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Kebakaran yang terjadi 
pada gudang penyimpanan 
milik PT Unirama Duta Niaga 
di Jalan Raya Ngijo 
Karangploso No 9, 
Kedawung, Kepuharjo, 
Kecamatan Karangploso 
dinilai yang terpanjang 
durasinya, hampir 8 jam. 
Kebakaran yang terjadi 
sejak Kamis (24/9) hingga 
pagi ini (25/9) bisa 
dipadamkan.

“Saya baru mengalami 
kejadian kebakaran seperti 
ini di sini (Kabupaten 
Malang). Tingkat 
kesulitannya tinggi karena 

area yang terbakar 
dikelilingi tembok, sehingga 
puing-puing tembok 
maupun besi perlu 
disingkirkan dulu untuk 
memudahkan kami 
memadamkan api,” kata 
Kepala Bidang Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Kebakaran (PPK) Kabupaten 
Malang Goly Karyanto 
kepada Jawa Pos Radar 
Malang, Jumat (25/9).

Menurut dia, adanya 
puing-puing yang 
menghalangi area menuju 
lokasi menyulitkan 
kendaraan pemadam 

kebakaran (PMK) masuk 
menuju lokasi kebakaran. 
Karena itu diputuskan 
menggunakan alat berat 
untuk menyingkirkannya.

“Dua alat berat 
didatangkan untuk 
membantu membuka 
reruntuhan, mudah-
mudahan api segera bisa 
teratasi, agak gerimis juga, 
kita berdoa saja semoga 
lekas hujan lebat,” kata Goly.

Ia menjelaskan, selain 
lokasi yang relatif sulit, 
alasan lain di balik api yang 
tak kunjung padam tersebut 
dikarenakan bahan-bahan 

yang di gudang mudah 
terbakar. “Semua bahan 
seperti plastik, popok, 
parfum, dan spray yang 
mengandung alkohol 
menjadi pemicu api masih 
terus berkobar, dan sempat 
terjadi ledakan lebih dari 30 
kali,” kata dia.

Goly menambahkan, untuk 
memadamkan api ini ada 
tambahan bantuan air. “Kami 
dapat pasokan air dari Hotel 
Grande Malang. Selain itu, 
kami juga bawa pompa 
untuk menyedot air di 
sungai sekitar sini,” jelas dia.
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JawaPos.com – Pada akhir 2018 lalu, 
sebuah brand teknologi, Royole 
mengumumkan smartphone lipat 
pertama di dunia, yang dijuluki FlexPai. 
Perusahaan ini telah ada sejak 2012 dan 
punya pesialisasi dalam teknologi layar 
fleksibel.

Sekarang perusahaan itu telah merilis 
penerus model asli yang disebut FlexPai 
2. Untuk diketahui, smartphone lipat yang 
ada di pasaran saat ini hanya dari 
Samsung. Dibandingkan dengan 
keluaran Samsung, perangkat baru milik 
Royole itu terbilang memiliki banderol 
harga kompetitif. Produk tersebut sudah 
tersedia untuk preorder di Tiongkok 
seharga USD 1.470 atau setara dengan 
Rp 21,7 jutaan dalam versi dengan RAM 8 
GB dan penyimpanan internal 256 GB.

Ada juga versi dengan RAM 12 GB dan 
penyimpanan 512 GB. Harga yang 
ditawarkan lebih tinggi yakni berkisar 
USD 1.700 atau setara dengan Rp 25,1 
jutaan. Jauh lebih murah daripada 
Samsung Galaxy Z Fold 2 yang baru-baru 
ini diumumkan yang bahkan di Indonesia 
harganya mencapai Rp 33 juta lebih.

Soal spesifikasi, Royole FlexPai 2 
memiliki sejumlah peningkatan 
dibandingkan pendahulunya. 
Smartphone itu memiliki layar OLED 
Cicada Wing generasi ke-3 yang fleksibel 
dan bodinya sendiri dapat dilipat tanpa 
celah.

Perusahaan tersebut mengklaim bahwa 
para pengembang telah mengurangi 
ketebalan ponsel secara keseluruhan 
saat dilipat hingga 40 persen 
dibandingkan model sebelumnya.

