
Tips dan Trik 

Tips Membuat Kencan Pertama Berkesan  

Jatuh cinta selalu saja menjadi hal yang indah bagi anda dan pasangan anda. Namun bagi pria, 

menyiapkan sebuah kencan pertama yang romantis tidak pernah menjadi hal yang mudah. Ada 

saja hal yang membuat sang wanita menjadi ilfil. Untuk itu, agar kencan pertama menjadi lebih 

romantis dan berkesan, anda sebaiknya membaca tips-tips berguna di bawah ini: 

1. Berpakaian Sesuai dengan Kesenangan Pasangan Anda 

Wanita biasanya menyukai pria yang wangi dan juga harum. Namun berkat 

perkembangan zaman, beberapa wanita ada yang menyukai pria yang berpakaian agak 

rebel. Jadi, tidak ada salahnya sebelum anda kencan, lakukan riset sederhana terhadap 

tipe pakaian yang pasangan anda sukai ketika dikenakan oleh sang lelaki. 

 

2. Rencanakan Kencan yang Tidak Biasa 

Kencan yang tidak biasa, apalagi dilakukan pertama kali bersama-sama bisa membuat 

kenangan yang indah bagi anda dan pasangan. Hal ini dikarenakan otak manusia selalu 

diisi dengan kenangan yang biasa. Ketika ada hal yang tidak biasa, otak akan merespon 

dengan cepat. Jika pasangan anda berjiwa petualang, cobalah ajak ia untuk camping di 

tepi pantai bersama-sama. Atau jika anda berdua sama-sama suka dengan stand up 

comedy, coba ajak pasangan anda menonton open mic bersama, lalu dilanjutkan dengan 

meminta tanda tangan komika bersama-sama. Hal ini tentu saja selain tidak biasa, akan 

membuat pasangan anda selalu sayang kepada anda. 

 

3. Ciptakan Suasana Humoris  

Ketika berbicara berlama-lama bersama pasangan anda, seringkali anda akan kehabisan 

kata-kata. Namun, jika berbicara dengan pasangan anda dengan diselingi candaan, tentu 

saja hasil yang didapatkan akan berbeda. Selain anda menjadi lebih mengenal pasangan 

anda, hal ini juga akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan tidak 

membosankan. 

 

4. Jadilah Pendengar yang Baik 

Wanita senang sekali jika cerita yang ia bagi bersama anda didengarkan dan ditanggapi. 

Oleh karena itu, ketika pasangan anda mulai bercerita banyak soal dirinya, mulailah 

untuk menjadi pendengar dan juga penanggap yang baik. Selain hal ini akan membuat 

pasangan anda lebih terbuka, juga akan menciptakan suasana yang tidak kaku di antara 

anda dan pasangan. 

Berikut adalah beberapa tips yang bisa anda praktikkan ketika akan melakukan kencan pertama 

bersama pasangan anda.  



Artikel Wisata 

Sepuluh Tempat Berlibur Asyik di Indonesia 

 

Indonesia adalah salah 1 negara yang kaya akan sumber daya alam dan juga budaya. Karena itu, 

Indonesia memiliki potensi wisata yang sangat besar. Banyak sekali hal yang dapat dieksplorasi 

dari kekayaan yang ada di Indonesia. Mulai dari bentang alam dengan pemandangan yang 

menakjubkan, keberagaman jenis kuliner yang dimiliki, hingga budaya-budaya unik yang tidak 

dapat ditemui di negara lain. Tentu saja, kekayaan ini harus kita cintai dan jaga bersama. Untuk 

itu, tidak ada salahnya kita berlibur ke berbagai tempat di Indonesia. Selain dapat melupakan 

pekerjaan dan menenangkan pikiran, kita tentunya dapat mengenal budaya dan kekayaan alam 

Indonesia lebih baik lagi. Berikut ini, kami sajikan sepuluh tempat berlibur asyik yang berada di 

Indonesia dan wajib dikunjungi: 

 

1. Raja Ampat, Papua 

 

