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KOTA MALANG – Presiden Jokowi 
mengeluarkan inpres (instruksi 
presiden) yang mengatur bantuan Rp 
600 ribu per bulan bagi pegawai 
bergaji dibawah Rp 5 juta per bulan. 
Bagaimana penerapannya di Kota 
Malang?
“Saya sudah tindaklanjuti inpres itu. 

Saya juga sudah minta disnaker (Dinas 
Ketenagakerjaan) untuk mendata,” 
kata Wali Kota Malang Sutiaji.
Mengacu inpres, maka seluruh 

pekerja bergaji dibawah Rp 5 juta per 
bulan bakal mendapatkan bantuan. 
Program ini tidak berlaku untuk PNS 
dan pegawai BUMN.
Bantuan Rp 600 per bulan akan 

diberikan selama empat bulan.
Sutiaji berharap, tidak ada yang 

terlewat untuk program ini.  “Kami 
berharap semua pelaku usaha bisa 
memberikan data ke kami dengan 
akurat,” kata dia. (im)

Namun, dari keterangan sejumlah 
menteri terkait, berikut cara dan syarat 

untuk mendapatkan bantuan Rp 600 
ribu per bulan tersebut:

1. Masih berstatus pekerja dengan 
gaji di bawah Rp 5 juta

Syarat utama untuk mendapatkan 
bantuan Rp 600 ribu ini adalah harus 
berstatus pekerja atau bukan 
pengangguran/korban PHK. Pekerja 
yang dimaksud termasuk mereka yang 
sudah dirumahkan tetapi belum di 
PHK. Kemudian pekerja itu memiliki 
gaji dibawah Rp 5 juta.

2. Terdaftar dan Aktif Membayar Iuran 
BPJS Ketenagakerjaan

Pekerja yang mendapatkan bantuan 
Rp 600 ribu ini adalah mereka yang 
terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan.
Selain itu, mereka juga aktif 

membayar iuran.
”Penerima subsidi gaji adalah pekerja 

yang membayar iuran BPJS 

Ketenagakerjaan. Hal ini sebagai 
apresiasi bagi para pekerja yang 
terdaftar dan membayar iuran BPJS 
Ketenagakerjaan,” kata Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

3. Bukan PNS dan Pegawai BUMN

Bantuan bagi pekerja Rp 600 ribu ini 
diberikan kepada pekerja swasta yang 
bukan berstatus sebagai pekerja 
BUMN, termasuk Pegawai Negeri 
Sipil/TNI/Polri.

4. Cara Mendapatkan

Jika memenuhi syarat-syarat di atas, 
bantuan sebesar Rp 600 ribu itu akan 
ditransfer langsung ke rekening 
penerima. 
Bantuan selama empat bulan itu 

dicairkan selama dua kali.
Artinya, setiap pencairan, pekerja 

yang berhak menerima akan 
mendapatkan Rp 1,2 juta.
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JawaPos.com – Pabrikan roda dua 
asal Jepang, Honda, telah 
menggoda penggemarnya dengan 
merilis teaser video CBR600RR 
Model Year (MY) 2021. Sepeda 
motor tersebut selain dikonfirmasi 
wujudnya oleh Honda juga 
dipastikan akan diluncurkan pada 
21 Agustus 2020.
Honda CBR600RR 2021MY 

didukung mesin 599 cc liquid 
cooled DOHC inline-four. 
Spesifikasi lengkap dan harga 
motor gede (moge) JDM Honda itu 

belum diungkapkan. Namun, 
sebagaimana dilansir dari 
RushLane, Honda Motorcycle 
menyatakan bahwa CBR600RR 
baru mengemas performa 
keseluruhan yang ditingkatkan dan 
teknologi kontrol elektronik terbaru.
Dari segi desain, secara 

keseluruhan terutama di bagian 
depan moge anyar Honda tersebut 
juga jauh lebih aerodinamis. Garis-
garis dan tarikan tegas tampak 
kentara di bagian fasia depan.
Dibandingkan dengan 

