
HAL

8

SABTU 24 OKTOBER 2020 RADAR MALANG ONLINE

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

HAL

6



Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mardi Sampurno. Wakil Pemimpin Redaksi: Mahmudan. Koordinator Liputan: Ahmad Yani. Koordinator 
Halaman Radar Kanjuruhan: Bayu Mulya Putra. Redaktur Senior: Abdul Muntholib. Reporter: Farik Fajarwati. Fotografer: Darmono, Rubianto. Copy 
Editor: Meidinar Latupono Layout: Yudo Asmoro, Yanuar Pribadi, Nur Rio S., Farizza Rement, Budi Nofianto. Grafis/Desain Iklan: Retno Ayuningtyas, 
Vandi Chamdika. Digital Design Graphic: Rahadian Bagaskoro Videografer: Fuad Hasan, Rizky Alfareza. Manajer Poros Radar Batu dan Radar 
Kanjuruhan: Bambang Triwijatmiko. Wakil Manajer Kanjuruhan: Neny Fitrin. Wakil Manajer Radar Batu: Kholid Amrullah Direktur: Kurniawan 
Muhammad. General Manager: Don Virgo. Manajer Iklan dan Event: M. Atho’illah. Koordinator Iklan Display: Joni Setiawan. Manajer Pemasaran 
Koran: Ardianto Rully Pratama. Kepala Divisi Online dan Pengembangan Data: Happy Dy. Redaktur Online: Shuvia Rahma, Hendarmono Al Sidarto. 
Wartawan Online: Erica Vanie, Manajer HRD: Yulianti. Manajer Keuangan: Endra Purnama Wijaya. Staf Keuangan: Desi Aprilia Haniati, Santy Hafidha 
Y, Nanik Handayani, Rizal Bachtiar, Didik Prasetyo, Aulia Dhea Luzita, Sabita Qomaria (Radar Kanjuruhan), Ika Winda Novianti (Radar Batu). Koordinator 
Komunikasi Bisnis: Didik Harianto. Staf Iklan: Luluk Setyowati, David Rahmat Hakiki, R.A. Firmansyah, Rizki Eva Pertiwi, Nurhayati, Reni Indrisari. Team 

Creative & Advertisment Online: Devi Maria S., Imam Nasrodin Staf IT: Indra Andiko. Perwakilan Jakarta: Raoul Abdurrohib. Sekretaris Redaksi: Dika Rabbaniy Firdaus. Staf Pemasaran: 
Mulyono Agung, Suharto, Dwi Kartiko, Zainal Ali Abidin. Event: Bachtiar Eko Saputro, Reza Ardianza, Selma Kirana, Bella Angelina, Ahmad Shihabudin. Penerbit: PT Malang Intermedia Press. 
Kantor Pusat: Jl Kawi 11-B Malang, Telp (0341) 355602, Fax (0341) 348638. Sirkulasi: (0341) 350798. Iklan: (0341) 363700. Radar Batu: (0341) 599800, Radar Kanjuruhan: (0341) 397700. 
Website: www.radarmalang.jawapos.com. E-Mail: redaksiradarmalang@gmail.com. Percetakan: PT Temprina Media Grafika.

  Wartawan Radar Malang selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan meminta atau menerima uang ataupun barang dari sumber berita.

  Untuk naskah liputan dengan kode penulis: nen, dik, bin, del, ren, hay, adalah advertorial.

2
RADAR MALANG ONLINE  |  JUMAT 23 OKTOBER 2020

JawaPos.com – Cuti bersama pada 
akhir Oktober akan menjadi kesempatan 
berlibur melepas penat di tengah 
pandemi Covid-19. Staycation di 
penginapan dengan fasilitas lengkap jadi 
salah satu pilihan wisata yang populer 
saat ruang gerak terbatas.

Kota-kota yang selama ini jadi 
destinasi favorit untuk berlibur di 
Indonesia masih jadi primadona 
pelancong yang ingin staycation.