Raja Ampat yang terletak di bagian timur 

Indonesia ini, memiliki keindahan alam 

berbentuk pantai dan lembah-lembah yang sangat 

asyik untuk dieksplorasi. Baik bersama pasangan, 

keluarga, atau teman-teman. Bahkan tak jarang, 

banyak kita temui orang-orang yang berlibur 

sendirian mencari ketenangan di pantai-pantai 

yang bersih di pulau-pulau di Raja Ampat. Tak 

kurang dari 610 pulau yang terdapat di 

Kepulauan Raja Ampat yang dapat kita pilih untuk jelajahi. Bahkan kita sudah dapat 

menemui banyak resor atau penginapan ketika berlibur disana. Sehingga kita tidak perlu 

khawatir lagi dengan urusan penginapan. Untuk menuju kesana, akses transportasi yang 

digunakan juga sudah cukup mudah. Sudah ada penerbangan menuju ke Raja Ampat tiap 

harinya. Sedangkan untuk menjelajahi pulau-pulau di Raja Ampat, kita dapat menggunakan 

kapal-kapal yang dapat disewa dari penduduk sekitar. Pengalaman yang berbeda dan 

pemandangan yang luar biasa indah akan kalian temukan di tempat ini. Jadi, jangan lupakan 

kamera kalian untuk memotret keindahan Raja Ampat. 

 

 

 



 

 

2. Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 

 

Masih banyak yang belum mengetahui jika di 

Provinsi Kepulauan Riau terdapat kepulauan yang 

tak kalah indahnya dengan Raja Ampat di Papua. 

Kepulauan tersebut bernama Kepulauan 

Anambas. Kepulauan yang berbatasan langsung 

dengan negara tetangga ini menyuguhkan 

keindahan bahari yang sungguh menakjubkan. 

Bahkan Kepulauan Anambas dinobatkan sebagai 

Pulau Tropis terindah di Asia oleh CNN beberapa 

waktu yang lalu. Hal ini tentu saja tidak muluk-muluk. Mengingat keindahan pantai-pantai 

dan pemandangan yang bersih di Anambas memang sungguh indah. Untuk mencapai kesana, 

kita dapat menggunakan alternatif transportasi udara dan juga laut. Sedangkan untuk 

penginapan, di Anambas sudah cukup banyak pilihan penginapan yang dapat dijadikan 

alternatif ketika kita berlibur kesana. Untuk menjelajahi puluhan pulau di Anambas, kita 

dapat menyewa perahu yang disediakan dengan biaya yang cukup terjangkau. Selain itu, jika 

anda berencana untuk melakukan foto pre wedding atau foto perpisahan bersama teman-

teman, tempat ini adalah alternatif yang tidak boleh dilewatkan.  

 

3. Ubud, Bali 

 

Bali adalah salah satu tujuan wisata favorit di 

Indonesia, baik oleh wisatawan mancanegara 

maupun wisatawan domestik. Bahkan, banyak 

orang asing yang sudah terlanjur jatuh cinta 

dengan Bali, akhirnya menetap dan akhirnya 

hidup bersama warga sekitar. Ubud adalah salah 

satu tujuan orang-orang asing tersebut. 

Mengingat kawasan Ubud merupakan kawasan yang masih asri dan dingin, tempat ini sangat 

cocok untuk dijadikan tempat bermukim yang tenang. Banyak penulis, seniman, hingga 

orang berjabatan tinggi yang sudah mengunjungi dan bahkan sempat tinggal di kawasan 

Ubud. Presiden Amerika saat ini, Barry Obama, juga sempat tinggal beberapa bulan di Ubud 

untuk menyelesaikan bukunya. Ubud dapat digambarkan sebagai tempat yang sangat kental 

sekali dengan nuansa spiritual dan budayanya. Perpaduan budaya barat dan timur asli Bali 

terlihat cantik sekali disini. Selain budaya toleran dan juga kultur yang unik, Ubud juga 

memiliki tempat wisata yang sangat menyatu sekali dengan alam. Seperti Goa Gajah dan 



juga Monkey Forrest. Ini adalah salah satu alternatif tempat berlibur yang cocok, jika anda 

menyukai tempat yang tenang dan juga wajah-wajah yang ramah menghiasi jalanan.  

 

4. Taman Nasional Baluran, Jawa Timur 

 

Tidak perlu jauh-jauh ke Afrika untuk menikmati keindahan padang rumput yang indah 

dengan dominasi warna hijau kekuningan dan fauna khas padang rumput. Indonesia juga 

memilikinya, tepatnya di Taman Nasional Baluran. Taman Nasional ini terletak di Kabupaten 

Situbondo, Jawa Timur. Selain menawarkan 

keindahan padang rumput yang luas nan indah , 

kita juga dapat menemukan banyak sekali jenis 

fauna unik di tempat ini. Kita dapat menemukan 

ayam yang dapat terbang, hingga kadal berbentuk 

aneh. Di Taman Nasional Baluran ini, kita harus 

berhati-hati. Karena monyet-monyet di tempat ini 

tidak kalah nakalnya dengan monyet-monyet di 

Monkey Forrest, Bali. Jika tidak hati-hati, barang kita dapat dicurinya. Tempat ini juga 

menawarkan lokasi dengan pemandangan sunrise atau matahari terbit yang indah. Untuk itu, 

disarankan kita datang pagi-pagi sekali ke tempat ini. Jika keadaan sudah mulai lelah, kita 

bahkan dapat bersantai sejenak di pantai yang letaknya tidak terlalu jauh dari padang rumput 

yang dibicarakan di atas. Musim terbaik untuk mengunjungi tempat ini adalah antara bulan 

Maret-Agustus tiap tahunnya. Jiwa petualang kita benar-benar diuji disini. Apakah anda 

cukup berani untuk mengarungi Taman Nasional ini? 

