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bersambung ke hal 3

Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

Rabu, Kamis, Jum’at : Buka 8am - 12:30pm

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm

Kemarin, Jumat (22/2/2019) satelit 
berhasil lepas landas dari Cape 
Canaveral, Florida, Amerika 
Serikat menggunakan roket 
Falcon 9 dari Space-X 
menuju slot orbit 146° 
BT tepat di atas 
Papua, Indonesia. 
“Berkat kerja 
keras kita semua 
“Satelit 
Nusantara 
Satu” berhasil 
diluncurkan, 
sesuai dengan 
yang 
direncanakan." 
"Sekarang 
sedang proses 
menempati slot 
orbitnya,” ujar Direktur 
Jaringan PT PSN Heru 
Dwikantono di Jakarta. Heru 
menambahkan, satelit tersebut 
meluncur sejak pukul 08.15 WIB tadi 

Dulu Kita Mengenal Dewa Langit Yaitu Zeus, 

Sekarang Jaman Berganti Nama Pun Berganti 

Jadi Tol Langit Jokowi.
atau pukul 20.45 waktu Florida, Amerika 
Serikat. Tanpa banyak gembar-gembor, 

Presiden Jokowi meluncurkan 
Satelit Nusantara 1. Satelit 

Nusantara Satu ini akan 
meningkatkan 

konektivitas internet 
broadband, 

komunikasi suara, 
data, dan video 
yang menjangkau 
seluruh 
kepulauan 
Indonesia. Slot 
orbitnya tepat di 

atas Papua, dan 
pengendaliannya 

dari pusat kontrol 
di kawasan 

Jatiluhur, Purwakarta, 
Jawa Barat. Satelit yang 

berharga 230 juta dolar ini 
adalah jawaban dari janji 

Jokowi untuk membeli kembali 

TOL LANGIT Jokowi
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Indosat. Kenapa bisa dikatakan 
demikian? Karena usaha untuk 
membeli Indosat rupanya dibatalkan. 
Bukan karena pemerintah tidak 
mampu, tapi karena sahamnya dijual 
terlalu mahal padahal prospeknya tidak 
lagi bagus dengan kata lain sudah 
ketinggalan jaman. Keinginan 
Indonesia untuk memiliki satelit 
tidaklah pupus karena persolan itu, 
malahan dapat pengganti satelit 
komunikasi yang lebih canggih. Mari 
kita simak apa itu Satelit Nusantara 
Satu. Satelit Nusantara Satu (PSN VI) 
adalah satelit komunikasi geo stasioner 
(GEO) Indonesia yang dimiliki oleh 
Pasifik Satelit Nusantara (PSN). Satelit 

ini ditempatkan pada posisi di atas 
equator pada 146 BT dan bergerak 
bersamaan dengan rotasi bumi. Satelit 
Nusantara Satu merupakan Satelit 
Broadband pertama Indonesia yang 
menggunakan teknologi High 
Throughput Satellite (HTS) dengan 
kapasitas bandwidth yang lebih besar 
untuk memberikan layanan akses 
broadband ke seluruh wilayah 
Indonesia. Memiliki kapasitas 26 
transponder C-band dan 12 transponder 
Extended C-band serta 8 spot beam Ku-
band dengan total kapasitas bandwidth 
mencapai 15 Gbps, dengan area 
cakupan (coverage) hingga ke seluruh 
wilayah Indonesia bahkan mungkin asia 

pacifik. Nusantara Satu dibuat oleh 
Space System Loral (SSL), Amerika 
Serikat dan diluncurkan di Cape 
Canaveral, Amerika Serikat pada 
Februari 2019 menggunakan roket 
peluncur Falcon-9 dari perusahaan 
Space-X. Satelit ini juga memiliki bobot 
pada saat peluncuran yaitu sebesar 
4.735 Kg, serta memiliki Spacecraft 
Power (EOL) sebesar 9985 watt. Nama 
satelitnya adalah Nusantara Satu atau 
PSN VI. Dibuat oleh SSL, perusahaan 
asal Amerika, dengan platform SSL-
1300. Dengan posisi orbital 146 arah 
timur. Umur satelit diprediksi bisa sekitar 
15 tahun. konektivitas berkapasitas 
belasan GBps pun bisa dikuasai. Uang 
yang diinvestasikan adalah 230 juta 

dollar US. Nilai yang besar ini adalah 
investasi nonpolitis yang dikerjakan oleh 
Joko Widodo dan kementerian informasi 
dan komunikasi yang ada di bawah 
kepemimpinan Chief Rudiantara. Satelit 
ini sendiri, merupakan satelit ke 10 yang 
dioperasionalkan oleh PSN, dan 
menjadi satelit ke 2 milik PSN. Satelit 
pertama yang dioperasionalkan oleh 
PSN adalah satelit Palapa B1, milik 
pemerintah Indonesia yang telah habis 
masa ekonomisnya, dan kemudian 
mengembangkan Satelit Palapa C1 
sebagai penerus dengan kemampuan 
lebih baik. Momen ini, untuk perusahaan 
yang berdiri tahun 1991 lewat ide 
sederhana namun inovatif dari 2 orang 
ahli satelit yakni Adi Rahman Adiwoso 
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dan Iskandar Alisjahbana, PSN 
menjadikannya sebagai ajang besar 
karena satelit Nusantara Satu 
merupakan satelit Broadband Pertama 
yang mengorbit dan dimiliki Indonesia.
Bicara Broadband, berarti bicara 
tantangan jaman yang serba 
membutuhkan internet cepat, yang 
berimbas pada perkembangan Industry 
4.0 di Tanah Air karena kedepan 
perkembangan disegala bidang akan 
membutuhkan keterlibatan IT 
(Information Technology) di dalamnya. 

 

Dengan satelit yang mahal ini, 
kebutuhan internet makin banyak yang 
bisa dipenuhi. Maka dengan ini, 
pemerataan ekonomi dapat 
berlangsung dengan lebih lancar. Dari 
Sabang sampai Merauke dan dari 
Miangas sampai Rote, akan 
mendapatkan pemerataan 
pembangunan. Inovasi satelit 

Nusantara Satu itu adalah menggunakan 
High Throughput Satellit alias TPS 
dengan Electric Propulsion. Teknologi 
High Throughput Satellite ini bisa 
membagi are cakupan menjadi beberapa 
spot beam, dengan penggunaan 
frekuensi yang lebih efisien dan 
mutakhir. Kapasitas bandwidth jadi jauh 
lebih besar dibandingkan satelit 
konvensional, yakni satelit Palapa yang 
diluncurkan puluhan tahun silam. 
Teknologi electric propulsion itu juga 
digunakan untuk menghemat bahan 
bakar. Karena dengan penggunaan 
propulsion yang lain, bahan bakar yang 
digunakan untuk peluncuran pun jadi 
sangat boros. Kenapa? Karena 
perbedaan bobot yang sampai ratusan 
kilogram. Juga teknologi ini dikenal 
dengan teknologi irit bahan bakar. 
Jangkauannya adalah Indonesia dan 
seluruh daerah Asia Pasifik. Luar biasa 

luas kan?C/Ext C-Band menjangkau 
begitu luas. Standard C-Band dan 
Extended C-Band dengan Inner Polygon 
43,5 dBW dan Outer Polygon 41,5 dBW. 
Sedangkan HTS Ku-Band, bisa fokus 
pada Indonesia saja dengan kapasitas 8 
beam. Ada hal unik diantara segunung 
kelebihan dari satelit Nusantara Satu, 
yakni, roket pendorong atau Engine 
Section Stage 1 yang digunakan adalah 
merupakan body roket "bekas" alias 
"reused" yang ke 4 setelah sebelumnya 
sudah 3x digunakan saat peluncuran 
satelit lain. Engine Section Stage 1 ini 
rencananya akan digunakan sampai 10 
x untuk kemudian dihancurkan. Hal 
berbeda dengan peluncuran lain, 
dimana Engine section ini biasanya 
menjadi sampah, dan sudah diset untuk 
jatud dilaut dan menjadi "terumbu 
karang" di dasar laut. Sebuah 
pertimbangan baik yang dilakukan demi 

