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Berita sedih datang dari NET TV. 
Beredar informasi di media sosial, 
bahwa media TV termuda di Indonesia 
itu tengah menghadapi persoalan 
kesulitan keuangan. NET TV jadi buah 
bibir di media sosial. Pada jejaring 
Twitter, stasiun televisi tersebut 
menjadi trending topic karena 
dikabarkan akan melakukan 
pemutusan hubungan kerja (PHK) 
massal. Seperti yang dilihat 
detikFinance, Jumat (9/8/2019), NET 
TV sudah diperbincangkan hingga 24 
ribu twiter pada pukul 11.29 WIB. NET 
TV masuk dalam 10 trending topic 
terpopuler Indonesia. Suasana di NET 
TV sudah tidak kondusif lagi menurut 
teman tersebut "Sudah mulai tidak 

enak kerja nih, walau gaji belum 
dipotong" ungkapnya. "Menyedihkan 
(adanya PHK). Yang kena all staf dari 
atasan sama bawahan," tutur salah satu 
sumber yang enggan disebutkan 
namanya, Jumat (9/8/2019). Hal tersebut 
berlaku untuk karyawan tetap dan 
kontrak. NET TV, Stasiun TV besutan 
Wishnutama, milik Grup Usaha Indika, 
dalam kondisi oleng. Persaingan yang 
sangat ketat di Industri televisi memaksa 
mereka untuk merestrukturisasi 
perusahaan tersebut. Netizen banyak 
membahas dan membicarakan ihwal 
berapa rencana TV dengan jargon 
"Televisi Masa Kini" tersebut. Terkait 
dengan kabar itu, Komisaris Utama  PT 
Net Mediatama Televisi, Wishnutama 

Pengurangan Karyawan
Televisi Masa Kini
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Kusubandio memberikan klarifikasi nya. 
Dia mengaku kaget dengan informasi 
yang beredar tersebut. "Mohon maaf 
saya baru reply. Saya juga kaget tadi 
saat dengar berita tersebut," kata 
Wishnutama ketika dikonfirmasi 
Kompas.com, Jakarta, Jumat (9/8/2019). 
Wishnutama mengungkapkan, dirinya 
telah meminta keterangan kepada 
direksi ihwal informasi rencana PHK 
yang telah diketahui publik tersebut. Dari 
pertemuan yang dilakukan, diketahui 
bahwa kabar tersebut tidak benar. "Baru 
saja tadi ketemu dengan direksi untuk 
minta penjelasan perihal berita ini. 
Menurut informasi yang disampaikan 
kepada saya oleh BOD, tidak ada PHK 
seperti yang diberitakan," ujar 
Wishnutama yang juga adalah salah 
satu pendiri NET TV ini.  Kendati 
demikian, Wishnutama tidak 
menjelaskan apa yang sebenarnya 
terjadi sehingga muncul berita PHK 
yang akan dilakukan NET TV. Dia 
bahkan meminta menghubungi COO PT 
NET Mediatama Indonesia Azuan 
Syahril. Dihubungi terpisah, Azuan 
menyampaikan, menghadapi situasi 
industri terkini, pihak NET melakukan 

sejumlah strategi terkait sumber daya 
manusia. "Kami tidak ada PHK massal, 
kami tidak ada. Yang ada kami itu 
sebenarnya begini, ini, kan, kami juga di 
era sekarang ini dengan kompetisi yang 
semakin berat, jadi kami melakukan re 
strategi terhadap perusahaan. Jadi kami 
membuat strategi-strategi baru begitu 
lho. Nah terkait juga soal strategi human 
resource kami," ujar Azuan saat 
dihubungi Kompas.com, Jumat. Menurut 
dia, saat ini pihaknya memberikan 
penawaran tidak mengikat kepada 
karyawan yang bersedia mengundurkan 
diri. "Untuk masalah PHK itu, kan, 
memang di luar tereksposnya seperti itu 
ya. Pada praktiknya itu tidak ada. Nah 
kami malah dengan situasi seperti ini, 
kami memberikan penawaran kepada 
karyawan, yang berniat untuk 
mengundurkan diri kami akan beri 
benefit untuk mereka," kata Azuan. 
Namun dia enggan memberi tahu apa 
benefit yang akan didapatkan karyawan 
Net TV yang mengundurkan diri dari 
pekerjaannya. "Itu juga kita lakukan 
dengan mufakat kedua belah pihak," 
sebutnya. Menurut dia, langkah ini 
dilakukan setelah menjalin kesepakatan 
dua arah antara pihak manajemen dan 

karyawan. Ia menampik tuduhan yang 
menyebut NET TV melakukan 
pemutusan hak kerja secara paksa. 
Azuan menyebut, karyawan NET TV 
menyambut kebijakan ini dengan sangat 
baik. "Sekarang ini yang mengundurkan 
diri sudah 20-an ada, di bulan ini. Begitu 
kami beri penawaran mereka langsung 
respons," ujarnya. Skema 
pengurangannya seperti ini misalnya 
sekarang karyawan yang berada di Divisi 
Pemberitaan berjumlah 180 orang, 
dipotong menjadi tinggal 30 orang saja.  
Divisi news pun akan mengalami 
potongan jam siar besar-besaran jadi 1 
jam saja dari seluruh jam siar NET TV. 
Gonjang-ganjing di Divisi News ini karena 
dianggap kurang profitable. Selain Divisi 
News, divisi lain pun akan segera 
menyusul, professional macam camera 
person, produser, dan editor pun akan 
diperlakukan sama. Mereka mulai 
ditawarkan untuk mengundurkan diri 
dengan pesangon 3 bulan. Namun terkait 
kondisi keuangan perusahaan, dia 
merahasiakannya. Pada intinya dari sisi 
keuangan tak ada alasan bagi 
perusahaan untuk melakukan PHK 
massal. "Kalau itu rahasia dapur. Nggak 
bisa cerita. Itu kan rahasia dapur ya," 
tambahnya. Ia memastikan, saat ini NET 
TV tidak dalam kondisi bangkrut. Azuan 
berharap semua pihak tak mempercayai 
informasi-informasi yang beredar tanpa 
konfirmasi langsung dari NET TV. Net TV 
sebagai stasiun televisi yang baru 
beroperasi enam atau tujuh tahun lalu ini 
sangat inovatif dalam mengemas 
program dengan pendekatan yang 
sangat menarik, kreatif, gres dan "look 
urban". Saat pertama mengudara pun 
NET TV tidak langsung Moncer, butuh 
waktu kurang lebih satu tahun program 
NET TV mengudara tanpa adanya iklan. 
Menurut perkiraan orang NET TV stasiun 
televisi yang "lahir" tidak jauh berbeda 
dengan "pergantian kulit" dengan status 
sama, yakni TV Berjaringan...bukan TV 
Nasional, karena memang kran TV 
Nasional saat itu sudah "dikunci" 
mengingat terlalu banyak TV Nasional 
dan TV Daerah yang tumbuh pesat, 
sedangkan "kue" iklan yang tersedia 
dalam posisi stagnan. Launching NET. 

(mereka tidak menyebut kata TV 
didalamnya), membuat heboh jagat 
pertelevisian tanah air. Ketika pola 
penyiaran, baik news maupun 
entertainment sepertinya "seragam" dan 
bernada "sama", Tapi NET 
menghadirkannya dalam bentuk yang 
benar-benar FRESH dan OUT OF THE 
BOX untuk pola industri pertelevisian 
tanah air. Mengusung tagline "televisi 
masa kini" dan digawangi mantan 
punggawa TRANS TV yakni  
Wishnutama atau yang akrab dipanggil 
Mas Tama ini, sepertinya siap 
"menghajar" seluruh TV pendahulunya 
dengan sajian News, Entertainment, 
Talkshow, Opera, yang betul-betul 
berbau dan style "luar negeri" dan 
"milenial". Sebut saja program-program 
andalannya seperti Indonesia Morning 
Show, Ini Talkshow, Breakout, WIB, 
WIT, OK-JEK, NET. 10. NET. 12, 
Tetangga Masa Gitu, Sarah Sechan, 
dan lain sebagainya yang kesemuanya 
sangat-sangat enak dinikmati, belum 
lagi sajian kualitas gambar di layar yang 
jernih jika dibanding stasiun TV lainnya. 
Bahkan tidak hanya itu, konten 
tayangan mereka yang disajikan via 
Youtube Channelnya-pun punya 
viewers yang fantastis. Virus "tayangan 
masa kini" yang sebelumnya hanya bisa 
dinikmati di beberapa kota di Indonesia 
ini, cepat menyebar sehingga kota-kota 
yang tidak mendapatkan siaran FTA 
(Free Toa Air) NET. mengejarnya lewat 
situs berbagi video terkenal tadi. PT. 
Net Mediatama Indonesia, yang 
sebelumnya mengambil alih hak dan 
frekwensi siar dari PT. Televisi Anak 
Spacetoon (Spacetoon Indonesia), 
televisi yang full menyiarkan konten 
anak di Indonesia, terlebih tayangan 
serial kartun anak. Setahun berjalan, 
NET. tidak berhenti membuat gebrakan 
saat tayangan launchingnya saja. 
Tayangan ulang tahun yang diberi judul 
NET. 1.0, NET 2.0, NET 3.0, dan 
seterusnya juga membuat decakan 
kagum pemirsa setia dan televisi lain 
sebagai "rival". Sebuah stasiun TV 
berjaringan mampu menghadirkan 
suguhan spektakuler layaknya televisi 
Nasional. Bahkan lebih hebat lagi 
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karena selalu menghadirkan Artis-artis 
ternama Internasional bukan lagi 
Nasional layaknya TV Nasional 
kebanyakan saat membuat tayangan 
ulang tahunnya. Sebut saja, Ne-Yo, 
Craig David, FEM (Far East 
Movement), Demi Lovato, dll ini pernah 
mejeng di layar NET. dan GRATIS 
dinikmati para pecintanya di tanah air 
terutama yang datang di lokasi 
HUTnya. Hal yang sangat jarang terjadi 
di HUT TV Nasional manapun, tapi di 
NET. hal tadi merupakan "kewajiban" 
dalam setiap HUT nya. Pertanyaan 
besar pasti menggantung di setiap 
kepala para insan media, dan 
pemerhati pertelevisian tanah air: 
darimana NET. yang dimiliki oleh Indika 