 

5. Pantai Senggigi, Lombok 

 

Sudah pernah ke Bali? Mungkin ada baiknya anda 

mencoba ke Lombok setelahnya. Karena Lombok 

menawarkan panorama yang tak kalah menarik 

dengan Bali. Lombok menawarkan pantai-pantai 

panjang dengan pasir putih yang lembut yang dapat 

memanjakan badan kita seharian disana. Salah satu 

tempat tersebut adalah Pantai Senggigi yang 

terletak di barat pesisir dari Kepulauan Lombok. 

Pernah dengar istilah “di Bali dan Lombok terdapat Kuta, tetapi di Bali tidak ada Senggigi”. 

Pantai inilah yang membuat istilah itu terkenal. Karena memang, jika kita berada di pantai 

ini, kita akan merasa seperti berada di Pantai Kuta di Bali. Walaupun Pantai Senggigi tidak 

sebesar Pantai Kuta, namun pemandangan yang disajikan akan lebih membuat anda tenang. 

Jika di Kuta sudah dipenuhi turis dari berbagai negara, di Senggigi kita akan merasakan 

sensasi seperti berlibur di pantai pribadi. Selain menikmati keindahan lautnya yang biru, kita 



dapat melakukan snorkeling di tempat ini. Karena ombak di tempat ini tidak besar dan 

cenderung tenang dan aman bagi wisatawan. Lokasi ini dapat ditempuh sekitar 30-60 menit 

dari pusat Kota Lombok menggunakan kendaraan. Jika anda dan keluarga akan berlibur dan 

membutuhkan ketenangan, Pantai Senggigi dapat anda jadikan alternatif untuk mengisi 

liburan anda.  

 

 

6. Taman Nasional Way Kambas, Lampung 

 

Pernah bermimpi menaiki gajah di alam bebas? 

Mungkin tempat ini bisa menjadi lokasi berlibur 

bagi anda dan keluarga atau teman-teman. 

Taman Nasional Way Kambas terletak di 

Provinsi Lampung. Tempat ini merupakan 

rumah bagi puluhan gajah Sumatera, harimau 

Sumatera, dan juga badak bercula satu yang 

hampir punah. Selain sebagai tempat konservasi, 

tempat ini juga memiliki tempat wisata lainnya. Kita dapat menemukan padang rumput 

tempat biasa para gajah dan fauna lainnya berkumpul dan juga hutan-hutan lebat dengan 

suara serangga yang menenangkan hati. Jika tertarik, kita juga dapat menikmati tur ala Afrika 

di tempat ini. Selain dapat menenangkan pikiran dan menyalurkan energi negatif ke arah 

yang positif, kita juga dapat lebih mengenal keberagaman flora dan fauna yang dimiliki oleh 

Indonesia. Untuk mencapai tempat ini, kita dapat menggunakan transportasi darat. Salah satu 

tempat berlibur terbaik bagi anda yang ingin mengajarkan anak-anak mengenai kedekatan 

manusia dengan alam. 

 

7. Gunungkidul, Yogyakarta 

 

Yogyakarta sudah cukup lama terkenal sebagai 

Kota Budaya dan Kota Pelajar. Namun siapa 

sangka, ternyata Yogyakarta juga memiliki 

keindahan alam yang menakjubkan. Salah satu 

tempat dengan berbagai keindahan alam tersebut 

adalah di Gunungkidul, sebuah kabupaten di 

Provinisi Yogyakarta yang dapat ditempuh 

dengan kendaraan darat selama 2 jam dari pusat 

Kota Yogyakarta. Di Gunungkidul, kita dapat menemukan banyak sekali pantai. Mulai dari 

Pantai Baron yang memiliki campuran air laut yang asin dan tawar, hingga Pantai Indrayanti 

yang melankonlis. Ada lebih dari 10 pantai yang dapat kita jelajahi pantainya di tempat yang 

masih asri ini. Selain itu, jika kita sudah mulai bosan dengan pantai-pantai yang ada 



(walaupun sebenarnya sangat indah), kita dapat mencoba cave tubing di Goa Pindul. Goa 

yang terkenal melalui serial video internet “Jalan Jalan Men” ini, dapat menjadi alternatif 

liburan bersama keluarga, teman-teman, maupun pasangan. Kita dapat menikmati indahnya 

stalagtit dan juga stalagmit yang dipenuhi air dengan kedalaman hingga lebih dari 5 meter ini 

sambil berkontemplasi dengan diri sendiri. Perpaduan wisata alam dan spiritual yang menanti 

untuk dijelajahi. 

