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MALANG KOTA – Sudah kangen 
bernyanyi di tempat karaoke?
Ada kabar baik dari Wali Kota 

Malang Sutiaji. Orang nomor satu di 
Pemkot Malang itu siap memberi 
izin bagi tempat karaoke untuk 
kembali beroperasi.
Seperti diketahui, tempat karaoke 

sudah empat bulan ini berhenti 
beroperasi gegara Covid-19. 
Berbeda dengan objek wisata, 

hotel, mal, dan cafe yang sudah 
buka secara bertahap sejak awal 
Juni lalu.
Tapi, pembukaan kembali tempat 

karaoke itu syaratnya berat. “Kalau 
memang bisa jaga protokol 
(kesehatan). Tapi, memangnya bisa 
tempat hiburan menerapkan 
physical distancing?,” kata Sutiaji.
Pada praktiknya, tidak mudah 

mengawasi apakah tempat karaoke 

sudah menjalankan physical 
distancing atau tidak. Lantaran 
kondisinya yang tertutup.
Ini berbeda dengan mal, maupun 

kafe yang lebih terbuka.
Selain itu, Sutiaji juga melihat Kota 

Malang ini lebih ramai. Dia 
membandingkan dengan Surabaya. 
“Mal di sana (Surabaya) sepi. Lha di 
sini ramai,” ujar dia. (im)

Salah satu tempat karaoke di Kota Malang, The Nine sudah empat bulan ini tutup gara-gara pandemi. Foto: Rubianto/Radar Malang
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JawaPos.com – Tak jarang 
kita menjumpai mobil yang 
sedang terparkir dalam 
keadaan posisi setir tak 
lurus. Jangan dikira parkir 
mobil dengan posisi setir 
yang lurus cuma untuk 
alasan estetika namun lebih 
dari itu.
Padahal meluruskan setir 

ketika parkir sesuai garis 
adalah salah satu hal yang 
harus dilakukan supaya 
komponen power steering 
menjadi lebih awet. 
Khususnya untuk mobil yang 
dilengkapi dengan power 
steering model hidraulis. 
Pemilik mobil jenis ini wajib 
hukumnya untuk meluruskan 
setir mobil ketika parkir.
Power steering hidraulis 

bekerja memakai cairan 
minyak atau oli yang 
menghasilkan tekanan pada 
rack steer. Tekanan inilah 
yang berfungsi meringankan 
beban kerja tangan ketika 
memutar setir untuk 
membelokkan ban.
Saat ban sedang 

dibelokkan pada satu sisi, 
maka tumpuan beban 
tekanan oli power steering 
akan berada pada salah satu 
bagian. Ketika kondisi mesin 
mati, oli akan terus tertekan 
dan tidak bersirkulasi.
Efek jangka panjang parkir 

tidak meluruskan setir 
adalah seal dan jalur oli 
tidak akan bisa lagi  

menahan beban dan 
sewaktu-waktu bisa jebol. 
Saat oli power steering 
bocor, setir akan terasa lebih 
berat ketika dibelokkan.
Tapi, gejala berbeda tidak 

ditemukan pada mobil yang 
sudah dilengkapi dengan 
electric power steering 
(EPS). Kenapa? Karena EPS 
mengandalkan motor 
elektrik untuk memberi 
tekanan pada rack steer. Tak 
seperti power steering 
hidraulis yang 
mengandalkan oli, motor 
elektrik pada EPS mendapat 
tenaga listrik dari perintah 
ECU yang bekerja mengikuti 
putaran mesin.
Parkir dengan posisi ban 

lurus atau miring tidak 
berpengaruh pada mobil 
dengan EPS. Sebab saat 
mesin mati, tidak ada 
penyaluran tenaga ke ECU 
atau perangkat elektrikal 
lainnya. Ini artinya, walaupun 
parkir dalam keadaan ban 
berbelok, motor elektrik 
pada sistem EPS tidak 
mendapat asupan energi 
listrik.
Hal inilah yang 