Group ini punya dana sebesar itu? 
Bahkan tayangan rutinnya pun 
"nendang" banget dengan pembawa-
pembawa acara besar yang dikontrak 
"eksklusif" sehingga pemirsa hanya bisa 
menemukan mereka di NET. dan tidak 
akan muncul di TV lain? Bukankah untuk 
membuat sesuatu yang spektakuler itu 
perlu dana besar, sedangkan iklan yang 
muncul di NET. saat commbreak 
(commercial break/ jeda iklan) 
sepertinya tidak sebanyak saat TV 
Nasional lain saat menayangkan 
program-programnya. Sebagai TV 
Berjaringan, artinya NET. "hanya" bisa 
tayang di daerah, jika membangun juga 
jaringan di wilayah tadi. Artinya NET. 
harus mendirikan TV Lokal, menyewa 

airtime (jam siar) TV Lokal, agar siaran 
NET. bisa tayang di wilayah itu, dan itu 
artinya akan jadi cost besar yang harus 
dipertimbangkan NET. sebagai TV baru 
yang belum bisa membaca dimana target 
audiencenya berada. Untungnya, 
kehadiran TV Berlangganan juga sangat 
membantu, jumlah TV Berlangganan yang 
semakin menjamur juga menjadi kunci 
NET. dalam menyebarkan tayangannya, 
karena hampir keseluruhan TV 
Berlangganan menyiarkan tayangan NET. 
Ditopang dengan tenaga kreatif dan 
berpengalaman di pucuk pimpinannya 
dan dilengkapi karyawan yang 
kebanyakan fresh graduate atau milenial 
dengan skills yang telah dilatih dan 
diarahkan,sebenarnya stasiun televisi ini 
dianggap akan berkembang dengan 
cepat dan dinamis seperti tag brandnya, 
TV Masa Depan. Wishnutama sangat 
selektif dalam merekrut karyawannya, 
mereka rata rata kaum millennial yang 
memang mempunyai skill sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. Hampir rata 
rata program NET TV berkelas, segmen 
penontonnya berbeda dengan stasiun 

lain. Target audience-nya mungkin 
ingin menyasar kalangan yang tidak 
menyukai sinetron Indonesia pada 
umumnya. Bagus sih prinsipnya, tapi 
sayangnya kalangan yang tidak 
menyukai sinetron itu ternyata 
kalangan borjuis, yang tidak suka 
menonton tayangan TV Indonesia. 
Alhasil NET TV pun tidak ditonton 
sama mereka. Inilah model penonton 
TV  indonesia, mereka yang tidak 
menonton sinetron Indonesia itu 
ternyata juga tidak menonton tayangan 
TV Indonesia, selain daripada nonton 
Bola. NET TV terbilang dilematis, ingin 
mempertahankan idealisme dengan 
program yang high image, maka 
resikonya sepi penonton. Kalau sepi 
penonton dan rendah ratingnya, maka 
akan sedikit pula yang memasang 
iklannya. Sedikit Iklan akan beresiko 
pada sedikitnya pemasukan. 
Sementara pemasukan dari iklan 
adalah Sumber Utama untuk 
keberlangsungan sebuah tayangan 
acara. Pemasukan itulah yang 
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membiayai airtime dari sebuah program. 
Tanpa menghasilkan pemasukan, maka 
sebuah program tidak akan bertahan 
lama penayangannya. Untuk menutupi 
overhead perusahaan pun 
mengandalkan dari pemasukan Iklan. 
Awal-awal berdirinya bisa saja masih 
disubsidi sama owner, tapi seberapa 
lama sih owner sanggup menopang 
pembiayaan operasional sebuah 
Stasiun TV yang tidak kecil biayanya. 
Yang jelas NET TV tidak akan 
mengubah segmen penontonnya, 
karena NET TV sangat segmented 
dalam hal ini. Idealisme pengelolanya 
sebetulnya cukup bagus, sayangnya 
tidak mendapat dukungan dari 
penontonnya. Padahal kita sangat 
berharap NET TV bisa memberikan 
pilihan yang berbeda dalam hal 
tontonan. Beberapa tayangan NET TV 
yang cukup dibicarakan antara lain, 
"Tetangga Kok Gitu," yang cukup 
fenomenal, juga "Kelas Internasional." 
Ada juga acara komedi Yang cukup 
berkelas yakni, "Ini Talk Show," yang 
digawangi oleh Sule, Andre Taulani, dan 
Nunung. Namun pada akhir 2018, 

beberapa program mulai banyak yang 
menghilang seperti Waktu Indonesia 
Timur (WIT), NET. 10, NET. 12, Tetangga 
Masa Gitu, hingga program talkshow and 
variety Sarah Sechan dan Pagi Pagi NET 
tidak lagi tayang. Bahkan acara musik 
anak muda Breakout yang biasanya 
tayang pada sore hari itu harus pamit 
setelah mengalami beberapa kali 
perombakan konsep. Semua program 
yang hilang tersebut digantikan dengan 
program NET Classic yang berisi FTV 
lawas di awal 2000an seperti Suami-
Suami Takut Istri dan juga program film 
kartun yang sudah pernah tayang 
sebelumnya. Ditambah dengan beberapa 
program baru namun mendapat 
sambutan yang negatif dari para 
penontonnya karena ada sentuhan 
"alay"-nya. Tidak hanya program yang 
berubah, struktur kepemimpinan di NET 
juga berubah. Pada tahun ini 
Wishnutama yang sebelumnya sebagai 
CEO menjadi Komisaris Utama dari PT 
Net Visi Media. Dengan berubahnya 
CEO, berubah juga program-program 
yang ditawarkan oleh NET TV. Dari 
program baru yang dikeluarkan oleh NET 

TV, tampaknya mereka sedang 
beradaptasi untuk menjangkau penonton 
yang baru, hal terlihat dari konten yang 
ditawarkan mulai dari konten mistis 
"Merinding", anak muda "IPOP" dan 
masih beberapa lainnya lagi. Perubahan 
program dan masalah yang dialami oleh 
NET TV ini pun sepertinya mengerucut 
pada satu permasalahan utama: Uang. 
Tampaknya mereka kekurangan biaya 
untuk operasionalnya. Pada 
pertengahan 2018 lalu, PT Net Visi 
Media menjual saham dan obligasi 
dengan target mencapai Rp 1 triliun. 
PT.Net Visi Media sejatinya akan Go 
Public di Bursa Efek Indonesia tahun ini 
melalui skema Initial Public Offering 
(IPO) dan diperkirakan akan meraup 
dana hasil IPO sebesar RP.107,8 milyar. 
Namun ketika di check kemarin ternyata 
NET TV sudah tidak ada lagi dalam 
pipeline perusahaan yang akan Go 
Public tahun ini. Bagaimana tidak, untuk 
membuat program dengan konten yang 

berkualitas membutuhkan dana yang 
tidak kecil, belum lagi mereka harus 
bertarung dengan rating tv dari 
program-program yang diminati oleh 
masyarakat menengah ke bawah. 
Ketika idealisme bertemu dengan 
realita, bagaimanapun juga yang 
namanya perusahaan membutuhkan 
pemasukan yang ideal. Usaha yang 
bergerak di bidang media dan 
pertelevisian akan mempertaruhkan 
pendapatan mereka pada iklan. 
Perusahaan-perusahaan akan 
memasang iklan media mereka bila 
media tersebut mendapatkan 
engagement yang tinggi dari 
masyarakat. Untuk televisi, salah satu 
yang menjadi pertimbangan tinggi 
adalah rating. Padahal rating televisi 
tidak menunjukkan kualitas program 
tersebut, hanya menunjukkan kuantitas 
dari orang yang menonton. Konon, 
sebenarnya iklan di NET TV masih 
bertumbuh dengan masif. Pada tahun 
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2018 mereka meraup pendapatan sekitar 
110 triliun. Namun kue iklan tersebut 
didominasi oleh program-program TV ala 
sinetron seperti yang ditayangkan oleh 
kompetitornya, bukan konsep yang 
diusung oleh NET TV lagi. Jadi 
sepertinya logis bila NET TV 
menghilangkan beberapa program 
"idealisme" karena mendapatkan share 
rating yang rendah, bagaimanapun juga 
televisi butuh uang dari iklan. Bila 
melihat fenomena yang sedang terjadi, 
NET TV sepertinya akan bertoleransi 
dengan idealisme yang mereka punya 
dan mulai menurunkan "kualitas" 
program televisi mereka sesuai dengan 
minat masyarakat Indonesia pada 
umumnya. Jadi jangan kaget bila 
nantinya NET TV akan menurunkan 
standarnya dan tidak ada terobosan 
konten-konten pertelevisian yang 

