat 
kewaspadaan berkendara akan 
berkurang.” ujar Billy kepada 
JawaPos.com, Senin (1/2).

Berikutnya adalah pemilihan 
kaca film yang benar. 
Pandangan yang buruk saat 
hujan turun sangatlah 
berbahaya. Jarak pandang 
pengemudi yang buruk seiring 
kian derasnya hujan menuntut 
pengemudi menjaga 
kewaspadaan saat mengemudi 
di musim hujan.

Pemilihan kaca film sangat 
penting. Terkadang saat hujan, 
pandangan terganggu oleh 
kaca film yang terlalu gelap 
ataupun buram. Pastikan kaca 
film Anda berkualitas baik, 
sehingga kejelasan daya 
pandang yang dihasilkan tidak 
berkurang.

Pilihlah kaca film yang 
berkualitas, dengan tingkat 

kegelapan tidak lebih dari 40% 
untuk kaca depan, penggunaan 
kaca film dengan kegelapan 
diatas 40% bisa mengurangi 
pandangan terutama jika malam 
hari dan atau pada saat hujan.

Urusan merawat kaca film 
bukan perkara yang sulit. Anda 
cukup membersihkannya secara 
rutin. Cara ini pun tidak 
membutuhkan cairan khusus.

Karena jika menggunakan 
cairan khusus justru berpotensi 
merusak kaca film, mengingat 
biasanya mengandung zat 
tertentu di dalamnya. Sebaiknya 
bersihkan saja menggunakan air 
biasa.

Kalau ada noda, bisa 
dibasahkan dengan air lalu dilap 
hingga bersih dan kering. 
Pemilihan lap yang tepat juga 
patut diperhatikan.

Karena sebaiknya 
menggunakan lap yang lembut 
dan bersih tersendiri dan tidak 
sama dengan yang digunakan 
untuk membersihkan bagian 
bodi mobil. Semoga bermanfaat.