mengurangi "limbah" laut, selain 
tentunya ini akan mengurangi cost dari 
total biaya yang akan dikeluarkan. 
Untuk pemasangan satelit ke badan 
roket secara keseluruhan memakan 
waktu 30 hari, dan setelah diluncurkan 
akan ditempatkan pada slot orbit 146 
BT, tepat di atas Papua untuk memberi 
kemudahan masyarakat papua 
berinteraksi dengan pulau lainnya di 
Indonesia dengan ketinggian 70.000 
km atau lebih. Saat peluncuran 
disiarkan langsung via YouTube Pasifik 
Satelit Nusantara, dijelaskan bahwa 
setelah peluncuran akan membutuhkan 
waktu lebih kurang 2 minggu untuk 
mencapai titik koordinat yang dituju, 
yang kemudian dilanjutkan pengetesan 
fungi kerja satelit selama 1 minggu, 
baru kemudian bisa disimpulkan bahwa 
satelit bisa beroperasi secara 
maksimal. Sedangkan saat ini, setelah 
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ra usah 
sayap Tenaga matahari mengembang 
akan dikontrol penuh dari pusat kontrol 
di Palo Alto, Amerika Serikat. Untuk 
peluncuran ini juga, ada 2 alat lain yang 
"menumpang" untuk diterbangkan keluar 
angkasa, yakni milik Israel dan Amerika 
Serikatyang keduanya dilepas menuju 
bulan dalam rangka penelitian. Satelit 
yang pembiayaannya didukung oleh 
Export Development Canada (EDC) dan 
dimulai Desember 2017 lalu, diharapkan 
akan semakin memperkuat posisi PSN 
sebagai pemain utama dan terkemuka di 
industri satelit di Indonesia, serta dapat 
memberikan manfaat dan dorongan bagi 
percepatan pertumbuhan ekonomi di 
berbagai wilayah Nusantara. Dan dari 
hasil hubungan melalui Skype saat 
siaran peluncuran berlangsung, Direktur 
Utama PSN Adi Rahman Adiwoso, yang 
tampak didampingi Dani Indra 
Widjanarko selaku Pemimpin Proyek 
Nusantara Satu sekaligus menjabat 
sebagai Direktur Perencanaan dan 
Pengembangan PSN berada di lokasi 
peluncuran di Amerika Serikat, 
mengungkapkan bahwa peluncuran 
satelit ini adalah pencapaian terbaik bagi 
PSN untuk bangsa. Dalam waktu dekat, 
PSN akan kembali meluncurkan satelit 
berikutnya yakni Nusantara Dua, dan 
beberapa satelit lainnya demi 
memperlancar perkembangan industri 
Teknologi komunikasi di Indonesia. 
Teknologi yang sekarang ini akan 
memberikan layanan internet broadband 
dengan kapasitas jauh lebih besar 
dibandingkan dengan satelit 
konvensional yang saat ini ada di 
Indonesia, bahkan menurut Abdul 
Muhaimin selaku Engineer mengklaim 
akan mampu mencapai kecepatan 3-4 
kali lipat dari kecepatan yang ada saat 
ini. Seperti yang diungkapkan oleh Indri 
Prijatmodjo sebagai Space System 
Group Head PSN, bahwa satelit 
Nusantara Satu mendapat fokus lebih 
besar pada Indonesia bagian Timur, 
sebagai komitmen yang sejalan dengan 
pemerintah untuk lebih fokus dan 
mengedepankan percepatan 
pembangunan di Indonesia timur yang 
dinilai berpotensi besar, namun sedikit 
tertinggal dibandingkan di pulau-pulau 

 

 

bagian barat Indonesia. Satelit 
Nusantara Satu adalah bagian dari 
wujud kemandirian satelit nasional yang 
memungkinkan seluruh masyarakat 
Indonesia lebih mudah mendapatkan 
akses internet tanpa tergantung kepada 
operator satelit asing. Hal ini sejalan 
dengan komitmen dan konsistensi PSN 
untuk menghadirkan teknologi satelit 
yang mampu memberikan layanan 
terbaik dan memenuhi kebutuhan 
pelanggan yang dinamis sampai ke 
pelosok Indonesia. Suka tidak suka 
dimasa depan masyarakat Indonesia 
harus bisa beradabtasi dengan Revolusi 
industri tekhnologi 4.0, karena 
perkembangan dunia digital modern 
memaksa kita untuk masuk terlibat 
dalam arena tersebut. Itulah kenapa 
Presiden Jokowi sangat peduli dengan 
tumbuh kembangnya Startup dan bisnis 
e-commerce, sehingga dia berusaha 
untuk menyiapkan infrastruktur 'Tol 
Langit' sebagai penunjang 
perkembangan dunia internet di 
Indonesia. Inilah upaya mewujudkan 
Infrastruktur Tol Langit untuk 
menyatukan dan membantu masyarakat 
Indonesia, agar beradabtasi dengan 
tekhnologi terbarukan, melek internet, 
guna mampu mengikuti perkembangan 
jaman, sebagaimana umumnya 
masyarakat dunia. Presiden Jokowi 
sangat berharap, dengan tersedianya 
infrastruktur Tol Langit, masyarakat 
harus cepat beradaptasi dengan 
perkembangan teknologi dan harus bisa 
bicara tentang Artificial Intelligence (AI, 
kecerdasan buatan), IoT, dan berbagai 
kemajuan teknologi baru yang hampir 
setiap detik selalu muncul. Dalam Debat 
Capres II minggu kemarin, Jokowi 
sempat memaparkan, bagaimana 
tekhnologi digital yang sedang 
dikembangkan, bisa juga dimanfaatkan 
para petani untuk memasarkan hasil 
industri pertaniannya. Penasaran secara 
digital hasil industri pertanian dianggap 
akan lebih efektif di era kekinian. 
Infrastruktur Tol Langit, diharapkan bisa 
membantu masyarakat dalam 
mengakses internet tanpa batas, dimana 
saja, seperti yang sudah dilakukan 
dinegara-negara maju lainnya. Sehingga 

 

tidak ada lagi hambatan bagi 
masyarakat untuk bisa secara aktif 
beradabtasi 
dengan 
tekhnologi 
terbarukan, 
tidak gagap 
internet, dan 
mampu 
memaksimal
kan 
pemanfaatan
nya untuk 
kegiatan 
yang lebih 
produktif. 
"Indonesia 
tidak boleh 
tertinggal dari 
negara-negara lain yang sedang 

berlomba, sedang adu kecepatan, 
untuk membenahi negaranya masing-

masing di 
era digital 
dan 
perubahan 
peradaban 
manusia 
dewasa 
ini," tutur 
Jokowi. 
Diungkapka
nnya, 
dalam 
menghadap
i dan 
menyikapi 
perubahan 
peradaban 

manusia, Indonesia tidak bisa 
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tidak ada lagi hambatan bagi 
masyarakat untuk bisa secara aktif 
beradabtasi 
dengan 
tekhnologi 
terbarukan, 
tidak gagap 
internet, dan 
mampu 
memaksimal
kan 
pemanfaatan
nya untuk 
kegiatan 
yang lebih 
produktif. 
"Indonesia 
tidak boleh 
tertinggal dari 
negara-negara lain yang sedang 

berlomba, sedang adu kecepatan, 
untuk membenahi negaranya masing-

masing di 
era digital 
dan 
perubahan 
peradaban 
manusia 
dewasa 
ini," tutur 
Jokowi. 
Diungkapka
nnya, 
dalam 
menghadap
i dan 
menyikapi 
perubahan 
peradaban 

