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Tak hanya Tim Ahli Cagar Budaya 
(TACB) Kota Malang saja yang dapat 
menetapkan Cagar Budaya, tetapi 
masyarakat dapat ikut berperan aktif 
melalui platform http://bit.ly/
usulanpenetapanCB. Usulan yang 
masuk nantinya akan 
dipertimbangkan oleh TACB.

Peran aktif masyarakat dibutuhkan 
karena TACB menargetkan 50 benda, 
bangunan, hingga situs di Kota 
Malang bisa ditetapkan sebagai cagar 
budaya tahun ini. Sehingga TACB 
mengajak peran serta aktif 
masyarakat untuk menyampaikan 
usulannya langsung jika di daerahnya 
ada lokasi yang cocok ditetapkan 
sebagai cagar budaya.

Sekretaris TACB Kota Malang Agung 
H Bhuana mengatakan, di Kota 
Malang banyak cagar budaya yang 
masih berserakan dan perlu 
penetapan.

“Khusus bangunan-bangunan cagar 
budaya, kami sekarang lagi 

melakukan kajian untuk melengkapi 
narasi-narasi nilai historis dari sebuah 
bangunan cagar budaya itu. Makanya 
kita terbantu jika ada bantuan dari 
masyarakat yang peduli akan sejarah,” 
ujar Agung.

Pria yang juga menjabat Kasi 
Pengembangan Ekonomi Kreatif 
Disporapar Kota Malang itu menyebut, 
usulan bisa berupa benda, bangunan, 
hingga situs. Semuanya bisa langsung 
disampaikan masyarakat lewat 
platform tersebut.

“Usulan dari masyarakat itu nanti 
akan ditindaklanjuti oleh tim, dan akan 
dilihat secara detail ke lapangan,” ujar 
Agung.

Dilibatkannya masyarakat untuk ikut 
andil membuat usulan itu, menurut 
Agung, menjadi salah satu bagian 
untuk meningkatkan kesadaran dan 
kecintaan terhadap benda-benda 
peninggalan sejarah masa lampau. 
Karena penyelamatan benda hingga 
situs sejarah tentu bukan hanya 

tanggungjawab pemerintah, 
melainkan membutuhkan peran serta 
seluruh lapisan masyarakat.

“Karena melestarikan cagar budaya 
ini adalah sebuah proses panjang 
yang butuh kerja keras, komitmen, 
dan biaya yang tidak murah dari 
semua pihak,” jelas dia.

TACB masih akan terus dilakukan 
kajian di lapangan untuk mengetahui 
lebih detail lagi lokasi-lokasi yang 
belum ditetapkan sebagai cagar 
budaya. Usulan yang masuk akan 
disaring dan diseleksi.

Terakhir, TACB akan lakukan tahap 
sidang rekomendasi tim ahli cagar 
budaya untuk ditetapkan sebagai 
usulan penetapan. Wali Kota Malang 
Sutiaji jadi orang nomor satu yang 
berwenang menetapkan apakah 
usulan-usulan itu bisa diterapkan 
sebagai cagar budaya di Kota Malang. 
(er/hen)
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JawaPos.com – Soal 
kendaraan listrik, khususnya 
untuk sepeda motor, banyak 
yang meragukan bahwa 
performanya tak akan bisa 
segahar mesin pembakaran 
internal konvensional. Hal 
itulah yang juga menjadi 
faktor, mengapa sepeda 
motor listrik saat ini belum 
begitu populer.

Namun, seolah ingin 
menghilangkan stigma 
tersebut, Harley-Davidson 
melalui sepeda motor listrik 
racikannya bernama 
LiveWire, baru-baru ini 
dilaporkan memecahkan 
rekor kecepatan baru.

Rekor tersebut dipecahkan 
Harley-Davidson 
menggandeng pembalap 
juara Pro Stock Motorcycle 

tiga kali Angelle Sampey. Dia 
juga adalah pembalap tim 
Elang Vance & Hines Harley-
Davidson Screamin. Yang 
perlu dilakukan Perusahaan 
Motor hanyalah memberinya 
sepeda yang berbeda dan 
mereka melakukannya.

Pada 4 September 2020, 
rekor dipecahkan melalui 
acara Denso Spark Plugs di 
Lucas Oil Raceway di 
Indianapolis, Amerika Serikat 
(AS). Apa yang dilakukan 
Sampey? Dia menempuh 
jarak sejauh delapan mil 
(12,8) km hanya dalam 7,017 
detik.

