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Salah satu upaya pemerintah dalam 
memberikan pelayanan dan solusi 
kepada negara adalah melalui 
Pembangunan Infrastruktur, dalam 
hal ini selain memudahkan mobilitas 
perdagangan antar wilayah yang 
bertujuan menstabilkan harga yang 
terlampau jauh antara satu wilayah 
ke wilayah lain, juga ikut membantu 
perekonomian di sektor properti.

Bagi para pelaku properti sudah 
tentu ini adalah kabar gembira yang 
patut di apresiasi, mereka optimis 
tahun ini harga properti akan semakin 
meningkat.
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Pembangunan infrastruktur di Jawa 
berimbas terkereknya harga properti. Jawa 
semakin jadi primadona sektor properti 
nasional.

INV-
INFRASTRUKTUR 

KEREK HARGA 
PROPERTI 

DI JAWA

Jawa tampaknya masih menjadi primadona bagi sek-
tor properti. Di pulau terpadat ini, harga properti 
terus terkerek. Data Housing Finance Center (HFC)—
unit riset PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.—
menyebut, harga rumah pada triwulan pertama 2019 
naik 7,34% dibandingkan periode sama pada tahun 
lalu. BTN House Price Index (BTN HPI) triwulan 1-2019 
mencapai 163,90. Laju pertumbuhan triwulan perta-
ma 2019 juga lebih tinggi dibandingkan periode sama 
pada 2018 yang sebesar 6,44%.

Sektor properti sempat lesu dalam dua tahun belakan-
gan. Pertumbuhan harga properti cenderung melandai 
hingga triwulan 1-2018. Pada triwulan 1-2015, tercatat 
BTN HPI tumbuh 14,30%. Angka tersebut turun men-
jadi 11,49% pada triwulan 1-2016. Ujungnya, triwulan 
1-2018 hanya tubuh 6,44%.

HEADLINE
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Penaikan harga properti tahun ini mem-
berikan optimisme bagi pelaku sektor 
properti. Apalagi, pemerintah sudah 
menyelesaikan proyek-proyek infras-
truktur, seperti jalan tol dan bandara, di 
Jawa. Proyek infrastruktur itulah yang 
mengerek harga properti di Jawa. “Tahun 
ini, kami optimistis harga properti akan 
semakin meningkat,” ujar Direktur Uta-
ma BTN Maryono.

Wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakar-
ta, dan Jawa Timur paling berdampak 
dengan keberadaan infrastruktur pe-
merintah. Tercatat, lima dari enam besar 
dengan BTN HPI tertinggi berada di em-
pat provinsi tersebut. BTN HPI tertinggi 
berada di Batang, Jawa Tengah dengan 
skor 253,29. Posisi kedua Jember, Jawa 
Timur (252,20); Banyumas, Jawa Tengah 
(232,28); Bantul, DI Yogyakarta (221,62); 
dan Jakarta Timur; DKI Jakarta (215,50).

Kelima daerah tersebut dilalui proyek 
infrastruktur pemerintah. Batang, misal-
nya, dilalui jalan tol Trans-Jawa dan rel 
kereta api dobel trek serta infrastruktur 
penunjang lain. Pun demikian dengan 
Jember yang dilalui tol Trans-Jawa. Har-
ga properti di Jember juga turut terkerek 
karena rencana pemerintah membangun 
dermaga dan bandara untuk pemberang-
katan jemaah haji.

Pulau Jawa Makin Seksi
Selain lima daerah tersebut, kota-kota 
besar di Jawa masih jadi primadona sek-
tor properti. Di Semarang, ibu kota Jawa 
Tengah misalnya. Harga properti di Kota 
Lumpia, terutama Semarang atas, turut 
terkerek. Faktor penunjang, wilayah 
Semarang atas cenderung aman dari 
banjir dan masih asri.

Pusat perbelanjaan, rekreasi, restoran, 
rumah sakit, dan universitas sudah ada di 
Semarang atas sehingga wilayah tersebut 
digemari sebagai kawasan pemukiman. 
Alhasil, harganya pun turut terkerek. Di-
tambah lagi, tol Trans-Jawa juga turut 
melewati Semarang.

“Pembangunan infrastruktur jalan tol yang 
memudahkan mobilitas, seperti tol Sron-
dol-Bawen yang mempersingkat waktu tem-
puh dari Semarang ke Solo,” beber Wicakso-
no Adi, pengamat infrastruktur.

Dua wilayah Semarang yang menjadi prima-
dona adalah Pedurungan dan Tembalang. Di 
dua wilayah tersebut, banyak terdapat peru-
mahan. Harganya berkisar antara Rp400 juta 
hingga Rp800 juta. 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tak 
kalah legit dari Semarang. Yogyakarta ma-
suk sebagai wilayah yang paling diminati 
untuk dihuni berdasarkan survei daring dari 
Rumah123.com. Alasannya, Yogya menjadi 
kota tujuan wisatawan dan pelajar.