Saat dilipat, Anda mendapatkan dua 
layar dengan diagonal masing-masing 
5,5 dan 5,4 inci. Smartphone itu juga 
menyimpan chipset Qualcomm 
Snapdragon 865 yang mendukung 
koneksi 5G mode ganda (SA / NSA).

Royole FlexPai 2 menjalankan waterOS 
2.0 berdasarkan Android 10, dengan 
peninjau awal mengklaim antarmukanya 
menyerupai EMUI Huawei. Menariknya, 
perangkat lunak FlexPai asli mirip dengan 
MIUI dari Xiaomi. Kamera utamanya 64 
megapiksel dengan 3x optical zoom. 
Sementara untuk kamera selfienya di 
bagian depan menggunakan sensor 
gambar 32 megapiksel.

Smartphone tersebut membawa fitur 
konektivitas mencakup Wifi 6, Bluetooth 
5.1, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, 
GLONASS dan koneksi USB 3.1 Type-C. 
Kemudian handset ini juga hadir dengan 
dua speaker stereo, sensor sidik jari 
samping, akselerometer, giroskop, sensor 
jarak, sensor cahaya sekitar, kompas dan 
sebuah barometer. Kapasitas baterainya 
4450 mAh, memiliki dukungan fast 
charging dengan daya 18 watt.



JawaPos.com – Kabar bahagia 
datang dari pasangan selebriti dunia 
Zayn Malik dan Gigi Hadid. Mereka 
baru saja menyambut buah hati 
pertamanya. Gigi Hadid melahirkan 
bayi perempuan.

Zayn Malik telah mengonfirmasi 
kelahiran anak pertamanya itu. 
Yakni seorang putri.

Musisi 27 tahun itu memposting 
gambar bayi yang baru lahir 
mencengkeram tangannya yang 
bertato di Twitter, Rabu malam 
(24/9) waktu AS. Sang ayah menulis 
bahagia dan membuat 
penggemarnya terharu.

“Bayi perempuan kami ada di sini, 
sehat dan cantik,” tutur Zayn seperti 
dilansir dari PageSix, Kamis (24/9).

“Saya mencoba mengungkapkan 
dengan kata-kata bagaimana 
perasaan saya saat ini, benar-benar 
menjadi tugas yang tak mudah,” 
katanya.

“Cinta yang saya rasakan untuk 
manusia mungil ini berada di luar 
pemahaman saya. Bersyukur 
mengenalnya, bangga 
memanggilnya milikku, bersyukur 
atas kehidupan yang akan kita miliki 
bersama,” kata Zayn dengan kalimat 
indah.

Kabar tersebut muncul lima bulan 
setelah Gigi terungkap hamil 20 
minggu. Ibu Yolanda Hadid juga 
memastikan tanggal kelahiran Gigi 
di bulan September.

Ayah Gigi, Mohamed, juga 
membuat penggemar percaya 
bahwa bayi Gigi telah lahir. Dia 
memposting puisi yang menyentuh 
hati kepada cucunya di Instagram.

“Aku mendoakanmu matahari dan 
bulan, aku mendoakanmu di waktu 
yang bahagia. Ketahuilah bahwa 
kakek selalu di sini, saya akan 
melakukan apa saja, apa pun untuk 
Anda, sayangku,” tulisnya.

Supermodel dan mantan penyanyi 
One Direction tersebut mulai 
berkencan pada 2015, lalu berpisah 
tiga tahun kemudian. Mereka 
memicu rumor rekonsiliasi pada 
Desember 2019 dan pertama kali 
terlihat kembali bersama di New 
York pada bulan berikutnya.

Mereka terlihat lagi di hotspot 
New York Eleven Madison Park 
untuk ulang tahun Malik pada 12 
Januari, dan sejak itu tinggal 
bersama selama pandemi di sebuah 
pertanian Pennsylvania.
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JawaPos.com – Aurel Her-
mansyah dan Atta Halilintar 
sempat merencanakan me-
nikah tahun ini. Namun ber-
hubung orang tua Atta bera-
da di Malaysia sampai akhir 
tahun, pernikahan mereka 
terpaksa ditunda hingga tahun 
depan.