 

 

8. Pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur 

 

Destinasi bahari di Indonesia tidak akan 

pernah ada habisnya. Salah satu keindahan 

tersebut dapat tercermin di Pulau Derawan 

yang berada di Pulau Kalimantan, Pulau yang 

berbatasan langsung dengan negara Malaysia 

dan Brunei Darussalam. Untuk sampai ke 

pulau ini, kita harus menempuh tiga jalur: 

darat, udara, dan laut. Perjalanan yang 

panjang menjadi tantangan sendiri untuk mencapai pantai-pantai indah di Kepulauan 

Derawan. Di Derawan sendiri terdapat 3 pulau besar yang dapat kita jelajahi, yaitu Pulau 

Maratua, Pulau Derawan, dan Biduk Biduk. Secara keseluruhan, kita dapat menemukan 

pantai pantai putih dengan laut yang bersih nan jernih. Keunikan pantai-pantai di tempat ini 

adalah, perpaduan pantai dan budaya yang kental sekali. Untuk menikmati perpaduan budaya 

dan keindahan alamnya, kita dapat mencoba menginap di penginapan yang berbentuk rumah 

khas Kalimantan yang menghadap langsung ke arah laut di tempat ini. Selain pantai pantai 

indah, di Kepulauan Derawan juga terdapat konservasi alam untuk penyu sisik dan penyu 

hijau yang sudah sangat langka, hutan bakau, hingga penangkaran bagi spesies laut lainnya. 

Kita dapat menikmati diving atau snorkeling di laut yang bersih dan bebas dari sampah di 

tempat ini. Cocok bagi anda yang senang berenang bersama ikan karang dan juga fotografi 

bawah laut.  

 

9. Taman Nasional Bawah Laut Wakatobi, Sulawesi Tenggara 

 

Biasanya Taman Nasional selalu identik 

dengan hutan-hutan atau padang rumput. 

Namun Taman Nasional di Kabupaten 

Wakatobi, Sulawesi Tenggara ini sedikit 

berbeda. Karena Taman Nasional ini adalah 

Taman Nasional bawah laut, bukan Taman 

Nasional biasa. Di tempat ini, kita dapat 



menemukan 4 pulau utama yang menjadi titik diving bagi para penyelam dan fotografer 

bawah laut dari seluruh dunia. Pulau tersebut adalah Wangiwangi, Kalidupa, Tomia, dan 

Binongko. Karena keindahannya, Taman Nasional Wakatobi bahkan dijadikan sebagai salah 

satu tempat menyelam paling indah di dunia oleh banyak jurnalis bawah laut dari berbagai 

media internasional. Untuk mencapai tempat ini, kita dapat mengambil penerbangan ke 

Kendari dan melanjutkan dengan perjalanan menggunakan kapal langsung ke Pulau 

Wangiwangi di Kepulauan Wakatobi. Selain diving, kita juga dapat menikmati kuliner laut 

(seafood) yang masih segar serta kuliner khas Wakatobi. Seperti Paria (sayur yang diisi 

dengan ikan-ikanan) dan juga Tombole (tepung ubi dicampur kelapa parut yang dibakar di 

atas batu panas) di tempat ini. Tersedia juga penginapan yang dapat kita gunakan selama di 

Wakatobi, dengan harga yang lumayan. Kita bisa mulai menabung agar dapat berlibur ke 

Taman Nasional Bawah Laut Wakatobi ini. Harga yang ditawarkan akan sebanding dengan 

pengalaman yang kita dapatkan. 

