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Green Lake Natural Living: Rumah Minimalis dengan Nuansa Alam 

 

Green Lake Natural Living menghadirkan beragam pilihan tipe bangunan dengan kualitas terbaik 

serta sentuhan finishing yang halus dan minimalis. Perumahan ini ditunjang dengan lingkungan yang 

tertata asri. Hunian yang dibangun oleh PT Muara Artha Purnama ini merupakan pilihan tepat bagi 

Anda yang mendambakan hidup di tengah lingkungan asri dan natural, namun ingin tetap terkesan 

eksklusif. Letaknya berada di kawasan Wisata Hutan Mangrove Surabaya yang merupakan wilayah 

lahan hijau dan lahan kering. Tentu saja udara sejuk di sana sangat cocok untuk refreshing atau 

menghilangkan penat dari padatnya aktivitas sehari-hari.  

Perumahan ini merupakan proyek dari salah satu developer yang cukup terkenal, yaitu PT Muara 

Artha Purnama atau sering disingkat dengan MAP. Developer yang satu ini telah membuat beberapa 

proyek cukup terkenal di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu proyek yang pernah ditangani 

ialah perumahan Mutiara Gading Timur 2 yang terletak di Bekasi. MAP pernah meraih penghargaan 

untuk pengembang rumah non subsidi wilayah RO-I dalam ajang BTN Property Awards 2014. Prestasi 

ini menunjukkan bahwa MAP merupakan salah satu developer yang bonafit. Di Surabaya sendiri, PT 

Muara Artha Purnama memiliki dua kantor pemasaran, yaitu kantor pemasaran pusat yang terletak 

di Jalan Wonorejo Kencana Asri II B-05 Rungkut Surabaya dan kantor pemasaran project yang 

letaknya berada di dekat perumahaan Green Lake Natural Living sendiri, yaitu di Jalan Wonorejo 

Timur Baru Surabaya.  

Saat ini, beberapa rumah yang ada di Green Lake Natural Living sudah jadi dan dihuni. Namun ada 

juga beberapa rumah serta fasilitas umum yang masih dalam proses pembangunan. Pihak developer 

memperkirakan perumahan ini akan jadi secara menyeluruh pada bulan April tahun 2016 

mendatang. 

 

Nama proyek: Green Lake Natural Living 

Developer: PT Muara Artha Purnama  

 

 

Alamat: Jl. Wonorejo Indah Timur Baru, Surabaya, Jawa Timur 

Tipe: Rumah 

Terdaftar pada: 8 Juni 2015 

Harga: Rp 598 juta – 1,1 M 

Tahun selesai: 2016 

Luas area: 4,3 ha 



Tipe unit:  

 Type Ulundanu  

Luas bangunan 70 m2, luas tanah 72 m2 (6 x 12) 

2 lantai, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi 

 Type Anggi Gita  

Luas bangunan 70 m2, luas tanah 84 m2 (7 x 12) 

2 lantai, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi 

 Type Anggi Gita 

Luas bangunan 70 m2, luas tanah 111 m2 (6 x 18,5) 

2 lantai, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi 

 Type New Toba  

Luas bangunan 42 m2, luas tanah 72 m2 (6 x 12) 

1 lantai, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi 

 

Spesifikasi teknis 

 Struktur bangunan: Beton bertulang 

 Pondasi: Pasangan batu kali (1 lantai), plat penerus dan staruss (2 lantai) 

 Rangka atap: Galvalume 

 Pintu utama: Daun pintu panil 

 Pintu lain: Daun pintu doble triplek 

 Penutup atap: Genteng glassur 

 Closet: Closet duduk 

 Bak mandi: Fiber 

 Lantai: Granite 60 x 60 

 Lantai teras: Keramik 30 x 30 

 Lantai KM/WC: Keramik 20 x 20 

 Carport: Rabat beton 



 Dinding: Bata ringan diplester, finishing cat 

 Dinding KM/WC: Keramik 20 x 25 

 Plafond: Kalsiboard Rangka Galvalume, tinggi plafond 4,5 M (1 lt), Tinggi Plafond 3 M (2 Lt) 

 Kusen/Jendela: Alumunium finishing cat 

 Air bersih: PDAM 

 Listrik: PLN 1300 Watt (1 lt), PLN 2200 Watt (2 lt) 

 

Fasilitas:  

 Security 24 jam 

 Club House 

 Play Ground/Arena bermain 

 Kolam renang anak 

 Jogging track 

 Fitness center 

 Gazebo 

 Mushola 

 

Fasilitas sekitar: 

 Kawasan Wisata Hutan Mangrove 

 Sekolah IPH 

 Kampus STIKOM 

 Kampus STIE Perbanas II 

 Kampus ITS 

 STIKES Surabaya 

 Kampus UPN 

 OERR (Rencana) 

 MERR IIC 



 Orange Taxi 

 Galaxy Mall 

 East Cost Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Project: Green Lake Natural Living 

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Pantas saja jika disebut 

sebagai kota Metropolis karena ibu kota provinsi Jawa Timur ini memang telah menjadi salah satu 

pusat bisnis, industri, dan perdagangan di Indonesia. Kota pahlawan memang semakin padat dijejali 

dengan gedung-gedung pencakar langit serta pemukiman penduduk. Surabaya dibagi menjadi 

beberapa bagian wilayah dengan karakteristiknya masing-masing, meliputi Surabaya Pusat, Surabaya 

Utara, Surabaya Barat, Surabaya Selatan, dan Surabaya Timur.  

Surabaya Pusat merupakan pusat bisnis dan pemerintahan. Surabaya Utara berdekatan dengan laut 

dan pusat pemerintahan tempo dulu yang terletak di Kembang Jepun. Surabaya Barat merupakan 

daerah hunian, pusat kuliner, pusat belanja, dan beberapa perumahan mewah. Surabaya Selatan 

ditempati berbagai kawasan industri. Sedangkan Surabaya Timur merupakan kawasan yang memiliki 

beragam tempat wisata khas Surabaya seperti Pantai Kenjeran dan Jembatan Suramadu. 

Pusat kota yang sudah dijejali dengan berbagai gedung dan pemukiman membuat banyak developer 

mulai tertarik untuk membangun beragam perumahan baru di wilayah Surabaya Timur. Wilayah ini 

memang dinilai cukup strategis oleh para investor dan pengembang. Mulai dari adanya beragam 

tempat wisata, pusat perbelanjaan, kampus, sekolah, perkantoran, hingga pabrik. Tak heran jika 

banyak developer mulai membangun banyak perumahan maupun bangunan komersial di lokasi ini, 

sehingga wilayah Surabaya Timur pun semakin berkembang. 

Surabaya Timur dibagi menjadi beberapa kecamatan, meliputi Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, 

Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, dan Tenggilis Mejoyo. Wilayah ini banyak dikelilingi oleh tempat 

wisata, pertokoan, kampus, sekolah, pusat perbelanjaan, rumah sakit, supermarket, swalayan, 

hingga armada transportasi. Beberapa transportasi umum yang tersedia di daerah ini meliputi bus 

kota, becak mobil (bemo) atau angkot, taxi, ojek pangkalan, ojek online Go-Jek, hingga becak. 

A. Lokasi Perumahan 

Perumahan Green Lake Natural Living masuk ke dalam wilayah Surabaya Timur, tepatnya berada di 

Jalan Wonorejo Indah Timur Baru, Surabaya, Jawa Timur. Untuk menuju perumahan ini, Anda bisa 

melalui beberapa altenatif jalan.  

Menuju lokasi 

 

 

 

 

 

 

 



Rute pertama, Anda bisa melalui Jalan Panjang Jiwo jika dari arah pusat kota Surabaya. Setelah itu, 

Anda akan melalui Jalan Raya Kedung Baruk. Setelah perempatan, Anda tetap lurus menuju Jalan 

Wonorejo Indah Timur. 

 

Rute kedua, melalui Jalan Dr. Ir. H. Soekarno atau MERR (Middle East Ring Road) menuju ke arah 

Rungkut. Setelah perempatan, belok kiri menuju Jalan Wonorejo Indah Timur. 

 

Rute ketiga, melewati Jalan Gunung Anyar Tengah dari arah selatan. Setelah perempatan, belok ke 

kanan menuju Jalan Wonorejo Indah Timur. 



 

Saat jam sibuk pulang kerja, biasanya Jalan Panjang Jiwo sangat padat dilalui kendaraan bermotor. 

Sehingga Anda bisa melewati jalan alternatif lainnya, seperti Jalan Dr. Ir. H Soekarno (MERR) atau 

Jalan Gunung Anyar Tengah. 

Setelah berada di Jalan Worejo Indah Timur, lurus terus hingga berada di lokasi perumahan. Anda 

akan melewati komplek elit (hotel, perumahan, dan apartemen) kemudian perkampungan di jalan 

ini. Di sepanjang jalan Anda akan menemukan beberapa kampus dan sekolah meliputi STIKOM, STIE 

PERBANAS II, dan IPH. Selain itu, Anda juga akan menemui kantor operasional taxi Orange. Lokasi 

perumahan berada di sebelah kanan jalan yang berdekatan dengan kantor pemasaran project PT. 

Muara Artha Purnama. Setelah itu, Anda akan menemukan gapura perumahan Green Lake Natural 

Living. 

 

Pertigaan menuju Jalan Raya Kedung Baruk. Untuk menuju jalan tersebut, lurus dari arah Jalan 

Panjang Jiwo. 



 

Sepanjang Jalan Raya Kedung Baruk menuju pertigaan antara Jalan Kedung Raya Baruk, Jalan 

Wonorejo Indah Timur, dan Jalan Dr. Ir. H. Soekarno. 

 

Perempatan menuju Jalan Wonorejo Indah Timur (belok kiri jika dari Jalan Kedung Raya Baruk) 

 

 

 

 



 

Menuju Jalan Wonorejo Indah Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menuju Jalan Wonorejo Indah Timur dari Jalan Dr. Ir. H. Soekarno atau MERR 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalan Wonorejo Indah Timur menuju lokasi perumahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantor pemasaran project PT Muara Artha Purnama 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintu gerbang perumahan Green Lake Natural Living 

Beberapa fasilitas sekitar yang berada di dekat perumahan ini antara lain rencana OERR (Outer East 

Ring Road), MERR IIC, tempat wisata, sekolah, kampus, hotel, apartemen, pusat hiburan, pusat 

perbelanjaan, rumah sakit, supermarket, swalayan, terminal, perkantoran, hingga SPBU. Wilayah ini 

memang sangat strategis karena dekat dengan beragam fasilitas esensial bagi kebutuhan Anda dan 

seluruh keluarga. 

 

Beberapa apartemen yang ada di sekitar Jalan Wonorejo Indah Timur 



Saat ini pemerintah sedang berencana membangun jalan arteri OERR Surabaya (lingkar luar 

timur) yang bisa menembus hingga Juanda dan Suramadu. Tentu saja jalan ini nantinya akan 

mengurangi angka kemacetan di Kota Surabaya. Sedangkan daerah MERR IIC juga merupakan 

jalan bebas hambatan yang telah dibangun pemerintah. MERR IIC meliputi jalan Dr. Ir. H. 

Soekarno dan Jalan Kedung Baruk. Titik kemacetan yang ada di sekitar perumahan ini terletak 

pada sepanjang Jalan Raya Panjang Jiwo yang berasal dari arah tengah kota. Biasanya kemacetan 

terjadi sekitar pukul 17.00 hingga 18.00, waktu di mana banyak orang pulang kerja atau sekolah. 

Untuk menyiasati hal ini, banyak orang yang melintasi MERR atau Jalan Dr. Ir. H. Soekarno yang 

merupakan jalan bebas hambatan. 

Beberapa kawasan wisata yang dekat dengan perumahan ini meliputi Kawasan Wisata Hutan 

Mangrove Surabaya, Pantai Kenjeran, dan Jembatan Suramadu. Hutan Mangrove Surabaya 

merupakan sebuah hutan lindung yang mendukung penghijauan lingkuan. Di dalam hutan ini, 

terdapat tumbuhan bakau yang berfungsi untuk melindungi kawasan pesisir dari terjangan badai 

tropis serta mencegah erosi akibat air laut. Tak hanya itu saja, tumbuhan bakau juga bisa 

menyimpan jutaan ton karbon. Surabaya patut berbangga karena memiliki hutan mangrove. 

Objek wisata ini memiliki keunikan, yaitu pengunjung harus menggunakan perahu nelayan yang 

asli untuk menuju ke area mangrove. Setelah masuk, pengunjung dapat menyaksikan hutan 

mangrove beserta keindahan laut, flora, dan fauna di dalamnya. Pengunjung juga diperkenakan 

menanam dan merawat bakau yang ada di area. Tempat wisata ini buka setiap hari mulai pukul 

10.00 hingga 17.00 WIB. Sedangkan harga tiketnya sekitar Rp 8.000 (untuk anak-anak) dan Rp 

10.000 (untuk orang dewasa).  

Tak hanya itu saja, objek wisata lainnya yang berdekatan seperti Pantai Kenjeran dan Jembatan 

Suramadu juga memiliki daya tarik tersendiri. Pantai Kenjeran terbagi menjadi dua pantai, yaitu 

Pantai Kenjeran Lama dan Pantai Kenjeran Baru. Di Pantai Kenjeran Lama atau Pantai Ria 

Kenjeran, Anda bisa menikmati panorama pantai yang indah, berlayar, memancing, dan membeli 

ikan laut. Sedangkan Pantai Kenjeran Baru atau yang disebut dengan Kenjeran Park (KenPark) 

menyediakan beragam wahana permainan olahraga yang seru seperti balap motor, berenang, 

taman bermain, tenis, hingga memancing. Sedangkan Jembatan Suramadu merupakan jembatan 

yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Pulau Jawa (di Surabaya) dan Pulau Madura 

(di Bangkalan, tepatnya timur Kamal). Jembatan ini memiliki panjang 5.438 meter, sehingga saat 

ini dikatakan sebagai jembatan terpanjang di Indonesia. Banyak wisatawan yang mengabadikan 

momen di jembatan ini saat pagi hari atau malam hari. Salah satu kuliner yang khas di Jembatan 

Suramadu ialah Bebek Sinjay yang memiliki cita rasa khas Madura. 

Beberapa sekolah dan kampus yang berada di dekat Green Lake Natural Living antara lain IPH 

School, kampus STIKOM, kampus STIE Perbanas II, kampus UPN, kampus Hang Tuah, kampus ITS, 

STIKES Surabaya, Vita School, dan Sekolah Bunga Bangsa Surabaya (SBBS).  

Sekolah Intan Permata Hati (IPH School) merupakan sekolah kristen yang memiliki kurikulum 

nasional dan Cambridge. Sekolah ini membuka beragam tingkatan, mulai dari Play Group, TK, SD, 

SMP, hingga SMA. Setiap harinya, sekolah ini menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar selain bahasa nasional. Berbagai prestasi telah diraih oleh sekolah ini baik tingkat 

lokal, nasional, maupun internasional. Lokasi sekolah ini hanya sekitar 10 menit dari lokasi 

perumahan. 



 

Sekolah IPH yang berada di Jalan Wonorejo Indah Timur 

Untuk kampus, Anda bisa menjumpai kampus STIKOM dan Perbanas II yang sangat dekat dengan 

Green Like Natural Living. Waktu tempuh yang dibutuhkan hanya sekitar 10 hingga 15 menit. 

Kampus STIKOM merupakan sebuah perguruan tinggi komputer terbaik yang ada di Surabaya. 

Kampus ini memiliki beberapa program studi meliputi Sistem Informasi, Sistem Komputer, 

Desain Komunikasi Visual, Akuntansi, Manajemen, Desain Grafis, Komputer Multimedia, 

Manajemen Informatika, dan Komputerisasi Perkantoran & Kesekretariatan. STIKOM Surabaya 

banyak mengukir prestasi, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Bahkan banyak 

startup di Surabaya yang terlahir dari kampus ini. Sedangkan STIE Perbanas merupakan sebuah 

perguruan tinggi swasta khusus dalam bidang bisnis dan perbankan yang cukup populer di 

Surabaya. Saat ini STIE Perbanas Surabaya telah mengombinasikan berbagai fasilitas modern 

serta pendekatan dinamis untuk pengajaran dan penelitian yang telah menghasilkan berbagai 

prestasi, sertifikasi, dan dana hibah. 



 

 

Kampus STIKOM dan STIE Perbanas II yang berada di Jalan Wonorejo Indah Timur 

Selain itu, di sekitar lokasi perumahan Anda juga bisa menjumpai berbagai hotel, apartemen, 

pusat hiburan, dan pusat perbelanjaan. Berbagai macam hotel yang berada di dekat perumahan 

seperti hotel Teratai, Singgasana, Gunawangsa Manyar, Bale Hinggil, dan masih banyak lainnya. 

Sehingga jika ada sanak saudara atau tamu yang datang, Anda tidak perlu khawatir lagi. 

Beberapa apartemen lainnya yang ada di sekitar lokasi antara lain Gunawangsa dan Puncak 

Kertajaya.  



 

Galaxy Mall merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya Timur untuk kelas menengah 

ke atas 

Beberapa pusat hiburan dan pusat perbelanjaan yang ada di sekitar lokasi ialah Galaxy Mall, 

Eastcost Center, dan Carrefour Rungkut. Galaxy Mall merupakan pusat perbelanjaan di Surabaya 

Timur menyuguhkan berbagai toko maupun kios menegah ke atas baik nasional maupun 

internasional seperti Centro, Sogo, Cinema XXI, J.CO Donuts & Coffee, Mango, Victoria Secret, 

dan berbagai brand lainnya. Mall ini terletak di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Mulyorejo, Surabaya. 

Sedangkan East Cost Center merupakan pusat komersial yang terletak di Pakuwon Town Square 

Pakuwon City. Mall yang terletak di kawasan hunian Pakuwon ini menyediakan venue acara 

(ulang tahun, pesta kelulusan, pameran, lomba, dan kegiatan lainnya), Cinema XXI, Hypermart, 

Ace Hardware, dan masih banyak lainnya. Uniknya, mall ini menyediakan area City Walk yang 

bisa digunakan pengunjung untuk menikmati hidangan dengan nuansa taman yang asri. Untuk 

menuju ke dua pusat perbelanjaan dan hiburan ini, dari perumahan Green Lake Natural Living 

Anda harus menempuh waktu sekitar 15 menit melalui Jalan Wonorejo Indah Timur kemudian 

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno. Sedangkan untuk menuju Carrefour Rungkut sekitar 25 menit melewati 

Jalan Raya Kedung Baruk kemudian Jalan Raya Kalirungkut. 

Jika Anda ingin berbelanja dan tidak ingin jauh-jauh pergi ke mall, Anda bisa mengunjungi 

beberapa swalayan dan supermarket yang ada di dekat lokasi seperti Aini Swalayan, Sakinah 

Supermarket, Alfamart, dan Indomaret di sekitar perumahan. 

Beberapa rumah sakit yang ada di Surabaya Timur dan dekat dengan lokasi perumahan antara 

lain RSUD Dr. Soetomo, RSUD Haji, RSJ Menur, RSB Putri, RS Onkologi, RSB Adi Guna, RSB Pura 

Raharja, RSB DKT, RS Husada Utama, RS Gotong Royong, RS Surabaya Internasional, RS Graha 

Amerta, RS Gigi dan Mulut, dan RSB Siti Aisyah. Rumah sakit yang paling terkenal di wilayah ini 

ialah RSUD Dr. Soetomo yang terletak di Jalan Mayjend Prof. Dr. Moestopo nomor 6 – 8. Rumah 

sakit ini merupakan rumah sakit negeri kelas A yang sudah ada sejak tahun 1938. Didukung 



dengan SDM berjumlah 4.983, sehingga rumah sakit ini juga menjadi rumah sakit terbesar di 

Jawa Timur.  

Masalah transportasi, di daerah Wonorejo Indah Timur terdapat Opposite Orenz Taxi yang 

menyediakan puluhan armada taxi siap digunakan untuk berbagai kebutuhan. Brand yang satu 

ini cukup terkenal dengan pelayanan yang memuaskan. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan 

bemo atau lyn U yang berangkat dari terminal Joyoboyo ke arah Rungkut dan Wonorejo. Ojek 

online seperti Go-Jek juga bisa dijadikan sebagai alternatif transportasi di daerah ini. Wilayah 

Surabaya Timur juga memiliki terminal dan stasiun, yaitu Terminal Bratang dan Stasiun Gubeng. 

Tentu saja akses Anda akan semakin mudah karena banyaknya transportasi di sana.  

 

Opposite Orenz Taxi yang ada di Jalan Wonorejo Indah Timur 

Jika Anda membutuhkan bahan bakar atau bensin, Anda bisa menemukan SPBU di daerah MERR 

dan Jalan Panjang Jiwo. Selain itu, di daerah Wonorejo Indah Timur sendiri banyak tersedia 

bengkel mobil, bengkel motor, dan tambal ban.  

B. Gambaran detail perumahan 

Green Lake Natural Living merupakan sebuah proyek perumahan yang dibuat oleh PT Muara 

Artha Purnama. Perumahan ini memang mengusung nuansa alam yang sejuk di Kota Surabaya. 

Seperti yang kita ketahui, Kota Surabaya memang memiliki suhu udara yang cukup panas jika 

dibandingkan dengan beberapa kota lain di Pulau Jawa. Hunian ini berada di daerah Wonorejo 

yang notabene merupakan sebuah kawasan yang dekat dengan hutan lindung Mangrove. 

