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 E-Sports sudah menjadi cabang 
olahraga (cabor) yang dimainkan 
dalam ajang Sea Games 2019 dan 
Asian Games 2018. Pada Januari 
2020 lalu, ditingkat pusat Indonesia 
secara resmi sudah memiliki Pengurus 
Besar (PB) Esports atau PBESI 
(Pengurus Besar Esports Indonesia). Di 
Kota Batu sendiri, tinggal menunggu 
pengukuhan dari KONI (Komite 
Ekonomi Nasional Indonesia) Jawa 
Timur.

Sekretaris AVGI (Asosiasi Video 
Game Indonesia) Kota Batu, Hardian 
Bayu Kusumo mengatakan 
pembahasan terakhir sudah dilakukan 
pada 28 Agustus lalu dengan calon 
ketua yakni Plt Kepala Dinas PUPR 
Kota Batu Alfi Nurhidayat. Lalu untuk 
format struktur kepengurusan lainnya 
juga sudah terbentuk.

“Kami (PBESI Kota Batu) tinggal 
menunggu AD/ ART dari PBESI pusat 
diserahkan kepada KONI Jawa Timur 
sehingga bisa dikukuhkan. Karena di 
tingkat daerah akan dilantik 20 PBESI 
tingkat kota/ kabupaten di Provinsi 
Jatim, sedangkan untuk tingkat 

provinsi di Indonesia sudah 
seluruhnya dikukuhkan,” katanya.

Untuk programnya di PBESI 
mengikuti dengan pusat ada tiga 
nomor yakni, Personal Computer (PC), 
console game (PS 4/ X-Box) dan 
Gadget. Masing-masing nomor ada 10 
kategori permainan video games. 
“Seperti PC misal Dota, Point Blank, 
counter strike, lalu console game 
seperti PES (Pro Evolution Soccer), 
FIFA dan gadget seperti PUBG dan 
Mobile Legend,” katanya.

Untuk player atau atlet pihaknya 
akan menjaring dari komunitas-
komunitas E-Sports yang ada di Kota 
Batu. Dia mengatakan ada belasan 
komunitas E-Sport di Kota Batu 
dengan jumlah player/ pemain yang 
ada sekitar 80 orang. “Nah nanti 
komunitas-komunitas itu bisa menjadi 
klub yang terafiliasi dengan kami, 
syaratnya hanya terdaftar saja klub itu 
di akta notaris,” katanya.

Dia berharap dengan adanya PBESI 
Kota Batu nantinya bisa menciptakan 
atlet atau player yang go international. 
Seperti diketahui pada bulan Agustus 

lalu komunitas E-Sports asal Kota Batu 
yakni HZL Legion memenangkan 
kompetisi PUBG tingkat Asia 
Tenggara.

“Tentu akan dibutuhkan ratusan 
player atau atlet nantinya. Kami juga 
bersama AVGI akan membuat acara 
AVGI Goes To School untuk 
mengedukasi E-Sports kepada pelajar 
di sekolah-sekolah ketika pandemi 
Covid-19 berakhir,” katanya.

Ketua KONI Kota Batu, Mahfud 
mengatakan sudah bertemu dua kali 
dengan AVGI Kota Batu untuk 
koordinasi pembentukan PBESI Kota 
Batu. Pihaknya juga akan mendukung 
adanya cabor tersebut.

“Ya memang saat ini belum ada 
pengcabnya (pengurus cabor), 
E-Sports sendiri baru awal tahun resmi 
sebagai cabor di KONI pusat. Tapi 
kami akan mendukung karena 
potensinya sangat baik, ini bisa 
menambah prestasi di Kota Batu 
ketika ada gelaran kejurnas, kejurda 
PON (Pekan Olahraga Nasional) 
hingga event internasional,” katanya. 
(nug/fia)
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 Epic Games 
mengumumkan games 

Fortnite: Save the World 
tidak lagi dapat dimainkan 

melalui platform macOS 
mulai besok, 23 

September. Hal ini 
dikarenakan Apple 

mencegah game untuk 
menerima pembaruan 

baru.
Epic Games menyatakan, 

permainan penembak aksi 
co-op awalnya dirilis 

sebagai judul akses awal 
berbayar pada tahun 2017. 