 

10. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur 

 

Bagi anda yang senang dengan kegiatan 

di alam bebas, taman nasional ini adalah 

tempat berlibur yang tidak boleh 

dilewatkan. Terletak di 3 Kabupaten di 

Jawa Timur, yaitu Malang, probolinggo, 

dan Pasuruan, Taman Nasional Bromo 

Tengger Semeru menawarkan 

pemandangan pegunungan yang sangat 

indah dan menarik. Jika kita berfoto ria di tempat ini, akan terlihat seperti foto itu sedang 

dilukis. Kita dapat mengunjungi air terjun Coban Pelangi, Lautan Pasir Gunung Bromo, 

Sunrise di Penanjakan Bromo, dan masih banyak lagi. Selain itu, disini kita juga dapat 

menyaksikan interaksi budaya yang menarik. Jika biasanya kita mengetahui jika budaya 

agama Hindu erat kaitannya dengan penduduk Bali, maka disini kita akan menyaksikan 

agama Hindu dipeluk oleh mayoritas penghuni suku Tengger yang menetap di kaki gunung 

bromo dan semeru. Paduan wisata pegunungan dan budaya akan kita nikmati tanpa rasa 

bosan menyelimuti sama sekali.  

 

 

Sumber foto: 

Indonesia.travel, Wikipedia.org, Wikitravel.org, Koleksi pribadi 

 

 

 



Travelogue 

Menghirup Ketenangan di Goa Gajah – Ubud 

 

Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang tak habis-habisnya menampilkan kekayaan 

alam dan budaya yang dijaga dengan rapi oleh penduduknya. Bali sudah lama terkenal dengan 

panorama alam yang indah dan penduduknya yang ramah dengan pengunjung. Saya rasa itu ga 

salah juga. Karena memang, pengalaman saya ketika di Bali, belum bertemu pengalaman buruk 

penipuan yang dilakukan oleh penduduk asli Bali. 

Ini adalah kali pertama saya menginjakkan kaki di Pulau Dewata. Perjalanan kali ini saya 

lakukan dengan budget minimalis dan dengan hari yang dikejar matahari. Saya cuma memiliki 

waktu 3 hari untuk berkeliling Bali dengan segala keindahannya yang tak akan habis jika 

dinikmati dalam 3 hari. Bahkan banyak turis asing yang menikmati sudut sudut Bali lebih dari 1 

tahun. Menemukan kenyamanan disana. 

Salah satu tempat yang saya kunjungi adalah sebuah tempat wisata bernama Goa Gajah. Goa 

Gajah terletak di Kecamatan Ubud yang terkenal dengan keindahan batu-batuan purbanya. 

Lokasi menuju ke Goa Gajah dapat ditempuh menggunakan motor maupun mobil. Jarak tempuh 

menuju lokasi ini sekitar 10-20 menit dari pusat kota Ubud dan terletak di jalan raya Gianyar. DI 

perjalanan, kita akan banyak disuguhi pemandangan rumah penduduk khas Bali dengan pura dan 

bale bengong. Selain itu, perjalanan menuju Ubud cukup sejuk, karena pepohonan masih banyak 

menghiasi pinggir jalanan beraspal.Untuk memudahkan perjalanan menuju kesana, kita dapat 

menggunakan jasa penyewaan motor yang dijajakan oleh penduduk asli Bali. Harga sewa adalah 

Rp 50.000,00 per hari. Sebagai alternatif, kita juga dapat menyewa mobil seharga Rp 250.000,00 

hingga Rp 450.000,00 per harinya (tergantung jenis mobil) 

Untuk menikmati wisata di Goa Gajah, kita tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Karena 

biaya tiket masuk adalah sebesar Rp 15.000,00/orang. Waktu buka tempat ini adalah jam 8 pagi 

sampai jam 4 sore. Jadi kalau pembaca ingin ke lokasi ini, usahakan di antara waktu itu ya? 

Usai membayar, kita dapat menitipkan tas atau barang bawaan anda yang cukup berat ke petugas 

yang ada disana. Tapi usahakan barang-barang yang penting tetap anda bawa ketika memasuki 

Goa Gajah. Karena seperti yang anda tahu, kriminalitas dapat terjadi dimana saja. Dan tidak ada 

salahnya kita sedikit waspada dengan lingkungan sekitar. Jadi selagi tidak dikenai biaya alias 

gratis, kenapa tidak dititipkan saja? Tempat penitipannya cukup aman. Pembaca tidak perlu 

terlalu khawatir.  

Di dalam Goa Gajah, kita bisa menemukan banyak arsitektur purbakala yang sudah kelihatan 

dimakan usia. Karena lumut sudah muncul dimana-mana. Sekilas, bangunan disini mengingatkan 

kita pada Candi Prambanan di Yogyakarta. Karena memang, tempat ini memiliki kultur Hindu 



yang sudah lama sekali melekat di hati para pemeluk agama di Bali. Tentu saja, ini menjadi 

pengalaman menarik bagi anda yang selama ini selalu melihat Candi Prambanan dengan budaya 

jawa yang kental, kali ini malah disuguhkan dengan bangunan sangat tua yang dibalut dengan 

budaya Bali yang magis.  

