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5.Pakar Sebut Sumber Suara dari Permukaan Bumi

Pakar geofisika Universitas Brawijaya (UB), Prof Adi 
Susilo MSi PhD memprediksi, asal suara dentuman 
misterius yang menggegerkan warga Malang Raya 
berasal dari aktivitas di permukaan bumi. Ia mengatakan, 
tipis kemungkinan asal suara itu dari perut bumi ataupun 
dari langit.
"Suara dentuman yang keras saya perkirakan itu berasal 
dari atas permukaan bumi, bukan dari langit. Sebab 
kemarin memang jika dilihat cuacanya memang hujan 
tapi tidak disertai petir," jelas Guru Besar Ilmu Geofisika 
Kebencanaan dan Sumberdaya Alam UB itu, Rabu (3/2).
Apabila dentuman berasal dari bawah tanah menurutnya 
akan terdeteksi oleh sensor seismik. Namun, dentuman 
yang terjadi tadi malam tidak terekam oleh sensor 
seismik.  
"Kalau dentuman berasal dari aktifitas gunung maka 
seismik pasti akan merekam seluruh getaran. Kemudian 
jika ada yang mengatakan pembangunan JLS yang 
menghancurkan bukit dengan dinamit itu juga pasti 
terekam," tambahnya.

MALANG -  Dentuman 
keras terjadi di Malang 

Raya mengagetkan 
seluruh warga, Selasa 

(3/2) malam sekitar pukul 
23.00 WIB. Tak hanya 

menghebohkan Malang 
dan sekitarnya, suara 

misterius ini juga sempat 
mendadak nge-hype 
dengan menjadi top 

trending di Twitter.  
(bai/ and/ang/qis/fia)

Berikut fakta terkait 
dentuman misterius 

yang terjadi di Malang 

1. Bikin Kaca Bergetar hingga Terdengar Sampai Pagi.

Dika Rabbaniy Firdaus, salah satu warga Malang yang 
tinggal di kawasan Jalan Kauman, Kota Malang 
mengatakan, dentuman tersebut membuat kaca jendela 
di kamar kosnya bergetar.
“Kaget, soalnya kaca jendela kos sampai bergetar gitu,” 
kata perempuan berjilbab ini. 
Sementara, Reni Indrisari, warga Klayatan Kota Malang 
menyebut, dentuman terdengar terus menerus. 
Dentuman terdengar dengan jelas, karena saat itu 
marketer salah satu perusahaan swasta di Kota Malang 
itu tengah menonton televisi.
“Terdengar mulai pukul 23.00, puncaknya itu sekitar 
pukul 02.00 hingga 03.00 tadi,” cerita dia.

2. Bangunkan Wali Kota Malang

Wali Kota Malang Sutiaji 
mengaku mendengar dentuman 

tersebut di tengah tidurnya, 
hingga ia terbangun. Setelah itu, 

ia langsung mengontak BPBD 
Kota malang untuk mencari 

sumber suara yang dimaksud. 
Dia juga mencari informasi terkait 
aktivitas gunung , seperti Semeru 

dan Raung. ”Informasinya 
gunung Semeru dan Raung 

nggak ada ’aktivitas’,” jelas dia.

3. Tak Terekam Sensor Seismik

Tipis kemungkinan dentuman tersebut berasal dari perut bumi. 
Sebab, getaran dalam perut bumi secara otomatis akan 
terdokumentasi oleh sensor seismik. BPBD Kota Malang telah 
mengonfirmasi ke Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 
Geologi (PVMBG) pos pantau Gunung Sawur, berdasarkan 
informasi, tak ada aktivitas vulkanik yang berpotensi 
menyebabkan ledakan.

4.TNI AL Bantah Dentuman 
Disebabkan Latihan Militer

Sempat beredar kabar bahwa 
dentuman tersebut berasal dari 

kegiatan latihan militer  Pusat Latihan 
Tempur (Puslatpur) TNI AL Purboyo 
Bantur, Kabupaten Malang. Lamuji 

Bambang Pras, Intel Pusltapur 
Purboyo memberikan konfirmasi 

mengenai isu tersebut. 
“Tidak ada latihan mas kalau tadi 

malam, latihannya baru pagi ini. Mulai 
jam 4 subuh sampai sekarang” ujar 

Lamuji Bambang kepada Radar 
Malang Rabu (3/1). 

