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Minat  dan Kemampuan 
Lima kata yang mendeskripsikan 

tingkat kreatifitas saya: Imajinatif, 
Intuitif, Intensif, Konseptual, dan 
Evokatif.  

Saya percaya dalam sebuah 
pekerjaan, ada berbagai aspek yang 
sejatinya dicari—bukan semata 
pengalaman. Berorganisasi, 
bersosialisasi, kreatifitas, ide, bahkan 
imajinasi pernah saya dapatkan melalui 
kegiatan menjadi editor dalam majalah 
Literat dan menjadi mahasiswa magang 
di bagian kebahasaan harian Galamedia 
Bandung saat berkuliah. Jika suatu 
perusahaan mencari seseorang yang 
penuh daya imajinatif dan ide-ide segar, 
saya tidak ragu mencalonkan diri.  

Semasa menjadi mahasiswa, saya 
sering berkecimpung dalam dunia tulis 
menulis dan editorial karena amat 
mencintai keduanya. Salah satu cerpen 
karya saya bisa dilihat dalam majalan 
Story edisi 47 Th. IV Agustus-September 
2013, yang berjudul Lelaki Angin. Saya 
sangat cinta membaca, dengan banyak 
genre favorit, terutama buku cerita anak 
dan fantasi. Sering kali menjadi editor 
autodidak bagi mahasiswa yang ingin 
skripsinya (rata-rata ber-EYD buruk) 
dikoreksi.  

Selain memiliki hobi menulis, saya 
juga memiliki hobi favorit lain; 
menggambar. Menggambar menjadi 
sebuah obsesi pribadi saya karena hobi 
ini telah tumbuh semenjak kecil. Obsesi 
tersebut saya tumpahkan menjadi karya-
karya yang bisa dilihat pada laman 
citraresmi.deviantart.com dan 
Instagram: citraresmisugandi.  

 

 

 

Riwayat  Pendidikan 

Lulus 2011 – Juli 2015 Universitas 
Pendidikan Indonesia, Jurusan Bahasa 
dan Sastra Indonesia 

Lulus 2008 – 2011 SMAN 13 
Bandung  

Lulus 2005 – 2008 SMPN 41 
Bandung 

Lulus 2000 – 2005 SDN Garuda 
Bandung 

Pengalaman  Kerja  
2015 :   Mahasiswa magang 

bagian desk bahasa harian Galamedia 
Bandung 

September 2015 – Sekarang  :  
Content Writer CV. Antafood Persada 
Bandung 

 Soft   Skills  
Berbahasa:  UKBI 2015 (Uji 

Kemampuan Berbahasa Indonesia): skor 
617, 4 (unggul) 

PTESOL 2015 (The Proficiency Test 
of English for Other Languange): skor 
517 

Lainnya: Finest Hand Drawing, 
Adobe Photoshop, Corel Draw, Ms. 
Office 
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I attached three kind of my articles and a link to my copy writing result ability. 

Hope you enjoy   

  https://www.instagram.com/hersi_id/ 

  https://twitter.com/Hersi_ID  

  https://www.facebook.com/HersiGreentea/?fref=ts  

 

Halloween Greentea  

(Catatan Perjalan Mencari Greentea Satu) 

 

Tahun 2015, greentea masih jadi topik hangat di seputaran dunia kuliner, setuju? Dari 

kuliner manis nan lumer hingga ice cream dessert unik yang segar, semua bercita rasa greentea. 

Sebagai greentea holic nih, mimin juga ngaku kalau pahit-manis-creamy-nya greentea itu tak 

terkira sensasinya ketika di lidah! Bikin ketagihan! Iya ga? Kamu setuju kan? Makanya ga heran 

kalau greentea naik daun dan terus bertahan di posisinya semenjak beberapa tahun ini. Bahkan 

mungkin di hati kamu semua (cie).  

