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1. Tetap Jalin Komunikasi
 
Tidak dapat bekerja dan 

bertemu secara tatap-muka 
akibat work from home bukan 
berarti berhenti menjalin 
komunikasi dengan para 
karyawan. Budaya kerja yang 
positif dan produktif sangat 
diperlukan oleh setiap karyawan. 
Terlebih dalam situasi saat ini 
ketika ketidakpastian mengenai 
virus COVID-19 dan berbagai 
perubahan mendadak terjadi 
turut menambah beban pikiran di 
tengah pekerjaan. Gunakanlah 
berbagai platform komunikasi 
yang ada untuk sekedar 
menanyakan kabar karyawan, 
meminta pendapatnya, atau 
memberikan berbagai motivasi 
agar semangat dan produktivitas 
tetap terjaga.

Fardi Yandi, pemilik media 
kreatif anak muda Socio Kreatif 
mengatakan bahwa adanya 
pandemi memang menimbulkan 
kesulitan bagi perusahaan, 
maupun semua yang terlibat di 
dalamnya.

“Walaupun demikian, kegiatan 
usaha harus terus dapat berjalan, 
sehingga target yang 
direncanakan tetap dapat 
tercapai. Untuk dapat 
mencapainya, satu faktor 
terpenting adalah bagaimana 
perusahaan dapat terus 
meningkatkan komunikasi antar 
tim. Melalui komunikasi yang 
baik, akan tercipta koloborasi 
yang baik. Dan dengan adanya 
kolaborasi yang baik, 
produktivitas di dalam 
perusahaan juga dapat semakin 

meningkat,” katanya dalam siaran 
pers yang diterima JawaPos.com.

 2. Bangun Alur Kerja  
yang Efektif

 Memindahkan ruang kerja ke 
rumah bukan merupakan hal 
yang mudah bagi setiap 
karyawan. Berbagai macam 
hambatan seperti keterbatasan 
perangkat, koneksi, serta 
suasana kerja yang kurang 
kondusif masih umum ditemukan. 
Jika alur kerja yang dilakukan 
masih konvensional seperti 
dahulu, hal ini justru akan 
menghambat produktivitas dari 
seluruh tim.

Lark VP of Commercial Asia 
Joey Lim menuturkan, para 
pemimpin di setiap bisnis 
maupun organisasi dapat 
meminimalisir hal ini dengan 
membangun alur kerja yang 
terstruktur dan mengoptimalkan 
interaksi antar tim. Penggunaan 
collaboration tools bisa menjadi 
solusi untuk dapat terciptanya 
alur kerja yang lebih baik.

“Setiap bisnis membutuhkan 
platform yang tepat untuk dapat 
membantu mereka bekerja dan 
berkolaborasi secara efektif 
terlebih dengan kondisi bekerja 
jarak jauh seperti saat ini. Hal ini 
tentu memudahkan karyawan 
untuk tetap produktif walaupun 
mereka saat ini menerapkan 
work from home,” katanya.

 
3. Bentuk Team-building Virtual

 Kerjasama yang baik antar tim 
adalah kunci kesuksesan 

perusahaan. Selama ini salah 
satu cara yang biasanya 
dilakukan untuk memperoleh hal 
tersebut adalah dengan 
melakukan team-building.

Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) dan larangan untuk 
berkerumun memang menjadikan 
hal ini sedikit sulit dilakukan, 
namun bukan berarti tidak bisa. 
Manfaatkanlah teknologi digital 
saat ini dan bentuk kegiatan 
team-building secara virtual, 
seperti menonton, bermain 
games, atau bahkan 
mengadakan acara makan 
bersama dengan kostum 
bertema melalui fitur video 
conference.

Meskipun terlihat sederhana, 
namun kegiatan seperti ini dapat 
dimanfaatkan sebagai waktu 
istirahat sejenak agar dapat 
kembali produktif saat bekerja.