Termasuk Battle royale 
free-to-play yang jauh lebih 

populer masih dapat 
dimainkan di Mac.
“Apple memblokir 

pembaruan dan tambalan 
baru untuk versi macOS 

pada game Save the 
World, dan pembaruan 

yang akan datang ke 
platform lain yang dapat 

menyebabkan bug, itu 
akan menjadi pengalaman 

yang sangat buruk bagi 
pemain yang terjebak pada 

versi saat ini,” tulis Epic 
dalam pernyataan yang 
dilansir dari The Verge, 

Selasa (22/9)
Pada akhir Agustus lalu, 

Apple telah menghentikan 
akun pengembang Epic, 

membuat pengguna tidak 
dapat mengunduh atau 

menginstal ulang 
permainan yang 

dikembangkan 
perusahaan, termasuk 

game Fortnite yang tidak 
dapat lagi divalidasi 

pembaruan untuk distribusi 
selanjutnya.

Pihak pengembang game 
mengatakan “semua 

pemain yang membeli 
Save the World Founder’s 

atau Starter Packs 
(termasuk Upgrade) dan 

memainkan Save the World 
di macOS antara 17 

September 2019, dan 17 
September 2020.” Hal ini 
menurutnya memerlukan 
waktu hingga 2 oktober.

Apple dan Epic saat ini 
sedang dalam pertarungan 

hukum yang sedang 
berlangsung mengenai 

kebijakan App Store 
setelah Apple menghapus 

Fortnite, dengan alasan 
game tersebut melanggar 

pedoman etalase digitalnya 
dengan menambahkan 

mekanisme pembayaran 
dalam aplikasi. (ita/fia)



JawaPos.com–Hannah Al Rashid kerap 
memerankan karakter yang dekat 
dengan adegan fighting. Namun dalam 
project terbarunya, serial Serigala 
Terakhir, dia memerankan karakter 
perempuan yang lemah lembut. Jauh 
berbeda dari karakter yang sempat dia 
mainkan sebelumnya.

Hannah mengaku senang bisa 
memainkan karakter itu dalam serial 
yang memiliki 6 episode. Selain kembali 
bermain dengan Abinama Aryasatya 
yang sudah dikenal dengan baik, 
karakternya dalam project arahan 
sutradara Tommy Dewo, tidak 
mengharuskan dia harus beradegan 
fighting yang akan membuatnya 
mengalami luka lebam saat menjalani 
syuting.

”Biasanya kan kalau nggak membunuh 
orang, dibunuh orang. Kali ini saya jadi 
cewek baik-baik,” ujar Hannah Al Rashid 
dalam jumpa pers virtual pada Senin 
(21/9).

Terkait proses syuting serial ini, 
perempuan kelahiran London, Inggris, 25 
Januari 1986 mengaku sangat 
menyenangkan. Sejumlah tempat di 
Jakarta mulai dari pasar, gang sempit, 
hingga rumah-rumah kecil di Jakarta 
dijadikan tempat syuting.

”Lokasi-lokasi kita semuanya 
berkarakter banget dan ini cukup 
tergambarkan dalam Serigala Terakhir. 
Jakarta, gang kecil, rumah kecil 
berkarakter gimana gitu. Syuting di situ 
memang menyenangkan banget,” 
ungkap Hannah.

Dalam kesempatan itu, Hannah Al 
Rashid juga memberikan pesan terkait 
karakter yang dimainkannya dalam 
Serigala Terakhir. Sebab, di sini dia 
digambarkan sangat cinta pada lelaki. 
Dia mengaku harus banyak bersabar 
sebagai seorang perempuan.