Raetedy Refanatha, Head of Marketing De-
velopment Rumah123.com, menjelaskan, 
dalam tiga tahun belakangan, pertumbuhan 
properti di Yogya cukup agresif. Hunian di 
Yogya ini bisa disewakan untuk wisatawan 
maupun pelajar. Oleh karena itu, pertum-
buhan apartemen terus meningkat. Misal-
nya saja Malioboro City di Jalan Adisucipto 
dengan konsep superblok dan Student Cas-
tle, apartemen khusus mahasiswa. Di dua 
apartemen tersebut, harga untuk tipe studio 
dibanderol mulai Rp300 juta.

Pembangunan bandara di Kulonprogo juga 
turut mengerek geliat sektor properti di 
Kota Gudeg tersebut. Bandara tersebut 
rencananya akan selesai pada tahun ini. Im-
bas pembangunan bandara ini, properti di 
wilayah Kulonprogo dan sekitarnya, seperti 
Bantul, turut terkerek.

Di Kulonprogo mulai bermunculan peruma-
han-perumahan baru. Misalnya saja Peru-
mahan Bakung Indah Residence di Bangun-
tapan, Bumi Elok Gemilang di Kulonprogo, 
dan beberapa perumahan lainnya yang 
menjual rumah mulai dari Rp300 jutaan. Di 
Bantul pun serupa. Perumahan Gowasari 
Indah milih Perumnas bahkan dijual cukup 
murah, mulai Rp150 jutaan.
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Jabodetabek Tertolong TOD
Harga properti di Jabodetabek juga 
turut semakin naik. Penyebabnya 
adalah transportasi Jabodetabek 
yang makin terkoneksi dengan 
adanya kereta listrik (KRL), moda 
raya terpadu (MRT), dan lintas raya 
terpadu (LRT). Keberadaan moda 
transportasi tersebut kemudian me-
munculkan konsep hunian kawasan 
orientasi transit (transit oriented 
development/TOD) di stasiun-stasi-
un KRL, MRT, dan LRT. Misalnya saja 
TOD yang dibangun oleh Perumnas 
dan PT KAI di Pondok Cina, Tanjung 
Barat, dan Rawa Buntu, serta TOD 
milik Adhi Commuter Properti di be-
berapa stasiun LRT yang dinamakan 
LRT City.

Ferry Salanto, Senior Associate Di-
rector Research Colliers Internation-
al, menyebut, adanya kawasan TOD 
tersebut bisa memicu harga prop-
erti. Sebab, area tersebut mudah 
diakses lewat konektivitas moda 
transportasi.

Ferry mencontohkan keberadaan 
Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lin-
tas Raya Terpadu (LRT) yang turut 
berpengaruh pada harga properti. 
Konsep hunian TOD akan makin 
menghubungkan tempat tinggal 
dan kawasan bisnis. Konektivitas 
tersebut bakal turut menaikkan har-
ga sewa gedung perkantoran. “MRT 
dampaknya akan langsung berpen-
garuh kepada harga-harga properti 
yang dilalui jalur MRT,” kata Ferry.
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Kata siapa pasar smartwatch alias jam pin-
tar melambat? Lihat saja geliat para pro-
dusen yang sepertinya malah tak menun-
jukkan tanda-tanda surut. 

Salah satunya Kosmet. Perusahaan 
gadget asal Tiongkok tersebut baru 
saja menggebrak pasar smart-
watch dengan meluncurkan 
produk terbarunya. Tak tang-
gung-tanggung, mereka bah-
kan menghadirkan produk 
berspesifikasi tinggi yang 
mencuri perhatian gener-
asi muda. 

Produk anyar itu diberi 
nama Kospet Optimus Pro. 
Smartwatch kekinian sarat 
teknologi tersebut diklaim 
sebagai yang pertama di dunia 
dengan RAM 3 GB. RAM sebesar 
itu cukup memberinya predikat 
yang terbesar di kelasnya.

Ya bagaimana tidak. Jika diperha-
tikan, rata-rata smartwatch saat ini 
biasanya memiliki RAM 512 MB atau 1 
GB. Sangat jarang ada smartwatch yang 
mempunyai RAM 2 GB, apalagi RAM 3 GB. 
Jadi ya tak perlu heran mengapa Kospet 
Optimus Pro lantas mendapat perhatian lebih. 
Apalagi memori internalnya pun 32 GB. 

Namun tidak tanpa kekurangan, spesifikasi lainnya 
memang ada yang dikorbankan, terutama terkait 
dengan chipset-nya. Gadget ini tak lagi menggunakan 
chipset terbaru dari Qualcomm, Snapdragon Wear 
3100. Optimus Pro menggunakan chipset MediaTek 
MTK6739 dengan clock speed CPU hingga 1.25GHZ..

Tapi hal itu tertutup dengan keunggulan lainnya. Apala-
gi kalau bukan konfigurasi sistem operasi Android 7.1.1. 
(Nougat) dan baterai yang cukup gahar, yaitu 800 mAh. 
Tahukah kamu? Baterai sebesar itu dapat memberikan 
tenaga pada smartwatch selama 7 hari dalam sekali 
pengisian daya lho. Wah, kan? 