Fardi Yandi mengakui 
pentingnya kegiatan-kegiatan 
tersebut. “Bekerja di industri 
kreatif tidak selalu mulus. 
Tuntutan untuk selalu inovatif dan 
kreatif setiap hari dapat membuat 
kita menjadi stress dan burn out 
walau itu adalah hal yang wajar 
dan tidak bisa dipaksakan,” 
katanya.

Komunikasi adalah kunci 
berjalannya perusahaan baik 
antar karyawan maupun antar 
karyawan dan perusahaan. 
Karenanya, tranformasi digital 
adalah sebuah keharusan 
sebagai upaya membangun 
komunikasi yang efektif dan cara 
bekerja yang produktif dengan 
berbagai tips di atas.
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Baru-baru ini jagat 
dunia maya dibuat heboh 
dengan unggahan 
selebritis Luna Maya yang 
naik transportasi umum 
progam pemerintah yakni 
Teman Bus.

Dilansir dari laman 
Kementrian Perhubungan 
TemanBus.com, Jumat 
(27/11) Teman Bus 
merupakan implementasi 
progam buy the service 
dari Kementrian Republik 
Indonesia untuk 
pengembangan angkutan 
umum di kawasan 
perkotaan berbasis jalan.

Melalui akun instagram 
@lambe_turah, Jumat 
(27/11) terlihat Luna Maya 
yang ikut mendukung 
progam pemerintah Teman 
Bus. Dalam unggahan foto 
tersebut terlihat Luna 
Maya yang sedang 
menaiki bus di Bali untuk 
mengurangi kemacetan.

“Hi gaes tebak aku ada 
dimana, di Bali. Tapi di Bali 
kok ada bis, belum pernah 
kan di Bali ada bis kan, 
aku pertama kali terharu di 
Bali ada bis,” ucap Luna 
Maya dalam video 
tersebut.

Sontak melalui video 
tersebut jagat dunia maya 
menjadi ramai. Banyak dari 
netizen yang ingin naik 
bus bersama dengan artis 
37 tahun tersebut. 
Bagaimana tidak, seorang 
artis yang terkenal cantik 
juga ikut untuk 
mengurangi kemacetan 
dengan naik transportasi 
umum.

“Naik bus ah siapa tau 
ketemu kak Luna 
#LunaNaikTemanBus” tulis 
@Mynamenda1

“Yes… Bus gratis full AC, 
full artis juga nih 
#LunaNaikTemanBus” tulis 
29_iniZulfan (bed/fia)



4
RADAR MALANG ONLINE  |  MINGGU 29 NOVEMBER 2020

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

Top Gun: Maverick akan 
tampil natural menurut 
aktorMiles Teller, yang 
mengatakan bahwa produksi 
yang melelahkan selama 
setahun tidak menggunakan 
layar hijau. Sekuel yang telah 
lama ditunggu ini menampilkan 
kembalinya bintang aksi 
bonafide Tom Cruise ke salah 
satu perannya yang paling awal 
dan paling menentukan, 
sebagai pilot pesawat tempur 
Pete “Maverick” Mitchell yang 
berani.

Disutradarai oleh Tony Scott, 
Top Gun kali pertama dirilis 
pada tahun 1986 Scott ingin 
filmnya terasa senyata 
mungkin, dan bekerja dengan 
militer AS untuk menggunakan 
stasiun Udara Angkatan Laut 
yang sebenarnya serta pesawat 
dan peralatan nyata untuk film 
tersebut. Scott meninggal dunia 
pada tahun 2012, tetapi 
sutradara Top Gun: Maverick 
Joseph Kosinski 
mempertahankan komitmennya 

pada aksi nyata untuk 
sekuelnya.

” Tidak ada layar hijau dalam 
film Top Gun. Setiap 
pengambilan gambar, setiap 
aksi, adalah hasil dari 
pekerjaan, keringat yang 
sebenarnya, yang kita semua 
lakukan,” tegas Teller kepada 
Men’s Journal.