membuatnya tidak 
terbebani, seperti halnya 
pada power steering jenis 
hidraulis. Nah sekarang 
Anda jadi tahu kenapa saat 
parkir mobil posisi setir 
harus dalam posisi lurus 
(ban).
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JawaPos.com – Wawancara musisi Anji dengan Hadi 
Pranoto soal obat Covid-19 masih terus digunjingkan 
oleh publik luas karena dianggap menyesatkan. Anji 
dan Hadi, yang dalam video itu disebut sebagai 
profesor ahli mikro biologi, bahkan sudah dilaporkan 
ke Polda Metro Jaya.
Hebohnya kasus ini juga menarik perhatian insan 

dunia hiburan. Pedangdut Irma Darmawangsa ikut 
memberikan tanggapan atas polemik wawancara Anji 
dengan Hadi Pranoto. Dia sangat menyayangkan 
apabila konten wawancara itu ternyata memuat unsur 
kebohongan untuk sebuah tema yang sangat serius.
“Kalau berita itu bohongan, sangat disayangkan ya,” 

kata Irma Darmwangsa kepada JawaPos.com, Rabu 
(5/8).
Irma lebih lanjut mengatakan, sangat tidak tepat bila 

masalah sebesar Covid-19 diselingi dengan opini atau 
bahkan berita bohong terkait obat penangkal Covid-19. 
Apalagi jika latar belakang penemunya tidak kedibel 
karena bukan seorang dokter dan juga bukan profesor.
“Covid-19 ini masalah yang sangat serius. Bukan cuma 

di Indonesia, tapi seluruh dunia,” katanya.
Pada Senin (3/8) malam lalu, Anji dan Hadi Pranoto 

dilaporkan oleh Muannas Alaidit  ke Polda Metro Jaya 
ihwal sesi wawancara yang diunggah di YouTube. 
Laporan dengan tuduhan menyebar informasi bohong 
itu terdaftar dengan nomor LP/4358/VIII/
YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 3 Agustus 2020.
Muannas melaporkan Anji dan Hadi Pranoto karena 

dua hal fatal. Pertama soal biaya rapid test dan swab 
test yang disebut Hadi Pranoto bisa murah hanya Rp 
10 ribu sampai Rp 20 ribu dengan tingkat akurasi 
bagus dengan menggunakan teknologi. Sementara 
realitanya, harga tes yang berlaku saat ini mencapai 
ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Muannas mengaku 
pernyataan ini telah menimbulkan keresahan 
masyarakat.
Kedua, soal klaim Hadi Pranoto menemukan obat 

Covid-19. Dia menyangsikan pengakuan Hadi lantaran 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah mematahkan 
keilmuan dan kepakarannya. Selain tidak terdaftar di 
IDI, Hadi Pranoto juga tidak ada dalam jaringan ahli 
mikrobiologi.
Sementara itu, Hadi Pranoto mengklaim dirinya telah 

melakukan riset sekitar 20 tahun untuk bisa 
menemukan ramuannya tersebut. Riset dimulai sejak 
2000 dan genetik obat herbal ini diselaraskan dengan 
Covid-19 pada tahun lalu. Hadi Pranoto pun tidak bisa 
menerima apabila dianggap telah melakukan 
kebohongan publik atas temuannya itu.
“Di tahun 2019 itu meledaknya Covid019 dan kita 

samakan genetiknya Covid-19 itu dengan herbal kita. 
Ternyata ada senyawa yang memang bisa membunuh 
dan melemahkan virus Covid-19 yang akan masuk ke 
dalam tubuh,” aku Hadi Pranoto.
Dia mengklaim sudah banyak orang sudah 

mengonsumsi ramuan herbalnya tersebut, baik 
masyarakat bisa hingga kalangan pejabat. Hadi 
mengklaim bahwa orang-orang yang mengonsumsinya 
merasakan dampak positif bagi kesehatan mereka.
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JawaPos.com – DJ Dinar Candy 
mengungkapkan bahwa dirinya 
dibelikan sepatu dengan nilai total 
mencapai Rp 30 juta oleh 
komedian Entis Sutisna alias Sule. 
Dia dibelikan sepatu dengan harga 
fantastis bukan karena menjadi 
teman spesialnya. Tapi lantaran 
menjadi bintang tamu di kanal 
YouTube-nya.
Sule memberikan 3 buah sepatu 