”Mungkin kita harus banyak bersabar 
dengan lelaki yang kita cintai. Mungkin 
itu pesannya,” tutur Hannah.

Selain Hannah Al Rashid, serial Serigala 
Terakhir juga dimainkan Abimana 
Aryasatya, Rizky Nazar, Revaldo, Bizael 
Tanasale, Agra Piliang, Kamal Hafid, Reza 
Pahlevi, dan yang lainnya.
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Estee Lauder baru-baru ini 
mengumumkan kerjasamanya 
dengan NASA untuk 
meluncurkan produk 
perawatan kulit mereka ke 
luar angkasa yang akan 
dilaksanakan akhir bulan ini.

Mengutip dari msn.com 
pada Selasa (22/9), kerjasama 
ini menjadi salah satu proyek 
komersial paling terkenal 
yang pernah diproduksi di 
Stasiun Luar Angkasa 
Internasional (ISS). 
Perusahaan berharap dapat 
mengirim hingga 10 botol 

serum “Advanced Night 
Repair” yang populer ke ISS.

Serum tersebut akan dimuat 
di pesawat ruang angkasa 
Northrop Grumman Cygnus, 
sehingga membawa 
tambahan 8.000 pon pasokan 
lain ke stasiun luar angkasa. 
Selanjutnya, perusahaan 
kosmetik telah meminta 
astronot NASA untuk 
menangkap “citra dan video” 
produk di lingkungan gaya 
berat mikro, tepatnya di 
stasiun luar angkasa. Hasil 
dari rekaman itu nantinya 

akan digunakan dalam 
kampanye iklan atau materi 
promosi.

“Kami sangat bersemangat 
untuk memperkuat 
kepemimpinan kami, sebagai 
merek kecantikan pertama 
yang pergi ke luar angkasa,” 
kata Stéphane de La Faverie, 
Presiden Grup Estée Lauder 
Companies & Global Brand 
President, Estée Lauder 
dikutip dari elcompanies.com 
pada Selasa (22/9).

Proyek ini merupakan kedua 
kalinya setelah produk Pizza 

Hut pada tahun 2001. 
Restoran pertama yang 
mengantarkan pizza ke luar 
angkasa, aksi ini 
menghabiskan biaya sekitar $ 
1 juta. Menu utama ini dikirim 
dengan roket cadangan ke 
astronot Rusia Yuri Usachov, 
yang bekerja di ISS. Kemudian 
Usachov memfilmkan dirinya 
makan pizza dibumbui 
dengan bumbu ekstra 
terutama garam, karena indra 
pengecap menjadi sedikit 
berkurang untuk merasakan 
saat di angkasa. (ita/fia)
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Soal citra arwana sebagai ikan mahal, sudah tidak 
perlu dipertanyakan lagi. Tubuhnya yang ramping tapi 
gagah, ditambah gerak-geriknya yang anggun, telah 
lama mencuri perhatian penggila ikan hias. Salah satu 
yang tak pernah redup pamornya sejak bertahun-
tahun lalu adalah super red.

Jawapos.com - Sensasi yang diburu 
dan dihargai mahal dari super red 
adalah mutasi warna merah pada 
beberapa bagian tubuh kala ikan 

beranjak dewasa. Gradasi merah pada 
sirip, bibir, dan ekornya membuat ikan 

dari pedalaman Kalimantan Barat itu 
terkesan elegan.

Penghobi super red Yacop Mantalik 
mengungkapkan, ketika ikan semakin 

dewasa, warna merah di sekujur 
tubuhnya akan bertambah membara. 
Merahnya muncul di berbagai bagian 
tubuh lainnya, terutama pada cuping 

insang dan pinggiran sisik. Dengan 
begitu, sekujur tubuh ikan merona 

merah.
”Makanya, saya jatuh cinta sama ikan 
itu (super red) sejak SMP. Kalau tidak 

salah pada 1992,” kenangnya. Baru 
pada 1996, dia bisa memiliki super red 

berukuran 60 sentimeter. Saat itu dia 
masih duduk di bangku SMA. Sejak 

saat itu, hatinya tertaut pada ikan khas 
Sungai Kapuas dan Danau Sentarum 

tersebut.
Ketika ditemui di rumahnya di 

kawasan Perumahan Royal Residence, 
dia memperlihatkan sembilan akuarium 
yang isinya rata-rata arwana super red. 

