
Nikmati Kecepatan MiFi 4G LTE dengan Semua Gadget Kamu 

(http://www.smartfren.com/id/article-detail/nikmati-kecepatan-mifi-4g-lte-dengan-semua-gadget-kamu) 

Kalau dibandingkan zaman dulu, gadget yang digunakan untuk akses internet juga makin mudah 
didapat. Gak hanya di PC, sekarang kamu bisa asyik berselancar di smartphone Android kamu. 
Masalah harga, smartphone Android saat ini banyak dibanderol harga murah dan bisa dijangkau 
untuk semua kalangan. 

Sayangnya jaringan 4G LTE gak bisa dipakai untuk semua smartphone. Teknologi terbaru ini 
memang dikhususkan dengan perangkat yang sudah support koneksi 4G LTE. Artinya, kalau 
ponsel kamu masih 3G, mau gak mau harus ganti smartphone 4G LTE dulu. 

Ini yang seringkali jadi pertimbangan banyak orang, terlebih untuk mereka yang memiliki budget 
terbatas dalam untuk membeli smartphone murah. 

Andromax MiFi Buat 32 Koneksi 

Untuk mendukung kemunculan teknologi 4G LTE, perusahaan telekomunikasi Smartfren 
meluncurkan mobile Andromax MiFi yang merupakan perpaduan modem, perangkat WiFi, dan 
router. Dengan router modem ini, maka pengguna bisa menikmati jaringan Smartfren 4G LTE 
Advance terluas, cepat, dan stabil dengan gadget apa pun yang kamu punya. 

Kamu bisa nikmati kecepatan MiFi 4G LTE dengan semua gadget. 
Meskipun smartphone atau tablet kamu belum didukung 4G LTE, dengan MiFi ini maka kamu 
langsung bisa mengakses internet dengan jaringan 4G LTE. Mau streaming video atau film, buka 
social media, eksis di SnapChat atau Bigo Live, gaming, atau buka portal berita semuanya bisa 
diakses tanpa lelet. 

Hal itu memang menjadi salah satu keunggulan MiFi. Sejak diluncurkannya, MiFi cocok 
digunakan untuk kamu yang aktivitasnya serba mobile working. Selain mudah dibawa, MiFi 
Andromax bahkan bisa digunakan hingga 32 perangkat! Seru banget, kan? 

Hingga saat ini Smartfren memiliki enam MiFi. Namun, ada dua Andromax MiFi terbaru yang 
patut kamu pertimbangkan untuk dipakai sehari-hari, yakni Andromax M2P dan Andromax M2Y 
yang tentunya dilengkapi dengan jaringan Smartfren 4G LTE. Kedua router modem ini memiliki 
kemampuan model LTE Cat 4 yang sudah berjalan di spectrum TDD 2.300 MHz dan FDD di 
frekuensi 850 MHz. 

Gak cuma berfungsi untuk modem aja, nih. Keduanya memiliki fungsi tambahan, seperti 
Andromax M2Y yang bisa juga digunakan untuk wireless storage dengan slot hingga 32 GB. 
Sementara Andromax M2P juga bisa digunakan untuk wireless sharing. 

Jadi, sebenarnya kamu masih tetap bisa menikmati kecepatan jaringan 4G di semua gadget 
meskipun smartphone kamu gakdidukung dengan jaringan terbaru ini. Lewat MiFi 4G LTE dari 
Smartfren, serunya kamu bisa ajak teman-teman buat pakai bersama. Cocok digunakan 
buat ngerjain tugas bareng atau saat traveling bareng. 
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Mengenal Asuransi Mudik dan Asuransi Travel untuk Kenyamanan Perjalanan Anda 

(http://asuransisimasnet.com/berita/mengenal-asuransi-mudik-dan-asuransi-travel-untuk-kenyamanan-perjalanan-anda) 

Mudik identik perjalanan yang tidak begitu menyenangkan. Meskipun nantinya Anda akan 
bertemu dengan keluarga, perjalanannya cukup memakan waktu lama. Belum lagi jika Anda 
berangkat mudik dengan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor atau mobil. 