Latihan dilakukan saat pagi dan sore 
hari. Lamuji menuturkan, kendati 
memakai bahan peledak, namun 

skala ledakannya pasti kecil dan tak 
mungkin terdengar hingga ke seluruh 

Malang Raya.
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Minggu (31/1), kostum yang 
dikenakan semua member 
BTS di video musik Dynamite 
berhasil dilelang dan terjual 
dengan harga 162.500 dollar 
AS atau setara Rp 2,2 miliar.

Melansir dari Soompi, 
Selasa (1/2), pelelangan 
dilakukan oleh pihak Julien 
Auction dan rencananya, hasil 
dari lelang tersebut akan 
didonasikan kepada 
MusiCares, yayasan amal 
yang didirikan Recording 
Academy untuk membantu 
para musisi di Korea Selatan 
yang terdampak Covid-19.

Adapun kostum BTS yang 
dilelang antara lain t-shirt, 
celana, dan kemeja yang 
didominasi warna pastel serta 
berbagai aksesoris lainnya 
seperti topi, sneakers, 
kacamata, kalung, hingga 
gelang.

Kostum bernuansa kasual 
itu juga datang dari berbagai 
brand high-street ternama 
maupun high-end. Beberapa 
di antaranya adalah Lacoste, 
Nike, Converse, Levi’s, Ralph 
Lauren hingga Louis Vuitton.

Diketahui, kolektor seni 
asal Jepang, Yusaku 
Maezawa dan YouTuber 

Hikakin merupakan orang 
yang berhasil membawa 
pulang semua kostum BTS 
tersebut.

“SOLD for $162,500! The 
costumes worn in the music 
video of the mega-hit song 
“Dynamite” donated by 
GRAMMY Nominated BTS, all 
to benefit MusiCares in 
today’s Charity Relief 
Auction,” tulis keterangan 
Juliens Auction di akun 
twitternya @JulienAuctions, 
Senin (1/2).

Sebelumnya, BTS pernah 
menyumbangkan satu set 
mikrofon yang dibuat khusus 
yang digunakan dan 
ditandatangani oleh para 
member untuk lelang amal 
Grammy Week 2020, dimana 
barang tersebut laku terjual 
dengan harga 83.200 dollar 
AS.

Sementara itu, single 
Dynamite milik BTS saat ini 
sedang dalam proses untuk 
mendapatkan penghargaan 
Grammy tahun ini yang akan 
akan dihelat 14 Maret 
mendatang. Hal ini karena 
lagu hit mereka telah terdaftar 
sebagai nominasi Best Pop 
Duo / Group Performance. ( jp)
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Betrand Peto termasuk penyanyi 
remaja yang sedang naik daun. Karena 
hal ini lantas muncul tudingan dari para 
penggemar bahwa Onyo dimanfaatkan 
Ruben Onsu dan keluarganya.

Ruben Onsu tidak habis pikir kenapa 
bisa muncul tudingan barisan 
penggemar Betrand Peto kalau dirinya 
dan keluarga mau memanfaatkan 
Onyo. Padahal sejak diangkat menjadi 
anaknya, Betrand dirawat dan 
diperlakukan dengan sangat baik sama 
seperti Thania dan Thalia.

Bahkan Ruben Onsu memikirkan 
bagaimana Betrand Peto bisa terus 
berkembang di dunia tarik suara yang 
selama ini menjadi passionya. “Kami 
banting tulang membela onyo, kami 
banting tulang memikirkan lagu apa 
yang pas,” ujar Ruben Onsu saat 
ditemui di bilangan Tendean Jakarta 
Selatan Selasa (2/2).

Suami Sarwendah itu mengaku 
Betrand Peto cukup terganggu 
pikirannya dengan adanya tudingan 
barisan para penggemar bahwa dirinya 
dimanfaatkan Ruben Onsu dan 
keluarga. Yang khawatirkan Ruben, 
Onyo punya pemikiran yang sama 
dengan apa yang dituduhkan para 
penggemar.

“Onyo normal main sama adik-
adiknya di rumah. Cuma apa yang ada 
di pikiran dia kita gak tahu,” ucap 
Ruben.

Dia juga cukup terkejut ketika 
Betrand Peto malah meminta mau 
bertemu dengan psikolog. Permintaan 
ini terbilang tidak biasa karena selama 
ini Onyo tidak pernah meminta 
dijadwalkan ketemu dengan psikolog.