Sementara kecepatan 
maksimumnya dilaporkan 
mencapai 110,35 mil per jam 
(177 km per jam). Angka 
kecepatan segitu 

merupakan angka 
kecepatan maksimum dari 
Harley-Davidson LiveWire 
2020 yang memiliki 
pembatas kecepatan 
tertinggi di angka 110 mil per 
jam.

“Biar kuberitahukan apa 
yang menakjubkan,” kata 
Sampey. “Itu adalah pertama 
kalinya saya mengendarai 
LiveWire. Saya tidak sabar 
untuk membawanya ke trek. 
LiveWire sangat mudah 
dikendarai. Putar saja 
throttle dan pergi, dan Anda 
benar-benar pergi,” 
ungkapnya.

Sampey dan rekan 
setimnya Andrew Hines dan 
Ed Krawiec melakukan 
sejumlah balapan drag 
head-to-head, tentunya 

menggunakan LiveWire. Dan 
Sampey secara konsisten 
mengalahkan rekan satu 
timnya setiap saat.

“Baik saat Anda mencetak 
rekor dunia di di trek, atau 
menikmati pemandangan 
yang menakjubkan, LiveWire 
mengemas tenaga yang 
kuat dan cepat,” imbuh 
Sampey.

Dia melanjutkan, pengguna 
hanya perlu memutar 
pergelangan tangan saja, 
tanpa perlu menggunakan 
kopling atau khawatir 
tentang perpindahan gigi. 
Menurutnya, memisahkan 
potensi dari semua kekuatan 
dan kecepatan itu jauh lebih 
sederhana jika Anda dapat 
melakukannya dengan satu 
tangan.



JawaPos.com – Seharusnya, Jumat (18/9) 
Bunga Citra Lestari (BCL) tengah berbahagia 
merayakan ulang tahun sang suami, Ashraf 
Sinclair. Namun, Unge –sapaan akrabnya– 
hanya bisa merayakan dan mengucapkan 
dalam doa. Ashraf meninggal pada 18 
Februari lalu karena serangan jantung. 
Meninggalkan Unge dan putra semata 
wayang mereka, Noah Sinclair.

Kematian tak lantas mengakhiri cinta Unge. 
Lewat akun Instagram-nya, pelantun Cinta 
Sejati itu mengunggah foto sang suami yang 
tengah tersenyum. Untaian doa dan ucapan 
mengiringi. ”Terima kasih telah membuatku 
percaya bahwa aku layak dicintai,” tulis 
Unge.

Unge juga mengungkapkan keinginannya 
untuk menjadi seperti Ashraf. ”Seseorang 
yang mencintaiku, seseorang yang percaya 
padaku. Aku akan mencintai diriku sama 
seperti kamu mencintaiku,” tulisnya. Aktris 
My Stupid Boss itu lantas menutup unggahan 
dengan ucapan selamat ulang tahun.

Selain Unge, keluarga Ashraf ikut mengirim 
doa dan ucapan lewat unggahan di media 
sosial. Misalnya, Adam Sinclair, adik Ashraf. 
Bersama sang istri, penyanyi Yuna, Adam 
mengunggah foto-foto semasa Ashraf hidup. 
”Happy birthday Abang, hari ini memori 
tentangmu makin kuat,” tulis Adam yang juga 
sangat merindukan sosok sang kakak.

Unge juga mengunggah video dari Gute 
Film, tim yang membantunya memproduksi 
sejumlah klip dan video. Video yang 
diunggah di Instagram story itu menunjukkan 
kolase video saat Ashraf bermain gitar 
mengiringi Unge bernyanyi. Juga, potongan-
potongan video bersama Noah. ”Itu dari 
dokumentasi pribadi,” ujar Doddy, manajer 
Unge, saat dihubungi kemarin siang.

Rupanya, video tersebut merupakan teaser 
dari video yang lebih panjang. Kemarin sore, 
tim manajemen Unge mengunggah video 28 
menit bertajuk I Just Miss You-Part 1 di kanal 
YouTube It’s Me BCL. ”Aku masih merindukan 
suaramu, kebijaksanaan saranmu, kisah-
kisah hidupmu, dan kehadiranmu,” tulis Unge 
di bagian deskripsi.