pendahulunya, sepeda motor ini 
memiliki fokus yang lebih besar 
pada performa lintasan tanpa 
mengorbankan kemudahan 
handling dalam kondisi berkendara 
di jalan umum. Honda CBR600RR 
kabarnya sengaja dihadirkan 
Honda untuk bersaing langsung 
dengan ZX-6R Kawasaki dan 
YZF-R6 Yamaha yang mana kedua 
sepeda motor tersebut telah 
meningkatkan standar untuk 600 
cc inline-fours dalam iterasi terbaru 
mereka.
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JawaPos.com – Febby Rastanty 
membuat pengakuan kalau dirinya 
termasuk perempuan tomboy. 
Pernyataan tersebut diungkapkannya 
dengan membandingkan dirinya 
dengan karakter dalam sinetron 
terbarunya, ‘Istri Kedua’.
Febby termasuk pemain yang paling 

bontot di jajaran para pemain dalam 
sinetron garapan rumah produksi 
SineMart tersebut. Dia bergabung 
sejak 1 Agustus 2020. Dia ikut 
bergabung memperkuat sinetron ini 
bersama Aryani Fitriana, Donny 
Michael, Immanuel Caesar Hito, Indah 
Indriana, Tsania Marwa, Febby Rastanty 
dan Marcel Chandrawinata.
Di sinetron Istri Kedua, Febby Rastanty 

memerankan karakter sebagai 
Febby.”Karakternya mirip sama aku. 
Kan aku memang tomboy orangnya,” 
aku Febby Rastanty dalam acara meet 
n greet virtual dalam rangkaian HUT 
SCTV ke-30 #3xtraOrdinary yang 
digelar Kamis (6/8).
Sekalipun memiliki kemiripan, dia 

mengakui juga terdapat perbedaan 
antara dirinya dengan karakter Febby 
dalam sinetron terbarunya. Dia tegas 
mengatakan bahwa dirinya bukan 
termasuk perempuan barbar. 
Sementara karakter Febby di Istri 
Kedua termasuk barbar disamping 
tomboy. “Kalau Febby di sinetron ini 
barbar, aku nggak barbar,” ucap 
perempuan 1 Pebruari 1992 itu.
Dalam sinetron Istri Kedua, Febby 

Rastanty banyak beradu akting dengan 
dr. Ryan yang diperankan Immanuel 
Caesar Hito. Salah satu adegan 
sinetron menampilkan Febby bertemu 
dengan dr. Ryan di jalanan. Tanpa 
sengaja mereka berpapasan saat 
mengindarai motor dan ulahnya nyaris 
membuat Febby terjatuh. Febby pun 
mengejar dr. Ryan lantas memukulinya 
lantaran sudah membuatnya nyaris 
terjatuh.
dr. Ryan nyaris mau membalas. Namun 

dia mengurungkan niatnya setelah 
mengetahui orang yang baru saja 
memukulinya itu ternyata adalah 
seorang perempuan.
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JawaPos.com – Aurel Hermansyah mendapat 
komentar tidak senonoh oleh salah satu netizen 
di dunia maya. Mendapat komentar yang tidak 
sepantasnya dilontarkan kepada dirinya, Aurel 
sangat sedih. Padahal biasanya putri Anang 
Hermansyah- Krisdayanti itu termasuk orang yang 
cuek atas komentar-komentar negatif netizen. 
Namun kali ini hatinya goyah.
“Dia katain apa, dia masih tegar. Tapi dikatain 

terlalu jauh dia merasa, ‘bunda kok kayak gini sih.’ 
Dia sedih banget lah pastinya,” kata Ashanty saat 
ditemui di Polda Metro Jaya Jumat (7/8).
Salah satu netizen mengklaim memiliki video 

porno Aurel Hermansyah dan mengancam akan 
menyebarkannya ke publik. Ternyata netizen itu 
tidak setuju atas hubungan Aurel dengan Atta. 
Netizen itu meminta Aurel memutuskan 
hubungannya dengan anggota Gen Halilintar 
tersebut.
“Ya ganjen? Selamat ya. Dasar lu Ganjen. Liat aja 

