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RADARMALANG – Tidak 
semua orang memiliki alis mata 
yang tebal. Beberapa orang 
yang mungkin tidak nyaman 
dengan penampilannya memilih 
untuk melakukan sulam alis. 
Dimana teknik semi permanen 
pada alis yang dilakukan untuk 
mempercantik diri.

Dilansir dari halodoc (2/11). 
Diketahui bahwa sulam alis ini 
berbahaya bagi kesehatan, 
karena dapat merusak lapisan 
epidermis kulit. Tinta semi 
permanen yang ditanamkan 
pada lapisan epidermis kulit ini 
akan terserap masuk. Proses 
menggambarnya pun akan 

menggunakan teknik sayatan. 
Masuknya benda asing, seperti 
silet ke dalam lapisan epidermis 
kulit ini akan memicu rasa sakit 
yang berakibat pada 
terhambatnya proses peredaran 
darah.

Mata pisau yang dipakai harus 
sekali pakai dan steril. Penting, 
karena untuk menghindari 
infeksi dan penularan penyakit 
melalui darah, seperti hepatitis B 
dan C, serta HIV, karena 
prosedur sulam alis melibatkan 
pengirisan kulit terbuka.

Ada juga bentuk alis yang 
baru tidak sesuai dengan lajur 
otot asli, sehingga saat alis 

digerakkan akan terasa aneh. 
Tetapi jika dilakukan oleh orang 
yang professional, hal tersebut 
tidak akan terjadi. Namun karena 
hasilnya akan tahan selama 
beberapa tahun, tidak ada 
salahnya untuk benar-benar 
memastikan.

Sulam alis memberikan 
kemudahan dengan sifatnya 
yang semi permanen, yang diukir 
dengan tinta dan alat yang 
menyerupai pena dengan ujung 
berbentuk silet kecil. Dengan 
tinta ini, tidak perlu repot lagi 
menggambar alis selama 
beberapa tahun. (isya/fia)
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JawaPos.com – 
Smartphone dengan faktor 
bentuk lipat dikatakan 
bakal menjadi hal besar 
berikutnya di industri 
tersebut. Samsung 
memimpin di segmen ini 
dan perusahaan telah 
mengungkapkan 
rencananya untuk 
meluncurkan ponsel jenis 
ini di berbagai segmen 
harga pada tahun 2021 
mendatang.

Selain raksasa 
Elektronik Korea Selatan 
(Korsel) itu, Motorola juga 
diketahui menjadi merek 
lain yang menjual 
perangkat lipat secara 
global. Ada juga merek 
lainnya yang bahkan boleh 
dibilang menjadi pionir di 
bidang smartphone lipat 
yakni Royole. Namun 
sayang produk mereka 
terbatas hanya di pasar 
Tiongkok.

Kini, merek Tiongkok 
lainnya yakni Xiaomi 
dikabarkan siap 
menghadirkan smartphone 
lipat mereka sendiri. Menurut 
sebuah laporan yang 
beredar baru-baru ini, 
Xiaomi bisa menjadi 
perusahaan berikutnya yang 
meluncurkan smartphone 

yang dapat dilipat.
Xiaomi adalah salah 

satu dari banyak pembuat 
smartphone populer yang 
belum meluncurkan ponsel 
lipat. Terkait ponsel lipat 
yang rencananya akan 
dirilis, Xiaomi tidak 
mengungkapkan 
spesifikasi perangkat itu 
atau menjelaskan kapan 
akan dirilis.

Kabar beredar, perangkat 
ini memiliki kode nama 
‘Cetus’ dan akan berbasis 
MIUI pada Android 11. 
Sedangkan untuk hardware 
akan ditenagai oleh chipset 
Qualcomm Snapdragon dan 
akan hadir dengan kamera 
108 MP. Selain kode nama 
Cetus, informasi lain terkait 
perangkat smartphone lipat 
Xiaomi yang akan hadir 
masih menjadi misteri.

Karena Xiaomi dikenal 
menawarkan produk yang 
dibanderol dengan harga 
sangat miring dan 
cenderung merusak harga 
pasar, ponsel lipat dari 
mereka tentu layak 
ditunggu. Bisa saja, melalui 
ponsel lipatnya itu Xiaomi 
akan melakukan hal yang 
sama dan menjual dengan 
harga miring perangkat 
lipatnya.
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JawaPos.com – Pedangdut 
Via Vallen sempat kecolongan 
video klip lagu terbarunya 
Kasih Dengarkanlah Aku 
ternyata menciplak musik 
video IU. Tak mau kecolongan 
lagi, pelantun lagu Sayang itu 
ikut terlibat saat menggodok 
konsep pembuatan video klip 
terbarunya.