“Biasanya kita yang meminta, tapi 
kali ini dia yang memina ketemu 
psikolog. Berarti ada sesuatu yang 
mengganjal di hati dia. Saya tidak tanya 
ada apa nak? ada apa nak? Nggak. 
Saya kabulkan keinginannya,” tuturnya.

Ruben Onsu memahami apabila 
batin Betrand Peto berkecamuk akibat 
tudingan para penggemar sebab dia 
kini sedang naik daun. Ruben Onsu 
pun memberikan ruang bagi Onyo 
untuk menjalani quality time dan 
mencerna apa yang sebenarnya terjadi.

Ruben Onsu menegaskan, sebagai 
orang tua, dirinya tidak pernah 
membeda- bedakan ketiga anaknya. 
Dia berusaha bersikap adil kepada 
semua anaknya. ( jp)
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SpaceX, perusahaan 
transportasi luar angkasa 
milik Elon Musk, 
mengumumkan akan 
mengirimkan awak sipil 
pertama kalinya ke luar 
angkasa di akhir tahun 
2021.

Kursi perjalanan luar 
angkasa akan diberikan 
kepada pemenang 
undian yang berdonasi 
kepada Rumah Sakit 
Penelitian Anak St Jude. 
Melansir inputmag, 
Selasa, donatur cukup 
menyumbangkan US$ 10 
dolar Amerika kepada 
Rumah Sakit St. Jude 
untuk mendapatkan 
kesempatan duduk di 
kursi Kapsul Crew 
Dragon.

Misi SpaceX akan 
terdiri dari empat orang 
yang dipimpin oleh CEO 
Shift 4Payment, Jared 
Isaacman yang telah 
menyumbangkan US$ 
100 juta dolar Amerika 
kepada Rumah Sakit St 
Jude dan mengambil 1 

kursi untuk misi 
penerbangan ke luar 
angkasa. 3 orang lainnya 
akan dipilih untuk 
mewakilkan 
kepemimpinan, harapan, 
kemurahan hati dan 
kemakmuran.

“Kru lengkap akan 
diumumkan dalam 
beberapa minggu ke 
depan” sebut SpaceX, 
seperti yang dilansir dari 
The Verge, Selasa (2/2).

Menurut Musk, 
penerbangan sipil ini 
adalah salah satu 
tonggak penting untuk 
memungkinkan akses ke 
luar angkasa bagi semua 
orang. Musk berkata, misi 
ini bertujuan untuk 
menurunkan biaya dari 
waktu ke waktu dan 
membuat ruang dapat 
diakses oleh semua.

“Ini adalah tonggak 
penting untuk 
memungkinkan akses ke 
luar angkasa bagi semua 
orang,” kata Musk dalam 
panggilan konferensi 

dengan Isaacman.
Syarat untuk mengikuti 

misi ke luar angkasa ini 
adalah para peserta wajib 
sehat secara fisik maupun 
psikologis dengan berat 
250 pon dan tinggi di 
bawah 6 kaki dan 6 inchi. 
Para peserta akan 
menghabiskan 5 hari 
dalam kapsul Crew 
Dragon karena mengorbit 
bumi setiap 90 menit, 
tetapi Isaacman dapat 
mengubah jalur 
penerbangan dan jika 
misi ini ditunda setelah 
tahun 2022, maka semua 
anggota kru akan 
mendapatkan hadiah 
alternatif sebesar US$ 
150.000 .

Misi ini menandai 
penggalangan dana 
terbesar untuk Rumah 
Sakit St Jude. “Jika kita 
terus membuat kemajuan 
di luar angkasa, makan 
kita wajib melakukan hal 
serupa di bumi,” pungkas 
Isaacman (lit/fia)
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Facebook mengatakan akan mulai 
meluncurkan pemberitahuan untuk 
pengguna iPhone secara global tentang 
bagaimana data mereka digunakan 
untuk iklan yang dipersonalisasi, dalam 
upaya untuk memenuhi perubahan 
kebijakan privasi Apple.

Perubahan kebijakan tersebut 
menurut Facebook akan merugikan 
bisnis periklanan miliknya.

Facebook, pada Selasa (2/2), akan 
memunculkan notifikasi pada layar 
iPhone yang akan akan meminta 
pengguna Facebook dan Instagram 
untuk mengizinkan aplikasi dan situs 
web mereka digunakan untuk iklan 
yang dipersonalisasi.

Langkah itu disebut pula sebagai 
bagian untuk “mendukung bisnis yang 
mengandalkan iklan untuk menjangkau 
pelanggan.”

