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JawaPos.com – Selama 
pandemi Covid-19 setiap orang 
diminta untuk membatasi diri 
ke luar rumah. Hal ini demi 
mencegah penularan virus 
Korona. Namun, situasi dan 
kondisi itu sebetulnya agak 
menyulitkan batas gerak 
seseorang yang selingkuh dari 
pasangannya.

Meskpiun, ada beberapa 
fakta yang menyebutkan 
bahwa pasangan selingkuh 
justru memilih untuk 
mempertahankan hubungan 
gelapnya itu, dibanding 
memutuskan perselingkuhan 
mereka karena alasan pandemi 
Covid-19.

Dilansir dari CTVNews.ca, 
Jumat (20/11), penyelidik 
swasta di Toronto, Kanada, 
yang biasa ditugaskan untuk 
menggali dan membongkar 
bukti hubungan di luar nikah 
mengungkapkan, 
perselingkuhan masih tetap 
bisa dilakukan meskipun di 
masa pandemi.

Dalam beberapa kasus, 
kecurigaan muncul setelah 
salah satu pasangan 
memperhatikan partnernya 
yang kerap membuat-buat 
alasan aneh untuk 
meninggalkan rumah, 
meskipun telah dilakukan 
tindakan penguncian pada 

awal-awal pandemi. Dalam.
kasus lain, pasangan yang 
sudah bercerai mulai percaya 
bahwa mantan mereka 
mungkin melanggar langkah-
langkah kesehatan selama di 
luar dan bisa membahayakan 
anak-anak mereka saat jam 
berkunjung.

Pemilik jasa investigasi 
pribadi alias detektif swasta 
yang berbasis di Toronto, 
Adrianne Fekete mengatakan, 
bisnisnya mengalami lonjakan 
30 persen pada klien pada 
bulan April setelah Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) 
menyatakan Covid-19 sebagai 
pandemi, dan permintaan tetap 
stabil sejak saat itu. 
Menurutnya tampaknya 
Covid-19 tidak banyak 
membantu menghalangi orang-
orang yang sudah melakukan 
hubungan rahasia atau 
hubungan terlarang.

“Pandemi hanya 
membuatnya lebih rumit dan 
justru lebih menantang, dan 
lebih menarik bagi mereka,” 
kata Fekete kepada CTVNews.
ca dalam sebuah wawancara.

“Dengan pasangan yang 
terkurung di rumah bersama, 
lebih mudah untuk melihat 
ketika sesuatu tampak 
mencurigakan,” menurut 
presiden dan CEO Haywood 

Hunt and Associates Inc., 
Trevor Haywood, sebuah firma 
investigasi swasta di Toronto 
yang juga mencatat 
peningkatan klien.

“Seseorang bisa melihat 
tanda-tandanya, kecurigaan 
pada pasangan,” kata 
Haywood kepada CTVNews.ca.

“Mereka lebih sering 
menyembunyikan ponsel 
mereka. Dan pasangannya 
bertanya, ‘Jika panggilan itu 
terkait dengan pekerjaan, 
mengapa tidak mengangkat 
teleponnya?'” jelasnya.

Fekete dan suaminya 
mengelola tim yang terdiri dari 
28 mantan detektif dan 
petugas polisi. Inti dari bisnis 
mereka adalah berurusan 
dengan masalah hukum 
keluarga, seperti pasangan 
yang bercerai yang berselisih 
tentang perawatan anak.

Selain selingkuh, polisi di 
seluruh Kanada 
memperhatikan laporan 
tentang kekerasan dalam 
rumah tangga dalam empat 
bulan pertama pandemi. 
Bahkan, menurut Fekete, 
timnya juga menawarkan 
keamanan untuk memberikan 
bantuan bagi seseorang yang 
terjebak di rumah dengan 
pasangan yang kasar dan 
sedang mencari jalan keluar.
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JawaPos.com – Potensi 
pasar roda dua terutama 
kategori big bike masih 
terbuka. Manager Big Bike 
MPM Honda Jatim Yanuar 
Achmad mengatakan, big 
bike memiliki market 
khusus sehingga animo 
masih tinggi. ”Biasanya 
yang sudah memiliki big 
bike ingin melakukan 
upgrade, jarang yang 
pengguna baru. Ini potensi 
yang besar,” ujarnya Selasa 
(17/11).

Salah satu tipe big bike 
terbaru adalah 
CBR1000RR-R. Untuk kali 
pertama di Indonesia, MPM 
Honda menjual satu unit 
big bike yang memiliki 
kapasitas mesin sebesar 
1.000 cc. ”Di Jatim, sejak 
2018 lalu hingga sekarang 
sudah menjual 5 unit big 
bike berkapasitas mesin 
1.000 cc, termasuk hari ini 
merupakan tipe terbaru,” 
ungkapnya.