Rasa lelah dan mengantuk pastinya akan Anda hadapi. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu 
faktor terjadinya kecelakaan selama mudik. Anda dan keluarga mungkin sudah menyiapkan 
perjalanan dengan benar, hanya saja kecelakaan bisa terjadi karena orang lain. 

Mungkin Anda selama ini familiar dengan asuransi mobil, asuransi perlindungan diri, dan 
asuransi rumah. Namun, tahukah Anda jika ada Asuransi Mudik yang bisa menjamin perjalanan 
mudik tetap nyaman dan aman? 

Asuransi Mudik Simasnet menjamin perjalanan mudik tetap nyaman. Baik untuk perjalanan 
menggunakan angkutan umum seperti pesawat, kapal laut, kereta api, dan bis ataupun kendaraan 
pribadi beroda empat atau lebih. 

Nah, sebelum memilih, ketahui dahulu gambaran tentang Asuransi Mudik Simasnet. 

 Terdiri dari 3 Plan, yaitu Plan Individu, Plan Keluarga, dan Plan Rombongan yang terdiri dari 
maksimal 50 peserta. 

 Batasan usia untuk Asuransi Mudik Simasnet berlaku dari umur 1-17 tahun, yang dibedakan 
dari dua kategori (anak-anak dan dewasa). 

 Terdiri dari 3 jaminan risiko. Perlindungan Risiko A (meninggal dunia akibat kecelakaan), 
Risiko B (cacat tetap akibat kecelakaan), dan Risiko D (biaya perawatan). 

 

Liburan Aman dengan Asuransi Travel 

Tidak sedikit orang memanfaatkan liburan Lebaran untuk traveling ke suatu tempat atau negara 
karena waktu libur yang cukup panjang. Namun, apa yang sering Anda keluhkan saat liburan? 

Salah satunya adalah delay atau keterlambatan kedatangan/keberangkatan pesawat. Hal itu tentu 
merusak rencana liburan. Banyak waktu terbuang karena perjalanan mengalami gangguan. 
Selain melindungi diri dengan Asuransi Mudik, lindungi juga dengan Asuransi Travel Simasnet. 

Bukan hanya Asuransi Delay Protection, asuransi travel juga melindungi dari kecelakaan diri, 
biaya perawatan akibat kecelakaan, hingga biaya repatriasi (pengembalian jenazah saat terjadi 
kematian). 

Asuransi Travel Simasnet memiliki dua jenis asuransi, yakni Asuransi Travel Domestic Simasnet 
dan Asuransi Travel Overseas Simasnet. Agar #SemuaTerlindungi, baik untuk Anda ataupun 
anggota keluarga lainnya, pilih jenis asuransi sesuai dengan kebutuhan. 
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6 Panduan Dasar dalam Riasan Wajah ala Wanita Korea 

(http://www.meojjida.com/article/detail/57/6-Panduan-Dasar-dalam-Riasan-Wajah-Ala-
Wanita-Korea) 

Ingin secantik pemeran drama Korea yang Anda tonton? Brand make up asal Korea yang masuk ke 
Indonesia, secara tak langsung membuat kaum wanita mulai bergaya riasan khas Korea yang fresh dan 
dewy. Beragam tutorial make up Korea tersedia, tak hanya di situs YouTube, tetapi mulai merambah di 
social media. Hal ini wajar karena gaya riasan Korea terbilang natural yang mudah untuk diaplikasikan ke 
wajah. Namun, sebelum mencoba riasan khas Korea, berikut ini hal-hal yang harus Anda ketahui tentang 
make up ala wanita Korea. 

BB Cream atau CC Cream 

BB Cream atau CC Cream menjadi salah satu make up khas Korea yang mulai diterapkan pada wanita 
Indonesia beberapa tahun ke belakang ini. Krim wajah ini seolah menjadi penyelamat praktis untuk kulit 
wajah lebih flawless secara merata dan cepat. Biasanya BB Cream atau CC Cream digunakan setelah 
mengaplikasikan serum dan moisturizer. Bahkan beberapa merk, membuat Anda bisa gunakan BB Cream 
atau CC Cream secara langsung. 

