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 Sepanjang Januari hingga Oktober, 
6.527 perempuan di Malang Raya 
menyandang status janda. 
Berdasarkan data Pengadilan Agama 
(PA) Kota Malang dan Kabupaten 
Malang, jumlah tersebut berdasarkan 
pengajuan kasus perceraian yang 
telah diputus oleh hakim.

Jumlah itu masih jauh lebih kecil 
dari pengajuan cerai, baik dari suami 
atau istri ke Pengadilan Agama. 
Karena total ada 11.534 pengajuan 
cerai selama 2020 ini. Artinya, masih 
ada potensi tambahan janda dan 
duda baru tahun ini. Karena masih 
ada 5.007 pengajuan cerai dalam 
proses mediasi. Jika mediasi buntu, 
sangat mungkin angka perceraian 
terkerek naik lagi.

Bila dibandingkan dengan tahun 

2019, jumlah perceraian ini memang 
turun. Di Kota Malang misalnya, pada 
2019 yang resmi cerai ada 2.446 
pasutri. Sedangkan pengajuan cerai 
ada 3.592 kasus. Begitu pula dengan 
Kabupaten Malang, pada 2019 jumlah 
yang mengajukan tercatat 5.764 
perkara. Dan yang resmi cerai ada 
4.964 pasutri.

Meski secara jumlah turun, namun 
apa pun fenomena cerai di Malang 
Raya ini bisa dibilang cukup 
memprihatinkan. Lantas, apa 
penyebab utama ”kapal” rumah 
tangga bisa sampai karam tersebut?

Panitera Muda Hukum PA Kota 
Malang Kasdullah mencatat bila ada 
dua faktor terbesar yang memicu 
perceraian, yakni pertengkaran yang 
tak kunjung usai dan ekonomi. 

Penyebab dari pertengkaran ini lebih 
karena ada satu pihak yang 
selingkuh, minta nikah lagi, dan 
lainnya.

”Kalau melihat data yang ada di 
tahun 2020 ini dari Januari hingga 
September faktor pertengkaran yang 
paling banyak angkanya,” terangnya. 
Tercatat, ada 856 kasus perceraian 
yang disebabkan pertengkaran dalam 
rumah tangga dan 500 lainnya 
adalah karena faktor ekonomi.

Kepala PA Kota Malang Dr 
Mustopha menyebutkan, kasus 
pertengkaran yang berujung cerai itu 
biasanya karena ada ”komplikasi” 
masalah sebelumnya. ”Dalam data itu 
ada yang karena cemburu, 
perselingkuhan, poligami, dipenjara,” 
beber Mustopha. (san/fik/biy-fia)



JawaPos.com – Hingga September 
2020, penjualan otomotif nasional 
masih mengalami kondisi pasang-surut 
dan belum menunjukkan pergerakan 
kenaikan secara signifikan. Sebagaimana 
diketahui, ini merupakan salah satu 
dampak negatif dari pandemi Covid-19 
yang menghantam tanah air sejak 
permulaan tahun.

Secara nasional, sejak awal tahun 
hingga Year to Date (YtD) September 
2020, capaian whole sales ada di kisaran 
372 ribu unit dan retail sales sekitar 
407 ribu unit. Melihat data YtD September 
2020 capaian whole sales Daihatsu 
secara total dilaporkan mencapai 69.182 
unit dengan peningkatan market share 
menjadi 18,6 persen jika dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu sebesar 
17,6 persen.

Terkait retail sales, penjualan Daihatsu 
YtD September 2020 mencapai 73.488 
unit dengan peningkatan market share 
menjadi 18 persen dibandingkan periode 
sama tahun lalu sebesar 16,8 persen. 
Secara bulanan, whole sales Daihatsu 
meningkat menjadi 11.204 unit pada 
September 2020, atau naik sekitar 68 
persen dari yang sebelumnya sebesar 
6.651 unit pada Agustus 2020.

Pada retail sales, di September 2020 
tercatat sebanyak 7.721 unit, atau naik 
sekitar 23 persen dibandingkan bulan 
Agustus 2020 lalu sebesar 6.300 unit.