Daerah ini sudah ditetapkan oleh Pemkot Surabaya menjadi sebuah wilayah lahan hijau dan 

lahan kering yang ada di Kota Surabaya. Lahan hijau merupakan area yang tidak boleh dibangun 

untuk pemukiman. Sedangkan lahan kering merupakan lahan yang digunakan sebagai hunian. 

Tentunya setiap hunian yang berada di lahan kering akan mendapatkan udara sejuk dari lahan 



hijau. Sehingga sangat cocok digunakan sebagai tempat penghilang penat, terutama bagi 

masyarakat perkotaan yang sudah jenuh dengan kepadatan kota.  

 

Tipe New Toba (1 lantai) yang sudah dihuni 

 

Namun walaupun bernuansa alam, kesan yang diciptakan tetap minimalis dan elit. Hunian yang 

ditawarkan di tempat ini memiliki desain minimalis yang modern. Ada sekitar 309 unit rumah di 

dalam perumahan ini dengan beberapa pilihan tipe, meliputi Ulundanu, Anggi Gita, dan New 

Toba. Untuk tipe besar (ukuran 6 x 12, 7 x 12, dan 6 x 18,5) masing-masing memiliki 2 lantai 

dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi.  

Sedangkan tipe yang kecil (ukuran 6 x 12) memiliki 1 lantai dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar 

mandi. Kualitas bangunan yang dipakai aman, sedangkan spesifikasi yang ditawarkan juga cukup 

mewah. Struktur bangunan menggunakan beton bertulang. Sedangkan pondasinya memakai 

pasangan batu kali dan plat penerus serta staruss. Beberapa bangunan lainnya yang digunakan 

meliputi lantai yang berbahan keramik dan granite, closet duduk, bak mandi fiber, daun pintu 

doble triplek, air bersih PDAM, hingga listrik PLN 1300 watt untuk 1 lantai dan 2200 watt untuk 2 

lantai. Selain itu, lebar jalan di depan tiap rumah dengan rumah di depannya sekitar 3 meter. 

Sehingga muat digunakan untuk dua mobil yang parkir di depan rumah. Sedangkan teras muat 

untuk satu mobil dan dua motor. 



 

 

Kamar untuk tipe 2 lantai 



 

Balkon atas rumah 

 

Dapur di bagian belakang rumah 

Beberapa fasilitas mewah yang ditawarkan oleh perumahan ini antara lain club house, play 

ground atau kemanan 24 jam, arena bermain, kolam renang anak, jogging track, fitness center, 

mushola, dan gazebo. Dengan sederet fasilitas tersebut, Anda tidak perlu lagi pergi ke luar 

perumahan untuk melakukan olahraga secara rutin. Anda bisa menggunakan sederet fasilitas 

olahraga yang telah disediakan. Anda juga bisa bersantai bersama keluarga di gazebo yang telah 

disediakan. Nampaknya fasilitas yang ditawarkan sangat mendukung dengan kondisi alam 

sekitar perumahan ini. Anda bisa berolahraga di pagi atau sore hari dengan udara sejuk 

bernuansa alam di tempat ini. Tak hanya itu saja, di belakang komplek ini juga akan dibangun 

taman dan danau buatan yang bisa dijadikan sebagai tempat refreshing. Seluruh fasilitas ini 

dapat membuat Anda dan keluarga semakin sehat dan bahagia. 



 

Tipe 2 lantai tampak dari depan  

C. Analisis Harga 

Berdasarkan data yang ada pada website Rumah.com, rumah dengan minimal 2 kamar tidur 

berlantai 1 atau 2 cukup mudah ditemukan. Di daerah Wonorejo Surabaya Timur, kisaran 

harganya sekitar 500 juta hingga 1 miliar lebih. Perumahan Green Lake Natural Living bisa 

dikatakan memiliki nilai yang relatif tinggi. Hal ini lumrah, melihat sederet fasilitas mewah 

ditawarkan di perumahan ini. 

Perumahan Green Lake Natural Living dibanderol dengan harga yang kompetitif. Jika 

dibandingkan dengan perumahan sejenis lainnya yang ada di daerah Wonorejo Indah Timur 

juga, harga yang ditawarkan seimbang dan hampir sama. Harga jualnya cukup kompetitif jika 

ditinjau dari jumlah kamar, desain, bahan bangunan, serta lokasi yang cukup strategis dan 

berada di kawasan berkembang.  

Beberapa pesaingnya, yaitu Perumahan Green Semanggi Mangrove dan Wisata Semanggi 

Mangrove (milik developer Graha Agung Kencana Group), juga dipatok dengan harga yang 

hampir sama, yaitu sekitar 600 juta hingga 1,1 miliar. Dari segi tipe rumah dan fasilitas, hampir 

sama dengan perumahaan Green Lake. Namun untuk masalah harga, perumahan Green Lake 

Natural Living mematok harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan keduanya. 

Salah satu kekurangan perumahan Green Lake terletak pada lokasi. Lokasi Green Lake lebih jauh 

jika dibandingkan dengan perumahan Green Semanggi Mangrove maupun Wisata Semanggi 

Mangrove. Keduanya terletak lebih depan dan lebih dekat dengan jalan raya. Namun walaupun 

posisi Green Lake lebih masuk, hal ini juga dapat memberikan keuntungan kepada para 

penghuninya. Salah satunya ialah kenyamanan saat istirahat dengan lingkungan yang asri. Lokasi 

yang jauh dari jalan raya membuat Green Lake menjadi hunian yang lebih tenang dan jauh dari 

kebisingan. Oleh karena itu, perumahan ini tetap mampu berkompetisi dengan perumahan 

lainnya yang ada di sekitar Jalan Wonorejo. 



Berikut ini merupakan analisis harga beserta rincian KPR perumahan Green Lake Natural Living 

per bulan September 2015. 

Perumahan Tanggal Luas Bangunan 

(m²) 

Harga Per meter persegi 

Green Lake 

Natural Living 

30/09/2014 42  Rp 350 juta Rp 8 juta 

Green Lake 

Natural Living 

01/09/2015 42 Rp 599 juta Rp 14 juta 

Wisata 

Semanggi 

Mangrove 

10/01/2015 42 Rp 400 juta Rp 9 juta 

Wisata 

Semanggi 

Mangrove 

01/09/2015 42 Rp 608 juta Rp 14 juta 

 

Tabel di atas menujukkan kenaikan pesat harga properti di daerah Wonorejo. Rata-rata setiap 

perumahan di daerah ini naik sekitar Rp 100 – 150 juta tiap beberapa bulan hingga satu tahun. 

Kenaikan harga beberapa perumahan ini didasari karena wilayah Surabaya Timur yang semakin 

berkembang. Terutama sejak kemunculan MERR dan rencana pembangunan OERR. Beragam 

spot elit juga ada di sini, mulai dari sekolah, kampus, mall, apartemen, hingga perkantoran. 

Tentu saja hal ini membuat para developer semakin tertarik membangun banyak perumahan di 

Surabaya Timur. Sedangkan para investor juga semakin berambisi dalam memiliki investasi 

rumah di lokasi ini. 

D. Kesimpulan 

Diperkirkan wilayah Surabaya Timur akan semakin berkembang dengan lahirnya banyak 

perumahan baru. Para developer kian tertarik untuk membangun dan menciptakan konsep 

hunian yang beragam, salah satunya perumahan Green Lake Natural Living. Perumahan ini 

memiliki konsep yang unik karena memadukan konsep minimalis modern dengan nuansa alam 

yang menyegarkan. Masyakarat perkotaan sangat cocok menghuni di tempat ini agar sejenak 

bisa menghilangkan kepenatan yang didapatkan di kota.  

Beragam fasilitas yanga ada di lahan seluas 4,3 Ha ini juga sangat mendukung aktivitas sehari-

hari para penghuninya. Sedangkan fasilitas di sekitar juga sangat memadai dan elit. Seluruh 

fasilitas tersebut sepadan dengan harganya yang kompetitif. Tentu saja jika Anda ingin memiliki 

hunian eksklusif dengan lingkungan yang asri, Green Lake Natural Living merupakan pilihan yang 

tepat. Saat ini, sebagian besar rumah di Green Lake Natural Living sudah jadi. Namun beberapa 

rumah serta fasilitas ada yang belum jadi dan masih berada di dalam proses pembangunan. 

Diperkirakan tahun depan sudah selesai dan siap dihuni secara keseluruhan.  
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Panduan Membuat Perencanaan Bisnis 

 

Mungkin Anda sudah sering mendengar istilah perencanaan bisnis atau business plan. Bagi sebagian 

orang yang sering bergelut pada dunia bisnis, perencanaan bisnis merupakan modal awal yang harus 

dimiliki. Mudah saja bagi mereka untuk membuat perencanaan bisnis. Namun bagi orang awam, 

mungkin akan sedikit kesulitan untuk menuangkan ide bisnis yang dimaksud dalam kata-kata. 

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai perencanaan bisnis, apa itu sebenarnya perencanaan bisnis 

atau business plan?  

Dalam sebuah bisnis, perencanaan bisnis merupakan pernyataan formal dan tertulis yang berisi 

mengenai tujuan-tujuan dari sebuah bisnis serta cara-cara yang harus dilakukan agar bisa mencapai 

tujuan tersebut. Mengapa perencanaan bisnis begitu penting dibuat? Banyak orang mengatakan 

bahwa hal terpe ti g dala  se uah is is ialah harus jala . Tidak perlu elakuka  hal-hal yang 

rumit terlebih dahulu, yang penting jalan dulu saja. Hal ini sebenarnya memang tidak salah. Namun 

apakah sesuatu bisa jalan tanpa adanya rencana yang jelas? Sehingga jalannya sebuah bisnis harus 

didahului dengan perencanaan yang matang. Membuat perencanaan bisnis memang tidak pasti 

membuat sebuah bisnis akan sukses. Tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan modal yang sangat 

besar pun tidak bisa menjamin. 

Pembuatan perencanaan bisnis memiliki beberapa manfaat yang bisa didapat oleh seorang 

pengusaha, antara lain membuat kejelasan mengenai bisnis yang akan dikerjakan, menggali 

pemikiran awal atau ide, mendapatkan penjelasan detail mengenai pasar, mengetahui cara 

memasarkan bisnis, mengenal struktur perusahaan, mengetahui strategi sebuah bisnis, membuat 

perhitungan bisnis, mengenal pesaing, hingga mempertajam sistem operasional. 

Setelah memahami apa saja manfaat pembuatan perencanaan bisnis, selanjutnya Anda harus 

mengetahui apa saja yang perlu ditulis atau harus ada dalam sebuah perencanaan bisnis. Dalam 

pembahasan kali ini, kita akan mengambil contoh perencanaan bisnis tentang agribisnis cabai. 

Berikut ini merupakan dasar-dasar perencanaan bisnis yang perlu ada. 

1. Ringkasan eksekutif 

Poin pertama yang harus ada dan menjadi pendahuluan adalah ringkasan eksekutif. Namun 

beberapa pengusaha ada yang meletakkan ringkasan eksekutif pada poin akhir. Sebenarnya 

sama saja, namun tergantung Anda lebih nyaman menjelaskan di bagian mana. Ringkasan 

eksekutif berisi mengenai penjelasan bisnis yang akan dijalankan (produk atau jasa apa yang 

ditawarkan), tujuan bisnis, hingga visi dan misi. Sebenarnya bagian pembuka ini berisi hal-hal 

pokok dari perencanaan bisnis. Buatlah ringkasan eksekutif yang menjual agar bisa menarik 

investor. Dalam perencanaan bisnis agribisnis cabai, Anda harus membuat ringkasan 

eksekutif secara detail. Anda bisa memulainya dari menulis latar belakang mengapa bisnis ini 

ingin dijalankan. Dalam ringkasan eksekutif ini akan mematok petani yang ada di Riau. 

Contoh latar belakang: 

Cabai merupakan jenis tumbuhan anggota genus Capsicum. Buahnya dapat digolongkan 

sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung fungsi yang ingin dipakai. Buah cabai yang 



pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa makanan. Bahkan beberapa 

daerah di Indonesia seperti Padang dan Manado, menyebut cabai sebagai bahan pokok 

dalam membuat makanan.  

Sebagai salah satu jenis sayuran, cabai merupakan produk komoditi pertanian yang paling 

digemari oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Alasannya karena masyarakat Indonesia 

memiliki kecenderungan suka dengan jenis masakan pedas serta berbumbu lengkap. Hal ini 

lah yang membuat budidaya memiliki prospek baik bagi pertanian maju di Indonesia. 

Bahkan sebagian besar petani Indonesia menjadikan cabai sebagai pilihan utama saat 

bertani. 

Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Riau, permintaan cabai akan semakin 

meningkat. Ketersediaannya menjadi suatu prospek usaha tani yang cerah. Selama ini, 

mayoritas petani Riau merupakan petani perkebunan, sehingga kelapa sawit merupakan 

penghasilan mereka yang utama. Para petani di Riau patut mempertimbangkan prospek 

yang cerah ini. 

Setelah membuat latar belakang, Anda bisa menambahkan tujuan bisnis tersebut. Berikut ini 

merupakan contoh tujuan perencanaan bisnis agribisnis cabai. 

Perencanaan bisnis ini dibuat sebagai acuan kami untuk mengetahui gambaran usaha 

agribisnis cabe yang akan kamu lakukan. Selain itu, pembuatan perencanaan bisnis ini juga 

merupakan langkah awal untuk menyesuaikan anggaran dasar yang akan dikeluarkan saat 

memulai agribisnis cabai. 

Setelah perencanaan bisnis ini dibuat, harapannya perencanaan bisnis ini dapat berjalan 

dengan baik dan lancar sehingga pengembangan agribisnis cabai dalam skala kecil 

menengah dapat meningkatkan produksi cabai nasional. Hal ini tentunya akan menjadi 

langkah yang positif untuk menjadikan Indonesia swasembada cabe, tanpa harus 

mengimpor cabai dari luar negeri. Harapan jangka panjang lainnya supaya di Indonesia 

tidak akan ada lagi permasalahan harga cabai yang terus melambung. 

Setelah selesai membuat latar belakang dan tujuan, Anda bisa menyisipkan visi dan misi dari 

bisnis atau perusahaan Anda. Namun poin yang satu ini sifatnya opsional dan tidak harus 

ada. Visi merupakan suatu pandangan jauh mengenai perusahaan, tujuan -tujuan 

perusahaan, dan apa hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa 

yang akan datang. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan 

oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat 

dipisahkan. 

Perlu diketahui bahwa pada bagian ini, Anda bisa menambahkan penjelasan mengenai 

teknik apa saja yang akan Anda gunakan saat menjalankan bisnis tersebut. Misalnya dalam 

menjalankan bisnis agribisnis cabai, ada beberapa teknik pertanian yang dapat Anda 

lakukan. Berikut ini merupakan contoh teknik yang digunakan dalam agribisnis cabai. 

1. Pengolahan lahan dan pembenihan 

Sebelum menanam benih cabai, media atau tanah yang akan digunakan untuk menanam 

cabai harus diolah terlebih dahulu. Caranya dengan mencampurkan tanah dan pupuk 



kandang. Jika tanah terlalu asam, maka bisa ditambahkan dolomit. Selain itu, buat juga 

bedengan dan mulsa plastik atau mulsa jerami. Setelah lahan atau media siap digunakan, 

persiapkan benih untuk ditanam. Pilih benih yang sesuai dengan kondisi lahan saat itu. Atau  

2. Penyemaian 

Sebelum benih cabai ditanam di lahan, sebaiknya lakukan penyamaian terlebih dahulu 

dengan menggunakan media penyemaian berupa polybag yang diisi campuran kompos dan 

tanah. Selain itu, tambahkan juga sekam agar tanah menjadi gembur. Setelah media siap, 

tanam benih di dalamnya. Satu benih untuk satu pot saja. Lakukan penyiraman pada pagi 

dan sore hari. 

3. Penanaman 

Penanaman benih cabai merah setelah disemai sebaiknya dilakukan pada waktu pagi atau 

sore hari. Jangan lakukan penanaman saat matahari sedang terik. Usahakan agar sekali 

penanaman langsung selesai dalam sehari. Untuk menanan bibit cabai, lepas terlebih dahulu 

plastik polybag yang membungkus. Beri jarak antar satu tanaman dengan tanaman lain. 

Kemudian hindarkan cabai merah dari berbagai jenis hama yang mengancam seperti ulat 

dan bekicot. 

4. Perawatan 

Sebenarnya perawatan tanaman cabai merah bisa dibilang cukup mudah dan tidak 

membutuhkan banyak biaya serta tenaga. Tanaman ini tidak memerlukan banyak air, jadi 

untuk penyiraman bisa dilakukan apabila tanah sudah terlihat kering. Pemberian pupuk 

kocor atau cair juga bisa dilakukan seminggu sekali.  

5. Pemanenan 

Tanaman cabai merah dapat dilakukan setelah 60 sampai 75 hari setelah ditanam. Frekuensi 

panen cabai merah ini bisa mencapai 30 sampai 40 kali, tergantung jenis cabai yang 

ditanam. Cara panennya pun cukup mudah, peti k saja cabai yang tidak terlalu tua. 

Pemetikan disarankan pada saat pagi hari setelah embun mengering agar cabai tidak layu. 

2. Menganalisis sumber daya manusia 

Langkah kedua yang harus dibuat ialah analisis sumber daya manusia. Dalam bagian ini, 

Anda harus menceritakan orang-orang yang memang berperan dalam bisnis ini. Berapa 

jumlah orang yang dibutuhkan dan siapa saja orang yang ikut berkontribusi. Tentu saja 

sumber daya manusia begitu penting diperhatikan bagi sebuah bisnis karena menjadi salah 

satu senjata ampuh dalam keberhasilan bisnis. Dalam perencanaan bisnis mengenai 

agribisnis pertanian cabai, Anda bisa menyisipkan nama-nama yang memiliki peran dan 

tanggung jawab dalam tugasnya masing-masing. Ada beberapa jabatan, misalnya direktur, 

penanggungjawab lapangan, tim pemasaran, dan masih banyak lainnya.  

3. Analisis keuangan 

Langkah selanjutnya adalah membuat analisis keuangan yang berisi proyeksi pendapatan 

dan pengeluaran, pengembalian modal, pengembalian atas investasi, perhitungan 

penggunaan daya ungkit, dan masih banyak lainnya. Melalui analisis keuangan, Anda bisa 

mengetahui gambaran secara kasar keuangan dalam perencanaan bisnis Anda. 



Dalam perencanaan bisnis agribisnis cabai, Anda harus memaparkan analisis keuangan 

secara detail yang berisi perencanaan serta biaya usaha, mulai dari proses awal penanaman, 

perawatan, pemanenan, hingga proses pemasaran. Sebagai contoh, berikut ini merupakan 

model angka perhitungan dari seluruh rangkaian usaha agribisnis cabai pada lahan seluas 

100 meter persegi. 

Total Biaya (Total Cost/TC) 

Variabel Cost (VC)    

 Bibit: Rp 30.000 

 Pupuk Kandang:Rp 50.000 

 Pupuk NPK: Rp 35.000 

 Pestisida: Rp 30.000 (1 botol) 

 Polybag: Rp 50.000 (100 kantong) 

Fixed Cost (FC)           

 P1 Cangkul: Rp 10.000 

 P1 Alat Semprot Rp 6.000 

TC = VC + FC = (Rp 30.000 + Rp 50.000 + Rp 35.000 + Rp 30.000 + Rp 50.000) + (Rp 10.000 + 

Rp 6.000) = Rp 211.000 

 

Total Pendapatan (Total Reveneu/TR) 

Catatan: 1 batang cabai diasumsikan akan menghasilkan 4 ons setiap panen  

100 batang = 400 ons = 40 kg 

TR = Y x Py = 40 x Rp 10.000 = Rp 400.000 

 

Keuntungan (Profit) 

Π = TR – TC = Rp 400.000 – Rp 211.000 = Rp 189.000 

 

Efisiensi Usaha 

B/C Ratio = 1,9 

 



Dari hasil yang didapat bisa disimpulkan bahwa setiap penanaman modal sebanyak Rp 1 

akan memberikan keuntungan bersih sebanyak Rp 0,9 per satu kali pemanenan. 

 

Itu tadi contoh analisis keuangan yang bisa Anda buat. Namun Anda bisa membuatnya 

dengan lebih spesifik lagi. 

 

4. Merencanakan pengembangan usaha 

Setelah menjelaskan bisnis pada bagian ringkasan eksekutif, analisis sumber daya, hingga 

analisis keuangan, kini saatnya Anda membuat rencana pengembangan usaha. Jelaskan 

secara mendetail bagaimana cara Anda untuk mengembangkan bisnsi tersebut. Tentu saja 

hal ini begitu penting diperhatikan, terlebih lagi investor akan mencari tahu apa saja usaha 

yang akan Anda lakukan agar bisnis ini bisa berhasil. Calon investor akan melihat seberapa 

besar usaha yang akan Anda buat, termasuk didalamnya mengenai rencana keluar atau exit 

strategy dari bisnis yang dijalankan. 