Selain itu, di Goa Gajah, anda juga akan menemukan kolam yang biasa digunakan bagi pemeluk 

agama Hindu yang akan bersembahyang di lokasi ini. Karena memang, selain menjadi tempat 

wisata, Goa Gajah juga adalah tempar beribadah. Jangan lupa untuk menyempatkan diri untuk 

sedikit mencuci muka di kolam ini, karena dipercaya akan menambah keberuntungan. Tidak ada 

salahnya juga untuk mencoba. Karena mitos juga merupakan budaya yang perlu kita lestarikan. 

Setelah berpuas di kolam penyucian diri, selanjutnya kita menuju ke sebuah goa yang dipercaya 

merupakan tempat beribadah penganut Hindu jaman dahulu kala. Sampai sekarang, tempat ini 

masih digunakan untuk beribadah. Karena di dalam goa tersebut, masih ditemukan dupa dan juga 

sesajen yang diletakkan di atas batu pahatan purbakala. Uniknya, di pintu goa ini kita bisa 

menemukan ukiran berbentuk ogoh-ogoh dengan mulut terbukanya sebagai pintu masuk. Jangan 

lupa untuk berfoto ria disini. Karena di tempat lain di Bali, belum tentu ada lagi yang seperti ini. 

Selanjutnya, kita akan menemukan sebuah patung super besar yang tinggal kepalanya saja di atas 

sungai di daerah wisata Goa Gajah ini. Kepala patung ini menutupi jalannya air di sungai sekitar. 

Terlihat epik dan megah sekali. Kita bisa sedikit berbasah-basahan disini sambil menikmati bau 

batu tua yang mengingatkan kita, bahwa kita kecil sekali di hadapan semua peradaban di dunia 

ini. Sayangnya, patung ini dibiarkan begitu saja dan ditutupi lumut. Harapannya, tentu saja batu-

batuan sangat bersejarah seperti ini lebih dirawat oleh pemerintah bersama-sama masyarakatnya. 

Sedikit lelah, saya dan teman-teman singgah sebentar di pura kecil di atas (untuk info, patung 

yang kami sebutkan tadi letaknya ada di bawah dan kita harus menuruni anak tangga untuk 

kesana). Saya mengobrol sedikit dengan seorang Ibu tua yang sedang menyiapkan sesajennya 

untuk bersembahyang disitu. Karena kami tidak ingin menganggu, akhirnya saya dan teman-

teman pamit ke sang Ibu agar ia bisa kusyuk mendekatkan diri ke Sang Hyang Widhi. Sedikit 

saran dari saya, ketika berkunjung ke Goa Gajah, banyak-banyaklah berinteraksi dengan 

penduduk sekitar. Karena anda akan mendapatkan pengalaman spiritual yang berbeda disini. 

Saya sendiri sampai takjub dengan Ibu-ibu tua tadi, yang harus berjalan lumayan jauh hanya 

untuk mendekatkan diri ke Sang Pencipta. Pengorbanan yang besar ya? 

Setelah mengatasi lelah yang luar biasa, saya memutuskan untuk beristirahat sejenak di bale 

bengong yang ada di sekitar tempat wisata. Para Pecalang dan Ibu-ibu tua sedang bersenda 

gurau. Saya menutup mata dan merasakan angin yang melewati pohon-pohon dan bebatuan yang 

menimbulkan suarau “berbisik” yang begitu khas. Sudah lama saya tidak merasakan tempat 

sedamai ini. Dan itu hanya bisa saya dapatkan di sudut Bali, jauh dari peradaban urban yang 

sudah bercampur di Bali. Anda pasti betah berlama-lama disini. 

 



Sebenarnya, setelah dari Goa Gajah, kita bisa saja menuju Monkey Forrest yang letaknya tidak 

terlalu jauh dari tempat ini. Tapi bagi saya, tempat ini pun sudah cukup menenangkan. Saya 

sudah terlanjut betah disini. Salah satu tempat yang harus pembaca kunjungi untuk mencari 

ketenangan dengan biaya terjangkau di sudut Gianyar dan Ubud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Company Profile 

Snapfish Company Profile 

Snapfish is an integrated web-based for photo sharing and printing owned by an information 

technology company named Hewlett-Packard or also known as HP. The website is providing an 

easy way to upload files without additional charge. The users are also given the permission to 

upload the file with the unlimited storage. The company is recently located on San Francisco, 

California. People can access their website on www.snapfish.com for any additional information 

no required here. 

