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Pemerintah Kota (Pemkot) Malang 
mengusulkan tokoh daerah 
sebagai pahlawan nasional pada 
momen HUT ke-75 RI tahun ini. 
Tokoh tersebut adalah KH 
Muhammad Yahya, pendiri Pondok 
Pesantren Gading, Kota Malang.

“Kami bentuk tim dulu. Nanti 
dinas sosial yang menangani 
teknisnya,” kata Wali Kota Malang 
Sutiaji usai pelaksanaan Upacara 
HUT ke-75 RI di Balai Kota Malang, 
Senin (17/8).

Menurut Sutiaji, Kiai Yahya pernah 
memimpin gerilya di masa 
perjuangan. Sehingga, perjuangan 
ini bisa menjadi nilai sendiri dalam 
pengajuan tersebut. “Insya Allah 
tahun depan,” terangnya.

Tak hanya itu, Sutiaji melanjutkan, 
nama sang tokoh juga bakal 
diabadikan sebagai nama jalan 
nanti. Yaitu Jalan Gading Pesantren 
bakal diubah menjadi Jalan KH 
Yahya.

“Ada yang minta juga sebagai 

nama jalan. Jadi nama Jalan 
Gading Pesantren nanti diganti 
Jalan Kiai Yahya,” ungkap politikus 
Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, pria asal Lamongan 
ini juga selalu menekankan kepada 
masyarakat agar mentaati protap 
kesehatan. Terutama saat keluar 
rumah. “Pokoknya, jangan lupa cuci 
tangan dan pakai masker,” 
imbaunya. 
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JawaPos.com – Menetap dan berkarir di 
Amerika Serikat tidak membuat rapper Rich 
Brian lupa dengan  Indonesia. Pria bernama asli 
Brian Imanuel itu mengatakan, ia kangen 
dengan keluarga dan makanan khas Indonesia.

“Kalau di Amerika aku banyak teman, tapi 
teman di Indonesia rasanya beda karena sudah 
kenal lama sebelum pindah ke Amerika,” kata 
Rich Brian dalam acara Bertemu Indonesia yang 
ditayangkan melalui akun YouTube Najwa 
Shihab, Minggu (16/8) malam kemarin, dikutip 
dari Antara.

Rich Brian yang sudah empat tahun terakhir 
menetap di Amerika Serikat mengaku sangat 
bersyukur karena lahir dan dibesarkan di 
Indonesia. Menurut dia, hal itu membuat 
wawasannya tentang keberagaman semakin 
terbuka sejak dini.

“Aku besar di Indonesia merasa bersyukur 
banget. Kalau aku lahir di Amerika, aku nggak 
bakalan ada prespektif tentang dunia,” ujar Rich 
Brian.

Kecintaan Rich Brian dengan Indonesia tak 
perlu ditanyakan lagi. Meski demikian, 
menurutnya, masih banyak orang meragukan 
nasionalismenya.

Rich Brian menceritakan, banyak orang tidak 
percaya ia masih bisa berbahasa Indonesia 
dengan fasih.

“Yang aku tahu orang kaget kalau aku omong 
bahasa Indonesia. Aku bingung karena memang 
aku orang Indonesia. Orang komen masih ingat 
bahasa Indonesia nggak? Ya masih lah,” tegas 
Rich Brian.
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JawaPos.com – Realme yang 
mengklaim sebagai merek 
smartphone favoritnya anak muda, 
kembali secara resmi menghadirkan 
perangkat smartphone murah meriah 
terbaru. Bertepatan dengan momen 
HUT RI ke 75, Realme C12, 
smartphone C Series terbaru Realme 
hadir dengan harga Rp 1,7 jutaan.

Realme C12 hadir menjagokan 
baterai besar 6000 mAh. Tak hanya 
itu, di segmen smartphone Rp 1 
jutaan, Realme C13 hadir dengan fitur 
fotografi menarik yang dibekali 
dengan triple camera utama.

Palson Yi, Marketing Director 
Realme Indonesia menyampaikan, 
Realme C12 adalah kejutan besar 
pertama yang kami siapkan bagi 
penggemar di Indonesia bersamaan 
dengan rangkaian acara realme Fan 

Fest. “Anak muda di Indonesia 
mengutamakan baterai besar seperti 
6000 mAh untuk bisa menemani 
aktivitas sehari-hari mereka tanpa 
perlu sering mencari colokan untuk 
mengisi daya smartphone,” ujarnya 
dalam jumpa pers virtual belum lama 
ini.

Bicara spesifikasi, Realme C13 hadir 
dengan layar besar berukuran 6,5 inci 
dengan. Layarnya masih membawa 
konsep notch atau takik dengan 
desain tetesan air yang disebut 
Realme sebagai Mini-Drop dan rasio 
layar 88,7 persen untuk memberikan 
pengalaman layar full screen.

