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14 ASN Positif Usai 
Jalani Swab Massal 

MALANG – Penyebaran virus 
Covid-19 di Kabupaten Malang 
kian menjalar kemana-mana. 
Belasan Sipil Negara (ASN) di 
lingkungan kantor Pemkab 
Malang dinyatakan positif 
Covid-19 usai menjalani tes swab 
massal. 

Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kabupaten Malang Wahyu Hidayat 
mengonfirmasi bahwa jumlah 
tersebut diketahui setelah 
dilakukan swab massal dengan 
menggunakan mobil Laboratorium 
PCR. Meski hasil pemeriksaan 
secara keseluruhan belum 
diketahui, namun sedikitnya ada 14 
orang yang dinyatakan positif 
terpapar Covid-19. "Jumlah 14 
orang tersebut tersebar di hampir 
semua Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD), tapi yang 
mendominasi SKPD yang 
menjalankan pelayanan publik," 
ungkap Wahyu saat dikonfirmasi, 
Jumat (5/2). 

Ke-14 ASN tersebut kini 
tengah menjalani perawatan 
dengan isolasi mandiri. Mereka 
melakukan isolasi hingga dua 
pekan ke depan sampai 
kondisinya dinyatakan sembuh. 
"ASN yang positif ada yang 
berasal dari Cipta Karya, BKAD, 
BKPSDM, Puskesmas, SKPD dan 
UPT pelayanan lainnya," 
tandasnya. 

Terkait hal tersebut, pihaknya 
meminta kepada seluruh ASN 
agar tetap disiplin dalam 
menerapkan protokol kesehatan 
guna memutus rantai 
penyebaran covid-19. 

Sebagai informasi Pemerintah 
Kabupaten Malang telah 
melakukan swab masal kepada 
ASN sebanyak 1.000 anggota 
pada tahap pertama sejak Senin 
(1/2), rencananya Pemkab 
Malang akan melakukan swab 
pada 5.000 ASN. 

Sementara itu, upaya memutus 
mata rantai Covid-19 di lingkungan 
perkantoran terus dilakukan 
jajaran Gugus Tugas Covid-19 
Kabupaten Malang. Seperti yang 
dilakukan Polres Malang beserta 
Kodim 0818 Kabupaten Malang–
Kota Batu dengan menggelar 
Operasi Yustisi di enam titik kantor 
yang ada di wilayah Kecamatan 
Kepanjen. 

Beberapa gedung 
perkantoran yang menjadi 
sasaran yakni KCP Bank Mandiri 
Kepanjen, Kantor Cabang BRI 
Kepanjen, Kantor Maybank 
Kepanjen, Perkantoran KCP BCA 
Kepanjen, Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten 
Malang, serta Perusahaan Rokok 
(PR) Gudang Baru.  
 Komandan Satgas Covid-19 
Letkol Inf Yusub Dody Sandra 
memaparkan, Operasi Yustisi kali 
ini 
memang 
sengaja 
menyasar 
area 

perkantoran. ”Operasi Yustisi kali 
ini memastikan fasilitas umum 
serta perkantoran apakah sudah 
menerapkan 3M (mencuci 
tangan, menggunakan masker, 
dan menjaga jarak) atau belum,” 
jelas Yusub.  
 Hasilnya, perwira dengan 
dua melati di pundaknya itu 
menjelaskan bahwa secara 
umum gedung perkantoran 
tersebut telah menerapkan 
standar protokol kesehatan dan 
memiliki tingkat kepatuhan yang 
sama. ”Setiap kantor yang kami 
datangi secara umum sudah 
menerapkan 3M,” kata dia.  
 Sembari menunggu 
vaksinasi tahap ketiga yang 
menyasar masyarakat umum 
termasuk pelaku ekonomi, Yusub 
mengimbau agar setiap 
perusahaan menerapkan 
protokol kesehatan secara 
disiplin terhadap pegawainya. 
Hal ini agar klaster baru Covid-19 
di lingkungan kantor bisa segera 
berakhir. ”Semoga bulan Maret 
atau April pelaku ekonomi sudah 
bisa mendapat vaksin,” 
imbuhnya. (rmc/bet/ajh/c1/iik)
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BLACKPINK menorehkan rekor baru. 
Klip video debut mereka, BOOMBAYAH, 
tercatat memiliki lebih dari 1,1 miliar view, 
Kamis (4/2). Angka itu mereka capai 
dalam waktu 5 tahun 5 bulan. Girl band 
asuhan YG Entertainment tersebut 
menjadi satu-satunya grup K-pop yang 
video debutnya mampu menembus 1 
miliar view.