Dikutip dari Gizmochina, Kospet Optimus 
Pro ini berbeda lho dengan smartwatch 
konvensional karena menghadirkan fitur 
dual OS (Android OS dan Lite OS). Nah Lite 

OS inilah yang memungkinkan smart-
watch dapat memiliki waktu stanby 

lebih lama.

Satu lagi, smartwach ini dibeka-
li dengan layar AMOLED 1,39 

inci dengan resolusi 454 x 
454 piksel. Masih kurang? 

Ada beberapa fitur ung-
gulan lagi kok. Sebut saja 
seperti fitur waterproof 
(sertifikasi IP 67), kamera 
8 MP, WiFi 2.4GHz/5GHz 
802.11 a/b/g/n, Nano 
SIM Card, GPS dan konek-
tivitas 4G. 

Nah, sekarang tinggal har-
ganya. Dari sumber yang 

sama, Optimus Pro masih diberi 
harga promo (diskon sebesar 25 

persen) sebesar 149,99 dolar AS 
atau Rp2,1 juta. Katanya, harga nor-
malnya nanti bisa tembus 199,99 

dolar AS atau Rp2,8 juta. Untuk kamu 
yang tertarik, barang keren ini baru di 
jual di luar Indonesia ya. Tapi apalah art-
inya jarak di zaman serba online seperti 
sekarang. Yuk, tunggu apa lagi? 

KOSPET
OPTIMUS PRO
SMARTWATCH DENGAN
RAM TERBESAR DI DUNIA

gadget
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&KLATEN
SUNGAI

PUSUR
Dari sungai yang tadinya kotor dan 
beraroma tak sedap, kini telah menjadi 
objek wisata tubing yang digandrungi 
wisatawan mancanegara. Gara-gara itu 
pula, masyarakat Desa Polanharjo kini 
sejahtera. Kok bisa? 

Jemputan kami datang. Bukan jenis 
minibus ataupun jeep layaknya di 
Bromo, melainkan mobil bak terbuka 
yang biasa untuk mengangkut sayuran, 
bahan bangunan, ataupun hewan 
ternak. Karena terbuka, kapasitasnya 
pun jadi banyak. Ya sekitar lima belas 
oranglah, dan Rumah Kita berada di 
antaranya. 

Kami bukan hendak mendaki gunung. 
Bukan juga melakukan kunjungan 
pasar. Kami akan menikmati wisata 
baru yang tengah jadi buah bibir di 
Jawa Tengah, tepatnya di Sungai Pusur, 
Desa Polanharjo, Kabupaten Klaten. 

Desa 
Polanharjo 

dan Para 
Pemuda 

Inspiratif

kota dan cerita
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Wisata tersebut bernama River Tubing Pusur Adventure, semacam rafting 
atau arum jeram namun versi “murahnya”. Bila rafting dilakukan di sungai 
berarus deras secara berkelompok dan menggunakan perahu karet 
serta dayung, river tubing ini menyusuri sungai berarus sedang 
secara individu menggunakan ban truk sebagai “perahunya”. 
Jadi masing-masing harus menggunakan kedua tangannya 
sebagai dayung. 

Setelah dibekali rompi pelampung, helm, serta sepatu 
khusus, kami diberi arahan soal keamanan. Kemudian 
kami diantar ke titik start trek River Tubing. 
Terkejutlah kami saat itu. Untuk ukuran sungai, 
pemandangannya jelas punya keunikan tersendiri. 
Oke, sungai di Indonesia memang banyak yang 
berarus. Namun yang sebersih dan sesegar air di 
Sungai Pusur sepertinya sangat sedikit. Apalagi 
di Pulau Jawa. 

Meluncurlah kami satu per satu menggunakan 
ban. Selama kurang lebih 1,5 jam, kami 
terombang-ambing di sungai dengan arus 
bervariasi. Mulai dari yang tenang sampai 
yang cukup deras dengan jeram-jeram 
pendek. 

Malah di satu bagian sungai, kami bertemu 
dengan dinding DAM yang dibangun sejak 
zaman penjahan Belanda setinggi 3 meter. 
Ada tiga cara untuk melewatinya. Pertama 
melompat: yang ini tak menggunakan ban, 
tapi mengandalkan keberanian. 

Kedua, meluncur menggunakan ban. Ini dia 
tantangan yang diberikan penyedia wisata. 
Sebab bila dalam suatu kelompok ada minimal 
tiga orang yang mampu tetap berada di atas 
ban ketika meluncur, biaya tiket masuk akan 
dihapuskan alias gratis. Sedangkan cara ketiga 
adalah menyeberang lewat tangga bambu. Cara ini 
hanya untuk yang tidak berani sepertinya. 