Teller berperan sebagai 
Bradley “Rooster” Bradshaw, 
putra mantan wingman Nick 
“Goose” Bradshaw, yang 
meninggal di film pertama. 
Rooster mengikuti jejak 
ayahnya dan merupakan 
rekrutan baru untuk program 
Topgun di Top Gun: Maverick .

“Produksi berlangsung 
selama setahun penuh, yang 
pasti merupakan syuting 
terpanjang yang pernah saya 
ikuti,” jelas Teller.

Teller mengatakan, dia 
menghabiskan tiga bulan dalam 
pelatihan penerbangan 
sebelum memulai pembuatan 
film di Top Gun: Maverick, 

memulai dengan Cessna 
sebelum pindah ke L-39 
Albatros, pesawat latih jet, dan 
akhirnya terbang dengan F-18 
untuk membangun toleransinya 
terhadap gaya-G ekstrim dan 
untuk mempraktikkan teknik 
pernapasan. Meskipun Cruise 
menerbangkan P-51 dan 
helikopter secara nyata di film 
tersebut, para aktor sebenarnya 
tidak mengemudikan F-18 
karena Angkatan Laut bahkan 
menolak izin Cruise untuk 
menerbangkan pesawat militer.

Namun, fakta bahwa mereka 
berakting saat berada di dalam 
F-18 selama penerbangan 
adalah langkah maju dari film 
aslinya. Selama pembuatan Top 
Gun, rekaman aktor di dalam 
F-14 telah direkam ulang 
dengan gimbal. Rekaman asli, 
dari para aktor di dalam 
pesawat saat mereka terbang, 
tidak dapat digunakan karena 
mereka tidak dapat melakukan 
pengambilan tanpa muntah.  
(rif/fia)
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Seorang editor The Verge, 
Chris Welch, mengungkapkan 
serial Hawkeye akan memulai 
proses syuting minggu depan, 
tepatnya tanggal 2 Desember 
di Brooklyn, New York. 
Menurut Welch, serial 
Hawkeye akan memiliki 
working title bernama Anchor 
Point. Namun, tidak disebutkan 
berapa lama proses produksi 
akan dilakukan di Brooklyn.

Melansir Greenscene, Sabtu 
(28/11), Hawkeye adalah serial 
ketiga yang akan melakukan 
proses syuting. Diketahui, 
Marvel Studio saat ini tengah 
mengerjakan beberapa proyek 
serial. Baru-baru ini, mereka 
mengerjakan Ms. Marvel, serial 
tersebut mengawali proses 
syuting sejak minggu lalu. 
Selain itu, Marvel Studios juga 
melakukan proses syuting 
untuk serial Loki.

Dengan jadwal produksi 
yang akan dimulai, menjadi 
kabar baik karena segera 
diketahui siapa yang 
memerankan karakter Kate 
Bishop. Awalnya Hailee 
Steinfeld dikabarkan akan 
berperan sebagai Kate Bishop, 
tetapi jadwal yang padat 
menjadi alasan utama Hailee 
urung memerankan karakter 
tersebut.

Sementara itu, Marvel 
Studios belum mengumumkan 
jadwal perilisan serial 
Hawkeye. Jika melihat jadwal 
produksi yang dimulai minggu 
depan, besar kemungkinan 
serial Hawkeye akan rilis pada 
akhir tahun 2021 atau awal 
tahun 2022. (dika/fia)
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Saat ini banyak pilihan mobil 
yang Anda inginkan sesuai 
kebutuhan dan dana yang ada di 
kantong. Mulai model mobil baru 
dan mobil bekas bisa di boyong 
ke garasi rumah asal cocok 
harganya.

Namun bagi Anda yang punya 
anggaran dana terbatas, 
pilihannya adalah mobil bekas. 
Namun meskipun mobil bekas 
Anda harus jeli dan berhati hati 
dalam memilih. Keuntungan 
membeli mobil bekas menjelang 
akhir tahun salah satunya Anda 
akan mendapatkan penawaran 
istimewa.