kalo lo nggak putusin abang (Atta), gua bakal 
sebarin video bokep lo. Lo tunggu aja ya kk loly,” 
tulis netizen tersebut yang ternyata masih anak di 
bawah umur.
Ashanty sempat memposting wajah anak itu di 

akun media sosialnya untuk memberikan pelajaran 
supaya tidak mengulangi lagi kesalahan di masa 
yang akan datang. Ashanty pun menakut-nakutinya 
dengan akan mencari dan melaporkannya ke polisi.
Namun Ashanty tidak sampai hati melaporkannya 
lantaranya pelaku masih anak di bawah umur.
Ashanty sengaja memberi sikap tegas dengan 

menyemprot pelaku lantaran khawatir 
pengakuannya itu dianggap sebuah kebenaran 

oleh orang-orang. Apalagi Aurel kini memiliki 
hubungan serius dengan Atta Halilintar 

dan sudah merencanakan pernikahan.
“Dia kan sekarang lagi dekat juga 
sama orang, takutnya begini begini 
berpikiran begitu kalau dibiarkan 
takutnya tambah makin parah,” 
tutur Ashanty.
Perempuan lulusan Hubungan 
Internasional di salah satu 
universitas di Jakarta itu mengaku 
pertama kali mengetahui 
komentar tidak senonoh netizen 
ke Aurel dari penggemarnya. 
Setelah itu,Ashanty juga 
mendapat aduan dari Aurel.
‘Yang pertama kali ngabarin fans 

aku. Karena aku tuh orangnya 
jarang banget baca komen,” 
ungkap Ashanty.
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JAKARTA – Terhitung mulai 1 
September depan, para 
pengguna TikTok akan dikenakan 
pajak pertambahan nilai (PPN) 
sebesar 10 persen dari harga 
sebelum pajak. Pengenaan pajak 
itu setelah Direktur Jenderal 
Pajak (DJP) Kementerian 
Keuangan menunjuk TikTok 
sebagai pemungut PPN atas 
barang dan jasa digital yang 
dijual kepada pelanggan di 
Indonesia.
Selain TikTok, DJP juga 

menunjuk sembilan perusahaan 
penyedia layanan digital lainnya 
untuk melakukan hal serupa. 
Mereka adalah Facebook Ireland 
Ltd, Facebook Payments 
International Ltd, Facebook 
Technologies International Ltd, 
Amazon.com Services LLC, 
Audible, Inc, Alexa Internet, 
Audible Ltd, pple Distribution 
International Ltd, danThe Walt 
Disney Company (Southeast Asia) 
Pte. Ltd.
“Dengan penunjukan ini maka 

sejak 1 September 2020, sepuluh 
pelaku usaha tersebut akan mulai 

memungut PPN atas produk dan 
layanan digital yang mereka jual 
kepada konsumen di Indonesia. 
Jumlah PPN yang harus dibayar 
pelanggan adalah 10 persen dari 
harga sebelum pajak,” kata 
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, 
dan Hubungan Masyarakat DJP, 
Hestu Yoga Saksama seperti 
dikutip dari surat resmi DJP 
bernomor SP-35/2020, Jumat 
(7/8).
Hestu mengatakan, bukti 

pembayaran pajak nantinya akan 
dicantumkan pada kuitansi atau 
invoice yang diterbitkan penjual 
sebagai bukti pungut PPN.
Menurut Hestu, PPN atas 

pemanfaatan produk digital 
bukanlah hal baru karena telah 
lama diatur dalam UU PPN. 
Namun kurang efektif karena 
hanya mengandalkan 
pemungutan dan penyetoran 
sendiri oleh pembeli/konsumen. 
Untuk itu pemerintah mengubah 
mekanisme pemungutan PPN 
tersebut menjadi dipungut oleh 
penjual produk digital luar negeri.
Karena itu, Hestu melanjutkan, 

pihaknya terus mengidentifikasi 
dan aktif berkomunikasi dengan 
sejumlah perusahaan lain yang 
menjual produk digital luar negeri 
ke Indonesia untuk menjajaki 
kemungkinan pemungutan pajak.
“Diharapkan dalam waktu dekat 