Gunakan Loose Powder 

Kulit wajah yang berkilau juga jadi ciri khas riasan wanita Korea. Simpan dulu compact powder Anda. 
Cukup gunakan loose powder, lalu bubuhkan highlighter bubuk pada tulang pipi, dagu, dan area sekitar 
bawah mata. Anda juga dapat memilih highlighter berbentuk krim yang diaplikasikan sebelum loose 
powder. 

Riasan Bibir 

Jika ingin menggunakan riasan wajah khas Korea, jangan pernah ragu untuk menggunakan lipstick 
berwarna cerah, seperti pink, fuchsia, peachy pink, hingga merah. Kalau diperhatikan, kesan bibir dengan 
warna cerah di bagian tengah, seringkali terlihat pada wanita-wanita Korea, yang lebih dikenal dengan 
gradient lips atau bitten lips. Nah, untuk menciptakan bibir menarik seperti itu, Anda bisa gunakan lip tint, 
lip cream, atau lipstick biasa. 

Mata Sendu dan Innocent 

Gaya natural khas Korea juga menghasilkan mata yang sendu. Tak ada gaya smoky atau cat-eyes yang tajam 
dan tegas. Kesan sendu dan innocent menjadi ciri khas riasan wanita Korea. Salah satunya dengan 
menggunakan eyeshadow berwarna natural atau nude, lalu memulaskan eyeliner melengkung ke bawah. 

Alis Natural 

Kesan natural juga diterapkan pada riasan khas Korea. Bentuk lurus, tebal, tetapi tidak melengkung dan 
tajam menjadi panduan yang harus Anda ingat pada riasan alis. Anda bisa gunakan eyebrow pencil warna 
cokelat, kemudian sikat dengan eyebrow brush untuk ciptakan alis natural tersebut. 

Kesan ‘Basah’ 

Untuk meraih efek dewy, semprotkan facial mist setelah seluruh makeup selesai diaplikasikan lalu biarkan 
meresap secara natural. Bawa facial mist ke mana pun Anda pergi untuk memberikan kesegaran ketika 
kulit terasa lebih kering. 
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Curug Panjang, Serasa Curug Milik Sendiri 

(http://travel.kompas.com/read/2015/09/02/141816427/Curug.Panjang.Serasa.Curug.Milik.Sendiri) 

KOMPAS.com - Setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam dari Kota Bogor, saya dan teman-teman 
akhirnya sampai di Curug Panjang. Udara segar dan pemandangan indah kawasan Puncak, seolah 
menjadi teman perjalanan. 
 
Curug Panjang merupakan salah satu obyek wisata alam di Kota Hujan. Jika dibandingkan dengan curug 
lainnya di Kota Bogor, nama Curug Panjang mungkin tak sesohor Curug Nangka atau Curug Cilember. 
Namun, tempat ini bisa menjadi alternatif di akhir pekan. Lokasinya yang tak begitu jauh, bisa ditempuh 
dengan sekali jalan. 
 
Minggu lalu, saya coba untuk ke Curug Panjang melewati Jalan Raya Bogor Puncak. Berhubung saya dari 
Ciawi, saya belok kiri di pertigaan Megamendung atau sebelah Masjid Jami Nurul Huda. Dari belokan 
itulah udara sejuk langsung menerpa. 
 
Jalur dari pertigaan Megamendung ke Curug Panjang tergolong cukup jauh, sekitar 8 km. Medan 
beraspal perlahan berganti dengan tanah, tanjakan, hingga bebatuan yang cukup membuat perut 
terkoyak. 
 
Salah satu hambatan perjalanan ke Curug Panjang adalah petunjuk arah yang cukup minim. Beberapa 
kali saya dan teman kesasar karena tak begitu jelas—ditambah lagi tak banyak penduduk sekitar di sana, 
terlebih lagi saat memasuki kawasan Curug Panjang. 
 
Yang saya ingat, setelah pertigaan Megamendung, saya melewati Unilever Learning Center, mengambil 
arah kanan saat melewati Mega Training Center, lalu bertemu Pusdik Reskrim Polri. 
 
Dari sanalah, saya terus berjalan melewati hutan pinus hingga menemukan rumah besar bewarna biru di 
sisi kanan. Perlu hati-hati saat melewati jalan. Lama-lama medan jalanan menanjak dan mengecil hingga 
hanya muat satu mobil sementara di sisi kanan jurang dan rumah penduduk. 
 