Adil Mubarak, VP Operations of 
RedDoorz, menuturkan Bandung dan 
Jogjakarta adalah sebagian dari lokasi 
properti yang banyak diminati konsumen 
platform tersebut menjelang cuti 
bersama. “Ada fasilitas tol juga 
memudahkan tamu ke properti. 
Sekarang yang ada peningkatan sedikit 
itu di Bandung dan Jogjakarta,” kata Adil 
dalam konferensi pers virtual, Kamis 
(22/10), seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, berdasarkan data biro 
perjalanan daring Pegipegi, lokasi 
staycation yang paling banyak diminati 

adalah kota-kota besar di Indonesia. 
“Untuk top 5 cities, masih di kota-kota 
besar seperti Jabodetabek, Bandung, 
Surabaya, Jogjakarta, Malang, dan 
Semarang,” kata Busyra Oryza, 
Corporate Communications Manager 
Pegipegi.

Pegipegi memprediksi kota-kota 
besar tersebut akan jadi destinasi favorit 
liburan akhir pekan kelak, dilihat dari 
data pemesanan tiket pesawat sejak 
pelonggaran Pembatasan Sosial 
Berskala Besar pada Juni lalu.

Setelah pembatasan melonggar, 
masyarakat yang selama ini berdiam diri 
di rumah mulai berani bepergian ke luar 
kota. “Jika kami lihat periode pemesanan 
tiket pesawat sejak dilakukannya 
pelonggaran PSBB Juni lalu hingga saat 
ini, lima destinasi favorit diantaranya 
adalah Medan, Jakarta, Makassar, 
Padang dan Pontianak.”

Untuk mengantisipasi peningkatan 
penumpang yang akan memanfaatkan 
libur panjang Maulid Nabi Muhammad 

SAW pekan depan, Menteri Perhubungan 
(Menhub) Budi Karya Sumadi meminta 
operator transportasi untuk 
meningkatkan frekuensi perjalanan untuk 
mencegah penumpukan penumpang.

Menhub juga memastikan operator 
transportasi selalu menerapkan protokol 
kesehatan dengan ketat. Bahkan 
penumpang pesawat dan kereta api pun 
diberikan face shield secara cuma-cuma. 
’’Kami memprediksi pada 28 Oktober 
2020 atau dimulainya cuti bersama akan 
terdapat puncak arus kepadatan 
kendaraan,’’ terang dia.

Oleh karena itu, masyarakat yang 
ingin berlibur diimbau untuk tidak 
bertumpu di satu hari tersebut, demi 
mencegah potensi rawan terjadi 
penularan Covid-19.

Menhub memprediksi potensi 
kepadatan terjadi di tiga titik yaitu, 
pertama, Jalan dari arah Jakarta menuju 
ke arah timur (Jawa Barat, Tengah, dan 
Timur). Kedua, kapal penyeberangan ke 
arah Sumatera, dan ketiga di Bandara.
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 Facebook secara resmi 
meluncurkan perangkat lunak 
penerjemah bahasa. Perusahaan 
yang didirikan Mark Zuckerberg 
mengklaim, teknologi ini 
merupakan pelopor penerjemah 
100 bahasa tanpa bergantung 
pada bahasa Inggris.

“Mendobrak hambatan 
bahasa melalui terjemahan mesin 
adalah salah satu cara paling 
penting untuk menyatukan 
orang, memberikan informasi 
resmi tentang Covid-19, dan 
menjaga mereka tetap aman dari 
konten berbahaya,” kata Asisten 
Peneliti di Facebook, Angela Fan.

Dilansir dari vir.com.vn Kamis 
(21/10), kecerdasan penerjemah 
antara 100 bahasa ini telah 
mengungguli sistem lainnya 
dengan 10 poin pada skala 100 
yang digunakan oleh akademisi 
untuk secara otomatis 

mengevaluasi kualitas 
terjemahan mesin. Terjemahan 
yang dihasilkan dinilai oleh 
manusia memiliki ke akuratan 
sekitar 90 persen.

Perangkat lunak kecerdasan 
buatan sumber terbuka dibuat 
untuk membantu jaringan sosial 
yang sangat besar itu 
menyampaikan konten dengan 
lebih baik dalam 160 bahasa 
kepada lebih dari dua miliar 
penggunanya di seluruh dunia.

“Tonggak sejarah ini adalah 
puncak dari tahun kerja dasar AI 
Facebook dalam terjemahan 
mesin,” kata Angela Fan dalam 
sebuah posting blog.