Dalam video I Just Miss You-Part 1, 
ditunjukkan momen saat Ashraf, Unge, dan 
Noah berlibur ke Melbourne, Australia. 
Semuanya ceria, apa adanya, dan penuh 
senyum. Cara Ashraf memperlakukan Unge 
dan Noah saat mereka jalan-jalan, sarapan, 
hingga bercanda sungguh bikin siapa pun 
terenyuh mengetahui bahwa pria penyayang 
keluarga itu sudah tiada.

Kini Unge perlahan kembali menjalani 
hidup meski tanpa Ashraf di sampingnya. 
Terakhir, pada Juli lalu, dia merilis lagu 
kenangan 12 tahun pernikahannya dengan 
Ashraf, 12 Tahun Terindah. Sebuah lagu yang 
bikin banyak orang –termasuk para selebriti 
teman Unge dan Ashraf– menitikkan air 
mata.

Selain merilis lagu, Unge kembali 
bernyanyi. Meskipun, hal itu dilakukannya 
secara virtual dari kediamannya, tempat 
begitu banyak memori bersama Ashraf 
terukir. ”Sampai sekarang sih belum ada 
rencana proyek baru lagi,” kata Doddy.
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JawaPos.com – 
Penyanyi hip-hop Indonesia 

Ramengvrl mengumumkan bahwa 
dirinya bergabung dengan Empire yang 

merupakan label rekaman sekaligus 
distributor musik ternama asal Amerika 

Serikat. Empire dikenal pernah merilis 
beberapa karya dari nama besar musisi 
dunia, seperti Iggy Azalea, Snoop Dog, 

XXXTENTACION, Adam Lambert, dan tak 
ketinggalan album perdana Rich Brian.

“Bagi saya, mendapatkan kerja sama 
bersama Empire merupakan langkah 

maju dan saya merasa senang karena 
dapat bekerja sama dengan tim yang 

sebelumnya telah membantu rilisan 
beberapa artis yang saya kagumi,” kata 

Ramengvrl dalam siaran pers yang 
diterima di Jakarta, Sabtu (19/9).

Melalui kerja sama ini, Ramengvrl juga 
berharap bahwa lagu-lagunya dapat 

menjangkau pendengar yang lebih luas 
lagi dari berbagai negara.

Ramengvrl juga belum lama ini melalui 
media sosial membagikan unggahan 

saat berada di studio rekaman Empire 
yang berada San Fransisco, Amerika 

Serikat.
Tak hanya itu, sebagai permulaan 

Ramengvrl juga akan merilis lagu baru 
berjudul ‘Vaselina’ berkolaborasi dengan 

rapper bernama Euro yang sebelumnya 
pernah berkolaborasi dengan Lil Wayne.
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JawaPos.com- Setelah 
mati suri akibat pandemi 
Covid-19, geliat Kampung 
Warna-warni Jodipan (KWJ) 
dan Kampung Tridi kembali 
terlihat. Tempat wisata 
tematik tersebut kembali 
dibuka, Sabtu (4/9). Di hari 
pertama, belum banyak 
wisatawan yang datang.

foto:wisataoke.com



Untuk mengantisipasi 
banyaknya kunjungan saat 

weekend, pengelola KWJ 
dan Kampung Tridi telah 

menyiapkan sarana 
prasarana penunjang 
protokol pencegahan 

Covid-19. Semua wisatawan 
diingatkan untuk 

menggunakan masker.
Salah satu pengunjung, 

Yudi Irawan, mengaku 
terkesan dengan kesigapan 

para petugas. Termasuk, 
keindahan dua kampung 

tematik di Kota Malang itu. 
Pria asli Jember yang kini 

tinggal di Kota Batu itu baru 
pertama kali ke sana. 

”Tempatnya indah, luar 
biasa buat foto-foto bagus,” 

ujar pria yang datang 
bersama istri dan seorang 
anaknya itu seperti dikutip 
Radar Malang, Sabtu (5/9).