jumlah pelaku usaha yang 
ditunjuk sebagai pemungut PPN 
produk digital akan terus 
bertambah,” lanjut Hestu.
Hestu menyebut pemungutan 

pajak ini dilakukan untuk 
menciptakan kesetaraan 
berusaha bagi semua pelaku 
usaha khususnya antara pelaku 
di dalam negeri maupun di luar 
negeri, serta antara usaha 
konvensional dan usaha digital.
Hestu menambahkan, DJP 

berharap seluruh perusahaan 
yang telah memenuhi kriteria, 
termasuk penjualan Rp 600 juta 
setahun atau Rp 50 juta per 
bulan, agar dapat 
menginformasikan kepada DJP 
supaya proses persiapan 
penunjukan termasuk sosialisasi 
secara one-on-one dapat segera 
terlaksana.
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JawaPos.com – Setelah sukses 
mempersembahkan berbagai 
turnamen E-Sports Free Fire mulai 
2018, kini Garena Free Fire 
kembali menghadirkan rangkaian 
turnamen Free Fire Fall Season 
2020 dengan total hadiah 
mencapai Rp 2 miliar. Rangkaian 
kali ini dimulai dengan Free Fire 
Master League (FFML) Season II 
yang akan berlangsung mulai 8 
Agustus 2020 hingga 19 
September 2020 dan ditutup 
dengan Free Fire Indonesia 
Masters (FFIM) 2020 Fall pada 
September-Oktober 2020 
mendatang.
Dalam jumpa pers virtual terkait 

penyelenggaraan turnamen 
E-Sports ini, Hans Kurniadi Saleh 
selaku Direktur Garena Indonesia 
mengungkapkan sebanyak dua 
juta atlet E-Sports dari seluruh 
Indonesia tidak hanya akan 
berkesempatan untuk membawa 
pulang total hadiah Rp 2 miliar, 
namun juga gelar tim perwakilan 
Indonesia untuk turnamen 
internasional. Dirinya mengklaim, 
sejak 2018, Free Fire telah 
melahirkan jutaan atlet E-Sports 
yang berprestasi mulai dari juara 
nasional hingga dunia.
Selain itu antusias peserta 

mengikuti turnamen dari Garena 
dikatakan terus meningkat. 
Dibuktikan pada 2019 turnamen 
yang diselenggarakan Garena Free 
Fire memperoleh rekor MURI 
dengan 12.672 peserta yang 
tergabung dalam sejumlah tim dan 
meningkat menjadi 514.000 

perserta di awal 2020.
Turnamen FFML Season II ini 

akan mempertandingkan 18 tim 
e-sports profesional Indonesia 

untuk meraih total hadiah 1,2 miliar 
rupiah. Menggunakan sistem liga, 
6 tim teratas akan menerima tiket 
emas langsung ke babak Grand 
Final yaitu Free Fire Indonesia 
Masters (FFIM) 2020 Fall.
FFIM 2020 Fall terbuka untuk 

umum sehingga memberikan 
kesempatan kepada atlet e-sports 
dari seluruh Indonesia. Tim terbaik 
dari turnamen FFIM 2020 Fall tidak 
hanya akan menjadi tim 
representatif Indonesia, namun 
juga berkesempatan 
memperebutkan total hadiah Rp 
800 juta.
“Kami terus berkomitmen untuk 

meningkatkan prestasi anak 
bangsa melalui E-Sports. Melalui 
turnamen FFML Season II dan FFIM 
2020 Fall ini, kami berharap agar 
semakin banyak atlet profesional 
esports yang lahir dan siap 

berprestasi mengharumkan nama 
bangsa di turnamen internasional 
mendatang,” ujarnya di jumpa pers 
virtual pada Jumat (7/8).
18 tim Free Fire yang akan 