manusia, Indonesia tidak bisa 
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menghadapinya dengan pesimisme 
dan kekhawatiran berlebih. "Kita justru 
harus optimis dan yakin bahwa modal 
sosial dan energi kebangsaan kita 
yang kuat, untuk melompat ke depan," 
kata Jokowi. Proyek yang sempat 
mandek pada 1999 ini telah selesai 
dieksekusi pemerintahan Presiden 
Jokowi sekarang juga. Jadi ini 
memang bukan proyek yang sejak 
awal digagas oleh Presiden Jokowi. 
Tapi coba renungkan, kenapa harus 
menunggu 20 tahun baru bisa 
diselesaikan? Pemimpin-pemimpin 
yang dulu ngapain aja? Padahal ini 
penting. Wilayah kita sangat luas 
terdiri dari berbagai pulau. Rakyat 

banyak yang merantau jauh dari 
keluarga. Tak sedikit hidup di daerah 
yang terpencil. Komunikasi adalah jalan 
mempererat silaturahmi. Tapi kenapa ini 
tidak segera dibangun dulu? Baru 
Jokowi yang kemudian dengan cepat 
merealisasikan. Palapa Ring merupakan 
proyek infrastruktur telekomunikasi 
berupa pembangunan serat optik di 
seluruh Indonesia sepanjang 36.000 
kilometer. Proyek itu terdiri atas tujuh 
lingkar kecil serat optik untuk wilayah 
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa 
Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku 
serta satu backhaul untuk 
menghubungkan semuanya. 
Pembangunan jaringan serat optik 

nasional ini akan menjangkau 440 
kota/kabupaten di seluruh Indonesia. 
Proyek Palapa Ring ini akan 
mengintegrasikan jaringan yang sudah 
ada (existing network) dengan jaringan 
baru (new network) pada wilayah timur 
Indonesia (Palapa Ring-Timur). Palapa 
Ring Timur dibangun sejauh 4.450 KM 
yang terdiri dari sub-marine cable sejauh 
3.850 km dan land cable sepanjang 600 
KM dengan landing point sejumlah 15 
titik pada 21 kota/kabupaten. “Jaringan 
tersebut berkapasitas 100 Giga Bytes 
(GB). Jaringan ini bisa ditingkatkan lagi 
hingga 160 GB dengan mengusung 
konsep ring. Yakni terdiri dari dua 
pasang saluran (empat core)” tulis 
keterangan resmi Kemenkominfo di 
website resminya. Inilah yang kemudian 

disebut sebagai Tol Langit Jokowi yang 
menyambungkan komunikasi udara 
tanpa batas dari satu pelosok ke 
pelosok daerah lain dengan kecepatan 
tinggi. Tol identik dengan akses yang 
cepat. Langit karena kita tahunya 
berkomunikasi itu via udara. Proyek 
senilai Rp 7,7 Triliun ini ditargetkan 
akan sudah selesai pada tahun 2019, 
tepatnya Maret 2019. Iya, bulan depan. 
Palapa Ring di Indonesia dibagi 
menjadi tiga bagian, yaitu Indonesia 
Barat, Tengah dan Timur sesuai 
dengan pembagian zona waktu di 
Indonesia. Palapa Ring Barat memiliki 
panjang 2.275 Km yang sudah 
dibangun sejak tahun 2016 lalu dan 
sudah dipakai sejak Maret 2018 lalu. 
Begitu juga dengan Palapa Ring 



10
09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

menghadapinya dengan pesimisme 
dan kekhawatiran berlebih. "Kita justru 
harus optimis dan yakin bahwa modal 
sosial dan energi kebangsaan kita 
yang kuat, untuk melompat ke depan," 
kata Jokowi. Proyek yang sempat 
mandek pada 1999 ini telah selesai 
dieksekusi pemerintahan Presiden 
Jokowi sekarang juga. Jadi ini 
memang bukan proyek yang sejak 
awal digagas oleh Presiden Jokowi. 
Tapi coba renungkan, kenapa harus 
menunggu 20 tahun baru bisa 
diselesaikan? Pemimpin-pemimpin 
yang dulu ngapain aja? Padahal ini 
penting. Wilayah kita sangat luas 
terdiri dari berbagai pulau. Rakyat 

banyak yang merantau jauh dari 
keluarga. Tak sedikit hidup di daerah 
yang terpencil. Komunikasi adalah jalan 
mempererat silaturahmi. Tapi kenapa ini 
tidak segera dibangun dulu? Baru 
Jokowi yang kemudian dengan cepat 
merealisasikan. Palapa Ring merupakan 
proyek infrastruktur telekomunikasi 
berupa pembangunan serat optik di 
seluruh Indonesia sepanjang 36.000 
kilometer. Proyek itu terdiri atas tujuh 
lingkar kecil serat optik untuk wilayah 
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa 
Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku 
serta satu backhaul untuk 
menghubungkan semuanya. 
Pembangunan jaringan serat optik 

nasional ini akan menjangkau 440 
kota/kabupaten di seluruh Indonesia. 
Proyek Palapa Ring ini akan 
mengintegrasikan jaringan yang sudah 
ada (existing network) dengan jaringan 
baru (new network) pada wilayah timur 
Indonesia (Palapa Ring-Timur). Palapa 
Ring Timur dibangun sejauh 4.450 KM 
yang terdiri dari sub-marine cable sejauh 
3.850 km dan land cable sepanjang 600 
KM dengan landing point sejumlah 15 
titik pada 21 kota/kabupaten. “Jaringan 
tersebut berkapasitas 100 Giga Bytes 
(GB). Jaringan ini bisa ditingkatkan lagi 
hingga 160 GB dengan mengusung 
konsep ring. Yakni terdiri dari dua 
pasang saluran (empat core)” tulis 
keterangan resmi Kemenkominfo di 
website resminya. Inilah yang kemudian 

disebut sebagai Tol Langit Jokowi yang 
menyambungkan komunikasi udara 
tanpa batas dari satu pelosok ke 
pelosok daerah lain dengan kecepatan 
tinggi. Tol identik dengan akses yang 
cepat. Langit karena kita tahunya 
berkomunikasi itu via udara. Proyek 
senilai Rp 7,7 Triliun ini ditargetkan 
akan sudah selesai pada tahun 2019, 
tepatnya Maret 2019. Iya, bulan depan. 
Palapa Ring di Indonesia dibagi 
menjadi tiga bagian, yaitu Indonesia 
Barat, Tengah dan Timur sesuai 
dengan pembagian zona waktu di 
Indonesia. Palapa Ring Barat memiliki 
panjang 2.275 Km yang sudah 
dibangun sejak tahun 2016 lalu dan 
sudah dipakai sejak Maret 2018 lalu. 
Begitu juga dengan Palapa Ring 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tengah yang sudah diresmikan dan 
digunakan sejak Maret 2018 lalu, 
memiliki panjang 2.995 km. Khusus 
untuk zona timur yang memiliki panjang 
jaringan 6.878 Km baru selesai 89%, 
ditargetkan pada tahun 2019 akan 
selesai dan keseluruhan Indonesia barat, 
tengah dan timur akan memiliki koneksi 
yang tersambung secara real time 
minimal dengan layanan konektivitas 4G. 
Program Palapa Ring Paket Timur 
meliputi wilayah Nusa Tenggara Timur, 
Papua, Papua Barat dan Maluku. 
Program ini akan membuka dan 
memperkuat jaringan telekomunikasi di 
35 kabupaten-kota dari Kota Baa di Rote 
Ndao, NTT hingga ke Distrik Anggi, 
Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua 
Barat. Di Papua Barat terdapat tujuh 