istimewa, karena masyarakat yang 
menginginkan hal itu tidaklah banyak. 
Sebagian besar dari mereka lebih 
memilih sinetron yang tayang setiap 
hari dan juga gosip-gosip panas para 
artis, dari drama "ikan asin" hingga 
pindah agamanya para selebriti. 
Bagaimana bisa NET mempunyai 
konten yang bagus namun tidak 
mempunyai profit yang mumpuni, 
bagaimana mereka bisa bertahan? ‘
Kita sih berharap NET TV bisa tetap 
bertahan dengan segala situasi dan 
persaingan yang ada, Karena NET TV 
sudah memberikan Warna tersendiri 
bagi dunia pertelevisian Indonesia. Tapi 
entahlah kalau Wishnutama pun ditarik 
menjadi Salah satu Menteri Jokowi-
Ma'ruf, bisa saja Riwayat TV ini benar-
benar berakhir. Semoga NET TV bisa 
mengatasi masalah ini.
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Nama Muhammad Prananda Prabowo 
kembali mencuat setelah masuk dalam 
daftar pengurus susunan pengurus DPP 
PDI-P periode 2019-2024. Prananda 
dipilih menjadi Ketua Bidang UMKM, 
Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital saat 
Kongres V di Bali pada 8-11 Agustus 
2019. Diberitakan Kompas.com 
(9/6/2013), nama Prananda sempat 
mencuat untuk menjadi salah satu tokoh 
baru di PDI-P pada Konggres III di Bali 
pada 2018.  Selama ini, Prananda 
memang jarang tampil di depan publik 
dan lebih sering mengambil peran di 
belakang layar.  Meki demikan, Nanan, 
begitu dia akrab disapa, merupakan cucu 
presiden pertama Republik Indonesia 
Soekarno, yang digadang-gadang akan 
menjadi penerus takhta PDI-P. Berikut ini 
sejumlah fakta soal Prananda Prabowo. 
1. Pewaris Takhta Politik PDI-P Dari 
penelusuran Kompas.com, Muhammad 
Prananda Prabowo lahir 23 April 1970. Ia 
biasa dipanggil Prananda atau Nanan. 
Saat ini Prananda dipercaya sebagai 
Ketua Bidang Ekonomi Kreatif Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 
2015-2020. Selain itu ia juga mengepalai 
Pusat Analisa dan Pengendali Situasi 
(Situation Room) yang mengelola situs 
resmi PDI Perjuangan. Diberitakan 
Kompas.com (10/4/2019), Nanan 
merupakan cucu dari presiden pertama 

Mengenal Prananda Prabowo Anak Megawati

Republik Indonesia Soekarno. Ia adalah 
putra kedua Megawati Soekarnoputri 
dari suami pertama (alm) Letnan Satu 
Penerbang Sirindo Supjarso. Selama 
ini, Prananda memang jarang tampil di 
depan publik dan lebih sering 
mengambil peran di belakang layar. 
Diberitakan Kompas.com (2/8/2019), 
penunjukan Prananda dan Puan 
sebagai penerus Megawati tidak lepas 
dari status keduanya sebagai anak 
Megawati dan cucu Soekarno. Hal itu 
diungkapkan oleh Ketua DPP Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria 
Bima. "Kharisma sebagai cucu Bung 
Karno, putra-putri Megawati ya itu tidak 
dimungkiri karena pendukung PDI-P itu 
banyak yang Soekarnois yang banteng-
banteng lama turun-menurun," ujar 
Aria. Namun, Aria menegaskan, tongkat 
estafet itu paling cepat diserahkan pada 
2024.
 2. Sempat Digadang-gadang Dampingi 
Jokowi di Pilpres 2014 Diberitakan 
Kompas.com (6/10/2013), nama 
Prananda digadang-gadang akan 
dipasangkan dengan Jokowi pada 
Pilpres 2014. Selain Nanan, tampil pula 
nama lain seperti Pramono Anung, 
Puan Maharani, Mahfud MD, Prabowo 
Subianto, dan Pramono Edhie 
Wibowo.Waktu itu secara mengejutkan, 
Prananda tampil di depan publik 

Tanah Air

Aktivis Hong Kong kembali melancarkan 
aksi unjuk rasa di distrik Tai Po, pada 
Sabtu (10/8). Aksi itu dilakukan dengan 
menggunakan taktik baru. Meski 
kepolisian tidak memberikan izin kepada 
mereka, aksi tetap dilakukan. Para 
aktivis sebelumnya melancarkan kembali 
aksinya setelah pemimpin Hong Kong 
menyatakan tidak ada kelonggaran 
mereka yang telah protes selama 3 
bulan. Di demonstrasi Sabtu ini pun 
polisi menembakkan gas air mata 
kepada aktivis pro-demokrasi itu. Aparat 
kepolisian juga mencoba memblokade 
persimpangan jalan di berbagai kota dan 
melarang mereka menggiring massa ke 
kota lainnya. "Hari ini bukan tentang 
berdiri dengan polisi dan menjaga jalan. 
Ini lebih tentang berpindah ke tempat 
berbeda dan pergi ke tempat lain ketika 
polisi tiba," kata Lok (17) seorang siswa 
yang melakukan protes seperti dilansir 
AFP, Sabtu (10/8). "Kami tidak akan 
bertemu [dengan polisi]. Kami akan buat 
masalah lebih banyak buat mereka," 
kata dia. Aparat kepolisian pun turut 
memegang papan bertuliskan, 'bubar, 
atau kami gunakan kekuatan'. 
Sesuai dengan taktik yang mereka 
jalankan, tidak ada bentrok yang terjadi 
di antara aktivis dan aparat. Para 
pengunjuk rasa akhirnya mundur dan 
mulai menyebar ke kota lainnya. 
Satu kelompok berkumpul di 
permukiman Sha Tin di mana bentrok 

polisi dan pengunjung rasa pernah terjadi 
minggu lalu di sebuah kompleks 
perbelanjaan mewah.Sedangkan 
kelompok lainnya pergi ke distrik Tai Wai, 
di mana mereka mulai mematahkan 
pagar-pagar di sepanjang jalan untuk 
membuat barikade. Namun, aparat 
kepolisian dengan sergap bergerak dan 
menembakkan gas air mata.Gas air mata 
itu pun menyebar ke jalan bawah tanah 
terdekat di mana seorang ibu dan anak 
bersama dengan pengguna jalan lainnya 
menutup wajah mereka melawan 
serangan gas tersebut. Jumat kemarin, 
kelompok aktivis Hong Kong kembali 
menduduki bandara setempat. Aksi 
kembali dilakukan dengan tujuan mencari 
dukungan warga asing yang datang dan 
pergi dari kota itu, terkait sikap China 
yang dianggap mengekang kebebasan 
berpendapat.Seperti dilansir AFP, para 
pengunjuk rasa yang sebagian besar 
muda-mudi dengan mengenakan setelah 
pakaian hitam-hitam berdatangan ke 
bandara Hong Kong sejak pagi waktu 
setempat. 
Mereka melakukan aksi dengan duduk-
duduk di terminal kedatangan dan 
keberangkatan.
Beberapa demonstran membawa 
sejumlah spanduk berisikan sejumlah 
tuntutan. "Selamatkan Hong Kong dari 
tirani dan kekerasan polisi," demikian isi 
salah satu spanduk yang dibawa 
pengunjuk rasa. 

Aktivis Hong Kong Gunakan Taktik Baru
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Tanah Air
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duduk di terminal kedatangan dan 
keberangkatan.
Beberapa demonstran membawa 
sejumlah spanduk berisikan sejumlah 
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tirani dan kekerasan polisi," demikian isi 
salah satu spanduk yang dibawa 
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bersama Jokowi dan Megawati. 
Ketiganya santap siang bersama di 
Warteg Ma'Djen di Pulomas, Jakarta 
Timur. Pengusungan keduanya pun 
semakin santer setelah muncul sebuah 
situs web yang beralamat 
www.jokowiprananda.com di dunia maya. 
Hal itu seperti diberitakan Kompas.com 
(18/10/2013). Dalam situs tersebut 
ditampilkan foto Jokowi dan putra 
Megawati Soekarnoputri, Prananda 
Prabowo, yang mengenakan kemeja 
putih dan berdiri berdampingan sambil 
tersenyum. Selain foto mereka, terdapat 
tulisan "Jalan Perubahan" plus logo inisial 
keduanya. Kini foto itu telah dihilangkan 
dan situs web tersebut hanya 
menampilkan halaman kosong. 
Berdasarkan data dari www.whois.com, 
domain situs tersebut mulai digunakan 
pada 6 Agustus 2013 dan dipesan 
selama satu tahun. Tidak jelas siapa 
pemesan domain tersebut, yang juga 
telah memesan domain 
www.jokowiprananda.net. 
3. Dikenal Pendiam Diberitakan Kompas 
(9/6/2013), nama Prananda atau yang 
akrab disapa Nanan ini memang belum 
terlalu muncul ke publik. Ia lebih banyak 
mendampingi ibundanya, Megawati, dan 

menyusun berbagai tulisan tentang 
gagasan Bung Karno.Nama Nanan 
sempat mencuat untuk menjadi salah 
satu tokoh baru di PDI Perjuangan 
pada kongres III partai itu pada 2018 
di Bali. Namun, Nanan yang terkenal 
pendiam itu tetap memilih bekerja di 
balik layar. Dalam sejumlah 
kesempatan, Nanang justru tidak 
begitu kelihatan. Seperti halnya 
sewaktu Kongres III PDI-P di Hotel 
Inna Grand Bali Beach pada 2018. 
Prananda yang disebut-sebut sebagai 
salah satu penerus takhta PDI-P itu 
malah duduk di deretan belakang. Dia 
duduk di samping kiri anggota Fraksi 
PDI-P di DPR, Ganjar Pranowo, dan 
berada di antara para utusan daerah 
dan cabang PDI-P. Ganjar Pranowo 
sebelumnya sempat menyebut 
Prananda sebagai salah satu kader 
dengan pemikiran marhaenisme tulen. 
Diberitakan Kompas (10/4/2015), 
Prananda, menurut Megawati, layak 
masuk dalam struktur kepengurusan 
DPP PDI-P sebagai Ketua Bidang 
Ekonomi Kreatif. "Pasti ini akan 
bertanya, ada namanya Muhammad 
Prananda. Dia ini anaknya senangnya 
ngumpet," kata dia.
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Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Tak usah khawatir urusan uang Ada 
kesempatan bagus bila Anda ingin 
mencari peluang di perusahaan lain.
Keuangan: “ Uang lupa”.
Asmara: Tak ada rasa.