“Kami bersyukur, penjualan Daihatsu 
hingga Kuartal 3 September 2020 
masih mencatatkan hasil positif. Kami 
berharap kondisi penjualan ini dan 
daya beli dapat terus membaik di tengah 
kegiatan masyarakat yang masih 

beraktivitas dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan untuk mencegah 
penyebaran Covid-19,” ujar Hendrayadi 
Lastiyoso, Marketing & Customer 
Relations Division Head PT Astra 
International, Daihatsu Sales Operation 
(AI-DSO) melalui keterangan tertulisnya 
kepada JawaPos.com, Kamis (15/10).

Dalam hal kontribusi model, secara 
akumulatif retail sales hingga September 
2020, Astra Daihatsu Sigra masih 
menjadi idola utama masyarakat 
Indonesia dengan capaian sebesar 
19.918 unit, atau berkontribusi sebesar 
27,1 persen. Menyusul di bawahnya, 
Gran Max Pick-Up menjadi penopang 
penjualan Daihatsu dengan capaian 
16.231 unit (22,1 persen), terakhir, tiga 
teratas diisi oleh Terios 10.888 unit 
(14,8 persen).
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RADAR MALANG 
– Spin Master Corp, 
Nickelodeon, dan 
Paramount Pictures 
telah mengumpulkan 
pemain bintang 
besar untuk film 
animasi populer yang 
akan datang, PAW 
Patrol. Kim 
Kardashian, Jimmy 
Kimmel, Tyler Perry, 
Randall Park, Dax 
Shepard, Yara 
Shahidi, Ian 
Armitage, Marsai 
Martin dan Will 
Brisbin telah 
bergabung sebagai 
pengisi suara untuk 
film animasi PAW 
Patrol.

Film ini diadaptasi 
dari serial animasi 
Nickelodeon, dan 
diproduksi oleh Spin 
Master Corp. 
Paramount Pictures 
telah menetapkan 
rilis film di bioskop 
pada 20 Agustus 
2021, dan film ini 
sedang diproduksi 
dengan kolaborasi 
antara pencipta, 
seniman dan 
produser dari jarak 
jauh.

“Aku secara resmi 
menjadi ibu yang 
keren untuk anak-
anakku sekarang! 
Paw Patrol We’re On 
A Roll !!!” Kim 
Kardashian West 
dalam twitternya 
pada Kamis (15/10) 
kemarin bersama 
dengan 
pengumuman 
pemeran.

PAW Patrol akan 
disutradarai oleh 
veteran animasi Cal 
Brunker, karyanya 
yang mencakup Nut 
Job 2: Nutty by 
Nature dan Escape 

From Planet Earth. 
Wakil presiden 
eksekutif Spin 
Master Entertainment 
Jennifer Dodge 
sebagai produser. 
Produser eksekutif 
film ini adalah 
Ronnen Harary.

Serial PAW Patrol, 
memiliki cerita yang 
berpusat pada 
seorang anak laki-
laki bernama Ryder 
yang memimpin 
sekelompok anjing 
lacak dan 
penyelamat yang 
bekerja sama dalam 
misi untuk 
melindungi 
komunitas tepi pantai 
di Adventure Bay. 
Anjing-anjing Chase, 
Marshall, Rubble, 
Zuma, Rocky dan 
Skye tinggal di 
rumah yang dapat 
diubah menjadi 
kendaraan untuk misi 
mereka. Film ini akan 
menceritakan misi 
Ryder dan anak-anak 
anjing yang dipanggil 
ke Adventure City 
untuk menghentikan 
Walikota Humdinger 
mengubah 
metropolis yang 
ramai menjadi 
keadaan kacau.

PAW Patrol adalah 
Film animasi pertama 
yang digarap oleh 
Spin Master. Serial ini 
hingga kini telah 
disiarkan di lebih dari 
160 negara dalam 30 
bahasa. Saat ini telah 
memasuki musim 
ketujuh di 
Nickelodeon dan 
telah diperpanjang 
sampai musim 
kedelapan. Serial ini 
ditayangkan perdana 
pada bulan Februari 
tahun 2013.