kabupaten/kota yang akan terhubung 
serat optik yakni dari Terminabuan, 
Kabupaten Sorong Selatan, hingga 
Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, 
Papua Barat. Konektivitas Palapa 
Ring yang dipopulerkan dengan tol 
langit ini memastikan bahwa seluruh 
indonesia termasuk ke daerah terluar 
dan terdalam sekalipun akan mampu 
dijangkau oleh koneksi internet 
supercepat dengan kecepatan 
minimal 30 mbps. Dengan terciptanya 
akses komunikasi yang lebih baik 
dengan proyek Palapa Ring, maka 
diharapkan akan tercipta pemerataan 
dan kemudahan akses 
telekomunikasi-informasi. Mulai dari 
membuka peluang usaha dan 
lapangan pekerjaan berbasis internet 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tengah yang sudah diresmikan dan 
digunakan sejak Maret 2018 lalu, 
memiliki panjang 2.995 km. Khusus 
untuk zona timur yang memiliki panjang 
jaringan 6.878 Km baru selesai 89%, 
ditargetkan pada tahun 2019 akan 
selesai dan keseluruhan Indonesia barat, 
tengah dan timur akan memiliki koneksi 
yang tersambung secara real time 
minimal dengan layanan konektivitas 4G. 
Program Palapa Ring Paket Timur 
meliputi wilayah Nusa Tenggara Timur, 
Papua, Papua Barat dan Maluku. 
Program ini akan membuka dan 
memperkuat jaringan telekomunikasi di 
35 kabupaten-kota dari Kota Baa di Rote 
Ndao, NTT hingga ke Distrik Anggi, 
Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua 
Barat. Di Papua Barat terdapat tujuh 

kabupaten/kota yang akan terhubung 
serat optik yakni dari Terminabuan, 
Kabupaten Sorong Selatan, hingga 
Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, 
Papua Barat. Konektivitas Palapa 
Ring yang dipopulerkan dengan tol 
langit ini memastikan bahwa seluruh 
indonesia termasuk ke daerah terluar 
dan terdalam sekalipun akan mampu 
dijangkau oleh koneksi internet 
supercepat dengan kecepatan 
minimal 30 mbps. Dengan terciptanya 
akses komunikasi yang lebih baik 
dengan proyek Palapa Ring, maka 
diharapkan akan tercipta pemerataan 
dan kemudahan akses 
telekomunikasi-informasi. Mulai dari 
membuka peluang usaha dan 
lapangan pekerjaan berbasis internet 



www.sipbuletin.com14 www.sipbuletin.com

(e-commerce), meningkatkan efisiensi 
dan efektifitas sistem kerja, dan 
meningkatkan kompetensi untuk 
berkompetisi di pasar global. Sekarang 
semua dari kita sangat bergantung 
dengan yang namanya teknologi dan 
smartphone. Akses internet yang 
memadai ke daerah terpencil sekalipun 
akan membuka peluang digitalisasi 
bagi usaha kecil dan menengah, seperti 
apa yang telah terjadi di Indonesia 
barat dan tengah. Akses internet yang 
meningkat secara signifikan ini jelas 
akan meningkatkan pembelanjaan alat, 
teknologi informasi, dan komunikasi. 
Apalagi sekarang e-commerce makin 

menjamur, orang sudah mulai biasa 
belanja online, perusahaan ekspedisi 
pengiriman barat membuka agen-agen 
sampai ke desa-desa. Menkominfo 
Rudiantara pernah menyatakan, 
perkembangan dunia digital di 
Indonesia ditargetkan bakal mencapai 
USD 130 miliar pada 2020, atau sekitar 
Rp 1.978 triliun.Pemerintah punya 
mimpi agar ekonomi digital kita ditahun 
2020, kita harapkan mencapai USD 130 
miliar. Itu kurang lebih sekitar 12% dari 
GDP Indonesia. Tersambungnya 
Palapa Ring secara utuh merupakan 
perwujudan dari Nawacita Indonesia. 
Palapa Ring bisa menyatukan seluruh 

 

daerah di Indonesia dengan komunikasi 
layakan telekomunikasi yang cepat dan 
real time membuat kesenjangan akan 
semakin berkurang. Kita yang hidup di 
Jawa mungkin tak terlalu merasa 
urgensinya, tapi manfaat dan perubahan 
besar dirasakan mereka yang hidup di 
Indonesia Timur. Apa yang dikatakan 
Presiden Jokowi tersebut, bukanlah 
sebatas ucapan, implementasinya pun 
sudah diterapkannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Sebagai masyarakat adalah 
kewajiban kita mensyukuri apa yang 
sudah dikerjakan beliau, cuma tinggal 
memanfaatkan dan tinggal menikmati. 
Beliau sangat adaptif dengan tekhnologi 
digital, dan sangat menikmati dan 

memanfaatkan setiap perkembangan 
tekhnologi digital. Itulah makanya beliau 
merespon setiap kebutuhan terhadap 
perkembangan tekhnologi digital, dan 
menyiapkan infrastrukturnya, agar 
masyarakat bisa cepat beradaptasi 
dengan Revolusi industri 4.0 dimasa 
depan. Hebatkan Presiden Indonesia 
sekarang Presiden melek tekhnologi 
yaitu Presiden Jokowi. 
Ini adalah bukti bahwa Jokowi tidak 
ingkar janji, bahkan dia memenuhi 
janjinya dengan satelit yang lebih 
bergengsi. Kalau jaman dulu kita 
mengenal Dewa Langit, kita jaman 
sekarang pun juga mengalami nya 
namanya Tol Langit
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Info SIP
Osteoporosis merupakan salah satu 
penyakit kelainan tulang yang banyak 
dialami. Meski banyak diderita oleh lanjut 
usia, penyakit ini bukan tidak mungkin 
terjadi pada seseorang yang berusia 
muda. Sayangnya, di awal 
perkembangan penyakit, osteoporosis 
seringkali tidak 
menunjukkan 
gejala yang 
berarti, sehingga 
banyak penderita 
yang tidak 
menyadarinya. 
Padahal 
osteoporosis 
yang tidak 
segera ditangani 
dapat 
membahayakan 
tulang Anda, 
misalnya mudah 
terjadi patah 
tulang meski hanya dengan cedera 
ringan.
Berikut ini beberapa gejala osteoporosis 
tak terduga yang patut Anda waspadai.
Tinggi badan berkurang
Cobalah perhatikan apakah rok Anda 
menjadi lebih panjang atau celana jeans 
Anda terasa semakin menyentuh lantai. 
Saat seseorang mengalami 
osteoporosis, maka tulang belakang bisa 
menjadi mudah rapuh, sehingga dapat 
menyebabkan berkurangnya tinggi 
badan. Rajinlah mengukur tinggi badan 
Anda secara berkala dan mencatatnya. 
Bila Anda mencurigai berkurangnya 
tinggi badan, segeralah periksakan diri 
Anda ke dokter.
Postur tubuh memburuk
Ketika tulang belakang tidak dapat 
menahan berat badan, maka postur 

Gejala Osteoporosis Yang Tak Terduga
tubuh Anda bisa membungkuk. Inilah 
alasan mengapa banyak orang lanjut 
usia yang bungkuk saat memasuki usia 
senja. Saat terjadi perubahan postur, 
Anda harus mencurigai adanya 
kerusakan tulang belakang. Maka, 
pastikan Anda selalu memerhatikan 

postur tubuh Anda.
Gigi copot
Saat tulang 
rahang 
bermasalah, maka 
gigi Anda akan 
lebih mudah 
copot. Gigi copot 
memang tidak 
selalu berarti 
gejala 
osteoporosis. 
Maka, cobalah 
berkonsultasi ke 
dokter dan 

mintalah untuk dilakukan tes 
kepadatan tulang. Dengan begitu Anda 
akan mengetahui apakah gigi Anda 
yang copot karena disebabkan oleh 
osteoprosis atau bukan.
Semakin Anda waspada terhadap 
setiap gejala osteoporosis yang 
mungkin Anda alami, maka Anda dapat 
segera mendapatkan perawatan untuk 
memperbaiki kesehatan tulang Anda. 
Bagi Anda yang sudah berusia di atas 
40 tahun juga sebaiknya melakukan 
pemeriksaan kepadatan tulang secara 
berkala untuk mendeteksi dini apabila 
terjadi gangguan kesehatan tulang.