Mulai anakan hingga yang sudah 
berukuran jumbo. Paling kecil 15 

sentimeter.
Di sela obrolan, Yacop menjelaskan 
bahwa habitat asli super red adalah 

hutan gambut. Kandungan mineral dan 
melimpahnya cadangan pangan ikut 

memengaruhi mutasi warna pada tubuh 
ikan tersebut.

Selain itu, pengaruh geografis turut 
menyebabkan terbentuknya postur 

ikan yang lebih lebar dan kepala 
menyerupai sendok. Warna merah 

yang lebih ngejreng dipadu warna sisik 
yang lebih pekat membuat super red 

menyala. ”Nah, kalau dipelihara dengan 
benar, ikan pasti bertambah sip,” 

tuturnya. Agar ikan bisa berkembang 
dengan baik, kondisi akuarium harus 

dibikin nyaman. Misalnya, aerator harus 
stabil. Filter berlapis untuk memastikan 
air tetap jernih. Ditambah pencahayaan 

yang pas dan ketersediaan pakan.
Diperlukan juga ’’teman’’ di dalam 

akuarium untuk menjaga mental ikan 
agar tetap prima. Teman yang 

dimaksud adalah ikan yang masih satu 
keluarga dengan arapaima itu. Di 

antaranya, ikan parrot dan sapu-sapu 
hias.

Yang membuat ketua Arwana Club 
Surabaya (ACS) tersebut terkesan 
adalah nilai ikan itu terus meroket. 

Apalagi jika sukses dirawat dengan 
baik. Proses tidak akan mengkhianati 
hasil. Pada 2018, salah satu super red 

miliknya berukuran M pernah menjuarai 
kategori Young Champion. ”Beruntung 

bisa laku ratusan juta,” ungkapnya.



TAK hanya memelihara 
ikan berukuran 30–60 
sentimeter itu, Yacop juga 
membudidayakan 14 ekor 
super red 15–18 sentimeter. 
Dibutuhkan perlakuan 
khusus dalam menangani 
super red mini itu. Salah 
satunya, menciptakan 
suasana akuarium yang 
semirip mungkin dengan 
habitat aslinya.

Caranya, memasang 
aerator dengan ditidurkan 
atau horizontal. Pemasangan 
tersebut akan menciptakan 
gelombang arus di dalam 
akuarium. Mirip arus sungai 
di tempat tinggal asli super 
red. ’’Ini khusus untuk 
mereka (arwana kecil 15–18 
sentimeter). Kalau yang 
sudah besar, nggak usah,’’ 
tuturnya.

Hal itu dilakukan agar 
super red kecil lebih mudah 
beradaptasi. Sebab, arwana 
merupakan ikan perenang 
atas alias surface feeder. 
’’Itu tampak dari bentuk 
mulut,’’ jelas Yacop. Nah, di 
alam lepas, mereka 
berenang di dekat 

permukaan air untuk 
berburu mangsa.

Mayoritas untuk arwana 
super red, Yacop 
menyediakan akuarium 
dengan ukuran panjang 
150x75x60 sentimeter. 
Tujuannya, mempermudah 
gerak super red kecil. Juga, 
masih cukup untuk diisi 
arwana berukuran 60 
sentimeter.

Meski warna tubuhnya 
belum terlihat merah, super 
red sudah bisa dikenali dari 
warna metalik di pipinya. 
’’Kalau masih kecil memang 
silver. Tapi, lagi-lagi, 
tergantung gen dan 
perlakuan kita terhadap 
ikan. Pernah kok dari silver 
langsung pink,’’ terangnya.

