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 Kepala Bidang Mitigasi 
Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, 
Daryono angkat bicara mengenai 
dentuman yang terjadi di Malang 
Raya, sejak Selasa (2/4) hingga 
Rabu dini hari tadi. Ia mengatakan 
bahwa dentuman bukan berasal 
dari aktivitas gunung berapi 
ataupun gempa bumi, melainkan 
thunder storm.

“Jadi kita sudah cek ya pada 
jam 12 malam sampai jam 3 pagi 
itu kondisinya clear, artinya tidak 
ada event gempa sama sekali 
dan tidak ada event apapun. Itu 
menunjukkan bahwa dentuman 
itu tidak berasosiasi dengan 
aktivitas gempa bumi,” kata 
Daryono seperti dilansir dari 
YouTube cnnindonesia.

Daryono mengatakan, 
dentuman yang terjadi 
diakibatkan karena faktor cuaca 
yang terjadi di Malang dan 
sekitarnya.

“Kita mendapatkan data cuaca 
yang mengarah kepada aktivitas 
petir yang banyak sekali terjadi,” 
ujarnya

“Jadi kalau kita melihat kondisi 
cuaca di sekitar Malang itu, baik 
Lumajang, kemudian di Batu itu, 
menjelang tengah malam itu 
terjadi hujan, dan dari statistik 
petir itu memang beberapa kali 
petir terjadi menjelang tengah 
malam itu. Kemudian pukul 00.00 
WIB sampai 02.00 WIB itu, di 
Blitar itu terdapat aktivitas petir, 
kemudian pukul 01.59 WIB 
hampir jam 2 ya itu di Lawang, 
utara Malang itu juga 
teridentifikasi aktivitas petir. 
Kemudian pukul 03.00 WIB 
sampai 04.00 WIB itu juga terjadi 
petir di Kota Malang, kemudian 
pukul 04.00 itu masih terjadi di 
Mojokerto, di Bangil dan ini 
memang petir ini cukup banyak 
terjadi di situ,” jelas Daryono.

Aktivitas petir juga diklaim 

mampu menghasilkan suara yang 
terdengar seperti dentuman. Ia 
menuturkan, sumber suara 
dentuman bisa berasal dari 
banyak sumber, seperti jatuhnya 
meteor, aktivitas gempa bumi, 
longsor yang terjadi pada skala 
besar, dan lain sebagainya.

Ia menambahkan, meteorit 
yang meluncur dengan 
kecepatan supersonic, kemudian 
gunung api secara aktif juga bisa 
mengeluarkan suara yang 
menggelegar seperti dentuman 
itu, kemudian juga longsoran 
yang terjadi di skala luas itu juga 
bisa terjadi dentuman, kemudian 
gempa yang sangat dangkal itu 
juga bisa menyebabkan 
dentuman. termasuk petir.

“Akhirnya dengan tegas 
sampaikan bahwa dentuman di 
Malang adalah thunder storm,” 
tegas Daryono.

Thunderstorm dan Skyquake, 
Apa Bedanya?

Suara dentuman yang 
menggegerkan warga Malang 
sejak Selasa (2/2) lalu akhirnya 
ditegaskan oleh Kepala Bidang 
Mitigasi Gempa Bumi dan 
Tsunami BMKG, Daryono adalah 
fenomena thunderstorm.

Daryono menyebutkan 
bersamaan dengan hujan, 
statistik petir mencatat beberapa 
kali terjadi petir pada Selasa 
malam (2/2) lalu. Aktivitas petir 
tersebut sangat mampu untuk 
menghasilkan suara yang 
terdengar seperti dentuman.

Dentuman kencang yang mirip 
juga pernah terjadi di Amerika 
Serikat yang dinamakan Bama 
Boom pada 2017 lalu. Fenomena 
tersebut oleh beberapa ahli 
dinamakan skyquake yang mana 
ada suara bagai meriam keras 
yang berasal dari langit. Dilansir 

dari AccuWeather, Kamis (4/2), 
asal dari skyquake masih belum 
diketahui secara jelas.

“Rumah seseorang mungkin 
berguncang, tetapi tanah akan 
tetap diam. Berbeda dengan 
gempa bumi, jika seseorang 
berada di ruang kelas, mereka 
akan mendengar meja 
berguncang. Namun di gurun 
yang tidak ada apa-apa, tidak 
akan ada suara,” jelas Shawn 
Willsey, Profesor Geologi di 
College of Southern Idaho yang 
menjelaskan bagaimana efek 
suara skyquake jika dibandingkan 
gempa bumi.