Secara global 
CBR1000RR-R 
diperkenalkan pada 
Februari lalu. Kemudian di 
Indonesia mulai 
diluncurkan sejak Agustus 

lalu. ”Tipe ini, baru ada lagi 
kemungkinan pada kuartal 
kedua 2021,” ungkapnya. 
Untuk itu, pihaknya akan 
menggunakan strategi 
pemasaran melalui 
komunitas-komunitas.

”Tapi memang pandemi 
berdampak pada penjualan 
big bike. Karena kegiatan 
touring sendiri juga 
dibatasi, belum 
diperbolehkan. Padahal 
strategi hard selling seperti 
itu cukup efektif 
mendorong penjualan,” 
lanjut Yanuar.

Tahun ini, diperkirakan 
penjualan big bike turun 10 
persen dibandingkan 
target. Seperti CBR500R 
terjual satu unit, kemudian 
tipe Rebel mampu menjual 
sebanyak 20 unit.

Pihaknya optimistis 
penjualan big bike ke 
depan berpotensi 
meningkat. ”Kalau pandemi 
berakhir dan sudah ada 
vaksin, kami optimistis bisa 
tumbuh,” tuturnya. Karena 
intensitas kegiatan 
bersama komunitas bisa 
meningkat.
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BTS comeback 
dengan album barunya 
bertajuk ‘BE’ yang 
merupakan perjalanan 
eksistensial tentang BTS 
dan ARMY di tahun 2020 
dengan perasaan yang 
dialami tahun ini. Tak 
hanya itu, mereka juga 
punya lagu utama ‘Life 
Goes On’ yang akan rilis 
ada 20 November pukul 
2 siang waktu korea 
selatan atau pukul 12.00 
WIB.

Dilansir dari koreaboo 
(20/11). Melalui BE, Big Hit 
Entertainment 
mengatakan bahwa BTS 
membuka diri untuk 
mengungkapkan 
perasaan campur aduk, 
ketakutan dan 
kecemasan bercampur 
dengan tekad untuk 
mengatasi semua, 
karena masih di tengah 
pandemi COVID-19 yang 
masih melanda dunia.

Album BE berisi emosi 
dan renungan band yang 
mereka alami sepanjang 
tahun ini, dan kisah 
tentang BTS yang 
melanjutkan perjalanan 
eksistensial. Itu juga 
yang menjadi alasan 
dibalik judul album BE, 
yang merupakan 
singkatan dari “to be” 
atau eksistensi dan tidak 
tunduk pada bentuk 
apapun.

Lagu ‘Life Goes On’ 
sendiri dibuat oleh 
produser yang sudah 
lama bekerja bersama 

BTS, yaitu Pdogg. 
Sementara, lirik ‘Life 
Goes On’ ditulis oleh 
Pdogg, RM, Ruuth, Chris 
James, Antonina Armato, 
Suga, dan J-Hope.

‘Life Goes On’ 
merupakan single 
pembuka album. RM, 
salah satu personel BTS 
mengungkapkan, lagu itu 
memiliki akar yang sama 
dengan ‘Dynamite’, tetapi 
sedikit lebih berbobot, 
tulus, dan lembut.

Anggota band V 
ditugaskan sebagai 
direktur visual untuk 
proyek album. RM 
memberikan ide untuk 
mengambil foto kamar 
mereka dan 
menggunakannya 
sebagai bagian dari 
paket.

Preorder untuk album 
baru dimulai pada 28 
September. Sebelumnya 
diumumkan bahwa single 
utama album tersebut 
adalah ‘Life Goes On’, 
dan akan ditampilkan 
pertama kali di American 
Music Awards pada 22 
November.

Album BE merpakan 
album berbahasa Korea 
kelima BTS, dan yang 
kedua pada 2020, 
setelah merilis ‘Map of 
the Soul 7’ pada Februari 
silam
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JawaPos.com – Audi Marissa 
termasuk artis yang sangat 
menggemari perhiasan. Dia memiliki 
sejumlah koleksi perhiasan di 
rumahnya. Mulai dari cincin, gelang, 
kalung sampai perhiasan jenis 
anting.

Audi Marissa mengatakan, salah 
satu jenis perhiasan yang paling 
disukainya adalah anting. Karena 
kesukaannya pada anting sampai 
membuat dia memiliki 8 lubang 
tindik pada kedua telinganya.

“Audi memang memakai banyak 
anting. Saking sukanya, sampai 
memiliki 8 lubang tindik di telinga,” 
ujar Audi.