Sebagai contoh, saat mengembangkan bisnis agribisnis cabai, Anda harus menentukan target 

secara jelas dan spesifik. Tuliskan siapa saja yang menjadi target usaha ini, bisa ibu rumah 

tangga, penjual sayur keliling, pemasok cabai, pedagang di pasar tradisional, restoran, kafe, 

rumah makan, warung makan, hotel, minimarket, swalayan, supermarket, hypermarket, 

hingga ekspor. Setelah mengetahui siapa saja target bisnis ini, maka Anda harus membuat 

strategi bisnis yang dapat memasarkan hasil panen cabai tersebut. 

Apabila ditinjau dari sudut pandang penjual, saat melakukan pemasaran cabai yang telah 

panen Anda harus memerhatikan beberapa hal seperti tempat yang strategis, produk yang 

memiliki mutu tinggi, dan harga yang mampu bersaing. Namun Anda juga perlu memahami 

sudut pandang yang dilihat konsumen seperti kebutuhan dan keinginan konsumen, biaya 

yang dimiliki oleh konsumen, hingga kenyamanan yang dirasakan oleh konsumen. Kedua 

elemen tersebut sangat penting dipahami agar bisa melakukan promosi yang benar dan 

tepat. 

Anda bisa melakukan beberapa strategi marketing menjual cabai dengan beberapa cara, 

antara lain memberikan edukasi kepada konsumen mengenai produk yang Anda jual, 

menceritakan kepada orang-orang terdekat mengenai keunggulan bisnis Anda (biasanya 

promosi yang dilakukan secara mulut ke mulut akan efektif), kerja sama dengan pemasok 

dan pedagang sayur, menjalin kerja sama dengan tempat-tempat yang sekiranya 

membutuhkan cabai sebagai bahan baku, memudahkan setiap transaksi yang dilakukan 

bersama konsumen, memberikan harga yang kompetitif, berani berinovasi, mempromosikan 

memalui internet, dan masih banyak lainnya. Saat melakukan promosi, Anda harus berani 

menyiapkan modal dana. Apabila Anda memiliki modal dana yang besar, maka Anda bisa 

menyesuaikan promosi dengan market dan tujuan yang ingin dicapai. Setelah melakukan 

promosi, jangan lupa untuk mengevalusi apakah promosi tersebut berhasil atau tidak. 

5. Mengetahui risiko usaha 



Poin terakhir yang tidak kalah pentingnya ialah mengetahui risiko usaha yang akan terjadi. 

Risiko usaha merupakan hal-hal yang dapat terjadi terkait risiko atas bisnis yang dijalankan, 

misalnya risiko operasional, risiko bisnis, risiko likuiditas, risiko keuangan, dan lainnya. 

Namun risiko usaha tidak hanya berhenti pada identifikasi risiko yang telah disebutkan tadi, 

namun bagaiman strategi kita menghadapi atau mengurangi dampak dari risiko tersebut. 

Bahkan Anda juga perlu mengetahui siapa saja pesaing dari bisnis Anda. Setelah 

mengetahui, Anda harus mengamati perkembangan dari pesaing Anda tersebut. 

Itu tadi beberapa langkah membuat perencanaan bisnis yang dapat Anda lakukan. Sebelum memulai 

usaha, memang sangat dianjurkan untuk membuat perencanaan bisnis terlebih dahulu. Luangkan 

waktu Anda untuk menulis atau membuat sebuah rencana bisnis. Selain bermanfaat sebagai pijakan 

dalam melangkah, perencanaan bisnis yang jelas dan tertulis rapi dalam bentuk tulisan bisa dijadikan 

sebagai pedoman saat mencari investor.  

Selama membuat perencanaan bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti jangan 

membuat perencanaan bisnis dengan gagasan yang terlalu tinggi, bahkan tujuannya tidak bisa 

terlihat dengan jelas. Selain itu, jangan terlalu memikirkan hal-hal non formil dan arus kas. 

Kebanyakan orang memikirkan laba daripada uang tunai yang digunakan saat itu. Ketika Anda 

membayangkan suatu bisnis baru, maka Anda akan berpikir tentang biaya pembuatan produk atau 

jasa tersebut. Kemudian Anda akan berpikir bagaimana caranya agar bisa menjual produk atau jasa 

tersebut. Kemudian berapa laba per unit yang akan diperoleh. Pemahaman mengenai arus kas 

sangat penting untuk dimengerti. Jangan hanya memikirkan laba, namun pikirkan juga arus kas yang 

terjadi pada bisnis. Selamat mencoba membuat perencanaan bisnis, sukses untuk Anda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tips Belajar Saham untuk Pemula 

 

Istilah saham identik dengan sebuah kegiatan yang banyak dilakukan oleh yang sudah berusia 

dewasa, atau mungkin orang yang telah dikategorikan mapan. Padahal sebenarnya segala sesuatu 

tentang saham bisa dipelajari sejak muda, baik jual beli, investasi, maupun online trading. Orang 

yang sudah belajar saham sejak muda berarti memang melek akan dunia finansial yang semakin 

maju pesat seperti saat ini. 

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai saham, apa itu sebenarnya saham? Saham merupakan 

instrumen finansial yang menandakan keikutsertaan atas kepemilikan modal suatu perusahaan. 

Biasanya perusahaan yang menawarkan saham ke masyarakat publik merupakan perusahaan 

dengan jenis PT (Perseroan Terbatas) dengan label Tbk (Terbuka). Perusahaan seperti ini berarti 

telah menawarkan saham kepada masyarakat umum. Perusahaan yang menawarkan saham kepada 

masyarakat umum disebut emiten. Kemudian apabila Anda membeli saham emitem, Anda disebut 

sebagai investor. Anda menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan yang sahamnya Anda beli. 

Berinvestasi di pasar saham memang cukup menguntungkan. Apabila Anda masih pemula dalam 

bidang ini, kemudian Anda bingung bagaiaman cara terbaik berinvestasi saham, sebaiknya 

perhatikan beberapa tips berinvestasi saham untuk investor pemula sebagai berikut. 

Memulai dengan modal yang minimal 

Anda seorang pemula berarti Anda masih belum banyak mengenal bagaimana kondisi pasar saham. 

Oleh karena itu, sebaiknya Anda memulai berinvestasi saham dengan modal minimal dulu saja. 

Mengapa demikian? Apabila Anda salah mengambil keputusan, maka kerugian yang diderita tidak 

akan terlalu besar. Anggap saja Anda masih dalam proses belajar, sehingga masih dalam tahap 

percobaan. Setelah menanamkan modal, Anda perlu banyak belajar mengenai software jual beli 

saha hingga analisis saham. Apabila sudah semakin paham, Anda bisa menambah modal lagi. 

Belajar menganalisis saham 

Anda memang harus melalui proses belajar yang memakan waktu terlebih dahulu. Pelajari 

bagaimana caranya menganalisis saham untuk menentukan keputusan jual atau beli saham. Sejauh 

ini, ada dua cara analisis umum yang banyak dilakukan, yaitu Analisis Teknikal dan Analisis 

Fundamental. 

Membeli saham yang berfundamental baik 

Saat membeli saham, sebaiknya perhatikan dulu apakah perusahaan tersebut berfundamental baik 

atau tidak. Jangan pernah tergiur membeli saham yang pergerakan harganya tidak jelas. Pilih saham 

blue chip. Perusahaan dengan jenis blue chip biasanya dikenal oleh masyarakat umum, usaha yang 

dijelaskan jelas, tidak banyak hutang, barang atau jasa laku di pasaran, dan manajemen transparan. 

Lalu mengapa Anda harus memilih saham blue chip? Saham ini akan terkoreksi saat pasar saham 

terkoreksi. Namun setelah pasar saham pulih kembali, maka saham blue chip akan bergerak naik 

terlebih dahulu. Bahkan akan bergerak naik lebih cepat daripada yang lain. 

Melakukan diversifikasi 



Setelah membeli saham yang berfundamental baik, Anda bisa membeli beberapa jenis saham untuk 

membagi risiko. Anda akan memiliki risiko kerugian yang lebih kecil jika memiliki banyak saham, 

daripada membeli hanya satu jenis saham saja. Ilustrasinya, apabila satu saham yang Anda beli 

memiliki performa yang buruk, bahkan kinerjanya turun, maka kemungkinan saham lainnya dapat 

naik. 

Fokus pada jangka panjang 

Ingat, Anda harus memiliki fokus jangka panjang, bukan hanya fokus pada jangka pendek saja. Pasar 

saham akan sangat berisiko dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan pasar saham bersifat fluktuatif. 

Semakin lama berinvestasi, maka akan semakin besar tingkat keuntungan yang akan didapatkan. 

Dalam buku Analisis Fundamental Saham, telah terbukti bahwa saat Anda berinvestasi saham dalam 

jangka waktu yang panjang, maka Anda memiliki peluang untuk meraih pengembalian sebesar 

12,9%. Angka ini didapatkan dari perhitungkan imbal hasil IHSG pada jangka waktu yang panjang. 

Melakukan analisis secara berkala 

Anda harus melakukan analisis serta review secara berkala mengenai perkembangan saham yang 

sedang dijalankan. Analisis bisa dilakukan setiap 3 bulan, 6 bulan, atau setahun sekali. Dengan 

melakukan hal ini secara berkala, maka Anda bisa mengetahui jika ada saham yang ternyata kurang 

bagus kinerjanya selama ini. Banyak faktor yang bisa menyebabkan hal ini, seperti produk yang gagal 

di pasar sehingga tidak laku atau rugi. Setelah menganalisis penyebabnya, Anda bisa menggantinya 

dengan saham lain yang memiliki peluang kinerja lebih baik. 

Itu tadi beberapa tips belajar saham untuk pemula yang bisa Anda coba. Saat hendak memulai 

saham, Anda harus memiliki keinginan yang cukup besar pada hal ini. Baik keinginan untuk 

mengetahui cara bermain atau bagaimana caranya untuk memperoleh keuntungan besar saat 

berinvestasi di pasar saham. Anda harus banyak membaca mengenai saham, jika perlu bertanya dan 

berdiskusi dengan orang yang sudah ahli. Tanamkan hal ini sejak awal, bahkan sebelum memulai. 

Jika Anda tidak memiliki keinginan dan tekad yang kuat, lebih baik urungkan saja rencana bermain 

saham. Anda bisa bermain reksadana yang risikonya lebih kecil. Kemudian coba bermain dalam 

jumlah yang cukup kecil saja dulu, misalnya Rp 10 juta atau Rp 20 juta. Pasti akan ada peluang 

berhasil dan peluang rugi. Sehingga apabila gagal, Anda tidak terlalu banyak rugi. Ketika Anda sudah 

mulai nyaman dan memahami seluk beluk permainan, maka tambahkan jumlah investasi secara 

perlahan. Namun ingat, saat menambahkan Anda  harus berpikir bahwa uang tersebut bisa saja 

habis, sehingga jangan hanya mengingat keuntungan yang akan diperoleh. Kita tidak pernah tahu 

apa saja peristiwa penting yang bisa berdampak negatif terhadap pasar. Selamat mencoba 

berinvestasi saham! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil Perusahaan 

 

 

 

 



Sejarah Perusahaan  

PT Antar Nusa Sakti Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang can maker dan 

metal printing. Sejak berdiri pada tahun 2000, kami telah menangani beberapa proyek pembuatan 

kaleng, tutup botol, general cans, round cans, pail cans, square cans, dan rectangular cans. Seluruh 

produk yang kami buat disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan klien. Kami selalu berupaya 

untuk memenuhi kebutuhan klien dengan kualitas dan harga terbaik. Kualitas tinggi dan kepuasan 

para pelanggan merupakan tujuan utama kami. 

Hingga ini kami telah membuat beragam produk untuk perusahaan-perusahaan ternama, baik 

lingkup kecil maupun lingkup besar. Beragam industri telah kami layani, seperti industri kimia, lem, 

cat, hardener, dan thinner. Tidak hanya pelanggan dari dalam kota saja, namun juga dari luar kota. 

PT Antar Nusa Sakti Jaya selalu siap memberikan pelayanan terbaik kepada setiap klien yang 

ditangan. 

 

Budaya Perusahaaan  

PT Antar Nusa Sakti Jaya memiliki budaya kerja yang kondusif dan produktif. Kami sadar bahwa 

kedua aspek tersebut memang perlu dikembangkan secara terus menerus agar perusahaan kami 

bisa selalu maju dari waktu ke waktu.  

 

Visi dan Misi  

Visi PT Antar Nusa Sakti Jaya 

Menjadikan PT Antar Nusa Sakti Jaya menjadi perusahaan bidang can maker dan metal printing 

nomor satu di Indonesia 

Misi PT Antar Nusa Sakti Jaya 

 Selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik pada klien 

 Memahami produk-produk yang dibutuhkan oleh klien 

 Mampu memenuhi produk-produk yang dibutuhkan oleh klien 

 Memberikan kualitas terbaik pada produk-produk yang kami buat 

 Memberikan harga terbaik bagi klien yang mampu bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya 

 Mampu menangani permintaan produk-produk dari berbagai perusahaan yang ada di seluruh 

Indonesia 

 

Sistem Pelayanan dan Fasilitas  

Kami memiliki sistem pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan. Calon klien yang hendak 

memesan barang bisa langsung menghubungi customer service kami. Setelah itu, barang akan 

dikirim paling lama sekitar 2 minggu dari waktu pre order. Kami juga memberikan garansi selama 

sebulan bagi kaleng yang bocor. 



 

Keunggulan Perusahaan  

 Dibuat dari bahan-bahaon berkualitas 

Setiap produk yang kami produksi dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan 

bisa bertahan lama 

 Harga terbaik 

Setiap produk yang kami jual dibanderol dengan harga terbaik yang bisa bersaing 

dengan beragam produk dari perusahaan sejenis. Kami memberikan harga sesuai 

dengan kualitas yang kami berikan. 

 Kualitas tinggi 

Setiap produk yang kami buat selalu memiliki kualitas tinggi. Kami selalu berupaya 

untuk membuat beragam produk dengan kualitas yang tinggi, bukan kualitas yang 

seadanya. 

 Waktu pengerjaan cepat 

Kami selalu berusaha bisa melayani klien sebaik mungkin, termasuk dalam hal waktu 

pengerjaan. Kami berusaha selalu tepat waktu dalam mengerjakan produk-produk 

yang dipesan oleh klien. 

 

Deskripsi Tentang Produk 

PT Antar Nusa Sakti Jaya menawarkan bebeberapa macam produk dari kaleng, meliputi: 

 Pail Cans 

Pail cans merupakan sebuah ember atau timba yang dibuat dari kaleng. Biasanya 

pail cans banyak digunakan pada perusahaan yang memproduksi cat atau minyak. 

Bahan, jenis, dan ukuran pail cans bisa disesuaikan dengan permintaan klien.  

 Crown Corks 

Produk yang satu ini merupakan tutup botol yang dibuat dari kaleng. Bahan, jenis, 

dan ukuran tutup botol bisa disesuaikan dengan permintaan klien.  

 Square Cans 

Square cans menawarkan kaleng dengan bentuk kotak yang banyak dibutuhkan oleh 

perusahaan. Bahan, jenis, dan ukuran square cans bisa disesuaikan dengan 

permintaan klien.  

 Round Cans 

Selain kaleng berbentuk kotak, kami juga menyediakan kaleng berbentuk bulat yang 

juga banyak dibutuhkan oleh beragam industri. Bahan, jenis, dan ukuran round cans 

bisa disesuaikan dengan permintaan klien.  

 Rectangular Cans 

Kami menyediakan kaleng yang berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 

yang umumnya lebih besar jika dibandingkan dengan square cans dan round cans. 

Bahan, jenis, dan ukuran rectangular cans bisa disesuaikan dengan permintaan klien.  

 

 



Astronacci 

 

Abouts us 

Astronacci merupakan perusahaan penyedia layanan riset pasar modal dan derivatif. Astronacci akan 

memberikan pendampingan secara intensif kepada para trader di Indonesia untuk ke luar dari 

belenggu kerugian serta berhasil membawa pertumbuhan modal investasi penggunanya secara 

dramatis (berdasarkan survei kepada kurang lebih 2.500 responden pemerhati dan pengguna). 

Sebagai partner bisnis para trader, Astronacci memperkenalkan DNA baru yang menjadi acuan 

dala  pelaya a ya, yaitu Care a d Co trol . 

History 

 

 Tahun 2008 

Astronacci mulai ada sejak Desember 2008, di mana Gema Goeyardi, menciptakan serta 

mengaplikasikan metode Astronacci hingga berhasil mencetak keuntungan lebih dari US$ 1 

Juta dalam perjalanan trading saham, forex, dan komoditas. 

 Tahun 2009 

Setahun kemudian, tepatnya pada Desember 2009, Astronacci Time Forecast diperkenalkan 

kepada industri keuangan dan pasar modal melalui website www.astronacci.com. Kemudian 

pada Februari 2009, Astro a i  erdiri se agai perusahaa  res i pe yedia research. 

Kemudian pertama kalinya bekerjasama dengan futures brokerage sebagai penyedia riset time 

forecast dan konten edukasi trading. 

 Tahun 2010 

Astronacci pertama kali mulai bekerjasama dengan stocks brokerage sebagai penyedia riset 

time forecast untuk investor retail dan institutional pada Mei 2010. Kemudian merambah 

bisnis sekuritas dengan mendirikan galeri investasi UOB KayHian securities di Kelapa Gading 

Jakarta berbasis kemitraan. 

 Tahun 2011 

Eksistensi dan akurasi Astronacci makin diakui dengan adanya peliputan oleh berbagai media 

cetak baik koran, majalah Forbes, dan Fortune Magazine pada Agustus 2011. Sebulan 

kemudian, September 2011, Astronacci meresmikan kantor pusat di Singapura. Kemudian 

bekerjasama dengan beberapa hedge fund di Asia Pasifik untuk layanan riset time forecast 

pada Oktober 2011. 

 Tahun 2012 

Pada Januari 2012, Astronacci mulai diundang sebagai kontributor di acara Movers and Shakers 

dan Dealing Room Direct oleh stasiun MNC Business TV. Melihat pentingnya edukasi bagi 

trader dan investor di bidang keuangan, Astronacci mendirikan Astronacci Institute sebagai 

lembaga pendidikan investasi pada Oktober 2012. Kemudian pada November 2012, program 

sertifikasi Chartered Astronacci Trader (CAT) diperkenalkan pertama kali. 

 Tahun 2013 



Astronacci meresmikan kantor cabang di Jepang pada Maret 2013. Kemudian merambah bisnis 

institusional brokerage dengan memberikan layanan bagi dana pensiun, asuransi, dan asset 

management pada September 2013. 

 Tahun 2014 

Astronacci mendapat penghargaan MURI untuk metode proyeksi keuangan pertama yang 

menggunakan astrologi dan bilangan fibonacci pada Februari 2014. Kemudian merambah 

bisnis investment banking pada Juli 2014. 

 Tahun 2015 

Pada tahu  5, Astro a i ke ali e gukir prestasi, yaitu predikat The ‘elia le Best 

Co pa y of The Year 5  dala  aja g I do esia Busi ess Quality A ard pada Okto er 5. 
Ke udia  kategori Most Trusted Co pa y i  I est e t & Fi a e “er i e of The Year 5  
dalam ajang yang sama pada November 2015. 

 

EVERY BIG MOVES STARTS FROM SMALL STEPS 

 

Founder Greeting 

Pada era globalisasi serta modernisasi seperti saat ini, investasi adalah hal yang paling diminati oleh 

masyarakat dalam rangka mencapai kesuksesan finansial. Namun yang sering menjadi perdebatan 

adalah instrumen investasi apa yang paling baik dan aman. Paper investment adalah salah satu jenis 

investasi yang mulai dilirik oleh masyarakat Indonesia, baik itu saham, mata uang, maupun kontrak 

berjangka komoditas. Sebagai negara dengan jumlah middle class society yang cukup tinggi, 

Indonesia memiliki kalangan yang menjadikan trading sebagai lifestyle. 

Sementara itu beberapa kalangan berpendapat bahwa trading merupakan instrumen investasi 

dengan tingkat risiko yang tinggi. Saya tidak sependapat dengan paradigma ini karena risiko akan 

selalu ada dalam dunia investasi maupun bisnis, tetapi kemampuan yang baik untuk memahami dan 

menganalisa instrumen yang digunakan akan mengurangi dan meminimalisir resiko yang dapat 

terjadi. Inilah yang menjadi alasan saya mendirikan PT Astronacci International pada tahun 2009. 

Astronacci merupakan metode trading analisis pasar dengan mengkombinasikan ilmu Astrologi kuno 

dan rasio Fibonacci yang mampu memprediksi TIME yang tepat dari pergerakan harga. Astronacci 

dapat menjawab pertanyaan para trader dan investor mengenai waktu tercapainya target harga 

saham, mata uang dan komoditas yang mereka miliki. Selain itu, Astronacci berfungsi sebagai 

jembatan untuk menghubungkan dan melengkapi ilmu analisis baik Fundamental dan Teknikal 

(Klasik dan Modern). 

Oleh karena itu, kehadiran Astronacci sebagai pendamping trading melalui integrated one stop 

service mulai dari Time Forecast research, financial institute, securities & futures brokerage, dan 

investment banking. Kami yakin Astronacci dapat menghantar investor mencapai impiannya, 

kesuksesan finansial dalam waktu singkat. 

 

Selamat menikmati perjalanan Anda bersama Astronacci, Tuhan memberkati. 