The history of the website can be tracked back at 1999. The website was launched through that 

year by business partners Bala Parthasarathy, Shripati Acharya, Rajil Kapoor, and Suneet 

Wadhwa. Later on, Ben Nelson joined the group as Development Officer, which after several 

time being, he held a key role as the president of the company.  

In 2005, after the agreement met between Snapfish’s owner and HP, the company was finally 

sold to them. It was said that the company was sold at $ 300 million to Hewlett-Packard back at 

that year, while Snapfish’s revenue was only $ 100 million. Less than people had expected. 2 

years later on 2007, Snapfish claimed to the public that their members were more than 40 million 

and it hosted more than a billion digital photos and pictures.  

Through the snapfish.com website, people can upload all the pictures they want to share with 

other through digital media. Most of their features are free of charge for now on. People even can 

share not only pictures but also animated snapshow (the named given by snapshow for their 

animated gif). The company also can create the photo album, photo books, mug and printed 

photos or poster with member’s personal touch in it.  

 

Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Snapfish  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel Hiburan – Malesbanget.com (Tayang 30 Januari 2014) 

 

Orang-orang yang Harusnya Jadi Presiden Indonesia 

Indonesia udah lebih dari 68 tahun merdeka, tapi kayaknya belum juga bisa menguasai dunia 

dari tangan penjahat. Kalo menurut MBDC, ini gara-gara kamu salah pilih presiden waktu dulu 

pemilu.  Atau bisa juga karena gak ada calon presiden yang waktu itu bisa ngalahin penjahat 

beneran kayak di jalanan gitu. Nah, mumpung sebentar lagi mau pemilu, menurut MBDC sih, ini 

nih orang-orang yang harusnya ikut nyalon jadi Presiden. 

 

1. Mad Dog 

Kebayang gak kalo Mad Dog yang jadi Presiden di Indonesia. Bisa-bisa, Indonesia 

ditakutin sama negara barat karena aksi Mad Dog yang sangar nan enerjik itu. Indonesia 

gak bakalan deh diserang sama negara-negara yang jahat. Kalo emang ada yang nyerang, 

pasti langsung dipelintir kepalanya sama doi. Beuuuh… 

 

2. Jean Claude Van Damme 

Kalo kamu belum tau orang hebat satu ini, kamu buru-buru deh cek di youtube. Aksi epic 

split yang dilakuin doi bisa bikin kamu geleng-geleng loh. Kebayang gak kalo dia 

ngajarin itu ke semua Warga Indonesia? Bisa-bisa Indonesia sehat dan lincah. Ujung-

ujungnya bisa nguasain dunia! Makanya, doi cocok deh jadi Presiden Indonesia.  

 

3. Farah Quinn  

Siap – siap aja jago masak kalo Chef cantik ini yang jadi Presiden. Eit, tapi tunggu dulu. 

Bisa aja dengan masakan Indonesia jadi bisa ngalahin penjahat dan nguasain dunia. 

Soalnya masakannya dikasih racun, tapi kayak ga berasa racunnya gitu. Canggih gak tuh? 

 

4. Lord Voldemort  

Penjahat yang jadi musuh bebuyutan Harry Potter ini pasti udah kamu kenal dong. Kalo 

doi yang jadi Presiden Indonesia, pasti semua negara tunduk deh. Soalnya kalo ga 

tunduk, bisa kena mantra legendarisnya itu loh, Avadakadavra, terus musuh Indonesia 

bisa langsung matih. Cadas. 

 

Kalo menurut MBDC, itu sih orang-orang yang harusnya jadi Presiden Indonesia berikutnya. 

Gak tau deh kalo kamu punya pendapat lainnya. Kasih tau siapa di comment bawah ini yuk? 

(Link URL : http://mlsbgt.de/1grHifP) 



Artikel Hiburan – Malesbanget.com (Tayang 29 Januari 2014) 

Alasan Kenapa Adanya Pajak Jadian 

Ceritanya kamu baru aja jadian, tapi ternyata temen-temen kamu langsung dateng ke kamu 

sambil menggebu-gebu minta pajak jadian. Gak ngerti juga sih kalo di luar negeri ada pajak 

jadian atau enggak. Tapi disini, kayaknya udah lama banget pajak jadian ini booming. Kamu 

kebingungan. Akhirnya kamu liat ke malesbanget.com tapi belum ketemu alasannya. Untung 

kamu ketemu artikel ini, jadinya kamu tau alasan kenapa adanya pajak jadian di dunia ini.  

Nih MBDC kasih tau alasannya.  