Kondisi minggu ini lumayan membuat 
stres. Belum selesai satu pekerjaan, 
pekerjaan yang lain sudah menunggu. 
Sebenarnya, hal ini disebabkan Anda 
kerap mengiyakan segala permintaan. 
Sesekali menolak dan mendahulukan 
kepentingan pribadi tak membuat Anda 
menyebalkan, kok.
Pekerjaan: Kelimpungan.
Keuangan: Masih nol. 
Asmara: Minta bantuan.

Rupanya, Anda memang senang 
memamerkan detail kehidupan pribadi, 
ya? Anda kerap mengunggah foto 
pribadi hingga berkeluh kesah di media 
sosial.Rupanya, usia yang menua bukan 
jaminan seseorang bisa lebih dewasa.
Keuangan: Terlalu boros.
Asmara: Masih sendiri.

Anda memang jago melaksanakan
target jangka pendek. Tapi, akuilah Anda 
membutuhkan bantuan orang lain untuk 
memetakan target jangka panjang. 
Pilihlah orang yang bisa mendisiplinkan 
Anda dalam mencapai target. 
Keuangan: Banyak rezeki.
Asmara: Mati gaya.

Bila Anda masih lajang, jodoh akan 
menghampiri lebih cepat bila Anda 
mengubah penampilan. Jika Anda 
sedang menjalin hubungan, Si Dia akan 
takluk oleh pesona Anda meski sedang 
marah. Keuangan: Ditraktir.
Asmara: Naik daun.

Jangan terlalu percaya kabar burung 
sebelum Anda melihat dan 
merasakannya sendiri. Anda bisa saja 
terkejut melihat bahwa tim baru ini justru 
sangat inovatif. Sayangnya, mereka 

terbentur masalah biaya. Kini, Anda 
bertugas mengembalikan semangat 
mereka.
Keuangan: Naik gaji.
Asmara: Ditaksir.

 
Anda bebas mengatur waktu hingga 
memilih pekerjaan.Omong-omong, 
apakah Anda sudah siap memberikan 
jawaban kepada Si Dia? Jangan 
membuatnya menunggu terlalu lama, 
ya!
Keuangan: Berlimpah.
Asmara: Masih bimbang.

Status percintaan yang tak jelas 
membuat Anda gerah.Lagi pula, ini 
tahun 2013, masa Anda masih mau 
dipermainkan buaya darat?
Keuangan: Hampir menipis.
Asmara: Ingin pisah tapi tak berani.

Keluarga tentu saja menyayangi Anda 
sepenuh hati. 
Keuangan: Butuh solusi.
Asmara: Awas godaan!

 
Saat ini, ia sedang mumet gara-gara 
urusan pekerjaan. Lebih baik bantu ia 
meringankan beban.
Keuangan: Lupa daratan.
Asmara: Pijatan mesra.

Ada orang yang tampak senang 
Jangan mudah percaya dan hanya 
bagi isi hati kepada Si Dia. Ada solusi 
menarik yang akan dia ajukan. 
Pencerahan ini kontan membuat Anda 
optimis kembali.
Keuangan: Tunda cicilan.
Asmara: Diskusi asyik.

 
Mimpi buruk kerap mendatangi Anda. 
Tidur pun tak nyenyak dan Anda 
sering waswas. Padahal, mimpi 
hanyalah bunga tidur. Anda justru 
harus memperbaiki tingkah di 
kehidupan nyata. 
Keuangan: Segera cair.
Asmara: Senang sendiri.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

1718

Punya kantung mata karena keseringan 
lembur? Sudah kerjaan numpuk, mesti 
lembur, kurang tidur, belum lagi pusing 
memikirkan bagaimana cara 
menghilangkan kantung mata di 
wajah.Nyebelin banget kan?
Kantung mata atau biasa disebut juga 
mata panda merupakan salah satu hal 
yang paling sering nampak ketika kita 
kurang tidur.Penyebab kantung mata 
sendiri tidak melulu hanya karena kurang 
tidur. Kantung mata bisa juga 
disebabkan oleh konsumsi alkohol yang 
berlebihan, kurang minum air mineral, 
kurang vitamin, kurang mengonsumsi 
sayuran, anemia, merokok, bahkan 
karena faktor genetik pula
Adanya kantung mata tentu saja 
membuat penampilan fisik kita secara 
tidak langsung menjadi kurang menarik. 
Kantung mata kendur yang membentuk 

Cara Menghilangkan Kantong Mata

kerutan atau kantung mata yang besar 
akan membuat wajah kita seolah-olah 
nampak lesu, tidak bersemangat, tidak 
bergairah, atau bahkan terlihat seperti 
tidak dapat mengurus diri sendiri.
Mungkin bagi perempuan cara 
menghilangkan kantung mata yang 
mudah adalah dengan menutupinya 
dengan make-up. Tapi jangan dikira 
dengan ditutupi dengan make-up, maka 
kantung mata kendur seakan hilang. 
Make-up pun sebenarnya juga bisa 
menyebabkan kantung mata lho. 
Daripada menutupi kantung mata 
kendur hingga membentuk kerutan, 
sekalian saja kita melakukan 
perawatan untuk menghilangkan 
kantung mata.
Daripada harus merogoh kocek untuk 
melakukan treatment-treatment ke 
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Tanah Air

 Harga mobil listrik di Indonesia masih 
tinggi. Namun dengan adanya aturan 
perpres yang telah diteken oleh Presiden 
Joko Widodo, bisa jadi harga mobil listrik 
di Tanah Air bisa turun. Tapi tidak dengan 
mobil listrik asal AS Tesla di Indonesia. 
Meski tak 
dikenakan Pajak 
Penjualan Mobil 
Mewah 
(PPnBM), Tesla 
masih dibanderol 
dengan harga 
tinggi. Diakui 
Prestige Image 
Motorcars selaku 
importir umum 
yang 
memboyong 
Tesla ke Indonesia, hal itu bisa terjadi 
lantaran masih ada pajak-pajak lain 
membebani mobil listrik AS tersebut. 
"Untuk Tesla karena full electric, memang 
dari dulu tidak kena PPnBM (Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah) alias 0 
(nol persen)," ujar Presiden Direktur 
Prestige Image Motorcars, Rudy Salim 
kepada detikcom, Jumat 
(9/8/2019).Penyebab lain yang membuat 
Tesla tidak turun harga adalah 
pengenaan pajak impor sehingga 
membuat banderol dari mobil tersebut 
dua kali lipat dari negara asalnya. "Kami 

Penyebab Harga Mobil Tesla Masih Mahal

masih terkena PIB (Pemberitahuan 
Impor Barang) sebesar 50%, PPN 
(Pajak Pertambahan Nilai) 10% dan 
PPH (Pajak Penghasilan) 10%, lalu 
ketika mobil tersebut tiba dan mau 
digunakan maka akan terkena lagi 

BBNKB (Bea 
Balik Nama 
Kendaraan 
Bermotor) 
sekitar 11% ," 
kata 
Rudy."Hal ini 
tetap 
membuat 
harga mobil 
mencapai 
dua kali lipat 
harga dari 

negara asal, sehingga untuk type Tesla 
Model S dan X harganya masih diatas 
2 miliar rupiah," jelasnya.
Kendati demikian ia menyambut positif 
kehadiran perpres bisa menimbulkan 
gairah orang untuk membeli mobil 
listrik. Namun besar harapannya untuk 
menurunkan harga mobil listrik agar 
pemerintah juga memberikan insentif 
fiskal lainnya. "Kalau memang bisa 
ditekan di PIB-nya tentunya kita harga 
jual akan lebih murah. Mungkin bea 
masuknya juga bisa ditekan," kata 
Rudy. 

