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Polresta Malang Kota berhasil 
mengamankan 2.492.000 butir 
Pil Koplo dari sebuah gudang 
yang berada di Jalan Tenis Meja 
No 40, Lowokwaru,Kota Malang.

Penemuan gudang Pil Koplo 
ini berawal dari Satreskrim 
Polsek Sukun yang 
mengamankan DTR alias Dwi 
Trisna (26) pada 7 Januari lalu, 
dari tangannya diamankan 
2000 Pil Koplo yang dikemas 
dalam dua buah botol. 
Berdasarkan penyelidikan 
kepolisian, DTR diketahui 
mendapatkan pil haram 
tersebut dari Bolang atau AAS 
alias Anang Agus Sasmito (32).

“Setelah dilakukan 
pengembangan kasus, Bolang 
akhirnya ditangkap pada hari 
berikutnya di Jalan Abdillah, 
Pakis, Kabupaten Malang. Dari 
penggeledahan rumah bolang 

ditemukan 192 ribu butir Pil 
Dobel L,” rinci Kapolres Malang 
Kota, Kombes Pol Leonardus 
Simarmata pada Selasa (12/1).

Berdasarkan pengakuan 
Bolang, akhirnya terungkap 
bahwa ada gudang 
penyimpanan Pil Koplo yang 
sudah siap diedarkan. Di 
gudang tersebut, rupanya 
terdapat 23 unit kardus yang 
berisikan 2.3 juta butir Pil Koplo.

“Dari keterangan Bolang, dia 
mendapatkan Pil Dobel L ini 
melalui M yang ada di Jakarta. 
Lalu untuk pengiriman dari 
Jakarta biasanya dikirim melalui 
ekspedisi kereta api. Kamuflase 
pengiriman biasanya 
keterangannya obat, ” terang 
Leo.

Tiap kardus yang berisikan 
100 ribu butir Pil Koplo ini 
dipasarkan ke berbagai daerah 

di Jawa Timur. Mulai dari 
Pasuruan, Kediri, Blitar, 
Mojokerto, dan daerah lainnya. 
Setiap pengiriman barang, 
pelaku mendapatkan uang 
sebanyak Rp 700 ribu per 
minggu.

“Tersangka Bolang ini 
mengaku baru 7 bulan saja 
menggeluti bidang ini, 
sebelumnya belum pernah. Ia 
yang berprofesi sebagai supir 
ini berdalih sebagai tambahan 
penghasilan,” tutupnya.

Atas perbuatannya, kedua 
pelaku dijerat pasal 196 atau 
197 UU No 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan. Dengan 
ancaman 15 tahun penjara 
karena mengedarkan obat-
obatan farmasi yang tak berizin. 
(er/bai/fia)
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Ifan Seventeen 
mengungkapkan bahwa 
hubungannya dengan Citra 
Monica sudah sangat serius 
untuk tujuan lebih dari 
sekedar pacaran anak ABG. 
Mereka bahkan berharap 
dapat melaksanakan 
pernikahan  tahun ini.

Di usianya sekarang ini, 
Ifan Seventeen mengakui 
dalam menjalin sebuah 
hubungan, bukan waktunya 
lagi untuk main-main. Dia 
lebih baik tidak pacaran 
apabila tidak yakin kalau 
pasangannya itu adalah 
perempuan yang akan 
dijadikannya sebagai istri.

“Bisa dibilang aku sama 
Citra in relationship, dalam 
sebuah hubungan. Umurku 
sekarang bukan kondisi untuk 
main-main lagi gitu, bukan 
kondisi untuk pacaran doang. 
Bicara pernikahan tentu 

sudah ada, mudah-mudahan 
sih tahun ini,” ungkap Ifan 
saat ditemui di bilangan 
Tendean Jakarta Selatan 
Senin (11/1).

Ifan meminta doa supaya 
target pernikahannya dengan 
Citra Monica dapat terlaksana 
dan semua prosesnya 
dimudahkan. “Minta doanya 
lah mudah-mudahan 
terlaksana di tahun ini. Ini 
bukan umur pacaran muda 
yang ngebet-ngebet nih, 
bukan. Kami sudah pernah 
berumah tangga dan sempat 
gagal,” kata mantan suami 
mendiang Dylan Sahara itu.

Ifan Seventeen dan Citra 
Monica sejatinya sudah saling 
kenal sejak mereka sama-
sama duduk di bangku SMA. 
Kedekatan mereka pun 
berjalan secara alami setelah 
Ifan kehilangan sang istri 
tercinta akibat tragedi tsunami 

Tanjung Lesung pada 2018 
silam.