Ya, tidak hanya terjadi pada 
mobil baru, membeli mobil 
bekaspun seperti itu, karena usia 
mobil akan bertambah bila tidak 
cepat laku dan ini akan 
menurunkan harga jual. 
Penurunan harga terasa cukup 
cukup signifikan, bahkan ada 
mobil keluaran 2019 ada yang 
harganya sudah di bawah Rp100 
juta. Wau ini kesempatan, mari 
tengok mobil apa saja yang 
harganya dibawah Rp100 juta. 
( jawapos.com)

Grand Livina X-Gear Metik 2013 
merupakan Grand Livina 7 seater 

pertama yang menggunakan bodi trim 
X-Gear. Sebelumnya, konsep ini hanya 

diterapkan pada Livina 5-seater.  
Adanya roof rail pada atap juga bisa 
dimanfaatkan saat diperlukan, serta 

menambah gagah penampilan.
Pada peluncurannya pertama kali, 

Livina ini juga dilengkapi Roof Mounted 
Monitor yang dapat memberi hiburan 

bagi penumpang baris kedua dan 
ketiga. Livina X-Gear unggul pada 

berbagai fitur penunjang keselamatan 
seperti ABS, EBD, dan BA. Dengan fitur 

yang cukup lengkap harga Nissan 
Grand Livina X-Gear bekas lansiran 

2013 dibanderol sekitar Rp 90 jutaan.
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Tampilannya lebih segar dan sangat bernuansa sporty 
karena sudah mendapat beberapa perubahan. Namun 
pada fitur tidak banyak ada perubahan. Cukup mencolok 
perubahannya pada sistem audio yang sudah memakai 
head unit dengan layar sentuh dengan kemampuan USV, 
DVD, Aux, dan bluetooth.
Calya sudah dilengkapi dengan ABS, ABD, sensor parkir, 
kunci immobilizer, hingga ISOFIX, sejauh ini masih tercatat 
yang paling unggul dibandingkan dengan kendaraan lain 
di kelasnya. Harga Calya bekas di atas dijual dengan 
banderol Rp 99 jutaan, turun 60 juta padahal usia baru 2 
tahun.

Mobil yang masuk dalam kategori LCGC ini 
memang dikenal irit dikelasnya dalam 

mengkonsumsi BBM. Pada Agya tipe G Matic 
2016 sudah mendapat sejumlah perbaikan 

dibanding versi sebelumnya. Menggunakan 
mesin 1.2L NR tak hanya menjamin tenaga 

dan torsi yang dihasilkan lebih baik tapi juga 
getaran mesin diklaim relatif lebih kecil.

Menggunakan transmisi matic 4 kecepatan, 
komposisi ini sangat pas sebagai mobil 

perkotaan. Banderol harga baru mobil ini per 
November 2020 mulai dari Rp143 jutaan, 

sementara Agya bekas lansiran 2016 lebih 
murah 40% di angka Rp80 jutaan.

Karimun generasi ketiga ini mempunyai 
bagasi penyimpanan yang paling 
istimewa dibanding mobil-mobil di 
kelasnya. Namun pada kelengkapan dan 
fitur, tak ada yang berbeda jauh dengan 
Karimun Wagon R sebelumnya. Terdapat 
pembaruan pada sistem audio baru 
dengan sistem in-dash (layar sentuh).
Menggunakan sistem transmisi matic 
“Gear Shift” yang terasa responsif. 
Fungsi “manual” dalam transmisi 5 
kecepatan ini membuat Karimun lebih 
gesit bermanuver di wilayah perkotaan. 
Harga mobil bekas Suzuki Karimun GS 
transmisi AT tahun 2017 sekitar di Rp74 
jutaan.Dibanding versi pendahulunya, 

New Calya G Manual 2018 
sudah mendapat perubahan 

pada eksterior yaitu lampu 
depan LED, spion lipat alias New 
Retractable Outer Mirror, desain 
pelek baru. Serta garnish pintu 

bagasi berlapis dark chrome 
dan grill depan dark chrome.