Kedalaman 7 Meter 
 
Tak mahal untuk menikmati Curug Panjang. Hanya mengeluarkan kocek Rp 12.000 dan Rp 3.000 untuk 
kendaraan bermotor, pengunjung bisa menikmati dinginnya air Curug Panjang. Dari gerbang masuk, 
pengunjung harus kembali jalan kaki untuk ke dasar curug, kurang lebih perjalanan 300-400 meter. 
 
Untuk Anda yang jarang olahraga seperti saya, jalan ke Curug Panjang sedikit melelahkan. Jalanan 
bertanah yang sedikit licin dan tangga yang harus ditapaki sedikit menguras tenaga. 
 
Namun, begitu tiba rasa lelah seolah meluap. Sesuai dengan namanya, Curug Panjang bukanlah air terjun 
vertikal seperti pada umumnya, melainkan berbentuk slope sepanjang kurang lebih 20 meter dengan 
debit air yang cukup deras. 
 
Curug Panjang berasal dari Sungai Cirangrang yang membentuk 4 air terjun. Nah, Curug Panjang salah 
satunya, selain Curug Blao, Curug Bunder, dan Curug Barong. 
 
Aliran air terjun yang yang dingin di tengah bebatuan besar dan panjang dengan iringan suara burung 

dari kejauhan menjadi pemandangan indah di Curug Panjang. Saat itu saya tiba pada siang hari. Tak 
banyak pengunjung di sana. Hanya ada dua anak kecil yang mengaku warga sekitar. Berasa memiliki 
curug pribadi! 
 
Tanpa menunggu aba-aba, saya dan teman-teman langsung nyebur ke kolam curug di bawahnya. Namun, 
untuk Anda yang tak lihai berenang sebaiknya bawa ban pelampung ke sana karena kedalaman kolam 

hingga 7 meter. 
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Curug Naga 
 
Sebenarnya dari Curug Panjang saya ingin melanjutkan ke Curug Naga karena di perjalanan sempat 

melihat reklame Curug Naga. Namun, begitu ke sana, saya diberitahu kalau untuk ke Curug Naga harus 
mengikuti paket yang disediakan pengelola. 

 
Mereka mengatakan, tak hanya bisa mengunjungi Curug Panjang dan Curug Naga, beberapa fasilitas juga 
tersedia di Curug Naga. Sepertiflying fox, jungle tracking, body rafting, mountain bike, 
hinggacamping dengan harga paket berkisar Rp 65.000 hingga Rp 300.000. 
 

Sayangnya paket tersebut bisa diikuti minimal 10 peserta. Berhubung hanya bertiga, kami mengurungkan 
niat untuk lanjut ke Curug Naga. Mungkin lain waktu saya akan ke sana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplikasi Ini Wajib Anda Unduh di Ponsel Saat Berencana Traveling 

Lengkapi rencana liburan Anda dengan aplikasi-aplikasi di bawah ini. Tak hanya sebagai sumber informasi, 

aplikasi ini juga mendukung agar rencana traveling Anda jauh lebih menyenangkan. Apa sajakah aplikasi 

yang harus Anda miliki saat traveling? 

Indonesia Flight 

Aplikasi ini diperuntukkan bagi pengguna iPhone dan Android yang memungkinkan Anda untuk memilih 

penerbangan yang disediakan oleh lima maskapai penerbangan domestik Indonesia. Sesuai dengan 

namanya, Indonesia Flight memang sangat cocok bagi Anda yang senang berkeliling Indonesia. Anda bisa 

mengetahui jadwal dan membandingkan harga dari kelima maskapai. Melalui aplikasi ini, Anda bisa 

membayar langsung tiket yang dipesan secara online, menggunakan KlikBCA ataupun transfer bank dari 

Bank Mandiri dan BCA. 

Weather Application 

Meskipun tak selalu benar, tak ada salahnya untuk mendownload aplikasi perkiraan cuaca. Dengan aplikasi 

perkiraan cuaca, Anda bisa memperkirakan rencana yang akan dijalankan dan lebih waspada jika cuaca 

sedang buruk. 