Sementara itu, pada saat 
bersamaan rumah tangga 
Citra Monica juga sedang 
dilanda masalah. Keduanya 
benar-benar dekat setelah 
Citra Monica resmi cerai dari 
suaminya.

Kendati demikian, Ifan 
Seventeen dan Citra Monica 
tidak pernah mengatakan 
kata cinta. Lantaran satu 
kampung halaman, membuat 
keduanya bisa banyak 
bercerita tentang banyak hal.

Intensitas komunikasi itu 
kemudian menimbulkan 
benih-benih cinta di antara 
Ifan dan Citra. “Nah kita 
banyak ngobrol, cerita. Dari 
obrolan itu kita merasa ada 
kecocokan dan saling 
membutuhkan,” ungkap Ifan 
Seventeen. ( jp)
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 Setelah sukses merilis 
single ‘Stormbreaker’, 
penyanyi Amanda Fedora 
kembali menyapa para 
penggemar lewat single 
terbarunya yang bertajuk 
‘Wanderer’. Lagu ini dibuat 
Amanda untuk menguatkan 
para penderita penyakit 
Alzheimer.

Amanda Fedora 
memberikan nuansa megah 
dengan aransemen orkestra 
dalam lagu terbarunya ini. 
“Saat menciptakan lagu ini, 
aku merasa lagu ini sangat 
teatrikal. Itulah kenapa 
akhirnya aku membuat lagu 
ini lengkap dengan orkestra 
dan aku selipkan sedikit 
nuansa seriosa di dalamnya,” 
kata Amanda Fedora dalam 

keterangan tertulis yang 
diterima JawaPos.com, 
Selasa (12/1).

Lagu ‘Wanderer’, lanjut 
Amanda, ia ciptakan 
berdasarkan pengalaman 
pribadinya dengan sang 
nenek yang menderita 
Alzheimer, penyakit yang 
membuat penderitanya 
mengalami penurunan daya 
ingat serta kemampuan 
berpikir.

Lagu ini, kata Amanda, 
menggambarkan bagaimana 
seorang anak merindukan 
kepribadian ibunya yang 
telah berubah akibat penyakit 
tersebut. Sementara, sang 
ibu juga tengah berjuang 
mencari jati dirinya akibat 
penyakit itu.

Dalam memproduksi lagu 
ini, Amanda dibantu oleh 
teman-temannya yaitu Chikita 
sebagai music producer, 
didukung 16 musisi yang 
merupakan mahasiswa musik 
dalam cast live-nya. Dia juga 
dibantu oleh Dio Setiawan 
sebagai video producer 
bersama team Jendela.

“Amanda ingin 
mendedikasikan lagu ini 
kepada para penderita 
Alzheimer, dan lewat Alzi 
Indonesia. Amanda 
memberikan dukungan 
penuh atas dedikasi para 
pembina dan anggota ALZI 
terhadap para penderita 
Alzheimer. Serta memberi 
dukungan kepada para 
caregiver,” tandasnya. ( jp)
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BMW Motorrad telah 
merancang dan 

memamerkan skuter listrik 
Definition CE 04 yang 
mewakili visi mobilitas 

perkotaan masa depan, 
dengan kendaraan ramah 

lingkungan, terhubung, dan 
menghibur.

Desainnya yang 
progresif tidak hanya 

menetapkan tolok ukur 
tetapi juga bisa 

mengirimkan sinyal, 
misalnya ke ponsel cerdas 

pemiliknya.

BMW merancang skuter 
listrik itu untuk mampu 

menghubungkan antara 
pengendara, kendaraan, 

dan lingkungan. Definition 
CE 04 yang bertenaga 

listrik tidak menghasilkan 
emisi apa pun. ’’Itu adalah 

visi kami untuk 
menciptakan kendaraan 

modern dan progresif yang 
sangat cocok dengan 

kehidupan perkotaan,’’ kata 
Edgar Heinrich, Kepala 

Desain BMW Motorrad, di 
laman resmi brand itu, 

seperti dikuti dari Antara, 
Minggu (10/1).
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Pengendara akan terhubung 
dengan lingkungan sekitarnya 
dengan smartphone melalui 
Definition CE 04. Layar jernih di 
antara stang sepeda motor ini 
akan menampilkan navigasi 
perjalanan dan informasi penting 
lainnya, sementara pengendara 
bisa memainkan musik dari daftar 
putar favorit.