Letnan Emileigh Rogers, yang 
bekerja untuk Pangkalan 
Angkatan Udara selama bertahun-
tahun, juga mengatakan ledakan 
sonik dari kegiatan militer tidak 
akan sampai ke darat. Pernyataan 
tersebut juga menerangkan asal 
skyquake yang juga bukan dari 
aktivitas militer.

Lalu apa bedanya 
thunderstorm dengan skyquake? 
Thunderstorm ini terjadi karena 
udara hangat dan lembap yang 
bertabrakan dengan udara yang 
lebih dingin. Saat udara hangat 
tersebut bergerak cepat ke atas 
lalu mendingin dan mengembun, 
akan membentuk awan 
cumulonimbus. Resonansi yang 
terjadi dari aktivitas tersebut, 
sangat mungkin untuk 
menghasilkan suara.

Jika skyquake masih belum 
diketahui jelas dari mana asal 
suaranya, thunderstorm telah 
diketahui secara pasti 
penyebabnya. Sehingga 
dentuman yang mengejutkan 
warga Malang pada Selasa (2/2) 
hingga Rabu kemarin telah 
dipastikan BMKG berasal dari 
thunderstorm yang aktivitasnya 
malam itu menimbulkan suara. 
(ang/lia/fia)
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 Beberapa tahun menjalin 
hubungan spesial dengan Karen 
Vendela, Boy William 
merencanakan pernikahan yang 
akan digelar pada Juli 2021 
mendatang. Musisi Anang 
Hermansyah mengaku siap 
sumbang lagu acara pernikahan 
Boy William tanpa perlu dibayar.

Pernyataan Anang tersebut 
diucapkan dalam YouTube channel 
The Hermansyah A6 ketika Boy 
William menjadi bintang tamunya. 
Lelaki berusia 29 tahun itu 
awalnya merendah mengaku tidak 
mungkin bisa membayar Anang 
jika tampil di acara pernikahannya. 
Boy William pun bertanya untuk 
memastikan soal bayaran 
manggung Anang yang kabarnya 
mencapai tiga digit.

Tidak memberikan jawaban 
pasti terkait tarif manggungnya 
usai disebut Boy William mencapai 
tiga digit, Anang Hermansyah 
malah mengatakan dirinya siap 
menyumbangkan lagu di acara 
pernikahan Boy William-Karen 
Vendela tanpa perlu dibayar.

“Sudah lah gue mau nyanyi 
ama lo gratis,” ucap Anang 
Hermansyah.

Sementara Ashanty malah 
mencandai Biy William yang 
menyebut tarif manggung Anang 
mencapai tiga digit.”Berarti kalau 
nyanyi sama aku empat digit ya,” 
ucapnya sambil tertawa.

Boy William sendiri mengaku 
acara pernikahannya akan digelar 
sederhana tidak melibatkan 
banyak tamu undangan. Selain 
karena pandemi, Boy tidak terlalu 
suka dengan acara pesta mewah 
yang bisa menelan budjet bernilai 
fantastis.

“Lebih baik buat bangun rumah 
daripada pesta semalam. Buat 
apa,” kata Boy William.

Pembawa acara Indonesian Idol 
itu sudah memiliki gambaran 
terkait masa depan setelah 
melangsungkan pernikahan 
dengan dengan Karen Vendela. 
Boy William mengaku akan tetap 
tinggal di Indonesia dan 
memastikan tidak akan pindah ke 
luar negeri. Dia pun kini sedang 
membangun sebuah rumah impian 
yang terletak di daerah Gading 
Serpong. (jp)



4

radarmalang.jawapos.com        |  online@radarmalang.id        |  jawaposradarmalang        |  radarmalangonline        |  @radar_malang

Karena berhijab, Roro Fitria 
mengaku akan tetap nge-DJ di luar 
diskotik. Misinya adalah mendobrak 
pandangan bahwa musik DJ memiki 
konotasi negatif.

Melansir Jawapos, Kamis (4/2), 
Roro Fitria siap menghadapi pro dan 
kontra di masyarakat terkait 
keputusannya tersebut. Dia ingin 
memperlihatkan bahwa musik dan 
agama tidak harus dipertentangkan.

“Nyai mau mengedepankan dari 
sisi musiknya. Kayak kemarin 
beberapa teman syuting di rumah 
music and DJ of Roro Fitria. Tetap 
mengenakan hijab dengan 
memainkan panel DJ booth. Nyai mau 
mendobrak paradigma itu,” tuturnya.