 

Gema Goeyardi,MM,CAT,CWM,CFTe,CSA,CTA 

President and Founder 

 

Reason 

A. Quality 

Kualitas riset adalah kebanggan yang akan terus kami pelihara serta tingkatkan. 

Astro a i  e ga ut paha  Astrologi Fi o a i ya g erupaka  se uah a alisa 
saham gabungan dari ilmu Finacial Astrology dan Fibonacci yang mampu menghitung 

waktu serta untuk menemukan peta perjalanan harga di masa depan pada saham. 

Astronacci mengimplementasikan teknologi analisisnya melalui Price Action Analysis dan 

Time Forecast yang diekstraksi melalui fitur utamanya, Eye of Future. Fitur ini 

memungkinkan trader untuk mengetahui kemana harga akan bergerak pada rentang 

waktu yang diinginkan di masa depan. 

 

B. Reach Goal 

Astronacci selalu berupaya untuk menjadi perusahaan terkemuka serta market leader di 

kawasan Asia Pasifik dalam riset keuangan, trading, institute, dan layanan sekuritas 

untuk melayani pelanggan dengan pelayanan terbaik. 

 

C. Community 

Astronacci akan membentuk sebuah grup melalui chat messenger seperti Line untuk 

setiap batch atau angkatan. Para kandidat CAT bisa berdiskusi sekaligus bertanya di grup 

tersebut. Nantinya pertanyaan akan langsung dijawab oleh founder secara langsung. 

CAT Institute juga mengadakan gathering di berbagai kota untuk memfasilitasi kandidat 

yang ingin sharing dan berkonsultasi dengan para seniornya ataupun dengan pengajar 

secara langsung. Kegiatan ini diadakan sebanyak 3 hingga 4 kali dalam 1 tahun di kota-

kota besar. Gathering dihadiri oleh para trader yang telah tergabung bersama keluarga 

besar CAT Institute. 

 

Career 

Gabung Bersama Tim Astronacci dan Dapatkan Karir Menakjubkan Anda! 

 

Kesuksesan kami merupakan usaha keras dari tim kami. Astronacci tidak hanya 

menerima perbedaan, namun juga mendukung hal tersebut. Seluruh tim bekerjasama 

untuk membuat hal-hal besar terjadi. Kami memerlukan orang-orang yang ketika 

e de gar ereka erasa tidak isa e yelesaika , a u  ke udia  ereka tetap 
mencari cara untuk tetap melakukannya. 

 

Mana Posisi yang Tepat untuk Anda? 

 



Administrator – Technical Analyst – Content Writer – Marketing Communication – 

Trading Consultant – Equity Dealer – SEO & SEM – Web Developer 2.0 – Video Editor 

 

At Astronacci, we believe inclusion inspires innovation 

 

D. Financial Freedom 

Astronacci selalu berupaya untuk menyempurnakan metode Astronacci Time Forecast 

yang dapat menghantar trader mendapatkan profit yang konsisten, sehingga financial 

freedom juga akan didapatkan. Tak hanya itu saja, strategi baru untuk menjadi market 

leader dalam persaingan di era globalisasi juga selalu diciptakan. 

 

Detail Program 

Astronacci memiliki program bernama CAT (Chartered Astronacci Trader) yang merupakan program 

pendidikan eksklusif dari PT Astronacci International untuk mendidik siswanya selama 12 bulan 

untuk menjadi profesional trader maupun praktisi pasar finansial lainnya. Program ini terdiri dari 

pembelajaran di kelas maupun online hingga lebih dari 150 pertemuan, sehingga peserta dari 

berbagai daerah juga dapat belajar bersama. Metode belajar dengan multimedia serta interaktif 

disediakan oleh PT Astronacci International demi menunjang pembelajaran agar siswa dapat belajar 

dengan lebih baik dan nyaman. 

Program ini diikuti oleh banyak peserta dari berbagai kalangan di beragam daerah. Total sudah ada 

10 batch hingga saat ini. Ada 3 level dalam CAT Program yang dilengkapi dengan pembuatan tesis 

dan uji kompetensi hingga dinyatakan lulus dan bisa mendapatkan sertifikasi. Setelah itu, siswa akan 

diwisuda dari program studi CAT. Diharapkan lulusan dari program ini mampu bersaing di era 

Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah diberlakukan sejak akhir 2015 lalu. 

 

Program Silabus pada Program CAT 

 

Level I 

1. Financial Market Intro 

2. 4D Analysis Methodology 

3. Advanced Dow Theory 

4. Astronacci Pattern 

5. Price Action Trading 

6. Divergence & Osciilator 

7. Fibonacci Trading 

8. Harmonic Pattern 

9. Price Wave Strategy 

10. Entry & Exit Technique 



11. Corporate Action Intro 

12. Macro Economy Theory 

13. Valuation Modeling 

14. Capital Market Law 

Kandidat akan diajarkan bagaimana caranya membuat peramalan harga dan menemukan titik 

ekstrim daerah trend reversal. Price action adalah langkah terbaik untuk melihat kondisi tren. Hal ini 

juga merupakan salah satu bukti nyata dalam mengenali momentum dan volatilitas market. 

Sehingga kandidat bisa mengetahui, apakah harga sedang berada di daerah jenuh beli (overbought) 

atau jenuh jual (oversold). 

Level II 

1. Principle of Time Forecast 

2. Natural Cycle 

3. Geometric Time Forecast 

4. Financial Astrology Intro 

5. Planetary System and Cycle 

6. Planetary Aspect 

7. Signs & Houses 

8. Retrograde & Direct 

9. Natal Chart Trading 

10. Ephemeris & Aspectarian 

11. Moon &  Eclipse Trading 

12. Planetary Research Strategy 

13. Eye of Future Technology 

 

Dengan menggunakan ilmu Astrology dan Planetary, kandidat secara intensif akan belajar mengenai 

technology Eye of Future Astronacci untuk melihat masa depan di saham, forex, dan gold. Eye of 

Future yang akan dipelajari memungkinkan mereka mengetahui waktu naik turunnya harga hingga 

tanggal dan jam. Dengan mengetahui waktu maka probabilitas untuk profit akan lebih besar. 

 

Level III 

1. Capital Management Strategy 

2. Trading Management 

3. Trading Strategy 

4. Trading Philosophy 

5. Trading System Building 

6. Risk Management 

7. Hypnoteraphy & NLP 

8. Research Methodology 

9. Writing Research Report 

10. Ethics 



11. Thesis 

12. Lecturing & Presentation 

13. Final Exam Preparation 

14. Financial Business Seminar 

 

Kandidat akan menyelesaikan thesis atas penemuan mereka sebagai persyaratan ujian akhir untuk 

mendapatkan gelar CAT. Selain itu, kandidat juga akan belajar mengelola mind set melalui Neuro 

Linguistic Program (NLP), psikologi trading, risk management, serta menyiapkan trading plan untuk 

memenangkan berbagai macam kondisi market dunia baik saham, futures, dan komoditas. 

 

Learning Process 

Proses pembelajaran di CAT ada beberapa metode, antara lain: 

1. Video  

Siswa dapat melakukan proses pembelajaran secara online melalui video yang disediakan untuk 

program CAT  

 

2. Webinar pembelajaran online 

Webinar disediakan untuk siswa agar kegiatan pembelajaran semakin aktif. Platform yang 

digunakan pada webinar juga mudah dioperasikan. Dalam 1 minggu, kami akan memberikan 

schedule sebanyak 2 kali pertemuan untuk webinar dengan durasi maksimal 2 jam. Setiap 

pertemuan untuk class meeting ataupun webinar akan diadakan sesi tanya jawab yang akan 

memudahkan kandidat untuk sharing ataupun berkonsultasi menanyakan materi apa saja yang 

belum dapat dimengerti. 

 

3. Class meeting pembelajaran tatap muka 

Selain menggunakan sistem online, pembelajaran juga dilakukan melalui sistem tatap muka, 

yaitu pembelajaran formal di ruang kelas. Bisa juga dilakukan informal lokasi pembelajaran di 

luar, seperti di hotel misalnya. Dengan class meeting, kita dapat bertatap muka dengan pengajar 

secara langsung ataupun dengan rekan CAT candidate lainnya. Dengan melihat suasana real 

class, kemudian berinteraksi dengan pengajar dan juga rekan sesama batch secara langsung, 

diharapkan akan terjalin suasana kelas yang sangat menyenangkan. Dengan suasana kelas yang 

nyaman dan menyenangkan seperti itu, kandidat akan dapat belajar secara tenang dan fokus.  

 

4. Group Community  

Pembelajaran juga dilakukan melalui chatting. Kami memiliki grup pada chat messenger seperti 

Line, untuk setiap batch atau angkatan. Para kandidat CAT dapat berdiskusi sekaligus bertanya di 

grup tersebut. Pertanyaan mereka akan dijawab secara langsung oleh founder. 

 

Schedule 

 



Jadwal CAT dibagi menjadi tiga bagian, meliputi: 

1. Enrolment (Level I) 

Untuk opening class akan dibuka 3 bulan sekali. Seluruh kandidat akan tergabung dalam sebuah 

komunitas baru pada sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas. Perjalanan akan dimulai saat 

kandidat melakukan test masuk hingga mendapatkan invitation sebagai CAT Candidate batch 

yang akan berjalan. Dari sinilah, kita akan memulai perjalanan seutuhnya. 

 

2. Examination (Level II) 

Untuk materi ujian CAT ada 3 tahap, yaitu: 

- Writen Test 

- Oral Test 

- Sidang Thesis 

 

3. Graduation (Level III) 

Setelah dinyatakan lulus pada seluruh tahap ujian, siswa berhak untuk merayakan graduation. 

Pada tanggal 25 April 2015, CAT telah merayakan graduation untuk para siswa Batch III. 

Senyuman bahagia tercermin dari para siswa yang telah lulus. Mereka telah berjuang hingga 

tahap akhir untuk mendapatkan sertifikasi yang bergengsi di dunia financial market.  
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TaniHub Hadir Sebagai Solusi Berbelanja Bahan Pangan dengan Mudah 

 

Jakarta, Indonesia 

 

Stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani memang patut untuk diperjuangkan agar semakin 

meningkat. Saat ini permasalahan ini lah yang sedang ramai diperbincangkan oleh pemerintah. 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 

melakukan rapat koordinasi kebijakan pada tanggal 12 Februari 2016 lalu mengenai hal ini. Rapat 

koordinasi tersebut menghasilkan 10 kesepakatan, salah satunya adalah mendorong pembenahan 

rantai tata niaga komoditas pertanian dengan memotong rantai distribusi guna menyeimbangkan 

keuntungan yang diterima di tingkat pedagang dan petani, antara lain dengan mempercepat 

pengembangan Pusat Distribusi Regional (PDR), serta mengoptimalkan Pasar Lelang Komoditas dan 

Sistem Resi Gudang (SRG) sebagi model bisnis yang terintegrasi. 

Terkait kesepakatan tersebut, selama ini kita mengetahui bahwa sistem penjualan di pertanian 

membebaskan tengkulak untuk bermain harga. Akhirnya petani pun mendapatkan pendapatan yang 

sangat sedikit. Didasari oleh permasalahan dan kesepakatan tersebut, muncul solusi untuk 

merubah hal ini pada Startup Weekend 2015 lalu, yakni dengan membuat sebuah aplikasi 

bernama TaniHub. Ide ini pun berhasil menjadi juara 2 untuk ajang tersebut. Kemudian 

tepat pada bulan Oktober 2015, TaniHub diluncurkan oleh Michael Jovan Sugianto (CEO), 

Miftachul Choiri (CFO), Wawan Setiawan (CTO), William Setiawan (CPMO), dan Sri Maria 

(COO).  

TaniHub merupakan sebuah startup yang bergerak di ranah e-commerce khusus bahan 

pangan. Berbagai produk segar yang disediakan antara lain buah dan sayur yang berasal dari 

petani, sehingga produknya akan lebih segar karena kualitasnya dikontrol dengan cukup 

ketat. Kami menggunakan tiga step, yaitu order, panen, dan kirim. Berbeda dengan cara 

konvensional yang memakai empat step, meliputi panen (biasanya produk belum matang), 

kirim (di pasar atau supermarket), dipajang (produk sudah matang), beli. Ketika panen 

dilangsungkan saat belum matang, tentu kualitas rasanya akan berbeda dengan yang sudah 

matang. 

Dengan adanya aplikasi mobile TaniHub, diharapkan konsumen dan petani dapat terbantu. 

Belanja akan dirasa lebih praktis bagi para pekerja yang sibuk dan tidak mempunyai banyak 

waktu untuk pergi ke pasar atau supermarket. Produk yang dipesan akan segera di antar ke 

kantor atau rumah. Ada enam kategori untuk produk yang dijual, yaitu Sayuran Organik, 

Sayuran Non Organik, Hasil Ternak, Buah Non Organik, dan Bahan Pangan Organik. Harga 

yang ditawarkan pun lebih murah karena e-commerce ini memotong rantai distribusi dan 



tidak mengenakan ongkos kirim kepada customer. Sistem pembayarannya pun mudah, bisa 

dilakukan melalui transfer bank. Demi menjaga kepuasan konsumen, TaniHub memberikan 

garansi uang kembali 100% apabila barang tidak sampai ke tangan konsumen. 

Saat ini TaniHub bekerjasama dengan petani di Bogor untuk memasok barang-barang yang 

mereka sediaka. Layanannya baru tersedia bagi wilayah Jabodetabek. Namun ke depannya, 

TaniHub berencana akan menggandeng lebih banyak lagi petani dari berbagai wilayah di 

Indonesia. 

Startup ini didirikan dengan tujuan agar harga hasil pertanian bisa stabil karena antara 

supply dan demand telah diratakan. TaniHub akan mengolah big data yang bisa menjadi 

patokan bagi petani dalam menanam produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

De ga  e gusu g sloga , Peta i “ejahtera, I do esia “ ase ada , Ta iHu  yaki  
petani di Indonesia akan sejahtera. Indonesia juga akan mencapai tahap swasembada 

pangan. 

 

 

TaniHub 

www.tanihub.com 

Email: tanihub@gmail.com 

Contact: CEO - Michael Jovan (0811 1735 213) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Wisata 

 

 

 

 

 



Pantai Tiga Warna: Pantai Tersembunyi yang Bebas Sampah 

 

Tidak hanya Pulau Bali dan Pulau Lombok saja yang memiliki beragam pantai cantik dan menawan. 

Kota Malang juga mempunyai pantai yang bisa memanjakan mata. Salah satu pantai eksotis yang 

menarik untuk dikunjungi adalah Pantai Tiga Warna. Pantai ini berada di Malang bagian Selatan, 

tepatnya di Desa Sendang Biru, Kecamatan Sitiarjo. Di kawasan ini, Anda akan menemukan tiga 

pantai sekaligus, yaitu Pantai Clungup, Pantai Gatra, dan Pantai Tiga Warna. 

Untuk menuju ke lokasi ini, Anda perlu melewati perkampungan. Setelah itu, pengunjung akan 

disuguhi dengan trek sekitar 2 km hingga pos tiket masuk. Di trek ini, Anda harus melewatinya 

dengan bantuan ojek dan berjalan kaki. Ojek hanya mampu mengantar Anda separuh perjalanan 

saja, sisanya pengunjung harus berjalan kaki. Biaya yang harus dibayarkan untuk ojek sekitar Rp 

5.000 per orang.  

Setelah sampai di pos, Anda harus melapor apakah Anda sudah melakukan reservasi atau belum. 

Karena objek wisata ini merupakan kawasan konservasi, maka pengunjung wajib untuk melakukan 

reservasi terlebih dahulu karena jumlah pengunjungnya dibatasi hanya 100 orang per harinya. 

Pengunjung dikenakan biaya retribusi Rp 5.000 per orang. Kemudian ditambah dengan biaya 

pemandu sekitar Rp 100.000. Pengunjung diwajibkan untuk diantar oleh pemandu saat berjalan kaki 

menuju pantai. Uniknya lagi, sebelum dan sesudah menuju pantai ini pengunjung diharuskan untuk 

mendata barang apa saja yang dibawa masuk ke lokasi pantai. Beberapa barang yang wajin untuk 

didata antara lain rokok, tissue, botol plastik, shampoo sachet, dan lainnya. Saat menuju pintu ke 

luar, data tersebut akan ditanyakan kembali apakah ada yang berkurang atau tertinggal di pantai. 

Apabila ada, pengunjung akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 100.000 atau mengambil kembali 

barang tersebut di pantai. Peraturan ini dibuat demi menjaga kelestarian pantai. 

Setelah pengunjung diperbolehkan masuk bersama pemandu, perjalanan dengan jalan kaki 

dilanjutkan sekitar 2 km. Jalan yang dilalui cukup sempit, turun naik, dan cukup licin saat musim 

hujan. Anda bisa menikmati panorama yang indah dan mempesona di sepanjang perjalanan 

menyusuri trek. 

Pengunjung akan melihat pemandangan bukit-bukit yang indah serta jajaran pohon bakau ketika 

sampai di Pantai Clungup. Di pantai ini, Anda bisa menikmati pemandangan yang asri dan masih 

alami serta deburan ombak yang cukup tenang. Kemudian di sisi kanan ada pemandangan hutan 

mangrove. Setelah pantai ini, pengunjung harus melalui trek sekitar 3 km ke arah kiri untuk menuju 

Pantai Gatra. Anda bisa menikmati gugusan pulau karang hijau yang terletak tidak jauh dari bibir 

pantai serta pasir putih yang berkilauan. Deburan ombak yang cukup besar akan menambah 

kesejukan mata Anda. Pengunjung juga bisa menikmati bukit-bukit yang ada di sebelah kiri Pantai 

Gatra. 

Setelah Pantai Gatra, Anda akan menjumpai Pantai Tiga Warna. Pantai ini memiliki gradasi warna air 

laut yang cukup unik, yaitu biru, hijau, dan putih. Itulah alasan mengapa pantai ini diberi nama Tiga 

Warna. Pengunjung bisa bersantai di pesisir pantai sambil menikmati deburan ombak yang ada di 

pantai ini. Tak hanya itu saja, Anda juga bisa snorkeling dengan aman di tempat ini. Walaupun 

ombaknya cukup keras, namun snorkeling di tempat ini tetap aman. Selain itu, Anda juga bisa 



kemping di Pantai Tiga Warna, Pantai Gatra, atau Pantai Clungup sambil menyatu dengan alam. 

Jangan lupa untuk menyiapkan kamera untuk ber-selfie atau mengabadikan keindahan alam yang 

ada di tempat ini, ya! 
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Tips Mengelola Gaji Bulanan 

 

Tidak bisa dipungkiri bahwa gaji merupakan sesuatu hal yang paling dinantikan oleh seluruh 

karyawan di dunia. Bagaimana tidak, kerja keras dalam sebulan terbayarkan melalui upah tersebut. 

Namun yang sering terjadi, tanpa terasa kita sering terlena dalam menggunakan uang gaji untuk 

kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya kurang penting. Belum lagi jika ada hutang atau cicilan yang 

harus dibayar. Tanpa terasa, gaji akan ludes di tengah bulan. Lalu bagaimana cara menyiasatinya? 

Lakukan 5 tips mengelola gaji bulanan di bawah ini agar keuanganmu aman. 

 

1. Bayar tagihan atau cicilan 

Saat menerima gaji, sebaiknya kamu terlebih dahulu membayarkan tagihan atau cicilan. 

Misalnya, tagihan internet, listrik, air, telepon, cicilan rumah, dan lainnya. Apalagi jika kamu 

terikat oleh hutang. Hal ini bertujuan agar seluruh tagihan tersebut tidak mengganggu biaya 

kebutuhan sehari-hari lainnya. 

2. Menyisihkan untuk tabungan 

Jika tagihan sudah dibayarkan, kini saatnya menyisihkan uang gajimu untuk tabungan. 

Menyisihkan di awal akan lebih baik, daripada kamu hanya menyisakan beberapa saja di 

akhir bulan.  

3. Membuat rencana anggaran bulanan dan laporan keuangan harian 

Buatlah rencana anggaran bulanan selama bulanan. Bagi menjadi dua bagian, yaitu 

kebutuhan primer dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer misalnya untuk makan, biaya 

transportasi atau bensin, cicilan rumah, dan masih banyak lainnya. Sedangkan kebutuhan 

tersier bisa berupa uang untuk makan di luar atau hangout bersama teman-teman. Setelah 

itu, buat juga laporan keuangan harian. Catat semua pengeluaranmu sehar-hari. Bandingkan 

keduanya, antara rencana anggaran bulanan dengan laporan keuangan harian. Jika sesuai, 



maka kamu sudah berhasil mengelola keuangan dengan baik. Namun jika laporang keuangan 

harian membengkak, berarti kamu perlu menyusun strategi untuk penghematan lagi di 

bulan depan. 

4. Menggunakan dua rekening 

Sebaiknya buat dua rekening bank yang berbeda. Rekening pertama digunakan untuk keluar 

masuknya uang, misal menerima gaji, belanja, dan membayar tagihan. Untuk rekening 

pertama, pilih lah bank yang memiliki banyak ATM di daerahmu serta fasilitas internet 

banking, agar semakin memudahkan aksesmu. Sedangkan rekening kedua, gunakan khusus 

untuk menabung. Pilih bank yang memiliki sedikit ATM, agar kamu tidak mudah tergiur 

untuk mengambil uang tersebut. 