RADAR MALANG – Chris 
Hemsworth pemeran 
“Thor” dalam MCU, telah 
mengumumkan dirinya 
akan bermain di film 
Furiosa pada (14/10). 
Namun, Hemsworth tidak 
memberikan petunjuk apa 
pun tentang karakter yang 
dimainkan. Dia hanya 
berbagi rasa kegembiraan 

karena bisa bergabung 
dalam sebuah film 
yang disutradarai 
oleh George Miller.

“Saya sangat 
bersemangat untuk 
menjadi bagian dari 
franchise Mad Max, 
yang mana ini 
sangat berarti bagi 
saya sebagai 
seorang anak yang 

tumbuh dan 
besar di 
Australia. 
Rasa hormat 
yang besar 
kepada 
George 
Miller, Mel 
Gibson, 
Charlize 
Theron, 
Tom 
Hardy, 
dan 
semua 

pemain dan kru yang 
membantu membangun 
dunia epik ini. Saya akan 
melakukan yang terbaik 
untuk melanjutkan tradisi 
ini,” ungkap Hemsworth 
dalam akun Instagram 
miliknya, @chrishemsworth.

Film tersebut akan 
mengungkap asal-usul 
karakter Furiosa. Film ini 
menceritakan Furiosa 
sebelum bertemu dengan 
Max serta kehidupan masa 
kecilnya dan ketika 
menjadi prajurit Vuvalina. 
Untuk saat ini, masih 
belum diketahui tanggal 
rilis film tersebut, tetapi 
besar kemungkinan akan 
rilis tahun 2022 nanti.

Sebelum bergabung 
dengan produksi Furiosa, 
Hemsworth akan lebih dulu 
mengulang perannya 
sebagai Thor Odinson di 
film Thor: Love and 
Thunder. Penggemar tentu 
sangat senang melihat 
Hemsworth kembali 
sebagai Thor, tetapi 
penggemar juga akan 
senang melihat ia 
membintangi Mad Max. 
Patut dinanti karakter apa 
yang nanti diperankan 
Hemsworth.
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 Salah satu pengembang game 
ternama di Jepang SEGA 
merayakan ulang tahun ke-60 
pada hari Jumat (16/10). Mereka 
merayakan ulang tahunnya 
dengan memberikan game gratis 
kepada penggemar.

Dilansir dari laman Engadget 
(16/10) dalam perayaannya, mereka 
menggratiskan game di platform 
Steam termasuk Persona 4 Gold, 
Armor of Heroes, Bayonetta, Total 
War Series, hingga Sonic 
Hedgehog 2. Penawaran ini 
berlaku hingga 19 Oktober 
mendatang.

Selain itu mereka juga 
membagikan game gratis dengan 
edisi terbatas, Saturnus Nights into 
Dreams. Game ini dapat 
didapatkan secara cuma-cuma 
hanya dengan menautkan akun 
Steam ke alamat email sega60th.
com sebelum tanggal 13 Desember 
2020. Selain itu akan ada hadiah 
eksklusif setiap minggunya selama 
beberapa minggu ke depan.

Dalam perayaan ulang tahunnya 
SEGA juga merilis beberapa mini 
game khusus di Steam. Salah 
satunya Street of Kamurocho, yang 
merupakan crossover antara Street 
of Rage dan Yakuza. Game ini bisa 
di download gratis mulai tanggal 
17-19 Oktober. (bed/fia)
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JawaPos.com – Mencuci tangan 
selama pandemi terbukti efektif 
membunuh virus Korona. Sebab, 
penelitian mengungkapkan virus 
Korona dapat bertahan hidup pada 
kulit manusia hingga sembilan jam.

Dilansir dari Diabetes.co.uk, Jumat 
(16/10), tim peneliti Jepang, dari Kyoto 
Prefectural University of Medicine, 
menemukan fakta itu. Penemuan juga 
menunjukkan bahwa Covid-19 hidup 
empat kali lebih lama daripada virus 
influenza A, atau yang dikenal 
sebagai flu.