salon untuk menghilangkan kantung 
mata yang tentu saja tidak murah, lebih 
baik kita lakukan sendiri perawatan 
alami yang selain ramah di kantong, 
mudah untuk mendapatkan alat-
alatnya. Dan yang terpenting, tentu 
saja tanpa ada efek samping.
Ada beberapa cara menghilangkan 
kantung mata secara alami dan cepat 
tanpa menggunakan produk-produk 
kimia . Yuk, mari kita simak bersama.
Cara menghilangkan kantung mata 
hitam dengan minum air mineral yang 
cukup
Seperti yang telah disebabkan di atas, 
salah satu faktor penyebab munculnya 
kantung mata adalah kurang minum air 
mineral. Oleh karena itu cara 
menghilangkan kantung mata yang 
alami dan sederhana adalah jangan 
lupa untuk minum delapan gelas air 
mineral setiap harinya. Meski remeh, 
80 persen tubuh manusia terdiri dari air. 
Maka disaat tubuh kekurangan air, 
tentu saja akan berakibat fatal. Tidak 
lupa juga, menghindari konsumsi 
alkohol ataupun minuman yang 
mengandung kafein agar kantung mata 
kendur hilang. Dua jenis minuman ini 
dapat mengurangi proses penyerapan 
cairan dalam tubuh, sehingga membuat 
tubuh mengalami dehidrasi.
Cara menghilangkan kantung mata 
hitam dengan mentimun
Menempelkan irisan mentimun pada 
area mata, tentu saja merupakan cara 
menghilangkan kantung mata yang 
sudah diketahui oleh banyak orang. 
Beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa mentimun memiliki banyak 
khasiat luar biasa untuk kesehatan 
mata.
Adanya kandungan vitamin A, B, dan 
C, serta kandungan air yang tinggi dan 
berbagai mineral seperti kalium, 
magnesium atau silikon sangat baik 
untuk mendukung mata Anda agar 
sehat dan terlihat segar. Dalam 
mentimun terdapat pula sifat astrigen 
yang berguna untuk melancarkan 
peredaran darah pada bagian lapisan 
permukaan kulit. Dengan menaruh 
seiris mentimun di mata, maka akan 
membantu mengurangi kantung mata 

besar yang hitam yang mengganggu 
tampilan.
Langkah-langkah menggunakan 
mentimun untuk menghilangkan kantung 
mata :
1. Iris mentimun segar dengan ketebalan 
0,5 cm.
2. Tempelkan irisan mentimun tersebut 
pada mata sembari merebahkan diri.
3. Diamkan selama kurang lebih 30 
menit
Cara menghilangkan kantung mata hitam 
dengan menggunakan es batu
Es batu tidak hanya menjadi campuran 
saat hendak meminum sesuatu agar 
terasa lebih segar, nyatanya es batu 
memiliki banyak khasiat pula. Menjadi 
salah satu cara menghilangkan kantung 
mata, menempelkan es batu ke area 
sekitar mata sendiri merupakan metode 
pengobatan dan perawatan yang sangat 
murah dan paling gampang diperoleh di 
sekitar Anda. Es batu dapat mengontrol 
peradangan akibat aktivitas atau tekanan 
berlebihan pada plantar fascia (jaringan).
Caranya tentu mudah. Cukup ambil es 
batu seperlunya, balut dengan handuk 
atau masukkan ke dalam kantung 
plastik, kemudian mengoleskannya pada 
area kantung mata. Oleskan secara 
perlahan dan berkala selama 30 menit.
Namun yang harus diingat adalah jangan 
pernah menggunakan es yang terlalu 
banyak untuk setiap kali perawatan, 
sebab menggunakan banyak es sebagai 
cara menghilangkan kantung mata dapat 
membuat masalah baru pada kulit Anda. 
Usahakan juga untuk tidak mengoleskan 
langsung es batu ke wajah Anda, sebab 
akan merusak pembuluh kapiler di 
bawah kulit Anda.
Cara menghilangkan kantung mata hitam 
dengan menggunakan sendok dingin
Apa yang ada di benak Anda ketika 
mendengar bahwa ada cara 
menghilangkan kantung mata hitam 
yang makin membesar dengan 
menggunakan sendok dingin? Aneh 
bukan? Tapi nyatanya hal tersebut cukup 
manjur. Tentu saja yang digunakan 
adalah sendok logam. Sifat dingin dari 
sendok dapat membantu kulit bagian 
bawah mata agar lebih rileks.

bersambung minggu depan
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perpres yang telah diteken oleh Presiden 
Joko Widodo, bisa jadi harga mobil listrik 
di Tanah Air bisa turun. Tapi tidak dengan 
mobil listrik asal AS Tesla di Indonesia. 
Meski tak 
dikenakan Pajak 
Penjualan Mobil 
Mewah 
(PPnBM), Tesla 
masih dibanderol 
dengan harga 
tinggi. Diakui 
Prestige Image 
Motorcars selaku 
importir umum 
yang 
memboyong 
Tesla ke Indonesia, hal itu bisa terjadi 
lantaran masih ada pajak-pajak lain 
membebani mobil listrik AS tersebut. 
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dari dulu tidak kena PPnBM (Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah) alias 0 
(nol persen)," ujar Presiden Direktur 
Prestige Image Motorcars, Rudy Salim 
kepada detikcom, Jumat 
(9/8/2019).Penyebab lain yang membuat 
Tesla tidak turun harga adalah 
pengenaan pajak impor sehingga 
membuat banderol dari mobil tersebut 
dua kali lipat dari negara asalnya. "Kami 

Penyebab Harga Mobil Tesla Masih Mahal

masih terkena PIB (Pemberitahuan 
Impor Barang) sebesar 50%, PPN 
(Pajak Pertambahan Nilai) 10% dan 
PPH (Pajak Penghasilan) 10%, lalu 
ketika mobil tersebut tiba dan mau 
digunakan maka akan terkena lagi 

BBNKB (Bea 
Balik Nama 
Kendaraan 
Bermotor) 
sekitar 11% ," 
kata 
Rudy."Hal ini 
tetap 
membuat 
harga mobil 
mencapai 
dua kali lipat 
harga dari 

negara asal, sehingga untuk type Tesla 
Model S dan X harganya masih diatas 
2 miliar rupiah," jelasnya.
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C, serta kandungan air yang tinggi dan 
berbagai mineral seperti kalium, 
magnesium atau silikon sangat baik 
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plastik, kemudian mengoleskannya pada 
area kantung mata. Oleskan secara 
perlahan dan berkala selama 30 menit.
Namun yang harus diingat adalah jangan 
pernah menggunakan es yang terlalu 
banyak untuk setiap kali perawatan, 
sebab menggunakan banyak es sebagai 
cara menghilangkan kantung mata dapat 
membuat masalah baru pada kulit Anda. 
Usahakan juga untuk tidak mengoleskan 
langsung es batu ke wajah Anda, sebab 
akan merusak pembuluh kapiler di 
bawah kulit Anda.
Cara menghilangkan kantung mata hitam 
dengan menggunakan sendok dingin
Apa yang ada di benak Anda ketika 
mendengar bahwa ada cara 
menghilangkan kantung mata hitam 
yang makin membesar dengan 
menggunakan sendok dingin? Aneh 
bukan? Tapi nyatanya hal tersebut cukup 
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adalah sendok logam. Sifat dingin dari 
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Hidangan ketupat tak akan luput saat 
tradisi Lebaran baik Idul Fitri maupun 
Idul Adha. Biasanya, ketupat akan 
disantap bersama hidangan seperti opor 
ayam, rendang, gulai, sayur labu, dan 
lainnya. 
Kombinasi ketupat dengan makanan-
makanan yang di atas meja tentu akan 
menggiurkan untuk disantap. Sambil 
menyantap ketupat dan makanan 
lainnya, yuk ketahui beberapa fakta 
menarik seputar ketupat. 
1. Berkaitan dengan Bahasa Autronesia 
Sejarawan kuliner, Fadly Rahman 
mengatakan bentuk ketupat yaitu persegi 
empat berkaitan dengan Bahasa 
Austronesia. 
Dalam bahasa Austronesia turunan dari 
kata “epat” berarti empat sudut. “Kalau 
kita melihat ketupat, bentuknya persegi 
dan memiliki empat sudut," kata Fadly.  
Kebanyakan ketupat memang memiliki 
bentuk persegi empat. Walaupun, 
banyak juga yang dimodifikasi dengan 
bentuk lain.
2. Makna ketupat Ketupat punya makna 

Fakta Menarik Seputar Ketupat

yang beragam. Fadly mengatakan ada 
beberapa pendapat tentang makna 
ketupat seperti empat sudut ketupat 
berhubungan dengan empat penjuru 
mata angin.
 Pada masa Islam, Sunan Kalijaga 
memberikan representasi makna 
empat sudut ketupat yaitu Lebaran, 
Leburan, Luberan, dan Laburan. 
Semua ini berhubungan dengan sikap 
manusia.
Lebaran berarti pintu ampun yang 
dibuka lebar terhadap kesalahan orang 
lain. Luberan berarti melimpahi, 
memberi sedekah pada orang yang 
membutuhkan. Leburan berarti 
melebur dosa yang dilalui selama satu 
tahun. 
Adapun, Laburan yakni menyucikan 
diri, putih kembali layaknya bayi. 
3. Sudah ada sebelum masa 
penyebaran agama Islam di Nusantara 
Meski lekat dengan Lebaran, 
keberadaan ketupat sebenarnya sudah 
ada jauh sebelum masa penyebaran 
agama Islam di nusantara. Ini karena 

Partai Golkar (PG) menyerahkan ke 
Joko Widodo (Jokowi) mengenai opsi 
tambahan anggota koalisi. Sebagai 
presiden terpilih, Jokowi pasti sangat 
tahu kebutuhan dalam membangun 
pemerintahan lima tahun mendatang.
"Kita lihat bahwa koalisi 
pemerintahan kan perlu 
dari Pak Presiden. Itu hak 
prerogatifnya," kata 
Airlangga dalam sambutan 
salat Iduladha di kantor 
Dewan Pimpinan Pusat 
(DPP) PG, Jln Anggrek 
Neli, kawasan Slipi, 
Jakarta Barat, Minggu 
(11/8/2019).Hadir pada 
acara itu, Ketua Dewan 
Pembina PG Aburizal 
Bakrie, Ketua Dewan 
Pakar Agung Laksono, 
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar 
Tanjung dan para pengurus DPP PG.
Airlangga menjelaskan Golkar terbuka 
terhadap segala bahasan terkait koalisi. 
Golkar tidak menghalangi hak prerogatif 
presiden dalam menentukan kabinet, 
termasuk wacana menambah anggota 
koalisi.Dia mengakui komunikasi antar 
pimpinan partai politik masih sangat 
cair. Berbagai dinamika bisa saja terjadi 
ke depan."Koalisi-koalisi adalah 
mungkin dinamika yang berkembang. 
Biasa antar pimpinan partai dengan 