Di sisi performa, Realme C12 hadir 
dengan prosesor delapan inti 
MediaTek Helio G35. Prosesor 
tersebut diklaim mampu memberikan 
kinerja terbaik di segmen entry-level 

dengan fabrikasi 12 nm yang mampu 
mencapai clock speed 2.3 GHz, 
menjadikannya salah satu yang 
tercepat dan terbaru dalam 
kategorinya.

Sementara pada bagian fotografi, di 
bagian belakang perangkat C13 
terdapat tiga kamera utama yang 
terdiri atas kamera utama 13 MP 
(f/2.2), kamera makro 2 MP, dan 
kamera hitam-putih resolusi 2 MP. 
Sementara di bagian depan terdapat 
kamera selfie beresolusi 5 MP (f/2.4).

Realme C12 tersedia dalam dua 
varian warna, yakni Marine Blue dan 
Coral Red.

Untuk ketersediaan, Realme C12 
dikatakan sudah tersedia dan dijual 
secara offline di gerai-gerai ponsel 
mulai 15 Agustus kemarin.
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JawaPos.com – Microsoft akhirnya mengumumkan 
kembali ke bisnis smartphone setelah empat tahun 
‘istirahat’. Microsoft membawa smartphone Surface 
Duo yang dapat dilipat. Kabarnya, smartphone lipat 
tersebut akan dirilis di Amerika Serikat (AS) pada 10 

September mendatang dengan harga USD 1.399 
atau berkisar Rp 20,8 jutaan.

Sebenarnya, smartphone lipat Microsoft Surface 
Duo pertama kali diumumkan tahun lalu. Ponsel dua 

layar yang dapat digunakan secara individual atau 
bersama-sama sebagai satu layar berukuran 8,1 inci.
Namun, Surface Duo tidak menampilkan layar yang 
benar-benar dapat dilipat seperti Samsung Galaxy 
Fold. Sebab, ponsel ini memiliki engsel di tengah 

kedua layar, yang lebih terlihat seperti menutup buku.
Meski demikian, Surface Duo akan menjadi pesaing 

baru dalam kategori ponsel lipat, melawan perangkat 
seperti Samsung Galaxy Fold dan Huawei Mate X. 

Microsoft menyebut, hadirnya Surface Duo sejak 
meninggalkan bisnis seluler pada 2016 lalu sebagai 

keseimbangan sempurna antara produktivitas dan 
mobilitas.

“Tipis, ramping, ini mungkin salah satu perangkat 
paling seksi yang pernah kami buat,” kata Panos 
Panay, kepala produk Microsoft, selama briefing 

online minggu ini.
Surface Duo sendiri hadir dengan dua layar 

berukuran 5,6 inci yang berputar di sekitar engsel 
pusat 360 derajat. Jika kedua layar disatukan, dapat 
membentuk satu layar 8,1 inci lengkap seperti tablet, 

meskipun dengan celah di tengah karena engsel.
Idenya adalah agar pengguna dapat menikmati 

layar berukuran tablet untuk bekerja dan multitasking 
sekaligus dapat memasukkan perangkat ke dalam 

saku mereka. Surface Duo seharusnya menjadi alat 
untuk menyelesaikan pekerjaan dengan aplikasi 

produktivitasnya, mirip dengan berapa banyak 
pengguna bisnis yang menggunakan pengaturan 

monitor ganda dengan PC.
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Batasi Interaksi

Jika biasanya kalian intens bertemu setiap 
hari, mulailah atur waktu kalian agar tidak 

terlalu sering berinteraksi dengannya. Boleh 
untuk bertemu sekali dua kali, namun hanya 

sebatas menjaga relasi saja.

Menjadi Netral

Terkadang saat membahas hal yang negatif, 
ia kerap meminta pendapat untuk 

membenarkan hal tersebut. Jika ia meminta 
pendapatmu, cobalah menjadi orang yang 

netral, kalian bisa menjawabnya hanya 
dengan senyuman.

Pergi Ketika Membahas Hal Negatif

Apabila sebelumnya hanya kalian tanggapi 
dengan senyuman, maka kali ini kalian bisa 

pergi menghindari pembahasan tersebut. 
Seperti pura-pura ke kamar mandi, 

menerima telepon yang penting atau tiba-
tiba diminta untuk pulang. Dengan begitu ia 

akan tahu bahwa kalian tidak ingin 
membahas hal tersebut.

Minta Bantuan Orang Lain

Sungkan atau tidak enak untuk menolak 
ajakan biasanya menjadi alasan kalian untuk 

tetap bersama mereka. Saat kalian ada 
dalam posisi itu, coba untuk meminta 

bantuan orang terdekatmu baik keluarga 
maupun sahabat. Hal ini untuk 

mencegahmu terjebak semakin dalam 
dengannya.

