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MALANG – Pemkot 
Malang masih mencari cara 
agar problem banjir bisa 
ditangani. Maklum saja, 
beberapa hari terakhir, 
sejumlah kawasan yang 
menjadi langganan banjir 
kembali tergenang. Program 
GASS (Gerakan Angkut 
Sampah dan Sedimen) yang 
sempat dikampanyekan 
Pemkot Malang pun bakal 
diaktifkan lagi.  

Wali Kota Malang Sutiaji 
menyatakan, banjir musiman 
yang terjadi di sejumlah 
wilayah lebih disebakan 
karena akumulasi sampah 
dan sedimen di sungai dan 
saluran drainase serta 
gorong-gorong. Seperti banjir 
di Jalan Soekarno-Hatta, 
Jalan Ir Rais serta kawasan 

Sawojajar misalnya. 
Saya sudah perintahkan 

agar camat dan lurah turun 
ke lapangan untuk 
memastikan agar problem 
banjir bisa segera diatasi. 
Termasuk kembali 
menggalakkan program 
GASS,” terang Sutiaji. 
Menurutnya, melubernya air 
hingga memicu banjir karena 
saluran drainase dan sungai 
dipenuhi sampah. ”Persoalan 
banjir ini persoalan bersama, 
karena itu warga juga sebisa 
mungkin ikut ambil bagian 
dalam program GASS ini,” 
bebernya.

Sebelumnya, Pemkot 
Malang resmi meluncurkan 
program GASS Desember 
akhir tahun lalu. Gerakan ini 
digelar di hari Jumat dan 

terus digencarkan di awal 
tahun 2020 untuk 
mengkampanyekan pola 
hidup sehat dan bersih di 
masyarakat. Upaya ini 
digalakkan dengan 
melibatkan ASN (aparatur 
sipil negara) Pemkot Malang 
dan juga warga untuk 
memunculkan kebiasaan 
baru tidak membuang 
sampah sembarangan. Selain 
itu, masyarakat juga mau 
menjaga kebersihan sedimen 
dan sungai. 

Namun seiring datangnya 
pandemi Covid-19, program 
GASS meredup dengan 
sendirinya dengan adanya 
larangan berkerumun. Praktis, 
gebrakan GASS pun akhirnya 
tak dilanjutkan lagi oleh 
Pemkot Malang. (biy/nay)
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Keberadaan platform 
YouTube membuka kompetisi 
seluas-luasnya bagi siapapun 
saja, tak terkecuali bagi artis-
artis nasional dan daerah. 
Tahun 2020 berhasil 
memunculkan sejumlah 
penyanyi muda berbakat 
dimana lagu-lagu yang 
mereka bawakan mencuri 
perhatian banyak orang. 
( jawapos.com)

Kesuksesan Happy Asmara 
lewat sejumlah lagu yang ia 
nyanyikan membuatnya 
semakin dikenal publik. 
Bahkan wajahnya mulai 
menghiasi televisi sejak 
beberapa bulan lalu berkat 
kesuksesannya merintis karir 
menyanyi dari daerah. 
Perempuan asal Kediri, Jawa 
Timur itu menarik perhatian 
banyak orang lewat lagu-
lagu yang diunggahnya di 
YouTube. Seperti lagu 
bertajuk Dalan Liyani yang 
ditonton lebih 34 juta kali. 
Lagu yang dibawakan Happy 
Asmara bertajuk Apakah Itu 
Cinta juga sukses telah 
ditonton sebanyak 86 juta 
kali di YouTube. Sementara 
lagu Ku Puja Puja telah 
ditonton sebanyak 20 juta 
penonton.
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Nama Denny Caknan sejatinya 
mulai meroket sejak tahun lalu. 