Golkar : Terserah Jokowi

Tanah Air

partai yang lain masih sangat cair," tutur 
Airlangga yang juga Menteri Perindustrian 
Republik Indonesia.
Di tempat yang sama, Akbar Tanjung 
meyakini presiden terpilih Jokowi akan 
mempertimbangkan perolehan suara 

partai dalam menentukan 
kursi menteri. Dia 
sependapat dengan 
Airlangga untuk 
menyerahkan ke Jokowi 
dalam menyusun kabinet, 
termasuk menambah 
anggota koalisi."Beliau pasti 
akan memperhatikan faktor-
faktor yang berkaitan dengan 
dukungan yang diperoleh 
oleh partai-partai politik, 
terutama dalam pemilihan 
legislatif," kata Akbar.Dia 
juga menilai Jokowi tidak 

akan melupakan faktor integritas dan 
kapabilitas dalam menentukan kabinetnya 
Sebab, seorang menteri harus mampu 
mengimplementasikan dan mengeksekusi 
visi dan misi presiden.“Saya yakin tidak 
mengurangi esensi daripada penempatan 
seseorang jadi menteri. Berapa hal yang 
cukup penting disampaikan yaitu pertama 
kapabilitas, kedua integritas, ketiga 
kemampuan untuk mengambil tindakan 
atau eksekusi terhadap langkah atau 
kebijakan yang ditetapkan oleh menteri," 
tutur Akbar.

Warteg Ramayana  
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Toko Dan Restaurant Indonesia

Spesialis : Ayam Goreng / Nasi Goreng Teri / 
Bubble Tea / Aneka masakan cumi

nyiur (daun kelapa yang merupakan 
bahan janur) dan beras sebagai 
sumber daya alam sudah dimanfaatkan 
sebagai makanan masyarakat 
nusantara di zaman Hindu Buddha. 
Ketupat sebagai simbol untuk 
mewujudkan rasa syukur terhadap hasil 
panen yang telah dilakukan 
sebelumnya. 
Namun, biasanya masyarakat pada 
masa itu menggunakan warna janur 
yang tak sembarangan."Masyarakat 
agraria terutama pesisir menggunakan 
janur yang berwarna kuning kehijauan," 
ucap Fadly.
 Fadly menambahkan bahwa warna 
kuning kehijauan memiliki makna 
sebagai meminta perlindungan Tuhan 
kepada umat (masa sebelum Islam). 
Sampai sekarang pemilihan warna 
janur masih berlaku, walaupun tak 
harus sama persis. 
4. Berkaitan dengan tradisi animisme 
Fadly mengatakan ketupat juga identik 
dengan tradisi animisme. Dulu 
masyarakat agraria yang tersebar di 
Nusantara memiliki tradisi 
menggantung ketupat di tanduk kerbau 
untuk mewujudkan rasa syukur karena 
panen yang dihasilkan.
 Tak berhenti di situ, sampai sekarang 
juga masih ada tradisi dari masyarakat 
Indonesia yang melakukan tradisi yang 
sama dengan menggantungkan 
ketupat.
Bedanya, mereka menggantungkan 
ketupat yang masih kosong di depan 

pintu rumah untuk menolak bala atau 
pengaruh negatif yang masuk. 
5. Sering disantap dengan beragam 
kuliner lain 
Makanan ini juga dipadukan dengan 
hidangan lain yang terpengaruh dari 
berbagai budaya di luar Nusantara.
Pengaruh itu seperti kuah kari yang 
dipengaruhi kuliner India, gulai yang 
dipengaruhi Arab, balado dari pengaruh 
Portugis, semur dan kue kering dari 
pengaruh Belanda juga Eropa, dan 
manisan dari pengaruh China
6. Punya nama lain Ketupat hadir di 
berbagai daerah di Indonesia. Setiap 
daerah punya penyebutan tersendiri 
untuk ketupat.
Di Bali misalnya, ketupat disebut dengan 
tipat. Sementara di wilayah Sunda dan 
Jawa, ketupat disebut dengan kupat. 
7. Bagian dari tradisi di masyarakat 
Indonesia Ketupat di Indonesia 
merupakan bagian dari tradisi di 
Indonesia. Beberapa daerah seperti 
Gresik punya perayaan bernama 
Kupatan.
 Di Madura, tradisi Lebaran ketupat biasa 
disebut dengan Terater. Di Kudus, 
Syawalan atau lebaran Ketupat 
dirayakan dengan prosesi kirab 
gunungan Seribu Ketupat di Kudus, 
Jawa Tengah.
 Di Lombok ada tradisi bernama Lebaran 
Topat yang dimeriahkan dengan tradisi 
nyangkar. Nyangkar merupakan tradisi 
nenek moyang orang Sasak saat 
merayakan Lebaran Topat.

Saat pembukaan Kongres ke V Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
di Bali, Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri menyampaikan pidato 
politik di depan para kader dan tamu 
undangan. Pidato politik Mega berisi 
tentang demokrasi dan toleransi.
Sindiran-Sindiran Megawati di Kongres 
PDIP, Sampai Bilang Pernah Dikibuli
Namun di sela-sela pidato itu, Mega 
beberapa kali melontarkan sindiran 
kepada partai-partai lain. Bahkan Mega 
menyebut pernah dibohongi saat Pemilu 
2014 lalu. Berikut sindiran Mega pada 
acara Kongres PDIP:
Dibohongi di Pemilu 2014
Saat menyampaikan pidato politik dalam 
Kongres V di Sanur, Bali, Ketua Umum 
PDIP Megawati Soekarnoputri 
menyinggung kerap dibohongi. Di mana 
pada Pemilu 2014 lalu, Mega merasa 
dibohongi oleh Golkar yang telah 
mengambil jatah kursi ketua DPR. 
Padahal berdasarkan Undang-Undang 
MD3, partai pemenang pemilu berhak 

Tanah Air

Sindiran Megawati Di Kongres PDIP

atas kursi pimpinan DPR.
"Airlangga! itu yang baju ijo juga 
(Suharso PPP) jangan melemboni 
(membohongi) loh MD3 loh. Dilihat 
sama anak-anakku kayak zaman dulu 
kita dikibuli terus loh. Untung ibu Mega 
lapang dada," ceritanya yang disambut 
riuh hadirin kongres.
"Partai pemenang itulah yang akan 
menjadi Presiden Republik Indonesia 
eh gue dipotong. Gile deh ini Republik 
Indonesia kita cintai gile dah. Saya 
cuma ngomong sama bapak gue 
(Soekarno) yang di atas biarin pak 
enggak apa-apa sabar pak kesabaran 
revolusioner," katanya yang disambut 
tepuk tangan, di Sanur, Bali, Kamis 
(8/8).
Sindir Partai yang Minta Jatah Menteri
Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri terang-terangan minta 
jatah kursi kepada Presiden Jokowi. 
Sebagai partai pemenang Pemilu 2019, 
Mega meminta jatah kursi paling 



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

1429 Jackson Street. Philadelphia PA 19145
215 - 309 - 3957

 Jam Buka : Senin - Sabtu 9am - 7:45pm
www.mijoechinesecuisine.com

Toko Dan Restaurant Indonesia

Spesialis : Ayam Goreng / Nasi Goreng Teri / 
Bubble Tea / Aneka masakan cumi

nyiur (daun kelapa yang merupakan 
bahan janur) dan beras sebagai 
sumber daya alam sudah dimanfaatkan 
sebagai makanan masyarakat 
nusantara di zaman Hindu Buddha. 
Ketupat sebagai simbol untuk 
mewujudkan rasa syukur terhadap hasil 
panen yang telah dilakukan 
sebelumnya. 
Namun, biasanya masyarakat pada 
masa itu menggunakan warna janur 
yang tak sembarangan."Masyarakat 
agraria terutama pesisir menggunakan 
janur yang berwarna kuning kehijauan," 
ucap Fadly.
 Fadly menambahkan bahwa warna 
kuning kehijauan memiliki makna 
sebagai meminta perlindungan Tuhan 
kepada umat (masa sebelum Islam). 
Sampai sekarang pemilihan warna 
janur masih berlaku, walaupun tak 
harus sama persis. 
4. Berkaitan dengan tradisi animisme 
Fadly mengatakan ketupat juga identik 
dengan tradisi animisme. Dulu 
masyarakat agraria yang tersebar di 
Nusantara memiliki tradisi 
menggantung ketupat di tanduk kerbau 
untuk mewujudkan rasa syukur karena 
panen yang dihasilkan.
 Tak berhenti di situ, sampai sekarang 
juga masih ada tradisi dari masyarakat 
Indonesia yang melakukan tradisi yang 
sama dengan menggantungkan 
ketupat.
Bedanya, mereka menggantungkan 
ketupat yang masih kosong di depan 