Hal itu diungkapkan Atta 
saat ditemui di bilangan Ten-
dean ,Jakarta Selatan, Rabu 
(23/9) malam. Atta Halilintar 
tentu tidak mau menggelar 
acara pernikahan tanpa di-
hadiri oleh orang tuanya. Dia 

merasa pernikahan tidak sem-
purna tanpa dihadiri oleh 
keluarga inti. “(Pernikahan) 
Kemungkinan ditunda tahun 
depan. Karena orang tua ada 
di Malaysia sampai akhir tahun 
ini,” kata Atta Halilintar.

Dia pun berharap pernika-
hannya dengan Aurel Her-
mansyah pada tahun depan 
tidak ada kendala lagi.  Sebab 
usia Atta sudah matang untuk 
membina bahtera rumah tang-
ga.Apalagi dia sudah menemu-
kan perempuan yang tepat 
untuk melabuhkan hati.

Atta Halilintar mengakui 
sejauh ini persiapan pernika-
hannya tahun ini seperti jalan 
di tempat gara-gara pandemi 
korona. Dia tidak bisa me-
nentukan venue karena keada-
an sangat dinamis. Apa yang 
boleh hari ini bisa tiba-tiba 
dilarang di hari berbeda. Atta 
juga tidak bisa membicarakan 
pernikahan kepada orang tu-
anya secara langsung karena 
berada di negara terpisah.”Un-
tuk tahun ini memang jalannya 
banyak terhambat,” ucapnya.

Lebih lanjut diungkapkan 

Atta Halilintar, tertundanya 
pernikahannya tentu ada hik-
mah positif yang bisa diambil 
olehnya bersama Aurel Her-
mansyah. Dia bisa memper-
siapkan pernikahan lebih ba-
ik lagi di tahun depan. Selain 
itu, Atta dan Aurel bisa saling 
belajar lebih dalam lagi untuk 
bekal yang akan dibawa se-
telah mereka menikah nanti.

“Kita ambil pelajarannya agar 
kita menjadi lebih dewasa 
lagi. Kita saling mengerti sa-
tu sama lain, bisa saling be-
lajar,” kata Atta Halilintar.
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Berawal tiga tahun lalu. Ketika 
itu Sonny mengimpor 50 telur 
ayam dari Thailand dan Turki. 
”Tak perlu jauh-jauh ambil dari 
AS. Turki dan Thailand sudah 
bisa membudidayakannya,” 
katanya.

Untuk menetaskannya, dia 
menggunakan mesin penetas 
yang lazim dipakai para 
peternak. Namun, karena baru 
kali pertama, hanya 30 persen 
telur yang berhasil menetas. Dia 
pun belajar serta mengimpor lagi 
hingga lebih banyak telur yang 
menetas. Akhirnya, Sonny 
memiliki peternakan ayam imut 

tersebut.
Dia pun membesarkan sendiri 

di kandang kecil di rumahnya di 
Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, 
Sidoarjo. Bukan di kandang luas, 
bukan di halaman luas. Hanya di 
lantai 3 di rumahnya. Sonny 
membuat tempat khusus untuk 
ayamnya. Hanya di ruangan 
berukuran 4 x 5 meter.

Selanjutnya, dia membuat 
indukan dari telur yang menetas 
pertama. Anakannya dibesarkan, 
lalu dijual. Indukannya dia 
pelihara. ”Sudah dijual ke mana-
mana karena sangat banyak 
yang minat. Orang sini mau 

mencari juga susah,” ujar Sonny.
Harga jualnya berbeda-beda 

sesuai dengan karakteristik 
ayam. Misalnya, ayam umur 1 
bulan yang bulunya biasa dijual 
di kisaran Rp 1,5 juta. Namun, 
harga ayam super yang memiliki 
bulu lebat dan halus seperti 
kapas serta posturnya bulat dan 
gagah bisa mencapai Rp 10 juta. 
Sebab, itulah ciri khas fisik 
American silkie. ”Ciri American 
silkie, bulunya mirip kucing 
persia gitu, lebat, halus, dan 
hampir menutupi semua 
badannya, termasuk kaki dan 
matanya,” jelasnya.