Lagu bertajuk Sugeng Dalu yang 
diposting di YouTube berhasil 

dintonton lebih dari 108 juta pada 
2019. Sementara lagu bertajuk 

Kartononyo Medot Janji sukses 
meraup penonton lebih 33 juta. 
Di tahun 2020, Denny Caknan 
kembali mencetak prestasi di 

Youtube. Penyanyi asal Ngawi, 
Jawa Timur itu mencuri perhatian 

lewat lagu Titipane Gusti yang 
diunggahnya di YouTube pada 

April 2020. Lagu itu ditonton 
lebih dari 19 juta kali. Lagunya 

bertajuk Proliman Joyo juga 
sukses ditonton lebih dari 12 juta 
kali. Denny Caknan benar-benar 
bertaji di tahun ini lewat lagu Los 

Dol yang dinyanyikannya dan 
ditonton lebih dari 104 juta kali.

Penyanyi Esa Risti juga 
berhasil mencuri 
perhatian publik di 
YouTube lewat lagu 
bertajuk Salam Tresno. 
Baru diunggah pada 21 
November 2020, lagu itu 
sudah ditonton lebih dari 
18 juta kali di YouTube. 
Pedanddut asal 
Tulungagung itu juga 
membawakan lagu 
bertajuk Lungo’O. Lagu 
yang diunggah di 
YouTube pada 29 
November 2020 lalu 
ditonton lebih dari 2,7 
juta kali sampai 
sekarang. Sementara 
lagu bertajuk Pergi 
Hilang dan Lupakan , 
diposting pada 7 
Desember 2020, sudah 
ditonton sebanyak 1,2 
juta kali.
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Penyanyi Dory Harsa memang 
sempat mencuri perhatian publik 
lantaran pernikahannya dengan 
pedangdut Nella Kharisma pada 
pertengahan Agustus 2020. 
Terlepas dari hal itu, dia juga sukses 
di YouTube di tahun ini lewat 
sejumlah lagu yang dinyanyikannya. 
Lagu bertajuk Banyu Moto yang 
dinyanyikan Dory Harsa bersama 
Nella Kharisma sukses dintonton 
sekitar 39 juta kali di YouTube. 
Demikian juga lagu Ninggal Tatu 
yang ia nyanyikan mencetak prestasi 
ditonton lebih dari 15 juta kali. 
Penyanyi asal Solo, Jawa Tengah itu 
juga sukses membawakan lagu 
bertajuk Ojo Nesu Nesu ditonton 
lebih dari 6,3 juta penonton.

Penyanyi Vita Alvia 
juga cukup populer 
di YouTube di tahun 
ini. Lagu bertajuk 

Kopi Dangdut yang 
dinyanyikannya dan 
diunggah di YouTube 
pada 16 Oktober 
2020 ditonton 

sebanyak 18 juta kali. 
Perempun asal 

Banyuwangi berusia 22 
tahun itu juga sukses 
menyanyikan lagu Ku Puja 
Puja ditonton sebanyak 26 
juta kali. Lagu Gaun Merah 
yang dinyanyikannya juga 
sukses ditonton sebanyak 10 
juta kali. Sementara lagu 
Ampu Bang Jago, sudah 
ditonton sebanyak 12 juta 
penonton.
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Honda dikabarkan akan kembali 
membangkitkan sepeda motor ikoniknya. Kabar 

berembus setelah pabrikan Jepang mengajukan 
merek dagang baru dengan nama ST125. Motor 

tersebut meluncur dengan kombinasi tampilan 
klasik dan fitur modern. Kuda besi ini dikenal 

dengan nama Dax dan banyak diincar pehobi 
dan kolektor yang menyukai kendaraan 

bertampang unik ini.
Melansir Oto.com Senin (28/12), Dax yang 
akan dihidupkan kembali diprediksi masih 

mengadopsi tampilan model lawas. Jati diri yang 
masih dipertahankan yakni penggunaan rangka 

baja model tulang punggung horizontal dari 
depan hingga belakang.

Ciri khas lain yang membuatnya menarik 
yakni pemakaian jok tebal dan setang tinggi. 