pintu rumah untuk menolak bala atau 
pengaruh negatif yang masuk. 
5. Sering disantap dengan beragam 
kuliner lain 
Makanan ini juga dipadukan dengan 
hidangan lain yang terpengaruh dari 
berbagai budaya di luar Nusantara.
Pengaruh itu seperti kuah kari yang 
dipengaruhi kuliner India, gulai yang 
dipengaruhi Arab, balado dari pengaruh 
Portugis, semur dan kue kering dari 
pengaruh Belanda juga Eropa, dan 
manisan dari pengaruh China
6. Punya nama lain Ketupat hadir di 
berbagai daerah di Indonesia. Setiap 
daerah punya penyebutan tersendiri 
untuk ketupat.
Di Bali misalnya, ketupat disebut dengan 
tipat. Sementara di wilayah Sunda dan 
Jawa, ketupat disebut dengan kupat. 
7. Bagian dari tradisi di masyarakat 
Indonesia Ketupat di Indonesia 
merupakan bagian dari tradisi di 
Indonesia. Beberapa daerah seperti 
Gresik punya perayaan bernama 
Kupatan.
 Di Madura, tradisi Lebaran ketupat biasa 
disebut dengan Terater. Di Kudus, 
Syawalan atau lebaran Ketupat 
dirayakan dengan prosesi kirab 
gunungan Seribu Ketupat di Kudus, 
Jawa Tengah.
 Di Lombok ada tradisi bernama Lebaran 
Topat yang dimeriahkan dengan tradisi 
nyangkar. Nyangkar merupakan tradisi 
nenek moyang orang Sasak saat 
merayakan Lebaran Topat.

Saat pembukaan Kongres ke V Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
di Bali, Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri menyampaikan pidato 
politik di depan para kader dan tamu 
undangan. Pidato politik Mega berisi 
tentang demokrasi dan toleransi.
Sindiran-Sindiran Megawati di Kongres 
PDIP, Sampai Bilang Pernah Dikibuli
Namun di sela-sela pidato itu, Mega 
beberapa kali melontarkan sindiran 
kepada partai-partai lain. Bahkan Mega 
menyebut pernah dibohongi saat Pemilu 
2014 lalu. Berikut sindiran Mega pada 
acara Kongres PDIP:
Dibohongi di Pemilu 2014
Saat menyampaikan pidato politik dalam 
Kongres V di Sanur, Bali, Ketua Umum 
PDIP Megawati Soekarnoputri 
menyinggung kerap dibohongi. Di mana 
pada Pemilu 2014 lalu, Mega merasa 
dibohongi oleh Golkar yang telah 
mengambil jatah kursi ketua DPR. 
Padahal berdasarkan Undang-Undang 
MD3, partai pemenang pemilu berhak 

Tanah Air

Sindiran Megawati Di Kongres PDIP

atas kursi pimpinan DPR.
"Airlangga! itu yang baju ijo juga 
(Suharso PPP) jangan melemboni 
(membohongi) loh MD3 loh. Dilihat 
sama anak-anakku kayak zaman dulu 
kita dikibuli terus loh. Untung ibu Mega 
lapang dada," ceritanya yang disambut 
riuh hadirin kongres.
"Partai pemenang itulah yang akan 
menjadi Presiden Republik Indonesia 
eh gue dipotong. Gile deh ini Republik 
Indonesia kita cintai gile dah. Saya 
cuma ngomong sama bapak gue 
(Soekarno) yang di atas biarin pak 
enggak apa-apa sabar pak kesabaran 
revolusioner," katanya yang disambut 
tepuk tangan, di Sanur, Bali, Kamis 
(8/8).
Sindir Partai yang Minta Jatah Menteri
Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri terang-terangan minta 
jatah kursi kepada Presiden Jokowi. 
Sebagai partai pemenang Pemilu 2019, 
Mega meminta jatah kursi paling 



26 25 
www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

banyak di antara partai lain. Mega 
menganggap permintaan ini wajar, 
karena partai yang tidak mendapat jatah 
saja minta jatah kursi menteri.
"Ini dalam kongres partai Pak Presiden 
saya minta dengan hormat PDIP akan 
masuk dalam kabinet dengan jumlah 
menteri yang terbanyak," tegas Mega 
yang disambut riuh peserta kongres.
"Enak aja empat. Orang yang enggak 
dapet (jatah) aja minta," sindir Mega 
yang menambah riuh suasana Ballroom 
Hotel Inna Garuda Sanur, Bali, Kamis 
(8/8).
Banyak yang Minta Diundang Kongres 
PDIP
Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri tak memungkiri banyak 
yang meminta diundang dalam Kongres 
ke-5 partai digelar di Sanur, Denpasar. 
Hal itu tidak terlepas berhasilnya PDIP 
mengantar pasangan Joko Widodo-
Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil 
terpilih Pemilu 2019.
Menurutnya, saking ingin diundang 

dalam kongres, ada pihak yang selama 
ini tak pernah melempar senyum 
terhadapnya kini malah senyum manis.
"PDIP Menang, semua orang mau 
merapat. Yang tidak kenal sama saya 
saja yang tidak pernah senyum manis, 
selama ini. Kalau dulu mana mau Pak 
Jokowi. Saya sudah merasakan ditinggal 
orang," katanya di Hotel Inna Garuda 
Sanur, Bali, Kamis (8/8).
Soal Impor Beras
Di sela pidato politik Kongres ke V PDIP, 
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, 
menyinggung soal impor beras. Menurut 
Mega, saat impor beras ramai 
diperbincangkan, dia disebut tidak 
memikirkan rakyat.
"Kalau sudah bilang impor beras, 
langsung singgung katanya berdikari. 
Katanya mau berdiri di atas kaki sendiri. 
Tapi kalau kurang langsung impor, Kalau 
yang punya beras diekspor ke 
Indonesia," kata Mega di Ballroom Inna 
Garuda, Kamis (8/8). 
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Presiden Amerika Serikat (AS) Donald 
Trump me-retwet teori konspirasi soal 
kematian terdakwa predator anak Jeffrey 
Epstein. Teori konspirasi itu mengaitkan 
kematian Epstein dengan Presiden Bill 
Clinton. Trump me-retweet teori 
konspirasi yang ditweetkan oleh 
komedian, Terrence K. Williams pada 
Minggu (11/8/2019). Dalam tweet 
tersebut, Terrence menyebut Epstein 
punya informasi tentang Bill Clinton. 
Terrence juga memasang foto Bill 
Clinton, Epstein dan video singkatnya.
"Meninggal karena SUICIDE pada 24/7 
SUICIDE WATCH? Ya benar! 
Bagaimana itu bisa terjadi? 
#JefferyEpstein memiliki informasi 
tentang Bill Clinton & sekarang dia 
sudah mati. Saya melihat tren 
#TrumpBodyCount tetapi kami tahu 
siapa yang melakukan ini! RT jika Anda 
tidak Terkejut #EpsteinSuicide 
#ClintonBodyCount 
#ClintonCrimeFamily," bunyi tweet 
Terrence yang diretweet oleh Trump.
Dilihat oleh detikcom pada Minggu (11/8) 
pukul 09.41 WIB, tweet tersebut telah 

Amerika

diretweet lebih dari 38 ribu kali. Usai 
meretweet postingan tersebut, 
beberapa jam kemudian Trump lantas 
men-tweet soal betapa indahnya 
membongkar keburukan media berita 
palsu. Menurutnya, media berita palsu 
adalah bisnis paling korup dan 
menjijikan. 
"Pikirkan betapa indahnya bisa 
melawan dan menunjukkan, kepada 
begitu banyak orang, betapa tidak 
jujurnya Media Berita Palsu itu. Ini 
mungkin bisnis yang paling korup dan 
menjijikkan (hampir) ada! BUAT 
AMERIKA LAGI!," tweet Trump 
beberapa jam kemudian.
Sebelumnya, dilansir dari AFP, Epstein 
meninggal Sabtu (10/8) pukul 06.30 
waktu setempat. Berdasarkan sejumlah 
sumber anonim, Epstein tewas 
gantung diri. FBI segera melakukan 
penyelidikan untuk mengetahui 
penyebab bunuh diri tersebut. Epstein 
sendiri diketahui pernah dekat dengan 
Donald Trump. Meskipun, pada 
akhirnya Trump enggan dikaitkan 
dengan Epstein.

 Jeffrey Epstein Bunuh Diri Di Penjara
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Jaksa Agung AS Bill Barr mengaku 
terkejut atas kematian Epstein. Dia 
meminta Departemen Kehakiman ikut 
menyelidiki kematian tersebut.
"Kematian Epstein menimbulkan 
pertanyaan serius yang harus dijawab," 
kata Barr, Minggu (11/8/2019).
Pertanyaan besar itu mengemuka 
lantaran persidangan dengan Epstein 
sebagai terdakwa tak bisa lagi digelar. 
Di sisi lain, muncul pertanyaan dari 
sejumlah anggota kongres, mengenai 
bagaimana bisa seorang tahanan 
dalam kasus yang begitu menimbulkan 
sorotan, melakukan bunuh diri. 
Media-media di AS menyebut Epstein 
meninggal karena gantung diri. Bulan 
lalu, Jaksa Federal di New York telah 

mengajukan dakwaan pidana baru 
menuduh Epstein telah mengoperasikan 
jaringan perdagangan seks dan 
melakukan pelecehan seksual puluhan 
anak di bawah umur.
"Kumpulan foto-foto cabul perempuan 
dan gadis yang tampak masih sangat 
muda disita dari rumah Epstein di 
Manhattan," ujar Jaksa penuntut dalam 
dakwaan yang diajukan ke pengadilan.
Pria berusia 66 tahun ini mengaku tidak 
bersalah atas tuduhan tersebut di 
pengadilan federal Manhattan pada 
Senin (8/7) sore waktu setempat. Kasus 
ini mendapat sorotan publik AS, terlebih 
karena Epstein berteman baik dengan 
Trump dan mantan Presiden Bill 
Clinton.