5. Bijak dalam menggunakan kartu kredit 

Jika kamu memiliki kartu kredit, gunakan dengan cara cerdas. Misalnya dengan 

menggunakannya untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan pada saat promo. 

Kemudian saat menerima tagihannya, sebaiknya jangan tunda-tunda untuk melunasinya. 

Kelima hal di atas dapat kamu lakukan guna menyelamatkan keadaan finansialmu dalam 30 hari, 

bahkan bisa seterusnya. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan uang gajimu untuk berinvestasi. 
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Tips Liburan Hemat di Singapura 

 

Singapura merupakan salah satu negara tetangga Indonesia yang memiliki beragam keunikan di 

dalamnya. Mungil, modern, bersih, tertib, dan rapi itulah Singapura. Negera singa ini memiliki 

beberapa tempat wisata andalan yang menarik untuk dikunjungi, seperti Merlion Park, Orchard 

Road, Universal Studio, Chinatown, Sentosa Island, Bugis Street, Little India, hingga Singapore Flyer. 

Tak heran apabila banyak wisatawan Indonesia yang senang mengunjungi Singapura. Namun, salah 

satu kendala yang sering menghantui para wisatawan ialah mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. 

Maklum, Singapura memang dikatakan sebagai salah satu negara termahal di dunia. Namun, tenang 

saja. Jangan pesimis dulu! Kamu tetap bisa kok liburan ke Singapura dengan hemat. Bagaimana 

caranya? Berikut ini merupakan beberapa cara untuk liburan hemat ala backpacker di Singapura 

yang bisa dicoba. 

1. Mencari penginapan yang murah 

Langkah pertama yang bisa dilakukan ialah dengan mencari penginapan murah di Singapura. 

Beberapa penginapan murah bisa dicari di Bugis atau China Town. Kamu juga bisa 

mengakalinya dengan mencari hotel atau hostel yang memiliki fasilitas sharing room dengan 

turis lain. Kamu tidak perlu menyewa penginapan yang mematok tarif terlalu mahal karena 

penginapan tersebut hanya akan digunakan untuk beristirahat saja. Waktumu akan banyak 

terbuang untuk jalan-jalan, kan? Namun perhatikan juga kenyamanan dan kebersihan 

penginapan tersebut. 

2. Membeli makanan dengan harga terjangkau 

Setelah menghemat biaya penginapan, kamu juga perlu menghemat biaya untuk makan. 

Kamu bisa  makan di food court atau minimarket yang ada di Singapura. Selain menghemat 

biaya, kamu juga bisa merasakan masakan lokal Singapura. Sebenarnya jika makan di kafe 

atau restoran, menunya juga tidak terlalu jauh berbeda. Namun harganya bisa lebih mahal 

dua kali lipat. Rata-rata harga makanan satu porsi di food court berkisar antara 3 hingga 6 

dollar Singapura. Sedangkan harga makanan di kafe atau restoran, satu porsinya bisa 15 

sampai 30 dollar Singapura. Untuk menemukan food court di Singapura cukup mudah, 

biasanya banyak ditemui di sudut jalan. 

3. Mencari tempat wisata gratis 

Liburan di Singapura tidak perlu ke tempat-tempat yang mewah dan mahal dan bisa 

menguras kantong. Kamu perlu mengunjungi beberapa tempat ikonik yang murah, bahkan 

gratis, seperti Merlion Park, Universal Studio, Taman Marina Bay, dan masih banyak lainnya. 

Tak hanya itu saja, kamu juga bisa berjalan di sepanjang Jalan Orchard yang terkenal sebagai 

pusat perbelanjaan di Singapura. 

4. Utamakan jalan kaki atau naik kendaraan umum 

Saat berkeliling di Singapura, kamu bisa berjalan kaki agar lebih hemat. Selain hemat, kamu 

juga bisa lebih menikmati Singapura. Namun jika tidak ingin berjalan kaki, kamu juga bisa 

menggunakan kendaraan umum yang tentunya masih menghemat pengeluaranmu. Selama 

berada di Singapura, kamu bisa memilih dua pilihan transportasi untuk berkeliling. Pertama 

transportasi umum MRT (Mass Rapid Transit) atau bus. Stasiun MRT banyak tersedia di 

berbagai tempat wisata. Sehingga kamu tidak akan kesusahan menemukan kendaraan 



umum saat berjalan-jalan. Sebagai turis, kamu bisa membeli tiket MRT terusan bernama STP 

(Singapore Tourist Pass) di Bandara Changi. 

5. Mencari air minum gratis 

Selama berjalan-jalan di Singapura, kamu akan mengelilingi beragam lokasi di Singapura. 

Tentu saja pasti kamu akan merasa kehausan kan? Harga satu botol air mineral di Singapura 

terbilang cukup mahal, sekitar 1 dollar Singapura. Untuk menghemat biaya, kamu bisa 

mengambil air minum gratis di beberapa tempat umum seperti Bandara Changi dan China 

Town. Biasanya air minum gratis banyak tersedia di dispenser air minum yang ada di sana.  

Menikmati keindahan Singapura memang tidak perlu mengeluarkan kocek yang banyak, apabila 

Anda kamu bisa melakukan penghematan-penghematan seperti yang telah dijelaskan di atas. 

Selamat mencoba dan selamat berlibur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ini Aplikasi-aplikasi yang Bisa Membantu Kamu untuk Selalu Sehat 

 

Cantik, pintar, dan banyak uang memang dambaan setiap wanita. Namun bagaimana jadinya kalau 

semua hal itu diraih, tapi kesehatan malah diabaikan? Kesehatan memang manjadi hal yang paling 

penting bagi semua orang. Tanpa tubuh yang sehat, semua yang telah diraih malah menjadi sia-sia. 

Bagi yang merasa disibukkan dengan segelintir aktivitas sehari-hari, kamu wajib banget buat 

menjaga tubuhmu agar bisa terhindar dari beragam penyakit yang bisa menyerang. Coba 

manfaatkan smartphone atau tabletmu untuk mengunduh beberapa aplikasi yang bisa 

membantumu untuk menjaga kesehatan tiap hari. Apa saja aplikasi tersebut?  

1. Endomondo Sports Tracker 

Aplikasi yang satu ini wajib dimiliki kalau kamu suka berolahraga di perkotaan. Aplikasi ini 

bisa menemani penggunanya saat bersepeda, berlari, atau berjalan kaki. Fungsinya sebagai 

GPS yang dapat memastikan pengguna tidak tersasar selama berolahraga. Kemudian ada 

juga fitur audio feedback yang bisa memberikan semangat di setiap mil jarak yang telah 

ditempuh. Unik kan? Endomondo Sports Tracker juga bisa mencatat waktu, jarak, dan kalori 

yang terbakar. Kamu juga bisa mengadu kekuatanmu saat berolahraga dengan temanmu. 

Aplikasi ini akan mencatat perbandingan keduanya. 

2. Calorie Counter 

Calorie Counter merupakan aplikasi yang bisa membantu pengguna untuk menjaga berat 

badan. Nah, aplikasi ini cocok banget buat kamu yang pengen diet! Di dalamnya ada fitur 

seperti buku harian makanan yang berisi jadwal makanan. Kemudian fitur-fiturnya juga 

dikombinasikan dengan kalender diet yang bisa melacak jumlah kalori yang dikonsumsi serta 

dibakar. Tentu saja berguna banget buat mengingatkan pengguna yang ingin menurunkan 

asupan kalori di dalam tubuh, kan? 

3. Instant Heart Rate Pro 

Aplikasi yang satu ini cukup penting dimiliki karena bisa membantu pengguna untuk 

mendeteksi apakah jantung mereka tetap sehat atau tidak. Instant Heart Rate Pro cukup 

akurat untuk mengukur denyut jantung seseorang. Cara memakainya hanya dengan 

meletakkan jari telunjuk pada kamera telepon, kemudian monitor akan menunjukkan 

denyut jantung pengguna tadi. Canggih, kan? Tentu saja aplikasi ini sangat berguna bagi 

pengguna yang mempunyai masalah dengan jantung. 

Ketiga aplikasi tadi bisa membantu kamu untuk selalu menerapkan hidup yang sehat. Jadi mulai 

sekarang tidak ada alasan lagi buat bermalas-malasan untuk menerapkan pola sehat, ya. Semuanya 

sudah semakin dipermudah dengan teknologi, kan?  
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Aplikasi Khusus Bagi Pasangan LDR 

 

Menjalankan hubungan jarak jauh memang bukan perkara yang mudah. Tentu saja kamu harus bisa 

menjaga kepercayaan satu sama lain. Belum lagi melatih diri untuk menahan rasa rindu dengan 

pacar. Namun seiring berkembangnya teknologi, rindu kamu dengan pacar bisa terobati dengan 

beragam kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi. Di zaman yang serba canggih seperti saat ini, 

teknologi dan internet memang sudah menjadi senjata utama para pejuang cinta yang terpisah oleh 

jarak dan waktu alias pasangan yang menjalani LDR (Long Distance Relationship).  

Dengan semakin banyaknya jejaring sosial yang bermunculan, komunikasi dengan pacar akan terjalin 

semakin mudah dan leluasa. Menurut survei yang dilakukan oleh Long Distance Relationships The 

Center, sebanyak 74% pasangan LDR di dunia mengaku bahwa teknologi dan internet memberikan 

dampak positif untuk hubungan mereka. Selain beberapa media sosial dan aplikasi chat seperti Path, 

Instagram, Skype, Snapchat, WhatsApp, atau BBM, sebaiknya kamu juga menggunakan beberapa 

aplikasi khusus bagi pasangan LDR berikut ini. 

1. Between 

Aplikasi yang satu ini cocok bagi pasangan yang membutuhkan privasi karena hanya dapat 

digunakan oleh dua orang dalam satu waktu. Kamu bisa memanfaatkan beberapa fitur pada 

aplikasi Between seperti chatting, merekam suara, mencatat jadwal, hingga membagi foto 

segala momen berharga hanya dengan si dia saja. Kamu tidak perlu khawatir akan 

mengganggu atau diganggu oleh orang lain. 

2. Duet 

Duet memungkinkan kamu bisa berkirim pesan melalui video. Melalui video tersebut, kamu 

juga bisa mengetahui kegiatan serta rutinitas masing-masing. Aplikasi ini juga memiliki ruang 

privasi hanya untuk kamu dan pacar saja. 

3. Couple 

Aplikasi Couple memungkinkan kamu bersama pasangan untuk berbagi foto, video, audio, 

hingga sticker lucu hanya untuk berdua saja. Tak hanya itu saja, aplikasi ini juga memiliki 

fitur spesial bernama ThumbKiss yang akan membuat pasangan LDR semakin terasa dekat. 

Apabila kamu dan pasangan menyentuh titik yang sama pada layar ponsel, maka perangkat 

ini akan mengeluarkan getaran. Selain itu, ada juga fitur Live Sketch yang memungkinkan 

kamu bersama pasangan menggambar dalam waktu yang bersamaan. 

4. Avocado 

Avocado dapat membuat hubungan LDR bersama pacarmu semakin terasa nyaman karena 

ada ruangan khusus bagi kalian berdua. Kamu dan si dia bisa leluasa chatting, berkirim 

pesan, maupun berbagi foto. Ada fitur kalender yang membantu kalian untuk mengingat 

tanggal-tanggal spesial. Bisa juga digunakan untuk membuat jadwal bersama pasangan, 

misalnya jadwalkan tanggal pertemuan kalian. Menariknya lagi, kamu bisa mengirim 

kecupan dan pelukan jauh untuk pasangan hanya dengan cara mencium layar dan 

mendekatkan ponsel ke dada. Nanti emoticon bibir serta pelukan tersebut akan tampak di 

layar ponsel pasanganmu. 



Keempat aplikasi di atas bisa kamu coba agar hubunganmu bersama pacar bisa semakin dekat. 

Banyak pasangan LDR yang merasa lebih dekat dengan pasangannya saat berkomunikasi secara 

online. Bagaimana dengan kamu? Selamat mencoba bagi pejuang LDR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Bisnis Startup Ini Milik Artis Indonesia, Lho! 

 

Dunia entertainment dinilai memiliki peluang dan prospek yang menjanjikan. Tampil di layar televisi 

dengan dandanan anggun dan tampan, memberikan senyum termanis, karya terbaik, dan 

profesionalitas dalam bekerja. Seringkali para artis mengaku menjalani profesinya sebagai sebuah 

hobi dan sangat bersyukur karena bisa memiliki pekerjaan sebagai seorang artis. Namun perlu 

disadari bahwa dunia entertainment tak lantas selalu menjanjikan posisi atas dan keadaan naik daun 

bagi para artis. Munculnya seniman-seniman baru dalam bidang seni tarik suara, akting, model, dan 

pekerjaan dalam dunia hiburan ini menjadi tantangan bagi para artis lama untuk tetap 

mempertahankan eksistensinya guna tetap dapat menyambung hidup. 

Mengetahui bahwa keadaan ini termasuk dalam kategori resiko uncertainty, 10 artis Indonesia 

berikut telah mewujudkan inisiatifnya untuk membangun bisnis rintisan atau startup yang cukup 

melejit dan sukses. Siapa saja mereka? 

 

Christian Sugiono - MalesBanget.com 

Suami Titi Kamal ini merupakan seorang co-founder dan CEO MalesBanget.com yang merupakan 

website humor cukup fenomenal dan dibangun sejak tahun 2003. Christian berhasil menarik minat 

para investor untuk menanamkan modal pada MBDC. Beberapa para investor yang menyuntikkan 

dana kepada MBDC Media antara lain Rebright Partners dan 500 Startups. Pada dasarnya, 

MalesBanget.com mempunyai konsep menjadi sebuah portal yang cukup terkenal di kalangan 

mahasiswa yang sedang berada di luar negeri misalnya untuk urusan pendidikan. Sempat "mati" 

pada tahun 2006 akibat Christian agak terfokus pada proyek lain yaitu Subtube Studio, ia kemudian 

mengembangkan kembali MBDC dengan menjadikannya PT MBDC Media sekaligus perusahaan 

induk bagi Subtube, MalesBanget, dan proyek lainnya yang ingin dibangun bersama co-founder 

Arianjie Az. 

 

Giring Nidji - Kincir.com 

Berawal dari keinginannya untuk tetap bisa merangkul para idola agar tetap bisa menjadi besar, 

Giring, sang vokalis grup band Nidji memutuskan untuk membuat sebuah bisnis startup yang 

bertujuan untuk dapat mengelola fans clubnya dengan baik. Kincir.com dibangun pada bulan Maret 

tahun 2013 lalu. Bisnis ini bahkan berhasil mendapatkan suntikan dana investasi dari Djarum dan kini 

berada di bawah naungan Grup Djarum, yaitu GDP Venture. Website Kincir.com memfasilitasi hobi 

kepo para fans dan keinginan untuk tetap keep in touch artis dengan para penggemarnya. Di sini, 

para penggemar bisa mengetahui profil artis secara rinci hingga melakukan live chat dengan para 



idola mereka. Tim Giring akan terus melakukan pembaharuan mengenai info-info terbaru dari para 

selebriti tersebut. 

 

Rebecca Reijman - BeautyTreats.co.id 

Awalnya terkenal sebagai seorang penyanyi. Rebbeca Reijman atau yang akrab dipanggil Rebecca ini 

memutuskan untuk tergabung dalam bisnis kencantikan melalui website BeautyTreats.co.id yang 

dibangunnya sejak Maret 2013 lalu. BeautyTreats.co.id menawarkan paket-paket berlangganan yang 

merupakan beauty box. Beauty box ini sendiri berisi sample kosmetik dari berbagai brand ternama. 

Selain itu website ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur, tips kecantikan, dan toko kosmetik 

online. 

 

Zivanna Letisha Siregar – Skin.co.id 

Putri Indonesia 2008, Zivanna Letisha Siregar merupakan seorang co-founder dari Skin.co.id. Website 

ini merupakan sebuah media online kecantikan. Dalam membangun bisnis online rintisan ini, Zivanna 

tak sendirian. Ia berkolaborasi dengan Denny Santoso, seorang tokoh terkenal dari media sosial yang 

juga memiliki toko online kecantikan. Skin.co.id sendiri merupakan hasil pivot dari Beautiplan yang 

merupakan sebuah media sosial untuk artis make-up di Indonesia. Pivot sendiri berarti keputusan 

untuk memecat rencana bisnis (business plan), bukan memecat pekerjanya. 

 

Deddy Corbuzier – ReadyForFit.com 

Dikenal pertama sebagai seorang mentalist, Deddy Corbuzier juga merambat ke dunia 

entertainment dan memiliki acara TV sendiri yang ditayangkan oleh salah satu stasiun TV swasta di 

Indonesia. Selain itu, Deddy juga memiliki bisnis lain yakni website ReadyForFit.com yang merupakan 

realisasi dari media promosi diet OCD (Obsessive Corbuzier Diet) - sebuah pola diet ketat yang pada 

dasarnya mengatur jam makan seseorang. Website ini memberikan kemudahan bagi para fans untuk 

dapat mengakses pola diet dan berkomunikasi di forum OCD yang telah memiliki lebih dari 3.700 

anggota. 

 

Dian Sastrowardoyo – RuangGuru.com 

Ke al de ga  artis ya g elege da le at akat akti g ya dala  fil  Ada Apa De ga  Ci ta?  i i? 

Selain dikenal pintar dan jago dalam berakting, Dian juga dikenal sebagai pribadi yang cerdas. Maka 

bisnis rintisannya pun tak jauh dari dunia pendidikan. RuangGuru.com merupakan situs yang pada 

dasarnya berusaha menghubungkan guru dan murid yang sebelumnya kesulitan untuk melakukan 

kontak akibat keterbatasan informasi. Website ini menjembatani komunikasi antara murid dan guru 



di 33 provinsi di Indonesia sehingga lebih praktis, menghemat waktu, dan memberikan kesempatan 

bagi para guru untuk promosi dan mendapatkan lebih banyak murid. Dian merupakan salah satu dari 

co-founder RuangGuru.com. 

 

Daniel Mananta - Whiskoo.com 

Awalnya dikenal sebagai seorang pembawa acara di salah satu stasiun TV swasta terkenal di 

Indonesia. Daniel Mananta melebarkan sayapnya melalui berbagai bisnis, salah satunya pada bisnis 

clothing dan situs online. Situs online yang dibangunnya adalah Whiskoo.com yang merupakan situs 

berkonsep utama mengabulkan permintaan membernya. Whiskoo.com menghadirkan sebuah 

konsep bisnis yang unik dengan mewujudkan pemberian kado yang tepat bagi masyarakat Indonesia 

dalam momen istimewa seperti momen ulang tahun, kelulusan, dan sebagainya. Member juga bisa 

memberikan donasi untuk merealisasikan keinginan tersebut. 

 

Adriani Marshanda – InspireCast 

InspireCast merupakan website non-profit yang menggunakan podcast untuk menampilkan berbagai 

video inspiratif selama kurang lebih 15 hingga 25 menit. Konten dari video ini merupakan interview 

langsung dengan narasumber yang sesuai dengan tagline InspireCast. Narasumbernya pun beragam, 

tidak harus seorang artis atau seniman yang bekerja dalam dunia hiburan, yang terpenting dari 

konten ini adalah materi yang diberikan. Marshanda selaku co-founder dan team InspireCast ini 

berhasil memberikan produk terbaik dimana video yang ditayangkan tidak sekedar wawancara yang 

mendapatkan jawaban singkat tetapi memberikan kebebasan para narasumber untuk bercerita lebih 

banyak dan memberikan inspirasi lebih banyak pula. 

 

Cut Tari dan Richard Kevin - iPosting.com 

Jika Anda aktif di dunia maya, Anda pasti tak asing dengan media sosial Twitter. Beberapa tahun 

yang lalu, artis Cut Tari dan Richard Kevin berhasil membuat sebuah microblog sejenis Twitter yang 

diberi nama iPosting.com dan telah memiliki lebih dari 12.000 pengguna. Cara kerjanya nyaris sama 

dengan Twitter. Pengguna bisa menjadi follower artis yang mereka dambakan dan berkomunikasi 

dengan menyebutkan username mereka. 

 

Asmirandah - Manja Cloth 

Asmirandah juga meramaikan dunia startup dengan menjual berbagai jenis busana baik untuk pria 

dan wanita dengan nama Manja Cloth. Bisnis yang dirintis sejak April 2014 ini diakui telah cukup 

meraup untung dan mendapat respon positif dari para pelanggannya. Asmirandah mengaku akan 



tetap menjaga kualitas produknya dengan mencari langsung bahan kainnya dan mendesain sendiri 

produknya. Hal yang lebih menyenangkan lagi bagi para wanita yang hobi belanja, harga rata-rata 

yang dipatok di Manja Cloth berada di bawah kisaran Rp 300.000,00. Cukup terjangkau bukan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ini Dia Pakaian-pakaian yang Cocok Digunakan Saat Musim Liburan 

Libur sebentar lagi tiba, tentu saja kamu pasti sangat gembira kan? Tapi masih gembira nggak ya, 

kalau kamu salah menggunakan kostum saat berlibur? Ups, jangan sampai planning liburanmu jadi 

berantakan gara-gara salah kostum. Sebelum kamu berlibur, banyak faktor yang harus 

dipertimbangkan ketika membuat rencana liburan. Selain budget, lokasi liburan, tiket, dan 

penginapa, masalah kostum yang akan kamu kenakan juga nggak kalah penting untuk diperhatikan, 

lho. Jangan sampai liburanmu terganggu hanya karena salah membawa pakaian. Bila tidak 

dipersiapkan dari jauh-jauh hari, bisa saja pakaian yang kamu kenakan tidak cocok dengan tempat 

liburan yang kamu kunjungi. Jadi salah kostum, deh! 