Namun di antara tantangan dan rintangan, paling menarik 
jelas pemandangannya. Di mana lagi bisa menikmati 
tiduran di atas ban, menghadap ke atas memandangi bias 
cahaya di antara rimbun pepohonan. Jauh dari suara bising 
mesin. Hanya angin dan suara arus air. Sempurna. Itu semua bisa 
dirasakan di River Tubing Pusur Adventure di Klaten. 
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Dulu Kotor dan Penuh Sampah
Seperti disampaikan tadi, sebelum adanya wisata alam 
ini, Sungai Pusur awalnya masih dipenuhi sampah. 
Masyarakat sekitar memanfaatkannya untuk memasak, 
mandi, dan aktivitas lainnya. Jalan Cokro-Delanggu 
pun penuh debu karena menjadi perlintasan truk-truk 
besar. Hingga akhirnya kesadaran akan potensi yang 
dimiliki Sungai Pusur menggugah masyarakat untuk 
berubah. 

Diprakarsai para pemuda lokal, mereka mulai bergerak 
melawan sampah. Setiap hari Jumat dan Minggu, para 
warga mulai mengambil limbah masyarakat di sungai. 
Sampai akhirnya menjadi program rutin. 

Tak lama, Tubing Sungai Pusur makin ramai dikunjungi 
pengunjung yang kebanyakan dari desa tetangga 
seperti Yogyakarta dan sekitarnya. Pengunjung lantas 
mengunggahnya ke media sosial. Dan bum, orang-
orang mulai banyak yang mengenal river tubing ini. 

Para anak-anak muda yang diketuai Aris ini memang 
patut diacungi jempol. Berawal dari karang taruna, 
kini mereka bisa meraih omzet sampai Rp40 juta per 
bulan. Itu saja cuma dari tiket masuk. 

“Melalui River Tubing ini, kami mengajak masyarakat 
untuk peduli lingkungan. Apalagi bisa menghidupkan 
ekonomi desa,” sambung Aris. 

Benar saja. Pemberdayaan masyarakat di sini beragam. 
Ada yang mengurusi kebersihan atau transportasi; ada 
yang menjadi guide untuk wisatawan asing; atau yang 
menyediakan panganan, cenderamata, dan keamanan. 
Semua terlibat. “Makanan dan minuman dikelola oleh 
para ibu-ibu desa,” ujarnya.  

Wisatawan juga dengan bebas bisa menumpang 
mandi di kamar mandi yang disediakan atau mandi di 
rumah-rumah penduduk. Keuntungannya nanti akan 
dibagikan kepada warga dan pemuda yang terlibat. 

Menariknya lagi, sebelum Sungai Pusur akhirnya 
dijadikan objek tubing, ternyata awalnya dilakukan 
penelitian terlebih dahulu. Penelitiannya menggunakan 
metode Transect, yakni semacam metode yang 
digunakan untuk mempelajari suatu areal atau wilayah 
dengan mengambil sejumlah titik sampel. 

“Singkatnya Transect atau jelajah sungai ini untuk 
melihat bentang alam Sungai Pusur, terutama bagian 
tengah, dari hilir (Desa Keprabon) ke hulu (Desa 
Sudimoro, Kecamatan Tulung,” sambung Kepala Desa 
Sugiyono. 
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Dari Ban-Banan Jadi Pemberi Kesejahteraan

River Tubing merupakan kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Polanharjo, Klaten, terutama anak-anak 
sejak dahulu dengan nama Ban-Banan atau Keli-Kelen (bahasa Jawa).  Menyadari bahwa kegiatan Ban-Banan ini 
memiliki daya jual dan telah dijadikan wisata di daerah lain, mereka lantas berinisiatif menjadikan kegiatan ini 
sebagai kegiata wisata. 

Sepeti disebutkan tadi, River Tubing berawal dari inisiatif sekelompok masyarakat setempat yang ingin 
menambah nilai ekonomi dari Sungai Pusur agar masyarakat di daerah ini lebih punya rasa memiliki terhadap 
Sungai Pusur. Selain itu River Tubing ini diharapkan bisa mempromosikan potensi-potensi daerah lainnya seperti 
kerajinan dan makanan khas Polanharjo sehingga bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat. 

Kala itu, di awal-awal berdirinya RTPA, Transect 
Sungai Pusur melibatkan 19 orang. Mereka adalah 
para pakar di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 
Klaten, Badan Lingkungan Hidup Klaten, Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Klaten, Balai Besar 
Wilayah Sungai Bengawan Solo, Universitas Gadjah 
Mada, aktivis lingkungan dari Gerakan Sekolah 
Sungai Klaten, Lestari (Lembaga Studi dan Tata 
Mandiri) Yogyakarta, dan Paguyuban Bank Sampah 
Sekar Keprabon.

Tim tersebut melakukan riset selama tiga hari untuk 
lima kriteria, yaitu potensi sampah, morfologi sungai, 
potensi kebencanaan, biota sungai, dan sumber 
daya alam. 

“Hasil dari transect ini akan dibuat kajian atau literatur 
tentang Sungai Pusur. Datanya bisa dimanfaatkan 
untuk berbagai kepentingan,” katanya. 

Dia mencontohkan, jika kadar potensi sampah di 
Sungai Pusur dinilai sudah mengkhawatirkan, hasil 
kajian transect bisa menjadi landasan bagi instansi 
terkait memetakan langkah yang akan ditempuh. 