Di YouTube, BLACKPINK tak asing 
dengan jumlah view fantastis. 
BOOMBAYAH merupakan klip video 
ketiga mereka yang menembus 1 miliar 
view. Sebelumnya, ada Kill This Love dan 
Ddu-Du Ddu-Du. Pada hari yang sama, 
pihak label juga ’’membedah’’ capaian 
konser daring pertama BLACKPINK, THE 
SHOW.

Konser yang digelar 31 Januari lalu itu 
total disaksikan 280 ribu penonton. 
Berdasar asal akun audiens, sebanyak 
19,2 persen penonton berasal dari 
Amerika Serikat. Diikuti Thailand, Filipina, 
Jepang, dan Meksiko. BLINK, sebutan 
fans BLACKPINK Indonesia, tercatat di 
posisi kesembilan.

BLACKPINK, yang merupakan akun 
musisi dengan jumlah subscriber 
terbanyak kedua di dunia, juga 
merasakan dampak THE SHOW. Sejak 
pengumuman konser di pengujung 
tahun lalu, jumlah pelanggan akun naik 
hingga 2,7 juta. Hingga kemarin, YouTube 
BLACKPINK memiliki 56,9 juta 
subscriber. ( jp)
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Pengelola taman hiburan di 
Utah, Amerika Serikat menggugat 
penyanyi Taylor Swift ke pengadilan 
setempat karena dirinya 
menggunakan nama Evermore 
untuk album terbarunya. Nama ini 
diklaim sebagai merek dagang 
taman hiburan tersebut.

Melansir dari People, Jumat 
(5/2), dalam dokumen gugatan 
tersebut, disebutkan bahwa album 
Evermore milik Taylor Swift 
berdampak negatif pada 
pemeringkatan halaman taman 
hiburan mereka di mesin pencarian 
Google.

Tidak hanya itu, 
manajemen wisata 
tersebut mengklaim 

marchendise Evermore Swift telah 
menjiplak desain merchandise dari 
taman hiburan mereka sehingga 
membuat para pengunjung wisata 
kebingungan dan memengaruhi 
tingkat penjualan.

Atas dasar klaim tersebut, 
gugatan yang diajukan awal pekan 
ini menuntut wanita 31 tahun itu 
melakukan ganti rugi sebesar 2 juta 
dollar AS kepada pengelola taman 
hiburan.

Menanggapi isu miring yang 
dialamatkan kepadanya, pihak Swift 
pun tak tinggal diam dan menolak 
semua klaim. Melalui keterangan 
tertulis yang dikirim ke pengadilan, 
mereka mengungkapkan, penjualan 
merchandise mereka tidak serupa 
dengan telur naga atau patches 
milik Taman Evermore.

Bahkan, pihak Swift 
menyampaikan jika tuduhan omong 
kosong itu bersumber dari Ken 
Bretschneider, pendiri taman 
hiburan Evermore yang diketahui 
sedang menghadapi tuntutan 
hukum. Dimana, menurut laporan 
Utah Business, Ken memiliki hutang 
antara 28 ribu hingga 400 ribu 
dolar AS yang belum dibayarkan 
kepada lima perusahaan konstruksi.