Roro Fitria mengaskan hijab dan 
musik DJ tidak harus 
dipertentangkan. Dia mengenakan 
hijab karena melaksanakan 
kewajiban sebagai seorang wanita 
muslimah. Namun dia tidak mau 

kreativitas dan kemampuannya 
dalam meramu musik DJ lantas 
dihilangkan begitu saja.

“Nyai punya prinsip. Hijab adalah 
kewajiban, segi musik DJ adalah 
prosesi, seni kreativitas. Mengenai 
job nyai tidak pernah khawatir. 
Karena jodoh, rezeki, maut mau 
sudah ditentukan Allah,” ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Roro 
Fitria mau mengubah pandangan di 
masyarakat bahwa musik DJ identik 
dengan sensualitas dan narkoba. 
Padahal musik pada dirinya sendiri 
adalah netral, tinggal siapa yang 
memanfaatkannya.

“Kita kan jualannya musik. Bukan 
lekuk tubuh, belahan dada dan lain 
sebagainya. Kita kan mempunyai 
seorang tokoh agama Gus Miftah 
bisa memberikan pencerahan ilmu 
agama di diskotik. Kenapa tidak 
seorang Roro Fitria memainkan EDM 
tapi tetap berhijab,” tandasnya. (jp)
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Usai menjalani 
hukuman penjara, 

Roro Fitria kembali 
ke hadapan publik 

dengan penampilan 
tertutup. Mengklaim 

telah berhijrah, ia 
berkomitmen untuk 

tak lagi membuka 
hijab. Komitmen lain 

adalah, pemilik 
nama lengkap 

Raden Roro Fitria 
Nur Utami ini akan 

tetap melakoni 
pekerjaannya 

sebagai female disk 
jokey (FDJ).
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”Teksturnya komplet. Ada pir 
yang crunchy, lalu ditambah keju 
jenis feta dan camembert yang 
soft,” paparnya. Dalam hidangan, 
rasa manis pir juga didukung 
dengan bawang merah yang 
ditumis hingga caramelized. Andri 
menuturkan, jika ingin rasa dan 
aroma yang lebih ringan, bawang 
merah bisa diganti dengan 
bawang bombai.

Poin utama dalam menu 
tersebut tentu rosemary. Chef 
lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata 
Bandung itu mengungkapkan 
bahwa herba berdaun jarum 
tersebut memiliki aroma yang 
kuat, baik dalam kondisi kering 
maupun segar.Umumnya, 
rosemary digunakan untuk olahan 
kambing dan ayam.

Dalam kreasinya, Andri 
memanggang chicken rosemary 
dengan alas mirepoix. Yakni, 
serutan wortel, seledri, dan 
bawang bombai. Trio bahan itu 
biasanya digunakan untuk 
pembuatan kaldu. ”Pemakaiannya 
lebih untuk menambah rasa 
selama dipanggang. Sebelum 
disajikan, kita angkat,” ujarnya. 
Bagi Andri, mirepoix bersifat 
opsional.

Chicken rosemary pas disajikan 
untuk menu makanan berat. 
Sebab, untuk sumber 
karbohidratnya, Andri memilih 
Duchess potato. (jp)

Bosan dengan olahan ayam 
yang hanya digoreng atau 

dibakar? Yuk, coba chicken 
rosemary. Rasa creamy dan 

paduan rempah aromatik 
membuat sajian terasa kaya, 

tetapi tetap ringan di lidah.
Chicken rosemary adalah 

menu yang pas buat penggemar 
eksperimen masak yang ingin 

tetap hemat bahan. Sebab, sajian 
itu menggunakan daging bagian 
paha. Executive chef JW Marriott 

Andri Aryono menjelaskan bahwa 
paha ayam dipilih lantaran juicy 
dan kaya rasa. Olahan tersebut 

memiliki paduan tekstur dan 
aroma yang unik.
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BAHAN

CARA MEMBUAT
– Panaskan oven hingga mencapai 160 derajat 
Celsius.

– Rebus kentang dengan sedikit garam. Setelah 
matang, biarkan dingin.

– Kupas kentang, lalu haluskan dengan potato 
masher.

– Tambahkan butter dan aduk rata.

– Masukkan telur dan pala bubuk, aduk perlahan 
hingga merata dan teksturnya halus.

– Letakkan adonan kentang dalam piping bag, cetak 
di loyang yang telah dialasi baking tray.

– Panggang dalam oven selama 20 menit atau hingga 
berwarna emas kecokelatan.