Tak lupa juga suspensi ringkas ala Monkey dan 
roda kecil dengan ban gemuk melengkapi citra 

ST atau Dax.
Dari sisi dapur pacu, diharapkan Honda 

menghadirkan jantung mekanis yang sama 
dengan versi Monkey. Itu berarti menggendong 
mesin injeksi (PGM-FI) berkapasitas total 124,89 

cc dengan standar Euro 5. Mesin ini mampu 
menghasilkan tenaga maksimal 9,6 Hp pada 

7.000 rpm dan torsi sebesar 11 Nm pada 5.250 
rpm. Keseluruhan output tersalur melalui 

transmisi manual 4-speed.
Sementara itu, Honda ST125 ‘Dax’ diharapkan 

bisa ditawarkan di pasar Asia, menyusul Honda 
Monkey, Super Cub dan CT125. Dengan 
demikian, deretan motor street mini dari 

pabrikan asal Jepang makin komplet. Namun, 
hingga saat ini belum ada kepastian mengenai 

harga dan tanggal peluncurannya. (and/nay)
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Bagi kaum 
hawa yang 

bingung style 
potongan rambut, 

ada baiknya 
memperbanyak 

referensi agar tak 
salah pilih model. 

Nah, menjelang 
tahun baru, ada 

mulai terlihat tren 
rambut yang bisa 

dijadikan inspirasi. 
Dilansir dari 

Refinery29 (27/12), 
akan ada enam 

gaya rambut yang 
diprediksi bakal 
menjadi tren di 

tahun depan. 
(isya)

Rambut pendek 
tampaknya tetap 
paling digemari 
di tahun depan. 
Potongan bob 
tumpul termasuk 
yang diyakini 
bakal populer 
lagi. Potongan 
’berani’ ini jadi 
pilihan menarik 
karena 
membutuhkan 
sedikit perawatan 
untuk menjaga 
agar tepinya 
yang ramping 
dan lurus tetap 
utuh.
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Jika poni bak tirai 
berada di puncak 
tren selama 
pandemi, gaya 
rambut berponi yang 
sedikit lebih berat 
diprediksi akan 
disukai di tahun 
baru. Beberapa 
penata rambut 
memperkirakan, 
orang-orang akan 
memilih 
mempertahankan 
rambut panjang 
mereka selama 
pandemi. Namun, 
mereka akan 
menambahkan poni 
lurus untuk menjaga 
keseimbangan 
rambut panjang, 
seperti yang 
diterapkan penata 
rambut dari Nova 
Arts Salon di Los 
Angeles, Chris Hill.
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Menambahkan tekstur ke dalam 
gaya rambut bob adalah cara yang 
apik untuk menjauhi tampilan 
tradisional. Ini juga menyoroti tekstur 
alami dan dapat disatukan dalam 
hitungan menit. Yang dibutuhkan 
hanyalah sentuhan mousse rambut.

Penata gaya selebriti dan 
duta Tangle Teezer, Takisha 
Sturdivant-Drew 
memperkirakan, potongan 
rambut shaggy akan menjadi 
tren di 2021. Potongan 
rambut shaggy berombak ini 
membawa tampilan seperti 
era rock n ’roll tahun 70-an. 
Shaggy berombak dengan 
poni memberi kesan estetika 
gadis keren pada 2021.

Pagi para pencinta rambut panjang 
yang tidak ingin memotong rambutnya 
meskipun hanya beberapa inci atau 
ingin menambahkan poni, penata 
rambut Alex Brown menyarankan 
untuk membentuk face-framing layers. 
Face-framing layers adalah cara yang 
bagus untuk menyempurnakan 
tampilan rambut panjang dan 
membuatnya terlihat lebih berbentuk.

Banyak penata rambut yang 
setuju potongan rambut pixie top-

heavy akan muncul kembali di 
masa pandemi. Menurut 

Sturdivant-Drew, potongan 
pendek dan runcing ini terlihat 

sangat seksi. Ia memprediksi 
gaya rambut ini akan semakin 

banyak terlihat dalam transisi dari 
musim dingin ke musim semi di 

2021 mendatang. Potongan pixie 
untuk Halle Berry oleh penata 

rambut keriting profesional, 
Sabrina Ahmed, menjadi salah 

satu yang terbaik. 