Private Tutoring Harpa / Piano
(any age) by Jessica, every
Sarurday evening.
Call : 267-312-1957
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osteoporosis, maka tulang belakang bisa 
menjadi mudah rapuh, sehingga dapat 
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Gejala Osteoporosis Yang Tak Terduga
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Gigi copot
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(any age) by Jessica, every
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Pria dan wanita memiliki risiko yang 
sama untuk terkena serangan jantung. 
Pola makan dan gaya hidup yang tidak 
sehat sering menjadi penyebab 
utamanya. Meski sama-sama berisiko, 
pria dan wanita memiliki perbedaan 
saat mengalami serangan jantung. 
Perbedaan inilah yang seringkali 
membuat wanita tidak menyadari 
bahwa dirinya sedang mengalami 
serangan jantung.
Beberapa perbedaan tersebut, 
diantaranya adalah:
1. Selama serangan jantung, pria dan 
wanita umumnya akan mengalami 
nyeri pada dada. Tetapi wanita 
seringkali mengalami gejala yang tidak 
biasa, seperti nyeri punggung, lengan, 
atau leher, mual, dan lemas.
2. Wanita menunggu lebih lama untuk 
mendapatkan perawatan. Banyak 
wanita yang mengabaikan serangan 
jantung ringan yang dirasakan. Ini 
yang menyebabkan wanita lebih 
banyak yang tidak dapat diselamatkan 
dari serangan jantung.
3. Pria dan wanita memiliki faktor 
risiko yang hampir sama untuk 

mendapatkan serangan jantung. Tetapi 
hipertensi dan diabetes tipe 2, yang 
berakhir dengan serangan jantung, 
lebih banyak terjadi pada wanita.
4. Wanita yang berhasil selamat dari 
serangan jantung, lebih sering 
mengalami komplikasi daripada pria. 
Komplikasi diantaranya adalah trauma, 
perdarahan, atau gagal jantung. Hal ini 
terjadi lantaran banyak wanita yang 
tidak patuh terhadap prosedur 
pengobatan yang harus dijalani.
5. Wanita lebih sering mengalami 
depresi daripada pria, sehingga 
memiliki risiko serangan jantung, 50 
persen lebih besar. 
Depresi dapat memicu hipertensi dan 
kecenderungan untuk menerapkan 
gaya hidup yang tidak sehat, yang 
kemudian berujung pada serangan 
jantung.
Dengan mengetahui perbedaan 
serangan jantung pada pria dan wanita 
tersebut, Anda sebaiknya lebih 
waspada terhadap risiko serangan 
jantung. Segera periksakan diri ke 
dokter sekecil apapun gejala serangan 
jantung yang Anda alami.

Beda Serangan Jantung Pada Pria Dan Wanita

Doa Wakil Ketua Badan Pemenangan 
Nasional (BPN) Prabowo- Sandi, Neno 
Warisman pada saat acara Munajat 212, 
Kamis (21/2/2019) di Monas,  dinilai 
sebagai salah satu bentuk provokasi di 
mana isinya cukup meresahkan.
Ketua 
Umum 
Arus 
Baru 
Indone
sia 
(Arbi) 
Lukma
nul 
Hakim 
menilai
, doa 
yang 
disamp
aikan 
Neno 
terseb
ut sangat berbahaya karena juga 
membawa-bawa perang badar dan 

Kontroversi Doa Neno Warisman

menganggap rendah kelompok lain. 
Dari doa yang disampaikan, lagi-lagi 
membuktikan kelompok mana yang 
kerap membawa isu agama demi 
kepentingan kekuasaan.
"Ini berbahaya. Masa KH Maruf Amin 

dianggap 
kafir 
karena 
bukan 
bagian 
dari 
kelompo
knya. 
Padahal 
pak Kyai 
seorang 
ulama 
besar," 
kata 
Lukmanu
l Hakim, 
Minggu 

(24/2) di Jakarta.
Menurutnya, doa yang diambil dan 
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mengangkat perang badar tersebut juga 
sangat tidak pas karena mengkotak-
kotakan. Terutama bagi yang bukan 
bagian dari 
kelompoknya 
juga dianggap 
kafir.Menurutn
ya perang 
badar adalah 
perang antara 
kaum 
muslimin dan 
kafir Quraisy. 
Dengan 
membacakan 
doa itu Neno 
menyamakan 
kalau paslon 01 adalah kaum kafir 
Quraisy.Dirinya mencurigai pembacaan 
doa tersebut sudah dipesan dan 
dipersiapkan pihak tertentu. Mustahil 
kalau Neno melakukan improvisasi 
tanpa adanya persetujuan dari tim 
kampanye. Doa tersebut membuktikan 

kalau Neno anggap pilpres 2019 sebagai 
perang badar. Padahal, pilpres hanya 
kontestasi pesta demokrasi lima 

tahunan.Seperti 
diketahui doa Neno 
Warisman saat 
munajat 212 terus 
menuai kontroversi. 
Pasalnya doa yang 
diambil saat perang 
Badar tersebut 
dianggap 
mendeskreditkan 
pasangan 01.
Dalam potongan 
doa melalui video 
yang tersebar di 

tengah masyarakat, Neno Warisman 
menyebut kalimat "Jangan, jangan 
Engkau tinggalkan kami dan tak 
menangkan kami. Karena jika Engkau 
tidak menangkan, kami khawatir ya Allah, 
kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang 
menyembah-Mu." 

Presiden Venezuela Nicolas Maduro 
mengumumkan dia telah memutus 
semua hubungan diplomatik dengan 
negara tetangga Kolombia, Sabtu 
(23/2/2019) waktu setempat, di tengah 
memanasnya situasi politik.
Hal tersebut disampaikan saat Maduro 
bertemu massa pendukungnya di 
Caracas. 
Di sana dia memerintahkan semua 
diplomat Kolombia untuk pergi dari 
negaranya dalam waktu 24 jam, seperti 
diberitakan di laman breaking news 
AP."Kesabaran saya sudah habis. Saya 
tidak bisa lagi membiarkan agresi 
terhadap Venezuela yang dilakukan oleh 
pemerintah Kolombia," kata Maduro.
Maduro marah kepada Kolombia karena 
menjadi pintu masuk bantuan 
internasional, yang menurutnya 
ditunggangi oleh kepentingan asing 
termasuk Amerika Serikat yang ingin 
menggulingkan pemerintahannya.
Dia juga melontarkan ancaman kepada 
Amerika."Jika negara itu berani 
menyerang, mereka akan dihadapi oleh 
kekuatan Angkatan Bersenjata 
Venezuela," serunya.
Pada hari yang sama, pemimpin 
kelompok oposisi Juan Guaido berjuang 
membuka blokade perbatasan di Cucuta, 

Venezuela Putus Hubungan Dengan Brasil

Internasional

Kolombia, agar bantuan kemanusiaan 
bisa masuk ke Venezuela dan makin 
membuat rumit situasi.Sepanjang hari 
itu, Guaido muncul di hadapan publik di 
Cucuta bersama Presiden Kolombia 
Ivan Duque, pengkritik keras Maduro 
dan sekutu dekat Amerika Serikat.Di 
Caracas, Maduro menyebut Guaido 
sebagai "badut" dan "boneka" Amerika
.Bulan lalu, Guaido menyatakan dirinya 
sebagai pemegang jabatan presiden 
dan berjanji untuk menggulingkan 
Maduro serta menggelar pemilu untuk 
memulihkan demokrasi
.Posisi Maduro makin sulit setelah lima 
personel Angkatan Bersenjata 
Venezuela meninggalkan pos mereka 
dan mengakui Guaido sebagai 
panglima tertinggi.Dalam video yang 
diunggah Guaido di Twitter, lima tentara 
tersebut dalam baju loreng warna hijau 
tampak berdiri dan memberi hormat 
padanya, lalu menyebutnya sebagai 
"presiden yang konstitusional", dan 
menyatakan siap menjalankan 
perintahnya.
Guaido berterima kasih, menjabat 
tangan mereka dan mengatakan 
mereka telah melakukan tindakan yang 
benar. Mereka termasuk seorang 
mayor, seorang letnan, dan tiga sersan.