 

Bila kamu menginginkan liburan yang seru, perhatikan segala sesuatunya secara detail dan matang, 

termasuk masalah pakaian. Jangan sampai hal yang kecil sekalipun mengganggu acara liburanmu. 

Berikut merupakan beberapa ide fashion yang cocok digunakan selama berlibur. 

1. Saat Berlibur ke Pantai Gunakan Baju yang Mudah Menyerap Keringat. Selain Itu, Gunakan 

Topi dan Kacamata untuk Melindungi Bagian Atas.  

Pantai memiliki udara yang cenderung panas dengan sinar matahari menyengat. Dalam kondisi 

seperti ini, sebaiknya kamu membawa pakaian yang berbahan ringan seperti kaos yang terbuat 

katun. Baju yang berbahan ringan akan membuat aktivitasmu menjadi lebih nyaman, seperti 

jalan-jalan, berlarian di tepi pantai, atau bermain air. Udara sekitar pantai yang panas 

menyengat akan membuat badanmu mudah untuk berkeringat, pakaian-pakaian berbahan 

katun bisa menyerap keringat. 



Setelah menggunakan baju yang ringan dan berbahan katun, hal lain yang perlu kamu 

perhatikan saat berlibur ke pantai ialah pada bagian kepala. Gunakan topi yang agak lebar untuk 

melindungi kepalamu dari panasnya sinar matahari. Jangan lupa membawa kacamata hitam, 

agar pemandangan pantai lebih terlihat sejuk di mata. Kemudian perhatikan juga bagian alas 

kaki. Sebaiknya gunakan sepatu yang flat dan ringan. Hindari membawa sepatu berat berbahan 

kulit karena pasti akan sangat mengganggu aktivitasmu selama berada di pantai. Penampilan 

yang simple dan sederhana sangat cocok untuk kamu yang doyan berlibur ke pantai. 

2. Kamu yang Suka Berlibur ke Gunung, Gunakan Pakaian yang Tebal Agar Suhu Badanmu Tetap 

Normal. Jangan Lupa Gunakan Topi Berbahan Rajut untuk Melindungi Bagian Kepala. 

Kostum yang perlu kamu persiapkan saat berlibut ke daerah pegunungan merupakan kebalikan 

dari pakaian yang dikenakan pantai. Mengingat cuaca di sekitar gunung biasanya sangat dingin. 

Bawalah pakaian tebal untuk melindungi tubuh dari suhu dingin. Membawa shall, sarung tangan, 

dan kaos kaki juga dapat dilakukan agar suhu badan tetap dalam keadaan normal.  Jangan 

membawa pakaian berbahan ringan dengan alasan mudah dibawa. Kalau kamu memang 

terpaksa harus menggunakan pakaian ringan, segera lapisi dengan jaket tebal. Kemudian 

gunakan topi berbahan rajut agar bisa melindungi bagian kepala dari dingin. Sedangkan di 

bagian alas kaki, bawalah sepatu ringan untuk memudahkan aktivitas saat berjalan-jalan di 

kawasan pegunungan. 

3. Jika Berlibur di Dalam Ruangan, Pakailah Baju Santai seperti Kaos, Celana Jeans, dan Beberapa 

Aksesoris Cantik Lainnya. 

Biasanya berlibur di dalam ruangan banyak dilakukan oleh mereka yang tinggal di kota-kota 

besar. Berlibur di dalam ruangan banyak dilakukan di tempat-tempat seperti mall, bioskop, toko 

buku, museum dan mall. Selain jarak berlibur di dalam ruangan dekat dengan kota, tempat-

tempat di dalam ruangan menyediakan fasilitas yang tidak kalah menarik dengan berlibur di luar 

ruangan. Kemudian pakaian apa yang cocok digunakan saat berlibur di dalam ruangan? Tentu 

saja pakaian yang harus kamu gunakan berbeda dengan ketika hendak berlibur ke pantai atau 

gunung. Saat pergi ke mall atau bioskop, kamu bisa menggunakan kaos dan celana jeans saja. 

Sedangkan alas kaki bisa menggunakan high heels atau sepatu flat. Tambahan aksesoris berupa 

jam tangan, kalung manik-manik, dan tas bisa semakin mempercantik penampilanmu saat 

berlibur di dalam rungan. Gunakan aksesoris sesuai dengan baju yang kamu kenakan.  

Beberapa tips di atas dapat kamu gunakan saat hendak berlibur ke dalam maupun luar ruangan. 

Yang terpenting, sesuaikan tempat yang akan kamu datangi dengan pakaian yang akan kamu 

kenakan. Sehingga liburanmu akan menjadi lebih menyenangkan dan tidak salah kostum. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Pernikahan 

 

 

 

 
 



Garden Party Wedding at Bumi Samami Bandung 

Pernikahan romantis dengan konsep unik merupakan impian dan dambaan setiap pasangan. Tak 

heran jika tiap pasangan pasti merelakan waktu, tenaga, uang, dan pikiran untuk mewujudkan hal 

tersebut. Seperti Maria dan Awan, dua sejoli ini berhasil merealisasikan impian pernikahan mereka 

dengan konsep garden party yang manis dan romantis.  

Awal perkenalan 

Perkenalan antara Maria dan Awan dimulai dari 1 Desember 2013, di mana mereka diperkenalkan 

oleh teman baik mereka sendiri yang telah menjadi sepasang suami istri, yaitu Ryan dan Vivi. Ryan 

merupakan sahabat Awan sejak kuliah di Aussie. Sedangkan Vivi adalah teman seprofesi Maria ketika 

menjadi model di Bandung. Awal perkenalan mereka dilakukan melalui chatting. Awalnya keduanya 

merasa agak canggung. Namun akhirnya setelah mengobrol cukup banyak, mereka merasa cocok. 

Maria merasa Awan merupakan sosok yang mengesankan karena seiman, memiliki latar belakang 

yang mirip, pintar, rendah hati, dan sama-sama berasal dari Solo. Satu kelebihan Awan yang sangat 

disukai oleh Maria ialah senyum lebarnya yang manis. Sedangkan Awan, awalnya ia merasa bahwa 

Maria terkesan sombong karena susah untuk didekati. Namun Awan pun tidak menyerah begitu 

saja. 

Akhirnya Awan pun berhasil membujuk Maria untuk bertemu pertama kalinya. Mereka butuh sekitar 

4 kali pertemuan selama sebulan, sampai akhirnya jadian pada malam tahun baru 2014 lalu. 

Membahagiakannya lagi, Maria pun mendapatkan restu dari ayahnya dengan sangat mudah. 

Padahal selama ini ayahnya selalu menolak pilihannya. Ia menunjukkan bahwa Awan merupakan 

sesosok pria yang sangat kental dengan budaya Jawa. Maria menunjukkan sebuah foto Awan yang 

seda g e ge aka  la gko . Ayah ya pu  la gsu g erestui ya. 

Romantic proposal 

Tepat setahun berpacaran, akhirnya Awan pun melamar Maria. 1 Januari 2015, sekitar pukul 07.30, 

Maria mendapatkan kejutan berupa breakfast on bed. Ternyata nampan sarapan tersebut tidak 

hanya berisi semangkuk sereal dan segelas susu saja, tapi juga ada sebuah kotak berbahan velvet 

merah di sana. Maria pun tidak ingin menebak dahulu, ia takut berharap terlalu tinggi. Namun 

ternyata isi box tersebut merupakan cincin yang sangat cantik. Awan pun melontarkan sebuah 

perta yaa , Will you arry e? . Maria pu  ta pa asa-basi lanjut e ja a , Yes! Ya saya g . 

Persiapan pernikahan 

Setelah lamaran romantis tersebut, mereka bedua pun menggelar lamaran yang dihadiri oleh kedua 

keluarga besar pada bulan April 2015. Namun untuk persiapan pernikahan telah mereka persiapkan 

sejak awal tahun, mulai dari mencari venue dan vendor. Sekitar 8 bulan mereka mempersipkan 

momen sakral tersebut. 

The Wedding 

Momen sakral yang telah diimpikan oleh Maria dan Awan pun terwujud pada 19 September 2015. 

Pemberkatan pernikahan menggunakan adat Solo, karena keduanya sama-sama berdarah Solo. 

Sedangkan untuk resepsi, konsep garden party menjadi pilihan mereka karena simpel dan intimate, 



seperti menyaksikan langit jingga saat senja, langit berbintang hingga malam, kesejukan dari 

pepohonan serta dedaunan, hingga lampu dengan warna remang yang hangat. Resepsi dimulai dari 

jam 4 sore hingga 7 malam, sehingga para tamu dapat menikmati acara sejak matahari masih terang, 

redup senja, hingga suasana malam romantis dengan lampion dan kembang api. Maria dan Awan 

memilih venue pernikahan di Bandung, tepatnya di Bumi Samami yang ada di Cigadung, karena 

lokasinya yang sejuk dan sesuai dengan konsep yang diinginkan oleh mereka. 

Profesi Maria sebagai model cukup membantunya untuk menemukan vendor-vendor terbaik dari 

beberapa temannya sendiri. Banyak teman Maria yang turut memberikan bantuan untuk 

mempersiapkan pernikahan mereka. Salah satunya adalah Barli Asmara. Barli merupakan partner 

kerja Maria sekaligus teman curhat selama berpacaran dengan Awan. Dress yang dibuat oleh Barli 

sangat cocok dengan karakter Maria.   

Di pertengahan resepsi tersebut, Maria juga sempat memberikan kejutan kepada Awan. Ia 

menyanyikan se uah lagu erjudul A gels Brought Me Here  ya g e gga arka  perasaa ya 
saat itu kepada Awan. Sejak dahulu, Maria memang sudah memimpikan akan menyanyikan lagu 

spesial tersebut untuk suaminya kelak saat pernikahan. Ketika menyanyi, Maria dibantu oleh Only 

dalam konsep musik, tim Wildan & Friends dalam alur wedding entrance, dan teman-temannya 

sebagai flower angels yang menaburkan bunga di sepanjang langkahnya. 

Ada kejadian lucu yang terjadi di saat pernikahan Maria dan Awan berlangsung. Wajah Angel yang 

mirip dengan kakak perempuan Awan sempat membuat ayah Maria salah memanggil. Sang ayah 

bermaksud ingin menyuruhnya berganti gaun. Namun ternyata yang ia panggil adalah kakak 

perempuan Awan, bukan Maria. Sontak banyak orang yang tertawa melihat kejadian tersebut. 

Wajah Maria memang mirip dengan kakak perempuan Awan, bahkan dengan ibu Awan juga mirip. 

Sampai ada teman dari ibu Awan yang mengira bahwa Maria adalah anaknya, bukan menantunya. 

Maria merasa sangat bersyukur karena pernikahannya bisa berjalan dengan lancar. Bahkan selama 

mereka berpacaran, belum pernah bertengkar sama sekali. Terlihat aneh, namun fakta ini lah yang 

terjadi. Maria dan Awan sama-sama saling pengertian dan tidak pernah memperumit masalah. 

Sehingga sangat tepat jika mereka menyisipkan quotes ini di dalam undangan pernikahan mereka, 

With the right perso , you do t ha e to ork so hard to e happy. it s just happe , effortlessly  . 

Top 3 Vendors Pilihan Maria dan Awan: 

1. Wildan n Friends WO 

Vendor yang satu ini memberikan pelayanan yang gesit dan selalu tanggap. Wildan n Friends 

WO dapat mengatur seluruh alur acara pernikahan Maria dan Awan dengan rapi dan teratur. 

Tim yang ada di dalamnya juga ramah, solid, dan kooperatif terhadap permintaan klien. 

Seluruh acara dapat terlaksana dengan baik dan lancar, mulai dari siraman, midodareni, 

pemberkatan, hingga resepsi. Mereka berdua bersama dengan keluarga tidak perlu khawatir 

sedikitpun karena seluruh persiapan acara telah dihandle.  

 

2. DAF Decoration 

DAF Decoration menangani dekorasi untuk resepsi pernikahan Maria dan Awan. Vendor 

yang cukup unggul ini memiliki gaya dekorasi cantik dan modern. Konsep yang diajukan oleh 

Maria dan Awan dapat direalisasikan dengan baik melalui ide-ide kreatif vendor ini. Bahkan 



hasilnya pun banyak dipuji oleh para tamu undangan, hingga banyak yang terinspirasi 

dengan dekorasi tersebut. Masalah pelayanan, mereka berdua mengaku puas karena 

kooperatif, walaupun Maria dan Awan mengaku banyak permintaan maupun revisi. 

Harganya juga tergolong terjangkau karena negotiable. 

 

3. Polar Photography 

Polar photography merupakan vendor khusus dokumentasi yang di dalamnya terdiri dari 

anak-anak muda kreatif. Gaya fotografi yang diusung modern serta romantic. Konsep foto 

yang diambil juga manis dan bercerita, sedangkan videografi-nya juga memuaskan. 

Pelayanannya cukup bagus karena vendor yang satu ini cepat tanggap dan memahami klien. 

Saat ini Polar Photography cukup hits di Kota Bandung, seiring dengan taste para klien yang 

berjiwa muda dan kekinian. 

Dalam mempersiapkan pernikahan, Maria dan Awan memberikan sebuah saran, yaitu pentingnya 

untuk me-listdown seluruh detail keperluan agar semuanya mudah dikerjakan dan lebih teratur. Jika 

perlu, buat lah time table tentang tenggat waktu atau deadline seluruh detail untuk menuju hari H. 

Saat mempersiapkan pernikahan, Maria mempunyai sebuah wedding diary yang berisi time table 

dengan banyak notes yang sangat memudahkannya dalam merencanakan segala sesuatunya, 

tentunya diurutkan secara prioritas. Setelah hari H tiba, seluruhnya diserahkan kepada Tuhan. 

Pasrahkan semua detail kepada orang yang telah bertanggungjawab pada tugasnya masing-masing.  

Pengantin hanya tinggal menunjukkan senyum kebahagiaan kepada seluruh orang pada hari itu. 

 

The Vendors Who Made This Happen 

 

Bride: Maria Sabta (@marysabta) 

Groom: Wirawan (@wir_awan) 

Wedding date: 19 September 2015 

Color tone: White, tosca, peach 

 

Holy Matrimony  

Venue: GKI Kebonjati Bandung 

Kebaya: Kopaka 

Beskap: Belva 

MUA: Wickky Halim  

Hair do:  Tisna Rahman 



Decoration: Glauben B 

Music: Peter Rhian & Friends 

 

Reception 

Venue: Bumi Samami, Bandung 

Gown: Barli Asmara 

Suit: Kopaka Menswear 

MUA & Hair: Wickky Halim 

Decoration: DAF (By Mahendra) 

Music: Only Music 

MC: Andreas Djaga 

Catering: Miranty 

Photobooth: Jam Photobooth 

Souvenir: Visual of Wishes 

Invitation card: Rosecard 

Flower angels: Malik Moestaram Models 

All documentation by Polar Photography 

All organized by Wildan n Friends 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Macam-macam Tema Pernikahan yang Bisa Digunakan 

 

Segala detail pernikahan memang harus dipersiapakan secara matang dan jauh-jauh hari. Jangan 

sampai pesta pernikahan Anda menjadi kacau karena kurangnya persiapan. Sebisa mungkin buat 

pesta pernikahan Anda menjadi momen yang berkesan bagi banyak orang. Hal yang cukup penting 

untuk dipersiapkan adalah tema. Tema memang menentukan jalannya acara. Namun banyak 

pasangan yang sering merasa bingung saat akan memilih tema. Pemilihan tema memang harus 

disesuaikan dengan adat yang dimiliki masing-masing calon pengantin, kemudian dana. Agar Anda 

tidak merasa kebingungan, berikut ini merupakan beberapa macam tema pernikahan yang dapat 

digunakan. 

1. Tema berdasarkan budaya 

Tema pertama yang harus dipertimbangkan ialah tema berdasarkan budaya atau tradisional. 

Pada beberapa daerah memang mewajibkan pernikahan dengan menggunakan adat 

setempat. Pernikahan tradisional memang penuk dengan makna dan simbol agar pernikahan 

bisa menjadi momen sakral.  

2. Tema musim 

Anda bisa memakai tema musim, misalnya musim panas, musim dingin, musim gugur, atau 

musim semi. Tentunya dengan disertai latar belakang cerita yang beragam. Misalnya saja, 

Anda bertemu pada pasangan Anda ketika musim gugur. Maka Anda bisa memakai tema ini 

disertai dengan perjalanan cinta Anda bersama pasangan mulai dari bertemu hingga 

persiapan pernikahan. 

3. Tema berdasarkan dongeng 

Bagi Anda yang menyukai cerita-cerita dongeng, Anda bisa memakai salah satu cerita yang 

paling Anda sukai. Tentu saja banyak wanita yang memiliki impian bisa berjalan di sepanjang 

altar bagaikan seorang putri raja. Kemudian ada kerajaan, rakyat, serta pangeran. Untuk 

mengambil tema ini, Anda perlu kreativitas yang tinggi agar pesta pernikahan bisa nampak 

lebih berkesan. 

4. Tema berdasarkan tempat 

Anda juga bisa memilih tema berdasarkan tempat yang akan Anda pakai untuk pernikahan. 

Setelah melihat tempat, Anda bisa menentukan konsep yang sesuai untuk dikembangkan. 

Misalnya saja di kebun, pantai, museum, atau chapel. 

5. Tema berdasarkan zaman tertentu 

Tema kelima yang bisa Anda pakai ialah tema yang berdasarkan zaman tertentu. Misalnya 

saja tema berdasarkan gaya kerajaan di zaman Victoria, kerajaan Mesir, remaja menyukai 

rock and roll, dan masih banyak lainnya. 

6. Tema berdasarkan film 

Tema terakhir yang bisa diambil ialah tema yang berdasarkan film. Anda bisa mengambil 

salah satu kisah romantis favorit Anda. Nantinya di dalam film tersebut akan diceritakan 

bahwa salah satu tokohnya menikah. Tema seperti ini dapat memberikan inspirasi kepada 

tamu undangan yang melihat.  

Keenam tema di atas dapat Anda gunakan pada pesta pernikahan impian Anda. Yang perlu diingat, 

Anda bersama pasangan harus benar-benar mempersiapkan semuanya secara matang. Jangan 

sampai ada hal-hal kecil yang dapat merusak kelancaran acara. Anda juga bisa mendiskusikan tema 



dengan keluarga, rekan, atau vendor-vendor berpengalaman. Saat ini, banyak vendor yang 

menawarkan beragam konsep acara yang unik dan menarik. Anda hanya tinggal memilih dan 

mempersiapkan semuanya saja. Namun jika tidak memiliki budget yang berlebih, Anda bisa 

membuatnya sendiri dengan penuh kreativitas. Selamat memilih konsep favorit Anda! 

Selain itu, Apabila Anda sedang mencari fotografer wedding atau membutuhkan jasa photo wedding 

Jakarta maupun jasa photo wedding Jogja, Anda bisa menghubungi beberapa vendor yang memiliki 

kredibilitas tinggi seperti Colorful Photo Cinema. Selain itu, vendor yang satu ini juga menyediakan 

beberapa keperluan lainnya untuk pernikahan seperti video wedding, foto prewedding, video 

prewedding, dan fotografer wedding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Artikel Kesehatan 

 

 

 

 

 

 
 



Ini 10 Alasan Mengapa Anda Sering Gagal Menurunkan Berat Badan 

 

Tidak bisa dipungkiri bahwa hampir semua orang mendambakan bisa memiliki berat badan ideal, 

terutama kaum wanita. Akhirnya berbagai macam cara menurunkan berat badan pun dilakukan, 

mulai dari berolahraga, makan makanan yang bergizi seimbang, hingga program diet. Apakah semua 

usaha tersebut akan menjamin Anda sukses menurunkan berat badan? Berolahraga memang bisa 

membantu Anda menyukseskan program diet, ditambah dengan nutrisi cukup yang dapat 

menunjang program diet semakin berhasil. 

Namun sebenarnya masih ada beberapa cara yang sebenarnya salah saat Anda menjalankan 

program diet, sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Berikut ini merupakan beberapa kesalahan 

yang sering Anda tidak sadari saat menjalankan program penurunan berat badan. 

1. Melewatkan sarapan pagi yang bermanfaat bagi tubuh 

Mungkin Anda berpikir bahwa sarapan merupakan hal yang kurang penting dilakukan. 

Terlebih lagi saat Anda sedang menjalankan program diet. Mungkin Anda berpikir bahwa 

melewatkan sarapan dapat membantu memotong kalori. Padahal melewatkan sarapan 

malah bisa membuat Anda merasa lapar sepanjang hari. Akhirnya Anda akan memiliki 

sugesti untuk makan dengan porsi yang besar saat makan siang, atau bahkan ngemil saat 

bekerja. Rasa lapar yang akan datang malah jauh lebih besar, sehingga Anda akan terdorong 

untuk mengambil makanan dengan porsi besar. Hal ini yang malah bisa membuat jumlah 

kalori menjadi banyak. Sarapan dengan nutrisi seimbang yang mengandung karbohidrat, 

protein, serat, dan lemak sehat dapat membuat rasa lapar sepanjang hari menghilang. 