Yacop menambahkan, 
meski perubahan warna 
tidak terpatok usia, arwana 
merah bisa dikelompokkan 
dalam empat jenis. Yakni, 
merah darah (blood red), 
merah cabai (chili red), 
merah oranye (orange red), 
dan merah emas (golden 
red).

Secara umum, empat 

varietas itu dijuluki Super 
Red atau Merah Grade 
Pertama (First Grade Red). 
Meskipun dalam 
perkembangannya super 
red lebih merujuk pada 
merah cabai dan merah 
darah.

Untuk merangsang 
munculnya warna merah 
secara maksimal, diperlukan 
pencahayaan buatan pada 
akuarium. Hindari penyalaan 

lampu secara mendadak 
yang bisa mengakibatkan 
panik. ’’Yang terpenting, 
nikmati prosesnya. Kalau 
diperlakukan dengan baik, 
pasti hasilnya tidak 
mengecewakan,’’ 
tambahnya.
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JawaPos.com – Di 
EICMA, Milan, 2019 lalu, 
KTM memasuki pasar 
baru dengan kehadiran 
Adventure 390 yang telah 
lama ditunggu-tunggu. 
Sementara 390 menjadi 
penawaran KTM terkecil 
di segmennya di 
beberapa pasar, KTM kini 
mengisyaratkan hadirnya 
lagi segmen dual sport 
baru yang justru lebih 
kecil yang akan hadir 
sebentar lagi, yakni 250 
Adventure.

Terkait motor anyar KTM 
itu, beberapa gambaran 
sekilas tentang kendaraan 
adventure baru itu kini 
telah mengemuka jelang 
peluncurannya. Saat 
musim pameran sepeda 
motor semakin dekat, 
produsen bersiap-siap 
untuk meluncurkan 
produk terbaru mereka 
dan dari penampilannya, 
KTM tidak akan absen 
dengan Adventure 250 
baru yang akan 
diluncurkan pada Oktober 
2020.

Bahkan menurut 
Autocar India, KTM dan 
sister brand-nya 
Husqvarna akan 
memperkenalkan 
beberapa produk baru 
pada Oktober. Di sisi 
Husqvarna, daftar hal 
baru termasuk 401 
Vitpilen dan Svartpilen 
diharapkan bergabung 
dengan saudara kembar 
mereka di line-up pasar 
India.

Di KTM, pabrikan asal 
Austria itu diharapkan 

memperkenalkan pilihan 
warna baru untuk KTM RC 
125 dan 200, dan, tentu 
saja, 250 Adventure yang 
baru. Apa yang kita 
ketahui tentang motor 
tersebut sejauh ini adalah 
ia akan menggunakan 
sasis yang sama dengan 
390 Adventure.

Selain itu, 250 
Adventure baru juga 
dilaporkan akan berbagi 
platform mengenai tangki 
bahan bakar, semi-fairing, 
headlight cluster, roda, 
subframe, dan bahkan 
shock breaker upside-
down di bagian depan 
yang sama. Meskipun 
akan tersedia dengan 
ABS yang dapat dialihkan, 
250 Adventure tidak akan 
menampilkan throttle ride-
by-wire dan kontrol traksi 
yang sama.

Mesin tentu saja 
merupakan perbedaan 
terbesar antara kedua 
model tersebut. Mesin 
250 akan menggunakan 
mesin berkapasitas 249cc 
tunggal dengan 30 
tenaga kuda dan torsi 17,7 
lb-ft. Dipasangkan dengan 
tangki bahan bakar 3,8 
galon yang sama dengan 
390, itu akan memberi 
250 Adventure 
kemampuan untuk melaju 
lebih jauh.

Penetapan harga jelas 
belum diumumkan. Tetapi 
media India 
mengharapkan label 
harga untuk KTM 250 
Adventure baru berkisar 
sekitar INR 230.000 atau 
berkisar Rp 45,9 jutaan.