“Maksud sebenarnya dari 
gugatan ini sudah jelas,” kata juru 
bicara Taylor Swift.

Sementara itu, album Evermore 
sendiri rilis pada Desember lalu dan 
merupakan album kejutan yang 
digambarkan sebagai “album 
saudara” dari Folklore, yang keluar 
pada bulan Juli 2020. (gil/fia)
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Seseorang yang 
baru saja menjalin 
hubungan 
dengan kekasih 
atau baru 
menikah, mungkin 
ada kekhawatiran 
soal bagaimana 
caranya agar 
tetap langgeng. 

Jika awalnya dimulai 
dengan cinta dan 

kebahagiaan, bisa 
saja rasa itu berubah 

luntur. Maka, 
bagaimana caranya 

menghindari rasa 
sakit hati dan memiliki 
hubungan yang akan 
bertahan selamanya? 

Dilansir dari 
YourTango, Pakar 

Hubungan dari Los 
Angeles, AS, James 

Allen Hanrahan 
memberikan tiga tips 

tentang cara 
membuat hubungan 

baru bisa bertahan 
lama.

Dengan semua penumpukan yang berasal dari akar 
chemistry, cobalah anggap pasangan sebagai 
sahabat. Jika Anda berdua bisa menghabiskan 
waktu bersama, hobi, jalan-jalan, makan, dan semua 
hal selain berhubungan intim, maka kalian bisa 
mulai menjalin hubungan dengan konsep 
persahabatan.
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Saat pertama kali bertemu 
seseorang yang memiliki 
chemistry yang sama, pasti 
rasanya jatuh cinta sedalam-
dalamnya. Ada banyak 
rencana masa depan yang 
ingin diwujudkan. Chemistry 
bisa begitu kuat sehingga 
hampir tidak bisa memikirkan 

hal lain. Ini normal dan mudah 
terbawa suasana. Tetapi 
untuk menghindari konflik 
atau sakit hati nantinya, 
penting untuk tidak terlalu 
muluk-muluk. Pria cenderung 
memulai hubungan mereka 
dengan cepat. Tetapi cobalah 
jangan terburu-buru. 

Pasangan perlu meluangkan 
waktu dan bersikap realistis 
jika untuk mengenal satu 
sama lain umtuk saling 
menguatkan dan mengenal 
agar hubungan mereka awet. 
Biasanya untuk saling 
mengenal sifat dibutuhkan 
tiga bulan.
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Hubungan yang terakhir 
adalah dengan menganggap 
mereka sebagai keluarga kita. 
Jika pasangan bisa menjadi 
teman, maka anggaplah 
mereka anggota keluarga 
yang sebenarnya.Pengenalan 
pasangan kepada keluarga 
dan teman-teman serta 
perkenalan dengan mereka 
memberikan kekuatan 
hubungan yang langgeng. 
Sehingga pasangan akan 
menjadi tim yang kuat Konsep 
keluarga dan teman akan 
memberi rasa keterbukaan 
dan penemuan. Sebagai 
pasangan, Anda terhubung 
dengan berbagi satu sama lain 
dengan orang-orang yang 
Anda sayangi. Kebanyakan 
hubungan yang bertahan 
selamanya dibangun di atas 
tujuan yang sama.
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Obesitas menjadi musuh 
berbahaya semua orang. 

Karena, obesitas bisa 
memicu berbagai penyakit 
mulai dari diabetes, stroke, 

hipertensi hingga kanker 
payudara. Hal itu bisa 

dicegah, salah satunya 
melalui pola makan yang 

sehat.
Lalu, apabila Anda sudah 

terlanjur obesitas, maka 
penurunan berat badan 

secara sehat menjadi anjuran 
para pakar kesehatan. Pakar 

gizi klinik di Rumah Sakit 
Hermina Galaxy, dr. Cut 

Hafiah menekankan bahwa, 
bukannya mengurangi 
frekuensi makan tetapi 

menjaga pola makan sehat.
’’Pola makan harus benar-

benar dijaga bukan 
mengurangi frekuensi 

makan, tetapi makan teratur. 
Makan utama tetap tiga kali. 

