
Long ago, I (and my parents) did 
not know how writing could fill our 
wallet and fuel tank up. But slowly, 
we knew working was not merely 
being a PNS. I enjoy reading and 
sometimes forget to write - my 
salary will fix it, stay relaxed.       
AlAlso, I prefer being entertained by 
comedy and soccer in my spare 
and stressful times.



Writing Sample 1: 
 

Pria ini punya dendam pribadi dengan nyamuk, lalu ini yang ia lakukan 

Dulu, Andy Suryansyah pernah mengidap DBD. Ia pun membuat Falle, sebuah 

perangkap nyamuk asli Indonesia yang efektif tanpa bahan kimia. 

Memelihara amarah hingga menjadi sentimen itu ternyata tak selalu berdampak buruk, kok. Jikalau 

dendam itu bisa diarahkan ke kegiatan yang positif, faktanya Anda pun bisa menuai hasil yang baik 

serta bermanfaat pula bagi diri sendiri dan sesama. Setidaknya, hal itu diamini oleh Andy Suryansyah 

yang pernah menderita akibat nyamuk. 

"Dulu waktu masih kecil, saya sempat kena DBD (Demam Berdarah Dengue). Kalau nggak salah kelas 

4 SD," Andy membuka kisahnya saat ditemui Techno.id. Gara-gara penyakit tersebut, ia sampai tak 

enak hati membuat orangtua dan keluarganya bingung juga kalut. 

Tak hanya itu, dendam lulusan Teknik Komputer Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS-ITS) 

itu pun kian terbentuk karena semasa kuliah ia hobi nongkrong di warung bersama teman-teman, 

tetapi ia seringkali merasa tidak nyaman karena sengatan nyamuk yang bertubi-tubi. Saat 

kesumatnya itu memuncak, akhirnya ia memutuskan untuk membuat alat pengusir nyamuk dan 

menempatkannya di warung favoritnya itu. 

"Tapi ternyata, sama tetangga sebelah malah dimarahin. Soalnya nyamuknya lari ke sebelah semua," 

ujarnya terkikih. Lucunya lagi, tetangga itu juga menceletuk supaya Andy lebih baik membuat alat 

perangkap nyamuk saja. Di situlah pria asal Surabaya itu mulai terinspirasi untuk membuat Falle. 

Ia lalu bersikeras melakukan riset tentang nyamuk sembari membuat prototipe Falle selama dua 

tahun. Sampai akhirnya di awal tahun 2013 lahirlah versi awal Falle, perangkap nyamuk yang efektif 

sekaligus bebas bahan kimia. 

Perlu diketahui, Falle berbeda dengan obat pembasmi nyamuk yang digunakan oleh masyarakat 

luas. Selain tak melibatkan bahan kimia yang bisa berbahaya bagi tubuh manusia, alat berbentuk 

kubus ini menangkap nyamuk memanfaatkan dua cara unik, yakni sinar ultraviolet yang 

kehangatannya serupa dengan tubuh manusia serta gelombang elektromagnetik yang menyerupai 

suara nyamuk jantan untuk menarik nyamuk betina. Alasannya mengundang nyamuk betina ialah 

karena nyamuk itulah yang bertugas untuk menggigit manusia. 

Begitu nyamuk tertarik, ia akan mendekati alat yang materialnya 100 persen asli Indonesia ini 

sampai tersetrum kasa alumunium hingga mati. Tak usah khawatir, kasa tersebut sudah didesain 

aman bagi manusia.  

Falle sendiri tersedia dalam tiga varian, yakni hitam, jati, dan batik. Masing-masingnya dijual seharga 

Rp300.000, Rp400.000, dan Rp500.000. 

 

*Interviewed a startup founder, as published on: http://www.techno.id/startup/pria-ini-punya-dendam-

pribadi-dengan-nyamuk-lalu-ini-yang-ia-lakukan-1601071.html 
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Writing Sample 2: 
 

Produk termahal yang laku di Lazada ternyata dari Indonesia, apa itu? 

Berdasarkan catatan resmi Lazada, pihaknya pernah menjual sepeda motor 

Kawasaki Ninja seharga Rp283 juta. 

Hari ini (12/12/15), perayaan Hari Belanja Online Nasional 2015 mencapai puncaknya. Para pelaku e-

commerce pun telah mengeluarkan segala jurusnya, mulai dari menawarkan barang-barang menarik 

dan branded sekaligus diskon yang menggiurkan. Tujuan dari hal ini salah satunya ialah agar 

konsumen tertarik mencoba online shopping dan membelanjakan uangnya di toko-toko maya. 

Namun sebenarnya, tanpa embel-embel potongan harga besar-besaran pun hasrat masyarakat Asia 

Tenggara, terutama di Indonesia, untuk belanja online sudah sangat tinggi. Lazada mempunyai fakta 

menarik soal ini. Pihaknya mengaku telah menjual barang yang banderolnya terbilang sangat mahal 

pada konsumen asal Indonesia, yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja seharga Rp283 juta. 

Barang itu tak cuma menjadi item termahal yang pernah terjual di Lazada Indonesia terhitung hingga 

September 2015, tetapi juga di jaringan mereka se-Asia Tenggara.  

 
Grafis barang termahal dan termurah yang dijual Lazada di Asia Tenggara © 2015 Lazada 

Sebagai salah satu pemain e-commerce berskala global, Lazada mengklaim sukses menaui 

kepercayaan konsumen maupun pedagang. Untuk kawasan Asia Tenggara, mereka memiliki sekitar 8 

juta pelanggan dan kunjungan ke situs mereka mencapai 5 juta visit per hari. Lazada pun telah 

menggandeng lebih dari 30 ribu penjual lokal dan internasional. 

 

*Developed a raw data to one of most viewed straight article for a month, as published on: 

http://www.techno.id/startup/produk-termahal-yang-laku-di-lazada-ternyata-dari-indonesia-apa-itu-

151212g.html  
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