Fan mengatakan model baru 
ini lebih akurat daripada sistem 
lain karena tidak bergantung 
pada bahasa Inggris sebagai 
langkah penerjemahan 
perantara.

“Saat menerjemahkan, 
katakanlah, China ke Prancis, 
sebagian besar model 
multibahasa yang berpusat pada 
Inggris melatih bahasa China ke 
Inggris dan Inggris ke Prancis, 
karena data pelatihan bahasa 
Inggris adalah yang paling 
banyak tersedia,” tulis Fan.

Meskipun sistem ini belum 
digunakan di situs jejaring sosial, 
Facebook berencana untuk 
segera menjalankannya guna 
menangani 20 miliar terjemahan 
yang dibuat setiap hari ketika 
orang mengeklik “Terjemahkan” 
pada postingan yang ditulis 
dalam lebih dari 160 bahasa. 
“Pekerjaan di masa depan akan 
dilakukan pada bahasa lain 
terutama untuk bahasa yang 
datanya tidak banyak, seperti 
bahasa Asia Tenggara dan 
Afrika” pungkas Fan. (ali/fia)



RADARMALANG – Beberapa hari yang lalu nama 
Arief Muhammad sempat membuat heboh warganet 
karena membuat baliho foto dirinya. Dengan memakai 
kemeja rapi dan kopiah berwarna hitam. Baliho tersebut 
juga berlatarkan bendera merah putih, slogan “SIAP 
MENJADI NOMER 1” disertai nama dan gelarnya.

Banyak yang mengira bahwa Arief Muhammad akan 
mencalonkan diri sebagai presiden atau minimal kepala 
daerah. Ternyata dugaan warganet meleset, baliho 
tersebut merupakan strategi marketing yang dilakukan 
untuk mengakuisisi brand Prepp Studio.

“Dengan ini, saya, Arief Muhammad, mendeklarasikan 
secara resmi bahwa Prepp Studio telah resmi saya 
akuisisi. Ketimbang saya beli bajunya, mending saya 
beli saja brand dan perusahaannya. Insyaallah di bawah 
kepemimpinan Arief Muhammad dan @dimasmairyan, 
partner sekaligus founder, Prepp Studio akan menjadi 
BRAND FASHION PRIA NOMOR 1 DI INDONESIA,” 
tulisnya dalam postingan di akun Instagram @
ariefmuhammad.

Dalam postingannya juga, ia turut menyemangati 
anak muda Indonesia di tengah pandemi seperti ini. 
Ia menuliskan semangat untuk terus maju, terus 
berkembang, dan terus bergerak ke depan.

“Yang saya tahu, untuk tetap bertahan dan tumbuh, 

kita perlu bersiap untuk hal-hal yang tidak terduga ke 
depannya. Tidak peduli terjebak pandemi atau hal sulit 
apapun yang datang menghampiri. Untuk, itu mewakili 
anak muda yang tidak pernah berhenti menjadi produktif, 
saya teriakkan semangat untuk terus maju, terus 
berkembang, dan terus bergerak ke depan,” tulisnya.

Banyak juga warganet yang merasa kesal, karena 
merasa telah diprank oleh influencer satu ini. Tetapi 
banyak juga yang memberikan dukungan pada kolom 
komentar akun instagramnya. “Congrats bang Arief, 
terus menginspirasi anak muda Indonesia bang,” tulis 
salah satu komentar warganet.
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RADAR MALANG 
– Zack Snyder telah diberi lampu 

hijau untuk melanjutkan Snyder Cut of Justice 
League dan Jared Leto akan mengulangi peran 
Joker-nya di Suicide Squad. Dilansir dari The 
Hollywood Reporter, Kamis (22/10), Leto akan 
memainkan versi The Joker yang pernah muncul 
di Suicide Squad 2016. Ia akan menjadi bagian 
dari reshoot Snyder Cut untuk serial empat episode 
yang direncanakan untuk HBO Max.

Pada tahun 2019 lalu, Leto sempat memberi 
tahu pada Variety bahwa dia masih tertarik untuk 
kembali ke peran Joker. “Saya pasti akan memainkan 
Joker lagi, Itu semua tergantung pada skrip dan 
situasinya, seperti yang selalu terjadi,” ungkap 
Leto.