Tidak banyak orang 
yang mengetahui 

American silkie. Berbentuk 
ayam, tetapi berbulu halus 
dan lebat layaknya kucing 
peranakan mahal, unggas 
itu dengan cepat menarik 

perhatian. Di Indonesia, 
tidak banyak yang 

membudidayakannya. 
Salah satunya, Muhammad 

Ridwan Sonny Putera 
Radji.
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Selain itu, kepalanya jenong dan berjambul. 
Ada benjolan di kepalanya mirip ikan louhan. 
”Yang banyak diminati saat ini yang jenis kecil, 
mirip ayam kate,” ungkapnya. Ukurannya seperti 
ayam potong. ”Kalau yang American silkie biasa, 
besarnya seayam jago,” lanjutnya.

Harga American silkie yang lebih kecil juga 
lebih mahal. Meski, tidak banyak bedanya. 
Harganya juga bergantung dari bulu dan 
posturnya.

Di tempat Sonny, ayamnya diberi warna. Mirip 
ayam-ayam kecil yang dijual di sekolah-sekolah. 
Pewarnaannya mirip ayam kecil itu. Pakai 
pewarna makanan. Bisa tahan tidak luntur 
sampai setahun. ”Karena lebih menarik kalau 
ada warnanya. Bahkan, ibu-ibu suka yang warna 
pink,” terang pria kelahiran Sidoarjo, 12 Juli 
1965, tersebut.

Yang unik dan beda dengan ayam lain, 
American silkie lebih jinak. Sonny mencoba 
membuktikannya. Ayamnya diletakkan di pojok 
rumahnya. Dibiarkan lama, ayam itu tidak 
pindah. Tidak lari-lari. Salah satu alasannya, 
matanya tertutup bulu. ”Kuthuk, tapi dia juga 
mengenali pemiliknya lho,” ucapnya.

Ada ekspresi sedikit berontak kalau orang lain 
yang pegang. Namun, American silkie tetap 
lebih jinak daripada ayam biasa. Ayam itu tidak 
bisa dilatih seperti anjing.

Selain unik, banyak peminat ayam tersebut 
karena perawatannya tidak terlalu sulit. 
Makanannya sama dengan ayam biasanya. 
Hanya, dibutuhkan perhatian khusus. Sedikit 
manja. Suka perhatian. ”Suka dimandiin, di-hair 
dryer, dielus-elus,” papar Sonny.

Namun, itu bukan yang utama. Yang utama, 
tempatnya harus bersih. Termasuk tempat 
makan dan minumnya. ”Ia juga lebih suka 
berada di indoor daripada outdoor,” kata Sonny. 

Masa hidup sepuluh tahun  
sama dengan ayam biasa.

Paling cantik saat usia 7  
sampai 8 bulan. Berkilau.

Bulu jantan lebih panjang.

Suka juga makanan jagung yang digiling.

Berkokok mirip ayam lainnya.

Lebih pasif.

Seluruh tubuhnya tertutup 
bulu halus mirip kapas. 
Termasuk mata hingga 
kakinya.

Dibutuhkan perhatian lebih. 
Sering dimandikan dan suka 
dimandiin, beda dengan ayam 
lain.

Jantan lebih besar dan ada 
pial-nya.
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JawaPos.com – Virus 
Korona bisa menyerang 

setiap orang dengan gejala 
yang berbeda. Bahkan 

menginfeksi tanpa adanya 
gejala. Karakter virus yang 

licik seperti itu, membuat 
seseorang tak sadar sudah 

terinfeksi lalu menulari orang 
lain.

Semestinya setiap orang 
memiliki alarm jika merasa 

tak enak badan atau tak 
sehat pada tubuhnya. 

Namun, virus Korona bisa 
membuat inangnya merasa 

kebal terhadap rasa sakit.
Lalu pada saat menyadari 

bahwa Anda terinfeksi, 
semuanya sudah terlambat. 