BAHAN
Paha ayam | 2 potong

Beef bacon | 2 lembar*

Pir, potong dadu | 1 buah

Bubuk kayu manis | 1 sdt

Jahe, potong kasar | 1 ruas jari

Rosemary | 2 batang

White wine | 2 sdm*

Bawang merah cincang | 3 siung

Butter | 3 sdm

Keju camembert bulat | 1 buah

Keju feta | 1 buah

Garam | secukupnya

Lada | secukupnya

Note: *Opsional

CARA MEMBUAT
– Panaskan oven hingga 

mencapai suhu 180 derajat 
Celsius.

– Sementara itu, panaskan butter. 
Masukkan bawang merah, pir, 
dan bubuk kayu manis. Tumis 

hingga bawang merah 
caramelized.

– Tambahkan white wine* dan 
rosemary. Aduk rata, matikan api.

– Pipihkan paha ayam, lalu 
letakkan beef bacon* dan 

tumisan yang telah disiapkan. 
Tambahkan keju camembert dan 

feta serta rosemary.

– Bumbui dengan garam dan 
lada secukupnya.

– Ikat daging menggunakan 
benang hingga rapi dan rapat.

– Panggang dalam oven selama 
20 menit. Setelah matang, 

diamkan sejenak.

– Sajikan chicken rosemary 
dengan saus demi-glace dan 

duchess potato.

PELENGKAP, 
DUCHESS POTATO

Kentang | 4 buah

Telur | 2 butir

Butter | 150 g

Keju parmesan | 80 g

Pala | 15 g

Garam | secukupnya

Lada | secukupnya
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Kabupaten Mandailing 
Natal, Sumatera Utara, 
sedikitnya memiliki 150 

destinasi wisata hampir di 
setiap kecamatan di 

kabupaten yang memiliki 
sebutan Bumi Gordang 

Sambilan itu. (jp) 

Kepala Dinas Pariwisata Mandailing Natal 
Ahmad Yasir Lubis seperti dilansir dari Antara 
di Panyabungan mengatakan, destinasi yang 
dimiliki kabupaten itu adalah wisata alam, 
wisata legenda, budaya, dan wisata religi. 
Wisata alam yang dimiliki Mandailing Natal 
sangat luar biasa. Sebab dari tofografi daerah 
tempat wisata itu memunculkan daya tarik 
pariwisata yang bervariasi.

”Seperti wisata alam pantai misalnya. 
Mandailing Natal memiliki garis pantai 
sepanjang 170 kilometer, di mana sepanjang 
pantai itu varian wisata yang ditawarkan 
beragam mulai dari wisata pantai, wisata 
mangrove, wisata pulau kecil, snorkeling, 
diving, dan kuliner khas pantai Barat 
Mandailing,” terang Ahmad Yasir Lubis pada 
Kamis (28/1).
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Sedangkan untuk wisata 
budaya kabupaten itu 

memilik banyak 
peninggalan sejarah dari 
beberapa zaman, seperti 

candi, masjid tua, pesantren 
tua, bagas godang di 

Mandailing Godang, bagas 
godang Mandailing Julu, 

dan Mandailing pesisir.
Ahmad Yasir Lubis 

menambahkan, program 
pemerintah pusat yang 

memprioritaskan 

pengembangan destinasi 
Danau Toba, Kabupaten 

Mandailing Natal akan 
merasa diuntungkan karena 

secara geografis berada di 
selatan wilayah Danau Toba.

”Dengan berkembangnya 
Danau Toba nanti para turis 
juga akan melintasi daerah 

wilayah Mandailing bila 
hendak ke Sumatera Barat. 

Melalui jalur ini, kita akan 
memanfaatkan momen 

tersebut sehingga tempat 

wisata kita juga bisa 
dikunjungi,” papar Ahmad 

Yasir Lubis.
Menurut dia, para turis 

yang datang ke Mandailing 
Natal akan ditawarkan 
wisata sesuai dengan 

karakter wilayah Mandailing 
Natal.

”Bila Danau Toba 
menawarkan danaunya, kita 

akan menawarkan budaya 
dan karakter yang ada,” 
kata Ahmad Yasir Lubis.

Belum lagi 
wisata alam 
berupa air terjun, 
air panas, sungai, 
danau. Ditambah 
lagi keaneka-
ragaman hayati 
pada TNBG, 
produk unggulan 
berupa kopi 
Mandailing dan 
panorama sawah 
yang dipadu 
dengan sungai 
dan gunung. Untuk 
wisata religi, lanjut 
Ahmad Yasir Lubis, 
Mandailing Natal 
banyak didukung 
peninggalan 
sejarah Islam 
seperti kuburan 
pemuka agama 
dan pondok-
pondok pesantren.
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