dengan total Rp 30 juta ke Dinar 
Candy karena dia tidak mau 
dibayar menggukan uang. Ketika 
ditanya Sule soal tarif untuk 
menjadi bintang tamu di konten 
YouTube-nya, dia tidak mau dan 
meminta barter konten saja. Namun 
tidak mau berutang budi, Sule 
akhirnya membayar Dinar Candy 
berupa hadiah sepatu. “Tadinya dia 
mau kasih uang ke aku tapi akunya 
nggak mau. Kata Kang Sule ya 
sudah beliin sepatu aja,” kata Dinar 
Candy saat ditemui di bilangan 
Tendean, Jakarta Selatan, Selasa 
(4/8).
Dia awalnya hanya mau ambil satu 

buah sepatu ketika dibawa ke toko 
sepatunya. Namun Sule meminta 
Dinar Candy ambil lebih banyak. 
Akhirnya dia mengambil tiga buah 
sepatu dengan warna berbeda-
beda. “Kata Kang Sule pas di sana, 
ya sudah ambil aja katanya gitu. 
Aku ngambilnya satu. Terus kata 
dia jangan sedikit atuh.Akhirnya 
tiga sepatu ambilnya semuanya Rp 
30 juta. Warnanya ada merah, 
putih, sama hitam,” ucap Dinar 
Candy.
Sepatu pemberian Sule rupanya 

memiliki nilai investasi. Dikatakan 
Dinar Candy, semakin lama sepatu 
itu bukannya semakin menyusut 
harganya, tapi malah semakin 
mahal. Dia pun mengaku senang 
bisa berkomunikasi secara dekat 
dengan Sule dan mendapat banyak 
wawasan.
Dinar Candy mengakui bahwa 

dirinya banyak belajar dari 
ayahanda Rizky Febian itu terkait 
banyak hal. Termasuk soal sepatu 
dan dunia investasi.
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Memiliki banyak grup 
WhatsApp dan ramai, 
terkadang mengganggu 
kenyamanan penggunanya. 
Saat ini fitur yang tersedia 
untuk senyapkan notifikasi 
grup terdapat tiga pilihan, 
yakni dibisukan selama 8 
jam, 1 minggu dan 1 tahun. 
Namun, setelah habis 
masanya maka grup akan 
otomatis kembali berbunyi 
jika ada notifikasi sehingga 
pengguna harus kembali 
mengubah pengaturannya 
lagi.

Mengutip dari wabetainfo.
com Selasa (4/8/20), 
WhatsApp akan merilis fitur 
baru untuk menjawab 
keresahan tersebut. Fitur 
tersebut akan diletakkan di 
bagian pengaturan grup 
WhatsApp dengan tiga 
pilihan berbeda, yakni 8 jam, 
1 minggu dan selamanya. 
Dengan adanya fitur ini 
pengguna tidak perlu 
mengatur ulang fitur 
membisukan grup setahun 
sekali.
Fitur sedang dikembangkan 

oleh WhatsApp 
dipembaharuan selanjutnya 
dengan nomor versi 
2.20.197.3. hingga berita ini 
diturunkan, belum ada 
informasi detil, kapan fitur 
mute group ini dirilis oleh 
aplikasi chatting yang satu 
grup dengan Facebook itu.
Terakhir, WhatsApp 

melakukan pembaruan 
sistem pada 27 Juli 2020 
lalu. Salah satu perubahan 
yang dilakukan adalah 
penambahan stiker animasi.  
(itya/inifia)
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JawaPos.com – Jam tangan 
pintar alias smartwatch Apple bisa 
dibilang adalah jam tangan pintar 
terbaik yang tersedia di pasar 
saat ini. Selama bertahun-tahun, 
raksasa teknologi yang berbasis 
di Cupertino, California, Amerika 
Serikat (AS) itu meningkatkan lini 
produknya dengan perangkat 
keras baru dan fitur perangkat 
lunak yang bermanfaat.
Menurut laporan baru, Apple 