Nah! Berhubung greentea lagi tenar banget dan mimin emang cinta banget, mimin mau 

berbagi pengalaman kulineran seputar greentea. Tapi sebelum itu, mimin pengen tahu kamu 

sebagai pecinta greentea, kamu udah tahu belum tentang produk Hersi yang juga ngeluarin 

minuman serbuk rasa matcha greentea? Kamu ga boleh ngaku greentea lovers, addict, atau holic 

kalau ga pernah denger produk ini (hehehe). Kenapa? Karena kalau sewaktu-waktu kamu lagi 

mager buat nyari kulineran greentea seputaran Bandung, kamu bisa dengan ajaib nyeduh 

greentea di rumah masing-masing. Nah lho, ajaib banget kan?  

Lho, apa sih Hersi? Hubungannya sama review 

sekarang apa min? Jelas ada hubungannya dong, karena 

mimin kali ini bakal nge-review satu tempat makan yang 

dalam menu beverages-nya pakai powder drink Hersi. 

Yup, dan tempat makan tersebut adalah Ceker Setan! 

Siapa anak muda Bandung yang ga tahu Ceker Setan? 

Tempat makan yang khusus menawarkan menu ceker 

yang bercita rasa pedas menggugah selera ini menjadi 

incaran banyak orang. Selain menu ceker, Ceker Setan 

juga siap sedia dengan menu minuman greentea-nya nih 

guys. Tapi, banyak yang kurang tahu kalau ternyata 

tempat makan ini menggunakan powder drink Hersi 

sebagai bahan dari menu beverages mereka. Kenapa 

mimin pilih Ceker Setan sebagai tempat incaran review, karena tema bulan ini adalah Halloween 

yang sedang gencar. Jadi, nama Ceker Setan yang udah punya unsur spooky, memang cocok 

banget dengan Halloween.  

Langsung aja mimin lanjut dengan review menu serba greentea ya. Kali ini, pada saat 

cuaca lagi labil ga tentu kaya sekarang, mimin kemaren sempet dateng ke Ceker Setan dan 

nongkrong cantik di sana (mimin ngerasa kaya anak kuliahan lagi nih nongkrong di sana 

hehehe). Berhubung kali ini temanya serba greentea, mimin sengaja pesen semua minuman dan 

dessert mereka yang berperisa greentea. Yang mimin pesen adalah matcha latte, oreo greentea 
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blaze, dan ice cream greentea. Setelah datang, langsung aja mimin cemal-cemil cantik 

semuanya.  

Mimin akui, setelah nyicip semua greentea di sana, ada rasa khas dari greentea yang 

mereka sajikan. Warnanya juga pas, tidak terlalu pekat dan tidak terlalu pudar. Berhubung saat 

itu cuaca sedang terik, mimin seneng banget bisa menghibur diri dengan minuman dingin dan ice 

cream rasa greentea. Terutama ice creamnya yang lembut-lembut lumer di mulut. Mengenai 

rasa, greentea ceker setan yang pada dasarnya memakai bubuk minuman Hersi, punya rasa yang 

padat dan pas. Ga terlalu manis dan ga terlalu pahit-nya itu memang disajikan dengan kadar yang 

tidak terlalu berlebihan. Kalau mimin bilang sih, greentea di sini ingin menampilkan rasa 

greentea yang sebenarnya, ga terlalu ramai tambahan lainnya. Pokoknya rasanya greentea 

banget, deh. Istilah mimin semuanya terasa natural (hehehe). 

Semuanya dipatok dengan harga terjangkau kok, bukan saja menu beverages aja tapi 

main dish-nya juga. Untuk ukuran mahasiswa harganya terjangkau, masih aman di kantung tanpa 

perlu khawatir besok makan apa. Untuk umum, harga segitu bikin nagih untuk sekedar nyicip 

greentea-nya aja. Rekomendasi mimin, supaya nikmatin greentea-nya ga sepi, kamu bisa pesan 

menu ceker di sana. Hati-hati ya, kalau makan pedas terus minumnya dingin, kamu bisa basah 

kuyup di tempat karena keringetan dan kepedesan. 