Tegas

Saat teman toxic tersebut terus menerus 
mempengaruhi kalian, ini saatnya kalian 

untuk bersikap tegas menolak ajakannya 
bahkan ketika obrolannya mengarah ke hal 

negatif. Dengan begitu secara perlahan 
mereka akan menjauh karena tahu bahwa 

kalian tidak bisa dipengaruhi lagi.

Maafkan tapi Jangan Lupakan

Biasanya mereka akan meminta maaf jika 
sadar dengan apa yang mereka lakukan, 

atau saat merasa sikap kalian berbeda dan 
berharap bisa berteman lagi denganmu. 

Kalian boleh untuk memaafkannya namun 
perjelas kepadanya bahwa sifatnya selama 
ini salah dan jauhi dia. Setelah itu pasti dia 
akan meninggalkanmu dan mulai mencari 

korban baru.

Memiliki banyak teman tentu 
menjadi hal yang baik, tapi belum 
tentu akan membawa pengaruh positif 
bagi kita. Terkadang ada teman yang 
membawa pengaruh buruk alias toxic 
bagi kalian. Melansir dari Insider, Senin 
(17/8), teman toxic adalah sosok yang 
membuat Anda selalu merasa stres 
saat berada di dekatnya. (fairuz/fia)

Tak ingin stress karena dekat 
dengan teman yang toxic, berikut 
tipsnya:
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JawaPos.com – Saat ini 
Tesla dikenal sebagai 
pabrikan yang membuat 
mobil listrik. Tak hanya itu, 
Tesla juga cukup dikenal 
lantaran kerap membuat 
produk-produk unik 
eksklusif di luar mobil 
seperti alat pelontar api, 
pakaian dalam casing 
ponsel iPhone, papan 
selancar, dan powerbank.

Saat ini, Tesla pun 
dikabarkan tertarik terjun 
ke bisnis jam tangan pintar 
atau smartwatch. Ini terlihat 
dari pengajuan FCC 
sebuah perusahaan 
wearable berbasis di 
Norwegia bernama Xplora, 
telah mengirimkan 
pengajuan untuk perangkat 
smartwatch terbaru. Dalam 
pengajuan tersebut, 
mereka telah mendaftarkan 
Tesla sebagai salah satu 
perusahaan yang terlibat 
dalam proyek tersebut.

Dilansir dari Electrek, 
Minggu (16/8), kertelibatan 
Tesla untuk bisnis 
smartwatch ini masih 
belum jelas. Namun 

menurut Electrek, spekulasi 
yang berkembang adalah 
ada kemungkinan Tesla 
mengakuisisi Xplora. Itulah 
sebabnya nama Tesla 
disebuakn dalam 
pengajuan FCC.

Tesla memang kerap 
mengakuisisi perusahaan-
perusahaan rintisan yang 
dinilai potensial oleh 
mereka. Seperti diketahui, 
Tesla pun telah 
mengeksplorasi 
penggunaan smartphone 
untuk menggantikan key 
fobs. Bahkan dengan 
Apple, Tesla 
memperkenalkan 
kemampuan untuk 
membuka kunci pintu mobil 
menggunakan Apple 
Watch.

Bagaimanapun, hanya 
waktu yang akan memberi 
tahu apa yang sedang 
dilakukan perusahaan. 
Tetapi sementara itu 
mungkin jangan terlalu 
berharap untuk jam tangan 
pintar bermerek Tesla saat 
ini.
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JawaPos.com-Petenis Jepang Kei 
Nishikori mengaku positif terpapar Covid-19. 
Petenis nomor satu Asia itu mengatakan 
bahwa saat terkena virus korona baru, 
posisinya berada di Florida.

“Pagi ini sewaktu masih di Florida, saya 
dites Covid-19 dan hasilnya positif,” kata 
Nishikori seperti dikutip Reuters (17/8).

Pengumuman ini disampaikan dua hari 
menjelang dia berangkat menuju grand 
slam US Open. Ajang tersebut dimulai di 
New York City pada 31 Agustus.

“Saya harus mengundurkan diri dari 
turnamen Cincinnati untuk saat ini,” ucap 
petenis ranking 31 dunia tersebut.

Mantan petenis nomor empat dunia itu 
tinggal di IMG Academy di Bradenton, 
Florida. Dia sudah mundur dari Western & 
Southern Open, yang merupakan turnamen 
pemanasan sebelum US Open.

“Kami sudah berencana terbang ke New 
York besok tetapi sudah pasti sekarang 
harus tetap di Florida,” ucap Nishikori.

Nishikori menambahkan bahwa dia hanya 
menunjukkan gejala ringan dan akan 
melakukan isolasi mandiri. Sejumlah petenis 
top sudah mundur dari AS Terbuka karena 
khawatir terpapar virus mematikan itu.

Juara bertahan Rafael Nadal dan petenis 
putri nomor satu dunia Ashleigh Barty 
adalah adalah beberapa yang menyatakan 
mundur. Juara bertahan tunggal putri Bianca 
Andreescu juga tidak akan berpartisipasi.