Terima Catering 
Vegetarian
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 Australia mengonfirmasi bahwa Julian 
Assange memiliki paspor yang masih 
berlaku, menepis kekhawatiran pendiri 
Wikileaks itu akan ekstradisi ke 
Amerika Serikat karena Ekuador 
mengakhiri suakanya.Diberitakan 
Reuters, Sabtu (23/2), pejabat senior 
Kementerian Luar Negeri dan 
Perdagangan Australia (DFAT) 
mengonfirmasi hal ini dalam sesi 
pemaparan mengenai status Assange 
di Senat.Pejabat itu mengatakan 
bahwa paspor Assange dikeluarkan 
pada September lalu, tapi tidak 
dilaporkan hingga hari ini, Sabtu 
(23/2). Dengan paspor sah itu, 
Assange, yang kondisi kesehatannya 
sedang buruk, bisa kembali ke 
Australia. Seorang senator dari partai 
minoritas Centre Alliance, Rex Patrick, 
kemudian bertanya kepada pejabat 
tersebut terkait pembicaraan dengan 
pemerintah AS tentang keamanan 
Assange setelah ia meninggalkan 
Kedutaan Ekuador di 
Inggris.Menjawab pertanyaan tersebut, 
Kepala Departemen Hukum DFAT, 

James Larsen, mengatakan bahwa ia 
tidak mengetahui ada proses hukum di 
AS terhadap Assange, sehingga tidak 
ada yang perlu didiskusikan.
"Saya tidak memiliki catatan tentang 
hubungan kami dengan Amerika Serikat 
secara khusus mengenai Assange," kata 
James. Assange selama ini menjadi 
incaran Washington lantaran merilis 
ribuan dokumen militer dan diplomatik 
AS yang didapat WikiLeaks dari 
Manning.Salah satu bagian dari yang 
dibocorkan adalah 500 dokumen rahasia 
militer AS terkait perang di Afghanistan 
dan Irak beberapa waktu lalu.
Pejabat AS mengakui bahwa jaksa 
federal menyelidiki tindakan kriminal 
Assange dan Wikileaks yang telah 
menerbitkan rahasia diplomatik dan 
militer.Sejak kasus ini berkembang, AS 
selalu mencari cara untuk 
mengekstradisi Assange. Pendiri 
Wikileaks itu pun mencari perlindungan 
dan sempat mendapatkan suaka dari 
Ekuador dan bersembunyi di kedutaan 
besar negara Amerika Selatan itu di 
Inggris.

Pendiri Wikileaks Pegang Paspor Australia

Produsen Sepatu Nike kena kritik habis-
habisan karena sepatunya jebol di 
lapangan. Akibat peristiwa ini, 
perusahaan saham perusahaan langsung 
anjlok. Nike Rugi hampir Rp 20,5 Triliun.
Dilansir Reuters, peristiwa terjadi saat 
pertandingan antara Universitas Duke 
dan Universitas North Carolina pada 
Rabu, 20 Februari 2019. Barack Obama 
pun turut hadir menyaksikan 
pertandingan.Pertandingan baru berjalan 
33 detik ketika pemain Universitas Duke 
bernama Zion Williamson terpeleset saat 
menggiring bola. Pemain setinggi 2 meter 
itu tampak memegang kaki kirinya yang 
kesakitan, dan terlihat pula sepatunya 
jebol.Para pecinta basket pun bereaksi 
keras atas kejadian ini, dan saham Nike 
langsung terjun 1 persen sehari setelah 
insiden terjadi. Walau hanya 1 persen, 
kerugian yang diderita perusahaan 
mencapai USD 1,4 miliar atau Rp 20,5 
triliun (USD 1 = Rp 14.057).Sepatu yang 
dikenakan Wiliamson adalah Nike PG 2.5 
keluaran tahun 2018. Harganya 

Sepatu Nike Jebol Di Lapangan Basket

Amerika

dibanderol sekitar USD 95 (Rp 1,3 juta) 
- USD 105 (Rp 1,4 juta).Nike juga telah 
menyampaikan rasa prihatin atas kasus 
ini. Perseroan pun berjanji akan 
menyelidiki kasus ini, serta menolak 
generalisasi pada produk mereka.
"Kami khawatir dan berharap Zion 
segera pulih. Kualitas dan performa 
produk kami adalah keutamaan tinggi. 
Meski kejadian ini adalah kasus tak 
biasa, kami bekerja untuk 
mengidentifikasi permasalahan," tulis 
pihak Nike.

Lowongan Kerja Di Pabrik
1. Daging
2. Packing
3. Paper
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Perdana Menteri Malaysia Mahathir 
Mohamad berkata, persaingan serta 
intervensi asing di Timur Tengah 
menjadi penanda agar negara Asia 
Tenggara ( ASEAN) waspada. Dilansir 
The Star Sabtu (23/2/2019), Mahathir 
mengungkapkan jika ASEAN terutama 
Malaysia tak waspada, dia khawatir 
mereka 
bakal 
bernasib 
seperti di 
Timur 
Tengah.P
M berjuluk 
Dr M itu 
menjelask
an negara 
Asean 
bakal 
dipaksa 
untuk 
membeli 
senjata 
dari 
negara 
besar 
supaya 
saling 
bertikai. 
"Menghasilkan keuntungan bagi negara 
asing maupun kekuatan besar yang 
terlibat. Di sisi lain, negara Asean 
mengalami kemiskinan dan 
ketidakstabilan," tuturnya. PM yang 
pertama kali menjabat pada periode 
1981 hingga 2003 itu mengatakannya 
dalam simposium serta pameran foto 
bertajuk Stand with Yemen. Dia 
mengatakan sudah melihat benih-benih 
konfrontasi di mana garis perbatasan 
sudah dibuat, armada tengah 
dipersiapkan, dan pangkalan militer 
sedang dibangun. Mahathir berujar dia 
bakal bekerja sama dengan para 
pemimpin Asean untuk meningkatkan 
kerangka kerja regional, dan 
memastikan tidak ada ruang bagi 
intervensi asing. Selain itu, kerangka 
kerja tersebut juga menghendaki 

Mahathir : Akan Ada Intervensi Asing Di ASEAN
rivalitas Amerika Serikat (AS) dan China 
tak sampai melumpuhkan Asia 
Tenggara. Dia menegaskan Malaysia 
adalah negara yang terbuka dan 
bersahabat dengan negara lain, serta 
tidak akan mengandalkan aliansi militer 
atau kemitraan strategis lain. "Kebijakan 
ini telah menyelamatkan Malaysia dan 
ASEAN dari persaingan asing di masa 

lalu dan 
akan 
tetap 
relevan 
di masa 
mendat
ang," 
bebern
ya. PM 
berusia 
93 
tahun 
itu 
meneg
askan 
agar 
negara 
lain 
tidak 
berhara

p banyak Malaysia bakal memihak atau 
mengikuti kampanye militer negara lain. 
Dia menuturkan, negaranya bakal 
menyambut baik siapa saja yang 
datang untuk membuat Malaysia 
menjadi lebih makmur dan kuat. 
"Namun, kami bakal menolak dengan 
tegas jika ada datang dengan maksud 
mendominasi dan ingin membagi 
kawasan ini supaya saling bertikai," 
tegas Mahathir.