Dalam memilih perhiasan Audi 
Marissa tentu sangat memerhatikan 
bentuknya yang unik dan 
tampilannya yang terlihat modis. Dia 
bisa membeli perhiasan apabila dia 
menganggap bentuknya lucu dan 
diperkirakan akan cocok ketika 

digunakan.
“Aku suka banget sama perhiasan 

Aurum Lab karena modelnya lucu 
dan cocok digunakan menurut aku. 
Cincin tumbuk aku juga suka,” kata 
istri Anthony Xie itu.

Audi Marissa meyakini perhiasan 
akan mempercantik penampilannya 
ketika disesuaikan dengan kostum 
yang digunakan untuk berbagai 
keperluan. Mantan host Inbox SCTV 
itu merasa penampilannya akan 
lebih mewah atau glamour dengan 
menggunakan perhisan.

Selain untuk mempercantik 
penampilan, perhiasan juga baik 
untuk dijadikan sarana investasi. 
Apabila suatu saat nanti 
memerlukan dana mendesak, maka 
perhiasan dapat dijual dengan harga 
tinggi. Bahkan jika perhiasan itu 
disimpan dalam waktu relatif 
panjang, sangat memungkinkan 
akan mendapatkan keuntungan.
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6Manga One Piece chapter 996 
TELAH resmi rilis pada Jumat, 20 
November 2020 dengan 
menghadirkan banyak hal terungkap 
dan pertempuran yang luar biasa.

Dilansir dari mangaku.in, Jumat 
(20/11), dijelaskan bahwa cover manga 
saat ini telah berubah dari awalnya 
menceritakan kisah Bege dan Si 
Kembar Lola dan Chiffon, kini menjadi 
mengambarkan cerita Teach yang 
sedang mengosok gigi bersama 
kudanil.

Dalam cerita kali ini, terdapat 
empat besar point utama yang sangat 
menarik.

Pertama, asal muasal Tama bisa 
berada di Pulau Onighasima bersama 
Kera dan Anjingnya karena mereka 
ikut serta dalam kapal musuh yang 
selama ini menuju ke pulau tersebut. 
Dan semua itu terungkap dari 
jawaban Tama atas pertanyaan Nami.

“tady aku naik kapal musuh” jawab 
Otama.

Kedua, Yamato akan berubah 
kepada wujud Zoannya. Namun 
dalam hal ini belum diketahui akan 
menjadi Zoan apa, sebab terlihat 
Sasaki pun yang sudah lama menjadi 
anak buah Ayah dari Yanato dilihat 
dari ekspresinya masih bertanya-
tanya.

Ketiga, Law mencari Poneglyph 
untuk mengetahui tentang arti dari 
takdirnya yakni maksud dari Klan D 
yang dikenal musuh alamai Dewa. 
Disini terlihat selain ia memikirkan itu 
karena ucapan Corazon yang ia 
anggap keluarga dan gurunya, dia 
juga mengetahui sedikit dari 
Robin yang merupakan anggota 
Lutfy yang merupakan sama-sama 
Klan D. Bedanya Law memikirkan 
dan mencarinyam sedangkan Lutfy 
tidakm karena Dia hanya 
menginginkan menjadi Raja Bajak 
Laut.

Keempat, dilihat dari pertarungan 
semua samurai kuat 
Akazayanine yang 
merupakan pengikut 
setia Kozuki Oden 
telah dikalahkan 
oleh Kaido. Bahkan 
dari mereka yang terkuat yakni 
Kinemon dan Denjiro yang melukai 
Kaido juga terlihat kalah dan 
tergeletak dengan penuh luka. 
Pertanyaannya apakah yang akan 
mengalahkan mereka 
adalah para Bajak 
Laut Generasi 
terburuk? 
Karena 
dilihat Lutfy, 
Kapten Kid, 
dan Law 
sama-sama 
ingin menuju 
ke atas untuk 
mengalahkan 
Kaido (ali/fia)
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 Di awal November 2020 lalu, 
muncul kabar raksasa video game asal 
Jepang, Capcom, diretas oleh hacker. 
Kabarnya akibat peretasan tersebut 
data-data internal Capcom berhasil 
dicuri. Menyusul kejadian itu, tiba-tiba 
tanggal rilis game Resident Evil Village 
beredar di dunia maya.

Dilansir dari media.skyegrid, Jumat 
(20/11) keramaian adanya bocoran 
game Resident Evil Village disebutkan 
oleh PC Gamer. Terkait peretasan, 
Capcom sebenarnya sudah 
mengatakan insiden tersebut tidak 
merugikan perusahaan dan 
pelanggan.