Via Vallen dan label musik 
yang menaunginya 
memutuskan menghapus 
video klip yang terbukti 
menciplak. Mereka pun 
kembali melakukan syuting 
video klip untuk 
menggantikan yang 
sebelumnya.

“Sudah (bikin video klip 
lagi). Sudah tiga hari yang 
lalu. Tinggal nunggu 
launching aja. Di situ aku ikut 
ngonsep juga. Jadi Insya 
Allah aman,” kata Via Vallen 
saat ditemui di bilangan 
Tendean Jakarta Selatan, 
Senin (2/11).

Pedangdut asal Jawa 
Timur itu mengakui video klip 
kemarin salah karena 
menciplak musik video 

penyanyi lain. 
Via 

mengaku tidak tahu 
soal penciplakan itu. 
Ketika mengetahuinya dia 
pun dengan sigap meminta 
maaf melalui akun media 
sosial dia.

“Sumpah beneran nggak 
tahu. Aku sudah klarifikasi, 
sudah bikin di stories 
Instagram aku juga,” kata Via 
Vallen.

Tak lama setelah kejadian 
itu, Via sempat meminta 
penjelasan dari sutradara 
video klip. Sang sutradara pun 
mengakui kalau konsepnya 
memang menciplak. Menurut 
Via Vallen, sutradaranya 
menyesali perbuatannya dan 
sudah meminta maaf kepada 
dirinya dan label musik.

“Orangnya juga sudah 
minta maaf kok. Ternyata niru 
tapi tanpa sepengetahuan 
aku sama label ku. Ya sudah, 
maaf ya,” katanya.

Seperti diketahui, Via 
Vallen sempat hebohkan 
publik beberapa waktu lalu 
karena video klip lagu 
terbarunya bertajuk Kasih 
Dengarkanlah Aku ternyata 
menciplak musik video lagu 
Above The Time penyanyi 
Korea Selatan Lee Ji Eun alias 
IU. Sehari kemudian dari 
diunggah, video klip lagu Via 
dihapus dari YouTube karena 
sempat dibanjiri komentar 

negatif para penggemar IU.
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RADARMALANG – Girl Grup 
baru SM Entertainment, Aespa, 
mengonfirmasi resmi tanggal 
dan detail debut mereka. Girl 
grup yang beranggotakan 4 
orang ini akan debut tanggal 17 
November pukul 6 sore waktu 
Korea Selatan, dengan single 
pertama mereka “Black 
Mamba”.

“Single debut Aespa “Black 
Mamba” rencananya akan dirilis 
pada 17 November di berbagai 
situs musik utama, dan 
diharapkan mendapat respon 
yang sangat antusias dari para 
penggemar musik global,” kata 
SM Entertainment seperti 
dilansir dari koreaboo (2/11).

Harapan penggemar 

meningkat untuk bagaimana 
Aespa akan tampil dengan lagu 
debut mereka, terutama setelah 
mereka mengumumkan 
bagaimana mereka akan 
mengintegrasikan kepribadian 
avatar virtual ke dalam konsep 
mereka.

Diantara semua member 
tersebut, Giselle menjadi trainee 
SM Entertainment dengan 
periode pelatihan terpendek dari 
semua idola wanita yang 
bernaung di bawah SM 
Entertainment. Banyak orang 
berpendapat, dengan fakta 
tersebut, idola bernama lengkap 
Aeri Uchinaga ini tentu sangat 
berbakat.

Ia hanya menjalani masa 

trainee kurang dari satu tahun. 
Padahal di masa lalu, para idola 
SM Entertainment biasanya 
harus menghadapi periode 
pelatihan yang panjang dan 
melelahkan.

Aespa adalah kombinasi dari 
‘æ’, yang berarti ‘avatar x 
pengalaman’, dan kata bahasa 
Inggris ‘aspek’. Nama grup 
seharusnya melambangkan 
pertemuan yang lain sebagai 
avatar dan mengalami dunia 
baru. Grup ini akan memulai 
debutnya pada bulan 
November. Ini adalah grup baru 
SM Entertainment pertama sejak 
NCT pada 2016 dan grup wanita 
pertama sejak Red Velvet pada 
2014. (isya/fia)
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Di tengah 
pandemi, 

aglaonema 
menjadi salah satu 

bintang di dunia 
tanaman hias. 
Banyak warga 

yang memburunya 
karena corak 

daunnya yang 
indah dan motifnya 

yang bervariasi. 
Tak heran jika 

harga jual 
aglaonema melejit. 

Dari puluhan ribu 
rupiah, sekarang 
bisa ratusan ribu 

hingga jutaan 
rupiah.

RAMLI Hasibuan sudah lama 
berkecimpung di dunia tanaman hias. 
Sejak 2002, warga Desa Masangan, 
Sukodono, itu menanam beragam jenis 
tumbuhan. Terutama aglaonema. Tak 
heran, kebun di dekat pintu masuk 
Puspa Agro, Kecamatan Taman, miliknya 
terdapat puluhan jenis aglaonema.