Penelitian melibatkan penggunaan 
kulit mayat sehingga orang sehat 
tidak perlu terinfeksi virus. Sampel 
virus Korona dan virus influenza A 
tertinggal di sel kulit. Virus flu hidup 
sekitar 1,8 jam di kulit, tetapi Covid-19 
berlanjut selama sekitar sembilan jam.

Namun, kelangsungan hidup virus 
Korona diperpanjang selama dua jam 
lagi, ketika bercampur dengan lendir 
dari sampel saluran pernapasan 
bagian atas. Kelangsungan hidup dari 
kedua kondisi tersebut non aktif 
dalam waktu 15 detik ketika 
pembersih tangan yang mengandung 
alkohol 80 persen diaplikasikan.

“Studi ini menunjukkan bahwa 
SARS-CoV-2 mungkin memiliki risiko 
penularan kontak yang lebih tinggi 
daripada virus influenza A karena 
jauh lebih stabil pada kulit manusia,” 
jelasnya.

Temuan ini mendukung hipotesis 
bahwa kebersihan tangan penting 
untuk mencegah penyebaran SARS-
CoV-2. Saat ini, saran Pemerintah 
masih fokus pada kampanye 
pentingnya mencuci tangan. Dan 
mengatakan masyarakat harus 
melakukannya setidaknya selama 20 
detik dalam upaya menghentikan 
penyebaran Covid-19.



Sepatu Vans kini cukup 
ikonik di kalangan anak 
muda. Tidak heran jika 
brand ini selalu me-
nyuguhkan desain yang 
unik dan selalu ber-
kolaborasi dengan ber-
bagai pihak. Terbaru, Vans 
mengumumkan kolaborasi 
dengan salah satu museum 
yang terkemuka di dunia, 
The Museum of Modern 
Art (MoMA).

Dilansir dari vans.com 
(16/10). Vans dan MoMA 
bersama-sama melun cur-
kan serangkaian produk 
edisi khusus pada musim 
gugur ini. Para seniman 
yang ditampilkan mencer-
minkan keragaman koleksi 
MoMA dengan karya seni 
Salvador Dalí, Vasily 
Kandinsky, Claude Monet, 
Edvard Munch, Jackson 
Pollock, Lybov Popova, 
dan Faith Ringgold.

“MoMA sangat ber-
semangat untuk akhirnya 
mengungkap kolaborasi 
Vans karena mereka juga 
memiliki warisan yang kaya 
dalam mendukung ekspresi 
artistik dan modern,” kata 
Robin Sayetta, Associate 

Director of Licensing and 
Partnerships MoMA.

Kolaborasi Vans dan 
MoMA ini mencakup 10 
jenis alas kaki, pakaian, 
kaos lengan panjang dan 
pendek, aksesori, dan tas 

ransel ringan. Menampilkan 
interpretasi warna-warni 
dari papan catur ikonik 
Vans dengan warna-warna 
cerah dan berani, dan 
mengambil inspirasi lang-
sung dari identitas Museum 

yang baru diperluas dan 
ditata ulang. Koleksinya 
menampilkan logo Vans 
dan MoMA di seluruh siluet 
ComfyCush Old Skool dan 
Era.

Vans bekerja dengan 
pendidik MoMA untuk 
mengembangkan Slip-On 
Klasik dengan bentuk 
hook-and-loop, yang 
memungkinkan anak-anak 
menyesuaikan sepatu 
mereka dan memberikan 
pengalaman kreatif 
langsung.

Gaya Old Skool mena-
warkan kesempatan unik 
untuk mendidik anak-anak 
tentang teori warna dan 
pencampuran warna 
dengan menciptakan 
perbedaan yang kuat 
antara warna primer dan 
sekunder dalam estetika.

Sebagian koleksinya 
sudah tersedia sejak 30 
September lalu di store 
Vans Grand Indonesia, 
Vans Gandaria City, Vans 
Paris Van Java dan Vans 
Ambarukmo Plaza. Untuk 
koleksi lainnya akan rilis 
pada bulan November 
mendatang.