Wajah KWJ memang 
sengaja dipoles ulang 

setelah berbulan-bulan tak 
terurus akibat pandemi 

Covid-19. Koordinator 
Kampung Warna-warni 

Jodipan (KWJ) Sony Parin 
mengatakan, semua warga 

ikut bergotong-royong 
mengecat ulang kampung. 
”Kami lakukan pengecatan 

ulang di beberapa sudut 
yang dirasa sudah agak 

pudar,” ujar Parin.
Meski sudah buka, akses 

menuju jembatan kaca untuk 
sementara ditutup. Salah satu 

anggota paguyuban 
Kampung Tridi, Subari masih 
belum tahu kapan jembatan 

kaca dibuka. ”Kalau Kampung 

Tridi ya kita juga sudah buka. 
Tapi di jembatan penghubung 

ke Kampung Warna-warni 
Jodipan dari area Tridi itu 

masih kita tutup,” jelasnya. 
Untuk mengakses kesana, 

wisatawan hanya  
bisa lewat KWJ.

Ada banyak spot foto unik 
di dua kampung tematik itu. 

Untuk Kampung Tridi, spot 
foto berlatar tembok cina 

jadi daya tarik tersendiri 
bagi wisatawan. ”Tembok 
cina itu yang paling ramai. 

Soalnya kalau Kampung 
Tridi ini memang daya 
tariknya menonjolkan 

gambar-gambar 3D itu tadi, 
kalau KWJ kan warna-

warninya,” tandas Subari.
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Kedua lokasi wisata ini, juga tak 
mengubah harga tiket. Untuk KWJ, 
harga tiketnya Rp 3 ribu dan 
pengunjung mendapat stiker khusus. 
Sementara, Kampung Tridi, Rp 5 ribu 
per dua orang. ”Itu sudah termasuk 
parkir. Harganya kita turunkan. Kalau 
biasane harganya Rp 8 ribu sudah 
termasuk parkir,” urai Subari.

Tiap wisatawan yang masuk 
Kampung Tridi akan mendapatkan 
gantungan kunci sebagai souvenir. 
”Sementara yang nggak naik motor 
atau jalan kaki, tiket masuknya Rp 2 
ribu saja per orang. Biasanya Rp 3.000 
per orang,” tandasnya. Sementara, 
Untuk masuk ke dua wisata diatas 
buka mulai pukul 06.00 WIB pagi dan 
tutup hingga 18.00 WIB sore.
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JawaPos.com – Sony resmi mengumumkan tanggal 
peluncuran PlayStation 5 atau PS5 mulai pertengahan 
November mendatang. Soal harganya pun juga sudah 
diungkap Sony yang akan ditawarkan dengan harga Rp 
5,9 jutaan sampai Rp 7,3 jutaan.

Informasi tersebut dibagikan oleh Sony di 
penghujung acara bertajuk PlayStation 5 Showcase 
yang digelar secara virtual pada Kamis (17/9) dini hari 
lalu. Dalam acara tersebut juga, Sony mengumumkan 
beberapa game yang akan hadir menyertai peluncuran 
PS5.

Soal game, harganya pun tidak murah. Mayoritas 
game dibanderol dengan harga sekitar USD 70 atau 
berkisar Rp 1 jutaan.

Pada jajaran game di konsol pendahulunya saja, 
harga mayoritas game sudah terbilang tinggi yakni 
sekitar USD 60 atau berkisar Rp 890 ribuan.

Dengan harga baru yang ada dan diumumkan akan 
hadir di PS5, ini tentunya akan membuat banyak 
gamers di konsol game generasi baru akan merogoh 
kocek lebih dalam lagi. Tak hanya untuk Sony, dilansir 
dari Engadget, standar baru ini juga diprediksi akan 
berlaku untuk harga dari judul-judul game yang akan 
hadir di konsol Xbox Series X yang juga akan hadir 
tahun ini.

Kembali ke Sony, seperti sudah disinggung di atas, 
ketika perusahaan Jepang itu mengumumkan 
ketersediaan PS5, mereka juga mengungkapkan 
beberapa judul yang akan diluncurkan bersamaan 
dengan konsol. Kebanyakan dari judul-judul game yang 
diungkap ditawarkan dengan harga USD 70 atau setara 
dengan Rp 1 jutaan.

Hal ini sebetulnya tidak mengherankan. Sebab, harga 
judul video game memang diketahui telah meningkat 
selama beberapa tahun terakhir. Jadi buat Anda para 
gamers, sepertinya sudah waktunya untuk mulai 
mempersiapkan dompet kita untuk menghadapi 
kenaikan harga dari konsol game yang akan datang.