 Ajang tertinggi perfilman dunia, 
Academy Awards ke-91 atau Piala 
Oscar 2019 akan berlangsung Minggu 
(24/2) malam waktu Los Angeles atau 
Senin (25/2) pagi waktu Indonesia.
Dari 24 nominasi yang sudah 
diumumkan sejak Januari lalu, telah hilir 
mudik berbagai prediksi film atau sineas 
yang bakal berhasil membawa pulang 
piala ksatria emas prestise tersebut.
Sejumlah judul dan nama sineas seperti 
film 'Roma' dan sutradaranya Alfonso 
Cuaron, atau aktor Mahershala Ali 
menjadi sejumlah di antara yang 
dijagokan banyak pengamat meraih 
kejayaan tahun ini.Masing-masing 
anggota redaksi CNNIndonesia.com pun 
memiliki prediksi atas siapa atau film 
apa yang akan menyandang yang 
terbaik dalam enam kategori utama: 
Best Picture, Best Actor, Best Actress, 
Best Supporting Actor, Best Supporting 
Actress, serta Best Director.
Prediksi menurut Rizky Sekar Afrisia
Seperti saat La La Land bertarung 
dengan Moonlight di Film Terbaik Oscar 
2017, the Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences (AMPAS) 
menjatuhkan pilihannya pada film art-
meski sempat salah sebut di 
penghujung acara. 
Tahun ini, Bohemian Rhapsody 
bertarung dengan Roma, dan sepertinya 
sejarah akan berulang.
Kontroversi di balik Bohemian Rhapsody 
semakin membuat AMPAS tak berani 
mempertaruhkan 'harga diri' mereka 
untuk film yang disutradarai Bryan 
Singer itu. Sementara itu, ada Lady 
Gaga dengan kemampuan beraktingnya 
yang mengejutkan dan keberanian yang 
patut dihargai.
Best Picture: 'Roma’
Best Actor: Rami Malek - 'Bohemian 
Rhapsody’
Best Actress: Lady Gaga - 'A Star Is 
Born’
Best Supporting Actor: Mahershala Ali - 
'Green Book’
Best Supporting Actress: Regina King - 

Prediksi Pemenang Piala Oscar 2019

'If Beale Street Could Talk’
Best Director: Alfonso Cuaron - 'Roma’
Film 'Roma' banyak dijagokan menang 
Best Picture Oscar 2019.Film 'Roma' 
banyak dijagokan menang Best Picture 
Oscar 2019. (dok. Netflix)
Prediksi menurut Endro Priherdityo
Meski banyak film populer masuk jadi 
nominasi utama, pemenang Oscar 
terutama Best Picture akan diberikan 
untuk film art house seperti 'Roma' oleh 
para anggota the Academy yang - saya 
yakin - masih gengsi melepas kategori 
'dewa' itu untuk film populer. Apalagi, 
bila saingannya 'Bohemian Rhapsody'.
Akan tetapi, walau pilihan saya jatuh 
pada 'Roma', peluang 'Green Book' 
yang 'cukup populer' untuk 
mendapatkan kategori Best Picture 
juga sama besar mengingat kuatnya 
cerita serta isu yang diangkat di tengah 
gejolak sosial di Amerika dan dunia. 
Yang jelas, film ini hampir dipastikan 
membawa pulang Oscar lewat 
Mahershala Ali di Best Supporting 
Actor.
Best Picture: 'Roma’
Best Actor: Rami Malek - 'Bohemian 
Rhapsody’
Best Actress: Glenn Close - 'The Wife’
Best Supporting Actor: Mahershala Ali - 
'Green Book’
Best Supporting Actress: Regina King - 
'If Beale Street Could Talk’
Best Director: Alfonso Cuaron - 'Roma’
Prediksi menurut Rena Angelica
Pemenang Oscar 2019 kali ini tak akan 
banyak memiliki kejutan mengingat 
komposisi nominasi yang meskipun 
beragam. 
Best Picture: 'Roma’
Best Actor: Viggo Mortensen - 'Green 
Book’
Best Actress: Yalitza Aparicio - 'Roma’
Best Supporting Actor: Mahershala Ali - 
'Green Book’
Best Supporting Actress: Emma Stone 
- 'The Favourite’
Best Director: Alfonso Cuaron - 'Roma’
Aksi Rami Malek menjadi Freddie 
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Apa Kata Bintang Anda Mercury dalam 'Bohemian Rhapsody' 
juga diprediksi menang Oscar.Aksi 
Rami Malek menjadi Freddie Mercury 
dalam 'Bohemian Rhapsody' juga 
diprediksi menang Oscar. (dok. 20th 
Century Fox)
Prediksi menurut Agniya Khoiri
Di antara film-film populer yang 
dijagokan, Oscar tampaknya bakal tetap 
memegang pendirian mereka untuk 
memilih film art sebagai juara. 
Kali ini, tampaknya akan menjadi 
kesempatan untuk 'Roma' meraih piala 
utama setelah gagal menembus 
kategori Best Picture di Golden Globes 
karena terbentur aturan.
Best Picture: 'Roma’
Best Actor: Rami Malek - 'Bohemian 
Rhapsody’
Best Actress: Olivia Colman - 'The 
Favourite’
Best Supporting Actor: Mahershala Ali - 
'Green Book’
Best Supporting Actress: Rachel Weisz 
- 'The Favourite’

Prediksi menurut M Andika Putra
Kesuksesan 'Bohemian Rhapsody' yang 
memenangkan banyak penghargaan 
kategori bergengsi di berbagai ajang 
penghargaan nampaknya akan terhenti di 
Oscar 2019. 
Film yang mengisahkan band Queen itu 
tidak akan mendapat penghargaan Best 
Picture.
Tapi 'Bohemian Rhapsody' akan tetap 
mendapat penghargaan lewat 
penampilan aktor Rami Malek sebagai 
Freddie Mercury. Film 'Roma' yang 
disutradarai Alfonso Cuaron sepertinya 
akan mendapat banyak penghargaan 
kategori bergengsi.
Best Picture: 'Roma’
Best Actor: Rami Malek - 'Bohemian 
Rhapsody’
Best Actress: Yalitza Aparicio - 'Roma’
Best Supporting Actor: Mahershala Ali - 
'Green Book’
Best Supporting Actress: Amy Adams - 
'Vice’
Best Director: Alfonso Cuaron - 'Roma’
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Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Pertimbangkan baik-baik sebelum 
mengambil keputusan penting minggu ini. 
Jika perlu, minta pendapat dari orang-
orang dekat. 
Keuangan : Cek investasi.
Asmara : Butuh perhatian.

Aktivitas cukup padat minggu ini, jadi 
jangan lupa jaga kesehatan.Janganlah 
terlalu banyak pikir karena semuanya 
sudah diatur oleh Tuhan kita hanya 
menjalankan  dan berdoa saja.
Keuangan : Menguntungkan.
Asmara : Tidak biasa.

Cobalah lebih mendekatkan diri kepada-
Nya. Apa pun, Anda selayaknya 
bersyukur.Ingat lah masih banyak orang 
lebih di bawah anda. Roda pasti berputar
Keuangan : Saldo masih cukup.
Asmara : Sumber masalahnya masih 
sama.

Minggu ini Anda akan menemukan hal-
hal baru yang berkaitan dengan hobi 
Anda. Kalau memungkinkan, sepertinya 
bisa dijadikan peluang usaha lo. Tidak 
semua hobi itu menghabiskan uang 
tergantung dari cara kita melakukan hobi 
kita
 Keuangan : Teman butuh bantuan.
Asmara : Jarak menjadi kendala.

Niat baik tak selamanya ditanggapi 
dengan baik pula. Saatnya menentukan 
segala sesuatunya sendiri, tak perlu 
bergantung pada orang lain.
Keuangan : Banyak pengeluaran tak 
perlu.
Asmara : Ketahuan.

Jika Anda jeli, banyak peluang di bidang 
bisnis yang bisa digarap dan sesuai 
dengan minat Anda.Sepertinya bagian 
depan rumah butuh renovasi, apalagi 
sekarang sudah masuk musim penghujan
Keuangan : Tabungan menipis.
Asmara : Saatnya 

Banyak yang datang menawarkan
kerjasama. Hmm, ada baiknya pikir-
pikir dulu sebelum menerima 
tawaran.
Keuangan : Butuh inovasi.
Asmara : Kencan akhir minggu.