”Yang ini cukup 
langka. Namanya 
Aglaonema 
commutatum 
variegata,” jelas Ilham 
Saridinsyah, anak laki-
laki Ramli, saat 
dikunjungi Kamis lalu 
(22/10).

Dia melanjutkan, 
motif dedaunnya loreng 
hijau. Jika tanaman hias 
tersebut ditaruh dalam 
ruangan, orang yang 
memandangnya akan 
terasa sejuk.

Belum lagi faktor 
kelangkaan yang 
dimiliki Aglaonema 
commutatum variegata. 
Sebagian daunnya 
berwarna putih. Hal itu 
membuatnya semakin 
indah dan penuh 
pesona. ”Pada 8–11 
Oktober lalu, saya ikut 
bursa tanaman hias di 
Mal Cito, Surabaya. 
Dan, aglaonema jenis 
ini menjadi juara satu 
kontes tanaman hias,” 
tuturnya.

Ilham menyebutkan, 
harga aglaonema jenis 
commutatum terbilang 
mahal. Belum lagi yang 
termasuk variegata. 
Tentu lebih menguras 
dompet. Harga jualnya 
dihitung berdasar 
jumlah daun. ”Per daun 
Rp 400.000–Rp 
500.000. Usia tanaman 
sudah 2,5 tahun,” 
jelasnya.

Ramli melanjutkan, 

kepopuleran 
aglaonema bukanlah 
kali pertama. Tanaman 
yang juga disebut Sri 
Rezeki itu pernah 
memenangkan kontes 
tanaman hias 
internasional yang 
diselenggarakan di 
Belanda pada 2002. 
Varietasnya bernama 

Pride of Sumatera. 
”Varietas ini 
kebanggaan Indonesia,” 
ujarnya.

Pride of Sumatera, 
jelas dia, merupakan 
tanaman hias hasil 
persilangan dari 
aglaonema jenis 
rotundum dan 
commutatum. 

Rotundum sendiri 
termasuk tumbuhan 
endemis di bawah kaki 
Gunung Leuser, 
Sumatera Utara.

Semenjak itu, 
aglaonema menjadi 
tren di kalangan 
pencinta tanaman hias. 
Namun, sekitar 2008, 
aglaonema sempat 
surut. Awal 2019 saja, 
harga penjualan Pride 
of Sumatera hanya Rp 
40.000–Rp 70.000. 
Tahun ini, nilai jualnya 
kian melonjak hingga 
Rp 600.000.

Kok bisa begitu? 
Menurut Ramli, gara-
gara pandemi, 
masyarakat jadi 
beraktivitas penuh dari 
rumah. Kegiatan yang 
bersifat keramaian 
ditiadakan. Akibatnya, 
kesibukan orang mulai 
beralih ke tanaman 
hias. ”Aglaonema 
mudah perawatannya. 
Bisa jadi tanaman 
indoor yang bagus 
untuk menetralkan 
udara kotor,” jelasnya.

Budi daya 
aglaonema juga cukup 
mudah. Apabila sudah 
bercabang banyak, 
batang tanaman yang 
hendak dipisah minimal 
mempunyai empat 
lembar daun dan tunas 
baru. ”Lalu, disiram dua 
kali seminggu. Tanaman 
ini juga tidak rakus 
unsur hara,” ujarnya.
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RADARMALANG – Mobil 
terbang diketahui hanyalah 
sebuah fiksi yang biasa dilihat 
pada suatu film. Namun, 
perusahaan asal belanda berhasil 
mewujudkan hal tersebut menjadi 
nyata. Melalui kendaraan 
bernama V-Pal Liberty, mobil 
terbang pertama kali di dunia 
secara resmi diizinkan beroperasi 
di Eropa.

Melansir Times Now, Senin 

(2/11/2020), perusahaan Belanda, 
Pal-V menjadi pabrikan pertama 
yang berhasil memperoleh izin 
terbang di Eropa.

“Kami telah bekerja sama 
dengan otoritas selama bertahun-
tahun untuk mencapai 
keberhasilan ini. Kegembiraan 
yang dirasakan tim sangat besar. 
Sangat menantang untuk 
membuat mobil terbang lulus 
semua tes di jalan,” kata Mike 

Stekelenburg, CTO PAL-V.
Pal-V Liberty sendiri, telah 

menjalani serangkaian program 
uji berkendara yang ketat dan 
ekstensif di Eropa agar bisa legal 
di jalan raya. Pengujian yang 
harus dilalui mobil tersebut 
meliputi sistem pengereman, oval 
kecepatan tinggi, emisi dan polusi 
suara, sebelum akhirnya diizinkan 
secara hukum untuk digunakan di 
jalan umum. (dhika/fia)