Menoo 

Traveling ke suatu tempat tentu saja tak akan melewatkan kesempatan untuk berwisata kuliner, bukan? 

Ada banyak aplikasi di smartphone yang bisa Anda unduh sebagai referensi kuliner di satu kota. Salah 

satunya adalah Menoo. Lebih dari 260 ribu tempat makanan di Indonesia dan lebih dari dua juta menu, 

tersedia di aplikasi untuk pengguna BlackBerry, iPhone, dan Android ini. Menoo bisa memberikan 

rekomendasi makanan dan minuman favorit di lokasi yang Anda pilih. Tak hanya itu, Anda juga bisa turut 

aktif di Menoo, dengan menulis review, komentar, upload maupun memberi rating tempat yang sedang 

Anda kunjungi. Asyik, bukan? 

Waze 

Belum pernah mengunjungi suatu tempat sebelumnya, bukan berarti mewajarkan untuk tersasar. Kurangi 

risiko tersebut dengan aplikasi Waze sebagai panduan arah suatu tempat di Indonesia. Ada banyak fitur 

unggulan dari Waze. Mulai dari navigasi dan pencarian rute suatu tempat yang bisa disimpan, mencari rute 

lokasi tertentu berdasarkan kategori, seperti pom bensin, tempat parkir, bank atau ATM, hingga bengkel. 

Uniknya lagi, seluruh pengguna Waze bisa memberikan informasi lalu lintas. Seperti fitur Traffic Jam yang 

melaporkan kemacetan suatu lokasi; Police yang melaporkan adanya polisi yang terlihat ataupun 



tersembunyi; Accident yang melaporkan kecelakaan besar dan kecil; Hazard, melaporkan adanya 

kerusakan jalan dan cuaca buruk pada suatu lokasi; dan Closure untuk melaporkan adanya penutupan 

jalan. Lengkap! 

Google Drive 

Kami yakin, mengunjungi suatu tempat baru membuat Anda mengabadikan momen tersebut dalam foto. 

Maka itu, sebaiknya jangan lupa untuk mengunduh Google Drive yang berguna untuk mem-backup foto 

dan video selama traveling. Tak mau bukan jika semua bukti tersebut hilang karena memory card 

smartphone atau kamera mendadak rusak atau hilang? 

Aplikasi untuk memesan taksi 

Untuk mengantisipasi kesasar dan bingung mencari angkutan untuk tiba di lokasi tujuan, jangan lupa 

untuk mengunduh aplikasi untuk memesan taksi. Ada Blue Bird Taxi Reservation yang sudah menjangkau 

Kota Jakarta, Medan, Bali, Padang, Surabaya, dan banyak kota lainnya di seluruh Indonesia. Ada juga 

Express Now yang sudah ada sejak 20 Agustus 2014 dan hanya bisa diakses oleh pengguna Android. Atau 

jika Anda sedang berkunjung ke Jakarta, jangan lupa untuk mendownload Uber Jakarta. Aplikasi ini bisa 

dikatakan cukup berbeda dengan aplikasi pemesanan taksi lainnya. Di Uber Jakarta, Anda bisa melihat 

identitas pengemudi yang menjemput, jenis mobil yang digunakan, dan perkiraan biaya untuk pengguna. 

Booking kamar hotel 

Saat traveling, tentu saja Anda membutuhkan akomodasi. Nah, untuk memudahkan pemesan hotel di 

suatu tempat jangan lupa untuk mengunduhnya yang tersedia banyak di Google Play, App Store, dan 

Windows Store. Mulai dari Agoda yang berasal dari Singapura. Agoda sendiri menyimpan lebih dari 

500.000 hotel di seluruh dunia. Ada juga Traveloka yang awalnya berfungsi untuk membooking tiket 

pesawat.  

Namun, sejak Agustus lalu, Traveloka telah menyediakan lebih dari 3.000 pilihan hotel di tiga negara, yakni 

Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Dan yang terakhir adalah Tiket. Hanya diperuntukkan bagi pengguna 

Android dan iOS, Tiket menawrkan lebih dari 1.100 pilihan hotel se-Indonesia. Di aplikasi tersebut, Anda 

bisa memilih hotel terbaik dan kesempatan mendapatkan hotel dengan diskon khusus. 

 


