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Latihan perdana Arema di masa
pandemi Covid-19 digelar di Stadion
Kanjuruhan, Kabupaten Malang,
Senin (3/8) sore. Namun, di jersey
terlihat menempel logo Bola88.fun
yang menyerupai situs judi online
(betting). Apa penjelasan dari
manajemen Arema terkait hal itu?
General Manager Arema Ruddy
Widodo membenarkan jika Bola88
merupakan sponsor terbaru mereka
sejak Liga 1 2020. Sponsor itu
berhasil dirangkul sebelum
kompetisi dihentikan sementara

pada pertengahan Maret lalu.
Manajer asal Madiun itu mengaku
sempat ragu saat ditawari situs yang
sudah menyeponsori PSIS
Semarang dan Persiraja Banda Aceh
itu. Namun, keraguan itu akhirnya
terjawab setelah dia memastikan
dan melihat sendiri jika situs
tersebut bukanlah situs judi online.
“Saya tidak mau kalau yang
menyeponsori kami situs betting. Ini
kalau dibuka Bola88.fun ini adalah
situs olahraga. Jadi kami tak
masalah,” kata Ruddy mengutip situs

resmi Arema, Wearemania.
Hasil pencarian Google, nama
Bola88 banyak yang mengarahkan
ke situs judi. Namun, Bola88 itu
diakhiri dengan domain info atau bz.
Sementara, sponsor Arema FC,
yakni Bola88, berbeda jauh karena
memiliki domain akhiran fun.
Manajer berusia 48 tahun itu
menegaskan, pihaknya hanya
mengizinkan logo Bola88.fun
menempel di jersey latihan Arema
saja, bukan di jersey utama untuk
bermain di Liga 1 2020. (hen)

Latihan perdana Arema
yang digelar di Stadion
Kanjuruhan, Kabupaten
Malang, Senin (3/8) sore,
terlihat menempel di jersey
logo Bola88.fun. Namun,
dipastikan sponsor baru
Arema itu bukan tergolong
situs judi online melainkan
situs olahraga. Foto:
Rubianto/Radar Malang
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JawaPos.com – Hal yang wajar
ada pada setiap pemilik
kendaraan kalau menjaga agar
penampilan dan bodi motor
untuk tetap bagus berbagai
upaya dilakukan. Misalkan saja
dengan rutin mencuci motor
dan juga memberi lapisan
coating agar lapisan cat asli
tahan gores.
Namun perlu diketahui kalau
perawatan pada penampilan
tiap motor pun berbeda,
termasuk salah satunya motor
dengan cat jenis doff atau
banyak dari kita biasa
menyebutnya dop. Motor
dengan cat jenis doff atau dop
akan lebih mudah memudar
dan kusam jika sering terjemur.
Pada kendaraan dengan jenis
cat seperti ini pun sangat tidak
diperbolehkan menggunakan
sabun yang mengandung
detergen saat dicuci. Alasannya
karena cat jenis doff memiliki
entitas kepudaran dua kali
lebih cepat ketimbang motor
dengan cat jenis metalik.
Maka dari itu sangat
dibutuhkan ekstra perawatan
yang baik dan benar untuk
tetap menjaga penampilan bodi
si motor kesayangan Anda.