Seseorang terinfeksi tapi tak 
merasakan gejala, tak sadar 
telah menyebarkan virusnya 

jauh dan luas.
Dilansir dari Science Times, 

Jumat (25/9), penelitian di 
Universitas Arizona AS 

menunjukkan mengapa 
orang yang terinfeksi SARS-

CoV-2, mungkin 
menyebarkan penyakit tanpa 

menyadarinya. Virus 
menyerang sel melalui 

protein ACE2 pada 
permukaan banyak sel. 

Tetapi penelitian terbaru, 
menunjukkan ada rute lain 

untuk menginfeksi sel yang 
memungkinkannya 

menginfeksi sistem saraf. 
Penelitian itu sekarang telah 

ditinjau oleh sejawat dan 
akan dipublikasikan di jurnal 

PAIN.
Ilmuwan mempelajari 

bagaimana protein pada sel 
memicu sinyal rasa sakit 
yang dikirimkan melalui 

tubuh ke otak. Saat protein 
ini aktif, sel-sel saraf 

berbicara satu sama lain. 
Percakapan ini terjadi pada 
tingkat yang memekakkan 

telinga pada nyeri kronis. 
Lalu apa kaitannya SARS-

CoV-2 dan nyeri?
Dua laporan awal yang 

muncul di server pracetak 
BioRxiv menunjukkan bahwa 

protein di permukaan virus 
SARS-CoV-2 terikat pada 

protein yang disebut 
neuropilin-1. Artinya, virus 
juga dapat menggunakan 

protein ini untuk menyerang 
sel saraf serta melalui protein 

ACE2.
Neuropilin-1, seperti 

reseptor ACE2, 
memungkinkan lonjakan 

masuk ke dalam sel, lalu 
dapat dikaitkan dengan nyeri. 

Namun, ketika neuropilin-1 
berikatan dengan protein 
alami yang disebut faktor 

pertumbuhan endotel 
Vaskular A (VEGF-A), ini 

memicu sinyal nyeri. Sinyal 
ini ditransmisikan melalui 

sumsum tulang belakang ke 
pusat otak yang lebih tinggi 
untuk menimbulkan sensasi 

yang kita semua kenal 
sebagai nyeri.

Dalam keadaan normal, 
protein neuropilin-1 

mengontrol pertumbuhan 
pembuluh darah, serta 

pertumbuhan dan 
kelangsungan hidup neuron. 
Penelitian sebelumnya telah 

menunjukkan hubungan 
antara VEGF-A dan nyeri.
Dalam penelitian in vitro 

dengab menggunakan sel 
saraf, menunjukkan bahwa 

ketika lonjakan mengikat 
neuropilin-1, hal itu 

mengurangi sinyal rasa sakit. 
Pada penelitian hewan hidup 

hal itu juga akan memiliki 
efek menghilangkan rasa 

sakit.
Ketika lonjakan protein 

berikatan dengan protein 
neuropilin-1, protein VEGF-A 

menghalangi pengikatan dan 
dengan demikian membajak 
sirkuit nyeri sel. Pengikatan 

ini menekan rangsangan 
neuron nyeri, yang 

menyebabkan sensitivitas 
yang lebih rendah terhadap 

nyeri.
Sebuah molekul kecil, yang 

disebut EG00229, 
menargetkan neuropilin-1 

telah dilaporkan dalam studi 
tahun 2018. Molekul ini 

berikatan dengan daerah 
yang sama dari protein 

neuropilin-1 dengan protein 
lonjakan virus dan VEGF-A. 

Kemungkinan molekul ini 
dapat memblokir rasa sakit. 

Itu terjadi, selama simulasi 
nyeri pada tikus.

Virus licik ini, membodohi 
orang agar percaya bahwa 

mereka tidak tertular 
Covid-19. Tapi, ironisnya, itu 

mungkin memberi kita 
pengetahuan tentang protein 

baru sebagai sinyal 
merasakan rasa sakit. Itulah 
mengapa, banyak OTG tak 

menyadari bahwa dirinya 
sudah terinfeksi sebab virus 
Korona bisa memblokir rasa 

nyeri pada tubuh seseorang.