Yup, jadi gimana para greentea addict? Sudah cukup puas kamu baca review mimin 

tentang greentea? Tenang, setelah ini mimin masih bakal kasih rekomen-rekomen lain tentang 

greentea. Mimin punya rekomendasi wajib juga nih, kalau kamu pecinta greentea akut, kamu 

bisa bikin greentea di rumah kok, tenang. Caranya? Tinggal beli bubuk minuman rasa greentea 

yang bisa diseduh dan dikreasiin jadi apa aja dong! Mimin juga punya persediaan greentea di 

rumah kok. Favorit mimin kan Hersi matcha greentea powder (teteup). Duh, buruan deh kalau 

pecinta greentea, langsung aja beli supaya ga capek lagi keliling Bandung cuman buat nyari 

greentea. See you soon on next review!  

 

Sejarah Matcha Greentea yang Perlu Tahu 

 

Dalam dunia per-kuliner-an sekarang ini, siapa yang tidak kenal dengan Matcha Greentea 

atau yang sering dikenal dengan Greentea? Varian rasa ini bisa jadi merupakan favorit semua 

orang. Kamu setuju? Sensasi Matcha Greentea yang merupakan perpaduan antara aroma pekat 

dan rasa yang lembut, mampu memikat lidah semua orang. Ditambah, Matcha Greentea bisa 

menjadi additional dalam berbagai macam resep makanan dan minuman—terutama dessert. 

Siapa yang tidak suka Matcha Greentea? :-D  

Untuk para greentea-geeks yang paling setia, yakin kamu sudah benar-benar mengenal 

sejarah panjang Matcha Greentea? Yap, Matcha Greentea, sesuai dengan namanya, lahir dari 

negeri sakura alias Jepang. Banyak yang mengesampingkan istilah “matcha” yang melekat pada 

greentea dan hanya menyebutnya sebagai “greentea” saja. Padahal, sebenarnya istilah matcha ini 

penting lho. Matcha merupakan identitas dasar dari varian rasa ini dan pembeda dari jenis teh 

bubuk lainnya seperti sencha atau konacha.   

Matcha yang memiliki sejarah panjang di Jepang, merupakan varian dari teh yang 

berbentuk tepung. Matcha yang lahir di Kyoto, diperkirakan pertama kali dibuat di Tiongkok 

pada abad ke-10. Orang Jepang mengenal matcha sejak abad ke-12 (zaman Kamakura) setelah 

matcha dibawa ke Jepang oleh pendeta Zen aliran Rinzai bernama Eisai. Matcha sendiri 

merupakan jenis teh eksklusif yang pada awalnya digunakan untuk upacara-upacara minum teh, 

meditasi para biksu yang mengandung nilai sakral. Seiring berubahnya waktu, matcha pun 

dihadirkan dalam berbagai macam penganan dan minuman sebagai tambahan rasa dan menjadi 

populer. 

Jangan heran dengan warna hijaunya yang cenderung „mentereng‟ ya, karena faktanya 

warna hijau itu dihasilkan dari klorofil satu daun utuh yang mengalami proses agrikulturasi 

khusus, kemudian digiling secara keseluruhan. Jadi kamu bisa membayangkan kan sebesar apa 



manfaat Matcha Greentea ini bagi tubuh? Air rebusan teh saja sudah banyak manfaatnya, apalagi 

satu daun teh utuh yang digiling kemudian diseduh? Karena manfaat ini lah Matcha Greentea 

terkenal. Kapan lagi menikmati rasa lezat dengan manfaat kaya yang nyata, iya ga? Perlu kamu 

tahu juga, matcha dengan kualitas baik, memiliki rasa sedikit manis dan tidak terlalu pahit.  

Nah, masalahnya sih, untuk bisa menikmati Matcha Greentea ini agak repot. Kalau 

selama ini kamu selalu mendatangi kafe-kafe atau tempat sejenis yang menyediakan Matcha 

Greentea—duh—sekarang sih kamu ga perlu capek lagi. Jawabannya gampang kok, miliki Hersi 

Matcha Greentea sekarang, dan kamu bisa menyeduh serta mengkreasikan Matcha Greentea 

kapan pun di rumah! Pemesanannya pun mudah, bisa melalui web kami www.hersimu.com, fan 

page Hersi di https://www.facebook.com/HersiGreentea/?fref=ts atau kunjungi Instagram kami 

di @hersi_id https://www.instagram.com/hersi_id/ ya! Ga perlu ragu dengan rasa, sudah banyak 

testimonial tentang produk Hersi yang adiktif. Tunggu apa lagi? Sebagai greentea-geeks, kamu 

harus banget punya stok Matcha Greentea-mu sendiri. Yosh, sampai di sini dulu pembahasan 

mimin ya. Mata ashita ne!  