radarmalang.jawapos.com

| online@radarmalang.id

Apalagi sifat asam yang dimiliki
detergen bisa membuat cat
pudar lebih cepat.
Cara merawat kendaraan
dengan jenis cat doff secara
umum tidak terlapisi pernis
sehingga memang mudah
pudar. Maka dari itu perlakuan
terhadap komponen motor
bercat doff tidak boleh
sembarangan. Salah dalam
pemakaian bahan poles
semisalnya, yang ada cat malah
akan jadi halus mengkilap dan
tidak doff lagi.
Beberapa hal yang perlu Anda
perhatikan guna perwatan pada
motor dengan cat jenis doff
yang benar adalah pemilihan
polesan. Dalam memilih bahan
poles untuk bodi motor warna
doff dianjurkan memakan yang
water based jangan pilih yang
oil based.
Tips yang kedua adalah
penggunaan sabun cuci
dengan PH netral. Pilih dan
pakai sabun cuci motor yang
memiliki PH yang netral.
Pakailah sabun cuci khusus
kendaraan. Nah, tips di atas
bisa Anda praktekan sehingga
kendaraan Anda tetap terlihat
menawan, selamat mencoba.
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Hidup terus berputar. Mungkin ini yang
terjadi di dunia yang serba seperti saat ini.
Termasuk dalam urusan trending topik di
dunia konten kreator youtube.
Bahkan, tak jarang dari mereka saling
menggeser untuk menempati trending
pertama. Seperti yang terjadi pada Senin
(3/8) per pukul 13.55 WIB. Dengan lagu
berjudul ‘Di Sepertiga Malam”, Rey
Mbayang menggeser posisi Lesti Andryani,
yang sudah sejak Minggu (2/8) hingga
Senin (3/8) pagi menduduki posisi teratas
di trending Youtube.
Apalagi “juara I dan II” trending youtube
ini hanya selisih sehari dalam mengunggah
karya di akun youtubenya. Lesti yang
berkolaborasi dengan Rizky Billar
mengunggah karyanya pada 30 Juli dan
Rey Mbayang pada 31 Juli lalu.
Hanya saja, dari segi jumlah viewer, Lesti
meraih dua kali lupat, yaitu sekitar 6,7
viewer. Sedangkan, Rey meraih 3,8 juta
viewer.
Namun, bisa jadi hal ini yang
mempengaruhi Rey bisa menyalip Lesti di
pososi puncak trending youtube. Yaitu
jumlah like, dimana Lesti mendapatkan like
sekitar 364 ribu dan Rey mendapatkan 405
like. Praktis, ada selisih sekitar 41 ribuan.
“Assalamualakum, terimakasih banyak
teman-teman atas support-nya, lagu ini
saya ciptakan sendiri dari isi hari saya
untuk Dinda (istri). Apakah kalian pernah
merasakan hal yang sama seperti yang
saya rasakan? Mendoakan seseorang di
sepertiga malam?,” tulis akun official Rein
TV, akun youtube milik Rey.
Tak pelak, komentar itu mampu
‘mengaduk-aduk’ kegalauan masyarakat
online. Karena dalam lirik lagu ini memang
mengisahkan sejak awal hingga menikah
bersama sang pujaan hati, Dinda Hauw.
Total ada 87,3 ribu masyarakat digital yang
memberikan komentar dan rata-rata
komentarnya positif, mendoakan Rey dan
Dinda menjadi keluarga sakinah, mawadah
dan warohmah.
Apalagi, Rey dan Dinda juga menceritakan
perjalana cinta mereka di akun youtube
mereka berjudul: kisah perjalanan kami.
“Sempat ragu, kirim apa enggak ya, kirim
apa enggak ya,” kenang Rey saat akan
memulai hubungan serius dengan Dinda
melalui WA kepada sang istri.
Hal ini karena calon istrinya, kala itu,
masih dalam posisi tergantung oleh
mantan pacarnya. Apalagi, Rey punya
prinsip: tidak akan mendekati perempuan
yang sudah punya pacar. (muf)
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JawaPos.com – Di
tengah tuntutan zaman,
tak jarang para
perempuan harus
menjalani berbagai peran
dalam kehidupannya.
Itupula yang dirasakan
selebriti Nana Mirdad.
Sebab, disamping
berperan sebagai ibu dan
istri, Nana harus bisa
membagi waktu untuk
dunia bisnis dan hiburan.
Tak jarang, diakui Nana,
banyaknya peran yang
harus dilakukan,
membuatnya sering
overthinking.
Menginginkan segala
sesuatu yang dijalani jadi
baik hingga berujung
pada stres.
“Apalagi kondisi saat ini
yaa, anak-anak pas home
schooling, jadi kaya
butuh waktu untuk diri
sendiri,” ujar Nana dalam
acara Virtual Media Lunch
L’oreal Professional
Hairspa #HairLifeBalance,
Kamis (6/8).
Untuk itu, guna
membuat mood kembali
bagus dan otak jadi lebih
fresh, biasanya ibu dari
dua anak ini melakukan
‘me time’. Buat Nana, ‘me
time’ merupakan
keharusan yang tidak
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bisa dikompromikan lagi.
“Kita kan harus
seimbang menjalani
semuanya, makanya aku
butuh banget me time
biar otak bisa maksimal
lagi. Me time itu gak bisa
digantikan sih,”
sambungnya.
Buat kakak kandung
Naysila Mirdad ini, ada
banyak cara ‘me time’
yang bisa dilakukan.
Pertama, Nana selalu
melakukan pijat. Baginya
pijat paling penting
karena bisa bikin rileks.
Terlebih untuk bagian
punggung, leher hingga
kepala ketika sudah
beban sudah menumpuk.
“Terus biasanya aku juga
nyiumin aroma terapi.
Dan itu bisa bikin mood
aku naik,” ungkapnya.
Selain itu, dirinya juga
menyempatkan waktu
untuk ke hairspa salon.
Sebelum pandemi,
ungkapnya, ia rutin pergi
ke hairspa. Sebab,
mencium aroma rambut
yang wangi itu bisa bikin
mood lagi. Tapi
perawatan rambut
hairspa juga bisa
dilakukan di rumah.
Apalagi saat pandemi
seperti sekarang.
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JawaPos.com – Pilihan
menonton film kesukaan
yang paling
memungkinkan di
tengah pandemi seperti
sekarang adalah melalui
layanan aplikasi
streaming. Karena
dengan sampai saat ini
bioskop di tanah air
belum juga dibuka untuk
menekan penyebaran
virus korona.
Klik Film menghadirkan
7 film terbaru yang bisa
dinikmati via layanan
streaming di bulan
Agustus 2020. Ketujuh
film tersebut adalah film
yang belum diputar di
bioskop dan belum ada
dalam layanan streaming
mana pun.
Film-film itu memiliki
ragam genre mulai dari
drama, horor, laga
sampai animasi. Ketujuh
film tersebut
diantaranya; 32
Malasana Street, Fast
Color, The Other Side of
Heaven 2, Murderous
Trance, Thunderbird,
The Wave, dan Shao
Nian Yue Fei.
Frederica selaku
Direktur Klik Film
mengatakan bahwa filmfilm itu bisa ditayangkan
setelah berhasil
melewati tahapan proses
kurasi dan dianggap
sebagai film berkualitas.
Film tersebut sengaja
dihadirkan untuk
memberikan tontonan
dan hiburan menarik
buat masyarakat khusus
para pecinta film di
tanah air.
“Tujuh film terbaru yang
diputar di Klik Film
belum ditayangkan di
aplikasi maupun dan
belum diputar di bioskop
Indonesia,” kata
Frederica dalam
keterangan tertulis yang
diterima JawaPos.com,
Rabu (5/8).
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Sebuah keluarga
pindah ke rumah
baru untuk
menjalani impian
kota besar. Rumah
tempat impiannya
berubah menjadi
mimpi buruk.