Zack Snyder sempat meninggalkan produksi 
film Justice League sebelum selesai karena masalah 
pribadi. Akhirnya versi film tersebut diselesaikan 
oleh Joss Whedon, dirilis dengan ulasan yang 
tidak begitu buruk, penggemar mulai mengajukan 

petisi kepada Warner Bros untuk merilis Justice 
League versi asli Snyder.

Permintaan itu dijawab awal tahun ini ketika 
WB mengumumkan bahwa Justice League Zack 
Snyder akan dirilis eksklusif di HBO Max pada 
tahun 2021.

Detail mengenai apa yang akan ada di Justice 
League Zack Snyder telah keluar dan sedikit yang 
bertentangan. Meskipun awalnya sempat dilaporkan 
bahwa Justice League yang baru tidak akan 
melakukan reshoot dengan pemeran aslinya, 
namun kemudian dilaporkan bahwa Henry Cavill, 
Ben Affleck, Gal Gadot, dan Ray Fisher akan 
kembali pada Oktober untuk melakukan reshoot.

Jared Leto terakhir memerankan Joker di film 
Suicide Squad 2016. Tetapi perannya menjadi 
kontroversial setelah kabarnya film tersebut diubah 
dari visi asli sang sutradara, David Ayer, dimana 
banyak peran Leto yang dipotong dan menjadi 
“tidak memuaskan”, bahkan Leto sendiri sempat 
mengeluhkan hal tersebut. Maka bisa dibilang 
kembalinya Leto sebagai Joker akan menjadi 
langkah besar meskipun itu berada di film “lama” 
yang diperbaharui.
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Sosok Naruto Uzumaki 
mendadak ramai 
diperbincangkan warganet 
di Indonesia. Karakter 
ciptaan Masashi Kishimoto 
itu bahkan jadi trending 
topic pembicaraan di Twitter 
sejak kemarin. Saat ini 
Naruto masih masuk di 5 
besar trending dengan 18K 
Twett. Hal ini terjadi karena 
chapter 51 dari komik 
Boruto yang baru saja dirilis 
Selasa 20 Oktober pukul 
22.00 WIB.

Dalam manga boruto 
yang merupakan serial 
kelanjutan Naruto secara 
gempar di Chapter 51 
karena ucapan Naruto 
Ketika bertarung dengan 
Ishiki Otsutsuki. Di manga 
tersebut, Naruto 
mengucapkan kata-kata 
yang membuat penggemar 
setia komik tersebut 
semangat menonton 
sekaligus sedih.

Kurama atau siluman 
rubah ekor sembilan yang 
bersemayam di tubuh 
Naruto bertanya, “Apakah ia 
memang benar-benar 
berniat untuk mati?”, ketika 
melawan musuh kuat Ishiki.

Hal ini merujuk pada 
jurus terakhir Kurama yang 
mungkin akan membunuh 
Naruto ketika 
menggunakannya. Namun 
tekad Naruto yang sudah 

bulat untuk rela 
mengorbankan nyawanya 
agar bisa menyelamatkan 
Boruto dan melindungi desa 
Konoha menjadi kunci 
kebenaraniannya.

“Aku sudah siap, bahkan 
semenjak aku memutuskan 
untuk menjadi Hokage. Aku 
adalah sang hokage, 
melindungi desa dan semua 
orang itu lebih penting 
daripada nyawaku” ucap 
Naruto sebelum 
bertransformasi jadi wujud 
baru dari Six Paths Sage 
Mode atau Rikudō Sennin 
Mōdo.

Ucapan Naruto tersebut 
membuat fans terharu 
sekaligus Kembali 
menantikan kelanjutan 
manga ini. Sebab dalam 
manga chapter ini dan 
selanjutnya akan melihat 
pertarungan kuat antara 
Naruto jurus terkuatnya 
dengan Ishiki 
Otsutsuki.“Ngikutin Naruto 
dari yang awal gak punya 
temen terus ngebucin 
Sakura dan akhirnya bisa 
sehebat sekarang tu sedih 
banget kalau akhirnya 
begini” ucap fans di twitter 
bernama monricecrakers.