Raksasa media sosial tersebut telah 
melakukan perlawanan publik terhadap 
rencana Apple yang meminta pengguna 
iPhone untuk memberi izin terlebih 
dahulu pada aplikasi yang akan 
melacak mereka dengan memunculkan 
notifikasi.

Notifikasi tersebut berbunyi “ada 
pertukaran antara iklan yang 
dipersonalisasi dan privasi,” dan 
mengatakan bahwa hal itu akan 
merugikan bisnis kecil yang 
mengandalkan iklan Facebook. Apple 
mengatakan notifikasi pemberitahuan 
privasi akan mulai muncul di sebagian 
besar iPhone dalam beberapa bulan ke 
depan. ( jp)
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Sederet film siap 
untuk dirilis selama 

Februari. Menguti BBC, 
Selasa (2/2). Ada 

banyak genre film siap 
tonton. Milai dari thriller 

yang dibintangi oleh 
Denzel Washington, 

Rami Malek, dan Jared 
Leto hingga genre 

komedi yang dibintangi 
Michelle Pfeiffer. (lia/fia)

Meskipun bukanlah seorang 
penggemar sepak bola, jangan 
sampai melewatkan film ini. 
Disutradai oleh David Tryhorn dan 
Ben Nicholas, film ini melibatkan 
penuh Pelé yang kini telah berusia 
80 tahun. Film ini menceritakan 
bagaimana kediktatoran negaranya 
pada kemenangan Piala Dunia 
Brazil pada tahun 1970, yang akan 
diputar di Netflix pada 23 Februari.

Film yang dibintangi Johnny 
Depp ini menceritakan salah 
satu jurnalis foto tebesar dan 
paling berpengaruh di AS yang 
terluka oleh tembakan mortir. 

Tembakan tersebut terjadi 
ketika ia memotret pertempuran 
di Jepang selama Perang Dunia 
Kedua. Lalu pada tahun 1971 ia 
kembali ke Jepang untuk 

mendokumentasikan 
pencemaran lingkungan di 
Minamata. Film ini akan dirilis 
pada 5 Februari di AS dan 
Kanada.
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Menceritakan misteri detektif 
yang dibintangi oleh Denzel 
Washington, Rami Malek, dan 
Jared Leto. Tiga bintang 
pemenang Oscar ini akan 
memainkan film yang 
menceritakan seorang sheriff 
yang saat itu belum ada 
teknologi apapun dan harus 
menyelesaikan kasus 
pembunuhan berantai. Film 
ini telah dirilis pada 29 
Januari di AS dan Kanada, 
serta 12 Februari di Inggris 
dan Irlandia.

Berlatar belakang 
politik AS di tahun 

1960-an. “Saya 
merasa seperti, 

film ini akan 
mengartikulasikan 

perasaan orang-
orang saat ini. Dan 
orang-orang harus 

mendengar apa 
yang Ketua Fred 

katakan dan 
pergerakannya,” 

ucap Daniel 
Kaluuya, pemeran 

Fred Hampton 
sang Ketua Ilinois 

Black Panther 
Party. Film ini akan 

dirilis pada 12 
Februari di AS dan 

Kanada, serta 26 
Februari di Inggris

Mengisahkan sebuah 
keluarga AS yang 
bekerja di pertanian kecil 
di Arkansas pada tahun 
1980-an. Film otobiografi 
Lee Isaac Chung ini 
menjadi kontoversi 
karena sebagian besar 
dialognya yang berada 
dalam Bahasa Korea. 
Film ini akan dirilis pada 
12 Februari di AS, 18 
Februari di Australia, dan 
26 Februari di Kanada.

Bergenre komedi unik ini 
diadaptasi dari novel satir milik 

Patrick DeWitt. Menceritakan 
seorang janda sosialita New 

York yang menghabiskan 
semua uang yang ditinggalkan 

suaminya. “Nadanya pada 
beberapa adegan tampak 

menyentuh dan kadang lucu,” 
aku Caryn James, dikutip dari 

BBC, Selasa (2/2). Film yang 
dibintangi Michelle Pfeiffer, 

Lucas Hedges, Imogen Poots, 
Danielle Macdonald, Valerie 

Mahaffey, Susan Coyne, 
Isaach De Bankole, Daniel Di 
Tomasso, dan Tracy Letts ini 

akan dirilis 12 Februari di AS, 
Kanada, dan Italia serta 26 

Februari di Inggris Raya dan 
Irlandia.