 

1. Karena Kamu Jadian 

Orang Indonesia itu kepoan, makanya bisa tau info terbaru. Temen-teman kamu juga 

gitu, makanya mereka pada tau kalo kamu jadian. Abis infonya nyebar, baru deh kamu 

dimintain pajak. Karena kamu dapet pasangan, makanya namanya Pajak Jadian. Kalo 

kamu dapet penghasilan, ya namanya Pajak Penghasilan. 

 

2. Supaya Hubungan Langgeng 

Katanya sih, kalo kamu gak ngasih pajak jadian, hubungan kamu gak bakalan bisa 

bertahan lama. Soalnya temen-temen kamu gak ngedoain. Bisa juga mereka gak ngedoain 

karena pacar kamu cakep, terus temen-temen kamu pada ngincer pacar kamu juga. Kalo 

udah gitu, siap-siap aja cari pacar baru sih. 

 

3. Berbagi Kebahagiaan Dengan Jomblo 

Kata orang, berbagi itu indah. Makanya, kalo kamu udah jadian kamu gak boleh lupa 

kalo kamu dulu pernah jomblo. Kamu harus bagi kebahagiaan kamu dengan mereka 

mereka yang jomblo lewat pajak jadian ini. Ya, seenggaknya dengan ngajak mereka 

makan gitu. Kali aja abis itu mereka bebas juga dari status jomblo kayak kamu. 

 

4. Pajak Itu Sifatnya Memaksa  

Sesuai dengan yang ada di internet, Pajak itu adalah iuran yang sifatnya memaksa. 

Karena kalo traktiran atau syukuran itu kesannya lebih ke sukarela, makanya namanya 

PAJAK Jadian. Karena sifatnya memaksa. Jadi secara halus, sebenernya temen-temen 

kamu lagi maksa kamu sih. Tapi gak bilang-bilang. 

 

Itu sih yang MBDC tau soal alasan adanya pajak jadian. Kali aja kamu tau alasan lainnya, 

share yuk di komen bawah ini.  

 

(Link URL : http://mlsbgt.de/1i9iDdb) 

http://mlsbgt.de/1i9iDdb


Artikel Hiburan – kapanlagi.com (Tayang Mei 2014) 

Ini Nih, 10 Momen Yang Pas Untuk Kamu Bilang #Akurapopo 

Belakangan ini, ada satu kalimat yang booming di Twitter. Kalimat ini entah siapa yang nge-

tweet pertama kali, tapi sekarang jadi banyak digunain sama macam-macam orang, mulai 

dari orang biasa, artis, sampe politikus. 

Kalimat ini adalah "akurapopo" yang asalnya dari bahasa jawa yang artinya "aku gak apa-

apa". Kalo menurut kapanlagi, ada beberapa momen nih yang pas untuk kamu bilang 

kalimat sakti ini. Ini nih. 

1.  Waktu Lagi Kena Musibah 

Di televisi, ada beberapa politikus yang menggunakan kata-kata ini waktu diwawancarai 

sama banyak wartawan. Jadi, momen ini memang pas banget untuk kamu bilang 

#Akurapopo. Biar kesannya lebih lucu gitu, gak terlalu serius banget. 

 

Lagian, Indonesia kayaknya udah terlalu serius deh untuk hal-hal yang sebenernya bisa 

dibawa santai. Beberapa hal sebenernya gak harus selalu serius kok, mulai dari hal sederhana 

kayak jatuh dari tangga, sampai diperiksa KPK. 

 

Makanya, kalo kamu lagi bawa motor, udah gitu jatuh entah di mana dan ditanyain orang, 

jawab aja dengan "akurapopo". 

2. Diputusin Pasangan 

Kamu yang selama ini masih pacaran pasti bahagia banget karena pacar kamu sayang sama 

kamu dan mau terus-terusan jadi pacar kamu. Tapi akan ada momen saat kamu harus dipaksa 

untuk gak lagi punya pacar alias diputusin dan kamu jadi sedih banget. Sayangnya, kamu gak 

mau cerita kalo kamu habis diputusin.  

Temen-temen bahkan keluarga kamu pasti bakalan bertanya-tanya kenapa kamu bisa sampai 

sedih kayak begini. Kamu sampai gak bisa makan karena makanan yang rasanya asin 

seketika berubah jadi rasa asem. Eh, tapi kamu lagi gak makan makanan basi kan? 



Nah, momen yang seperti ini juga cocok untuk kamu bilang kalimat sakti ini. Waktu keluarga 

kamu atau temen-temen kamu nanya ke kamu, kamu bisa dengan elegan bilang "akurapopo" 

dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu udah cocok jadi artis film drama Korea sekarang. 

Selengkapnya dapat dilihat di http://bit.ly/1zYe4IA 

 

http://bit.ly/1zYe4IA