Tanah Air

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga 
Hartarto optimistis kader terpilih dalam 
partainya akan menjabat sebagai Ketua 
MPR. Dalam kesempatan yang sama, ia 
juga mengaku tidak membidik kursi 
menteri. "Insya Allah (optimis kader 
Golkar jadi Ketua MPR)," kata Airlangga 
saat ditemui di Kasablangka, Jakarta 
Selatan, Sabtu (10/8). Menurut Airlangga, 
optimisme partainya cukup mendasar. 
Sebab pembahasan itu sudah dilakukan 
dan diklaim mendapat persetujuan 
berbagai partai koalisi pendukung Joko 
Widodo pada Pemilihan Presiden April 
2019 lalu. 
Namun, Airlangga tidak menyebut nama 
kader yang bakal ditunjuk sebagai 
pengganti Ketua MPR saat ini, yaitu 
Zulkifli Hasan. "Itu paket yang diusung 
partai-partai. Kami sudah bahas dengan 
partai lain (tentang kursi ketua MPR). 
Tentunya Partai Golkar sudah 
menyiapkan kader di sana," ucap 
Airlangga. Posisi ketua MPR menjadi 
sasaran saat ini dari sejumlah partai, 
termasuk Gerindra. Partai besutan 

Airlangga Yakin Kader Golkar Jadi Ketua MPR

Prabowo Subianto ini terang-terangan 
membidik kursi ketua MPR karena 
diklaim sebagai bagian rekonsiliasi 
pasca-Pilpres 2019. 
Penempatan kader Gerindra di kursi 
ketua MPR dinilai menjadi solusi terbaik 
karena jabatan Ketua DPR periode 
mendatang akan diberikan otomatis 
kepada kader PDIP sebagai partai 
politik pemenang Pemilu 2019. 
Sebelumnya, Politikus Partai Golkar 
Zainudin Amali mengklaim partai politik 
koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin 
tidak mempermasalahkan bila Ketua 
MPR periode 2019-2024 ditempati 
perwakilan partai berlambang Beringin 
tersebut. Menurut Zainudin, sebagai 
partai politik peraih kursi DPR RI 
terbanyak kedua hasil Pemilu 2019, 
sudah sewajarnya Golkar bakalan 
memegang jabatan Ketua MPR. 
"Saya kira kalau di internal pendukung 
Jokowi tidak ada masalah (Golkar jadi 
Ketua MPR)," kata Zainudin kepada 
wartawan di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta Kamis (1/8).
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Tanah Air
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Airlangga Yakin Kader Golkar Jadi Ketua MPR
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Disewakan kamar  untuk wanita 
yang bersih dan tidak merokok 
di 1717 McClelland  st.
Hub : 215 - 983 - 8810

Disewakan kamar untuk wanita
di 11th st. Ada laundry, internet
bis 45 di depan rumah .
Hub : 267 - 444 - 3487 

Tanah Air

Disewakan 1 kamar besar depan ada
kasur dan lemari plastik. Di 2008 s 7th
street lantai 2. Depan ada laundry, 
Dekat Toko Nusantara.
Hub: Ibu Hermin 267-230-8891

Cafe/Restaurant for sale American
food breakfast and lunch deli
grilled food and bagels. Has seatting
area and parkinf lot 80K. 
Location in City Avenue.
call : 347 - 861 - 5057

Beragam fitur baru disematkan Samsung 
untuk flagship anyarnya, Galaxy Note 10 
dan Note 10+. Salah satunya adalah 
sensor time of flight ( ToF) atau dalam 
bahasa Samsung diistilahkan sebagai 
DepthVision VGA. Sensor ini hanya 
terpatri di versi 
Note 10+ saja. 
Fungsi ToF di 
Galaxy Note 10+ 
secara umum 
sama seperti 
yang menempel 
di beberapa 
smartphone 
flagship lain. 
Head of Product 
Marketing IT & 
Mobile Samsung 
Electronics 
Indonesia Denny 
Galant 
menjelaskan cara kerja sensor ToF ini 
dalam dalam rangkaian peluncuran 
Galaxy Note 10 di New York, AS, 
(8/8/2019) yang turut dihadiri 
KompasTekno. "Dia (sensor ToF) 
menembakan inframerah seperti radar, 
lalu menghitung jarak ke obyek 
berdasarkan kecepatan pantulan cahaya" 
jelas Denny.  ToF bisa digunakan untuk 
mendukung beberapa fitur terkait 
pendeteksian obyek dalam ruang 3D, 

Fitur Baru Di Galaxy Note 10 Dan Note 10+
seperti efek bokeh atau memindai 
obyek tiga dimensi. Di dalam Galaxy 
Note 10+, ToF fungsinya akan 
dikembangkan untuk mendukung fitur 
realitas ganda alias AR. Salah satunya 
adalah fitur 3D Scanner. Fitur ini 

memungkink
an 
pengguna 
untuk 
memindai 
obyek 3D. 
Hasil 
pindaian 
akan 
otomatis 
dikonversi 
ke dalam 
animasi tiga 
dimensi 
dengan 
bentuk dan 

warna mirip obyek aslinya. Namun, area 
pemindaian terbatas pada ukuran 10 x 
10 x 10 cm dengan 80  x80 x 80 cm 
saja. Galaxy Note 10+ bukanlah yang 
pertama kali mendapatkan sensor ToF 
karena telah lebih dulu hadir di Galaxy 
A80, meski fungsinya tak selengkap di 
Note 10+. Kamera ToF alias 
DepthVision ini hanya ada di Galaxy 
Note 10+. Fitur yang memanfaatkannya 
seperti 3D Scanner pun absen dari 
Galaxy Note 10 reguler. "Untuk 
pengembangannya ke depan akan lebih 
banyak fitur yang bisa ditambahkan di 
sini ( kamera ToF Galaxy Note 10+)," 
ujar Denny.
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Tak hanya rumah, jalan lingkungan, ruang 
terbuka, dan fasilitas umum, melainkan 
juga sungai yang selama ini menjadi 
tempat pembuangan sampah rumah 
tangga dan limbah industri. Lurah 
Bantarjati Dheri Wiriadirama adalah lurah 
pertama yang dinilai Bima telah berhasil 
menjawab tantangannya. Kondisi sungai di 
Kelurahan Bantarjati, Kota 
Bogor.(Facebook Bima Arya) Kali Cibagolo 
yang melintasi kawasan Bantarjati yang 
sebelumnya penuh sampah, keramba ikan, 
dan kotor, kini terlihat bersih dengan air 
lebih jernih. Anak-anak dan orang dewasa 
pun menjadikan Kali Cibogo sebagai ruang 
publik, dan sarana bermain air yang bisa 
diakses bersama-sama. Menurut Bima, 
upaya "bebersih" ini dilakukan Lurah Dheri 
hanya dalam waktu kurang dari satu bulan. 
Waktu lebih singkat ditempuh Kelurahan 
Sukasari untuk membersihkan wilayahnya 
hanya tiga minggu. "Kami berupaya 
mewujudkan kota masa depan yang tidak 
hanya saling terkoneksi oleh teknologi 
digital yang serba online, profesional, 
akuntabel, dan transparan, namun juga 
secara fisik harus bersih, bebas sampah," 
tuntas Bima. Kendati tidak menyebutkan 
bentuk apresiasi yang diberikan kepada 
para lurah, Bima menjanjikan "Lurah 
Challenge" akan diteruskan sebagai 
program berkelanjutan demi Kota Bogor 
sebagai kota pintar masa depan atau 
future smart city.

Tantangan terbesar membangun sebuah 
kota menjadi kota masa depan laik huni 
atau livable city adalah mengubah 
paradigma birokrat pemerintah, dan 
masyarakatnya. Demikian Wali Kota Bogor 
Bima Arya Sugiarto berbagi pengalaman 
mengelola kota dalam acara "Creating The 
Cities of The Future" pada Kongres 
Diaspora Indonesia ke-5 di Jakarta, Sabtu 
(10/8/2019). "Mengubah mindset itu yang 
paling susah. Kita sudah banyak 
mengeluarkan uang untuk membangun 
infrastruktur, ruang publik, taman, street 
lighting, tapi kalau tidak ada rasa memiliki 
untuk bersama-sama merawatnya, maka 
tidak ada outcome-nya," terang Bima. Oleh 
karena itu, selama lima tahun menjabat 
sebagai manajer kota yang berjuluk Kota 
Hujan, Bima terus menerus melakukan 
upaya pendekatan persuasif kepada 
masyarakat dan stake holders lainnya. 
Termasuk "memaksa" mereka mengubah 
paradigma, bagaimana menjaga dan 
merawat kebersihan kota sebagai rumah 
bersama. Kondisi sungai di Kelurahan 
Bantarjati, Kota Bogor.(Facebook Bima 
Arya) Salah satu program yang menurut 
Bima berhasil terwujud adalah "Lurah 
Challenge" yakni tantangan bagi para lurah 
untuk membebaskan wilayahnya dari 
sampah, jorok, dan kumuh. "Lurah 
Challenge" ini kemudian disambut antusias 
para lurah. Mereka berlomba menjadikan 
wilayahnya sebagai yang paling bersih. 

Cara Bima Arya Bersihkan Sungai Bogor

Tanah Air
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