“Begitu pula dalam hal potensi kebencanaan, hasil 
kajian transect bisa menjadi database bagi BPBD 
dalam menangani Sungai Pusur,” kata Rubiyanto, 
pengurus Lestari Yogyakarta yang terlibat dalam 
proyek ini. 

Selama tiga hari menjelajah Sungai Pusur, Rubiyanto 
menambahkan, para anggota tim transect akan 
menginap di tepi sungai. “Kami mendukung kegiatan 
ini, dengan harapan menumbuhkan kepedulian 
masyarakat untuk tidak membuang limbah rumah 
tangga di sungai,” katanya. 
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ASAL 
TERANG

ENGGAK

MENATA
PENCAHAYAAN

AGAR RUMAH
BIKIN BETAH
Fungsi lampu kini bukan sekadar 

menerangi ruangan di rumah. 
Penataan cahaya yang tepat bisa 

bikin penghuni rumah betah.

tips

12
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ADA hal yang selalu luput dalam menata ruangan di dalam 
rumah. Kita sudah membeli furnitur sesuai tema yang kita 
inginkan. Kita juga sudah meletakkan dan menata furnitur-
furnitur tersebut agar interior rumah kita menjadi tak sekadar 
nyaman saja, tetapi juga estetis. Sayangnya, kita kadang luput 
dengan lampu yang kita pilih untuk interior rumah kita. Kok 
bisa?

Kebutuhan lampu memang terkesan sepele. Yang penting 
menyala dan terang, urusan jadi beres. Namun, tunggu dulu. 
Penataan pencahayaan ternyata bisa bikin penghuni betah 
berlama-lama di rumah atau kangen ingin segera pulang bila 
sedang berada di luar rumah. Pencahayaan yang bagus bisa 
menjadi komponen penting dalam tampilan, nuansa, dan fungsi 
ruangan.

Sayang saja kan, bila kita sudah memilih furnitur yang bagus, 
tapi ternyata pencahayaannya terkesan biasa. Alhasil, interior 
rumah kita pun jadi biasa-biasa saja. Agar interior kita tidak 
terkesan biasa karena memilih pencahayaan yang biasa-biasa 
saja, RUMAH KITA akan membagikan tips kece soal jenis lampu 
dan penataan pencahayaan interior.

TIPS UMUM
Ada beberapa tips umum sebelum kita melakukan penataan 
pencahayaan di rumah kita. Pertama, menyesuaikan jenis dan 
model lampu dengan konsep ruang. Pemilihan jenis lampu ini 
tidak bisa sembarangan. Apa pun jenis lampunya, misalkan 
lampu LED, lampu belajar, lampu dinding, lampu meja, atau 
lampu hias lainnya, kita harus menyesuaikan dengan konsep 
ruang. Misalkan saja, kita pilih rumah dengan konsep minimalis, 
tentu saja jenis dan model lampunya pun harus minimalis dan 
simpel dengan warna-warna yang kalem pula. Selain itu, kita 
harus paham kebutuhan pencahayaan di setiap ruangan.

Kedua, merancang suasana berbeda untuk setiap ruang. 
Untuk memaksimalkan suasana yang ingin kita ciptakan di 
setiap ruang, kita harus paham tiga lapis fungsi pencahayaan. 
Ketiga fungsi tersebut di antaranya menciptakan kenyamanan 
penghuni, membentuk nuansa, dan menambah nilai estetika. 
Contohnya saja, kita bisa membuat suasana ruang keluarga 
dan ruang makan berbeda hanya dengan memilih jenis lampu 
berbeda di dua ruang tersebut.

Ketiga, mengatur posisi lampu. Posisi lampu itu sangat penting. 
Titik-titik pencahayaan di dalam rumah kita akan bisa menunjang 
fungsi-fungsi ruang rumah kita.
Keempat, ukuran lampu. Usahakan ukuran lampu disesuaikan 
dengan ukuran rumah kita. Tujuannya, agar tidak terkesan 
penuh dan sesak.

Kelima, bujet. Bujet yang diperhitungkan bukan sekadar di 
awal pembelian lampu, melainkan juga soal perawatan. Jangan 
sampai, lampu yang kita pilih membebani dompet kita. Pilih 
lampu hemat energi yang berkualitas tinggi.
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Jenis warna lampu ini penting untuk 
diketahui agar bisa disesuaikan 
dengan suasana ruang yang kita 
inginkan. Terdapat tiga warna lampu 
yang umum digunakan di Indonesia.

Pertama, kuning. Lampau warna kuning cocok 
untuk pintu masuk, ruang tamu, ruang keluarga, dan 
kamar mandi. Warna kuning ini akan membangkitkan 
suasana hati atraktif bagi penghuni maupun tamu.

Kedua, putih. Kesan ceria bisa dihadirkan dengan 
lampu berwarna putih. Meski begitu, bila terlalu 
terang, lampu warna putih bisa menyilaukan mata. 
Untuk mengurangi kadar kesilauan, bisa menggunakan 
lampu warna putih susu. Lampu warna putih ini cocok 
untuk ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang kerja.