Setelah bertahuntahun bersembunyi,
seorang wanita
dipaksa untuk lari
ketika kemampuan
manusia supernya
ditemukan. Bertahuntahun setelah
meninggalkan
keluarganya, satusatunya tempat yang
dia sembunyikan
adalah rumah.
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Seorang pengacara asuransi pergi
ke kota untuk merayakan promosi
dengan rekan kerjanya, Jeff. Tetapi
malam mereka berubah menjadi
aneh ketika Frank menelan
halusinogen yang sepenuhnya
mengubah persepsinya tentang
dunia.

John Groberg kembali ke Tonga untuk
petualangan misionaris putaran kedua, kali ini
membawa istri dan keluarganya. Ketika putra
mereka terlahir dalam kondisi kritis, keluarga
Groberg menghadapi ujian akhir dari iman mereka,
hanya untuk mendapati diri mereka dikelilingi oleh
cinta dan doa-doa ribuan warga Tongan dari semua
denominasi. Hambatan perselisihan antar agama
(Groberg adalah Mormon) diruntuhkan karena
seluruh bangsa bersatu dengan harapan keajaiban
yang akan menyelamatkan hidup bayi, serta anak
seorang menteri Tonga yang koma di rumah sakit
yang berdekatan kamar.

Diangkat dari
kisah nyata.
Serangkaian
kejahatan
hipnosis yang
paling luar biasa
dalam sejarah
mengirim
seorang
penyelidik dan
seorang ahli
hipnotis ke dunia
manipulasi
psikologis.
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Yue Fei hidup
selama Dinasti
Song. Meski
dia dia gagal
mengembalikan
kejayaan
Dinasti Song
seperti
sediakala,
namun
kesetiaan dan
perilakunya
telah
menginspirasi
rakyat
Tiongkok dari
generasi demi
generasi.
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JawaPos.com-Setelah lima
bulan berhenti total, ajang
tenis profesional resmi
akhirnya bergulir lagi. Kemarin
dini hari Palermo Ladies Open
mulai berlangsung.
Protokol kesehatan ketat
diterapkan. Tidak ada jabat
tangan antarpemain dan
umpire. Tidak ada juga
asisten untuk mengambilkan
handuk bagi para petenis.
Bukan hanya itu, di loker
juga tidak disediakan kamar
mandi. Sesi foto bareng fans
seusai pertandingan
ditiadakan. Penonton
memang diperbolehkan
menyaksikan pertandingan
itu. Namun, jumlahnya sangat
terbatas. Panitia menerapkan
jarak antarpenonton yang
begitu jauh untuk
menghindari persebaran
Covid-19.
Pada hari pertama kemarin,
petenis Kroasia Donna Vekic
mengalahkan Arantxa Rus
asal Belanda dengan skor 6-1,
6-2. Dalam konferensi pers
seusai laga, dia
mengungkapkan banyak
keluhan. Salah satunya soal
pembatasan staf yang bisa
dibawa ke venue. Aturan baru
WTA membolehkan pemain
hanya ditemani seorang staf.
’’Sedikit bikin frustrasi ya,
bertanding tanpa ditemani
seluruh tim ofisialku di
venue,’’ kata Vekic dilansir
BBC.
’’Di luar itu, aku tidak bisa
dan tidak akan komplain soal
hotel atau kekurangan venue
yang lain. Pasti secara
finansial sulit buat
penyelenggara untuk
menyediakan yang terbaik.
Aku bahagia bisa berada di
sini,’’ papar dia.
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