Bukan saja soal kendaraan, BMW 
juga membuat perlengkapan 

berkendara yang berteknologi 
canggih. Jaket model parka telah 

didesain dengan perlindung 
tersembunyi untuk melindungi 

pengendara dari cuaca.

Strip lampu pada jaket 
meningkatkan visibilitas dan 

keamanan yang lebih baik karena 
pengendara lain akan dengan 

mudah mengenali atau melihat 
pengendara Definition CE 04. Warna 

lampu pada jaket ini juga bisa 
diubah-ubah, dengan daya jaket 

bisa diisi ulang.

Pengendara juga bisa mengisi 
ulang perangkat mereka melalui 

pengisian daya induktif yang 
tersedia pada Definition CE 04 dan 

membuat pengendara memiliki 
cukup daya untuk aktivitas digital 

sehari-hari. Selain itu, pabrikan 
otomotif asal Jerman itu BWM juga 

merancang helm khusus untuk 
pengendara skuter ini.

Belum jelas kapan 
kendaraan seperti Definition 
CE 04 ini akan diproduksi 
secara masal, karena BMW 
menegaskan bahwa skuter 
tersebut masih merupakan 
perwujudan visi dan bukan 
untuk versi produksi maupun 
dijual sementara ini. 
Sebelumnya, BMW telah 
membuat skuter listrik BMW 
Concept Link, yang juga 
berkonsep urban digital.
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Kate Middleton selalu 
terlihat sempurna dalam 
berpenampilan. Kini istri 
dari Pangeran William itu 
menyandang gelar 
fashion influencer of the 
year. Bahkan dia berhasil 
mengalahkan saudara 
ipar Meghan Markle dan 
pembawa acara This 
Morning Holly 
Willoughby. ( jp)



8
RADAR MALANG ONLINE  |  RABU 13 JANUARI 2021

Data yang dikumpulkan 
oleh Love the Sales 
meneliti lonjakan penjualan 
terbesar atas apa yang 
dikenakan para selebriti. 
Gaun bermotif bunga yang 
sering dikenakan Kate 
Middleton, rupanya sering 
menjadi ciri khas. Salah 
satunya karya label Faithfull 
The Brand.

Kate mengenakan gaun 
itu di musim panas di 
sebuah acara. Setelah itu, 
gaun tersebut mengalami 
lonjakan penjualan 112 
persen.

Lalu contoh lain, Kate 
mengenakan gaun warna-
warni ketika dia melakukan 
kunjungan ke rumah 
perawatan anak-anak The 
Nook di Framlingham Earl, 
Norfolk. Setelah Duchess 
mengenakan motif bunga 
‘Marie-Louise’, gaun itu 
terjual habis dalam waktu 
kurang dari 24 jam. Pemilik 
label pakaian itu 
mengatakan pada saat itu 
mereka ‘tersanjung’ karena 
Kate memilih salah satu 
gaun mereka.

Gaya populer lainnya 
dari lemari pakaian 
bangsawan adalah 
kardigan putih. Meskipun 
dia baru saja muncul di 
Zoom, sang Duchess 
mengenakan kardigan 
dengan celana panjang 
hitam. Hal ini pada 
gilirannya menyebabkan 
peningkatan penelusuran 
untuk kardigan meningkat 
67 persen.

Pembawa acara pagi ini, 
Holly Willoughby, berada di 
urutan kedua dalam mode. 
Dan Meghan Markle juga 
harus puas berada di 
urutan ketiga.

Dilansir dari Woman and 
Home, Senin (4/1), pakar mode 
telah mengungkapkan bahwa 

pakaian yang dikenakan 
Duchess berhasil meningkatkan 
penjualan baik itu gaun ataupun 
atasan. Ikon mode Holly berada 
di urutan kedua, diikuti oleh The 

Duchess of Sussex.

Padahal sebelum Kate 
memenangkan gelar itu, istru 

Pangeran Harry, Meghan 
Markle selalu menunjukkan 

pesonanya dalam ‘efek 
Meghan’. Sebab setiap kali dia 
mengenakan sesuatu, barang 

itu terjual habis dalam 
beberapa jam. Pada tahun 

2018 ketika dia mengenakan 
gaun Altuzarra bergaris-garis 
langsung terjual habis dalam 
sehari. Sementara ketika dia 
mengenakan tas selempang 

merek Skotlandia, Strathberry, 
hanya butuh beberapa menit 

untuk terjual. Namun, 
sayangnya, sejak Meghan 

menetap ke AS Januari lalu, 
pasangan itu menghadiri lebih 
sedikit acara publik, sehingga 

momen fashion Meghan 
berkurang.