Ketiga, putih kebiru-biruan. Efek yang ditimbulkan jenis lampu 
putih kebiru-biruan adalah rileks dan cepat mengantuk. Jenis 
lampu ini cocok untuk ruang keluarga dan juga kamar tidur.

Inilah bagian terpenting dalam 
penataan pencahayaan rumah. 

Seperti yang telah disinggung se-
belumnya, penataan cahaya bisa di-

gunakan untuk membangun suasana 
tiap-tiap ruangan. Untuk itu, kita harus te-

pat dalam memadupadankan jenis lampu dan 
warna lampu serta penataannya di dalam rumah kita.

Foyer
Area foyer ini merupakan area pertama kali tamu 
menginjakkan kaki di rumah kita. Meskipun cend-
erung minim dekorasi, area ini tidak bisa dikesamp-
ingkan. Penataan cahaya lampu di area foyer ini harus 
menambah kesan “hangat” menyambut tamu. Kita bisa 
menggunakan penerangan downlight maupun uplight. 
Untuk foyer uang terbatas, kita bisa menggunakan lam-
pu tempel dinding dan lampu downlight dengan penu-
tup. Dua pilihan ini akan mempercantik area foyer kita.

Ruang Tamu
Penataan cahaya uang menarik di ruang tamu akan 
menambah kesan “hangat” bagi tuan rumah. Kita bisa 
menggunakan general lighting sebagai penerangan utama. 
Kita bisa pilih general lighting dengan pendant dengan tiga 

Menata 
Pencahayaan 

Sesuai Dengan 
Fungsi Ruang

Memilih 
Warna Lampu
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sulur (arm) atau dengan satu sulur tapi besar. Tentu saja pen-
dant tersebut disesuaikan dengan tema dan ukuran ruang 
tamu kita.

General Lighting tersebut bisa dikombinasikan dengan accent 
lighting di beberapa titik tertentu. Kita bisa menyelipkan lam-
pu spot halogen di sela-sela plafon.

Ruang Keluarga
Ruang keluarga menjadi ruang utama rumah kita. Sebab, ru-
ang ini banyak aktivitas dilakukan. Untuk itu, kita harus memi-
lih lampu yang nyaman. Kita bisa menggunakan general light-
ing seperti di ruang tamu. Lalu, kita padupadankan dengan 
lampu tambahan, seperti standing lamp atau indirect lighting 
yang posisinya tersembunyi.

Kamar Tidur
Di kamar tidur, kita bisa menggunakan lampu dinding atau 
lampu meja untuk melengkapi general lighting. Bisa menggu-
nakan sinar lampu yang ringan, seperti putih kebiru-biruan, 
atau lampu utama yang terang, tapi keredupannya bisa diatur.

Ruang Makan
Lampu ruang makan yang tepat mampu membangkitkan naf-
su makan penghuni. Kita bisa memilih lampu gantung. Pema-
sangannya minimal 60 cm dari permukaan meja makan kita. 
Untuk cahaya, kita bisa memilih tingkat cahaya yang lembut. 
Kita bisa juga menggunakan lampu aksen yang menempel di 
tembok ruang makan kita.

Dapur
Di dapur, kita bisa menggunakan general lighting yang terdi-
ri beberapa lampu kecil menggantung. Letakkan, rangkaian 
lampu tepat di atas kitchen station. Kita bisa menambahkan 
lampu aksen di bawah kabinet gantung dapur maupun cooker 
hood. Pilihan tepat warna cahaya adalah lampu putih yang 
tak menyilaukan.

Bagian yang memiliki dapur kecil, area yang harus diperhati-
kan dalam penerangan adam area memasak, countertop, dan 
area mencuci.

Kamar Mandi
Meski tidak sering digunakan, kamar mandi menjadi bagian 
penting dalam hunian kita. Agar tidak terlalu silau dan panas, 
sangat disarankan menghindari lampu interior yang terang. 
Lalu, kita bisa menambahkan lampu dengan penutup dekora-
tif di sisi cermin. Bahan untuk dekorasi lampu jangan terlalu 
rumit, serta jangan terbuat dari kayu, kulit, atau kain. Agar 
memudahkan kita dalam membersihkannya dan tidak cepat 
berjamur karena lembab.
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MITSUBISHI
LUNCURKAN MOBIL DOUBLE 

CABIN TERBARU

MITSUBISHI tampaknya sangat serius menggarap 
pasar mobil segala medan. Di ajang Gaikindo Indonesia 
International Auto Show (GIIAS) 18-28 Juli 2019, 
Mitsubishi memperkenalkan seri terbaru kelas pikap 
segala medan, yakni New Triton. Keluaran terbaru 
pabrikan Jepang itu memiliki enam varian, yakni HDX 
Single Cabin, HDX Double Cabin, Exceed A/T, Ultimate 
M/T, GLS Double Cabin, serta GLX HR MT Single Cab.

New Triton ini merupakan hasil pengembangan dan 
perubahan dari seri-seri sebelumnya. Menariknya, 
di seri terbaru ini, Mitsubishi menanggalkan nama 
“Strada” yang sangat melekat di seri pikap milik 
pabrikan asal Negeri Sakura itu. 

Naoya Nakamura, Presiden Direktur PT Mitsubishi 
Motor Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), 
menuturkan, kehadiran New Triton ini juga menjadi 
perayaan 40 tahun model Triton/L200. Seri terbaru 
model Triton ini, imbuhnya, dikembangkan demi 
mewujudkan kata kunci “Engineered Beyond Tough” 
yang selama ini menjadi visi penciptaan model Triton.

Kata “New” dalam model Triton milik Mitsubishi 
memang menggambarkan perubahan signifikan 
dibanding para pendahulunya. Dari sisi eksterior, 
desain New Triton makin tampak lebih gagah, stylish, 
dan tetap mempertahankan aura elegan. Keeleganan 
pikap ini sudah tampak dari desain lampu depan yang 
memiliki bentuk ujung yang masuk ke bagian dalam.

Desain eksterior J-Line tetap dipertahankan. Desain 
ini mampu menghasilkan kemampuan manuver yang 
mumpuni tanpa mengurangi kenyamanan ruang 
kabin. Selain itu, New Triton memiliki desain yang 
aerodinamis sehingga dapat dilewati aliran udara 
dengan baik dan efisien. Untuk dimensinya, bodi New 
Triton cukup bongsor dengan ukuran panjang, lebar, 
dan tinggi 5.100mm x 1.815mm x 1.780mm.

Masih di eksterior, New Triton ini juga dilengkapi desain 
kisi-kisi (grill) baru dengan taburan warna kromium. 
Untuk lampu fog, Mitsubishi juga menyematkan desain 
baru dengan bezel tipis di sekitar lampu. 

Penyegaran lainnya juga terdapat di bagian samping, 
yakni berupa wide fender, side foot step, serta chrome 
door handle. 

Interior Minimalis dan Penuh Hi-Tech
Untuk urusan interior, Mitsubishi menyematkan 
teknologi tinggi terbaru dengan desain minimalis. 
Kabin New Triton punya leg room yang lebih panjang 
sehingga membuat pengendara dan penumpang lebih 
nyaman. Fitur auto air conditioner (AC) juga makin 
memanjakan penumpang New Triton.

Mitsubishi menyematkan beberapa fitur baru di panel 
dasbor. Di antaranya LCD Multi-Information Display 
dan fitur hiburan Premium Wide 2DIN dengan USB 
serta MP3 Player.
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Untuk memberikan kenyamanan saat 
berkendara, New Triton juga telah 
dipasangi jok kulit, hi-grade fabric, serta 
arm rest pada bangku baris kedua untuk 
tipe Exceed dan GLS Double Cabin. Ada 
juga hidden space atau tempat untuk 
penyimpanan barang yang terletak di 
jok belakang khusus tipe Double Cabin.

Satu hal yang pasti, semua varian New 
Triton telah dilengkapi dengan glove box 
dan juga center console. Konsol tengah 
ini dilengkapi dengan smartphone 
tray dan USB charging socket. Konsol 
untuk meletakkan ponsel pintar juga 
disediakan bagi penumpang belakang.

Belum cukup? New Triton juga dibenami 
Auto Dimming Rearview Mirror, 
Rearview Camera, dan Cup Holder 
untuk penumpang depan.

Dapur Pacu
Urusan dapur pacu, Mitsubishi tetap 
setia dengan tipe mesin 4D56 2.L 
4-silinder DOHC 16 katup. New Triton 
dibenami teknologi Direct Diesel 
Injection di tiap mesin. Bukan itu saja, 
Mitsubishi juga menambahkan fitur 
DI-D Commonrail dengan turbocharger.

Dapur Pacu New Triton dilengkapi 
teknologi Mitsubishi Innovative Valve 
Timing Electronic Control (MIVEC) 
dan dilengkapi dengan ECU Multi-
Port Injection. Tenaga yang dihasilkan 
mencapai 110 PS pada 4.000 rpm untuk 
varian HDX Single dan Double Cabin, 
136 PS pada 4.000 rpm untuk varian 
GLS, dan 178 PS pada 4.000 

untuk varian Exceed A/T dan M/T.
Torsi maksimum yang dihasilkan 
mencapai 20,4 Nm pada 3.500 rpm 
untuk varian HDX. Torsi varian GLS 
mencapai 33,1 pada 3.500 rpm. 
Sementara varian Exceed, mencapai 
40,8 NM pada 3.500 rpm.

Komplet dengan Fitur 
Kenyamanan dan Keamanan
Dari sisi kenyamanan dan keamanan, 
New Triton tergolong komplet. Soal 
kenyamanan, New Triton dilengkapi 
kursi ergonomis yang didesain khusus 
demi kenyamanan berkendara jarak 
jauh. Kabin New Triton juga dilengkapi 
teknologi soundproof tinggi sehingga 
tak ada suara dari luar yang bocor ke 
dalam kabin.

Demi meningkatkan keamanan 
berkendara, Mitsubishi juga melengkapi 
New Triton dengan 7 SRS Airbag, Forward 
Collision Mitigation System (FCM) 
yang mengaplikasikan pengereman 
darurat dengan sensor visual di depan, 
Ultrasonic miss-acceleration Mitigation 
System (UMS) mencegah kendaraan 
bergerak dari posisi parkir ketika sensor 
ultrasonik mendeteksi halangan baik 
dari arah depan maupun belakang. 

Masih ada fitur Blind Spot Warning 
(BSW) dan Lane Change Assist (LCA) 
yang berfungsi memperingatkan 

pengendara terhadap kendaraan yang 
berada di blind spot atau yang melaju 
cepat dari belakang dengan teknologi 
ultrasonik dan radar, Rear Cross Traffic 
Alert (RCTA) untuk memonitor laju 
di belakang kendaraan dengan radar, 
Automatic High Beam yang secara 
otomatis mengalihkan lampu utama 
tinggi dan rendah dengan sensor visual 
depan dan sensor parkir memonitor 
sekeliling kendaraan ketika parkir 
dengan ultrasonik, serta Multi-around 
View monitor untuk membantu parkir 
di area sempit akan lebih mudah dan 
aman.

Selain itu, New Triton ini dilengkapi 
dengan fitur baru, yakni Off-Road Mode. 
Pengemudi bisa mengeset traksi sesuai 
kondisi jalan. Ada empat pilihan, yaitu 
Gravel, Snow, Sand, dan Rock. Selain 
itu ada pula Hill Descent Control yang 
bisa menyalakan rem secara otomatis 
saat melewati jalan menurun. Dengan 
teknologi dan fitur tercanggih, New 
Triton layak disematkan gelar Raja Baru 
Kelas Pikap Segala Medan. 

New Triton dipasarkan dengan harga 
termurah Rp250 jutaan untuk varian GLX 
HR MT Single Cab 2WD. Untuk HDX MT 
Single cab 4WD Rp338.000.000, HDX MT 
Double Cab 4WD Rp395.500.000, GLS 
MT Double Cab 4WD Rp419.000.000, 
Exceed MT Double Cab 4WD 
Rp453.000.000, Ultimate AT Double 

Cab 4WD Rp480.500.000. Bagaimana, 
tertarik membeli?
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BUMI
MANUSIA
Bumi Manusia menjadi karya sastra yang telah 
diterjemahkan ke banyak bahasa. Dalam film, Iqbal 
mendapat kehormatan untuk memerankan tokoh 
utamanya.

Agustus 2019 nanti, Falcon Pictures akan menayang-
kan film yang diadaptasi dari buku karya sastrawan 
Pramoedya Ananta Toer yang berjudul Bumi Manu-
sia. Film yang juga memiliki judul sama ini diperankan 
oleh Iqbal Ramadan sebagai tokoh utama bernama 
Minke.

Kalau kamu sudah lihat official trailer yang dirilis Fal-
con pada Juli lalu, upaya Minke yang ingin menjadi 
manusia bebas, harus melalui jalan sulit karena pen-
indasan yang dilakukan oleh Belanda.

Kisah ini memang dilatarbelakangi pada masa pen-
jajahan Belanda saat menjelang dan awal abad 20. 
“Saya hanya ingin menjadi manusia bebas, Bu. Tidak 
diperintah, dan juga tidak memerintah, Bu,” kata 
Minke sambil bersimpuh mengadu pada Ibunya.

Pada trailer yang berdurasi 2:47 menit tersebut, ter-
gambar jelas bagaimana perjuangan Minke dalam 
menjalani kehidupannya sebagai pribumi. Di tengah 
kebahagiaannya yang baru menikah dengan perem-
puan peranakan campuran bernama Annelies Melle-
ma yang diperankan oleh Mawar Eva De Jong, Minke 
harus dihadapi drama kehidupan yang memaksanya 
harus berpisah dengan Annelies, setelah ayah Anne-
lies, Tuan Mellema, meninggal dunia.

Tapi Minke tidak sendiri. Ia mendapat dukungan 
penuh dari Ibu Annelies bernama Nyai Ontosoroh 
yang diperankan oleh Ine Febriyanti. Ontosoroh mer-
upakah pribumi seperti Minke, yang diangkat men-
jadi gundik oleh Mellema. Minke belajar banyak dari 
wanita tangguh tersebut. Bagi Minke, Nyai Ontoso-
roh adalah panutan hidupnya.

movie

Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo ini men-
campuri bahasa Jawa sebagai naskahnya pada bebera-
pa adegan. Secara keseluruhan kalimat yang digunakan 
juga tidak sembarang, karena tersirat dan terangkai den-
gan indah sesuai kaidah sastra.

Kamu pasti penasaran kan dengan filmnya? Buat kamu 
yang pingin nonton, direkomendasikan baca dulu bukun-
ya. Supaya kamu lebih mengenal setiap tokoh yang ada. 
Bumi Manusia tidak hanya sekadar cerita cinta, tapi ban-
yak hal yang lebih kompleks tertuang di dalamnya.
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