Pengguna ResetEra menyebutkan 
Resident Evil Village akan diluncurkan 
pada April 2021. Lalu, ada juga 
bocoran hadirnya game Resident Evil 
bertema multiplayer yang akan dirilis 
pada September 2021.

Terkait hal itu, Capcom memang 
telah mengungkap tampilan pertama 
dari Resident Evil Village dan akan 
diluncurkan di PlayStation 5 di tahun 
2021 tersebut.

Seperti di Resident Evil 3 Remake, 
Resident Evil Village juga dikabarkan 
akan diluncurkan dengan elemen 
online yang terpisah dan punya kode 
nama Dominion.

Selain itu, karena insiden peretasan 
tersebut, juga muncul bocoran jadwal 
rilis game Monster Hunter Rise di 
platform selain Nintendo Switch.

Kemudian bocoran game Great Ace 
Attorney dan Great Ace Attorney 2 
yang akan dirilis pada Juli 2020 
mendatang. (ali/fia)
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JawaPos.com − Motor 
Yamaha spesifikasi 2020 benar-
benar terpuruk dalam lima race 
terakhir. Para penunggang M1 
Yamaha seperti Maverick 
Vinales, Fabio Quartararo, dan 
Valentino Rossi sulit bersaing.

Reputasi Yamaha 
terselamatkan lewat aksi 
pembalap Petronas Yamaha 
Franco Morbidelli. Dia 
mendulang dua kemenangan 
pada GP Teruel dan GP 
Valencia.

Namun, Morbidelli musim ini 
menggunakan mesin M1 Spec A 
2019.

Dia satu-satunya pembalap 
Yamaha yang menunggangi 
mesin musim lalu. Meski begitu, 
dia berhasil empat kali naik 
podium. Tiga di antaranya 
berbuah kemenangan, dan kini 
berjuang untuk posisi runner-
up.

Sebenarnya, Yamaha sempat 
menunjukkan prospek juara 
dalam dua seri pertama musim 
ini di Sirkuit Jerez, Spanyol. 
Bahkan, pada race kedua, tiga 
rider penunggang Yamaha, 
Quartararo, Vinales dan Rossi, 
sukses menguasai podium 
kemenangan. Namun, mereka 

mengalami inkonsistensi pada 
seri-seri berikutnya.

Situasi tersebut turut 
membuyarkan kans Quartararo 
untuk memenangi gelar musim 
2020. Pada balapan 
menentukan pekan lalu, dia 
bahkan gagal finis. Kegagalan 
itu turut memuluskan langkah 
pembalap Suzuki Ecstar Joan 
Mir menjadi juara dunia baru 
2021.

Rossi yang merupakan 
pembalap senior di Yamaha 
turut bersuara terkait masalah 
yang menimpa motor timnya. 
Menurut dia, masalah mendasar 
tim berlogo garpu tala itu 
adalah program pengujian yang 
gagal total musim ini. Jorge 
Lorenzo yang sejatinya didapuk 
sebagai test rider tidak banyak 
bekerja lantaran pandemi 
Covid-19.

Pagebluk tersebut membuat 
Yamaha membatalkan rencana 
program pengujian di Eropa. 
Selanjutnya, mereka 
memusatkan pengembangan di 
Jepang. Fakta tersebut 
berbanding terbalik dengan tim 
pesaingnya. Suzuki, Ducati, 
KTM, dan Honda terus 
mencoba berkembang saat 

pekan pengujian dibuka di 
sirkuit Eropa.

’’Yamaha tidak punya tim 
(penguji). Hanya ada satu tim 
yang bekerja di Jepang dengan 
test rider Jepang,” papar Rossi 
dilansir Motorsport. Hal itu 
terasa aneh. Sebab, program 
pengujian berlangsung di sirkuit 
Jepang. Namun, balapan justru 
berlangsung di sirkuit-sirkuit 
Eropa.

’’Tahun depan, Yamaha 
butuh tim penguji yang serius di 
Eropa. Lebih dari sekadar test 
rider, kami membutuhkan 
program pengujian yang 
serius,” papar pembalap 
berjuluk The Doctor tersebut.

Pekan lalu, Yamaha sudah 
memastikan pembalap asal 
Inggris Cal Crutchlow sebagai 
test rider mereka musim depan. 
Pembalap yang musim ini masih 
bersama LCR Honda itu diplot 
menggantikan peran Jorge 
Lorenzo yang masa tugasnya 
rampung akhir musim ini.

Sebelumnya, Rossi 
menginginkan Andrea 
Dovizioso sebagai pembalap uji 
Yamaha. Namun, pembalap 
Italia itu memutuskan vakum 
sementara dari pentas MotoGP.