 
Harapan tak selalu seiring dengan 
kenyataan.  Jadi, jangan 
menyerah.Kalau memang 
menguntungkan, tak ada salahnya 
dicoba. Yang penting Anda tahu betul 
apa yang Anda lakukan
Keuangan : Periksa pengeluaran.
Asmara : Mengesankan.

Lebih baik bersikap realistis. Buatlah 
prioritas, jangan memaksakan 
menyelesaikan segalanya sekaligus. 
Disiplin waktu sangat penting untuk 
mendukung rencana Anda. 
Keuangan : Butuh .
Asmara : Bicarakan berdua.

Bagaimanapun, Anda memang harus 
melalui ujian yang satu . 
Yang penting Anda harus mau 
terbuka menerima kritik dari orang 
lain. Lagipula Anda memiliki 
kelebihan dalam hal komunikasi.
Keuangan : Boros.
Asmara : Cek kebenarannya.

Mengubah sesuatu memang tak 
selalu mudah, tapi harus dicoba. 
Di bidang karier, ada banyak 
kemajuan.
Keuangan : Ada sedikit tambahan.
Asmara : Sensitif. 

Kegamangan hati Anda bisa 
dimengerti, kok. Lebih baik Anda 
bekerja saja. Lagi pula, dalam 
hitungan bulan, akan ada titik cerah 
yang membuat semua keadaan 
membaik. Sabar saja, ya!
Keuangan: Sejahtera.
Asmara: Selalu setia.
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Keuangan: Sejahtera.
Asmara: Selalu setia.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

strategi

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

ini

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
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Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

 Liga Europa sudah memasuki babak 16 
besar. Tim-tim besar seperti Napoli, Inter 
Milan, Chelsea, Arsenal, dan juga 
Sevilla berhasil lolos.Tidak 
banyak kejutan yang terjadi 
pada fase ini. Dalam 
pengundian yang dilakukan 
di Nyon, Swiss, Jumat 
(22/2/2019), juga tidak 
mempertemukan tim dari 
satu negara sama.
Arsenal yang lolos 
setelah 
menyingkirkan BATE 
Borisov akan 
menghadapi wakil 
Ligue 1, Stade 
Rennes. Meriam 
London akan menjadi 
tuan rumah pada laga pertama.
Sementara Napoli akan mendapat 

Hasil Undian Liga Europa

Bola

tantangan dari Red Bull Salzburg. 
Wakil Italia lain, Inter akan bermain 

sebagai tim tamu lebih dulu. Inter 
berjumpa Eintracht 
Frankfurt.Leg pertama babak 
16 besar Liga Europa 
berlangsung pada 7 Maret 
2018. Sedangkan leg kedua 
digelar tujuh hari berikutnya.
Berikut hasil undian 16 besar 

Liga Europa:
Arsenal vs Rennes

Chelsea vs Dynamo Kiev
Eintracht Frankfurt vs 
Inter Milan
Napoli vs Red Bull 
Salzburg
Valencia vs Krasnodar
Sevilla vs Slavia Praha

Zenit vs Villarreal
Dinamo Zagreb vs Benfica

negeri ini hingga napas dan peluru 
terakhir," lanjut Ghafoor. Reaksi militer ini 
muncul sehari setelah PM Imran Khan 
mengizinkan angkatan bersenjata 
merespon dengan tepat dan 
komprehensif terhadap tiap ancaman 
India. Kelompok JeM adalah satu dari 
beberapa kelompok anti-Indian di 
Kashmir. Pemerintah Pakistan 
memasukkan kelompok ini ke dalam 
daftar hitam, meski demikian India 
menuding Pakistan melindungi kelompok 
tersebut. Pada Jumat (22/2/2019) 
Kementerian Dalam Negeri Pakista 
mengumumkan, telah merebut sebuah 
kompleks yang diyakini sebagai markas 
JeM. "Pemerintah provinsi Punjab 
merebut sebuah kompleks yang berisi 
pesantren dan masjid di Bahawalpur. 
Diyakini tempat ini adalah markas JeM," 
ujar seorang juru bicara Kemendagri 
Pakistan. "Langkah ini sejalan dengan 
keputusan Komite Keamanan Nasional 
yang dipimpin PM Imran Khan," tambah 
juru bicara itu. Kompleks pesantren 
Bahawalpur berlokasi di wilayah tengah 
Pakistan memiliki 70 guru dan 600 
pelajar.

Angkatan bersenjata Pakistan, Jumat 
(22/2/2019) memperingatkan agar India 
tidak mengambil langkah yang salah 
karena negeri itu memiliki kemampuan 
untuk merespon tiap ancaman. "Kami 
harap kalian (India) tidak main-main 
dengan kami," kata juru bicara militer 
Pakistan, Mayor Jenderal Asif Ghafoor 
dalam jumpa pers di kota Rawalpindi. 
Ini adalah peringatan kedua yang 
disampaikan Pakistan kepada India 
dalam beberapa hari terakhir.
Hubungan kedua negara menegang 
menyusul serangan bunuh diri di 
Kashmir yang menewaskan 44 tentara 
India belum lama ini. Serangan itu 
kemudian diklaim oleh kelompok militan 
Jaish-e-Mohammed (JeM) yang 
berbasis di Pakistan. Muncul sejumlah 
seruan agar India membalas, tetapi 
Pakistan yang membantah membantu 
militan, mengancam akan merespon 
tiap serangan. "Kami tak ingin 
berperang dengan India, tetapi jika 
India memulai agresi, mereka tidak 
akan bisa mengejutkan kami," ujar 
Ghafoor. "Saya tegaskan, ami akan 
mempertahankan setiap jengkal wilayah 

Internasional

Militer Pakistan Peringatkan India

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) 
Afriansyah Ferry Noer menegaskan 
partainya tidak pernah mendeklarasikan 
mendukung pasangan Prabowo 
Subianto- Sandiaga Uno dalam Pilpres 
2019.“Kami belum pernah 
mendeklarasikan dukung Prabowo. 
Banyak 
yang 
mengatakan 
kami 
pengkhianat 
karena 
mendukung 
Pak Jokowi 
dan kiai 
Ma'ruf. Loh 
kapan kami 
menyatakan 
mendukung 
Prabowo," 
kata 
Afriansyah 
dalam acara 
Orasi Kebangsaan Kader Gus Dur, di 
Rumah Pergerakan, Gus Dur, di Jakarta, 
Jumat (22/2) malam.Afriansyah 
mengatakan yang sebetulnya terjadi 
adalah PBB memang sempat melakukan 
penjajakan dengan kubu Prabowo-
Sandiaga di awal Pilpres.Namun setelah 
melalui kajian panjang, akhirnya PBB 
memilih mendukung Jokowi- Ma'ruf 

Amin. Dia mengatakan kedua 
pasangan capres-cawapres adalah 
pasangan yang baik, namun PBB 
menekankan telah memilih mendukung 
pasangan yang terbaik yaitu Jokowi-
Ma'ruf.Menurutnya, Jokowi adalah 
sosok pemimpin yang mau mendengar 

dan 
menerima 
saran. 
Sebaliknya, 
Prabowo, 
kata dia, 
sosok yang 
temperament
al. "Saya 
sudah 
beberapa 
kali ketemu 
Prabowo. 
Waktu di 
forum ijtima 
ulama itu dia 
meninju-

ninju meja itu betul, seperti yang sudah 
saya sampaikan di media," kata 
dia.Dia menegaskan pemimpin yang 
baik harus tetap menjaga etika 
meskipun sedang marah, terlebih saat 
berada bersama para ulama. "Nabi 
Muhammad saja tidak pernah marah 
walau dihina, dilempar, harus sabar," 
kata Afriansyah.

PBB : Kami Tak Pernah Dukung Prabowo

Tanah Air
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