Watch Series 6 yang akan datang 
bakal membawa dukungan untuk 
memantau kadar oksigen darah 
dan pelacakan tidur atau sleep 
tracker. Pembuat iPhone itu juga 
diharapkan untuk 
memperkenalkan Apple Watch 
Series 6 pada musim gugur 2020 
bersama iPhone terbaru.
Sesuai laporan baru oleh 

DigiTimes melalui via MacRumors, 
Apple Watch Series 6 dikatakan 
hampir pasti datang dengan fitur 
yang paling banyak diminta pada 
wearable itu, yakni pelacakan 
kadar oksigen darah dan sleep 
tracker. Laporan itu juga 
mengatakan bahwa perusahaan 
rantai pasokan ASE di Taiwan 
telah mendapat pesanan System 

in Package (SiP) utama untuk 
Apple Watch yang akan datang.
Sumber-sumber publikasi 

menyebutkan smartwatch baru 
untuk menampilkan biosensor 
untuk memantau kondisi tidur, 
mendeteksi oksigen darah, dan 
mengukur denyut nadi, detak 
jantung serta fibrilasi atrium. 
Perangkat baru itu juga dikatakan 
akan menggabungkan 
accelerometer dan giroskop 
berbasis MEMS atau struktur 
peralatan elektro-mekanik terdiri 
dari sensor mikro, aktuator mikro 
dan peraga pendukung lainnya di 
dalam ukuran miniatur seukuran 
rangkaian keping terpadu untuk 
pengukuran yang tepat.
Ini bukan pertama kalinya 

mendengar Apple Watch dengan 
dukungan untuk memantau kadar 
oksigen darah. Fitur ini sudah 
terlihat di kode yang dibocorkan 
iOS 14 pada bulan Maret lalu. 
Terlepas dari penambahan yang 
disebutkan di atas, menurut Ming-
Chi Kuo, analis Apple, Apple 
Watch Series 6 juga diharapkan 
menampilkan LCP (Liquid Crystal 
Polymer) untuk papan sirkuit 
fleksibel.
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JawaPos.com – Artis Rency 
Milano belum lama ini 
mendapatkan pengalaman yang 
memilukan setelah melakukan 
perawatan kecantikan di sebuah 
klinik. Kakak kandung Elma 
Theana itu menjadi korban 
malapraktik lantaran wajah dan 
bibirnya mengeluarkan nanah. 
Rency hal ini terjadi karena dia 
ditangani oleh klinik kecantikan 
yang tidak profesional.
Mengomentari kasus Rency 

Milano, Dokter Kecantikan dari 
Bening’s Clinic dr. Oky Pratama 
Dipl. AAAM mengakui bahwa 
minat tampil cantik seringkali 
dibarengi dengan kurang 
selektifnya orang dalam memilih 
klinik atau salon. Padahal, ada 
metode-metode tindakan medis 
di klinik kecantikan yang hanya 
bisa dilakukan oleh dokter.
“Seperti tindakan filler, itu harus 

dokter yang melakukan. Tak bisa 
sembarang orang. Harus dokter 
yang mengantongi sertifikasi 
atau surat untuk lakukan filler. 
Dokter umum pun bisa 
melakukan filler selama 
mendapat sertifikat,” kata dr. Oky 
kepada wartawan baru-baru ini di 
Kemang, Jakatta Selatan.
Oky menduga, ada 

kemungkinan Rency Milano tidak 
disuntik filler yang tepat. Yang 
terburuk, bisa saja Rency 
disuntikkan silikon. “Kalau benar 
dokter, tak mungkin berami pakai 
silikon. Bisa dicabut izin 
dokternya. Lalu dipenjara. 
Kecuali kalau seandainya salah 
suntik kemudian malapraktik bisa 
saja,” katanya.
Agar kejadian tersebut tak 

terulang, Oky memberikan tips 
agar masyarakat lebih selektif 
dalam melakukan perawatan 
kecantikan:


