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Masih hangat dan booming saat ini netizen sedang demam dengan permainan Pokemon Go. Mengapa
semua demam pokemon ?

Semua Demam Pokemon ?
Ada yang menarik dari game ini adalah hampir sebagian besar baik muda maupun tua, baik pegawai
negeri maupun pegawai swasta, dari pekerja sampai pengangguran, bahkan termasuk aparat tni maupun
kepolisian juga keranjingan dengan game ini. Dan yang lebih menarik lagi mulai muncul statement
bahkan larangan terhadap game ini, bahkan sampai disebut bahwa game ini ilegal. Mengapa bisa
demikian dahsyat efeknya semua aplikasi game ?

Semua Demam Pokemon ?
Termasuk juga anggapan bahwa game pokemon ini sangat rawan untuk disalahgunakan karena permainan
ini berbasis GPS yang dapat memetakan obyek-obyek tertentu termasuk didalamnya obyek vital,
makanya sampai muncul larangan tersebut.
Namun apapun itu gamenya, bagi penulis sangat tidak menarik minat penulis untuk mencobanya karena
hanya buang-buang waktu saja, bahkan sampai ada yang bilang yang main game ini kayak orang
bloon. Terlepas benar tidaknya tergantung masing-masing orang untuk menilainya, yang jelas game ini
sangat spektakuler dan sangat menyita sebagian besar orang, dari orang yang sekedar ingin tahu maupun
orang yang mania dengan game ini.
Bahkan sampai memburu pokemon dimana-mana bahkan sampai jauh. Jelas keberadaan game ini
menghasilkan banyak nilai rupiah atau dollar bagi orang yang bisa memanfaatkan peluang ini, termasuk
didalamnya penjualan atribut-atribut pokemon, mulai dari kaos, topi, tas dan lain sebagainya.
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Bahkan bagi pengembang aplikasi game ini jelas akan meraup untung yang luar biasa besarnya, dengan
adanya booming seperti ini? Pertanyaan berikutnya adalah sampai berapa lama booming aplikasi game
pokemon ini akan terus bertahan atau mungkin masih terus naik daun? karena belum sampai pada kondisi
puncak. Hanya waktulah yang akan membuktikannya. Bagi yang penasaran selamat mencoba? Bagi yang
sudah mencoba silakan berbagi pengalaman disini. Karena memang trending topic itu hanya sementara,
sehingga momen-momen seperti ini perlu dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang sebesarbesarnya. Terima kasih
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