 

 

Kisah dari Lembar-Lembar Buku Usang 

Buku bekas? Terkadang orang-orang mengabaikan benda yang satu ini, hanya karena 

buku-buku tersebut dilabeli dengan kata “bekas”. Kebanyakan orang pasti berpikir, apa yang 

bisa diperoleh dari benda yang sudah jadi bekas orang lain? Eit, tapi jangan salah! Bagi para 

book geeks, buku-buku bekas ini menjadi semacam most-list-item. Istilahnya sih, buku bekas ini 

bisa jadi harta karun paling menyegarkan di muka bumi hehehe. 

Nah, kenapa buku bekas bisa jadi sepenting itu? Bagi kebanyakan orang awam atau yang 

bukan termasuk kaum book geeks (baca: kutu buku), buku bekas bukanlah pilihan. Bisa juga jadi 

benda yang terabaikan. Namun, buku bekas bisa menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi book 

geeks, terutama jika buku bekas tersebut berkumpul menjadi satu dalam sebuah toko. Yap, toko 

buku bekas, siapa yang tidak tahu akan eksistensi toko ini, terutama di daerah Bandung? Di 

Bandung, toko-toko buku bekas tersebut tersebar di banyak titik. Dan saking banyaknya toko-

toko buku bekas tersebut, mereka sudah menyemut menjadi satu pertokoan masif. Salah satu 

yang sudah sangat dikenal yakni daerah Palasari.  

Mengesampingkan status “bekas”-nya, justru buku ini masih memiliki banyak 

penggemar. Manfaat buku tidak mati tergerus waktu atau zaman. Dan, yang paling menarik, 

terkadang buku-buku dengan kualitas menjanjikan terselip di antara gunungan buku bekas. 

Meskipun tidak dominan, penggemar buku bekas selalu setia mengunjungi pusat-pusat toko buku 

bekas. Maka, pangsa buku bekas dirasa cukup menjanjikan secara berkala.  

Nah, mengikuti pertumbuhan dan perkembangan teknologi, toko-toko buku bekas itu pun 

menjadi pilihan klasik yang bisa dinikmati kala waktu sedang senggang. Kita harus 

berterimakasih dan merasa lega atas perkembangan teknologi tersebut, karena sekarang kita bisa 

berbelanja buku bekas secara online. Yap, buku bekas! Tempat jual-beli online itu pun bukan 

sekedar salah satu lapak atau tenant yang ikut dalam sebuah situs jual-beli belaka.  

Kepada para book geeks Indonesia, kita harus berbahagia karena sekarang terdapat situs 

www.prelo.co.id yang khusus sebagai tempat jual-beli online barang bekas! Ibaratnya toko 

Rangkas atau Babe situs ini memang menjadi surganya barang bekas yang juga dikenal sebagai 

preloved. Bukan hanya barang bekas, dalam situs ini pun barang-barang yang ditawakan tenant 

bisa jadi merupakan sebuah barang yang tidak terpakai—dalam catatatan barang baru tapi 

terlupakan. Dan penjual buku bekas di situs ini cukup banyak dengan harga tak kalah saing 

dengan toko-toko buku bekas di luar sana.  

Jadi, tunggu apa lagi? Sebagai para book geeks, pecinta buku sejati, atau book hunter & 

collector kita wajib membudidayakan kebiasaan membaca lewat membeli buku-buku bekas. 

Jangan pedulikan tentang embel-embel bekas yang melekat itu karena buku bekas maupun baru, 
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manfaatnya tetap sama; menyenangkan dan memberi ilmu. Pun akan ada banyak kemungkinan 

buat kamu akhirnya menemukan buku-buku yang sulit sekali kamu miliki meskipun sudah 

diidamkan sembilan bulan. Yuk segera meluncur ke Prelo dan temukan kisah ajaib kamu di sana! 

 

  Photograph Result  

 

 