Sebuah studi menunjukkan bahwa orang yang sarapan setiap pagi bisa menjaga berat 

badannya tetap stabil. 

2. Menghindari latihan beban karena takut berotot 

Jika mendengar istilah latihan beban, mungkin yang ada di benak Anda ialah aktivitas untuk 

membuat tubuh berotot. Memang hal ini tidak salah. Apabila Anda rajin berlatih beban, 

maka massa otot di dalam tubuh akan bertambah. Namun tidak selalu demikian. Ada 

beberapa latihan beban yang berfungsi lain, seperti menambah massa otot ke batas normal. 

Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menerapkan hal ini ialah metode Heavy 

Resistance and Volume. Apabila Anda berlatih beban dan meningkatkan latihan kardio, maka 

Anda bisa mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. 

3. Menyepelekan tentang minuman 

Saat Anda menghitung kalori, mungkin Anda akan mengabaikan minuman yang sebenarnya 

memiliki andil dalam hal ini. Anda harus tahu bahwa sebenarnya mengonsumsi minuman 

berkalori terlalu banyak bisa membuat kalori semakin bertambah. Misalnya saja kopi dan 

minuman beralkohol yang memiliki lebih dari 500 kalori. Kalori cair bisa membuat Anda 

terpacu untuk makan dalam jumlah yang banyak, terlebih lagi setelah Anda mengonsumsi 

minuman yang berkalori tinggi. Kesalahan lain mengenai minuman ialah kurangnya minum 

air mineral. Padahal air mineral sangat penting untuk membakar kalori. Apabila dehidrasi, 



metabolisme di dalam tubuh akan menurun. Sehingga penurunan berat badan juga menjadi 

lambat. 

4. Memotong lemak dengan melakukan pushup 

Banyak orang melakukan pushup karena ingin mengikis timbunan lemak di perut maupun 

bagian tubuh lainnya. Padahal sebenarnya latihan yang satu ini kurang efektif. Bahkan Anda 

tidak bisa mengurangi lemak di satu titik tertentu hanya dengan melakukan pushup. Lalu apa 

cara efektif yang bisa dilakukan? Anda bisa melakukan latihan kardio untuk melakukan 

pembakaran lemak secara optimal. Lakukan latihan kardio secara efektif, maka tubuh akan 

menentukan sendiri lemak pada titik mana yang akan berkurang. 

5. Sama sekali tidak ngemil 

Kemungkinan besar Anda akan menganggap bahwa ngemil merupakan kegiatan yang bisa 

menambah banyak kalori di dalam tubuh. Sebenarnya Anda tetap bisa ngemil walau sedang 

menjalankan program diet, namun Anda harus melakukannya dengan bijaksana. Orang yang 

makan beberapa makanan ringan malah mungkin dapat mengontrol rasa lapar. Selain itu, 

ngemil juga dapat membantu menjaga metabolisme tubuh, terutama pada makanan yang 

mengandung protein, sehingga proses penurunan berat bisa cepat dilakukan. 

6. Memilih elliptical machine daripada treadmill 

Beberapa orang lebih memilih latihan dengan menggunakan elliptical machine, daripada 

treadmill. Sebenarnya keduanya sama-sama memiliki fungsi membakar lemak dan 

meningkatkan detak jantung. Namun elliptical machine bergantung pada momentum 

gerakan, sehingga latihan beban akan kurang. Beban yang kurang tentu akan membuat 

latihan menjadi kurang efektif. Sedangkan treadmill atau sepeda stasioner justru lebih 

efektif karena latihan beban yang lebih banyak.  

7. Tujuan diet yang salah 

Te tu salah jika A da erpikir, Ya g pe ti g erat ada  isa epat turu , . A da harus 
meningkatkan latihan kekuatan dan kardio agar tubuh terasa lebih kuat dan bugar, bahkan 

lemak di dalam tubuh juga bisa hilang. Jangan pernah berpikir cara-cara instan yang justru 

bisa menyesatkan. Banyak orang memilih jalan pintas yang sebenarnya salah, misalnya 

mengonsumsi suplemen atau obat-obat penurun berat badan, bahkan ada juga yang 

melakukan sedot lemak. Selama metabolisme di dalam tubuh belum berada di jalur yang 

tepat, maka semua cara tersebut tidak akan pernah bisa berhasil. Anda harus memperbaiki 

metabolisme di dalam tubuh terlebih dahulu, misalnya dengan cara menjaga pola makan 

dan berolahraga secara rutin. 

8. Memotong kalori secara besar-besaran 

Kesalahan lain yang sering dilakukan saat menurunkan berat badan ialah memotong kalori 

secara besar-besaran, bahkan tanpa melakukan perhitungan yang benar terlebih dahulu. 

Memotong kalori secara besar-besaran bisa membuat Anda jatuh sakit karena kekurangan 

asupan nutrisi yang seimbang. Lakukan diet secara sehat dengan memenuhi kebutuhan 



makan sebanyak 5 hingga 6 kali sehari, namun dengan porsi yang kecil. Anda bisa meminum 

jus buah agar bisa kenyang lebih lama. Kemudian lakukan latihan fisik agar lemak dan kalori 

di dalam tubuh bisa cepat terbakar. Namun ingat, latihan fisik tidak hanya dalam jangka 

waktu pendek saja.  Lakukan latihan kebugaran seterusnya agar tubuh selalu sehat. 

9. Mengandalkan diet yang ketat 

Beberapa tips menurunkan berat badan mungkin menganjurkan untuk melakukan diet 

secara ketat dengan menghindari makanan yang berkalori rendah. Saat Anda mengonsumsi 

sedikit kalori, maka metabolisme di dalam tubuh akan melambat secara otomatis. Setelah 

diet selesai Anda lakukan, tubuh menjadi lebih lambat membakar kalori dibandingkan 

biasanya. Lalu apa yang akan terjadi? Tubuh Anda pun akan mengalami peningkatan berat 

badan lagi. 

10. Kurang tidur 

Penyebab yang terakhir ialah kurang tidur. Selain memengaruhi kemampuan dan daya tahan 

tubuh, kurang tidur juga dapat memperlambat proses metabolisme. Bahkan kurang tidur 

malah bisa menambah nafsu makan dan meningkatkan tingkat stres, sehingga kemungkinan 

berat badan naik akan lebih besar. 

Itu tadi beberapa penyebab mengapa banyak orang sering gagal saat ingin menurunkan berat 

badan. Bukannya mendapatkan berat badan ideal yang diinginkan, justru malah sebaliknya. 

Pemahaman salah tentang diet akan membuat seluruh usaha yang Anda lakukan sia-sia. Sebelum 

menjalankan program diet, sebaiknya Anda memahami terlebih dahulu bagaimana cara diet yang 

benar dan tepat. 
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Ini 5 Kesalahan Fatal yang Sering Terjadi Pada Website Toko Online 

 

Saat ini bisnis online memang telah mendominasi pasar. Hampir sebagian besar pebisnis lebih 

menyukai bisnis online daripada offline. Alasannya tentu karena masalah modal yang masih minim. 

Banyak orang lebih memilih membuat toko online karena mudah, simpel, modalnya lebih sedikit, 

dan hemat waktu. Ada 2 tools penting yang dibutuhkan saat membangun toko online, yaitu website 

dan media sosial toko online tersebut. Kedua tools ini harus dibangun dan dikembangkan 

semaksimal mungkin. Tidak jauh berbeda dengan toko secara fisik, toko online pada website juga 

perlu ditata dengan baik agar penjualan bisa maksimal.   

Namun sadarkah kamu jika banyak pebisnis online yang terkesan masih asal-asalan dalam 

membangun website toko online mereka. Tentu saja calon pembeli bisa tidak tertarik, bahkan tidak 

percaya dengan toko online yang tidak terurus dengan baik. Akhirnya pendapatan juga tidak bisa 

didapatkan secara maksimal. Ada beberapa kesalahan fatal yang sering terjadi pada website toko 

online. Apa sajakah itu? 

Foto produk yang tidak jelas 

Kesalahan fatal yang sering terjadi ialah foto produk yang terpampang di website tidak jelas, bisa 

juga blur. Hal ini sangat disayangkan karena foto bisa disebut sebagai ujung tombak sebuah website. 

Mengapa demikian? Calon pembeli pasti akan melihat foto produk terlebih dahulu. Foto yang bagus 

tentu akan menarik pelanggan untuk melakukan transaksi pembelian. Jika foto produk saja tidak 

jelas, kemungkinan besar calon pembeli akan segera meninggalkan toko online Kamu. Bisa juga 

mereka tidak akan pernah kembali lagi untuk mengunjungi website Kamu. Sebisa mungkin buat foto 

produk yang orisinil, jangan hanya mencomot gambar di Google. Tujuannya agar pelanggan bisa 

lebih percaya kepada produk yang Kamu jual.  Apabila merasa kesulitan, kamu bisa menggunakan 

jasa foto produk toko online yang banyak ditawarkan. 

Keadaan barang yang sesungguhnya tidak sesuai dengan foto pada website  

Hal fatal kedua yang sering dikeluhkan oleh para konsumen ialah keadaan barang yang sebenarnya 

tidak sesuai dengan foto yang ada pada website. Tentu hal ini akan sangat mengecewakan bukan? 

Kepercayaan dari pelanggan merupakan hal terpenting dalam sebuah bisnis. Apabila kamu 

mengecewakan mereka sekali saja, maka kemungkinan besar pelanggan tidak akan kembali lagi. 

Mungkin kamu berpikir bahwa kehilangan satu atau dua pelanggan saja tidak masalah. Tapi apakah 

kamu pernah berpikir bahwa satu atau dua pelanggan tersebut bisa saja membuat calon pelanggan 

baru menjadi tidak percaya? Promosi atau komentar seorang pelanggan dari mulut ke mulut 

memang cukup berpengaruh. 

Jangan sampai foto produk yang Kamu posting di website tidak sesuai dengan keadaan barang yang 

sesungguhnya. Berikan foto terbaik yang sesuai dengan keadaan asli dari sebuah barang. Namun 

apabila ada sesuatu hal yang terjadi pada barang saat proses pengiriman, mungkin kamu bisa 

menjaminnya dengan penggantian barang baru. 

Detail produk tidak lengkap 



Selain foto yang tidak jelas atau tidak sesuai, detail produk yang tercantum apda website toko online 

juga sangat penting diperhatikan. Jangan sampai informasi yang diberikan di sana tidak lengkap. 

Berikan informasi detail selengkap-lengkapnya agar calon pembeli tidak perlu bertanya lagi. 

Informasi yang kamu pasang pada website toko online juga akan memengaruhi penilaian konsumen 

terhadap kredibilitas toko online Kamu. Tak hanya itu saja, deskripsi yang lengkap juga berguna bagi 

pelanggan untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan pada produk tersebut. Saat berbelanja 

online, pelanggan tidak akan bisa melihat produk secara langsung. Sehingga mereka akan 

memahami produk melalui detail produk tersebut. Detail produk juga bisa diisi dengan deskripsi 

sederhana produk, harga, warna, bentuk barang, spesifikasi, ukuran (jika ada), hingga jumlah 

ketersediaan barang.  

Ketersediaan jumlah barang tidak pernah diupdate 

Telah disebutkan di atas bahwa jumlah ketersediaan barang perlu dicantumkan pada detail produk 

agar pelanggan bisa mengetahui. Jangan sampai kamu tidak pernah menuliskan ketersediaan jumlah 

barang dengan update. Apabila stock barang sudah habis namun tidak ada update pada website 

toko online milikmu, tentu hal ini akan mengecewakan calon pembeli yang berniat memesan produk 

tersebut. Kekecewaan dari konsumen bisa menjadi bumerang bagi toko online milikmu. Sebaiknya 

lakukan pengecekan secara rutin pada website. Apabila memang ada barang yang habis, segera 

lakukan update data.  

Lambat merespon pertanyaan pembeli 

Berkembang atau tidaknya sebuah website toko online tidak hanya ditentukan oleh foto-foto produk 

yang lengkap, desain yang responsif pada website, atau informasi yang detail saja, namun juga 

ditentukan oleh pelayanan yang diberikan oleh si penjual. Dalam bisnis online, tentu saja konsumen 

ingin mendapatkan respon yang serba cepat. Mungkin akan ada banyak pertanyaan konsumen yang 

dilontarkan pada Kamu, mulai dari masalah produk, harga, hingga pengiriman. Berikan layanan 

sebaik mungkin dalam waktu yang cepat. Respon yang cepat tentu akan menjadi nilai tambah bagi 

toko online.  

Itu tadi beberapa kesalahan fatal yang sering dilakukan pebisnis online pada website toko online 

mereka. Sebisa mungkin hindari kesalahan-kesalahan tersebut agar bisa mendapat kepercayaan 

sepenuhnya dari konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingin Meningkatkan Alexa Rank dengan Cepat? Coba 5 Cara Ini! 

 

Bagi para blogger, istilah Alexa Rank mungkin sudah tidak asing lagi. Pasalnya nilai sebuah blog yang 

dipatok Alexa Rank menjadi tolak ukur kepopuleran blog tersebut. Semakin ramping nilai blog 

tersebut ramping, maka semakin baik blog tersebut. Acuan tersebut lah yang membuat para blogger 

berlomba-lomba untuk membuat nilai blog mereka di Alexa Rank menjadi ramping.  

Lalu sebenarnya apa itu Alexa Rank? Alexa Rank merupakan istilah yang ada pada website 

Alexa.com. Alexa sendiri merupakan sebuah perusahaan yang dikeluarkan oleh Amazon.com untuk 

memberikan ranking kepada sebuah situs berdasarkan banyaknya trafik yang masuk ke sana. 

Perhitunganya memang dari terbesar ke terkecil. Sehingga semakin kecil nilai Alexa Rank, maka situs 

tersebut semakin bagus. Website yang memiliki Alexa Rank baik akan dianggap berkualiatas dan 

ramai dikunjungi. Kesempatan pemilik website tersebut mendapatkan iklan dari para pengiklan pun 

semakin besar. 

Memang dibutuhkan usaha yang cukup keras untuk bisa merampingkanAlexa Rank sebuah situs. 

Berikut ini merupakan cara-cara yang bisa dicoba untuk membuat Alexa Rank menjadi ramping. 

Menginstal Alexa Toolbar 

Langkah pertama, tentu Anda harus menginstal Alexa Toolbar terlebih dahulu. Kemudian mengatur 

situs sebagai homepage. Namun jangan lupa untuk selalu mengupdate situs 

menggunakan browser yang sudah diinstal Alexa toolbar. Anda perlu mengingat bahwa seluruh 

aktivitas yang dilakukan pada situs harus memakai browser yang sama, tentunya browser yang telah 

terinstal Alexa Toolbar tadi. Kemudian Anda dapat memasang widget Alexa Rank pada website agar 

setiap klik bisa terhitung, bahkan saat Alexa Toolbar sedang tidak dipakai oleh pengunjung.  Setelah 

itu, Anda harus mendaftarkan situs milik Anda ke www.alexa.com.  

Rajin membuat artikel berkualitas 

Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa konten memang begitu penting bagi perkembangan dan 

pertumbuhan sebuah situs. Ingat istilah content is the king? . Nampaknya hal ini memang benar. 

Dengan menulis artikel berkualitas secara konsisten, Anda bisa membuat blog milik Anda cepat 

terindeks oleh Google, sekaligus menaikkan Alexa Rank secara cepat. Mengapa bisa demikian? 

Artikel-artikel tersebut yang akan memancing pengunjung untuk mengunjungi website Anda. Sebisa 

mungkin posting minimal satu artikel baru setiap harinya. Namun ingat, artikel yang Anda buat harus 

berkualitas di mata Google. Jangan asal-asalan membuat artikel hanya untuk mendatangkan 

trafik.PENULISMARKETIN 

Melakukan optimasi SEO secara maksimal 

Apabila sudah memiliki SEO, sebaiknya Anda juga melakukan optimasi pada SEO secara maksimal. 

Alangkah lebih baik jika melakukan optimasi SEO onpage dan SEO offpage. Apabila nilai SEO situs 

Anda memang bagus, maka Alexa Rank juga demikian. 

Template harus teroptimasi SEO 



Hal penting lainnya yang juga harus diperhatikan ialah template website tersebut. Template website 

yang ber-SEO dapat memudahkan Google mengindeks situs Anda, sehingga Alexa Rank akan naik 

secara otomatis. 

Melakukan backlink pada beberapa website 

Tidak bisa dipungkiri bahwa backlink merupakan salah satu aktivitas yang cukup penting dan 

berperan dalam meningkatkan trafik sebuah website. Hal ini berlaku juga pada Alexa Rank. 

Perbanyak backlink jika Anda ingin memiliki ranking yang baik pada Alexa. Namun ingat, jangan 

melakukan backlink secara berlebihan. Berkomentar terlalu banyak malah bisa dianggap spam oleh 

Google. 

Rajin melakukan blog walking 

Tidak hanya menyebar link saja agar orang mengunjungi blog Anda, namun Anda juga harus rajin 

melakukan blog walking pada situs lainnya. Cara yang satu ini cukup ampuh dalam merampingkan 

Alexa Rank. Selain bermanfaat pada Alexa Rank, blog walking juga bisa membuat Anda memiliki 

banyak relasi blogger lainnya. Secara otomatis mereka akan mengenal Anda, kemudian blog pun 

menjadi semakin populer.  

Membeli Alexa Rank Pro 

Apa itu Alexa Pro? Alexa Pro merupakan layanan berbayar yang dapat meningkatkan Alexa Rank. 

Namun layanan ini juga memberikan beberapa fitur lebih seperti melakukan backlink ke situs, 

menambahkan company logo, hingga melakukan promosi di Alexa Search Result. Namun sebelum 

menggunakan, sebaiknya Anda sudah memastikan bahwa Alexa Rank pada situs Anda telah muncul 

terlebih dahulu. Layanan ini cocok bagi Anda yang merupakan pengelola situs yang telah besar dan 

serius. 

Beberapa cara di atas dapat Anda terapkan untuk meningkatkan Alexa Rank sekaligus menambah 

nilai profesionalitas dan kepopuleran situs Anda. Kunci terpenting yang harus diingat, Anda harus 

tetap sabar dan konsisten. Tidak ada cara yang instan dan cepat. Tetap berfokus pada 

pengembangan konten yang memang berkualitas baik untuk meningkatkan dan mempertahankan 

visitor. Selamat mencoba! 
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Aplikasi PesanLab: Memesan Tes Lab Semudah Pesan Tiket Pesawat 

Di era modern seperti saat ini, teknologi memang telah berperan penting dalam memudahkan 

banyak aktivitas yang dilakukan manusia. Setelah musim kendaraan umum online, kini ada aplikasi 

yang bisa memudahkan manusia dalam memesan tes lab atau medical check up, misalnya saja tes 

gula darah atau tingkat kolesterol. Aplikasi bernama PesanLab ini telah diluncurkan pada 24 Agustus 

2015 lalu. Namun untuk versi app, PesanLab akan hadir pada pertengahan Juli nanti. Keunggulan 

yang ditawarkan PesanLab adalah kemudahan memesan tes lab, harga yang pasti, dan hemat waktu. 

Setelah masuk ke situs PesanLab, pengguna harus melakukan pendaftaran atau sign in. Kemudian 

melakukan tiga langkah mudah saat hendak memesan tes lab, yaitu pesan tes lab secara online, 

mengunjungi lab terkdekat, dan tinggal menunggu hasil lab tersebut secara online di PesanLab. 

Setelah pengguna memilih jenis pemeriksaan yang diinginkan, PesanLab akan memberikan daftar 

perbandingan harga untuk pemeriksaan dari sejumlah klinik maupun laboratorium yang sesuai. 

Untuk pembayaran bisa dilakukan secara langsung melalui website atau aplikasi. 

Hingga saat ini, PesanLab telah bekerjasama dengan beberapa laboratorium, seperti CITO, Prodia, 

Lab Gunung Sahari, Primadina, Parahita Diagnostic Center, Laboratorium Amerin Bio-Clinic (ABC 

Lab), dan Biotest. PesanLab juga telah menyediakan ratusan jenis pemeriksaan laboratorium, 

elektromedis, dan radiologi. Ada juga panel pemeriksaan beberapa jenis penyakit, seperti lemak, 

diabetes mellitus, penyakit menular seksual, demam, premartial, TORCH, dan masih banyak lainnya. 

Tidak hanya itu saja, PesanLab juga telah bekerjasama dengan beberapa portal informasi kesehatan 

untuk menyediakan layanan konsultasi kesehatan bagi pengguna, antara lain MeetDoctor, Udoctor, 

TanyaDok, Dokter.id, dan beberapa komunitas kesehatan lainnya. 

Kehadiran aplikasi yang berbasis dengan kesehatan ini memang banyak membantu masyarakat. 

Seperti yang kita ketahui, jumlah layanan kesehatan di Indonesia memang masih minim.  Masyarakat 

terkadang juga masih kesulitan melakukan pemeriksaan lab, biasanya diakibatkan karena masalah 

waktu dan akses. Kini PesanLab memberikan kemudahan melalui platform online yang bisa diakses 

kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya aplikasi PesanLab, masyarakat tidak perlu repot-repot 

untuk bolak balik ke dokter maupun laboratorium. Bahkan memesan tes lab terasa mudah seperti 

membeli tiket pesawat atau belanja online. Selain itu, pengguna juga bebas memilih pengambilan 

darah, apakah mau di lab, kantor, maupun lokasi mana saja yang mereka inginkan. 