Boruto Chapter 5 51 ini 
pun memantik kreator untuk 
membuat meme kocak, 
salah satunya Naruto 
menjadi sampul buku Yasin 
yang biasanya menjadi 
souvenir saat ritual kirim 
doa orang  
meninggal. (ali/fia)
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Pomelo memperkenalkan koleksi 
terbarunya yang berkolaborasi dengan 
Barbie. Mereka secara eksklusif merilis 
koleksi yang memiliki nuansa era 2000 
an dengan penuh warna dan eye 
catching.

Pesan yang disampaikan dari koleksi 
ini yaitu Female Empowerment. Dimana 
mengingatkan akan sosok perempuan 
kecil yang kini tumbuh menjadi wanita 
independent dan percaya diri.

Dilansir dari pomelofashion Kamis 
(22/10). Dibintangi oleh aktris asal 
Thailand Davika Hoorne, koleksi ini ingin 
merayakan self – discovery dan untuk 
mengekspresikan jati diri lewat fashion 
dengan mengedepankan potensi yang 
tak terbatas di setiap Pomelo Girls.

Ada 31 item 
koleksi Pamelo 
x Barbie ini 
yang 
menggunakan 
warna-warna 
yang identik 
brand Barbie, 
yakni pink, 
putih, dan 
hitam. Ada 
beberapa 
koleksi 
aksesoris 
rambut, 
perhiasan, 
handbag, 
dress, 
outewear, 
chain belt, rok, 
celana, dan 
berbagai 
macam baju 
atasan.

Koleksi ini 
tersedia secara 

eksklusif di aplikasi Pomelo pada tanggal 
21 Oktober 2020 lalu. Pada akun 
instagram pomelofashion memberikan 
kesempatan kepada sepuluh pemenang 
beruntung untuk memenangkan edisi 
terbatas barbie gift set.

“Tidak bisa mendapatkan cukup 
barbie? Kami memberikan kesempatan 
kepada sepuluh pemenang beruntung 
untuk memenangkan edisi terbatas 
Barbie gift set termasuk buku tampilan 
barbie, tumbler, dan tas! Untuk 
kesempatan untuk Menang, cukup : 
Belanja minimal satu item dari koleksi 
eksklusif Barbie X Pomelo terbaru kami 
secara online seblum 23 Oktober. 
Kompetisi ini terbuka diseluruh dunia! 10 
pemenang akan dipilih secara acak, dan 
dihubungi di Instagram, Facebook, dan 
Email pada 29 Oktober,” tulis akun 
pomelofashion (roisya/fia)

(Pomelo Indonesia)
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Hasbro, pemilik hak global 
Power Rangers memiliki rencana 
mengembangkan jagat 
sinematik untuk film tersebut. 
Sutradara Jonathan Entwistle 
akan bertanggung jawab untuk 
menangani film grup pahlawan 
bertopeng yang hobi menumpas 
monster jahat ini. Kabarnya, 
semua film serta serial Power 
Rangers akan saling terhubung 
dan sekuel pertama yang 
memulai jagat sinematik tengah 
dikembangkan.

Dilansir dari Greenscene 
pada Kamis (22/10), Presiden 
eOne (perwakilan Hasbro), Nick 

Meyer sudah memberikan 
pernyataan terkait rencana 
pengembangan jagat sinematik 
Power Rangers.

“Jonathan (sutradara) memiliki 
visi kreatif yang luar biasa untuk 
franchise ikonik ini, dan ia 
merupakan arsitek yang tepat 
untuk bergabung bersama kami 
dan menata ulang dunia televisi 
dan film dari franchise Power 
Rangers. Kami berharap dapat 
bekerja sama dengan Jonathan 
dalam menggunakan franchise 
favorit penggemar,” Ungkap 
Nick Meyer.

Fim Power Rangers pertama 

kabarnya mengambil latar waktu 
tahun 1990-an. Sebelumnya, film 
tersebut mengalami perubahan 
pemilik hak global. Pada 
awalnya dikerjakan oleh 
Paramount Pictures. Sekarang 
film tersebut dikerjakan oleh 
eOne, yang sudah diakuisisi 
oleh Hasbro pada akhir 2019 
lalu.

Belum diketahui jadwal rilis 
film Jonathan Entwistle. Mungkin 
film pembuka jagat sinematik 
Power Rangers akan dirilis tahun 
2022, mengingat saat ini masih 
dalam tahap pengembangan 
awal. (andika/fia)