Untuk asupan nasi, 
karbohidrat bisa diganti 

dengan jenis lain misalnya 
karbohidrat kompleks 

semisal kentang, jagung,’’ 
ujar dia dalam Peluncuran 

Program Diet Sehat D8: W8 
(dibaca Weight) Loss 

Challenge via daring, Kamis 
(4/2), seperti dikutip dari 

Antara.
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Hafiah juga mengingatkan, 
saat ini ada berbagai mitos di 
masyarakat terkait program 
penurunan berat badan, salah 
satunya memperbolehkan 
cheating atau membebaskan 
diri mengonsumsi makanan 
apa saja. Bertentangan 
dengan mitos ini, Hafiah tidak 
menyarankan cheating apalagi 
di bulan-bulan awal Anda 
menerapkan program diet.

Dia menambahkan, pada 
pasien yang memiliki berat 
badannya lebih dari 100 kg, 
sudah terpola makan tinggi 
lemak, karbohidrat dan belum 
menerapkan pola makan 
sehat secara teratur, cheating 
justru menyebabkan berat 
badan tidak akan turun.

Anda tetap harus makan 
tiga kali sehari (makan berat) 
ditambah mengonsumsi 
camilan. Hafiah 
merekomendasikan rentang 
waktu sarapan pukul 06.00-
08.00, lalu makan siang pukul 
11.00-13.00 dan makan malam 
pukul 18.00-20.00 (asupan 
makanan perlu didiskusikan 
dengan dokter gizi).

Aturan makan malam ini 
menjadi bantahan mitos yang 

menyebutkan melewatkan 
makan malam karena bisa 
menyebabkan tubuh gemuk.

Dia menjelaskan, apabila 
makan malam jam 8 malam 
dengan martabak atau makan 
tinggi karbohidrat pasti berat 
badan meningkat. ’’Lalu jam 9 
malam sudah tidur, pasti ada 
penumpukan makanan di 
perut,’’ kata dia.

Di sisi lain, rentang waktu 
makan menjadi rekomendasi 
untuk membiasakan Anda 
memakan camilan alias 
snacking untuk membiasakan 
makan sedikit tetapi sering. 
Waktu snacking yang 
disarankan pukul 10.00 dan 
15.00 atau di dua waktu. 
Menurut Hafiah, melewatkan 
waktu snacking justru 
berdampak pada berat badan 
tak turun karena rasa lapar 
akan meningkat dan kalori 
yang Anda konsumsi akan 
lebih banyak.

Dia juga tak menyarankan 
Anda mengurangi kalori 
berlebihan karena justru 
menyebabkan tubuh lemas 
dan terganggunya 
konsentrasi. Terakhir, tak 
melulu pola makan. Anda juga 

disarankan melakukan 
olahraga minimal 3–5 kali 
seminggu dengan durasi 20–
30 menit atau lebih dari itu 
apabila Anda sudah terbiasa. 
’’Olahraga ini personalized 
karena tergantung berat 
badan, aktivitas fisik, 
kebiasaan atau riwayat 
penyakit atau cedera,’’ 
demikian ujar Hafiah.

Presenter Indy Barends, 
salah satu sosok yang 
menerapkan pola makan 
sesuai waktu, teratur (pagi, 
siang dan malam) ditambah 
olahraga rutin. Dia yang pada 
Oktober 2020 memiliki bobot 
tubuh 58 kg sekarang menjad 
56 kg. ’’Yang mesti dilakukan 
adalah maintain (berat badan). 
Pilah (makanan) mana yang 
bisa dikonsumsi. makan di jam 
tepat. Jalan 45 menit. Pola 
makan benar, tetap harus 
makan (pagi, siang dan 
malam), sekarang jadi 56 kg,’’ 
tutur dia.
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