Demi menyenangkan pelanggan, startup ini memberikan promo hemat ketika pengguna memilih 

klinik atau laboratorium yang diinginkan. Setelah memilih, pengguna baru bisa melihat hasil 

pemeriksaan yang telah dilakukan melalui aplikasi PesanLab. Dalam waktu yang dekat, PesanLab 

juga akan menghadirkan layanan baru bernama on demand home service, di mana proses 

pengambilan sampel darah akan dilakukan di rumah pelanggan oleh tenaga ahli yang telah terdaftar 

serta memiliki izin pada hari yang sama. Saat ini memang masih H+1 sejak pemesanan untuk layanan 

home service. 

Ke depannya PesanLab akan menghadirkan layanan yang tidak sebatas diagnostik saja, namun juga 

akan ada informasi tambahan yang cukup lengkap dari dokter ahli di bidangnya, misalnya saja 

informasi detail mengenai gejala penyakit serta langkah-langkah pencegahan dan pengobatan. Tentu 

saja bahasa yang digunakan akan mudah dipahami oleh pengguna yang notabene masyarakat awam. 



PesanLab memang   ingin mendukung program pemerintah Indonesia Sehat 2020 dengan 

menjadikan kesehatan sebagai gaya hidup setiap orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keunggulan dan Kelemahan Merek Laptop 

 

Sebelum membeli netbook, notebook, maupun laptop, Anda harus mengetahui terlebih dahulu 

keunggulan dan kelemahan merek laptop. Biasanya para pembeli akan melakukan survei terhadap 

merek laptop yang akan dibeli. Wajar saja apabila pembeli mengharapkan bisa membeli laptop yang 

memiliki kualitas baik, namun harganya juga terjangkau di kantong. Harapannya tentu saja agar 

laptop yang dibeli bisa awet dan tahan lama. Beberapa merek laptop yang bermunculan di Indonesia 

antara lain Asus, Apple, Acer, Lenovo, Samsung, HP, Dell, Toshiba, Axioo, Fujitsu, Sony, dan masih 

banyak lainnya. 

Saat ini kebutuhan akan komputer jinjing memang sangat diperlukan dalam masyarakat, baik untuk 

pekerja, pelajar, mahasiswa, maupun ibu rumah tangga. Namun sebelum menentukan membeli 

laptop dengan merek yang mana, sebaiknya Anda membandingkan keunggulan dan kelemahan 

masing-masing merek. Setiap merek laptop memiliki keunggulan dan kelemahannya, baik dalam 

ketahanan, desain, maupun harga. Berikut keunggulan dan kelemahan merek laptop untuk 

perbandingan. 

Asus 

Keunggulan: 

Kualitas Asus sudah tidak perlu diragukan lagi. Sebab merek IT ini telah ada dan terkenal sejak zaman 

PC (Portable Computer). 

Sebagian besar laptop Asus menggunakan teknologi VGA seperti ATI Radeon dan Nvidia G Force 

yang cocok untuk bermain game. Sehingga Asus dikatakan sebagai merek laptop yang paling 

mumpuni digunakan untuk bermain game 

Harga terjangkau dengan berbagai fitur yang mumpuni dan sejajar dengan laptop lain di kelasnya. 

Contoh, hanya dengan harga 4 juta, pengguna sudah bisa menggunakannya untuk gaming 

Asus populer dengan ketahanan motherboard pada setiap produk yang dikeluarkannya 

Garansi lumayan lama dibanding vendor lainnya. Yang paling lama sekitar 2 tahun. 

Kelemahan: 

Untuk produk netbook Asus, biasanya tidak dilengkapi dengan Softcase. 

Terjadi kesalahan pada beberapa seri. Untuk Asus seri 12 inchi sering terjadi error touchpad. 

Sedangkan untuk Asus seri K43u AMD E350 sering mengalami error harddisk. Biasanya yang banyak 

terjadi, pengguna tidak mengetahui hal ini. Hanya penjual yang mengetahui spesifikasi produk ini. 

Sehingga, pengguna harus menanyakan rincian spesifikasi produk lebih detail lagi kepada penjual. 

Asus tidak memiliki service center yang cukup banyak di beberapa daerah. Sehingga perbaikan 

laptop akan lebih lama dibanding merek laptop lainnya, biasanya sampai berbulan-bulan. Sering 

terjadi penumpukan barang servis yang bergaransi. 



Asus terlalu cepat mengeluarkan seri-seri terbarunya. Biasanya Asus mengeluarkan seri terbarunya 

tiap sebulan sekali dengan spesifikasi lebih tinggi dan harga yang lebih murah dari seri sebelumnya. 

Sehingga banyak pengguna yang terkadang merasa kecewa dan menyesal karena telah membeli seri 

sebelumnya. 

Acer 

Keunggulan: 

Laptop Acer memiliki harga jual yang paling murah dibanding dengan merek laptop lainnya. 

Harganya juga bersaing dengan brand lokal. 

Acer memiliki konsep desain yang bagus.Pilihan warna dalam produk-produknya sangat beragam. 

Acer memiliki service center yang baik. Seluruh laptop bergaransi resmi yang rusak akan diperbaiki 

secara tuntas dalam waktu yang cepat. 

Kelemahan: 

Acer memang memiliki desain yang bagus, namun sayangnya ketahanan casingnya sangat lemah. 

Konstruksi casing paling ringkih dibanding merek laptop lainnya 

Panel LCD pada laptop Acer mudah retak 

Kualitas keyboard rendah, sehingga mudah rusak. 

Apple 

Keunggulan: 

Brand Apple memiliki daya tarik tersendiri di mata konsumen, seperti konsep desain yang bagus. 

Baik dari segi estetika desain, style, dan prestise (gengsi). Di Indonesia, laptop Apple belum terlalu 

banyak digunakan. Sehingga, masih banyak yang memandang bahwa laptop bermerek Apple sangat 

bergengsi digunakan. 

Track pad pada laptop Apple berukuran besar, sehingga akan nyaman saat digunakan. 

Seluruh komponen dari laptop Apple menggunakan material yang bersifat dapat didaur ulang. 

Perusahaan yang dibangun oleh Steve Jobs tersebut memang sedang mencanangkan konsep produk 

yang bersifat ramah lingkungan. 

Keyboard dan layar LCD lebih nyaman digunakan karena menggunakan sistem penerangan secara 

otomatis dan beresolusi tinggi, sehingga dapat menyesuaikan kondisi cahaya sekitar antar tombol 

yang lebar. 

Sistem operasi menggunakan Mac OS yang dikatakan pihak Apple lebih simple, mudah digunakan, 

dan user friendly dibanding dengan OS lain buatan Microsoft. 

Kekurangan: 



Kebanyakan pengguna di Indonesia telah terbiasa menggunakan OS Windows, sehingga pengguna 

yang awam akan merasa sedikit kesulitan untuk mengoperasikan Mac OS yang belum terlalu dikenal. 

Dari segi fitur-fitu yang ada di dalamnya, sebenarnya fitur yang ada di laptop Apple tidak terlalu jauh 

berbeda dengan laptop lain yang sejenis. Hanya tergantung dari spesifikasi hardware. Namun, Apple 

memasang harga yang sangat mahal dibanding dengan merek lain yang jauh lebih murah dan 

terjangkau. 

Service center yang jumlahnya sangat minim di Indonesia. Apple tidak memiliki service center di 

kota-kota kecil. 

Hara spare part laptop Apple cukup tinggi 

HP 

Keunggulan: 

Dari segi perlengkapan, laptop HP memiliki perlengkapan yang paling komplit dibanding brand 

lainnya. Dalam satu paket, biasanya ada dua kabel charger, CD/DVD, recovery pada HDD, butu 

petunjuk yang lengkap, 

Laptop HP memiliki konstruksi yang paling kokoh dibanding laptop lainnya 

Performa sistem paling stabil dan kinerja bagus. Mengingat HP telah berkiprah pada teknologi PC, 

sehingga dapat dibilang berpengalaman. 

Harga bersahabat dengan kantong dibanding merek sekelasnya 

Kekurangan: 

Kurang inovasi dalam hal desain sehingga produknya terkesan monoton 

Penamaan seri yang kurang jelas. Terkadang seri satu dengan lainnya hampir mirip fisiknya, namun 

berbeda pada spesifikasinya. Sehingga banyak calon pembeli yang merasa kebingungan saat 

memilih. 

Kualitas layar LCD rendah dibanding dengan vendor lain. Ketajaman gambarnya kurang, terkadang 

muncul dot pixel. 

Bonus software terkadang kurang berguna, kebanyakan hanya untuk komersil saja. 

Pemakaian komponen yang kadang kurang berkualitas, sehingga bisa menjadi masalah di kemudian 

hari. 

Axioo 

Keunggulan: 

Harga lebih murah dibandingkan dengan merek lain yang berspesifikasi sama 

Di kelas lokal, Axioo merupakan laptop nomor satu dan terbaik. 



Desain laptop tipis, kualitas warna cat tahan lama. 

Kekurangan: 

CD Writer mudah rusak. Apabila sudah tidak berfungsi, CD dan DVD masih bisa digunakan. 

Daya tahan baterai mudah menurun atau drop. Setelah satu tahun pemakaian, baterai hanya dapat 

bertahan selama setengah jam. 

Fasilitas Wi-Fi akan sering bermasalah. Ditandai dengan Windows yang tidak mampu menemukan 

sinyal melalui driver Wireless LAN bawaan. Banyak pengguna yang menambahkan koneksi wireless 

tambahan. 

Charger mengalami panas yang berlebih saat digunakan 

Di daerah samping pad mouse juga sering mengalami panas berlebih. Pada beberapa kasus, terjadi 

panas yang menganggu aktivitas pengetikan. 

Terkadang layar jika digerakkan mengalami blank saat dioperasikan. Sehingga perlu direstart ulang 

untuk menghidupkan kembali. 

Lenovo 

Keunggulan: 

Harga laptop Lenovo relatif murah untuk seri idea-pad 

Untuk Lenovo seri thinkpad benar-benar tahan banting dan air 

Lenovo merupakan vendor representatif dari IBM, perusahaan komputer yang telah berpengalaman 

selama puluhan tahun. 

Kekurangan: 

Service center Lenovo tidak banyak tersebar di Indonesia. Sehingga konsumen akan sulit 

mendapatkan garansi langsung. 

Kualitas tidak sebagus saat Lenovo masih dikelola oleh Amerika 

Untuk laptop seri Z, bentuk casing serta body-nya buruk. 

Toshiba 

Keunggulan: 

Toshiba merupakan merek laptop nomor satu di Indonesia, sehingga harga jual kembalinya stabil. 

Laptop Toshiba mudah dicari 

Servis dan spare part lebih gampang karena banyak tersebar 

LCDnya berkualitas baik 



Konsep konstruksi kokoh. Beberapa seri terdapat pelindung HDD, sehingga saat jatuh tidak 

mengalami kerusakan. 

Kekurangan: 

Pemberian nama produk tidak jelas dan kurang akurat, sehingga sering tertukar atau salah beli. 

Terlalu cepat mengeluarkan produk baru. Sehingga model dan spesifikasi terlalu banyak. 

Konsep desain terkesan kuno dan tidak mengikuti perkembangan zaman 

Harga produk tergolong mahal 
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Ini Daftar Merek Mobil Japan yang Belum Memakai Cabin Filter 

 

Selama ini, tahukah Anda mengenai cabin filter? Komponen penting yang satu ini merupakan 

saringan udara atau saringan AC yang biasanya ada pada kendaraan model baru. Hembusan udara 

yang berasal dari AC biasanya akan disaring oleh cabin filter, sehingga udara di dalam mobil akan 

tetap bersih dan segar.  

Pada dasarnya, cabin filiter memiliki beberapa fungsi, antara lain membersihkan udara yang masuk 

ke dalam interior mobil melalui pemanasan, sistem pendingin udara, dan ventilasi. Kemudian 

menangkap serbuk sari, debu, hingga bahan udara lainnya. Sehingga Anda pun tidak akan terganggu 

saat berkendara. Anda akan merasa lebih nyaman dalam berkendara, terlebih lagi jika Anda memiliki 

alergi atau penyakit gangguan pernapasan. 

Melihat begitu pentingnya cabin filter, sudah sewajarnya setiap mobil harus dilengkapi dengan 

komponen yang satu ini. Namun ternyata sebanyak 60% mobil merek Japan belum dilengkapi 

dengan cabin filter di dalamnya. Apa sajakah itu? Berikut ini merupakan daftar merek mobil Japan 

yang belum memakai cabin filter. 

1. Nissan Livina: 2007-2011 akhir 

2. Nissan March 

3. Nissan X-trail: 2004-2007 

4. Honda Jazz: 2004-2008 

5. Honda New City: 2004-2008 

6. Honda CRV gen2: 2003-2006 

7. Honda Stream 

8. Honda Brio 

9. Honda Mobilio 

10. Toyota Innova: 2004-2007 

11. Toyota Vios: 2004-2007 

12. Toyota Yaris <2007 

13. Toyota Altis <2007 

14. Toyota Avanza: 2003-2008 

15. Toyota Rush: 2007-2013 

16. Toyota all new Avanza: 2011-2013 

17. Toyota Fortuner thn awal 

18. Daihatsu Xenia: 2003-2013 

19. Daihatsu Terios 

20. Daihatsu Luxio 

21. Daihatsu Gran Max 

22. Suzuki APV 

23. Suzuki Ertiga 

24. Suzuki Swift CKD 

25. Suzuki Aerio 

26. Suzuki Baleno Next-G 

27. Suzuki Neo Baleno 



28. Suzuki Karimun Estilo 

29. Mitsubishi New Lancer 

30. Mitsubishi Pajero Sport exceed 

31. Chevrolet Spin 

32. dll 

Saringan udara yang ada pada AC atau cabin filter ini berbahan dasar dari kertas khusus yang 

mempunyai pori-pori kecil sebagai jalan masuknya udara ke dalam cabin mobil. Biasanya 

kebanyakan cabin filter pada mobil berwarna putih. Namun ada juga cabin filter yang berwarna 

hitam atau berbahan carbon active. Tipe yang satu ini memiliki kelebihan tersendiri, yaitu dapat 

menghilangkan bau tidak sedap yang ada di mobil. Sehingga tidak hanya bisa menyaring debu dan 

partikel kecil saja.  

Jika selama ini hembusan udara AC yang ada pada mobil Anda berbau tidak sedap, maka dapat 

dipastikan bahwa cabin filter yang digunakan sudah kotor. Filter pada kabin memang bisa 

dibersihkan, namun sebaiknya alat ini digunakan hanya satu kali saja alias sekali pakai. Apabila sudah 

kotor, maka sebaiknya diganti dengan yang baru saja. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesegaran 

udara AC mobil yang ada di dalam kabin. 

Namun untuk mobil keluaran lama, fitur cabin filter ini kebanyakan belum ada. Bahkan tidak jarang 

juga mobil keluaran sekarang yang tidak memakai cabin filter ini, seperti beberapa mobil merek 

Japan yang telah disebutkan di atas. Pada beberapa jenis mobil, biasanya cabin filter menjadi bagian 

terpisah yang bisa ditambahkan dalam mobil. Sehingga bisa disebut semacam komponen plug’ n 

play. Setelah mengetahui beragam manfaat yang dimiliki oleh cabin filter, sebaiknya sesegera 

mungkin pasangkan perangkat ini pada mobil Anda. 
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Berencana Mencari Kerja Baru Sebelum Resign? Perhatikan Tips-tips Berikut Ini! 

 

Beberapa pegawai memang sering mengalami masalah ini. Ketidakcocokan dengan sistem kerja di 

kantor, entah karena masalah gaji, rekan kerja, atasan, bahkan pekerjaan yang dijalani, membuat 

pegawai menjadi berpikir untuk resign kemudian mencari pekerjaan di kantor yang lain. Hal ini 

lumrah terjadi pada sebagian besar pegawai. Banyak yang berharap saat resign langsung 

mendapatkan pekerjaan yang baru. Maka tidak sedikit para pegawai tersebut mencari pekerjaan 

baru terlebih dahulu sebelum memutuskan resign, agar lebih aman. Mungkin bagi sebagian pegawai, 

melakukan hal ini sangat sulit karena waktu yang masih tidak leluasa. Belum lagi masih harus 

bersaing dengan para pekerja lainnya yang mungkin lebih memiliki waktu senggang lebih lama. Lalu 

bagaimana caranya agar bisa mencari kerja saat belum mengundurkan diri di perusahaan yang lama? 

Berikut 5 tips yang bisa dijadikan acuan dalam mencari pekerjaan. 

 

Browsing pekerjaan menggunakan perangkat pribadi 

Jangan sekali-kali browsing mencari pekerjaan menggunakan peralatan kantor seperti laptop, 

komputer, maupun gadget lainnya. Apalagi jika ada pantauan. Jika Anda terpaksa harus 

menggunakan perangkat komputer, Anda bisa menghapus browser history maupun download agar 

tidak ada yang mengetahui hal tersebut. 



Memanfaatkan waktu luang semaksimal mungkin 

Anda bisa memanfaatkan waktu luang semaksimal mungkin untuk mencari pekerjaan. Misalnya saja 

waktu makan siang di kantor atau saat sudah berada di rumah. Jika ada janjian wawancara kerja, 

sebaiknya jadwalkan pada pagi hari, saat makan siang, atau sore hari setelah pulang kerja. Jika tidak 

memungkinkan mencuri-curi waktu, Anda bisa izin beberapa hari dulu dengan alasan lain seperti 

harus pergi ke luar kota karena ada acara mendesak. 

Jangan merusak nama baik perusahaan lama 

Saat Anda memutuskan untuk bekerja di perusahaan lain, jangan pernah merusak atau menjelek-

jelekan nama baik perusahaan lain. Sebaiknya cari alasan mengundurkan baik yang baik dan tidak 

menyudutkan satu pihak. 

Resign dengan cara baik 

Setelah Anda diterima di perusahaan baru yang diinginkan, segera ajukan resign pada perusahaan 

lama. Namun lakukan pengunduran diri dengan baik-baik. Perusahaan lama Anda tentunya akan 

menghargai jika mengundurkan dengan baik dan benar. Untuk perusahaan baru, sebaiknya katakan 

sejujurnya jika Anda memang masih bekerja di perusahaan baru dan berencana untuk resign dengan 

cara yang baik. Mereka akan menghargai usaha Anda. 

Keempat cara di atas bisa Anda jadikan sebagai acuan dalam mencari pekerjaan saat belum 

mengundurkan diri di perusahaan lama. Selamat mencari pekerjaan baru! 
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Resep Kari Ayam Spesial Lebaran 

 

Kari ayam merupakan salah satu masakan populer khas Indonesia yang terbuat dari ayam dengan 

kuah kental yang gurih. Kelezatan daging dan kuah kentalnya selalu memberikan kenikmatan 

tersendiri. Maka tak heran apabila menu ini sering disajikan di berbagai momen, seperti saat 

berbuka puasa maupun perayaan Idul Fitri. Tak hanya itu saja, kari ayam juga sering dihidangkan 

pada acara pernikahan, khitanan, bahkan makan malam biasa bersama keluarga. Penasaran ingin 

mencoba membuatnya sendiri? Beriku resep kari ayam spesial lebaran yang bisa Anda praktekkan. 

Bahan-bahan yang dibutuhkan: 

1. 1 kg daging ayam, bersihkan dan potong sesuai selera 

2. 1 cm lengkuas, dimemarkan 

3. 3 butir cengkih 

4. 4 cm kayu manis 

5. 5 sdm minyak goreng 

6. ¼ biji pala 

7. 1 batang serai, dimemarkan 

8. 600 ml santan cair 

9. 350 ml santan kental 

10. Garam secukupnya 

11. Gula secukupnya 

Bahan-bahan untuk bumbu halus: 

1. 3 siung bawang putih 

2. ½ sdt jintan 

3. 2 sdt ketumbar 

4. 10 siung bawang merah 

5. 2 cm kunyit 

6. 5 butir kemiri 

7. 2 sdm cabai halus 

Langkah-langkah membuat Kari Ayam: 

1. Panaskan 5 sdm minyak goreng. Jika sudah memanas, masukkan seluruh bumbu halus. 

Kemudian tumis hingga baunya mengharum.  

2. Tambahkan cengkih, lengkuas, kayu manis, serai, dan pala. Aduk seluruhnya hingga merata. 

3. Masukkan daging ayam ke dalam tumisan. Aduk seluruhnya hingga semua bumbu tercampur 

dengan daging ayam. 

4. Tambahkan santai cair, gula, dan garam. Masak hingga daging ayam menjadi lunak. 

5. Setelah daging ayam menjadi lunak, masukkan santan kental. Aduk-aduk hingga rata. 

Setelah mendidih, angkat dan tiriskan. 

Agar semakin mempercantik penampilan, hidangkan kari ayam yang telah matang dengan taburan 

bawang goreng di atasnya. Bisa juga ditambah dengan daun jeruk atau daun seledri. Jika Anda ingin 



menambah variasi, bisa juga tambahkan buah nanas agar rasanya menjadi sedikit asam. Daging 

ayam juga bisa diganti dengan buah nanas. 
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