Pada kabin, ada head unit sudah 
menggunakan layar sentuh, 
audio control pada kemudi, 

console box di bawah AC, 
dashboard dual tone, warna 

dashboard dan jok lebih gelap, 
serta saku di belakang jok supir 
serta penumpang. Toyota Calya 

G Manual bekas dibanderol 
sekitar Rp 95 jutaan.
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Repsol Honda bergegas 
menyambut musim 2021. 
Hasil buruk pada musim 
2020 menjadi pelecut 
mereka untuk berbuat 
lebih baik. Apalagi, mereka 
sudah memastikan 
kedatangan Pol Espargaro 
yang akan berbagi garasi 
dengan Marc Marquez.

Pol datang dengan 
prestasi bagus bersama 
Red Bull KTM musim lalu. 
Dia tercatat lima kali naik 
podium ketiga. Dia nyaris 
meraih kemenangan pada 
GP Ceko. Namun, tabrakan 
dengan pembalap 
Esponsorama Racing 
Johann Zarco 
membuyarkan harapan 
tersebut.

Pengalaman bersama 
KTM selama empat musim 
terakhir memberikan 
impresi tersendiri buat Pol. 
Tiga musim sebelumnya, 
dia membela panji Tech3 
dengan dukungan mesin 
Yamaha.

Pengalaman panjang 
Pol di kelas premier 

menjadi modal penting 
untuk beradaptasi 

dengan RC231V 
andalan Honda. 

’’Aku puas 
dengan semua 
capaian 
(musim lalu),’’ 
kata Pol 
sebagaimana 
dilansir 

Autosport.
’’Aku membawa 

banyak pengetahuan 
menuju masa depan,’’ 
lanjutnya.

Secara teknis, musim 
lalu Repsol Honda 
mengarungi tahun 
terburuknya untuk kali 
pertama sejak beredar di 
kelas premier pada 1995. 
Mereka gagal mendulang 
satu pun kemenangan 
dalam semusim.

Bagi Honda, itu menjadi 
musim tanpa kemenangan 
setelah 40 tahun terakhir 
berkiprah di kejuaraan 
dunia MotoGP.

Cedera yang menimpa 
Marquez di awal musim 

menjadi pemantik 
penampilan buruk Repsol 
Honda. Mereka hanya 
mampu mendulang dua 
podium lewat adik 
kandung Marquez, Alex 
Marquez.

Tetapi, musim depan 
Alex akan membalap untuk 
LCR Honda. Praktis, Pol 
menjadi tumpuan utama 
Repsol Honda musim 
depan. Apalagi, kabar Marc 
akan menjalani operasi 
ketiga di lengan kanannya 
semakin kencang.

Jika rencana itu 
terwujud, Marquez 
membutuhkan waktu enam 
bulan masa pemulihan. 
Artinya, dia berpotensi 
melewatkan paro musim 
2021.

Tuttomotoriweb 
melaporkan, Andrea 
Dovizioso bisa menjadi 
pilihan realistis buat Repsol 
Honda dan 
menempatkannya sebagai 
pengganti Marquez. 
Mantan jagoan Ducati itu 
menolak tawaran sebagai 
test rider sejumlah 
pabrikan dan memilih 
vakum pada musim 2021.

Tetapi, peluang 
pembalap Italia untuk 
kembali ke grid tidak 
sepenuhnya tertutup. Tentu 
dia harus menanti terlebih 
dahulu keputusan soal 
rencana penanganan 
medis buat Marquez dan 
panggilan dari Honda.

Belakangan, Honda juga 
tidak berniat menempatkan 
kembali pembalap uji 
mereka, Stefan Bradl, 
untuk menjadi pembalap 
pengganti jika Marquez 
absen pada awal musim 
depan.

Team Principal Repsol 
Honda Alberto Puig 
memilih optimistis untuk 
menyongsong musim baru 
2021. Dia masih berharap 
Marquez bisa berada di 
garis start ketika musim 
reguler bergulir. ’’Aku 
bukanlah dokter dan tidak 
punya bola kristal,’’ ujar 
Puig terkait dengan kondisi 
fisik Marquez. ( jawapos)