bertanding adalah, Evos Esports, 
RRQ Hades, Aura Esports, Team 
Aerowolf, Onic Olympus, Bigetron 
Bit, Boom Esports, Dranix 
Vendetta, Red Bull Rebellion, DG 
Esports, Boss Titan, Island Of 
Gods, Onic Ares, First Raiders 
Bravo, DG Eternal, Boss 
Knightmare, Saudara Esports, dan 
Louvre King.
Di turnamen FFML Season II akan 

kembali hadir Onic Olympus yang 
pada Maret lalu menjuarai 
Turnamen Free Fire Indonesia 
Masters 2020 Spring, bersama 
dengan para tim yang sudah 
berprestasi di dunia esports Free 
Fire seperti EVOS Esports yang 
menjadi juara dunia di turnamen 
internasional Free Fire World Cup 
2019, dan Island Of Gods yang 
menjuarai turnamen regional Free 
Fire Asia Invitationals 2019.
Dalam kesempatan yang sama, 

Menteri Pemuda dan Olahraga 
(Menpora) Zainudin Amali 
menyampaikan dukungannya atas 
event turnamen E-Sports berskala 
besar ini. Menurutnya, turnamen 
Free Fire E-Sports Indonesia yang 
diselenggarakan oleh Garena 
Indonesia dapat menjadi 
momentum untuk meningkatkan 
sportivitas olahraga di tanah air, 
agar para masyarakat khususnya 
atlet E-Sports terinspirasi untuk 
berkarya serta meraih sukses di 
kancah olahraga.
“Karena itu, saya sangat 

mendukung serta mengapresiasi 
adanya turnamen yang membawa 
semangat olahraga melalui 
hadirnya Turnamen Free Fire 
Esports Indonesia 2020 ini,” 
ungkapnya.
Pertandingan FFML Season II 

akan dilaksanakan setiap hari 
Sabtu dan Minggu pukul 19.00- 
22.00 WIB di tanggal 8 Agustus – 
19 September 2020. Kemudian 
akan dilanjutkan dengan turnamen 
FFIM 2020 Fall mulai dari 
September – Oktober 2020 
mendatang.
Informasi selengkapnya mengenai 

jadwal, rekap, dan hasil 
pertandingan, dapat diakses di 
laman Turnamen Garena Free Fire. 
Survivals (para penggemar game 
Free Fire) yang ingin menonton 
serunya pertandingan dapat 
menyaksikan Live Streaming di 
akun resmi YouTube Free Fire 
E-Sports Indonesia.



Seperti diketahui, dua seri pembuka 
berlangsung di bawah kondisi suhu menyengat. 
Bahkan di seri kedua, tercatat temperatur trek 
tembus 63 derajat celsius di sektor tiga.
Sayangnya, pada seri kedua, semesta kembali 

menjegal langkah Binder. Dia malah terlibat 
tabrakan dengan rider KTM lainnya Miguel 
Oliveira yang membuat keduanya out dari 
lomba.
Kalau nanti pertarungan perebutan gelar juara 

terjadi antara duo Yamaha, yakni Quartararo vs 
Vinales, maka Quartararo kini menjadi lebih 
diunggulkan. Ada keistimewaan yang tidak 
dimiliki Vinales di era- meminjam istilah Mat 
Oxley- triple M (Magneti Marelli dan Michelin) ini.
Mengendarai motor MotoGP dengan ban dari 

pabrikan Prancis ini, membutuhkan kemampuan 
dalam mengoptimalkan peran ban belakang 
saat pengereman. Salah satu tekniknya adalah 
mengalihkan sebagian beban tubuh pada 
buritan motor ketika mengerem. Sehingga, 
cengkeraman ban belakang lebih kuat.
Teknik yang tricky. Normalnya, ketika seorang 

rider melakukan pengereman mendalam, bobot 
tubuhnya akan condong ke depan mengikuti 
dorongan gravitasi.
Namun Quartararo mampu membagi bobotnya 

tetap berada di belakang untuk memberikan 
tekanan pada ban. ‘’Itu hal penting yang aku 
lihat dari data. Fabio memberikan beban pada 
ban belakang dengan sangat baik,’’ aku Vinales. 
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